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Doğa her özelliği ayrı ayrı, en ince 
ayrıntısına kadar hesaplayarak dağıttı. 
Ancak bir element var ki doğanın 
tüm gücünü atomlarında taşıyor. 

Hafif olduğu kadar sağlam,
sağlam olduğu kadar esnek ve
esnek olduğu kadar çevreci...
İnsanoğlu, bugün bu mucizeyi  
uzay teknolojisinden meşrubat  
kutusuna kadar hayatının her alanında 
özenle işleyip kullanıyor ve ona  
alüminyum diyor.

Çeliğin sadece üçte biri ağırlığında 
olan alüminyum, işlenirken 

minimum enerjiye ihtiyaç duyuyor. 
Diğer metallerin aksine doğaya 
kolayca karışıyor. Bu da alüminyumu 
günümüzün en değerli metallerinden 
biri yapıyor. 

Sağlam yapısı kadar esnekliğiyle de 
diğer metallerden ayrışan alüminyum, 
her türlü form ya da şekle girebiliyor, 
çeşitli üretim teknikleriyle işlenebiliyor. 

Bugün pek çok sektörde alüminyumun 
tercih edilmesinin en önemli
sebeplerinden biri de sağlamlığını 
kaybetmeden kolayca kalıplara 
dökülebilip, şekil alabilmesidir.

Bir doğa harikası:
Alüminyum.

Bugün biz de ASAŞ olarak
bu mucizevi metali,
son teknolojiyle donatılmış
fabrikalarımızda işliyoruz.
Paketlemeden ulaşıma,
inşaattan tasarım ürünlerine
pek çok sektör için
üretim yapıyoruz,
alüminyum mucizesini
hayatın her alanına taşıyoruz.
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TÜRKİYE ALÜMİNYUM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TALSAD, genç alüminyum sanayi sektörümüzün örgütlü olarak daha başarılı 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 Kurulu’nun 1989 yılında adında “TÜRKİYE” sözcüğünün kullanma hakkı vermesi ile Türkiye 
Alüminyum Sanayini yurt dışında da temsil etme sorumluluğu yüklenmiştir. Bu bilinç ile 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 80 üyesi ile Türk Alüminyum Sektörü pazarının %75 ini temsil etmektedir.

MİSYONUMUZ
Geleceğin metali” olarak adlandırılan alüminyumun, Türkiye’de tanınırlığını, kullanımını ve üretimini arttırmak; 
alüminyum ürünleri ve üretiminde kalite yükseltme ve yenilikci ürün geliştirme faaliyetlerine katkıda 
bulunmak, desteklemek ve teşvik etmek; alüminyum ile ilgili her türlü doğru ve tam bilgiyi derleyerek amaçları 
doğrultusunda isteyenlere sunmak; Türk alüminyum sektörü mensuplarında birliktelikten doğan gücü ve inanç 
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 
TALSAD‘ın 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 anlayışını 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 içi 
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 of 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 become an organization that monitors technology and information during realization 
process of its mission; that offers its knowledge and experience to the use of others; that adopts total quality 
approach being service producing enterprise with its competent qualifications and resources; that has become 
biggest and perfect representative of Turkish aluminium industry that has gained trust of 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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TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÜBİTAK MAM)

1972 yılında kurulan TÜBİTAK MAM, çalışmalarını Kocaeli Gebze’deki 7800 dönümlük “TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi”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 948 personel ile çalışmalarını yürüten TÜBİTAK MAM’ın bünyesinde, Çevre ve Temiz Üretim 
Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Gıda Enstitüsü, Kimya Teknoloji Enstitüsü, 
Malzeme Enstitüsü, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır. 

TÜBİTAK MAM’ın paydaşları için gerçekleştirdiği proje ve endüstriyel hizmet çalışmalarında, müşteri odaklılık ile 
kalite en fazla önem verdiği değerlerdir. Bunun bir sonucu olarak TÜBİTAK MAM’ın tüm enstitü ve birimleri 2001 
yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni 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 yaklaşımını benimseyen TÜBİTAK MAM, tüm bu 
çalışmaların sonucunda 2003 yılında, kamu dalında Ulusal Kalite Başarı Ödülü almıştır.

Değerli bilim insanlarının 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 ulaşılabilmektedir.

TÜBİTAK MARMARA RESEARCH CENTER

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) Marmara Research Center (MRC), one of the 
research and development units of TÜBİTAK, was established in 1972. TUBITAK MRC carries out its activities with 
about 948 trained and experienced personnel on a pretty piece of land of 8 sq km (2000 acres) area in Gebze-KOCAELİ/
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”, TUBITAK MRC looks forward to developing close relationship with Turkish industry. TUBITAK MRC’s 
most valued principles are customer-orientation and quality for carrying out projects and providing industrial services. 
All institutes and units of TUBITAK 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 TUBITAK 
MRC institutes were accredited by DAR/DAP in 2002 and since 2010 by TURKAK according to the standards of EN ISO/
IEC 17025:2000 General Requirements for the Competence of Calibration and Testing Laboratories. 

One of the most important objectives of TUBITAK MRC is to increase the self-sufficiency ratio in order to carry out its 
activities with its own resources.

TUBITAK MRC has 7 Institutes and related supporting Administrative Departments:
• Energy Institute (EI)
• Environment and Cleaner Production Institute (ECPI)
• Food Institute (FI)
• Genetic Engineering and Biotechnology Institute (GEBI)

• Chemical Technology Institute (CTI)
• Materials Institute (MI)
• Earth and Marine Sciences Institute (EMSI)

TUBITAK MRC conducts successful projects towards industry by these seven institutes having rich infrastructure with 
well-developed devices and highly equipped laboratories. One of the highly considered values of TUBITAK MRC is 
the privacy policy which is essential for both collaborating with the industry and developing projects towards military 
services. 80% of that TUBITAK MRC’s projects are developed for the public sector and efforts are being made to increase 
the portion of the private sector. TUBITAK 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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TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı 24 Oda’dan biri olarak ilgili yasa hükümlerine uygun şekilde 
1970 yılında kurulan Metalurji Mühendisleri Odası, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 2014 
yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası adını alan Odamızın halen 4660 olan üye sayısı, her yıl metalurji 
ve malzeme 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 Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası iki ayda bir “METALURJİ” dergisini ve Oda 
faaliyetlerinin, sektörel haberlerin güncel şekilde aktarıldığı “E-BÜLTEN”i yayınlamakta ve seminer, sempozyum, 
panel, forum, kongre, fuar gibi etkinlikler organize etmektedir. Oda Yönetim Kurulumuz üyelerimizin mesleki ve 
teknik gelişimine yardımcı olmak amacıyla METEM (Mesleki Teknik Eğitim Merkezi)’ni kurmuştur.

İki yılda bir yapılan ve Odaya kayıtlı üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurul en üst organdır. Genel 
Kurul’da seçilen 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 AND MATERIALS ENGINEERS

The Chamber of Metallurgical and Materials Engineers (CMME) is a non-profit state agency founded in 1970 and 
is one of twenty-four Chambers of  Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects.  Our chamber was 
changed the name as Chamber of Metalurgical and Materials Engineer at 2014 CMME has 4660 membership 
currently  and increasing each year with new graduates from national and foreign universities.

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

Within this context CMME publishes a bimonthly journal entitled “METALURJI” and a bulletin called “E-BULTEN” 
in which news related to metallurgy and materials science appear. CMME also organizes seminars, symposiums, 
panels, forums, congresses and fairs. Board of directors of CMME organized METEM (The Center of Vocational 
an Technical Education) to help vocational and technical improvement of the members.

The supreme governing body of CMME is the General Assembly which consists member of the Chamber is 
collected biannually. Board of Directors is elected at the General Assembly is responsible from the execution of 
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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Salon/Hall
Efes

AÇILIŞ OTURUMU
Plenary Session

Oturum Başkanı/Session Chairman
SAFA BAYAR YAVUZ

13:00
 - 

13:40

Alüminyum Sektör Değerlendirmesi
Evaluation of Aluminium Sector

Metin Yılmaz
Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği
Türkiye

13:40
 - 

14:20

Küresel Büyüme, Dünya Ekonomisinin Geleceği ve Metaller
Global Growth and The Future of the World Economy and Metals

Kerem Alkin
İstanbul Medipol Üniversitesi
Türkiye

(Invited Speakers)
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Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlarının 
Kullanım Alanları

Applications of Aluminium and Aluminium Alloys

Oturum Başkanı/Session Chairman
 KENAN ARACI

Salon/Hall
Efes

Beyaz Eşya Sektöründe Alüminyum Kullanımı
Aluminium Applıcations in White Goods Industry

Mustafa Sezer
Arçelik A.Ş.

Türkiye

(Invited Speakers)

14:40
 - 

15:20

Yüksek Binalarda Ekolojik Alüminyum Cephe Sistemleri
Ecological Aluminum Systems in High Rise Building 

Hüseyin Gökdemir, Metin Yılmaz
Çuhadaroğlu Metal Sanayi

Türkiye

15:20
 - 

15:40

Taşıt Elemanlarında Kullanılan Alüminyum Alaşımlarının 
Enerji Sönümleme Yeteneklerinin İncelenmesi

Investigation of Energy Absorption Capacity of Aluminium  
Alloys Used in Vehicle Parts

Emre Doruk, Tanya Aycan Başer, İsmail Durgun    
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A. Ş.

Türkiye

15:40
 - 

16:00
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Salon/Hall
Efes

Alüminyum Pazarı ve Ticareti
Aluminium Marketing

Oturum Başkanı/Session Chairman
MUSTAFA ÇİĞDEM

16:20
 - 

16:40

Alüminyum Döküm Parça Sektörü ve Enerji Savurganlığı
Aluminium Castings Industry and Energy Saving

Yaylalı Günay
Günay Danışmanlık
Türkiye

16:40
 - 

17:00

Alüminyum Döküm Sektöründe Uluslararası Rekabet
Global Competition in Aluminium Casting Industry

Şener Muter    
MESS Eğitim Vakfı
Türkiye

17:00
 - 

17:20

Hedging’de Küresel Standart
Global Standards on Hedging

Elif Keskin
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye

17:20
 - 

17:40

Metalik Malzemelerin 500 Yıllık Serüveni ve Değişen  
Üretim Paradigması
500 Years Adventure of Metallic Materials and Changing of  
Production Paradigm

Fevzi Yılmaz
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Türkiye

8 Ekim / October 2015
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Kalite ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Quality and Occupational Health and Safety

Oturum Başkanı/Session Chairman
VEDAT SANCAKDAR

Salon/Hall
Kapadokya

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardının Alüminyum 
Sektöründe Uygulanması

ISO 14001 Environmental Management System Standards  
Application of Aluminum Industry

Mehmet Ergim İman
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Türkiye

14:40
 - 

15:00

Yerinde Anında Kalite Yaklaşımı ile Üretim  
Proseslerine Dokunuş  

Align the Production Processes with on Place in Time  
Quality Approach

Sezen İpek, Birol Büyüksivri
ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Türkiye

15:00
 - 

15:20

Alüminyum Endüstrisinde Enerji Verimliliği ve Sera Gazları
Energy Efficiency and Greenhouse Gasses in Aluminum Industry

Fevzi Yılmaz, Ebubekir Koç, Yaşar Akça
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Türkiye

15:20
 - 

15:40

Alüminyum Üretiminde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi ve Uygulamaları

Occupational Health and Safety Management System and  
Applications in Aluminium Industry

Akif Çergel, Recep Anahar, Mehmet Eşitek, Ali Oğuz Dikmen  
ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Türkiye

15:40
 - 

16:00

8 Ekim / October 2015
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Salon/Hall
Kapadokya

Ticari Bildiriler
Commercial Papers

Oturum Başkanı/Session Chairman
MERT DEMİRCİ

16:20
 - 

16:40

HybrEx - Innovative Extrusion Press with Hybrid  
Drive Technology
Hybrex - Hybrid Drive Teknolojisi ile Yenilikçi Ekstrüzyon Presi

Jens Magenheimer
SMS Meer Gmbh
Germany

16:40
 - 

17:00

Bye Bye Horizontal Lines The Cube Trevisan Compact  
Vertical Line Radically Changes The Concept Of  
Extrusions Powder Coating 
“Yatay Tesislere Elveda” “Cube Trevisan Dikey Hatları, Toz Boya ile  
Profil Kaplamaya Yeni Bir Bakış Açısı Getiriyor”

Andrea Trevisan
Cube Trevisan S.R.L. 
Italy

17:00
 - 

17:20

Dünya’da ve Türkiye’de RUSAL
RUSAL in the World & RUSAL in Turkey

İhsan Kösoğlu
Rusal Marketing GmbH
Türkiye

17:20
 - 

17:40

Sıvı Alüminyumun Flaks Malzemeler ile Temizlenmesinin 
Altında Yatan Yöntem ve Mekanizmalar 
Mechanisms in the Cleaning of Aluminium Melts with Flux Preparations

Thomas Klug
Schaefer Metallurgie GmbH 
Germany

17:40
 - 

18:00

Kovan ve Sabit Pul İşleme Sistemleri
Container and Dummy Block Tooling System

Paul Robbins
Castool Tooling Systems
Canada

8 Ekim / October 2015
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Alüminyum Döküm Prosesleri
Aluminium Casting Processes

Oturum Başkanı/Session Chairman
ALİ KALKANLI

Salon/Hall
Kapadokya

Al-Si-Mg Döküm Alaşımlarında Sıvı Metal Hareketinin 
Mekanik Özelliklere Etkisi

The Effects of Liquid Metal Movement on Mechanical Properties of  
Cast Al-Si-Mg 

Tansel Tunçay¹, Süleyman Tekeli², Dursun Özyürek¹, Derya Dışpınar³     
¹Karabük Üniversitesi, ²Gazi Üniversitesi, ³İstanbul Üniversitesi

Türkiye

10:00
 - 

10:20

AlSi6Cu4 Alaşımında Stronsiyum Optimizasyonu
Strontium Optimization of AlSi6Cu4 Alloy

Engin Kılınç¹,², Serap Akbalık¹,², Yücel Birol²  
¹Cevher Döküm Sanayi A.Ş., ²Dokuz Eylül Üniversitesi

Türkiye

10:20
 - 

10:40

A356 Alüminyum Alaşımının Al-10Sr Master Alaşımı ile 
Silisyum Modifikasyonunun Sıcaklığa ve  

Süreye Bağlı Değişimi
Effect of Duration and Temperature on Sr Modification of A356

Sadık Kaan İpek, Eray Erzi, Derya Dışpınar
İstanbul Üniversitesi

Türkiye

10:40
 - 

11:00
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Salon/Hall
Kapadokya

Alüminyum Döküm Prosesleri
Aluminium Casting Processes

Oturum Başkanı/Session Chairman
YÜCEL BİROL

11:20
 - 

11:40

A356 Alaşımının Ablation Dökümü ve Mikroyapısı
Ablation Casting of A356 Alloy and Its Microstructure

Ege Demirtaş, Altan Türkeli
Marmara Üniversitesi
Türkiye

11:40
 - 

12:00

Simülasyon Desteği ile Al-Si Alaşımlarında Sıcak  
Yırtılmanın Analizi
Hot Tearing Analysis of Al-Si by Simulation

Muhammet Uludağ¹, Murat Akçin², Remzi Çetin³, Derya Dışpınar4

¹Selçuk Üniversitesi, ²Magma Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti.,  
³Haliç Üniversitesi, 4İstanbul Üniversitesi
Türkiye

12:00
 - 

12:20

Al - %1 Ni Alaşımından Modifiye-SIMA Yöntemiyle  
Non-Dendritik Küresel Malzeme Üretimi  
Non-Dendritic Materials Production With Modified-SIMA  
Process in Al - 1 Wt % Ni Alloy

Zeynep Özdemir, Altan Türkeli   
Marmara Üniversitesi
Türkiye

12:20
 - 

12:40

A357 Alaşımında Modifikasyon, Tane İnceltme ve Döküm 
Kalitesinin Korozyon Davranışına Etkisi
The Relationship Between Grain Size, Modification and Corrosion 
Behaviour of A357

Mustafa Kocabaş¹, Ceyhun Kuru¹, Muhammet Uludağ², Derya Dışpınar³,  
Nurhan Cansever¹  
¹Yıldız Teknik Üniversitesi, ²Selçuk Üniversitesi,  ³İstanbul Üniversitesi
Türkiye

9 Ekim / October 2015
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Alüminyum Döküm Prosesleri
Aluminium Casting Processes

Oturum Başkanı/Session Chairman
DERYA DIŞPINAR

Salon/Hall
Kapadokya

Farklı Magnezyum İçeriği ile İkiz Merdaneli Sürekli Döküm 
ile Üretilmiş AA5754 Alüminyum Alaşımlarının Şekillendirme 

Kabiliyetinin İncelenmesi
Investigation of Forming Capability for Production of AA5754 Aluminum 

Alloys With Different Magnesium Contents by Twin-Roll Casting Process

Koray Turbalıoğlu¹, Ferhat Gül², Yavuz Sun³, Hayrettin Ahlatçı³, Yunus Türen³    
¹Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş., ²Gazi Üniversitesi, ³Karabük Üniversitesi

Türkiye

13:30
 - 

13:50

Alçak Basınçlı Döküm Teknolojisinde Ergitme Fırını ve 
Transfer Potası Dibinde Biriken Kalıntıların İncelenmesi ve 

Oluşumlarının Önlenmesi
Investigation and Prevention of the Residues Formed in Melting Furnaces 

and Transfer Ladles Used in Low-Pressure Al-Casting Technologies

Alper Güneren¹, Uğur Karaali¹, Bora Yay¹, Esra Dokumacı¹,  
Yücel Birol¹, A.Bülent Önay¹, H.Emre Çubuklusu²

¹Dokuz Eylül Üniversitesi, ²CMS Jant ve Makine Sanayi
Türkiye

13:50
 - 

14:10

Tane İnceltmenin Alüminyum Silindir Kapaklarının  
Mekanik Özelliklerine Etkisi

The Effects of Grain Refinement on the Mechanical Properties of 
Aluminium Cylinder Heads 

Onur Özaydın 
Dortmund Teknik Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi

Germany

14:10
 - 

14:30

Sıkıştırma ve Kokil Döküm Yöntemleri ile Üretilmiş Alüminyum 
7075 ve 7085 Alaşımlarının Termo-Mekanik İşlemleri

Thermo-mechanical Treatments of Squeeze and Permanent Mould Cast 
7075 and 7085 Aluminum Alloys

Tayfun Durmaz¹, Ali Kalkanlı¹, Tamer Özdemir²
¹Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ²Gazi Üniversitesi

Türkiye

14:30
 - 

14:50
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Salon/Hall
Pamukkale

Alüminyum Malzemeler 
Aluminium As a Material

Oturum Başkanı/Session Chairman
MURAT DÜNDAR

10:00
 - 

10:20

Gazlı İçecek Ambalajlarının Tasarım ve Üretiminin 
İncelenmesi
Observing of Production and Designing of Carbonated Beverages Packing

A.Akın Uzunköprü¹, Leyla Şimşek¹, Nadide Yıldar¹, E.Burak Özsoy²,  
Ümit Cöcen¹, Yücel Birol¹
¹Dokuz Eylül Üniversitesi, ²Rexam Paketleme A.Ş.
Türkiye

10:20
 - 

10:40

AlMnMg Alaşımında Homojen Tav Parametrelerinin  
Malzeme Özellikleri Üzerine Etkileri
Effect of Homogenization Annealing Parameters on the Properties of 
AlMnMg Alloy

Onur Meydanoğlu, Cemil Işıksaçan, Hatice Mollaoğlu Altuner,  
Mert Günyüz, Onur Birbaşar
Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye

10:40
 - 

11:00

Alüminyum Levha ve Folyo Yüzeylerindeki Tavlama Sürecinde 
Oluşan Nanometre Mertebesindeki Alüminyum Oksit ve 
Magnezyum Oksit Kalınlığının Belirlenmesi için İnfrared 
Spektroskopisine Dayalı Yeni Metotların Geliştirilmesi
Development of an Infrared Spectroscopic Method for the Determination 
of Aluminum and Magnesium Oxide Thickness at Nanometer Scale Which 
Results from Annealing Process of Aluminum Foil and Sheets

Özlem İnanç Uçar¹, Murat Dündar¹, Ayten Ekin Meşe², Durmuş Özdemir²,³
¹Assan Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş., ²İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,  
³OBA Kemometrik Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Hiz.
Türkiye
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Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik
Aluminium Recycling and Sustainability

Oturum Başkanı/Session Chairman
ONURALP YÜCEL

Salon/Hall
Pamukkale

İkincil Alüminyum Üretimi Özelinde İkincil Metal Üretimi ve 
Metalurji Mühendisliği: Değişimler-Etkileşimler 

Secondary Metal Production-Based on Secondary Aluminium  
Production- and Metallurgical Engineering : Evolutions-Interactions

Erman Car  
Metkim Metal Sanayi Ltd.Şti.

Türkiye

11:20
 - 

11:40

Atık Tetra Pak Ambalajlarından  
Polietilen – Alüminyum Kompozitlerinin Üretilmesi

Production of Polyethylene - Aluminum Composites  
from Waste Tetra Pak Packages

Büşra Akoğlu¹, Kübra Azgı¹, Armağan Özpektürk¹,  
Sevil İncir², Murat Çopur², Ahmet Turan¹

¹Yalova Üniversitesi, ²Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.
Türkiye

11:40
 - 

12:00

Alüminyum Parça Üretiminde İşletme  
Geri Dönüşleri Kullanımının İncelenmesi

The Impact of Using Aluminium Returns on the  
Cost and Quality of Aluminium Foundry Alloys

Ayşe Gizem Sever¹, Damla Aydöner¹, Kazım Önel¹,  
Yücel Birol¹, Mustafa Güngil², Hulusi Atalay³

¹Dokuz Eylül Üniversitesi, ²Mahle, ³Alpar Metal Enjeksiyon Ltd. Şti.       
Türkiye

12:00
 - 

12:20

Alüminyum Siyah Curuflarındaki Alüminyumun ve 
Bileşiklerinin Hidro ve Pirometalurjik  

Yöntemler ile Geri Kazanılması
Recovery of Aluminium and Its Compounds With Hydro and 

Pyrometalurgical Methods from Aluminium Black Dross

Osman Halil Çelik¹,², Onuralp Yücel¹, Hakan Morcalı¹
¹İstanbul Teknik Üniversitesi, ²END Alüminyum

Türkiye

12:20
 - 

12:40
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Salon/Hall
Pamukkale

Ekstrüzyon Prosesleri
Extrusion Processes

Oturum Başkanı/Session Chairman
ÖZGÜL KELEŞ

13:30
 - 

13:50

Induction Billet Heating for Aluminium Extrusion
Ekstrüzyon için Alüminyum Biyetlerin İndüksiyon ile Isıtılması

Gerhard Kleinert
IAS GmbH
Germany

13:50
 - 

14:10

Alüminyum Sıvı Metal Kalitesinin Profil Üzerindeki Etkileri
The Effect of Aluminum Molten Metal Cleanines on the Quality of 
Aluminum Profile 

Emrah Fahri Özdoğru
BCM Makine ve Kimya San. Tic. Ltd.Şti.
Türkiye

14:10
 - 

14:30

Anodizasyon Proses Parametrelerinin Alüminyum Anodik 
Oksit Film Sertliği Üzerine Etkisi 
The Effect Anodization Process Parameters on The Microhardness of 
Anodic Oxide Film

B.Deniz Polat¹, Can Akyıl², Selahattin Ayçiçek³, Veli Küçük³,  
Halil Çebitürk³, Özgül Keleş¹
¹İstanbul Teknik Üniversitesi, ²Politeknik Metal San. Tic. ve A.Ş.,  
³Asaş Alüminyum San. Tic. A.Ş.
Türkiye

14:30
 - 

14:50

Yapısal Profil Üretiminde Billet Billete Kaynama 
Karakteristiğinin İncelenmesi ve Kalıp Geometrisinin Enine 
Kaynama Mesafesine Etkisinin Analizi
Investigation on Transversal Weld Characteristics (Charge Weld) for 
Structural Profile Production and Influence of Die Geometry on the 
Transversal Weld Length

Sadık Mutlu Ayan¹, Yavuz Çınar¹, Berk Yörüker¹, Hüsnü Öztürk¹,  
Özgül Keleş², Hasan Sofuoğlu³
¹ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., ²İstanbul Teknik Üniversitesi,  
³Karadeniz Teknik Üniversitesi  /  Türkiye
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Alüminyum ve Alaşımlarının Kaynağı
Welding of Aluminium and Aluminium Alloys

Oturum Başkanı/Session Chairman
HAKAN GÜR

Salon/Hall
Pamukkale

6000 Serisi Alüminyumlarda Farklı MIG Kaynak  
Tellerinin Nihai Parçaya Etkileri 

Effect of Different MIG Welding Wires on 6000  
Series Aluminum Properties

Zeki Ayaz, Gürkan Yılmazoğlu
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Türkiye

15:10
 - 

15:30

Alüminyum – Çelik CMT Kaynaklı Bağlantılarının  
Özellikleri ve Optimizasyonu

Properties and Optimization of CMT Welded  
Aluminum – Steel Joints

Erdem Ünel¹, Emel Taban²    
¹Romak, ²Kocaeli Üniversitesi

Türkiye

15:30
 - 

15:50

1050, 3003, 5754, 7072 ve 8006 Alüminyum  
Alaşımlarının Sürtünme Karıştırma Nokta  

Kaynağı Üzerine Deneysel Çalışmalar 
Experimental Studies on Friction Stir Spot Welding of  

Aluminum Alloys 1050, 3003, 5754, 7072 and 8006

Özlem Sağıroğlu, Tansu Yaral, Özgür Çınar, Arif Nihat Güllüoğlu    
Marmara Üniversitesi 

Türkiye

15:50
 - 

16:10

1050 ve 5005 Serisi Alüminyum Alaşımlarının Elektrik  
Direnç Kaynağında Kaynak Parametrelerinin Bağlantı 

Özelliklerine Etkisi
The Effect of Welding Parameters on Welding Joint of  

1050 and 5005 Aluminum Alloys

B.Umut Yakışan¹, Emre Gökçil¹, Seracettin Akdı¹, Mustafa Acarer²      
¹Aydınlar Yedek Parça San. Tic. A.Ş., ²Selçuk Üniversitesi   

Türkiye

16:10
 - 

16:30
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Salon/Hall
Pamukkale

Isıl İşlem
Heat Treatment 

Oturum Başkanı/Session Chairman
GİZEM OKTAY

16:50
 - 

17:10

AlSi7MgCu0.5 Alaşımlı Silindir Kapak Özelliklerine  
Isıl İşlemin Etkisinin İncelenmesi
Investigation of Heat Treatment Effects on AlSi7MgCu0.5  
Alloy Cylinder Head

Engin Kılınç¹,², Yücel Birol²  
¹Cevher Döküm Sanayi A.Ş., ²Dokuz Eylül Üniversitesi
Türkiye

17:10
 - 

17:30

Alüminyum İşlem Alaşımlarının T6 Isıl İşleminde  
Yaşlandırma Sıcaklık ve Sürelerinin İncelenmesi
Investigation of Aging Parameters in T6 Heat Treatment of  
Aluminum Alloys

A. Asım Eser¹, Emre Gökçil¹, Seracettin Akdı¹, Yücel Birol²
¹Aydınlar Yedek Parça San. Tic. A.Ş., ²Dokuz Eylül Üniversitesi
Türkiye

17:30
 - 

17:50

Yeniden Kristalleşme Tav Rampasının 3105 Alaşımlarının 
Malzeme Özelliklerine Etkisi
Effect of Heating Rate During Recrystallization Annealing on Material 
Properties of 3105 Alloys

Mert Günyüz, Onur Meydanoğlu, Cemil Işıksaçan, Hatice Mollaoğlu Altuner,  
Onur Birbaşar
Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye

17:50
 - 

18:10

Al-Mg-Si Alaşımlarının Boya Sonrası Mekanik  
Özelliklerinin İncelenmesi
The Effect of Bake Hardening on Mechanical Properties in  
Al-Mg-Si Alloys

Emre Yiğitoğlu¹, Tanya Aycan Başer², Mesut Kaya¹, Metin Çallı¹,  
Adem Karşı¹, Emre Doruk², İsmail Durgun²
¹Coşkunöz Metal Form A.Ş., ²TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A. Ş.
Türkiye
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Öğrenci Oturumu
Student Session

Oturum Başkanı/Session Chairman
TINAZ TİTİZ

Salon/Hall
Kapadokya

Sempozyum’da Sn. Tınaz TİTİZ’in koordinatörlüğünde bir öğrenci oturumu 
gerçekleştirilecektir. 

Sektörü; ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda irdelemeyi, yeni gelişmeler 
hakkında bilgilenmeyi, Türkiye’nin alüminyum dünyasındaki yeri ve geleceği 
için bir vizyon oluşturmayı hedefleyen sempozyumumuz bir taraftan da genç 
nesilin bu sektöre yönlendirilmesini ve bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

Sempozyum bünyesinde planlanan öğrenci oturumunda;

1. Öğrenci ve genç mühendislerde alüminyum sektörüyle ilgili farkındalık 
yaratılması,

2. Sektör firmalarını; öğrenci ve genç mühendislerin beklentileri, hedefleri ve 
hayata bakışları konularında bilgilendirmeyi,

3. Öğrenci ve genç mühendislere sektörü sevdirecek, ilginç ve cazip kılacak 
olanakları tanıtmayı,

4. Öğrenci ve genç mühendislere sektörde çalışanların çalışma koşulları ve 
gelecek stratejileri ile ilgili bilgilendirmeyi,

5. Alüminyum Sempozyumu’nun genç nesil tarafından sahiplenilmesini,

6. Sempozyumu’nun gençlerin neşesi ve enerjisi ile cazip hale getirilmesini,

amaçlanmaktadır.
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ÖZET 
Dünyada alüminyum sektörü h zla geli irken ülkemiz alüminyum sektöründe olumlu yönde 
geli meler meydana gelmi tir. Bu çal mada Türkiye alüminyum hareketleri incelenmi , 
ihracat ithalat dengeleri çal lm , alüminyum üretim ve ticareti sektörel bazda 
de erlendirilmi tir. Sektördeki alüminyum firmalar , kapasite durumu ve da l mlar  
çal lm t r. Sektörün avantaj ve dezavantajlar  de erlendirilmi  ve di er ülkelerle 
kar la t r lm t r. Bu çal mada, 2014 y l  ve geçmi  dönem verileri göz önünde 
bulundurularak alüminyum hareketleri belirlenirken baz  de erler di er veriler nda 
tahmin edilerek belirlenmi tir. 
 
Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Türkiye alüminyum sektörü, TALSAD, Türkiye alüminyum hareketleri. 

 
EVALUATION OF ALUMINIUM SECTOR 

 
ABSTRACT 
Recently a positive development realized in Turkish alüminum sector, while the world alüminium sector changes 
very rapidly. In this study, the flow of aluminium in our country is studied, the balance of export and import of 
aluminium articles discussed and the production and trade of aluminium has been investigated. The type and 
number of aluminium companies and the capacities are investigated. The advantages and disadvantages of 
Turkish aluminum sector is evaluated and compared to other countries. In this study, 2014 and previous years 
database are evaluated and the flow of aluminium in the country determined and some values are approximated 
by the use of other known figures. 
 
Keywords: Aluminium, Turkish alüminium sector, TALSAD, Turkish aluminium flow. 
 
1. G R  
Türkiye alüminyum sektörünün geli imi dünya alüminyum sektörü geli imine paralel olarak 
h zla geli mi  ve Türkiye'nin ekonomik büyüklü ünün dünya s ralamas ndaki yerinden 
alüminyum sektörü s ralamas  daha önlerde yer alm t r. Türkiye alüminyum sektörünün bu 
ba ar s , ülkemizin sahip oldu u s n rl  do al kaynaklara ve enerjide büyük oranda d a 
ba ml  olmas na ra men gerçekle mi tir. 
 
Alüminyum hammadde yoksunu olan ülkemizde özellikle ara-mamül üretimleri olan döküm, 
yass  ve ekstrüzyon sektörlerinde hat r  say l r geli meler kat edilmi tir. Bu çal mada 
özellikle Türkiye alüminyum hareketleri belirlenmeye çal lm , yap lan inceleme ve 
hesaplamalar ile sektöre k tutacak yakla k de erler elde edilmi tir. 
 
2.DÜNYADA ALÜM NYUM 
Dünya birincil alüminyum üretiminin de i imi y llara göre ekil 1'de gösterilmi tir. 2014 y l  
53.127 milyon ton birincil alüminyum üretilmi tir. Birincil alüminyum üretimi, dünya toplam 
alüminyum ticaretine paralel bir yap  göstermektedir.[1-3] Dünyada ya anan ekonomik 
krizlerin etkileri birincil alüminyum üretimine; üretimde dü me olarak, dünya ticaretinde ise 
ithalat ihracat dengesinin bozulmas  olarak yans maktad r. 
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53.127 milyon ton birincil alüminyum üretilmi tir. Birincil alüminyum üretimi, dünya toplam 
alüminyum ticaretine paralel bir yap  göstermektedir.[1-3] Dünyada ya anan ekonomik 
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2014 y l nda en büyük birincil alüminyum üretimini Çin 27.5 milyon ton ile dünya üretiminin 
%52 sini gerçekle tirmi tir. Avrupa ve Amerika k talar nda y llar içinde birincil alüminyum 
üretimi azal rken Çin son 20 y l içinde üretimini katlayarak artt rm  ve dünyan n en büyük 
birincil alüminyum üreticisi olmu tur. Dünya genelinde son 14 y l içinde alüminyum sektörü 
genelinde ortalama her y l % 6'l k bir büyüme meydana gelmi tir.[3] 
 

 
ekil 1. Dünya birincil alüminyum üretiminin ve toplam alüminyum ticaretinin y llara göre 

de i imi. 
 
3. TÜRK YE ALÜM NYUM SEKTÖRÜ 
2001 y l ndan bu yana Türkiye birincil alüminyum ithalat miktarlar  ekil 2'de gösterilmi tir. 
14 y l içinde birincil alüminyum ithalat  her y l yakla k 70,000 ton art  göstermi tir. Tüm 
dünyada oldu u gibi Türkiye'de de ekonomik krizlerin etkileri birincil alüminyum ithalat nda 
belirgin bir ekilde önce art  ve ard nda sert bir dü me ekilden de görülmektedir.[1-2] 
 
Dünyada 2014 y l  itibar  ile 57.3 milyon USD de erinde 24,9 milyon ton alüminyum 
hammadde ithalat  gerçekle mi  durumdad r. En büyük alüminyum hammadde ithalat  yapan 
ülkeler s ras yla ABD, Japonya, Almanya, Hollanda, Kore, talya ve Türkiye'dir. Türkiye 
2014 y l nda dünya alüminyum hammadde ithalat n n % 4.4'ü seviyesinde, 2.5 milyar dolar 
de erinde 1.09 milyon ton alüminyum ithalat  ile 7. s rada yer alm t r.[1,3] 
 
Dünya alüminyum sat lar nda birinci s rada Çin ikinci s rada Almanya ve ard ndan üçüncü 
s rada ABD gelmektedir. Türkiye toplam alüminyum sat lar nda dünya alüminyum sat n n 
%1.5'ini gerçekle tirerek 21. s rada yer almaktad r. Dünyada alüminyum ithalat  yapan birinci 
ülke Almanya iken s ras yla ard ndan ABD ve Japonya gelmektedir. Türkiye toplam 
alüminyum ithalat nda dünyada %2 pay ile 15. s rada yer almaktad r.[3] 
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ekil 2. Türkiye birincil alüminyum ithalat n n y llara göre art . 

 

 
ekil 3. Türkiye birincil alüminyum ithalat n  gerçekle tirdi i ülkeler ve y llara göre 

miktarlar n de i imi. 
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Türkiye birincil alüminyum ithalat n  gerçekle tirdi i ülkelerin y llara göre de i imi ekil 
3'de gösterilmi tir. ekilden görülece i gibi en büyük ithalat n gerçekle ti i ülke olarak Rusya 
görünmektedir. Ard ndan Tacikistan, Katar ve Birle ik Arap Emirlikleri gibi ülkeler 
gelmektedir.[2-3] 
 

 
ekil 4. Türkiye alüminyum ithalat ve ihracat dengesi. 

 
ekil 5. Türkiye alüminyum ekstrüzyon ürünleri ihracat rakamlar n n ülkelere ve y llara göre 

de i imi. 
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Alüminyum sektörü ithalat ve ihracat miktarlar n n y llar içinde art  ekil 4'de gösterilmi tir. 
Türkiye alüminyum d  ticaretinde y llar içinde en büyük kalem birincil alüminyum ithalat  
olmu tur ve toplam alüminyum ithalat n n yakla k %80'inini olu turmu tur. Türkiye ithal 
etti i alüminyum miktar n n %60'  kadar alüminyumu ihraç etmektedir.[2,5-7]  Ülkenin 
ihracat ithalat dengesizli inin %40 civar nda olmas  ve bu sektörde ithalat ba ml l  olmas  
nedeniyle sektörün büyümesi ile cari aç n artaca  gerçe i kötü bir senaryo çizmektedir. 
Ancak, ülkenin zaten ihtiyac  olan alüminyum ürün kar lanmas nda alüminyum hammaddesi 
olmayan bir ülke için olas  en iyi durum, ithalat kaleminde en dü ük katma de erli alüminyum 
hammaddeyi al p ülke içinde i lenmesini sa lamakt r. Ülkemiz bu konuda alüminyum 
hammadde ihtiyac n n %95'ini ithal ederken ara-mamül ve son-mamül seviyelerinde dünyada 
önemli ihracatç  ülkeler aras na girmi tir.  
 
Türkiye alüminyum üretimi ve ihracat n n en güçlü oldu u yar -mamül üretim sektörleri olan 
ekstrüzyon ve yass  mamül ürünleri ihracat rakamlar  s ras yla ekil 5 ve ekil 6 'da 
gösterilmi tir. Ekstrüzyon sektöründe dünya ticaretinin %4'ünü gerçekle tiren Türkiye 
dünyada 7. s radad r. 2014 y l nda 159,313 ton ekstrüzyon ürünü, ba ta Almanya olmak üzere 
Irak, Türkmenistan gibi ülkelere ihraç edilmi tir.[1,5-8] 
 
Yass  mamülde Türkiye dünya ticaretinin %2.2'si ile dünyada 11. s rada, alüminyum folyo 
ihracat nda da %2.5 pay ile 7. s rada yer almaktad r. ekil 6'da gösterildi i gibi yass  
mamülde de en büyük ihracat n yap ld  ülke Almanya'd r. Ekstrüzyon ürünlerinden farkl  
olarak yass  mamül ihracat n n yap ld  ilk be  ülke Avrupa ülkeleridir. Yine ekil 6'dan 
görülece i gibi yass  mamül sektörü 2008 ekonomik krizinden ihracatta daha da güçlenerek 
ç km t r.  Türkiye en iyi s ralamay  7614 GT P numaras  ile (alüminyumdan demetlenmi  
teller, kablolar, örme halatlar vbg.) dünya ticaretinde %8.5 pay ile 4. s rada yer alarak 
gerçekle tirmi tir. [1,5,6] 
 

 
ekil 6. Türkiye alüminyum yass  mamül ihracat rakamlar n n ülkelere ve y llara göre 

de i imi. 
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76 GT P numaral  alüminyum ürün, hammadde ve hurdalar n n tamam n n  ihracat rakam  
649,301 ton görünmesine ra men, özellikle döküm ürünlerinde, iletken ve son mamullerde 
GT P numaralar n n farkl  olmas  ve di er ürünlerle birle mesi nedeniyle asl nda alüminyum 
ürün grubunda görülmedi inden, olmas  gereken gerçek ihracat rakamlar  dü ük 
görünmektedir. Yap lan incelemeler sonras nda toplam alüminyum ihracat n n 2014 y l nda 
3.3 milyar USD de erinde 820 bin ton civar nda oldu u görülmü tür. Tablo1'de görülece i 
gibi alüminyum ihracat cirosunun %45'ini sektördeki 1500'ün üzerindeki firmadan sadece 
27'si taraf ndan gerçekle tirilmesi, sektörde teknoloji, know-how ve finansal güç olarak büyük 
firmalar n say s n n s n rl  oldu unu ancak di er firmalar n da geri kalan %55'lik talebi 
kar lad  görülmektedir.[1,2,5,7] 
 

Tablo 1. T M ilk 1000 ihracatç  listesinde yer alan alüminyum firmalar  

SEKTÖR 

T M-1000 
F RMA 

SAYISI 1 

T M-1OOO 
HRACAT 
DE ER   

(Milyon USD) 

SEKTÖRDE 
TOPLAM 

F RMA SAYISI 

SEKTÖRÜN 
TOPLAM 
HRACATI 

 (Milyon USD) PAYI 
DÖKÜM 9 625,7 195 1058,4 80% 
YASSI ve FOLYO 3 579,0 57 772,6 75% 
EKSTRÜZYON 7 271,9 78 656,9 41% 
LETKEN 3 174,6 7 189,1 92% 

SON MAMÜL 3 72,3 1.100 570,0 9% 
B R NC L 1 41,8 1 91,9 45% 
K NC L 1 12,4 125 32,3 38% 

TOPLAM 27 1.777,7 1.563 3.371,2 45% 
1 :Türkiye'nin lk hracatç  1000 Firma listesinde yer alan alüminyum firmalar .[5-9] 
 
Ülkemizde tek bir tane birincil alüminyum üreticisi olmas  nedeniyle k yaslama 
yap lamamakla birlikte genellikle hammadde üreticileri ( kincil- yeniden ergitme i lemi yapan 
firmalar) iç pazara hitap etmekte ve üretimlerin %95'den fazlas  iç talebi kar lamak üzere 
ayr lmaktad r. En büyük ihracat kalemleri olan ara-mamul statüsünde olan Döküm, Yass , 
Ekstrüzyon ve letken firmalar  aras nda, Döküm ve Yass  mamül firmalar nda hetorejen bir 
yap  olup ihracatlar n %80'den fazlas  sektördeki domine bir kaç firma taraf ndan 
gerçekle tirilmektedir. Ekstrüzyon firmalar nda daha homojen bir yap  olmas na ra men bu 
sektörde de ihracat n %41'ini sektördeki 7 firma gerçekle tirmektedir. 
 
Son-mamül firmalar na bak ld nda daha yüksek katma de erli ürünler olmas na ra men ara-
mamül firmalar  kadar ihracatta etkili olmad klar  görülmektedir. T M-1000 listesine giren üç 
firmadan üçü de in aat sektörü ile ilgili olup y llar içinde süreklilik sa lamas nda zor olan bir 
grup olarak görünmektedir. 
 
Türkiye alüminyum sektöründe dünya çap nda kendini en çok ara-mamül ürünlerde 
gösterebilmi  ve bu güne kadar geli imini bu yönde gerçekle tirmi tir. Toplam 3.3 milyar 
dolar ihracat de erinin 2.7 milyar dolar  ara-mamül grubu taraf ndan gerçekle tirilmektedir. 
Oysa ülke olarak s n rl  enerji ve do al kaynaklar m z gerçe i ile en büyük avantaj m z n 
sahip oldu umuz genç ve büyük say daki i gücü bilinci ile ara-mamül üretimi yan  s ra katma 
de eri daha yüksek olan son-mamül grubuna do ru kaymam z gerçe i kaç n lmazd r. Ancak 
buruda eksi imiz olan e itim, yarat c l k, tasar m ve marka olabilme yetilerini çal an genç 
nüfusumuza a layabilmemiz gerekmektedir.  
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Tablo 2. SO ilk ve ikinci 500 listesinde yer alan alüminyum firmalar . 

 
SEKTÖR 

SO-1000 
F RMA 
SAYISI2 

ÜRET MDEN 
SATI LAR 
(MilyonTL) 

SEKTÖRDE 
TOPLAM 

F RMA SAYISI 

TOPLAM 
SEKTÖREL 
BÜYÜKLÜK 
(Milyon TL) 

 
PAYI 

EKSTRÜZYON 12 2.894 78 3.705 78% 
DÖKÜM 9 2.868 195 3.108 92% 
YASSI ve FOLYO 2 1.842 57 3.477 53% 
LETKEN 4 922 7 1.150 80% 

SON MAMÜL 6 985 1100 5.448 12% 
K NC L 4 672 125 2.019 36% 

B R NC L 1 262 1 262 100% 
TOPLAM 38 10.445 1.563 19.169 54% 

2 : SO Birinci ve kinci 500 Sanayi Kurulu u Listesinde yer alan firmalar.[5-7,9] 
 
Alüminyum sektöründe ekonomik büyüklük tüm sektörlerdeki cironun toplanmas  ile 20 
milyar TL civar nda görünmesine ra men mükerrerlik nedeniyle gerçek ekonomik büyüklük 
15 milyar TL civar ndad r. Tablo'2 de görüldü ü gibi alüminyum sektöründe toplam 1500'den 
fazla firma içinde sadece %2.3 oran nda 38 firma toplam cironun % 50'sini 
gerçekle tirmektedir. 
 
Yass  mamül ve folyo üreticisi firmalar n yass  mamül firmalar n n say lar  az ancak büyüklük 
ve kapasiteleri yüksektir, so uk çekme ve folyo firmalar  daha yüksek say da ve daha dü ük 
kapasitede olan firmalard r. Sektörde toplam yass  ve folyo üretiminde tahmini olarak 600,000 
ton/y l üzerinde kapasite oldu u tahmin edilmektedir. Bu sektörde 3 büyük firma yass  mamül 
kapasitesinin %70'inden fazlas na sahiptir. 
 
Ekstrüzyon sektöründe 12 firma tüm ekstrüzyon ürünleri cirosunun %78'ini 
gerçekle tirmektedir.  Ekstrüzyon sektöründe 78 firma ile toplam ekstrüzyon kapasitesinin 
600,000 ton/y l üzerinde oldu u  tahmin edilmektedir. Ekstrüzyon firmalar n n 
büyüklüklerinin artmas  ile birlikte kapasite kullan m oranlar  artmaktad r. Sektörde hala at l 
kapasitenin oldu u bilinmektedir. Ancak günümüzde hem kapasite artt r m  hem de 
modernizasyon maksatl  yeni ekstrüzyon preslerine yat r mlar n yap ld  bilinmektedir. 
Türkiye'de toplamda 170'den fazla ekstrüzyon presi oldu u tahmin edilmekte ve 6000 serisi 
ala mlar için uygun direk ekstrüzyon presleri kullan lmaktad r. Ortalama büyüklükleri 20 
MN ile 30 MN aras nda ço unlu u olu turan presler yan  s ra sektörde 55MN ile 5MN 
aras nda muhtelif pres ölçüleri de bulunmaktad r. Son y llarda ortalama pres büyüklükleri 
artm  ve yeni yat r mlar daha yüksek ölçekli preslere do ru kaym t r. Ayr ca ekstrüzyon 
firmalar n n ço unun kendi ara-i i ve hurdalar n  ergitmek ve kendi billetlerini dökmek üzere 
dökümhaneleri, yine katma de eri artt rmak üzere tozboya ve eloksal kaplama tesisleri kendi 
bünyelerinde bulunmaktad r. 
  
Döküm sektöründe yakla k olarak 195 civar nda firman n üretimlerinden sat lar n n %92'si 
9 büyük firma taraf ndan gerçekle tirilmektedir. Döküm sektöründe kapasite kullan m oran n 
%80'lere yak n oldu u tahmin edilmekte, ve sektörde 195 firma ile tahmini olarak 350.000 
ton/y l alüminyum döküm kapasitesi oldu u dü ünülmektedir.[7] Bu kapasitenin yar s ndan 
fazlas  alüminyum jant üretim kapasitesi olarak tahmin edilmektedir. 
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letken sektöründe ise di er sektörlere göre daha az say da firma olup toplam üretimin %80'i 
sadece dört firma taraf ndan gerçekle tirilmektedir. 
 
Sektörde en fazla firma say s  son-mamul üreten firmalarda yer almaktad r. Toplamda 1100 
civar nda oldu u tahmin edilen bu firmalar n büyük k sm n  Türkiye'nin lokomotif sektörü 
olan in aat sektörüne i  yapan kap , pencere, do rama ve cephe üreten firmalar 
olu turmaktad r. Bu firmalar n say s n n 600'ün üzerinde oldu u tahmin edilmektedir. Son 
mamul grubunda stanbul Sanayi Odas  lk 1000 sanayi kurulu lar  aras nda yer alan 6 
kurulu tan 4 tanesi in aat sektörü ile ilgilidir.[9] 
 
kincil alüminyum sektöründe faaliyet gösteren firmalar n bir k sm  ekstrüzyon sektörüne 

hammadde üretmek üzere yeniden ergitme ve billet döküm i lemi yapmakta, bir k sm  
alüminyum hurdalar  toplay p ayr t rarak geri kazan m veya deoksidant dökümü 
gerçekle tirmektedir. kincil alüminyum sektöründe dönen toplam 324 bin ton alüminyumun 
büyük bir bölümünün ergitme ve döküm i lemleri, ekstrüzyon, yass  ve döküm firmalar n n 
kendi bünyelerindeki ergitme ocaklar nda gerçekle tirilmekte ve sat  cirolar na yans madan 
firmalar n iç döngülerinde yer almaktad r.[5] 
 
Alüminyum sektöründe 1500 üzerindeki firmada toplamda 50,000 üzerinde istihdam 
sa land  tahmin edilmektedir.  
 
Türkiye alüminyum ithalat kalemleri ekil 7’de katma de ere ve büyüklü e göre 
s ralanm t r.  Ayn  mant k ile ekil 8’de Türkiye alüminyum ihracat kalemleri büyüklük ve 
katma de ere göre gösterilmi tir. En büyük katma de erli ürünlerin son ürün veya son ürüne 
yak n kalemler oldu u görülmektedir. Ancak en büyük kalemleri yine birer yar -mamül olan 
s ras yla döküm, ekstrüzyon, yass , folyo ve iletken ürünlerinin olu turdu u görülmektedir.    

 

 
ekil 7. 2014 y l  Türkiye alüminyum ithalat nda katma de ere ve büyüklü e göre da l m.  
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ekil 8. 2014 y l  Türkiye alüminyum ihracat nda katma de ere ve büyüklü e göre da l m.  

 

 
ekil 9. Alüminyum üretim a amalar nda önemli maliyet kalemlerinin ürün maliyetine 

etkisinin de i imi. 
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Türkiye alüminyum sektörü geli imi için katma de erinin artt r lmas  ile büyümesi 
hedeflenmektedir. Alüminyum sektörü üretim yelpazesi incelendi inde ekil 9'da görüldü ü 
gibi önemli maliyet girdileri büyük de i iklik göstermektedir.[4,8] Yüksek enerji maliyeti, 
k s tl  do al kaynaklar ve s n rl  sermaye ile ülkemizde birincil alüminyum üretimi konusunda 
yüksek katma de er yaratmayaca m z a ikard r. Ancak ara-mamül statüsündeki yass , 
döküm ve ekstrüzyonda elde etti imiz ba ar y  özellikle son-mamül statüsüne ta yabilirsek 
yüksek katma de erli üretimlerle sektörün büyümesi daha sa l kl  olacakt r. ekil 10 ve ekil 
11'de Türkiye hareketleri miktar ve de er olarak gösterilmi tir. Bu ak  diyagramlar ndaki 
ithalat ve ihracat rakamlar n n do rulu u daha yüksek olmakla birlikte, belirtilen de erler, 
yap lan sektörel incelemeler, hesaplamalar sonucu elde edilen yakla k de erlerdir. 
Türkiye'de, kullan m halindeki alüminyum miktar  hesaplan rken, günümüz verileri ile geriye 
dönük projeksiyonlar yap larak ülke içinde birikmi  kullan m halindeki alüminyum miktar  
yakla k olarak belirtilmi tir. Ülke içinde hali haz rda mevcut kullan m halindeki yakla k 12 
milyar ton alüminyumun %30'unun binalar üzerinde, %50'sinin ta mac l k sektöründe geriye 
kalan %20'sinin de makine, e ya, elektrik ve elektronik ve ambalaj ürünleri halinde 
kullan mda oldu u tahmin edilmektedir. Ülkemizde kay tl  20 milyon araç say s n n oldu u 
ve bu araçlar n %53'ünün otomobil oldu u ve geriye kalan miktar n da s ras yla kamyonet, 
kamyon, otobüs ve motosiklet gibi araçlara da ld  bilinmektedir. Otomobilde ortalamada 
120 kg civar nda alüminyum kullan ld  ve bu miktar n ticari araçlarda 200 kilogramlara 
kadar ç kt  gerçe i ile yap lan basit hesaplamada ta mac l k sektörünün sadece karayolu 
araçlar  üzerinde kullan m halindeki alüminyum miktar  3 milyon ton olarak belirlenebilir. 
Geriye kalan 3 milyon ton alüminyumun hava, deniz ve demiryolu araçlar  üzerinde oldu u 
tahmin edilmektedir. Binalar üzerindeki 3.6 milyon ton alüminyum kap , pencere ve cephe 
sistemleri olarak a rl kl  ticari yap larla yüksek binalarda kullan lmaktad r. 2014 y l nda 
ülkemizde 592 (643 üretim- 95 ihracat + 44 ithalat = 592) bin ton alüminyum kullan m 
a amas na geçerken, kullan m ömrü dolan alüminyum ürünlerin miktar ndan 155 bin ton (50 
hurda + 5 kay p + 100 belirsiz) alüminyum ç kmaktad r. Sonuç olarak 2014 y l nda ülkemizde 
kullan m halindeki alüminyum miktar  net olarak 437 bin ton art  göstermi tir.   
 
4. SONUÇLAR VE DE ERLEND RME 
Türkiye alüminyum sektörü h zla geli irken yeni stratejiler ve do ru hedefler koyabilme ad na 
sektörün mevcut durumunun belirlenmesi ve geçmi  verilerinin kullan larak do ru analizler 
yap lmas  artt r. Bu nedenle Türkiye alüminyum sektörü incelenerek yakla k de erlerle olsa 
dahi bir veri taban  olu turulmas  ve bundan sonraki çal malara k tutmas  ad na, Türkiye 
alüminyum hareketleri diyagram  olu turulmu tur. Türkiye alüminyum hareketlerinin 
belirlenmesinde alüminyum d  ticaret verilerinde 76 GT P numaras  ile yap lan analizin 
yeterli olmad  özellikle son mamül grubunda farkl  GT P numaralar  alt nda alüminyum 
ürünlerin ithalat ve ihracatlar n n yap ld  görülmü tür. Türkiye alüminyum sektörünün 
geli imi, özellikle ara-mamül ve son-mamül üretim a amalar nda insan kayna na yapaca  
yat r m ile know-how olu turma, yeni teknolojiler geli tirme ve markala ma ve sonucunda 
daha yüksek katma de erli ürünler sayesinde olacakt r. 
 
KAYNAKLAR 
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5. TALSAD verileri. 
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Beyaz Eşya Sektöründe Alüminyum Kullanımı

Aluminium Applıcations in White Goods Industry

Mustafa Sezer
Arçelik A.Ş.  /  Türkiye

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE ALÜMİNYUM KULLANIMI 

Dr. Mustafa SEZER 

Arcelik A.S. Research& Development Center, Turkey 

Beyaz Eşya sektöründe alüminyum kullanımı ağırlıkla fonksiyonel amaçlıdır.

Alüminyumun nem, su, deterjan vb ortamlarda korozyon dayanımının yüksek olması,

ısı iletiminin yüksek ve homojen olması, yüksek sıcaklık dayanımı ve mekanik 

dayanımının yeterli olması nedeniyle, alüminyum birçok beyaz eşyada kendisine 

kullanım imkanı bulmaktadır. Alüminyumun beyaz eşyalarda yaygın olarak 

kullanılmasının arkasında enjeksiyon gibi hızlı, yüksek adetli ve uygun maliyetli 

üretim yöntemlerine uygunlukta yer almaktadır. Aynı zamanda değişik katkılarla

alüminyum farklı beyaz eşya tipleri ve farklı uygulama alanlarında çeşitlendirilerek

kullanılabilmektedir. Beyaz eşya sektöründe alüminyum kullanımının artması için; 

hammadde ve yarı mamul üreticileri, akademik kurumlar ve beyaz eşya üreticileri 

daha yakın çalışmalı, alüminyumun var olan üstün özelliklerine yeni fonksiyonlar 

eklemelidirler.
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Yüksek Binalarda Ekolojik Alüminyum Cephe Sistemleri

Ecological Aluminum Systems in High Rise Building

Hüseyin Gökdemir, Metin Yılmaz
Çuhadaroğlu Metal Sanayi  /  Türkiye

YÜKSEK BİNALARDA
EKOLOJİK ALÜMİNYUM CEPHE SİSTEMLERİ

Hüseyin GÖKDEMİR*, Metin YILMAZ** 

* Çuhadaroğlu Metal Sanayi,Yakuplu-İSTANBUL
huseyin_gokdemir@cuhadaroglu.com

** Çuhadaroğlu Metal Sanayi,Yakuplu-İSTANBUL
metin_yilmaz@cuhadaroglu.com

ÖZET
İnsanoğlu, barınma ihtiyacını karşılarken çevre ile ilgili ilişkisine ve doğal dengelere, sıfıra

yakın zarar vermelidir. Ancak, son yıllarda çevre ile ilgili sorunlar giderek artmakta ve 

konunun önemi ortaya çıkmaktadır.  Bu noktada bizler, seçimlerimizi yaparken,  verdiğimiz

kararın sebep olacağı karbon salınımını dikkate almalı,  düşük enerji ihtiyacı olan ürünleri 

tercih etmeliyiz. İçinde yaşadığımız binaların, dünya enerjisinin % 40 ini tükettiği gerçeği ile 

öncelikle binalarımızı, enerji etkin, enerji verimli, enerji üreten, konforlu, yaşanabilir, ferah 

şekilde tasarlamalı ve inşa etmeliyiz. Enerji verimli binalar, tamamen kapalı, izole, dış ortam 

ile teması olmayan binalar anlamına gelmemelidir, zira dış dünya ile görsel ilişkiye sahip ama 

aynı zamanda temiz (kaliteli) iç ortam havasına izin veren giydirme cepheler, mekânları

yaşanabilir kılmaktadır. Bu noktada, yapı dış kabuğu, hem ısıtılan iç ortam havasının

değişiminden doğan enerji kayıplarını düşük tutabilmeli, hem de iç ortam havasını, kaliteli 

temiz hava ile değiştirebilmelidir. Mekanik havalandırmanın getireceği enerji tüketimi ve 

filtrelenmiş hava dezavantajlarından bağımsız yapılar, doğal havalandırma ile 

yapılandırılarak, hem ekonomik, hem çevreye duyarlı, hem de etkin temiz hava erişim araçları

kullanımını sağlayacaktır. Elbette doğal havalandırma yöntemlerinin, bina yüksekliği ve 

kullanım amacına bağlı olarak doğru seçilmemesi halinde,   güvenlik ve enerji yönetimi gibi 

dezavantajları olabilir.

Bu çalışmada, oldukça yaygınlaşmaya başlayan yüksek binalarda, en fazla 11-12 cm net 

açıklığa sahip havalandırma kanatları ile güvenli doğal havalandırmanın sağlanabildiği, aynı

zamanda, yerel olarak kanat bazlı otomasyon oluşturularak, fotovoltaik hücrelerden alınan

enerji ile doğru zamanda doğru miktarda otomatik ve doğal havalandırma yapılabilen enerji 

etkin bina cephe sistemleri açıklanmıştır. Binaların çevreye etkilerini değerlendirmek için 

oluşturulmuş, gönüllülük esasına dayalı ülkeye göre değişen metotlarda, doğal

havalandırmanın önemi anlatılmıştır.

Anahtar kelimeler: Giydirme Cepheler, Yapı Kabuğu, Ekolojik Binalar, Doğal Havalandırma 
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ABSTRACT
Mankind must cause the almost zero harm to the natural balance and the relations between environments, while 

meeting the needs of shelter.  However, increasing environmental problems in recent years and is emerging 

importance of the subject. At this point, while making a selection, we have to take into account the carbon 

emissions of our decisions. We have to choose products with low energy needs. Fact is that buildings, in which 

we live, are consuming the 40% of total energy of the world. That is why first of all, we have to make and 

construct the buildings energy efficient, producing energy, comfortable, livable, spacious.  Energy efficient 

buildings do not mean fully enclosed, isolated, without contact with the external environment. Because, the 

curtain walls, which have a visual relationship with the outside world but also allows the clean (quality) indoor 

air, make the places livable. At this point, the structure of the facade of building should hold low energy losses 

arising from changes the indoor air (heated, or cooled) as well as indoor air should be replaced with high quality 

fresh air. Buildings must be independent from the energy consumption and filtered air because of mechanical 

ventilation. Buildings equipped with natural ventilation, will be economic and environment friendly, as well as 

an effective means of accessing fresh air. Of course, natural ventilation methods, if not chosen correctly 

depending on the building height and intended use may have disadvantages, such as security and energy 

management. 

In this study, energy efficient buildings facades in high rise building with natural ventilation systems, by using 

ventilation flap 11-12 cm with a maximum clear opening, and operations with fully automatically at the right 

time with the right amount without additional energy demand because of photovoltaic cells,  are described. 

The importance of the natural ventilation has been emphasized on the voluntary and country based methods to 

assess the environmental impact of buildings. 

Keywords: Curtain walls, Facade, Cladding, Ecologic Building, Natural Ventilation 

GİRİŞ

Günümüzde, insanoğlu temel barınma ihtiyacını, artan nüfus ve gereksinimlere bağlı olarak, 
şehirleşmenin de getirdiği zorunluluklar doğrultusunda yükselen binalar ile karşılayabilmektedir. Bu 
noktada 10 kat üzerindeki (resmi olarak 21,5 m üzeri) binalar olarak tanımlayabileceğimiz yüksek 
binalar, içinde bulunduğumuz süre içinde fizyolojik konfor şartlarını sağlayabilmelidir.  Temel amaç; 
insanların fizyolojik konfor şartlarına uygun olarak yaşanabilir mekânlarda bulunması /barınmasını
sağlamak, bu amaçla gereken araçlar kullanmak ve/veya üretmektir.  

Yüksek binalarda Değişen Dış ortam şartlarından bağımsız olarak elde edilmesi gerekenler; 

• Temiz hava, (Kirli havanın uzaklaştırılması)
• Isıl konfor, 
• Görsel temas, 
• Düşük enerji tüketimi, 
• Sürdürülebilirlik, 
• Mimari beklentiler. 
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1. FİZYOLOJİK KONFOR GEREKSİNİMLERİ
2.
İnsan vücudu belirli aktivitiler altında belirli ısı enerjisi üretir, bulunduğu ortamın sıcaklığına bağlı
olarak vücut ısısını fizyolojik konfor sınırlarında tutabilmek için ihtiyaç duyduğu kıyafetleri giyerek 
gerekli konforu sağlamaya çalışır. Ancak ortam sıcaklığı belirli bir derece üzerinde ve altında
olduğunda kıyafet değiştirmesi tek başına yeterli olmayacak, aynı zamanda ortam bağıl nemi ve 
havadaki kirlilikler nefes alınmasına izin vermeyecektir. Dolayısıyla, havalandırma zorunluluğu
doğacaktır.

     

Şekil 1: Isıl konfor şartları

Havalandırma; ortamdaki kirli havanın ve yüksek nemin uzaklaştırılmasını sağlarken, ortamdaki hava 
hızı hareketi de belirli bir sınır değerin üzerine çıkmasına izin vermemelidir, zira bu durumda da 
fizyolojik konfor şartları bozulacaktır. Ayrıca ortama giriş yapan havanın sıcaklığı ile ortamdaki 
havanın sıcaklığı arasındaki farkta ısıl konfor bölgesinin dışına çıkılmasına engel olmalıdır.  48 m/dk 
civarındaki hava hızları, algılanan iç sıcaklığı 5 ºC gibi azaltabilir. (x) 

Şekil 2: Fizyolojik konfor şartları-Hava hareketi hızı
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İç ortam hava kalitesi (IAQ Indoor Air Quality), bina sakinlerinin sağlığı ve rahatı ile ilgilidir.                  
CO, uçucu organikler, mikrobiyel kirlilikler, sigara dumanı gibi gazlar iç ortam hava kalitesini 
değiştirmektedir.  

Tablo 1. Kişi başına hava değişim oranı

         

Bina ve Oda Tipi

Birleşik
Dış Hava 

Oranı
(L / s / 
kişi)

 5,8 enahpütüK ev sifO
Restaurant 5,1
Sınıf (5-8 yaş  4,7 )
Sınıf (+9 yaş) 6,7

 6,4 ezüM

Tablo 2. İç hava kalitesi

eD fedeH relertemaraP ğerler

 Oda Havasındaki CO2 1000 ppm7,8,10 ; 910 / 1010 / 1540 ppm11

Oda Havasındaki Bağıl Nem 30 - 70%5

Oda Havasındaki Partiküller Giriş Hava Filtresi Min. EU7/ F85 kalite7

Giriş Hava Filtresi Min. F7 Kalite 9

Formaldehit 100 µg/m3 8,13

 002-051 nozO µg/m3 13; 100-120µg3 13

Yıllık Max.Ortalama Radon 
İçeriği 200 Bq/m3 8;100 Bq/m 3 13

Yazın Max.Oda Sıcaklığı 26 ºC 7,5,10 ; 25,5/26/27 ºC11

Yazın Min.Oda sıcaklığı 23 ºC5 ; 23,5/23/22 ºC11
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Kışın  Max.Oda Sıcaklığı 22 ºC7 ; 24 ºC5; 25/26/27 25 ºC11

Kışın Min.Oda sıcaklığı 19 ºC7 ; 20 ºC5; 24/23/22 25 ºC11

Ayak bileği ve Baş seviyesi 
arasındaki Max.sıcaklık aralığı 3-4 ºC7;3 ºC5; 2/3/4 ºC 11

Bir gün yada periyot süresince
Max. Sıcaklık Değişimi 4 ºC7

Giriş Hava Hızı Isıtma Sezonu 0,15 m/s 7,5 ; 0,18 / 0,22 / 0,25 m/s11

Giriş Hava Hızı Soğutma Sezonu 0,15 m/s 7,5 ; 0,15 / 0,18 / 0,21 m/s12

prNS 356311

1.Ofis:2,0/1,4/0,8 l/s.m2

2.Açık  Plan Ofis:1,7/1,2/0,7 l/s.m2

3.Sınıf: 6,0/4,2/2,4 l/s.m2

4.Oditoryum: 16/11,2/6,4 l/s.m2

 A.İnsan Yükü:7 l/s.m2

 B.Malzemeden Yayınımı 1 l/s.m2

Hava Akış Oranı

C.Aktiviteler

2,0 l/s.m2 en iyi, 1,4 l/s.m2 orta,  0,8 l/s m2 en düşük hava akış hızlarıdır.
(Ref.pr NS3563) 

3. GÖRSEL İLETİŞİM
Yapılarda kullanım amaçlarına bağlı olarak, iç ortam ile dış ortam arasında görsel ilişki en üst 
seviyede kurulmaya çalışılmalıdır. Bina dış tasarımı, bina kimliğini oluştururken, etrafına ve 
geleceğe aktardığı mesajların yanı sıra, bina sakinlerinin etrafları ile iletişimi büyük önem arz 
etmektedir.  Bu noktada özellikle yüksek binalarda, alüminyum giydirme cephe sistemleri, 
bahsedilen tüm teknik gereksinimleri karşılayabildiği gibi, tasarım özgürlüğü ile mimarın
hayal gücünü hayata geçirmesine olanak tanımaktadır. Alüminyum giydirme cephe sistemleri 
genel olarak montaj yöntemlerine göre ikiye ayrılmaktadır.

a. Çubuk Sistem Giydirme Cepheler 
Bina dış cephesinde yatay, düşey veya ızgara görünümü yada tamamen cam görünümü 
sağlayabilen  çubuk giydirme cephe sistemleri, bina üzerine parça parça monte edilen ve en 
yaygın cephe sistemidir. Bina yüksekliği arttıkça yerini Uniter sisteme bırakmaktadır / 
bırakmalıdır.
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Şekil 3: MN 50 Çubuk giydirme cephe sistemi 

b. Üniter Sistem Giydirme Cepheler 
Bina dış cephesinde yatay, düşey veya ızgara görünümü yada tamamen cam görünümü 
sağlanabilen seçenekleri ile üniter giydirme cephe sistemleri, bina üzerine bütün olarak (ünite 
ünite) monte edilen giderek yaygınlaşan cephe sistemidir. Bina yüksekliği, zor saha şartları,
üretim ve montaj arasındaki uzun mesafeler, yüksek işçilik kalitesi, grift ve soft geometriler 
gibi sebepler üniter sistemin tercih edilmesini sağlamaktadır.

Şekil 4: UCW 72 Üniter cephe sistemi 
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4. DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ
Giydirme cephe sistemleri, bina dış kabuğunu oluşturan ve dış ortam ile iç ortamı ayıran
yegâne yapı elemanı olarak, istenen unsurların içeri girmesine izin veren, istenmeyen 
unsurların girmemesini sağlayan, belirli unsurlarında kontrollü olarak girişine izin veren bir 
filtre görevindedir.

Dünya enerji tüketiminin % 40 ının binaların iklimlendirilmesine harcandığı dikkate 
alındığında, özellikle Avrupa’da artan bilinç ve yönetmelikler ile birlikte bina dışı kabuğu ısı
yalıtımı ciddi önem kazanmaktadır.

Ülkemizde TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ve 27075 sayılı Resmi Gazetede 
05-12-2008 de yayımlanan Enerji Performans Yönetmeliği ile, özellikle dış cephe 
elemanlarının ısı yalıtımları belirli seviyelere getirilirken, bina enerji tüketimi de resmi olarak 
sınırlandırılmıştır.

Tablo 3. Bölgelere göre en fazla değer kabul edilmesi tavsiye edilen U değerleri (TS 825) 

Tablo 4. En Büyük ve en küçük Atop/Vbrüt oranları için ısıtma enerjisi değerleri (TS 
825)
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5. HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ
a. Doğal Havalandırma

Geçmişte farklı iklim bölgeleri arasında göç eden insanoğlu, günlük ve sezonluk yer 
değiştirmeler ile hayatını sürdürmüştür. Binalar insanoğlunun değişen iklim koşullarına karşı
koruma sağlarken, iç ortam ısıl konforu ve hava kalitesinin sağlanması için, 20 nci yüzyılda
mekanik havlandırma ve klima teknolojileri yoğun bir şekilde kullanılmıştır.

Günümüzde doğal havalandırma yeniden önem kazanmış ve özellikle enerji tüketimi ve 
sürdürülebilirlik kriterleri açısından tercih edilmeye başlanmıştır. Doğal havalandırma
yöntemlerinde, fan yada diğer mekanik sistemler kullanılmadan, rüzgar ve ısıl farklar gibi 
doğal yollar ile, iç ortam havası değiştirilmektedir, bu işlemle, iç ortam hava hareketi 
sağlanmaktadır. Bu yöntemle, enerji tüketimi ve dolayısıyla enerji kullanımının çevreye etkisi 
% 10 ile 30 arasında azaltılabilmektedir. (1) 

Doğal havalandırma, temiz havanın yanı sıra, bina sakinleri için, konforlu ve sağlıklı ortamları
fan kullanılmadan sağlarken, ücretsiz soğutmada sunabilmektedir. Doğru şekilde tasarlanmış
doğal havalandırma bina yapım masraflarını, işletme masraflarını ve enerji tüketimini 
azaltacaktır. Diğer bir faydası ise gürültülü fanlara ihtiyaç kalmamasıdır.

Doğal havalandırma soğuk geceler ve düzenli rüzgar esintilerinde en iyi sonuçları vermektedir. 
Doğal havalandırmayı sağlayan itici güçler; rüzgar, ısı yada nem farkıdır.

I) Rüzgar Yoluyla Doğal Havalandırma
Basınç farkı, rüzgarın oluşturduğu kuvvetler yardımıyla oluşur.  Bina üzerinde rüzgar 
esintileri doğal olarak oluşur. Rüzgar bina üzerinden bina etrafına hareket eder, ve yan/arka 
duvarlardan negatif olarak ayrılır. Rüzgar etki ettiği yönde bir açıklık varsa buradan içeri  
girer ve yan / arka duvardaki açıklıklardan çıkar. Rüzgarı yakalamak ve bina 
havalandırmasında kullanmak için bina geometrisine dikkat edilmelidir. 

Bina yerleşimi yaz rüzgarlarına dik yüzeylerde açıklıklar olacak şekilde yapılmalı ve bina 
geometrisi kat genişliği fazla olmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Pencere tipleri ve şekli ve 
ölçüleri doğal havalandırmaya uygun olmalıdır. (Bkz. Bölüm 5) Dış cephedeki mimari 
elemanlar doğal havalandırmaya izin vermelidir. (2) 

Şekil 5: Doğal havalandırma mekanizmaları
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Şekil 6: Bina üzerine etkiyen rüzgar yükleri 

Bazı durumlarda, rüzgar bina yüzeyine paralel ilerleyebilir, bu gibi durumlarda da rüzgardan 
faydalanmak istediğimizde dışa açılır normal pencereler yardımcı olabilir. Örneğin, rüzgar 
doğudan batıya doğru esiyor ise, ilk pencere sol pencere olursa rüzgarı içeri doğru
yönlendirecektir, ikinci pencere ise sağ pencere olursa rüzgarı dışarı doğru
yönlendirebilecektir.

II) Sıcaklık Ya da Nem Farkı İle Doğal Havalandırma
Havalandırma, sıcaklık farkı aracılığı ile veya nem farkı aracılığı ile yapılabilir. Ayrıca, bir 
alandan ısınan hava dışa atılırken, bir alanda evaporatif olarak soğutulmuş havayı alçaltan 
soğutma kulesi ile birlikte kullanılabilir. Bunun dışında soğutma kulesi ve baca etkisi ayrı ayrı
da kullanılabilir. Akış stabilitesinin sağlanması için baca etkisi ile havalandırma ile birlikte 
soğutma kulesi birleşik olarak da kullanılabilir. İtici kuvvet havanın yoğunluk farkından
oluşur. Havanın yoğunluğu ise havanın sıcaklığına ve nemine bağlıdır.

Soğuk hava aynı nem oranındaki sıcak havadan daha ağırdır ve kuru hava aynı sıcaklıktaki
nemli havadan daha ağırdır.  Zira, su buharı mol ağırlığı 18 gr iken havanın ki 29 gramdır.

Soğutma kulesi yöntemi ile havalandırma, dış ortam nemi düşük olduğunda efektif olacaktır.

Basınç farkı, sıcaklık ve nem farkından doğan itici bir kuvvettir. Sıcaklık farkı sayesinde 
oluşan basınç farkı hava hareketine sebep olur.

Soğuk hava ilk kattan içeri girer, odadaki ısıyı emer, ısınan hava yükselir ve oluşan vakum 
daha fazla havanın içeri girişini sağlar. Nem farkından doğan hava hareketi daha çok soğutma
kulesi olarak bilinmektedir.  Sıcak hava ( daha az yoğun) yükselir, daha soğuk olan hava 
açıklıklardan içeri emilir.

Yazın, dış sıcaklık istenen iç sıcaklığın üzeirnde olduğunda, pencereler maksimum hava girişi
için açılır. Hava akışı iç sıcaklığı, dış sıcaklıktan 3-5 C den fazlasını sağlamaz. Sıcak ve sakin 
günlerde hava değişim oranı çok düşüktür ve iç sıcaklık, dış sıcaklığın üzerinde artma 
eğilimindedir. Fanlarla havalandırma yada ısıl kütle aracılığı ile radiant soğutma bu noktada 
gereklidir.
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Şekil 7: Sıcaklı etkisi ile oda havalandırması

Sıcaklık farkı odaklı doğal havalandırma tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar; 

• Hava girişinin odanın mümkün olduğu kadar altında olması,
• Hava çıkışı ise mümkün olduğu kadar yukarıda olması

Giriş ve çıkış arasındaki düşey mesafe sıcaklık farkı ile doğal havalandırmanın avantajını
arttıracaktır. Bunun için ışıklık ve çatı açıklığı kullanılabilir.

Kışın ise, pencereler kapalı tutulur, temiz ve soğuk hava yüksek seviyeden içeri alınır, dışarı
çıkan sıcak ve kirli hava ile içeri giren soğuk ve temiz hava birbiri üzerinden geçirilerek enerji 
transfer edilir, ılık ve temiz hava ortama verilir.  Bu sayede ısıtma masrafları yarıya düşebilir,
dış ortam 5 derece altına inene kadar ek ısıtma masrafı gerekmez.  (Bkz Şekil ) 

Örneğin; Berkeley National Laboratuarı, eğitim binalarında % 3-4 oranında hastalık kaynaklı
öğrencilerin devamsızlığının azaldığını göstermektedir. 

Şekil 8: Kış ve yaz mevsiminde doğal havalandırma
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Kuru iklimlerde ise, doğal havalandırma gün içinde ısınmayı engeller ve gece 
havalandırmasını sunar.

Tablo 5. Doğal havalandırma metotlarının karşılaştırması

 Rüzgar etkisi ile Sıcaklık farkı etkisi
ile

Nem farkı etkisi ile 

İtici kuvvet Rüzgar Havanın yoğunluğu
(Soğuk hava ağırdır)

Havanın yoğunluğu
 (Kuru hava ağırdır)

Kışın
uygulanabilirlik

Genel Yüksek Soğutma kulesi
verimli

Yazın
uygulanabilirlik

Yüksek Düşük
(Rüzgar ve nem
sürücüleri tercih
edilebilir)
(Solar bacalar tercih
edilebilir)

Doğal havalandırma hiçbir iklim koşulunda  % 100 konfor şartlarının sağlanmasına izin 
vermemektedir. Kullanıcılar % 3-5 oranında ısıl konforun elde edilemeyeceğini bilmelidir.  
Doğal olarak havalandırılmış binalar geniş kat alanına sahip olmamalıdır, en fazla 13-14 m 
civarı olmalıdır.

Binalarda doğal havalandırma yöntemleri; tek taraflı havalandırma, çapraz havalandırma,
baca havalandırması şeklindedir. (2) 

Tek taraflı havalandırmada; aktif kuvvet yaz rüzgarıdır. Oda dış cephesindeki pencere 
yardımıyla içeri temiz hava alınır. Ancak eğer cephe üzerinde iki farklı yükseklikte açıklık
sağlanırsa rüzgarın dışında baca etkisinden de faydalanılabilir. Baca etkisi,iç ve dış ortam 
arasındaki sıcaklık farkına, açıklığın miktarına ve aralarındaki yükseklik farkına bağlı olarak 
etkinliği değişecektir.  Diğer havalandırma yöntemlerine kıyasla çok fazla iç alanlara temiz 
havalandırma yapılmasına izin vermeyecektir. (2) 

Çapraz havalandırmada; rüzgarın bina cephesi üzerinde oluşturduğu pozitif basınç yönünde 
açılan pencereler ve ayrıldığı negatif basınç bölgesinde açılan çıkış açıklıkları yardımıyla
havalandırma sağlanır.  Hava girişi genellikle, pencere yada cephe üzerindeki louver lar 
üzerinden sağlanır. Hava hareketi sırasında iç ortam ısısı alınır ve kirlilik giderilir. 

Baca etkisi ile havalandırma; döşeme genişliği tavan yüksekliğinin 5 katı olduğu durumlarda 
efektiftir. (2) 

Doğal havalandırmanın faydaları;

Doğal, düşük maliyet, sağlıklı, iyileştirilmiş hava kalitesi, düşük bakım maliyeti, düşük enerji 
ihtiyacı olarak sıralanabilir.
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Bir yapının doğal havalandırma ile tasarlanması, aynı binanın mekanik havalandırma ile 
tasarlanmasından daha zor ve zahmetlidir.

Eğer, doğal havalandırma, doğru şekilde tasarlanmamış ise, sıcak yaz günlerinde aşırı sıcak iç 
ortamlara, ve soğuk günlerde ( 16 derece altında) soğuk iç ortamlara neden olabilir.

Doğal havalandırma sadece mühendislik disiplini ile ele alınmaması gereken, aynı zamanda 
bina kimliği ve mimari açıdan da değerlendirilmeli ve uygulanabilir çözümler üzerine 
odaklanılmalıdır.

Doğal havalandırmanın dezavantajları; iç oda sıcaklıkları ve hava kalitesindeki düzensizlikler 
ve etkin bir enerji geri kazanımı elde etmenin zorluğudur.  Bu sebeple her iki yöntemin iyi 
yanlarının elde edilebildiği karışık yöntemler geliştirilmiştir.

b. Mekanik Havalandırma

İç ortam şartlarının mekanik yollarla enerji tüketerek sağlandığı havalandırma yöntemleridir. 

Mekanik havalandırmanın dezavantajları; yüksek karmaşıklık, çok fazla parça ve yer işgal
etmesi, enerji tüketimi ve bakım gereksinimidir. Ve genellikle bina ömründen daha düşük bir 
ömre sahiptir. Ses yapar.  Avantajı stable bir iç hava kalitesi sağlamasıdır.

c. Hybrid Havalandırma yöntemi 

Doğal havalandırma, sıcak ve nemli iklim koşullarında mekanik soğutma ile desteklenmelidir. 
Her ne kadar doğal havalandırma ve yapay soğutmanın bir arada olma fikri inandırıcı
olmasada, tasarımcı olarak bu değişim algılanmalıdır

Doğal ve mekanik havalandırmanın bir arada kullanıldığı yöntemlerdir. Başlıca tipleri; 

Doğal ve Mekanik Havalandırma: Sezonsal olarak doğal havalandırma yada Mekanik 
havalandırma kullanılır. Örneğin Meiji Universitesi Tokyo Japonyadaki Liberty Kulesi 
uygulamasında, ısıtma ve soğutma dönemlerinde mekanik havalandırma diğer ara dönemlerde 
doğal havalandırma kullanılmaktadır.

Fan destekli doğal havalandırma: Gereken sezonlarda basınç farkı mekanik emiş veya çıkış
fanları yardımıyla sağlanarak doğal havalandırma sağlanmaktadır. Örneğin Stuer 
Danimarkadaki Bang&Olufsen  merkez binası.

Baca etkisi ve rüzgar destekli mekanik havalandırma: doğal itici kuvvetleri optimal olarak 
kullanan mekanik havalandırma sistemidir.  Gerekli basınç farkının büyük bir kısmının doğal
olarak elde edildiği çok küçük bir bölümünün mekanik olarak elde edildiği sistemlerdir. 
Grong Norveç'teki Media Primary Okulu bu tip bir havalandırma yöntemine örnektir. 
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Tablo 6. Havalandırma yöntemlerinin karşılaştırması

Özellik Doğal Havalandırma Mekanik Havalandırma
Nem Giren havanın nemi

değişmediğinden gerektiğinde
ortamın nem ayarı
yapılamamaktadır. Bu sebeple
nemli bölgeler için uygulaması
sınırlıdır.

Giren havanın neminden
bağımsız gerektiğinde
ortamda nem ayarlaması
yapılabilir.

Sıcaklık Rüzgar, Sıcaklık ve Nem farkları
aracılığıyla, enerjisiz ile ısıl
konfor sağlanabilir.

Isıl konfor, ek enerji
tüketilerek sağlanabilir.

Temiz ve filtresiz
hava

Sağlanabilir Filtrelenmiş hava sağlanabilir

Uygulanabilirlik Çok geniş kat alanı olmayan
binalar.

Her tür binalar 

Enerji Tüketimi % 10 ile 30 daha düşük enerji
tüketimi

% 100 enerji tüketimi 

6. DOĞAL HAVALANDIRMA ELEMANLARI 

Tasarım parametreleri,

• İç yada dış kaynaklı engellerden uzaklaşılarak hava girişinin arttırılması,
• Farklı basınç zonlarında giriş ve çıkış açıklıkları yapılması.
• En az bir adet giriş kontrolü yapılabilen açılabilir pencere 
• Hava girişi oda en alt seviyesinde çıkışı üst seviyede olması
• Cephe yaz rüzgarlarına dik yönlendirilmeli 
• Işıklık yada çatı açıklığı kullanılması
• Pencereler aşırı olmamalı ve dış gölgeleme elemanı ile engellenmemeli 
• Açık renk duvarlar ile güneş ısısı kazanımlarının azaltılması

Doğal havalandırma elemanları;

Rüzgar kuleleri; bina üzerindeki doğrudan rüzgarı fabrikler ile alır.

Şekil 9: Yaz ve kış mevsiminde rüzgar kulesi uygulamaları
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Arap Mimarisinin Klasik Çözümü genel olarak malgafs olarak bilinir. İçeri alınan hava 
genellikle havalandırmanın yanısıra evaporatif soğutma elde etmek için bir su veya çeşmeye
yönlendirilir . gece ise sistem tersine çalışır. Rüzgar kulesi baca etkisi gibi görev yapar ve 
odayı havalandırır.  (Bkz. Şekil.10) Modern versiyonlarda soğutma kulesinde, 
basınçlandırılmış soğuk ve yoğun hava bacanın üstünde kullanılır.

Şekil 10: Evaporatif soğutma ile doğal havalandırma

Gizli kanallar; duvarlar havalandırılan havadan daha soğuk olduğunda, hava soğur, bu 
hissedilir soğutma olarak bilinir ve duvarlar topraktaki suyu emer bu sayede ayrıca evoparatif 
soğutma sağlanır. Hava giriş yolu üzerindeki çeşme veya su bu etkiyi arttırır.

Solar bacalar, rüzgarın yeterli olmadığı bölgelerde efektif çözümler olacaktır. Baca, 
havalandırılan alandan izoledir, ve güneş ısısı ile olabildiğince ısıtılır, hava basit olarak 
bacadan dışarı atılır ve bu kullanılmış havanın aşağıdan emilmesini sağlar.

Çift cidar cepheler; birbiri arasında en az insan yürüme mesafesi (20 cm – 120 cm) bulunan 
iki giydirme cepheden oluşan cephelerdir. Dış cephe genellikle tek camdır ve iç cephe asıl
cephe sistemidir.  Geniş aralıklı uygulamalarda, mekanik havalandırma sistemi ve gölgeme 
elemanları bu boşluklarda konumlandırılır. Yüksek ısıl performans, ön ısıtmalı doğal
havalandırma, yüksek ses yalıtımı özelliklerine sahiptir. 
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Şekil 11: Çift cidarlı cephe örneği

Atriumlar; bina içinde, ışık ve havalandırma  sağlayan geniş açıklıklardır.

Şekil 12: Atrium örneği
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Pencereler,

Öncelikli amaç havalandırma olmakla birlikte, gün ışığı ve görsel temas sağlayan cephe 
üzerindeki açıklıklardır.

Yüksek binalarda, alçak binalara kıyasla daha yüksek rüzgar hızları ve dış çevredeki ağaç
bina vb etkilerden uzak daha stabil hız ve yönde  rüzgar bulunmaktadır. Bina yüksekliği
arttıkça, artan rüzgar hızı doğal havalandırma için bir avantaj sunarken, açılır kanatların
güvenli bir şekilde kullanımını da zorlaştırmaktadır.

İlgili açıklıklar, havalandırma sağlarken, yüksek binada güvenlik unsurlarını da yerine 
getirebilmelidir. Bu amaçla, yüksek binalarda 12 cm yi geçen net açıklıkların kullanıma izin 
verilmemektedir. (Kanat kesim genişliği ≤ 180 mm) Aksi durumda, küçük çocukların kazara 
veya rüzgarın negatif etkisi ile bahse konu pencere açıklığından aşağı düşmesi kaçınılmaz
olacaktır.

Cephe üzerindeki açıklıklar, değişik formlarda olabilir, louver  - ızgara şeklinde olan 
açıklıklar rüzgardaki dalgalanmaların etkisini azaltırken aynı zamanda sinek vb için filtre 
görevi de görecektir. Bkz Şekil()

Söz konusu açılır kanat sistemleri, aynı zamanda yüksek bina rüzgar yükleri altında, EN 1027, 
EN 12208 standardına göre su geçirimsizliği , EN 1026, EN12207 standardına göre hava 
geçirimsizliği, EN 12211, EN 12210 standardına göre rüzgara karşı dayanım
gösterebilmelidir.

Şekil 13: Havalandırma kanadı örneği
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Şekil 14: Havalandırma kanadı örneği

    

Şekil 15: Havalandırma kanadı örnekleri 
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Şekil 16 : Hannover'da bulunan Deutsche Messe AG yönetim binasının köşelerine
konumlandırılmış düşey havalandırma girişleri, Almanya (Solda); Berlin'de bulunan 
GSW merkez binasının yüksek katlı doğu cephesinde yer alan havalandırma girişleri

örneği, Almanya (Sağda)

Şekil 17: Cephe havalandırma açıklığı alternatifleri 

7. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Günümüzde yüksek binalar sadece ticari amaçlı değil, aynı zamanda konut oturumlu 
olarak inşa edilmektedir. Ticari kullanımda, kullanıcıların yetişkin ve bilinçli olması,
özellikle çocuk kullanıcılar için konut uygulamalarında yükse binalarda güvenlik riskini 
doğurmaktadır. 12 cm net açıklık mesafesini geçen dışa veya içe açılır kanat 
uygulamalarında, havalandırma sağlanırken, rüzgarın negatif etkilerinde veya kaza ile 
küçük ve zayıf kullanıcıların bu açıklıklardan aşağı düşmesi kaçınılmazdır.

Dolayısıyla, öncelikle güvenli açılır kanatlar tasarlamalı ve inşa etmeli, maksimum net 
açıklığı 12 cm yi geçmeyen kanatlar yapmalıyız. Daha sonra ilgili açılır kanatların doğal
havalandırma nedeniyle binaya getireceği, temiz ve sağlıklı hava, düşük masraf, düşük
bakım maliyeti, sessiz çalışma, uzun ömür, mimari estetik ve düşük enerji faydaları anlam 
kazanacak ve  yapının özelliklerine bağlı olarak doğal ve mekanik havalandırma hybrid 
olarak kullanılabilecektir.

1. Rowe, D., Mixed Mode Climate Control. AIRAH, 1996. 50(12).

2. KLEIVEN, T, Natural Ventilatin In Building, Norwegian University of Science and 
Technology, 2003 
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Taşıt Elemanlarında Kullanılan Alüminyum Alaşımlarının Enerji Sönümleme 
Yeteneklerinin İncelenmesi

Investigation of Energy Absorption Capacity of Aluminium Alloys Used in Vehicle Parts

Emre Doruk, Tanya Aycan Başer, İsmail Durgun
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A. Ş.  /  Türkiye

TAŞIT ELEMANLARINDA KULLANILAN ALÜMİNYUM
ALAŞIMLARININ ENERJİ SÖNÜMLEME YETENEKLERİNİN

İNCELENMESİ

Emre Doruk1, Tanya A. Başer1, İsmail Durgun1

1 TOFAŞ, Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Yeni Yalova Yolu Cad. No: 574 BURSA 

ÖZET
Otomotiv endüstrisi, ekolojik dengeyi bozan CO2 emisyon miktarını azaltmak için daha düşük
yakıt tüketimi sağlayacak teknolojileri üreterek ve geliştirerek yakıtı minimum şekilde
kullanabilme yoluna gitmektedir. Taşıt konforunun artması ve yolcu güvenliğinin
önemsemesi ile yeni aksamlar eklenmekte ve bu da taşıt ağırlığında artışa neden olmaktadır.
Yüksek yakıt tasarrufu için en etkin çözüm taşıttaki hafif alaşımlı parça miktarını arttırmaktır.
Bu nedenle alüminyum alaşımları otomotiv endüstrisinde geniş kapsamlı kullanılmaktadır.
Alüminyumun tercih edilmesinin diğer nedeni ise, araç tasarımı alanında en önemli husus 
olan yolcu güvenliğidir. Çarpma sırasında ortaya çıkan enerji yolcular tarafından değil darbe 
emiciler tarafından absorbe edilmelidir. Alüminyum bu amaç için en uygun elementtir. Hem 
taşıt ağırlığını azaltma, hem de güvenlik önlemlerini iyileştirmek için alüminyum alaşımları
kullanımı tercih nedenidir. Bu çalışma kapsamında araçlarda kullanılan farklı Al-Mg-Si ve 
Al-Zn alaşımlı darbe sönümleyici parçaların enerji sönümleme performansları,
gerçekleştirilen çarpışma simülasyonları ile HyperWorks yazılımında incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Alüminyum alaşımları, Al enerji sönümlendirme yeteneği.

ABSTRACT
Ecological concerns, which continue to increase in the next centuries, have led to the world's automobile 
manufacturers to research and new searches. Increasing the addition of new components improve of vehicle 
safety and passenger comfort but it leads to an increase in vehicle weight. The most effective solution for fuel 
consumption is to increase amount of light weighted components in vehicle production. Therefore, aluminium 
alloys are widely used in automotive industry. Another reason for the preference for aluminum alloy is passenger 
safety which is a critical subject in vehicle design. The occurred energy during an impact has to be absorbed by 
energy absorption components instead of passengers. Concerning weight reduction and passenger safety, 
aluminium usage is preferable. In this study, the energy absorption performance of Al-Mg-Si and Al-Zn alloys 
was investigated by crash simulations in HyperWorks software.

Keywords: Al alloys, Al energy absorption capacity.
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1. GİRİŞ
Alüminyum, magnezyum, titanyum gibi hafif yapı metalleri, otomotiv endüstrisinde yakıt
tasarrufu için gerekli hafif malzeme seçiminde önemli potansiyel kullanım alanına sahiptirler. 
Ancak bu alaşımlar içerisinde alüminyumun maliyet, işlenebilirlik, korozyon direnci ve geri 
dönüşüm yönünden avantajları, hızla gelişmekte olan otomotiv endüstrisinde kullanımının her 
geçen yıl daha da artmasına neden olmuştur. Alüminyum alaşımları bu özellikleri nedeniyle 
otomotiv endüstrisinde yakıt tasarrufu için gerekli hafif malzeme seçiminde önemli bir 
kullanım alanına sahiptir. Alüminyumun tercih edilmesinin diğer nedeni ise, araç tasarımı
alanında en önemli husus olan yolcu güvenliğidir. Çarpma sırasında ortaya çıkan enerji 
yolcular tarafından değil darbe emiciler tarafından absorbe edilmelidir. Alüminyum bu amaç 
için en uygun elementtir. Hem taşıt ağırlığını azaltma, hem de güvenlik önlemlerini 
iyileştirmek için alüminyum alaşımları kullanımı tercih nedenidir [1]. 

Otomobillerdeki yapının kinetik enerjiyi absorbe etme kapasitesi, kullanılan malzemenin 
mekanik karakteristikleri, tasarım ve montaj şekilleri ile belirlenmektedir. Yapılan çok sayıda
çarpışma testi, enerji absorbe etme karakteristiklerinin alüminyum kullanımı ile 
iyileştirilebildiğini göstermektedir. Bu sebeple alüminyum ön darbe sistemlerinde kullanım
için idealdir. Tasarımla ilgili olarak ise uygun yerlerde ekstrüzyon yöntemi ile üretilmiş
alüminyum parçalar kullanılarak montaj işlemlerinden kaçınmak ve yapıyı daha güçlü hale 
getirmek mümkündür. Böylece hem %50 daha hafif hem de sertliği (rijitliği) artmış bir yapı
sağlamak mümkün olabilmektedir [2]. Yoğunluk farkı hesaba katıldığında alüminyum çeliğe
kıyasla 2.5 kat daha dayanıklı olup, çarpışma anında çarpışma enerjisini çeliğe kıyasla 2 kat 
daha fazla yutmaktadır.  Alüminyumdan imal edilen güvenlik donanımları çarpışmalarda
akordiyon gibi katlanarak çarpışma kuvvetlerini emer ve taşıt içindeki sürücü ve yolcuları
korur. Alüminyum çelikten daha hafif olduğundan taşıt ağırlığını arttırmadan, çarpışma
güvenliğini arttıracak ön ve arka buruşma bölgelerinin derinliğini ve direncini arttırma imkanı
tanımaktadır [3]. 

Araçlarda önden çarpışma anında en fazla enerjiyi emerek, sürücü ve yolcuların kaza anında
daha az hasar almalarını sağlayan parçalara bakıldığında ön çarpışma traversinin önemli 
olduğu görülmektedir. Ön çarpışma traversi tampon ve ezilme kutuları olmak üzere iki 
parçadan oluşmaktadır. Tampon, aracın dış plastik tampon parçasının içerisinde bulunan ve 
kaza anında çarpışmanın etkisini azaltmak için kullanılan sac metal parçadır. Enerji yutucular 
(ezilme kutusu) ise, metal tampona kaynakla veya cıvata bağlantısı ile monte edilen ve 
çarpışma esnasında açığa çıkan kinetik enerjiyi kısmen veya tamamıyla enerjinin başka bir 
formuna dönüştüren yapılardır [4]. Bir tampon ve/veya enerji yutucu tasarlanacağı zaman, 
çarpma enerjisinin çoğu yutucunun kendi içerisinde ve geri dönüşümsüz tarzda sönümlenmesi 
amaçlanmaktadır. Böylece insan yaralanmaları minimum düzeye indirilmektedir. 

Deforme olabilen enerji yutucular; ince duvarlı tüpler (dairesel ve kare kesitli veya prizmatik), 
çok köşeli kolonlar, tüp şeklinde yüzükler, peteksi yapılar, sandviç düzlemler, yalıtkan yapılar
(isolator) şeklinde imal edilmektedir. Ayrıca bunların enerji sönümlemelerini arttırmak için 
içleri alüminyum köpük veya epoksi reçine ile doldurulduğu uygulamalar bulunmaktadır [5].
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Deforme olabilen sac metal tamponlar; roll form yöntemi, alüminyum ekstrüzyon yöntemi, 
metal kalıp yöntemi, hidroform yöntemi ile imal edilmektedir. Tampon ve enerji yutucular 
tasarlanırken, belli standartlara uygun enerji emilimi, ağırlık, üretilebilirlik, maliyet, 
şekillenebilirlik gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Tampon ve enerji yutucuların
üretiminde; üstün şekillendirilme, korozyon direnci ve kaynak kabiliyetine sahip martenzitik 
çelikler, geleneksel yüksek mukavemetli çeliklere göre %15 daha ucuz ve %20 daha yüksek 
çökme direncine sahip çift fazlı çelikler ve alüminyum malzemeler kullanılmaktadır [6,7]. 

Bu çalışma kapsamında araçlarda kullanılan farklı Al-Mg-Si ve Al-Zn alaşımlı darbe 
sönümleyici parçaların enerji sönümleme performansları, gerçekleştirilen çarpışma
simülasyonları ile HyperWorks yazılımında incelenmiştir.

2. ÇARPIŞMA ANALİZLERİ
2.1. Sonlu Elemanlar Modelinin Oluşturulması

Ön çarpışma traversi iki parçadan oluşmaktadır. Bunlar Şekil 1’de gösterilen tampon ve 
ezilme kutularıdır.

Şekil 1. Bir araca ait tampon ve ezilme kutusu [4].

Araç ön çarpışma traversini oluşturan tampon ve ezilme kutuları Catia yazılımının yüzey 
modülünde modellenmiştir. Şekil 2’de görüldüğü gibi HyperMesh yazılımında sonlu 
elemanlar modeli oluşturulmuştur.
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Şekil 2. Bir araca ait tampon ve ezilme kutusunun sonlu elemanlar modeli.

2.2. Malzeme ve Sınır Şartlarının Tanımlanması

Şekil 2’de gösterildiği oluşturulan tampon ve ezilme kutuları kullanılarak 4 adet farklı
birleşim oluşturulmuştur. Farklı malzemeler kullanılarak oluşturulan bu 4 farklı model 
Çizelge 2’de gösterildiği gibidir. 

Çizelge 2. Farklı malzemeler kullanılarak oluşturulan ön çarpışma traversleri, kullanılan
alüminyum alaşımları ve kondisyonları.

 Tampon Ezilme Kutusu 
1. Model 6082-T6 6082-T4 
2. Model 6082-T6 6061-T4 
3. Model 7075-T6 6082-T4 
4. Model 7075-T6 6061-T4 

Malzeme modeli olarak Barlat Malzeme modeli (MAT 36) kullanılmıştır. Kullanılan farklı
temper durumlarındaki 6XXX ve 7XXX serisi alüminyum alaşımlarının mekanik özellikleri 
Çizelge 3’de gösterilmektedir. 

Çizelge 3. Kullanılan alüminyum alaşımlarının mekanik özellikleri [8].

Özellik/Malzeme 6082-T6 7075-T6 6082-T4 6061-T4 
Poisson Oranı 0,33 

Akma Gerilmesi
(MPa)

290 503 170 145 

Çekme Gerilmesi
(MPa)

340 572 260 240 

Uzama (%) 8 11 19 22 
Elastisite

Modülü (GPa) 
70
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Şekil 3’te görüldüğü gibi iki parça halindeki enerji yutucular birbirleriyle ve tampon ile punta 
kaynak bağlantısıyla birleştirilmiştir. Tampon ve enerji yutuculardan oluşan pasif güvenlik 
sistemi, 4,44 m/s’lik (16 km/saat) hızla, kütlesi 1650 kg olan bir duvara çarptırılmıştır. Rijit 
duvar ile pasif güvenlik sistemi arasındaki kontak tanımında ise “Automatic single surface” 
kullanılmıştır.

Şekil 3. Çarpışma analizine ait tanımlamalar.

2.3. Analiz Sonuçları

Çizelge 2’de gösterilen 4 farklı modelin çarpışma analizleri gerçekleştirilmiştir. 1. ve 2. 
modelde tampon olarak 6082-T6 kullanılmıştır. Ezilme kutuları için se 6082-T4 ve 6061-T4 
malzemesi tercih edilmiştir. 3. ve 4. modelde ise tampon için 7075-T6 kullanılırken, ezilme 
kutuları için yine 6082-T4 ve 6061-T4 seçilmiştir. Oluşturulan bu 4 modelin ve tekil 
parçaların absorbe ettiği enerji ve reaksiyon kuvveti değerleri Çizelge 4’te gösterilmektedir. 
Şekil 4’te çarpışma analizi sonucunda tampon ve ezilme kutularında oluşan deformasyon 
görülmektedir.

Çizelge 4. Oluşturulan modellerin enerji emme kapasiteleri ve reaksiyon kuvvetleri (135 mm 
yer değiştirme için).

Absorbe Edilen Enerji [kJ] Reaksiyon Kuvveti [kN] 
Model

Tampon
Ezilme
Kutuları

Tampon+
Ezilme Kutuları

1. Model 4.27 10.17 387.9 

2. Model 4.11 9.39 394.5 

3. Model 5.33 11.12 337.3 

4. Model 5.46 10.01 378.1 
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Şekil 4. Çarpışma analizi sonucu tampon ve ezilme kutularında oluşan deformasyon.

3. SONUÇLAR 

Yapılan çalışmada, 6XXX ve 7XXX serisine ait alüminyum alaşımlarının çarpışma
performansları araştırılmıştır. Bunun için 4 farklı model üzerinde çalışılmıştır. 1. ve 2. 
modelde tampon olarak 6082-T6 kullanılmıştır. Ezilme kutuları için se 6082-T4 ve 6061-T4 
malzemesi tercih edilmiştir. 3. ve 4. modelde ise tampon için 7075-T6 kullanılırken, ezilme 
kutuları için yine 6082-T4 ve 6061-T4 seçilmiştir. İyi bir çarpışma performansı elde etmek 
için yüksek enerji emilimi ve düşük reaksiyon kuvveti gereklidir. Tekil olarak parçaların
enerji emme kabiliyetlerine bakıldığında, 7075-T6’dan yapılan tamponun 6082 T6’dan 
yapılan tampona göre daha fazla enerji emdiği görülmektedir. Aynı şekilde 6082-T4’den 
yapılan ezilme kutularının da 6061-T4’den yapılan ezilme kutularına göre daha fazla enerji 
emdiği görülmektedir. Maksimum reaksiyon kuvvetlerine bakıldığında ise, en yüksek değer 2. 
modelde, en düşük değer ise 3. modelde görülmektedir. Çarpışma traversi tasarımlarına
bakıldığında modellerin reaksiyon kuvvetinin düşük olması istenmektedir. Çünkü reaksiyon 
kuvveti yüksek olduğunda çarpışma esnasında parça plastik deformasyona uğrayamadan
kırılabilir. Bu kapsamda bakıldığında en iyi modelin 3. model olduğu açıkça görülmektedir. 
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kontrol edilip, azaltılması rekabet gücünü arttıracaktır. 
Dünya alüminyum parça döküm fabrikalarından en iyi 
karşılaştırma değerleri verilmekte ve Türk alüminyum 
parça döküm tesislerindeki enerji bilinci konusu 
değerlendirilmektedir. 
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ABSTRACT:
Even to the late entry to the metals portfolio, 
aluminium has been a preferred metal in the 
lightening process of automotive products to comply 
with the tightening exhaust emission regulations. 

Turkish aluminium foundry industry has kept pace 
with the growth trend of aluminium usage, but has not 
yet reached the technological niveau and cost 
structure of the best in class of the world foundries. 

Energy usage has been an important input in the 
costs of production of metal components due to the 
prime energy increases and diminishing of resources. 
In the production of aluminium cast components, 
share of energy in the cost structure ranges between 
5-15%. With a proper and efficient energy 
management policy, unit consumption of energy for 
tonne of cast components can be reduced by 20%, 
which will increase the Ebit profit by 3-4% points. 

Machinery selected for production, planning of the 
process flow, choosing of the raw materials, 
cooperation in the design of the cast componrent, 
training are all factors effecting the cost structure and 
energy usage. Control of energy usage starting from 
melting, casting, heat treatment and machining will 
increase the competitive power of the foundry. 

Best in class comparison data and the consciousness 
of the Turkish aluminium foundries are detailed in the 
presentation. 
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GİRİŞ:
ALUMİNYUM DÖKÜM DÜNYASINA BİR
BAKIŞ:

9000 yıllık geçmişi olan döküm sektörünün 
nisbeten yeni üyesi aluminyum, özellikle araçlar 
ve mimari kollarında sektörün diğer
malzemelerine göre hızla büyümektedir. 

Araçlarda hafifleme, mimaride değişik dizaynlar, 
geri dönüşüm avantajları, vs, gibi bir çok neden 
ile kullanımı ve popularitesi artan aluminyuma, 
metalurji bilimi geliştikçe kompozitler, 
magnezyum, plastikler, karbon fiber ve 
güçlendirilmiş çelikler gibi birçok rakip çıkarak,
aluminyumun pazarına girmek istemektedirler. 

1850’lerde zamak, kurşun harfler ve Babbitt 
yatakların dökümü ile başlayan demirdışı
metallerin basınç ile dökümü, bugün yılda 18
milyon ton üretime ulaşan bir seviyeye gelmiştir 
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Ayakta kalmayı, yeni nesillere fabrikalarını
aktarabilmeyi ve büyümeyi hedefleyen 
aluminyum döküm fabrika sahip ve yöneticileri, 
bu yeni oluşumlara göre, rekabet güçlerini 
masaya yatırıp, tekrar değerlendirmek 
zorundadırlar.

Yeni kurulacak tesisler veya modernize edilecek 
fabrikalarda, süreç tespiti, makine yerleşimi, 
makinaların seçimi, yönetim sistemlerinin 
oturtulması ve hedef pazarlara girilmesi gibi 
hususlar ön plana alınmalıdır.

Dünyadaki işcilik ücretleri artışı verimlilik 
iyileştirmeleri ile dengelenmediği taktirde 
ülkelerin ve şirketlerin rekabet güçleri zaman 
içinde kaybolmaktadır. Enerjinin savurganca 
kullanılmaması verimlilik iyileştirmeleri için bir 
basamaktır. Türkiyede de işcilik ücretleri 
yükselmesine ragmen verimlilik iyileştirmeleri 
yeterli kalmamakta, ancak TL’nin değer kaybet-
mesi ile dengelenme sağlanabilmektedir.(19) 

İNCELEME
Dünya’da aluminyum üretimi ve kullanımı bu 
metale birçok sektörden gelen taleplerle her yıl
artmaktadır.

ABD’de araç endüstrisinin aluminyuma talebi 
araçları hafifletme mecburiyeti nedeni ile 
artmasına ragmen, meşrubat kutularında ise 
halkın şekerli içeceklere ilgisinin düşmesi ile 
azalmaktadır.

Şekil 1: Dünya’da aluminyum döküm üretimi (24) 

Şekil 2 : AB’de aluminyum döküm üretimi(24) 

Aluminyum döküm üretiminde ise, birçok 
sektörde olduğu gibi dünyadaki liderlik Çin’de, 
AB’de ise özellikle Almanya ve İtalya’nın Doğu
Avrupa ülkelerinde son 10 yılda yapmış oldukları
aluminyum döküm yatırımları ile Doğu
Avrupa’dadır. Kapasite ve üretimini haricinde 
teknoloji seviyesi göz önüne alındığında Çin’deki 
tesislerin gerek üretilen ürünler ve gerekse 
birkaç AB’li şirketin yapmış olduğu yatırımlar 
hariç tesis yapısı açısından AB’nin çok gerisinde 
kaldığı görülmektedir. (Şekil 1, 2) 

Dünyada ve AB’de aluminyum döküm 
pazarlarına bakıldığında ise en çok kullanımın
otomotiv sektörü olduğu görülmektedir.(2) (Şekil
3 ve 4) 

Şekil 3: Dünya’da aluminyum dökümün pazarları
(6)

Şekil 4: AB’de aluminyum dökümün pazarları (3) 

Türkiye’deki aluminyum döküm kullanım alanları
da üretimin %65’I AB’ye satıl-dığından otomotiv 
yoğunluktadır.(Şekil 5) 

Şekil 5: Türkiye aluminyum döküm pazarları ve 
büyüme temposu. (5) 

Türk aluminyum döküm sanayi de dünyadaki 
benzerleri gibi hızlı büyüme içinde olup, yeni 
makina ve tesisler kurulmaktadır.  Aluminyum 
dökümün Türkiye’de son yıllardaki büyüme hızı
demir bazlı malzemelere göre 7 misli hızlıdır.

2013 yılı rakamlarına göre Türkiye 300 000 
ton/yıl üretimle demir dışı metal döküm alanında
dünyada 14.cü sıradadır. Türkiye demir dışı

döküm üretimi bir önceki yıla göre %67 artmış,
2014’de ise %17 artışla 350 000 tona ulaşmıştır.
Türkiyede üretilen demir dışı metallerin %67’si 
(200000 ton) ihraç edilmektedir. (Şekil 6)   

Şekil 6: Türk aluminyum döküm üretimin 
dünyadaki yeri 

Türkiye’de 2013 yıl sonu itibari ile üretim yapan 
366 aluminyum döküm tesisinin 22’si yıllık 2000 
ton satış yapan büyük tesislerdir. 60 işletme 
Kobi ölçeğinde olup 1000-2000 t/yıl arasında
üretim yapmaktadır. Diğer işletmeler mikro ve 
aile  düzeyinde olup 1000 t/yılın altında satış
yapmaktadırlar.

Türk aluminyum yüksek basınçlı aluminyum 
sektöründe çalışan pres sayısı:

500 ton pres altı= takr. 1300 adet 

500-1000 ton press= 650 adet 

1000-1500 ton pres= 30 adet 

1500 ton üstü= 20 adet 

Yüksek basınç dökümde 0.1-2 kg parça 
ağırlığına kadar kapasite fazlası olup, 2-8 kg’da 
kapasite yeterli, 8 kg üstünde ise talep yüksek 
görülmektedir. 

Alçak basınçlı döküm ile kokil döküme özellikle 
dış pazardan talep artmaktadır.

Yüksek basınç preslerinin çoğunluğunda son 10 
yıl içinde robotlaşma ve otomasyon kurulmuştur.
Bu yatırımlara otomasyon istediğinden başka
neden ise kalifiye çalışan bulunamaması ve 
gençlerin döküm sektörüne girmede isteksizliği
itici güç olmaktadır. Kalifiye eleman problem 
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makina ve tesisler kurulmaktadır.  Aluminyum 
dökümün Türkiye’de son yıllardaki büyüme hızı
demir bazlı malzemelere göre 7 misli hızlıdır.

2013 yılı rakamlarına göre Türkiye 300 000 
ton/yıl üretimle demir dışı metal döküm alanında
dünyada 14.cü sıradadır. Türkiye demir dışı

döküm üretimi bir önceki yıla göre %67 artmış,
2014’de ise %17 artışla 350 000 tona ulaşmıştır.
Türkiyede üretilen demir dışı metallerin %67’si 
(200000 ton) ihraç edilmektedir. (Şekil 6)   

Şekil 6: Türk aluminyum döküm üretimin 
dünyadaki yeri 

Türkiye’de 2013 yıl sonu itibari ile üretim yapan 
366 aluminyum döküm tesisinin 22’si yıllık 2000 
ton satış yapan büyük tesislerdir. 60 işletme 
Kobi ölçeğinde olup 1000-2000 t/yıl arasında
üretim yapmaktadır. Diğer işletmeler mikro ve 
aile  düzeyinde olup 1000 t/yılın altında satış
yapmaktadırlar.

Türk aluminyum yüksek basınçlı aluminyum 
sektöründe çalışan pres sayısı:

500 ton pres altı= takr. 1300 adet 

500-1000 ton press= 650 adet 

1000-1500 ton pres= 30 adet 

1500 ton üstü= 20 adet 

Yüksek basınç dökümde 0.1-2 kg parça 
ağırlığına kadar kapasite fazlası olup, 2-8 kg’da 
kapasite yeterli, 8 kg üstünde ise talep yüksek 
görülmektedir. 

Alçak basınçlı döküm ile kokil döküme özellikle 
dış pazardan talep artmaktadır.

Yüksek basınç preslerinin çoğunluğunda son 10 
yıl içinde robotlaşma ve otomasyon kurulmuştur.
Bu yatırımlara otomasyon istediğinden başka
neden ise kalifiye çalışan bulunamaması ve 
gençlerin döküm sektörüne girmede isteksizliği
itici güç olmaktadır. Kalifiye eleman problem 
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yanında, küçük işletmelerde mühendis 
çalıştırılması akraba çocuklarının istihdamı
şeklinde olmaktadır. Büyük işletmelerde ise ort. 
8-10 mühendis çalışmaktadır.

Aluminyum döküm tesisleri gerek yerli üretim, 
gerekse yurtdışı revizyon yeni YB presleri alımı
ile yıllık aluminyum döküm kapasitesini %10 
civarında arttırmaktadırlar. Yapılan yatırımlar 
sadece makina alımı ile sınırlı olmayıp,
otomasyon, verim arttırıcı ekipmanlar ve 
laboratuar cihazlarını da kapsamaktadır.

Tüm ülkelerde zorunlu uygulanan araç eksoz 
emisyon değerlerinin tutturulabilmesi ve limit 
aşımında yüklü para cezaları ödememek için, 
otomobil ve ağır vasıtalarda hafifleme ve yakıt
verimliliği temel hedef haline gelmiştir. Bu eğilim 
araçlarda aluminyum kullanımını arttırarak,
dünya aluminyum üretiminin yıllık 55 milyon 
tonlara ulaşmasına neden olmuştur. Aluminyum 
üretimindeki artış, araç üretimine paralellik 
göstermektedir. (Şekil 7)

Şekil 7: Dünya aluminyum üretimi araç üretimine 
parallel artıyor. (10) 

Dünün, bugünün ve geleceğin araçlarında
kullanılan malzemelerin oranları incelendiğinde
çeliğin azaldığı ve yapısının yüksek dayanımlı
özel çeliklere dönüştüğü, aluminyumun 
%4’lerden %20’lere arttığı, magnezyum ve 
kompozitlerin önemli oranlara ulaştığı
görülmektedir. Metalurji bilimi ve döküm 

sektörünün bu yeni yapılanmaya hazırlıklı
olmaları gerekmektedir.  

Şekil 8: Aluminyumun araçlarda kullanıldığı
yerler (24) 

Şekil 9: Araçlarda kullanılan aluminyumun 
üretim metodları (24) 

Araçlarda kullanılan aluminyum çeşitli metodlar 
ile üretilmektedir. Bugün için en çok kullanılan 
metod esnekliği ve temininde zorluk olmayan 
aluminyum döküm olmasına ragmen, şasi ve 
karoserilerde yeni devreye giren hadde mamulu 
aluminyum parçalar ile hadde ve ekstruzyon 
oranları %40’a yükselecektir. Kullanım
yerlerinde ise motor ve aktarma organları
çoğunluktadır. (Şekil 8, 9) 

Motor gövdeleri gri dökme demir, vermiküler 
grafitli dökme demir, magnezyum 

gövde/aluminyum gömlek-kep aşamasından
geçip, komposit gövde ve aluminyum gömlek-
kep aşamasına gelerek original ağırlıklarının
%45’I ile üretilir duruma gelmektedir. Motor 
silindir hacımları da 3-3.5 lt’lerden 1.0 lt’ye 
ulaşmasına ve 3 silindire düşmesine rağmen, 
güçleri 120-130 Hp seviyesini korumaktadır.
(Şekil 10a). Otomobillerde kullanılan aluminyum 
döküm parçalar 2-2.5 mm kalınlığında olup, YB 
süreç ve teknolojisinin bu parçaları üretebilecek 
yapıda olmaları gerekiyor. (Şekil 10b). Çeşitli
otomobillerin gövdelerinde kullanılan aluminyum 
parçalar her yıl artmakta ve araçın gövde ve 
diğer aksamlarını %100’e varan oranlarda 
kapsamaktadır (Jaguar XE, Ford F-150) 

Şekil 10: a) Silindir ve keplerin aluminyum, 
gövdenin kompozit olduğu silindir bloku b) İnce
cidarlı aluminyum yüksek basınç döküm parçalar 

YENI ALUMINYUM DÖKÜM ÜRETIM 
TEKNIKLERI

Araçların küçülmesi, hafiflemesi ile kullanılan
aluminyum döküm parçaların her hacmı
değerlendirilmesi gerektiğinden üretimleri de 
teknik bilgi, daha büyük makinalar ve otomasyon 
gerektirmektedir. (Şekil 11) 

Ayrıca, aluminyum döküm parçaların
kullanımının artmasına parallel olarak dökümde 
yeni teknikler uygulanmaya sokulmaktadır.
Bunlardan biri “ablation” tekniği olup (Şekil 12), 
diğeri ise tuz maça kullanılmasıdır. (Şekil 13). 

Yüksek basınçlı aluminyum dökümde tuz maça 
kullanılarak kum veya kokil döküm gibi iç 
boşlukların oluşturulabilmesi, yüksek basınç
parçaların dizaynında bir çok kolaylık ve olanak 
sağlayacaktır. Ayrıca, ürün dizaynında mekanik 
ve gerilim açısından kapalı kutular 
oluşturulabileceği için, daha hafif ve dayanıklı
ürünler dizayn edilerek, demir dökümle rekabet 
edecek olanakları yaratılabilecektir.

Şekil 11: Komplike aluminyum dökümler 
(13)

Şekil 12: Ablation döküm tekniği ile dökülmüş ve 
şasinin diğer parçalarına Delta punto tekniği ile 
kaynatılmış aluminyum döküm parçalar
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yanında, küçük işletmelerde mühendis 
çalıştırılması akraba çocuklarının istihdamı
şeklinde olmaktadır. Büyük işletmelerde ise ort. 
8-10 mühendis çalışmaktadır.

Aluminyum döküm tesisleri gerek yerli üretim, 
gerekse yurtdışı revizyon yeni YB presleri alımı
ile yıllık aluminyum döküm kapasitesini %10 
civarında arttırmaktadırlar. Yapılan yatırımlar 
sadece makina alımı ile sınırlı olmayıp,
otomasyon, verim arttırıcı ekipmanlar ve 
laboratuar cihazlarını da kapsamaktadır.

Tüm ülkelerde zorunlu uygulanan araç eksoz 
emisyon değerlerinin tutturulabilmesi ve limit 
aşımında yüklü para cezaları ödememek için, 
otomobil ve ağır vasıtalarda hafifleme ve yakıt
verimliliği temel hedef haline gelmiştir. Bu eğilim 
araçlarda aluminyum kullanımını arttırarak,
dünya aluminyum üretiminin yıllık 55 milyon 
tonlara ulaşmasına neden olmuştur. Aluminyum 
üretimindeki artış, araç üretimine paralellik 
göstermektedir. (Şekil 7)

Şekil 7: Dünya aluminyum üretimi araç üretimine 
parallel artıyor. (10) 

Dünün, bugünün ve geleceğin araçlarında
kullanılan malzemelerin oranları incelendiğinde
çeliğin azaldığı ve yapısının yüksek dayanımlı
özel çeliklere dönüştüğü, aluminyumun 
%4’lerden %20’lere arttığı, magnezyum ve 
kompozitlerin önemli oranlara ulaştığı
görülmektedir. Metalurji bilimi ve döküm 

sektörünün bu yeni yapılanmaya hazırlıklı
olmaları gerekmektedir.  

Şekil 8: Aluminyumun araçlarda kullanıldığı
yerler (24) 

Şekil 9: Araçlarda kullanılan aluminyumun 
üretim metodları (24) 

Araçlarda kullanılan aluminyum çeşitli metodlar 
ile üretilmektedir. Bugün için en çok kullanılan 
metod esnekliği ve temininde zorluk olmayan 
aluminyum döküm olmasına ragmen, şasi ve 
karoserilerde yeni devreye giren hadde mamulu 
aluminyum parçalar ile hadde ve ekstruzyon 
oranları %40’a yükselecektir. Kullanım
yerlerinde ise motor ve aktarma organları
çoğunluktadır. (Şekil 8, 9) 

Motor gövdeleri gri dökme demir, vermiküler 
grafitli dökme demir, magnezyum 

gövde/aluminyum gömlek-kep aşamasından
geçip, komposit gövde ve aluminyum gömlek-
kep aşamasına gelerek original ağırlıklarının
%45’I ile üretilir duruma gelmektedir. Motor 
silindir hacımları da 3-3.5 lt’lerden 1.0 lt’ye 
ulaşmasına ve 3 silindire düşmesine rağmen, 
güçleri 120-130 Hp seviyesini korumaktadır.
(Şekil 10a). Otomobillerde kullanılan aluminyum 
döküm parçalar 2-2.5 mm kalınlığında olup, YB 
süreç ve teknolojisinin bu parçaları üretebilecek 
yapıda olmaları gerekiyor. (Şekil 10b). Çeşitli
otomobillerin gövdelerinde kullanılan aluminyum 
parçalar her yıl artmakta ve araçın gövde ve 
diğer aksamlarını %100’e varan oranlarda 
kapsamaktadır (Jaguar XE, Ford F-150) 

Şekil 10: a) Silindir ve keplerin aluminyum, 
gövdenin kompozit olduğu silindir bloku b) İnce
cidarlı aluminyum yüksek basınç döküm parçalar 

YENI ALUMINYUM DÖKÜM ÜRETIM 
TEKNIKLERI

Araçların küçülmesi, hafiflemesi ile kullanılan
aluminyum döküm parçaların her hacmı
değerlendirilmesi gerektiğinden üretimleri de 
teknik bilgi, daha büyük makinalar ve otomasyon 
gerektirmektedir. (Şekil 11) 

Ayrıca, aluminyum döküm parçaların
kullanımının artmasına parallel olarak dökümde 
yeni teknikler uygulanmaya sokulmaktadır.
Bunlardan biri “ablation” tekniği olup (Şekil 12), 
diğeri ise tuz maça kullanılmasıdır. (Şekil 13). 

Yüksek basınçlı aluminyum dökümde tuz maça 
kullanılarak kum veya kokil döküm gibi iç 
boşlukların oluşturulabilmesi, yüksek basınç
parçaların dizaynında bir çok kolaylık ve olanak 
sağlayacaktır. Ayrıca, ürün dizaynında mekanik 
ve gerilim açısından kapalı kutular 
oluşturulabileceği için, daha hafif ve dayanıklı
ürünler dizayn edilerek, demir dökümle rekabet 
edecek olanakları yaratılabilecektir.

Şekil 11: Komplike aluminyum dökümler 
(13)

Şekil 12: Ablation döküm tekniği ile dökülmüş ve 
şasinin diğer parçalarına Delta punto tekniği ile 
kaynatılmış aluminyum döküm parçalar
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Şekil 13: Tuz maça kullanılarak yüksek basınç
tekniği ile kapalı hacımlı aluminyum parçaların
dökümü mümkün olmaktadır.(22) 

Araçların güç üniteleri, platform ve 
karoserilerinde aluminyum döküm veya hadde 
ürünleri çelik ürünlerinin hamleleri, kompozit ve 
polimerlerin atakları ile rekabet ederken, Mg, 
kompozitler ve bazı çelik ürünleri (11) ile ortak 
kullanılarak pazar paylarını arttırmaktadır. Bu 
gelişmede ürünlerin daha zor teknolojilerle 
üretilmeleri söz konusu olup, rekabetciliklerini 
kaybetmemeleri gerekmektedir. Aluminyum 
döküm ve hadde ürünleri alternatif malzemelere 
göre avantajlarını kaybetmemeleri için üretim 
maliyetlerindeki her girdiyi en aza indirecek 
yapıyı oluşturmalıdırlar. Aluminyum döküm 
maliyetlerinin yükselmesi halinde artık yenileme 
süreleri 3 yıla kadar inmiş yeni araçlarda
alternatif malzemeler aluminyum döküm ve 
hadde ürünlerinin yerini alabilecektir. 

Aluminyum dökümün araç ve diğer kullanım
yerlerinde rekabetciliğini koruyarak pazar payını
arttırabilmesi için, kontrol edilebilecek maliyet  
girdileri içinde olan enerji savurganlığının
azaltılması en önemli faktörlerden biridir. 

ALUMİNYUM DÖKÜM 
ÜRETİMİNDE ENERJİ
KULLANIMI İLE İLGİLİ ANA 
BİLGİLER:
Döküm işi yüksek enerji kullanan bir sektör olup, 
üretilen metale ve sureçe bağlı olarak 
maliyetlerin %5-15’i enerji girdisidir.  Madenin 
eritilmesi, dökülmesi, ısıl işlemi en çok enerji 
harcanan alanlardır. Daha az enerji kullanımı,
çevre ve ekolojik kirliliği azaltacaktır.

1960’larda sadece üretim düşünülürken, 
2010’lardan sonra: 

          *Üretim 
          *Maliyet 
          *Kalite 
          *Tam zamanında teslimat 
          *Ekoloji yönetimi 
          *Enerji yönetimi 
          *Atıkların geri kazanılması

Konuları ortaya çıkmaktadır. Bu konularda 
dünya rakipleri ile eşdeğer performans 
gösterilebilmesi halinde, pazarda oyuncu olarak 
kalabilme şansı yükselmektedir. 

a) İlgili süreçte enerji kullanılmaması
b) Enerji kullanımının azaltılması
c) Alternatif enerjilerin denenmesi 
d) Kayıpların azaltılması
e) Sıcaklıkların düşürülmesi 
f) Verimliliklerin arttırılması

Döküm Fabrikasında Verimliliği Neler 
Oluşturmaktadır?

• Makina verimliliği,
• İnsan verimliliği,
• Enerji verimliliği,
• Yolluk/Besleyici verimliliği,
• Fireler/Sakatlar, 
• Satın alma verimliliği, 
• Satış verimliliği,
• Yeni pazarlar bulma, 
• Finansal verimlilik, 
• Atıkların geri kazanılma verimliliği
• Çevre ve ekoloji halkın çok yakın ilgisini 

çektiği için daha fazla gündemdedir. Bu 
konuda çok yayın yapılmakta olup, her 
ülkede çok sayıda aktif kuruluş
bulunmaktadır. Ayrıca, çeşitli
yönetmelikler, müşteri ve çalışanların
baskıları bu konularda aktif işlemler 
yapılmasını gerektirmektedir. 

• Enerji ise “şimdilik” fiyatından başka
yeterince ilgi görmemektedir. 

• Aslında atık enerjinin ve primer enerjinin 
atmosferi nasıl değiştirdiği, bununda, 
insanların günlük hayatını nasıl etkilediği
birçok gösterge ile belirtiliyor. Etki yavaş
yavaş arttığı için, tehlikesine ve önemine 
ragmen şimdilik manşetlere çıkamamak-
tadır. Ancak, seller, fırtınalar ve kuraklık
olup, denizler yükselince, geçici süreli-
ğine olsa da gündeme gelebilmektedir. 

YB sistemi ile işlenmiş aluminyum döküm 
parça üretiminde enerji ve malzeme dengesi 
ürün ağacı bilgilerini kullanarak Sankey 
diyagramı ile gösterilmektedir.. Her işletme, 

ürettiği her parça için bu diyagramı
hazırlayarak, iyileştirme yapılabilecek 
noktaları ele almalıdır. (Şekil 14) 

Şekil 14: Bir işletmede enerji kullanım yerlerini 
ürün ağacına dayanarak inceleyen Sankey 
diyagramı örnekleri(1) 

Birçok döküm fabrikası satılan ton başına
kullandıkları enerji bilgisini (kws/ton)  

a) Ticari sır olarak gördüğünden

b) Savurganlığından utandığından

c) Ölçmediği ve bilmediğinden verememektedir. 

. Büyük firmalarda bu data yakından takip 
edildiği ve profesyonel anlayışta olduklarından
güvenilir bilgi alınabilmektedir. Diğerlerinden ise 
eldeki faturalar ve üretim bilgilerinden patronlarla 
beraberce hesapladığımız bilgiler 
kullanılmaktadır. Küçük işletmeler enerjinin 
önemini anlama ve bilmelerine ragmen eleman 
ve bilgi yetersizliği nedeni ile yeterli etkinlikte 
bulunamamaktadırlar.
Ölçmeden yönetmek mümkün değildir. Enerjinin 
önemini kavramış ve bu tasarruf işine
soyunacak döküm işletmelerinde mümkün olan 
her kullanım yerinde enerji kullanım miktarını
ölçecek sistemin oluşturulmasıdır (elektrik, doğal
gaz sayaçları, ısı ölçerler) Bu önlemlerin aylık
enerji sarfiyatı 5000 $ ve üzeri olan tüm 
aluminyum döküm tesislerinde uygulanması
önerilmektedir. 

ŞİRKET’DE ENERJİ YÖNETİMİ
ANLAYIŞI VAR MI? 
Enerji yönetimi ve tasarrufu ile ilgili çalışmalar 
için ilk önce şirketin enerjinin önemini anlamış ve 
Kabul etmiş olması gerekmektedir. Bu çalışma 
için aşağıdaki konular incelenmelidir. 

a) Enerji yönetimi Şirket stratejileri içinde 
mi? 

b) Yönetim enerji kullanımının azaltılması
ve kontrolu için tedbirler almış mı?

c) Yazılı bir ‘Enerji Yönetimi Politikası’ var 
mı? ISO 50001 Enerji Yönetim 
Standard’I var mı?

d) Enerji Yönetimi Politikaları her çalışanca
biliniyor mu? 

e) Enerji kullanım miktarları ve bedelleri üst 
yönetim tarafından hedeflere göre takip 
ediliyor mu? 

f) Enerji Yönetim Sistemini takip etmek 
için Şirket içinde bir birim veya tayin 
edilmiş bir ‘Enerji Koçu’ var mı?

g) Periyodik enerji denetimleri Şirket
bazında yapılıyor mu? 

h) Değişik enerji girdilerinin her kullanım
safhasında kaydı ve takibi yapılıyor mu? 

Bir aluminyum döküm tesisinde enerji 
yönetim safhaları ve etkin enerji yönetimi 
aşağıdaki hususlara bağlıdır: (18)

1)  ETKİN ÜRETİM

a) Etkin bir üretim ve süreç sistemi oluşturulması
b) Malzeme giriş miktarı kontrolu
c) Yeni ürünün devreye alınması                              
d) Kalıp ve aparatların dizayn ve yapımı
e) Parçanın şekli ve dizaynı
f) Yolluklar/Besleyiciler/Verim hesabı
g) Ayrım yüzeyi ve çapakların yerleri, miktarları
h) Maçalar,                                                                  
i) Seçilecek döküm presi                
j) Maden eritme şekli ve suresi
k) Döküm ve tretman etkinliği
l) Isıl işlem gerekli mi ve yapılma şekli

2) ‘VERİMLİ ÜRETİM’ ( Aynı fabrikada yıl içinde 
aynı süreçler için %20-30 enerji kullanım farkları
olabildiğinden, süreç sürekli takip edilmelidir) 
a)Üretim makinalarındaki enerji kullanımını en 
düşük seviyeye getirilmesi,                              
b)Makinalar satın alınırken enerji kullanımının
incelenmesi                                                             
c) Makinaların yerleşimi ve iş akışının
düzenlenmesi                                                      
d) Makinaların bakımı ve tamiri                           
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Şekil 13: Tuz maça kullanılarak yüksek basınç
tekniği ile kapalı hacımlı aluminyum parçaların
dökümü mümkün olmaktadır.(22) 

Araçların güç üniteleri, platform ve 
karoserilerinde aluminyum döküm veya hadde 
ürünleri çelik ürünlerinin hamleleri, kompozit ve 
polimerlerin atakları ile rekabet ederken, Mg, 
kompozitler ve bazı çelik ürünleri (11) ile ortak 
kullanılarak pazar paylarını arttırmaktadır. Bu 
gelişmede ürünlerin daha zor teknolojilerle 
üretilmeleri söz konusu olup, rekabetciliklerini 
kaybetmemeleri gerekmektedir. Aluminyum 
döküm ve hadde ürünleri alternatif malzemelere 
göre avantajlarını kaybetmemeleri için üretim 
maliyetlerindeki her girdiyi en aza indirecek 
yapıyı oluşturmalıdırlar. Aluminyum döküm 
maliyetlerinin yükselmesi halinde artık yenileme 
süreleri 3 yıla kadar inmiş yeni araçlarda
alternatif malzemeler aluminyum döküm ve 
hadde ürünlerinin yerini alabilecektir. 

Aluminyum dökümün araç ve diğer kullanım
yerlerinde rekabetciliğini koruyarak pazar payını
arttırabilmesi için, kontrol edilebilecek maliyet  
girdileri içinde olan enerji savurganlığının
azaltılması en önemli faktörlerden biridir. 

ALUMİNYUM DÖKÜM 
ÜRETİMİNDE ENERJİ
KULLANIMI İLE İLGİLİ ANA 
BİLGİLER:
Döküm işi yüksek enerji kullanan bir sektör olup, 
üretilen metale ve sureçe bağlı olarak 
maliyetlerin %5-15’i enerji girdisidir.  Madenin 
eritilmesi, dökülmesi, ısıl işlemi en çok enerji 
harcanan alanlardır. Daha az enerji kullanımı,
çevre ve ekolojik kirliliği azaltacaktır.

1960’larda sadece üretim düşünülürken, 
2010’lardan sonra: 

          *Üretim 
          *Maliyet 
          *Kalite 
          *Tam zamanında teslimat 
          *Ekoloji yönetimi 
          *Enerji yönetimi 
          *Atıkların geri kazanılması

Konuları ortaya çıkmaktadır. Bu konularda 
dünya rakipleri ile eşdeğer performans 
gösterilebilmesi halinde, pazarda oyuncu olarak 
kalabilme şansı yükselmektedir. 

a) İlgili süreçte enerji kullanılmaması
b) Enerji kullanımının azaltılması
c) Alternatif enerjilerin denenmesi 
d) Kayıpların azaltılması
e) Sıcaklıkların düşürülmesi 
f) Verimliliklerin arttırılması

Döküm Fabrikasında Verimliliği Neler 
Oluşturmaktadır?

• Makina verimliliği,
• İnsan verimliliği,
• Enerji verimliliği,
• Yolluk/Besleyici verimliliği,
• Fireler/Sakatlar, 
• Satın alma verimliliği, 
• Satış verimliliği,
• Yeni pazarlar bulma, 
• Finansal verimlilik, 
• Atıkların geri kazanılma verimliliği
• Çevre ve ekoloji halkın çok yakın ilgisini 

çektiği için daha fazla gündemdedir. Bu 
konuda çok yayın yapılmakta olup, her 
ülkede çok sayıda aktif kuruluş
bulunmaktadır. Ayrıca, çeşitli
yönetmelikler, müşteri ve çalışanların
baskıları bu konularda aktif işlemler 
yapılmasını gerektirmektedir. 

• Enerji ise “şimdilik” fiyatından başka
yeterince ilgi görmemektedir. 

• Aslında atık enerjinin ve primer enerjinin 
atmosferi nasıl değiştirdiği, bununda, 
insanların günlük hayatını nasıl etkilediği
birçok gösterge ile belirtiliyor. Etki yavaş
yavaş arttığı için, tehlikesine ve önemine 
ragmen şimdilik manşetlere çıkamamak-
tadır. Ancak, seller, fırtınalar ve kuraklık
olup, denizler yükselince, geçici süreli-
ğine olsa da gündeme gelebilmektedir. 

YB sistemi ile işlenmiş aluminyum döküm 
parça üretiminde enerji ve malzeme dengesi 
ürün ağacı bilgilerini kullanarak Sankey 
diyagramı ile gösterilmektedir.. Her işletme, 

ürettiği her parça için bu diyagramı
hazırlayarak, iyileştirme yapılabilecek 
noktaları ele almalıdır. (Şekil 14) 

Şekil 14: Bir işletmede enerji kullanım yerlerini 
ürün ağacına dayanarak inceleyen Sankey 
diyagramı örnekleri(1) 

Birçok döküm fabrikası satılan ton başına
kullandıkları enerji bilgisini (kws/ton)  

a) Ticari sır olarak gördüğünden

b) Savurganlığından utandığından

c) Ölçmediği ve bilmediğinden verememektedir. 

. Büyük firmalarda bu data yakından takip 
edildiği ve profesyonel anlayışta olduklarından
güvenilir bilgi alınabilmektedir. Diğerlerinden ise 
eldeki faturalar ve üretim bilgilerinden patronlarla 
beraberce hesapladığımız bilgiler 
kullanılmaktadır. Küçük işletmeler enerjinin 
önemini anlama ve bilmelerine ragmen eleman 
ve bilgi yetersizliği nedeni ile yeterli etkinlikte 
bulunamamaktadırlar.
Ölçmeden yönetmek mümkün değildir. Enerjinin 
önemini kavramış ve bu tasarruf işine
soyunacak döküm işletmelerinde mümkün olan 
her kullanım yerinde enerji kullanım miktarını
ölçecek sistemin oluşturulmasıdır (elektrik, doğal
gaz sayaçları, ısı ölçerler) Bu önlemlerin aylık
enerji sarfiyatı 5000 $ ve üzeri olan tüm 
aluminyum döküm tesislerinde uygulanması
önerilmektedir. 

ŞİRKET’DE ENERJİ YÖNETİMİ
ANLAYIŞI VAR MI? 
Enerji yönetimi ve tasarrufu ile ilgili çalışmalar 
için ilk önce şirketin enerjinin önemini anlamış ve 
Kabul etmiş olması gerekmektedir. Bu çalışma 
için aşağıdaki konular incelenmelidir. 

a) Enerji yönetimi Şirket stratejileri içinde 
mi? 

b) Yönetim enerji kullanımının azaltılması
ve kontrolu için tedbirler almış mı?

c) Yazılı bir ‘Enerji Yönetimi Politikası’ var 
mı? ISO 50001 Enerji Yönetim 
Standard’I var mı?

d) Enerji Yönetimi Politikaları her çalışanca
biliniyor mu? 

e) Enerji kullanım miktarları ve bedelleri üst 
yönetim tarafından hedeflere göre takip 
ediliyor mu? 

f) Enerji Yönetim Sistemini takip etmek 
için Şirket içinde bir birim veya tayin 
edilmiş bir ‘Enerji Koçu’ var mı?

g) Periyodik enerji denetimleri Şirket
bazında yapılıyor mu? 

h) Değişik enerji girdilerinin her kullanım
safhasında kaydı ve takibi yapılıyor mu? 

Bir aluminyum döküm tesisinde enerji 
yönetim safhaları ve etkin enerji yönetimi 
aşağıdaki hususlara bağlıdır: (18)

1)  ETKİN ÜRETİM

a) Etkin bir üretim ve süreç sistemi oluşturulması
b) Malzeme giriş miktarı kontrolu
c) Yeni ürünün devreye alınması                              
d) Kalıp ve aparatların dizayn ve yapımı
e) Parçanın şekli ve dizaynı
f) Yolluklar/Besleyiciler/Verim hesabı
g) Ayrım yüzeyi ve çapakların yerleri, miktarları
h) Maçalar,                                                                  
i) Seçilecek döküm presi                
j) Maden eritme şekli ve suresi
k) Döküm ve tretman etkinliği
l) Isıl işlem gerekli mi ve yapılma şekli

2) ‘VERİMLİ ÜRETİM’ ( Aynı fabrikada yıl içinde 
aynı süreçler için %20-30 enerji kullanım farkları
olabildiğinden, süreç sürekli takip edilmelidir) 
a)Üretim makinalarındaki enerji kullanımını en 
düşük seviyeye getirilmesi,                              
b)Makinalar satın alınırken enerji kullanımının
incelenmesi                                                             
c) Makinaların yerleşimi ve iş akışının
düzenlenmesi                                                      
d) Makinaların bakımı ve tamiri                           
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e) Makinaların yaşları ve yenilenme süreleri         
f) Enerji yönetim sisteminin oluşturulması
g) Üretim binalarının durumu, ölçüleri ve yeri                        
h) Makinaların verimli kullanılabilmesi için etkin 
üretim planlama,
i) Kalite sisteminin etkinliği
j) Eğitim 

Genelde birçok işletmede tesis ve ürünler enerji 
tasarrufu ve iş akışının optmizasyonunua uygun 
olarak düşünülmeden kurulmakta ve yapılmak-
tadır. Maliyetrlerin yüksekliği ve rekabet koşulları
zorlamaya başlayınca, ilk etaplarda yapılan
plansıs çalışmaların düzeltilmesi zor olmaktadır.

Enerji Tasarrufunda Ne Zaman Geç 
Kalınır?

a) Bina ve makinalar satın alınmış ve 
uygun şekilde yerleştirilmemişse, 

b) Üretilecek  döküm parça, dökümcüye 
danışılmadan önceden dizayn 
edilmişse, 

c) Kullanılacak süreç ve üretim metodu, 
malzeme vs, dökümcüye danışılmadan 
önceden tespit edilip, ürün fiyatı buna 
göre belirlenmiş ise 

      d) Ürünün malzemesi önceden tespit edilip, 
ürün buna göre dizayn edilmişse,
      e) Genelde, mevcut döküm süreç ve 
parçaların %75’inde bu eksiklikler olmasına
rağmen, ürünün enerji girdisi, dolayısıyla 
maliyetini düşürmek, rekabet gücünü arttırmak 
için döküm üreticisi, süreçlerini, malzemenin en 
düşük maliyette üretilmesini, dizaynda maliyet 
düşürücü değişiklikleri ve makinalarında verimi 
arttırıcı tedbirleri almak zorundadır.

Döküm fabrikası yerleşimi aşağıdaki
hususlar göz önüne alınarak
yapılmalıdır:

1) Şarj malzemelerinin en kısa mesafede 
taşınması

2) Sıvı metalin en kısa mesafede 
taşınması

3) Isıl işleme gerek olmaması için 
derecede  gerektiğinde uzun süre 
soğutma imkanı

4) Kısa kum taşıma mesafesi 
5) Çok az maça stoğu
6) Maçaların en kısa mesafede taşınması
7) Taşlama/temizlemede kısa taşıma 

mesafesi 
8) Taşımada mümkün olan otomasyon 
9) Süreçler ve bölgeler arasında stok 

olmaması

10) İndir/bindir/boşalt/doldur işlemlerinin 
asgariye indirilmesi 

TÜRK VE DÜNYA ALUMINYUM 
DÖKÜM TESISLERINDE ENERJI 
KULLANIMI VE IŞLETME
DEĞIŞKENLERI ILE ILGILI BILGILER: 

Türkiye’deki aluminyum döküm 
tesislerinde net üretim ve satış
tonajına bağlı olarak enerji kullanımı:

Rakamlar arasındaki geniş aralık işletmeler 
arasındaki enerji ve maliyet anlayışı nedeni ile 
oluşmaktadır. Yüksek rakamlı işletmeler genelde 
küçük işletmeler olup, eski veya 2.el makinalar 
kullanmaktadırlar. Bakım ve enerji konusunu 
takip edecek yeterli bilgide teknik kadroları
bulunmamakta, birçok iş patron tarafından
ilgilenildiği zaman ele alınmaktadır.

Aluminyum döküm parça üretiminde enerji 
kullanımını dağılımında, ana enerji dökümün 
yapılıp, işlenmesi ve ısıl işleminde 
harcanılmaktadır. Satılan ürün ağırlığı bazında
değerlendirme yapılarak, aluminyumun eritilip, 
dökülmesi için ort. 2050 kws/t, makina veya 
kokilde dökülmesi, temizlenmesi, ısıl işlem 
yapılması ve işlenilmesi (tüm yan tesis 
harcamaları dahil) için 4425 kws/t-mamul, veya 
toplam ort. 6475 kws/t enerji kullanılmaktadır.

Aluminyum döküm parça üretiminde çeşitli
ülkelerdeki $/kg cinsinden malzeme girdisi ve 
süreçlerde yapılan enerji, işcilik, sarf malzemesi, 
tamir/bakım vs gibi masraflar Şekil 15’de 
verilmektedir.  
Malzeme bedelleri ülkeler arasında aynı
seviyede olmasına rağmen, üretim
süreçlerindeki maliyetler arasında önemli 

farklılıklar olup, Hindistan ve Rusya en ucuz 
üretici olarak görülmektedirler.

Şekil 15: Aluminyum döküm parça üretiminde 
çeşitli ülkelerde masraf dağıtımı, $/kg cinsinden 
(1)

Dünyada döküm tesislerinde satılan ton başına
enerji kullanımı ve enerjinin maliyette payı ise 
Şekil 16’da gösterilmektedir. Aluminyum döküm 
için, kapıdan çıkan net parça için ort. 6 kws/kg 
enerji kullanımı yapılmakta olup, bu değer
toplam maliyet içerisinde %5-6 pay almaktadır.

Şekil 16: Dünyada döküm tesislerinde satılan
ton başına enerji kullanımı ve enerjinin maliyette 
payı

AB aluminyum döküm tesislerinde yapılan bir 
çalışmaya göre, tesisin döküm kapasitesi 
büyüdükce ve kapasite kullanım oranları
%90’lara ulaştıkça, birim enerji kullanımında
azalma olmaktadır. Bu nedenle, tüm 
makinalardaki boşa çalışma, durma kalkma ve 
sık sık devreye alma alışkanlıklarının
kaldırılarak, tam kapasitede sürekli çalışma 
sağlanılması enerji verimliliğini arttıracaktır.
(Şekil 17) 

Şekil 17: Yıllık döküm üretimi arttıkça, birim 
enerji kullanımı azalmaktadır.(22)

Kapıdan çıkan satılabilir ürün başına düşen
enerjinin azaltılması için, daha etkin makinalar 
ve daha verimli hammaddeler kullanılmasının
yanında, yolluk verimi, sakat oranı, tekrar işleme 
ve personel ilgisi gibi işletme performansı
değerlerinin iyileştirilmesi üzerine eğilinmesi 
gereken önemli hususlardır.

Aluminyum döküm tesislerinde enerjinin 
kullanım yerleri arasındaki dağılımı Şekil 18’de 
verilmektedir. Türkiye’deki döküm tesislerinde 
yapılan incelemelerde de benzer dağılım
görülmektedir. Beklenildiği gibi, ana kullanım
alanı metalin sıvı hale getirilip, kalıba
dökülmesine kadar geçen harcama ile ilgilidir. 

Şekil 18: (7)AB Aluminyum döküm tesislerinde 
enerji masraflarının bölümler arası dağılımı, %  

Bir aluminyum yüksek basınç döküm sisteminde 
iyi çalışma ile %25-30 enerji tasarrufu 
mümkündür. 

Enerji tasarrufu yapılabilecek alanlar: 
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e) Makinaların yaşları ve yenilenme süreleri         
f) Enerji yönetim sisteminin oluşturulması
g) Üretim binalarının durumu, ölçüleri ve yeri                        
h) Makinaların verimli kullanılabilmesi için etkin 
üretim planlama,
i) Kalite sisteminin etkinliği
j) Eğitim 

Genelde birçok işletmede tesis ve ürünler enerji 
tasarrufu ve iş akışının optmizasyonunua uygun 
olarak düşünülmeden kurulmakta ve yapılmak-
tadır. Maliyetrlerin yüksekliği ve rekabet koşulları
zorlamaya başlayınca, ilk etaplarda yapılan
plansıs çalışmaların düzeltilmesi zor olmaktadır.

Enerji Tasarrufunda Ne Zaman Geç 
Kalınır?

a) Bina ve makinalar satın alınmış ve 
uygun şekilde yerleştirilmemişse, 

b) Üretilecek  döküm parça, dökümcüye 
danışılmadan önceden dizayn 
edilmişse, 

c) Kullanılacak süreç ve üretim metodu, 
malzeme vs, dökümcüye danışılmadan 
önceden tespit edilip, ürün fiyatı buna 
göre belirlenmiş ise 

      d) Ürünün malzemesi önceden tespit edilip, 
ürün buna göre dizayn edilmişse,
      e) Genelde, mevcut döküm süreç ve 
parçaların %75’inde bu eksiklikler olmasına
rağmen, ürünün enerji girdisi, dolayısıyla 
maliyetini düşürmek, rekabet gücünü arttırmak 
için döküm üreticisi, süreçlerini, malzemenin en 
düşük maliyette üretilmesini, dizaynda maliyet 
düşürücü değişiklikleri ve makinalarında verimi 
arttırıcı tedbirleri almak zorundadır.

Döküm fabrikası yerleşimi aşağıdaki
hususlar göz önüne alınarak
yapılmalıdır:

1) Şarj malzemelerinin en kısa mesafede 
taşınması

2) Sıvı metalin en kısa mesafede 
taşınması

3) Isıl işleme gerek olmaması için 
derecede  gerektiğinde uzun süre 
soğutma imkanı

4) Kısa kum taşıma mesafesi 
5) Çok az maça stoğu
6) Maçaların en kısa mesafede taşınması
7) Taşlama/temizlemede kısa taşıma 

mesafesi 
8) Taşımada mümkün olan otomasyon 
9) Süreçler ve bölgeler arasında stok 

olmaması

10) İndir/bindir/boşalt/doldur işlemlerinin 
asgariye indirilmesi 

TÜRK VE DÜNYA ALUMINYUM 
DÖKÜM TESISLERINDE ENERJI 
KULLANIMI VE IŞLETME
DEĞIŞKENLERI ILE ILGILI BILGILER: 

Türkiye’deki aluminyum döküm 
tesislerinde net üretim ve satış
tonajına bağlı olarak enerji kullanımı:

Rakamlar arasındaki geniş aralık işletmeler 
arasındaki enerji ve maliyet anlayışı nedeni ile 
oluşmaktadır. Yüksek rakamlı işletmeler genelde 
küçük işletmeler olup, eski veya 2.el makinalar 
kullanmaktadırlar. Bakım ve enerji konusunu 
takip edecek yeterli bilgide teknik kadroları
bulunmamakta, birçok iş patron tarafından
ilgilenildiği zaman ele alınmaktadır.

Aluminyum döküm parça üretiminde enerji 
kullanımını dağılımında, ana enerji dökümün 
yapılıp, işlenmesi ve ısıl işleminde 
harcanılmaktadır. Satılan ürün ağırlığı bazında
değerlendirme yapılarak, aluminyumun eritilip, 
dökülmesi için ort. 2050 kws/t, makina veya 
kokilde dökülmesi, temizlenmesi, ısıl işlem 
yapılması ve işlenilmesi (tüm yan tesis 
harcamaları dahil) için 4425 kws/t-mamul, veya 
toplam ort. 6475 kws/t enerji kullanılmaktadır.

Aluminyum döküm parça üretiminde çeşitli
ülkelerdeki $/kg cinsinden malzeme girdisi ve 
süreçlerde yapılan enerji, işcilik, sarf malzemesi, 
tamir/bakım vs gibi masraflar Şekil 15’de 
verilmektedir.  
Malzeme bedelleri ülkeler arasında aynı
seviyede olmasına rağmen, üretim
süreçlerindeki maliyetler arasında önemli 

farklılıklar olup, Hindistan ve Rusya en ucuz 
üretici olarak görülmektedirler.

Şekil 15: Aluminyum döküm parça üretiminde 
çeşitli ülkelerde masraf dağıtımı, $/kg cinsinden 
(1)

Dünyada döküm tesislerinde satılan ton başına
enerji kullanımı ve enerjinin maliyette payı ise 
Şekil 16’da gösterilmektedir. Aluminyum döküm 
için, kapıdan çıkan net parça için ort. 6 kws/kg 
enerji kullanımı yapılmakta olup, bu değer
toplam maliyet içerisinde %5-6 pay almaktadır.

Şekil 16: Dünyada döküm tesislerinde satılan
ton başına enerji kullanımı ve enerjinin maliyette 
payı

AB aluminyum döküm tesislerinde yapılan bir 
çalışmaya göre, tesisin döküm kapasitesi 
büyüdükce ve kapasite kullanım oranları
%90’lara ulaştıkça, birim enerji kullanımında
azalma olmaktadır. Bu nedenle, tüm 
makinalardaki boşa çalışma, durma kalkma ve 
sık sık devreye alma alışkanlıklarının
kaldırılarak, tam kapasitede sürekli çalışma 
sağlanılması enerji verimliliğini arttıracaktır.
(Şekil 17) 

Şekil 17: Yıllık döküm üretimi arttıkça, birim 
enerji kullanımı azalmaktadır.(22)

Kapıdan çıkan satılabilir ürün başına düşen
enerjinin azaltılması için, daha etkin makinalar 
ve daha verimli hammaddeler kullanılmasının
yanında, yolluk verimi, sakat oranı, tekrar işleme 
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değerlerinin iyileştirilmesi üzerine eğilinmesi 
gereken önemli hususlardır.

Aluminyum döküm tesislerinde enerjinin 
kullanım yerleri arasındaki dağılımı Şekil 18’de 
verilmektedir. Türkiye’deki döküm tesislerinde 
yapılan incelemelerde de benzer dağılım
görülmektedir. Beklenildiği gibi, ana kullanım
alanı metalin sıvı hale getirilip, kalıba
dökülmesine kadar geçen harcama ile ilgilidir. 

Şekil 18: (7)AB Aluminyum döküm tesislerinde 
enerji masraflarının bölümler arası dağılımı, %  

Bir aluminyum yüksek basınç döküm sisteminde 
iyi çalışma ile %25-30 enerji tasarrufu 
mümkündür. 

Enerji tasarrufu yapılabilecek alanlar: 
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Toplam kullanılan birim enerjide yapılacak 
tasarrufun, ebit karlılığına direkt olarak etkisi 
bulunmaktadır.

METALİN ERİTİLMESİ:

Aluminyum döküm üretiminde, ana enerji katı
aluminyumun sıvı hale getirilip, kalıplara 
dökülmesine kadar gecen sürede 
harcanılmaktadır.

1) Aluminyum ergitme için en uygun metodun ne 
olduğu hususunda çeşitli görüşler bulunmaktadır

2) Uygun karar aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

a) Döküm fabrikasında en fazla ve kolay 
bulunan enerji tipi                                               
b) Enerjinin fiatı
c) Yanma kaybı                                                         
d) Gerekli yatırım bedeli                                        
e) Üretim miktarı                                                   
f) Alaşım tipleri                                                    
g) Kapasite 

HANGİ TİP OCAK? 
Aluminyum eritme için değişik bir çok tip ocak 
döküm tesislerinde kullanılmaktadır.

Ocak seçimi: 
a) Tesisin üretim kapasitesi                                      
b) Üretilecek parçaların ağırlıkları
c) Üretilecek parçaların döküm teknolojisi, et 
payları                                                                
d) Kullanılacak aluminyum alaşım cinsi, sayısı
ve her cinsten miktar, saatlik kapasite                    
e) Bölgedeki enerji kaynağının cinsi ve fiyatı
f) Elemanların tecrübe ve bilgisi
g) Yerli üretim veya ithal kararı
h) Ayrılan parasal kaynak
i) Çevre kanunları gibi birçok faktöre bağlıdır.
Türkiye’deki geçerli enerji fiyatları ile, iyi ve 
verimli çalışan bacadan şarjlı bir aluminyum 
eritme ocağı ile orta frekanslı bir endüksiyon 
ocağında eritmede toplam maliyet, yanma kaybı
avantajıda dahil olarak doğal gaz ile eritme 
yönündedir. 

Kullanılan ocakların enerji verimliliği %25 ile 95 
arasında değişebilmektedir. (Şekil 19). Aynı
şekilde, aluminyum döküm tesislerinin bazı diğer
işletme değerleri de verilmektedir. 

Şekil 19: Dünya ve Türkiye aluminyum döküm 
üretiminde ortalama işletme değerleri 

POTA OCAKLARINDA ALUMİNYUM
ERİTİLMESİ:

Türkiye’deki aluminyum döküm tesislerinin 
çoğunda aluminyum değişik tiplerde ve birçoğu
kendi imalatları olan pota ocakları ile 
eritilmektedir. Genelde, pota ocakları gerekli 
tedbirler alınmadığı ve kontrollu olarak 
kullanılmadıkları sürelerde enerji, yanma kaybı,
mertal kalitesi açısından verimli değildirler.
Hatalı ve verimli pota ocaklarından örnekler 
Şekil 20 ve 21’de verilmektedir. Pota 
ocaklarında kullanılan potaların malzemesi de 
enerji verimliliği ve maliyetlerde önemlidir. Uzun 
yıllardır kullanılan grafit bazlı potalar takr. %8-10 
daha verimli silisyum karbür (SiC) ve silisyum 
nitrür (SiN) bazlı potalara dönüşmektedir. 
Potalarda enerji verimliliği için en önemli husus 
termal geçirgenlik olup, bu değer grafit bazlı
potalarda 30 W/m-K, kil bazlı potalarda 15 W/m-
K, SiC ve Si’li potalarda ise bu değer 45 W/m-
K’e ulaşmakta ve pota içindeki malzemenin 
eritilmesi enerji kullanımı açısından verimli 
olmaktadır.(28)Elektrik resistanslı potada eritim 
yaparak, bu potada gaz giderme  ve döküm 
yapılabilen sistemlerde bazı küçük döküm 
tesislerinde kullanımdadır. (Şekil  22)

Şekil 22: Elektrikli potada eritme ve dökme(27) 

Şekil 20: Verimli ve verimsiz pota ocaklarından
örnekler

Şekil 21: Pota ocaklarında maden eritme alternatifleri
Sol: Alevin potaya direkt vurduğu sistem.Verim:%15-
25

Sağ: Alttan pota çevresine alev dağıtan system, verim 
%40-50 

Daldırma çubuklu elektrikli  aluminyum eritme 
ocağı ile doğal gaz kullanan pota ocağının
yapıları. Elektrik fiyatının yüksek olmasından
dolayı, doğal gazlı rekuperatör lü yakıcı kullanan 
ocaklar maliyet açısından daha verimli 
gözükmektedir. İşletme kolaylığı,
curuf/empüriteler oluşması, yanma kayıpları
arasındaki fark, pota  maliyeti gibi hususlar göz 
önüne alınınca, maliyetler başa başa
gelmektedir. Üstten grafit/seramik elektrikli 
çubuklarla ısıtılarak çalışan sıcak tutma 
fırınlarının, ısının bir miktarının üst refrakterleri 

ısıtması, kapının açılması ile dış alanların
ısıtılması, madenin üst yüzeyinin daha 
yüksek sıcaklığa ısıtılarak, oksitlenmesi, bu 
oksitlerin refraktere ve yolluk borusuna 
yapışarak ömürlerini azaltması veya madene 
karışıp döküm parçaya ulaşarak sakata neden 
olması gibi nedenlerle dezavantajları mevcuttur.  

Yanma kaybının çok düşük olması nedeni ile, 
elektrik enerjisinin ucuz olduğu yerlerde ve 
şarjlarında talaş çok olan tesislerde endüksiyon 
ocakları veya resistanslı pota ocaklarıtercih
edilmektedir 

Aluminyumun eritilmesi ve 760 C’a ısıtılması
esnasında ısının takr. %60’ı malzeme katı halde 
iken kullanıldığından, ocak baca gazlarındaki
enerjinin bacadan atılmak yerine bu katı
külçelerin ön ısıtılmasında kullanılması enerji 
tasarrufunda önemli bir avantajdır. Bu nedenle, 
şarj sisteminin atık gazlardan yararlanacak 
yapıda olması ve belirli bir seviyede dolu halde 
tutulması bu avantajdan tam olarak 
yararlanılmasını sağlayacaktır. Reverber fırınları
ile pota ocaklarında şarj sistemi bu yapıda                              
olmadıklarından, enerji verimliliği bacadan 
yüklemeli fırınlara göre düşük kalmaktadır.

Eritmede kullanılan diğer tip ocaklar: Reverber 
fırın (Şekil 23), devvar döner fırın (Şekil 23), şaft
tipi eritme fırını (Şekil 24), elektrik resistans 
ısıtmalı pota tipi ocak (Şekil 25), isotermal eritme 
fırını (Şekil 26), plasma yakıcılı fırın (Şekil 27) 

Şekil 23: Reverber fırın ve döner fırın                                                 
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gelmektedir. Üstten grafit/seramik elektrikli 
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ocakları veya resistanslı pota ocaklarıtercih
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Aluminyumun eritilmesi ve 760 C’a ısıtılması
esnasında ısının takr. %60’ı malzeme katı halde 
iken kullanıldığından, ocak baca gazlarındaki
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Şekil 24: Şaft tipi fırın

Şekil 25: Elektrik resistans ısıtmalı pota fırınlar(26)

Şekil 26: Isotermal aluminyum eritme fırını

Şekil 27: Plasma yakıcılı fırın

İyi bir aluminyum eritme tesisinin 
özellikleri:

• Ocaklar, döküm tesisinin ihtiyacına göre 
uygun kalitede metali hazır edebilmeli 

• Ocak çıkış sıcaklığı sabit tutulabilmelidir 
(+/-5 C) 

• Metal oksitlenmemelidir 
• Yanma kaybı %1’in altında olmalıdır
• Ocak boşaltması, şarjı, curuf çekme ve 

refrakter temizliği kolay ve kısa sürede 
yapılabiliyor olmalıdır

• Atık ısılardan yararlanılabilmelidir 
• Şarjın ön ısıtması yapılabilmelidir 

YAKICILAR:

Eritme ocaklarında kullanılan yakıcı tipleri de 
enerji kullanımını direkt olarak etkilemektedir. 
Aluminyum külce veya hurda eritiminde soğuk
tip klasik yakıcılar kullanılması halinde 1030 
kws/t enerji girdisi gerekmektedir (Doğal gaz 
8250 kcal/Nm3, 750 C, %100 verim) Yanma 
havasının atık gazlarla ısıtıldığı rejeneratif 
yakıcılar kullanılması ile aynı şartlarda, enerji 
kullanımı 710 kws/t’a düşmektedir. Eritme 
ocağınızın tutma haznesi 5 tondan büyük ise, 
sisteme eklenecek sıvı aluminyum sirkulasyon 
pompası (EMP) ile, enerji kullanımı aynı
şartlarda 600 kws/t’a düşebilmektedir. Eritme 
ocaklarında genelde tüp tipi regeneratif yakıcılar
kullanılmakta olup, verimler %84 civarındadır.
Tek sakıncaları sıcaklık kontrol aralıklarının +/- 
5-7 derece olmasıdır. Ayrıca, bazı büyük 
kapasiteli aluminyum eritme fırınlarında

oksijen/yakıt yakıcıları kullanılarak, eritme 
kapasitesi %15-25 arttırılabilmektedir. (Şekil 28)

Tüm eritme ocaklarında baca atık gazı ile ısıtılan
sıcak havayı değerlendiren rejeneratif yakıcılar
kullanılması, yanma verimini 20 puan 
yükseltmektedir. 

Bu tip sıcak hava kullanarak verim arttıran
yakıcılar eritme, tutma ocaklarında kullanıldığı
gibi ısıl işlem fırınları ve boyama tesislerinde de 
kullanılarak enerji verimliliği sağlanılmaktadır.

Şekil 28: Rejeneratif (Rekuperatif) yakıcılar 

ALUMINYUM ERITIMINDE KULLANILAN 
OCAKLARIN KARŞILAŞTIRMA 
TABLOLARI (Şekil 29)  
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Şekil 29: Aluminyum ergitme ocakları
verimlerinin karşılaştırması

SIVI METALIN TAŞINMASI VE GAZ ALMA 
IŞLEMINDE ENERJI: 

Aluminyum eritildikten sonra gaz tretmanı ve 
döküm alanına taşınması esnasında geçen 
süreye ve potanın izolasyonuna bağlı olarak 50-
70 C sıcaklık kaybetmektedir. Gerek enerji 
bedeli ve esas olarakta ocaktan daha yüksek 
sıcaklıkta sıvı metal alma mecburiyeti metaldeki 
oksit ve hidrojen miktarını arttırarak, gaz ve oksit 
sakatlarına neden olmaktadır.

Ocak sonrası ısı kaybını azaltmak için : 

a) İzolasyonu yüksek pota
b) Pota kapağı
c) Elektrik resistansı ile ısıtmalı pota(23)                      
d) Çift cidarlı hava boşluklu pota
e) Enduksiyon ile ısıtılan pota
f) Açık bek ile pota ısıtma/kurutma yerine 
indirekt pota ısıtma sistemi kullanılması enerji 
verimliliğinin artmasına yardımcı olacaktır.

KALIP TEKNOLOJISININ ENERJI 
KULLANIMINA ETKISI: 

Enerji tasarrufu doğru kalıp ile doğru döküm 
parça üretimi ile başlar. Kalıp yüzeyine soğutucu
sıvı püskürterek soğutma en pahalı çözüm 
olduğundan, kalıp ssoğutma sürecinin yeni 
tekniklerle iyileştirilmesi gerekmektedir. 

1) Bir çok kalıp, belirli noktalarda aşırı
derecede ısınırlar

2) Kalıpların bu noktaları soğutulmadığı
taktirde, çekinti veya çökme yapma, 
yapışma problemi veya çatlama 
problemi yaşanabilir

3) Genelde soğutma, otomatik veya 
manuel soğutma suyu veya özel 
yağlar püskürtmek veyakalıp içindeki 
kanallardan bu soğutma sıvılarını
geçirmek sureti ile yapılır

4) Bu yağlama, soğutma süresi, sürecin 
önemli bir kısmını oluşturur

5) Bu süreci kısaltmak için, noktasal 
soğutmalar dahil olmak üzere 
iyileştirmeler yapılmalıdır

Kalıp soğutmada kullanılan çeşitli yöntemler: 
(Şekil 30) 

• Kalıp yüzeyine yağlayıcı cihazı ile 
soğutucu sıvı püskürtülmesi 

• Kalıp içindeki soğutma kanalları vasıtası
ile soğutma 

• Jet soğutma/Süper soğutma 
• HTSC 130 tipi çelik kullanarak soğutma 

etkinliğini arttırmak 
• Laser cusing ile mekanik işleme ile 

ulaşılamayacak noktalarda soğutma 
kanalı oluşturulması

• İki parçalı kalıp tekniği ile 
ulaşılamayacak noktalara soğutma 
kanalı konulabilen vakumlu lehimleme 
tekniği

• Bu yeni metodlar kullanılarak, soğutma 
suyu sarfiyatı %90 azaltılabilir

Şekil 30: Kalıp soğutma teknikleri ile işletme 
verimi arttırılarak enerjinin etkin kullanımı

YB, kokil ve alçak basınç aluminyum döküm 
kalıplarının soğutulması, saykıl süresi, parçada 
çekinti, kalıba yapışma, parçada gaz boşlukları
oluşması, yüzey pürüzlülüğü, kalıp ömrü gibi 
birçok konuyu direkt olarak etkilemektedir. 
Bunların hepsi de sakat, işletme verimi gibi 
konularda enerji tasarrufu ile bağlantılıdır. Kalıp
soğutması için ısıl iletkenliği yüksek kalıp
çelikleri, noktasal soğuma sağlayacak pim 
soğutucular, freze işleme ile elde edilemeyecek 
soğutma kanallarının katlı kalıp yapımı ile 
oluşturulması,(14) kalıp malzemesinin dökümü 
içine yerleştirilen soğutma boruları, laser cusing 
ile yapılan kalıplarda oluşturulan soğutma 
kanalları kullanılarak yönlendirilmiş katılaşma 
sağlanıp, çekinti boşlukları önlenebilmektedir. 
Döküm parçaların dizaynında son yıllarda 
tabiatttan örnek alınarak yapraklar, ağaçlar, 
kuşların yapılarındaki bio-dizayn kullanımı ile 
hafiflik sağlanılmaktadır. Aynı felsefe ile 
kalıpların soğutma kanalları da dizayn edilmekte 
ve yüksek soğutma verimi elde edilmektedir. 
(Şekil 31)

Şekil 31: Kalıp soğutmasında bio-dizayn(12) 

DÖKÜM SÜRECINDE ENERJİ
TASARRUFU: 

Yüksek basınçlı döküm makinaları 100-5000 ton 
arasında baskı gücü sağlayarak 1.5mm et 
kalınlığında 50 kg’a kadar ağırlıkta aluminyum 
döküm parça üretebilmektedirler. Yeni üretilen 
makinalar enerji tasarrufu düşünülerek
üretilmelerine ragmen eski tarihli veya revizyon 
makinalarda enerji verimliliği ön planda 
olmamaktadır. Türkiye’deki aluminyum döküm 
tesislerinin birçoğunda 2. El revizyonlu 
makinalar kullanılmaktadır.

YB pres teknolojisinde, makas sistemi ile karşı
güç oluşturan system yerine daha etkin çalışan
pistonlu makinalar son 5 yıldır üretilmektedir. 

Makassız pistonlu makinalar, makaslı
makinalara göre %20-25 daha az enerji 
harcamaktadırlar. VCR-IE4 motorlu hidrolik 
pompalar ile gerekli olan güce yeterli devirde 
çalışan motor daha az enerji harcamaktadır.
Hidrolik yağ da aşırı çalışmadan 
ısınmadığından, yağ soğutucu sistemde daha 
küçük seçilebilmektedir. 

YB döküm makinalarında pompa motorlarının
yüksek verimli tiplerden (IE4-5) kullanılması en 
az %3.5, değişken debili pompa kullanılması ile 
basınç gerektirmeyen sürelerde düşük devirde 
çalışma ile %5, çevrim süresindeki gereksiz 
işlemlerin sürelerinin kısaltılması ile boşta
pompa çalışma süresinin azaltılması ile %1.5 
olmak üzere, sadece makina çalışmasından
%10 enerji tasarrufu sağlanabilir. Normal bir YB 
hücresinde ortalama olarak, %44 otomatik 
çalışma, %20 ayar, %9 elle çalışma, %23 
durma/bekleme şeklinde çalışma 
olduğundan, boşta enerji kullanımı ve 
motorların çalışması kontrol altına
alınmalıdır.(15)

YB aluminyum döküm hücresinde enerji dağılımı
ort. değerleri Şekil 32’da verilmektedir. 

Şekil 32: Yüksek basınç aluminyum döküm 
hücresinde enerji dağılımı (22) 
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Şekil 29: Aluminyum ergitme ocakları
verimlerinin karşılaştırması

SIVI METALIN TAŞINMASI VE GAZ ALMA 
IŞLEMINDE ENERJI: 

Aluminyum eritildikten sonra gaz tretmanı ve 
döküm alanına taşınması esnasında geçen 
süreye ve potanın izolasyonuna bağlı olarak 50-
70 C sıcaklık kaybetmektedir. Gerek enerji 
bedeli ve esas olarakta ocaktan daha yüksek 
sıcaklıkta sıvı metal alma mecburiyeti metaldeki 
oksit ve hidrojen miktarını arttırarak, gaz ve oksit 
sakatlarına neden olmaktadır.

Ocak sonrası ısı kaybını azaltmak için : 

a) İzolasyonu yüksek pota
b) Pota kapağı
c) Elektrik resistansı ile ısıtmalı pota(23)                      
d) Çift cidarlı hava boşluklu pota
e) Enduksiyon ile ısıtılan pota
f) Açık bek ile pota ısıtma/kurutma yerine 
indirekt pota ısıtma sistemi kullanılması enerji 
verimliliğinin artmasına yardımcı olacaktır.

KALIP TEKNOLOJISININ ENERJI 
KULLANIMINA ETKISI: 

Enerji tasarrufu doğru kalıp ile doğru döküm 
parça üretimi ile başlar. Kalıp yüzeyine soğutucu
sıvı püskürterek soğutma en pahalı çözüm 
olduğundan, kalıp ssoğutma sürecinin yeni 
tekniklerle iyileştirilmesi gerekmektedir. 

1) Bir çok kalıp, belirli noktalarda aşırı
derecede ısınırlar

2) Kalıpların bu noktaları soğutulmadığı
taktirde, çekinti veya çökme yapma, 
yapışma problemi veya çatlama 
problemi yaşanabilir

3) Genelde soğutma, otomatik veya 
manuel soğutma suyu veya özel 
yağlar püskürtmek veyakalıp içindeki 
kanallardan bu soğutma sıvılarını
geçirmek sureti ile yapılır

4) Bu yağlama, soğutma süresi, sürecin 
önemli bir kısmını oluşturur

5) Bu süreci kısaltmak için, noktasal 
soğutmalar dahil olmak üzere 
iyileştirmeler yapılmalıdır

Kalıp soğutmada kullanılan çeşitli yöntemler: 
(Şekil 30) 

• Kalıp yüzeyine yağlayıcı cihazı ile 
soğutucu sıvı püskürtülmesi 

• Kalıp içindeki soğutma kanalları vasıtası
ile soğutma 

• Jet soğutma/Süper soğutma 
• HTSC 130 tipi çelik kullanarak soğutma 

etkinliğini arttırmak 
• Laser cusing ile mekanik işleme ile 

ulaşılamayacak noktalarda soğutma 
kanalı oluşturulması

• İki parçalı kalıp tekniği ile 
ulaşılamayacak noktalara soğutma 
kanalı konulabilen vakumlu lehimleme 
tekniği

• Bu yeni metodlar kullanılarak, soğutma 
suyu sarfiyatı %90 azaltılabilir

Şekil 30: Kalıp soğutma teknikleri ile işletme 
verimi arttırılarak enerjinin etkin kullanımı

YB, kokil ve alçak basınç aluminyum döküm 
kalıplarının soğutulması, saykıl süresi, parçada 
çekinti, kalıba yapışma, parçada gaz boşlukları
oluşması, yüzey pürüzlülüğü, kalıp ömrü gibi 
birçok konuyu direkt olarak etkilemektedir. 
Bunların hepsi de sakat, işletme verimi gibi 
konularda enerji tasarrufu ile bağlantılıdır. Kalıp
soğutması için ısıl iletkenliği yüksek kalıp
çelikleri, noktasal soğuma sağlayacak pim 
soğutucular, freze işleme ile elde edilemeyecek 
soğutma kanallarının katlı kalıp yapımı ile 
oluşturulması,(14) kalıp malzemesinin dökümü 
içine yerleştirilen soğutma boruları, laser cusing 
ile yapılan kalıplarda oluşturulan soğutma 
kanalları kullanılarak yönlendirilmiş katılaşma 
sağlanıp, çekinti boşlukları önlenebilmektedir. 
Döküm parçaların dizaynında son yıllarda 
tabiatttan örnek alınarak yapraklar, ağaçlar, 
kuşların yapılarındaki bio-dizayn kullanımı ile 
hafiflik sağlanılmaktadır. Aynı felsefe ile 
kalıpların soğutma kanalları da dizayn edilmekte 
ve yüksek soğutma verimi elde edilmektedir. 
(Şekil 31)

Şekil 31: Kalıp soğutmasında bio-dizayn(12) 

DÖKÜM SÜRECINDE ENERJİ
TASARRUFU: 

Yüksek basınçlı döküm makinaları 100-5000 ton 
arasında baskı gücü sağlayarak 1.5mm et 
kalınlığında 50 kg’a kadar ağırlıkta aluminyum 
döküm parça üretebilmektedirler. Yeni üretilen 
makinalar enerji tasarrufu düşünülerek
üretilmelerine ragmen eski tarihli veya revizyon 
makinalarda enerji verimliliği ön planda 
olmamaktadır. Türkiye’deki aluminyum döküm 
tesislerinin birçoğunda 2. El revizyonlu 
makinalar kullanılmaktadır.

YB pres teknolojisinde, makas sistemi ile karşı
güç oluşturan system yerine daha etkin çalışan
pistonlu makinalar son 5 yıldır üretilmektedir. 

Makassız pistonlu makinalar, makaslı
makinalara göre %20-25 daha az enerji 
harcamaktadırlar. VCR-IE4 motorlu hidrolik 
pompalar ile gerekli olan güce yeterli devirde 
çalışan motor daha az enerji harcamaktadır.
Hidrolik yağ da aşırı çalışmadan 
ısınmadığından, yağ soğutucu sistemde daha 
küçük seçilebilmektedir. 

YB döküm makinalarında pompa motorlarının
yüksek verimli tiplerden (IE4-5) kullanılması en 
az %3.5, değişken debili pompa kullanılması ile 
basınç gerektirmeyen sürelerde düşük devirde 
çalışma ile %5, çevrim süresindeki gereksiz 
işlemlerin sürelerinin kısaltılması ile boşta
pompa çalışma süresinin azaltılması ile %1.5 
olmak üzere, sadece makina çalışmasından
%10 enerji tasarrufu sağlanabilir. Normal bir YB 
hücresinde ortalama olarak, %44 otomatik 
çalışma, %20 ayar, %9 elle çalışma, %23 
durma/bekleme şeklinde çalışma 
olduğundan, boşta enerji kullanımı ve 
motorların çalışması kontrol altına
alınmalıdır.(15)

YB aluminyum döküm hücresinde enerji dağılımı
ort. değerleri Şekil 32’da verilmektedir. 

Şekil 32: Yüksek basınç aluminyum döküm 
hücresinde enerji dağılımı (22) 
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Şekil 33: Baskı hızı ve yolluk verimi (1) 

Yolluk, besleyici ve gaz çıkışlarının azaltılması
enerji ve maliyet tasarrufunun ana hedefleridir. 
Parçalara ve tecrübeye göre yolluk verimi %30-
70 arasında değişmektedir. Aynı şekilde, metal 
baskı hızının da doğru seçilmesi gerekmektedir 
(Şekil 33) 

Sakat oranının tesisin toplam veya birim enerji 
kullanımına direkt etkisi gözden 
kaçırılmamalıdır. İdeal sakat hedefi %0 olup, bu 
değerin üstündeki her rakam, üretimde 
kullanılan direkt ve endirekt enderjinin boşa
harçanmasına, birim ürün başına düşen
enerjinin artmasına, enerji için ödenen fatura 
bedelinin büyümesine, ve rekabet gücünün 
azalmasına neden olacaktır.
YB tesislerinde, OEM satışlarında dünyadaki 
sakat oranları ortalama olarak %4-4.5 
civarındadır (işleme dahil). % 1.5-2 sakat 
oranında üretim yapan tesisler de mevcuttur. 
Jant ve kokil dökümd üretiminde bu rakam 
müşteri beklentilerinin yüksekliği nedeni ile 
%8.5-9’ a yükselmektedir. Servis için üretilen 
jantlarda (after market), bu değer %6’lara 
gerileyebilmektedir. 
Türkiye’deki YB parça sakatları ise, OEM’lere 
ürün tesliminde %7.5-8, bitmiş raf malı parça 
yapan tesislerde ise %3-4 civarindadır. Jant ve 
kokil döküm için rakamlar %7-17 arasında
değişmektedir. 
Sakat parçanın, üretimin hangi safhasında
yakalandığı gerek maliyeti, gerekse enerji 
tüketimini etkilese bile, sakat parçanın malzeme 
bedeli haricinde geriye yaptığı büyük fayda 
yoktur. Bu nedenle %1 sakat, toplam maliyeti ve 
enerji kullanımını % 0.5 arttırmaktadır.
Sakatın oluşumu , süreçin birçok noktasından
giren girdilere ve etkilere dayanmaktadır. Bu 
çalışmada, sakat oluşumunu nedenleri 
incelenmemekte, fakat enerji kullanımı ve 
maliyetler üzerinde önemli katkısı olması nedeni 

ile işletmeler açısından ön planda incelenmesi 
gereken bir husustur.

TEMİZLEME, ISIL İŞLEM VE İŞLEMEDE
ENERJİ TASARRUFU: 

1) Temizleme kısmında yapılan birçok işlem, 
daha evvelki süreçlerde yapılan hataların
düzeltilmesi işlemidir: 

a) Besleyici/yolluk yerleri 
b) Besleyici ağız ebatları
c) Çapak yerleri, miktarı ve kalınlıkları
d) Kalıp çatlakları
e) Gaz boşlukları

k) Sert/yumuşak malzeme gibi döküm hataları,
maden ergitme, döküm süreçlerinde oluşmakta, 
fakat temizleme sürecinde ek bir maliyet ile 
düzeltilmeye çalışılmaktadır.

2) Bu ekstra işlemler; 

a) Enerji                                                                                    
b) Zaman                                                                                  
c) İşcilik
d) Kalite                                                                                    
e) Para, maliyetlerini gereksiz arttırmaktadır.

3) Eğer süreçler, 
a) Doğru planlansa 
b) Doğru uygulansa 
c) Bilgisayar sistemleri ile yakından takip 

edilse 
d) Çeşitli süreçlerde masa üstü 

dökümcülük ve simulasyon sistemleri 
kullanılsa,

e) Takım çalışması her süreçte etkin olarak 
devrede olsa, 

 yukarıda belirtilen boşa giden işlemler, enerji ve 
para gereksiz yere harcanmamış olacaktır.
Yeni geliştirilen alaşımlar (9) yüksek basınçlı
dökümde üretilse bile ısıl işlem yapılarak daha 
ince et payı kullanılabilmektedir. Jant ve kokil 
döküm parçalarda ise ısıl işlem parça 
hafiflemesini sağladığı için gerekli 
olmaktadır.(Şekil 34) 

Maçaya veya kokile dökülmüş maçalı silindir 
kafası veya motor blokları gibi aluminyum 
döküm parçaların maça kumundan ayrışması ve 
ısıl işlemi parçanın dökümden gelen ısısından
da faydalanılarak kontuni kum banyolarında
yapılarak enerji ve süreç tasarrufu 
sağlanabilmektedir. (Şekil 35) 

Şekil 34: Isıl işlem sonrası hava soğutma                              

Şekil 35: Kum içinde ısıl işlem

Isıl işlem fırınlarında verim refrakter 
iyileştirilmesi, rejenaratif yakıcı kullanılması ve 
atık ısıdan yararlanılması ile %60’a kadar 
yükseltilebilmektedir. 

Parça dizaynlarında da gereksiz ayrım yüzeyi 
taşlanılması dizayn safhasında projeye 
işletilmelidir. (Şekil 36) 

Şekil 36: Ayrım yüzeyinin taşlanmasına gerek 
olmayan dizayn 

Isıl işlem fırınlarında baca sıcaklığı 320 C, 
eritme fırınlarında 400-450 C olup, atık ısı
rekuperatif yakıcılarda yanma havasını
ısıtmaktan öte eritmede şarj ısıtılması, ısıl işlem 
ve eritmenin son baca çıkışındaki enerjide su 
ısıtılması, ortam ısıtılması veya çiller ile ortam 
soğutulmasında kullanılabilmektedir. Bu 
işlemlerin sonucunda, atılan baça gazı sıcaklığı

170-185 C civarında olup, yoğunlaşma problemi 
yaşanmamaktadır.

Birçok aluminyum tesisinde yapılan ısıl işlem 
klasik hesaplara göre tespit edilmiş olup, gerek 
ısıl işlem fırınını verimini arttırılması, gerek üst 
sıcaklıklar, gerekse sürelerde önemli 
iyileştirmeler yapılması mümkün görülmektedir. 
Bu konuda çeşitli simulasyon sistemleri 
kullanılmakta olup, süre ve sıcaklığın alt-üst 
limitlerinin 20-25 C ve 70-90 dakika 
azaltılabileceği anlaşılmaktadır. Düşürülmüş
süre ve sıcaklıklarla Al-Si ötektiğinde yeterli 
globalleşme olmakta, mekanik özellikler de 
düşmemektedir. Kısaltılmış süre ve düşürülmüş
sıcaklıklar ile tesis kapasitesinin artmasının
yanında, toplam ısıl işlem enerji sarfiyatında
solusyona almada %20,  menevişte %25’e kadar 
varan tasarruf sağlanabilmektedir. 

İşlenmiş ve montajlı ürün üretimi, demir bazlı
metallere göre aluminyum dökümde hızla 
gelişmiş olup, işlenmemiş veya ana ürüne 
montaja hazır halde teslim edilmeyen ürünlerin 
satışı zor hale gelmiştir. Türkiye ve dünyadaki 
her aluminyum döküm tesisinin ya kendi içinde 
veya ortak olarak çalıştığı bir yan tesiste işleme 
işi yapılmaktadır. Kalıp ve makina teknolojisinin 
gelişmesi ile, birçok döküm ölçüleri, işleme 
gerektirmeyecek hassasiyette üretilebilmektedir. 

Türk aluminyum yüksek basınç ham döküm 
parça fiyatları(2015) 5.5-6 €/kg olup, AB fiyatları
seviyesindedir. Rekabet seviyesini arttırabilmek 
için işlenmiş/yarı montajlı olarak ürün ile fiyatlar 
7-12 €/kg’a çıkmaktadır.

İşleme işi için az enerji kullanılıyor gibi 
görülmesine rağmen, ucuz ve verimsiz 
tezgahlarda enerjinin gereksiz harcandığı
kolayca tespit edilebilmektedir. Döküm
parçaların işlenilmesinde, kesici seçimi, işleme 
payları, sıyırma açısı, mikro yapı, işleme 
tezgahının boşta çalışma süresi, elektrik 
motorlarının tipleri vs gibi bir çok faktör, enerji 
sarfiyatını etkilemektedir. İşlemede enerji 
tasarrufu için tezgahların kullandığı enerjinin 
birbiri ile karşılaştırılması gerekmektedir. Aynı işi
yapan tezgahlar arasında %60’a varan enerji 
kullanım farklılıkları olabilmektedir.(25) 

1 ton bitmiş döküm parça üretimi için ortalama 
6000 kws/kg toplam enerji harcayan döküm 
tesisinde, işleme için harçanan enerji 300-400 
kws/t enerji harcamaktadır.
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Şekil 33: Baskı hızı ve yolluk verimi (1) 

Yolluk, besleyici ve gaz çıkışlarının azaltılması
enerji ve maliyet tasarrufunun ana hedefleridir. 
Parçalara ve tecrübeye göre yolluk verimi %30-
70 arasında değişmektedir. Aynı şekilde, metal 
baskı hızının da doğru seçilmesi gerekmektedir 
(Şekil 33) 

Sakat oranının tesisin toplam veya birim enerji 
kullanımına direkt etkisi gözden 
kaçırılmamalıdır. İdeal sakat hedefi %0 olup, bu 
değerin üstündeki her rakam, üretimde 
kullanılan direkt ve endirekt enderjinin boşa
harçanmasına, birim ürün başına düşen
enerjinin artmasına, enerji için ödenen fatura 
bedelinin büyümesine, ve rekabet gücünün 
azalmasına neden olacaktır.
YB tesislerinde, OEM satışlarında dünyadaki 
sakat oranları ortalama olarak %4-4.5 
civarındadır (işleme dahil). % 1.5-2 sakat 
oranında üretim yapan tesisler de mevcuttur. 
Jant ve kokil dökümd üretiminde bu rakam 
müşteri beklentilerinin yüksekliği nedeni ile 
%8.5-9’ a yükselmektedir. Servis için üretilen 
jantlarda (after market), bu değer %6’lara 
gerileyebilmektedir. 
Türkiye’deki YB parça sakatları ise, OEM’lere 
ürün tesliminde %7.5-8, bitmiş raf malı parça 
yapan tesislerde ise %3-4 civarindadır. Jant ve 
kokil döküm için rakamlar %7-17 arasında
değişmektedir. 
Sakat parçanın, üretimin hangi safhasında
yakalandığı gerek maliyeti, gerekse enerji 
tüketimini etkilese bile, sakat parçanın malzeme 
bedeli haricinde geriye yaptığı büyük fayda 
yoktur. Bu nedenle %1 sakat, toplam maliyeti ve 
enerji kullanımını % 0.5 arttırmaktadır.
Sakatın oluşumu , süreçin birçok noktasından
giren girdilere ve etkilere dayanmaktadır. Bu 
çalışmada, sakat oluşumunu nedenleri 
incelenmemekte, fakat enerji kullanımı ve 
maliyetler üzerinde önemli katkısı olması nedeni 

ile işletmeler açısından ön planda incelenmesi 
gereken bir husustur.

TEMİZLEME, ISIL İŞLEM VE İŞLEMEDE
ENERJİ TASARRUFU: 

1) Temizleme kısmında yapılan birçok işlem, 
daha evvelki süreçlerde yapılan hataların
düzeltilmesi işlemidir: 

a) Besleyici/yolluk yerleri 
b) Besleyici ağız ebatları
c) Çapak yerleri, miktarı ve kalınlıkları
d) Kalıp çatlakları
e) Gaz boşlukları

k) Sert/yumuşak malzeme gibi döküm hataları,
maden ergitme, döküm süreçlerinde oluşmakta, 
fakat temizleme sürecinde ek bir maliyet ile 
düzeltilmeye çalışılmaktadır.

2) Bu ekstra işlemler; 

a) Enerji                                                                                    
b) Zaman                                                                                  
c) İşcilik
d) Kalite                                                                                    
e) Para, maliyetlerini gereksiz arttırmaktadır.

3) Eğer süreçler, 
a) Doğru planlansa 
b) Doğru uygulansa 
c) Bilgisayar sistemleri ile yakından takip 

edilse 
d) Çeşitli süreçlerde masa üstü 

dökümcülük ve simulasyon sistemleri 
kullanılsa,

e) Takım çalışması her süreçte etkin olarak 
devrede olsa, 

 yukarıda belirtilen boşa giden işlemler, enerji ve 
para gereksiz yere harcanmamış olacaktır.
Yeni geliştirilen alaşımlar (9) yüksek basınçlı
dökümde üretilse bile ısıl işlem yapılarak daha 
ince et payı kullanılabilmektedir. Jant ve kokil 
döküm parçalarda ise ısıl işlem parça 
hafiflemesini sağladığı için gerekli 
olmaktadır.(Şekil 34) 

Maçaya veya kokile dökülmüş maçalı silindir 
kafası veya motor blokları gibi aluminyum 
döküm parçaların maça kumundan ayrışması ve 
ısıl işlemi parçanın dökümden gelen ısısından
da faydalanılarak kontuni kum banyolarında
yapılarak enerji ve süreç tasarrufu 
sağlanabilmektedir. (Şekil 35) 

Şekil 34: Isıl işlem sonrası hava soğutma                              

Şekil 35: Kum içinde ısıl işlem

Isıl işlem fırınlarında verim refrakter 
iyileştirilmesi, rejenaratif yakıcı kullanılması ve 
atık ısıdan yararlanılması ile %60’a kadar 
yükseltilebilmektedir. 

Parça dizaynlarında da gereksiz ayrım yüzeyi 
taşlanılması dizayn safhasında projeye 
işletilmelidir. (Şekil 36) 

Şekil 36: Ayrım yüzeyinin taşlanmasına gerek 
olmayan dizayn 

Isıl işlem fırınlarında baca sıcaklığı 320 C, 
eritme fırınlarında 400-450 C olup, atık ısı
rekuperatif yakıcılarda yanma havasını
ısıtmaktan öte eritmede şarj ısıtılması, ısıl işlem 
ve eritmenin son baca çıkışındaki enerjide su 
ısıtılması, ortam ısıtılması veya çiller ile ortam 
soğutulmasında kullanılabilmektedir. Bu 
işlemlerin sonucunda, atılan baça gazı sıcaklığı

170-185 C civarında olup, yoğunlaşma problemi 
yaşanmamaktadır.

Birçok aluminyum tesisinde yapılan ısıl işlem 
klasik hesaplara göre tespit edilmiş olup, gerek 
ısıl işlem fırınını verimini arttırılması, gerek üst 
sıcaklıklar, gerekse sürelerde önemli 
iyileştirmeler yapılması mümkün görülmektedir. 
Bu konuda çeşitli simulasyon sistemleri 
kullanılmakta olup, süre ve sıcaklığın alt-üst 
limitlerinin 20-25 C ve 70-90 dakika 
azaltılabileceği anlaşılmaktadır. Düşürülmüş
süre ve sıcaklıklarla Al-Si ötektiğinde yeterli 
globalleşme olmakta, mekanik özellikler de 
düşmemektedir. Kısaltılmış süre ve düşürülmüş
sıcaklıklar ile tesis kapasitesinin artmasının
yanında, toplam ısıl işlem enerji sarfiyatında
solusyona almada %20,  menevişte %25’e kadar 
varan tasarruf sağlanabilmektedir. 

İşlenmiş ve montajlı ürün üretimi, demir bazlı
metallere göre aluminyum dökümde hızla 
gelişmiş olup, işlenmemiş veya ana ürüne 
montaja hazır halde teslim edilmeyen ürünlerin 
satışı zor hale gelmiştir. Türkiye ve dünyadaki 
her aluminyum döküm tesisinin ya kendi içinde 
veya ortak olarak çalıştığı bir yan tesiste işleme 
işi yapılmaktadır. Kalıp ve makina teknolojisinin 
gelişmesi ile, birçok döküm ölçüleri, işleme 
gerektirmeyecek hassasiyette üretilebilmektedir. 

Türk aluminyum yüksek basınç ham döküm 
parça fiyatları(2015) 5.5-6 €/kg olup, AB fiyatları
seviyesindedir. Rekabet seviyesini arttırabilmek 
için işlenmiş/yarı montajlı olarak ürün ile fiyatlar 
7-12 €/kg’a çıkmaktadır.

İşleme işi için az enerji kullanılıyor gibi 
görülmesine rağmen, ucuz ve verimsiz 
tezgahlarda enerjinin gereksiz harcandığı
kolayca tespit edilebilmektedir. Döküm
parçaların işlenilmesinde, kesici seçimi, işleme 
payları, sıyırma açısı, mikro yapı, işleme 
tezgahının boşta çalışma süresi, elektrik 
motorlarının tipleri vs gibi bir çok faktör, enerji 
sarfiyatını etkilemektedir. İşlemede enerji 
tasarrufu için tezgahların kullandığı enerjinin 
birbiri ile karşılaştırılması gerekmektedir. Aynı işi
yapan tezgahlar arasında %60’a varan enerji 
kullanım farklılıkları olabilmektedir.(25) 

1 ton bitmiş döküm parça üretimi için ortalama 
6000 kws/kg toplam enerji harcayan döküm 
tesisinde, işleme için harçanan enerji 300-400 
kws/t enerji harcamaktadır.
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DÖKÜM ÜRETİMİNDE ENERJİ
TASARRUFU KONTROLU İÇİN ÜZERİNE
EĞİLİNECEK DİĞER YAN SÜREÇLER(17)

1) İşleme 
2) Kompresörler 
3) Elektrik motorları
4) Redüktörler/pompalar 
5) Fanlar 
6) Soğutma kuleleri                     
7) Tozsuzlaştırma 
8) Su 
9) Aydınlatma 
10) Güç aşımı
11) Ortam ısıtma/soğutma 
12) Atık enerji 
13) Curuftaki atık aluminyumun geri 

kazanılması

ENERJI HAZINESI AVI: 

Enerjinin gereksiz ve savurganca kullanıldığı
alanların tespiti için işletme içinde bir “Hazine 
Arama” ekibi ve sistemi kurulması birçok 
işletmede enerji savurganlığı kavramının alt 
kademelere aktarılması ve paylaşılması
açısından yararlı olmaktadır. Üst yönetimin 
bilmediği birçok konu, işi yapanlarca daha iyi 
bilinmekte ve birçok yararlı öneri ortaya 
çıkmaktadır. Takım çalışması, şirketin ayakta 
kalmasına sahip çıkma, işletmenin birçok 
süreçinde optimizasyon, gereksiz işlemlerin 
önlenilmesi, enerjinin sahiplenilmesi “Hazine
Avı” kavramı ile şirketin rekabet gücünün 
arttırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Tüm çalışanların enerji savurganlığına neden 
olan konuları bilmesi ve düzeltmek için çaba 
göstermesi bu konuda başarının anahtarıdır.(21)

2010’lu yıllardan sonra, üretim teknolojileri, 
süreç takibi ve fabrika/makina/insan ilişkilerinin
gelişmesi ile “Endüstri 4.0” kavramı ve bu 
kavrama uygun makina ve süreç kontrolları
üretim tesislerine girmeye başlamıştır. Tarihsel 
mekanik, elektrik, elektronik “Endüstri 1,2,3” 
süreçlerinin devamı olan AB’de kullanılan 
terminoloji ile “Industry 4.0”, veya ABD’de 
kullanılan şekli ile “Smart Factort” veya 
“Connected Factory” kavramları makinaların
birbirleri ile ve operatörü ile konuşmasını
sağlayarak, arıza, kalite, üretim miktarı ve enerji 
kullanımlarının kontrol altında tutulmasını

sağlamaktadır. Bu kavram ile her an kullanılan 
birim ve toplam enerji ekranda takip edilip, hedef 
değerlerle karşilaştırılmaktadır. Sapmalar 
halinde, makinalar birbirleri ve operatörleri ikaz 
etmekte ve düzeltme yapmaktadırlar. Bu şekilde 
enerji kullanımında %10-20 tasarruf 
sağlanabilmektedir.(8)(16) 

Ana felsefe: İş geçtikten ve bilgi sonradan 
değerlendirildiğinde, tedbir alınması geç olup, 
gereksiz kullanılan enerjinin maliyeti arttırdığıdır.

Tipik “Enerji hazinesi av” noktaları: Atık
ısılardan yararlanma, puant zamanı çalışma, 
güç ve takat aşımı, yakıcıların kalibrasyonu, 
kapaksız potalar, 
fazla ısıtılan maden, boşta çalışan makinalar, 
hava kaçakları, ses yapam makinalar, dış
çephesi fazla ısınmış refrakteri aşınmış ocaklar 
gibi birçok hazin 
“Enerji Hazine Avı” sisteminin uygulanması ve 
yıl içinde sık sık tekrarlanması, şirketiniz ve 
çalışanlarının kültürünü değiştirecektir.

SONUÇLAR: 
Türk aluminyum döküm sanayi, dünyadaki 
aluminyuma dönüşe parallel olarak yıllık bazda 
önemli gelişme yaşamaktadır. Önümüzdeki 
yıllarda sektörde gerek kapasite ve gerekse 
verimlilik açısından büyümenin devam etmesi 
beklenilmektedir. Teknolojik olarak, büyük ölçekli 
tesisler atılım yapmalarına rağmen, küçük
işletmeler 2.el revizyon makinalar ile makina 
sektörüne veya kendi ürünlerine hizmet 
vermektedirler. 

1) Enerji tasarrufu ve fabrika verimliliği,
hem kişilerin, hem de her işletmenin 
bugün ve yarın ana görevlerinden biridir. 

2) Gelecek dönemlerde, ayakta kalmayı
planlayan şirketler için verimlilik ve bir 
parçası olan enerji tasarrufu, ana 
görevlerinden biri olacaktır. (20) 

3) Enerji tasarrufu ve atık enerjinin tekrar 
kullanımının ana etkileri: 

          a) Tasarruf, maliyet düşürülmesi 

          b) Makine imalatçıları için, enerji verimli 
makinalar ve malzemeler bulunması ve 
yapılması olanağı

     4) AB’deki döküm fabrikalarının dahil olduğu,
metal üreten tesisler grubunda, 2050 yılında

enerji kullanımlarında %37 tasarruf 
planlanmaktadır.

     5) Bu tasarrufun sağlanabileceği alanlar: 

a) Madenin eritilip, dökülmesi                                             
b) Verimli döküm sistemleri                                       
c) Isıtma ve tutma ocaklarında verim 
artışı                                                                          
d) Isıl işlem tesislerinde verimlilik                                
e) Isıl işlem gerektirmeyecek 
malzemelerin geliştirilmesi,                                                
f) Yenilenen ve yeni alınacak her 
makinada, en düşük birim enerji 
kullanılanın seçilmesi                                                 
g) Tüm çalışanların enerjinin maliyetini 
anlamaları ve bu konuda eğitilmeleri                              

Mevcut aluminyum döküm tesislerinde çeşitli
bölümlerde yapılacak enerji israfı avları sonucu 
elde edilebilecek enerji tasarrufu, en basit hali ile 
%16 civarında olacaktır. (Şekil 37) 

Şekil 37: Döküm fabrikası süreçlerinde 
yapılabilecek enerji tasaruflarının, toplam enerji 
kullanımına etkisi 

Enerji verimliliği ve işletmelerde bunun 
uygulanması, esasında bir yönetim seçimidir. 
Artısı eksisi değerlendirilip, uygulamaya doğru
ve etkin başlanılması gerekir. 

Enerjinin iyi ve doğru yönetilmesi aslında çok 
ucuz ve kolay olup, Türk aluminyum döküm 
sektörü için sonuçları rekabet gücünün 
iyileştirmesi ile bağlantılı olduğundan her zaman 
artı katkı sağlayacaktır.

Yeni teknolojileri uygulayan, enerji, işletme 
verimliliği, yönetim ve finans okur yazarlığı olan 
firmalar, rekabet yarışında öne geçeceklerdir. 
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13) Curuftaki atık aluminyumun geri 

kazanılması

ENERJI HAZINESI AVI: 

Enerjinin gereksiz ve savurganca kullanıldığı
alanların tespiti için işletme içinde bir “Hazine 
Arama” ekibi ve sistemi kurulması birçok 
işletmede enerji savurganlığı kavramının alt 
kademelere aktarılması ve paylaşılması
açısından yararlı olmaktadır. Üst yönetimin 
bilmediği birçok konu, işi yapanlarca daha iyi 
bilinmekte ve birçok yararlı öneri ortaya 
çıkmaktadır. Takım çalışması, şirketin ayakta 
kalmasına sahip çıkma, işletmenin birçok 
süreçinde optimizasyon, gereksiz işlemlerin 
önlenilmesi, enerjinin sahiplenilmesi “Hazine
Avı” kavramı ile şirketin rekabet gücünün 
arttırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Tüm çalışanların enerji savurganlığına neden 
olan konuları bilmesi ve düzeltmek için çaba 
göstermesi bu konuda başarının anahtarıdır.(21)

2010’lu yıllardan sonra, üretim teknolojileri, 
süreç takibi ve fabrika/makina/insan ilişkilerinin
gelişmesi ile “Endüstri 4.0” kavramı ve bu 
kavrama uygun makina ve süreç kontrolları
üretim tesislerine girmeye başlamıştır. Tarihsel 
mekanik, elektrik, elektronik “Endüstri 1,2,3” 
süreçlerinin devamı olan AB’de kullanılan 
terminoloji ile “Industry 4.0”, veya ABD’de 
kullanılan şekli ile “Smart Factort” veya 
“Connected Factory” kavramları makinaların
birbirleri ile ve operatörü ile konuşmasını
sağlayarak, arıza, kalite, üretim miktarı ve enerji 
kullanımlarının kontrol altında tutulmasını

sağlamaktadır. Bu kavram ile her an kullanılan 
birim ve toplam enerji ekranda takip edilip, hedef 
değerlerle karşilaştırılmaktadır. Sapmalar 
halinde, makinalar birbirleri ve operatörleri ikaz 
etmekte ve düzeltme yapmaktadırlar. Bu şekilde 
enerji kullanımında %10-20 tasarruf 
sağlanabilmektedir.(8)(16) 

Ana felsefe: İş geçtikten ve bilgi sonradan 
değerlendirildiğinde, tedbir alınması geç olup, 
gereksiz kullanılan enerjinin maliyeti arttırdığıdır.

Tipik “Enerji hazinesi av” noktaları: Atık
ısılardan yararlanma, puant zamanı çalışma, 
güç ve takat aşımı, yakıcıların kalibrasyonu, 
kapaksız potalar, 
fazla ısıtılan maden, boşta çalışan makinalar, 
hava kaçakları, ses yapam makinalar, dış
çephesi fazla ısınmış refrakteri aşınmış ocaklar 
gibi birçok hazin 
“Enerji Hazine Avı” sisteminin uygulanması ve 
yıl içinde sık sık tekrarlanması, şirketiniz ve 
çalışanlarının kültürünü değiştirecektir.

SONUÇLAR: 
Türk aluminyum döküm sanayi, dünyadaki 
aluminyuma dönüşe parallel olarak yıllık bazda 
önemli gelişme yaşamaktadır. Önümüzdeki 
yıllarda sektörde gerek kapasite ve gerekse 
verimlilik açısından büyümenin devam etmesi 
beklenilmektedir. Teknolojik olarak, büyük ölçekli 
tesisler atılım yapmalarına rağmen, küçük
işletmeler 2.el revizyon makinalar ile makina 
sektörüne veya kendi ürünlerine hizmet 
vermektedirler. 

1) Enerji tasarrufu ve fabrika verimliliği,
hem kişilerin, hem de her işletmenin 
bugün ve yarın ana görevlerinden biridir. 

2) Gelecek dönemlerde, ayakta kalmayı
planlayan şirketler için verimlilik ve bir 
parçası olan enerji tasarrufu, ana 
görevlerinden biri olacaktır. (20) 

3) Enerji tasarrufu ve atık enerjinin tekrar 
kullanımının ana etkileri: 

          a) Tasarruf, maliyet düşürülmesi 

          b) Makine imalatçıları için, enerji verimli 
makinalar ve malzemeler bulunması ve 
yapılması olanağı

     4) AB’deki döküm fabrikalarının dahil olduğu,
metal üreten tesisler grubunda, 2050 yılında

enerji kullanımlarında %37 tasarruf 
planlanmaktadır.

     5) Bu tasarrufun sağlanabileceği alanlar: 

a) Madenin eritilip, dökülmesi                                             
b) Verimli döküm sistemleri                                       
c) Isıtma ve tutma ocaklarında verim 
artışı                                                                          
d) Isıl işlem tesislerinde verimlilik                                
e) Isıl işlem gerektirmeyecek 
malzemelerin geliştirilmesi,                                                
f) Yenilenen ve yeni alınacak her 
makinada, en düşük birim enerji 
kullanılanın seçilmesi                                                 
g) Tüm çalışanların enerjinin maliyetini 
anlamaları ve bu konuda eğitilmeleri                              

Mevcut aluminyum döküm tesislerinde çeşitli
bölümlerde yapılacak enerji israfı avları sonucu 
elde edilebilecek enerji tasarrufu, en basit hali ile 
%16 civarında olacaktır. (Şekil 37) 

Şekil 37: Döküm fabrikası süreçlerinde 
yapılabilecek enerji tasaruflarının, toplam enerji 
kullanımına etkisi 

Enerji verimliliği ve işletmelerde bunun 
uygulanması, esasında bir yönetim seçimidir. 
Artısı eksisi değerlendirilip, uygulamaya doğru
ve etkin başlanılması gerekir. 

Enerjinin iyi ve doğru yönetilmesi aslında çok 
ucuz ve kolay olup, Türk aluminyum döküm 
sektörü için sonuçları rekabet gücünün 
iyileştirmesi ile bağlantılı olduğundan her zaman 
artı katkı sağlayacaktır.

Yeni teknolojileri uygulayan, enerji, işletme 
verimliliği, yönetim ve finans okur yazarlığı olan 
firmalar, rekabet yarışında öne geçeceklerdir. 

FAYDALANILAN KAYNAKLAR: 

1) G.Hartmann, et al; Energie- und 
ressourceneffiziente Produktion von 
Aluminiumdruckguss; Springer Verlag, 2013

2) G.Wolf, Global Trends in Foundry Technology and 
Casting Production, VDG, 2012                                 
3) EU Foundry and Automotive Industry Forecasts, 
CAEF, November 2013
4) TürkDöküm dergisi, Sayı 34, Sahife 30, Mart 2015
5)TÜDOKSAD Raporları, 2013, 2014                     
6)D.Twarog, State of the Industry, NADCA, January,
2015, Page 16
7)H.Wolff, Energy Efficiency in Foundries, Metal 
Casting Conference,S.Africa, 2013                    
8)Y.Günay, Yeni Dünya, Yeni Eğilimler, Teknolojiler 
ve Türk Döküm Sektörü, 14. Metalurji ve Malzeme 
Kongresi, 16.09.2014                                                    
9 )H.Koch, Innovative Lösungen in Aluminium durch 
Werkstoffentwicklung, Trimet, 2013                                    
10) Y.Günay, Döküm Dünyasında Beklentiler, Yeni 
Pazarlar ve Sürdürülebilir Müşteri-Teslimatcı İlişkileri;
7.Tüdöksad-Ankiros Kongresi, Eylül 2014
11)Nano Steels, Arcelor-Mittai, 2013
12)L.Kniewallner, Bionik und Guss-eine gute 
Kombination, Giesserei-Rundschau, 2009   
13) Y.Günay, Döküm ve Otomotiv; Figes Otomotiv 
Konferansı, 07.05.2014                                         
14)Additive Manufacturing, Roland Berger Study, 
Kasım 2013
15)N.Gerth, Prozessoptimierung in 
Druckgiessverfahren, Giesserei, 04/2013    
16)T.Hessmann, Dawn of the Smart Factory, Industry 
Week, Şubat 2013
17)Y.Günay, Döküm Fabrikaları da Bir Enerji Şirketi
Olmak Zorundadır, 6..Döküm Kongresi, İstanbul, Eylül 
2012                                                                           
18)Y.Günay, Döküm Fabrikaları, Ekoloji ve Enerji, 
Ortak Yaşam Mümkün mü?, 3.Döküm ve Çevre 
Konferansı, İstanbul, 2009                                            
19)Y.Günay, What Do We Do Next; To Survive, Grow 
and Be Distinquished, Proceedings of the 69th World 
Foundry Congress, Ekim 2010
20)Y.Günay, Türk Döküm Sanayinin Rekabet Gücü, 
5.Döküm Kongresi, İstanbul, Kasım 2010 
21)P.A.Murrell, Developing the Future Workforce, 
WFC, Bilbao, 2014                                                   
22) U.Jordi, Energie Spar Potenziale im Druckguss, 
Bühler Druckguss AG, 2011
23) Electrically Heated Transport Ladle       
, Molten Metal Products (Morgan)                                 
24) 2015 Worldwide Automaker Survey, Aluminium 
Association, March 2015                                           
25) V.Jost, Machining Die Casting Economically, Die 
Casting Engineer, January 2014, P16                                   
26) Solid State Electric Aluminium Melting, 
Thermotronix, Inductotherm katalog bilgileri
27) Melt, Hold and Pour Aluminium Castings, 
Aluminum Melting e-news, March, 2015                             
28) D.Heumannskaemper, High Temperature 
Crucible Production, 71th World Foundry Congress, 
May 2014, Bilbao 



Oturum | Session: Alüminyum Pazarı ve Ticareti / Aluminium Market60

ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium                 2015 İstanbul

ALUS’07

Alüminyum Döküm Sektöründe Uluslararası Rekabet

Global Competition in Aluminium Casting Industry

Şener Muter
MESS Eğitim Vakfı  /  Türkiye

ALÜMİNYUM DÖKÜM SEKTÖRÜNDE 
ULUSLARARASI REKABET 

Şener MUTER

MESS Eğitim Vakf Yönetim Kurulu Üyesi
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pazarlarda alüminyum döküm ürünlerine duyulan talebin artmas ülkemizde alüminyum 
döküm sektörü için önemli bir frsat yaratmaktadr. Türkiye’de alüminyum döküm sanayi 
verimliliğini ve rekabet gücünü artrmay alüminyum döküm parçalarn tasarmn ve 
üretimini yeni teknoloji uygulamalaryla yapabilen yetenekli insan kaynaklar sayesinde
gerçekleştirmektedir.  Türkiye’de alüminyum döküm sanayinin gelişimini artrmak için yeni 
bir vizyona sahip olmak gerekmektedir. 

İş dünyasnda uluslararas rekabet ekonomimiz ve alüminyum döküm sektörümüz için bir
tehdit oluşturmaktadr. Bu bildirinin amac alüminyum döküm sektörünün geleceğini tahmin 
etmek değildir. Burada amaç alüminyum döküm sektöründe ileriye yönelik yeni frsatlar 
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Günümüzde motorlu taştlarn silindir kafalarnn yüzde 95’i alüminyum döküm olarak 
tasarlanmaktadr. Alüminyum döküm motor gövdesi tasarmlar da yüzde 60’a ulaşmaktadr.  
Alüminyum döküm parçalarn ve ünitelerin inovativ tasarmlarnn yaplmas, üretim 
verimliliğinin artrlmas ve maliyetlerin düşürülmesi sadece alüminyum döküm sektörünün 
rekabet gücünü geliştirmekle kalmamakta, bu ürünleri kullanan kuruluşlara da rekabet gücü 
kazandrmaktadr. 

Alüminyum ürünleri pek çok sanayi kesiminde kullanlmaktadr. İnşaat sektöründe profil, 
levha ve döküm ürünleri, beyaz eşya sektöründe profil, levha ve döküm ürünleri, paketleme
sektöründe alüminyum folyo ve çeşitli alüminyum ürünleri, savunma ve havaclk sektöründe
özel alaşml alüminyum levha, profil, ekstrüzyon ve döküm ürünleri, otomotiv ve ulaştrma 
sektöründe levha, ekstrüzyon, profil ve döküm ürünleri kullanlmaktadr. [1]

2. ULUSLARARASI REKABET

Alüminyum döküm sektöründe yoğun bir rekabet yaşanmaktadr. Alüminyum döküm 
alaşmlarnn mekanik özelliklerini geliştirebilme ve alüminyum döküm teknolojilerinin öteki 
metallere göre sağladğ avantajlar bu sektörün rekabet gücünü artrmaktadr. Alüminyum 
döküm sektörü sürekli teknolojik gelişme gösteren dinamik bir sektördür. Bu sektörde başarl 
olmak için sürekli yeni buluşlar ve yeni uygulamalar üzerinde çalşmak gerekmektedir. 

Alüminyum döküm ürünlerine uluslararas pazarlarda duyulan talep artmaktadr. Önümüzdeki 
5 yl içinde alüminyum döküm ürünlerine duyulacak talebin yllk ortalama yüzde 9,5 
orannda artacağ hesaplanmaktadr. Alüminyum döküm sektöründe bugüne kadar kazanlmş 
olan bilgi birikimi ve deneyimler teknolojideki yeni gelişmeler karşsnda artk yeterli 
olamamaktadr. Türk alüminyum döküm sektörünün Polonya, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde 
katma değeri düşük olan ürünlerle rekabet etmesi yerine, katma değeri daha yüksek ürünlerle 
rekabet etmesi ve bu alandaki payn arttrmas gerekmektedir. [2] 

Alüminyum döküm şirketlerinin küresel rekabetle baş edebilmeleri yeni teknoloji 
uygulamalarna, kalite yönetim sistemine ve verimlilik artrma konularnda başarl olmalarna 
bağl bulunmaktadr. Küresel rekabet ve yoğun değişim basks nedeniyle yerel ve uluslararas 
pazarlarda şirket satşlar ve küçük ölçekli kuruluşlar arasnda birleşme eğilimleri de giderek 
artmaktadr. [3]

Son yllarda uluslararas pazarlarda döküm sektöründe önemli gelişmeler gözlenmektedir. 
ABD, Alman ve Japon döküm şirketleri Çin’de yatrm yapmaktadr. Alman ve İngiliz döküm 
şirketleri Hindistan’da ortaklk kurmaktadr. Alman sermayesi, ABD ve Kanada’da döküm 
şirketi yatrm yapmaktadr. İtalyan ve Alman sermayesi, Brezilya’da döküm fabrikalar 
kurmaktadr. Almanya ve AB ülkelerinden yatrmclar Romanya, Bulgaristan, Slovakya ve 
Polonya’da yatrm yapmaktadr. İtalyan, Alman, ABD sermayesi Meksika’da yatrm 
yapmaktadr. ABD sermayesi, Almanya, Polonya ve Slovakya’da yatrmlarn
sürdürmektedir. Alman, Fransz, Fin döküm sermayesi Türkiye’de yatrm yapmaktadr. [4] 

Alüminyum döküm alaşmlarnn mekanik özellikleri kullanm amaçlarna göre 
geliştirilebilmektedir. Bu nedenle alüminyum döküm parçalarn kullanm alanlar da giderek 
yaylmaktadr. Alüminyum döküm parçalarn rekabet gücünü artran bu nitelikler günümüzde 
alüminyum döküm sektörüne verilen önemi artrmaktadr. 
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Alüminyum döküm ürünleri çevre sağlğ ve enerji tasarrufu sağlama açsndan büyük bir 
önem taşmaktadr. Kullanm ömrünü dolduran alüminyum döküm parçalar ve hurdalar çok az 
bir kaypla sv alüminyum haline getirilmekte ve hammadde olarak yeniden 
kullanlabilmektedir. Alüminyum döküm parçalarn ve hurdalarn ergitilip yeniden sanayide 
kullanlmas için gereken enerji miktar alüminyum metalinin elde edilmesi için gerekli olan 
enerjinin sadece yüzde 5’i kadardr.

İşgücü maliyetinin düşük olduğu ülkelerde işçilik ücretlerinde bir artş eğilimi görülmektedir. 
Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde işçilik ücretlerindeki artş eğilimi o ülkelerin rekabet 
gücünü giderek azaltmaktadr. Alüminyum döküm sektöründe emek yoğun üretim sistemleri 
maliyetleri artrmaktadr. Bu nedenle birtakm alüminyum döküm ürünlerinin siparişleri 
gelişmiş ülkelerde yeni teknoloji uygulayan ve rekabet gücü yüksek olan şirketlere 
verilmektedir.   

Döküm yöntemiyle üretilen parçalar teknik şartnamelerde istenen niteliklere uygun olarak sl 
işlem, talaş kaldrma, boya ve yüzey işlemleri tamamlanarak müşterilerin montaj bandna 
hazr hale getirilmektedir. Alüminyum döküm parçalarn malzeme analizleri ve mekanik 
testleri de iş akş srasnda yaplmaktadr. Bu işlemler çoğunlukla dikey entegrasyon yoluyla 
şirket bünyesinde sürdürülmektedir. Ancak küresel rekabetle baş edebilmek için bir takm iş 
süreçlerinin ve uzmanlk isteyen teknoloji desteğinin dş kaynaklardan sağlanmas yararl 
olmaktadr. Ayrca daha ucuz maliyetli ülkelerden kalp, üretim girdileri ve yazlm sağlama 
konusu da bu sektörde giderek yaygnlaşmaktadr. Teknoloji desteğini, verimliliği ve karllğ 
artrmaya yönelik dş kaynak kullanm şirketlerin rekabet gücüne olumlu katklar 
sağlamaktadr.  

Ana sanayi şirketleri artk ürün tasarm ve iş geliştirme süreçlerinde yan sanayi şirketlerine 
önemli görev ve sorumluluklar vermektedir. Günümüzde yan sanayi şirketlerinin görevi 
sadece ana sanayi şirketlerinin verdiği siparişlere göre üretim yapmak değildir. Yan sanayi 
şirketlerinin de kendi uzmanlk dallarnda ana sanayi şirketlerinin yeni projelerine katkda 
bulunmalar ve sinerji yaratmalar beklenmektedir. Alüminyum döküm parça tedarik etmek 
isteyen uluslararas sanayi kuruluşlar ve özellikle otomotiv sektöründeki dev kuruluşlar, 
kendilerine mühendislik hizmeti verebilecek ve tasarm ortağ olabilecek, yeni teknoloji 
uygulayan döküm şirketleriyle iş birliği yapma eğilimindedir.

Yeni bir döküm parça ya da yeni bir ünite talebi olduğunda alüminyum döküm şirketlerinin 
müşteri konumundaki ana sanayi şirketleriyle projenin başlangcndan itibaren işbirliği 
yapmalar olumlu sonuçlar vermektedir. Bir başka deyişle alüminyum döküm şirketlerinin 
teknik elemanlarnn ve ürünün tasarmn yapan müşteri şirketlerin teknik elemanlarnn 
birlikte çalşmalar verimliliği artrmaktadr. 

3. YÖNETİM SİSTEMİ

Şirketler ileriyi görememekten dolay başarsz olmaktadr. Ksa vadeli hedefleri birbirine 
ekleyerek uzun vadeli hedefler belirlenememektedir. Artk şirketler gelecekle ilgili projeleri 
bugünden planlamak ve uzun vadeli hedefleri öngörmek zorundadr. Uzun vadeli hedefleri 
belirleme ve iş yaşamnda mükemmelliğe ulaşma konularnda her alüminyum döküm şirketi 
kendi alt yapsna uygun olan sentezi kendisi gerçekleştirmelidir. 

Başka kuruluşlar bire bir taklit ederek başarya ulaşmak söz konusu değildir. Kalite yönetim 
sistemlerinin uygulanmas ve iş yaşamnda başarya ulaşma çabalar kuruluşlarn tek tek kendi 
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başlarna gerçekleştirebileceği bir işleyiş biçimi değildir. Toplam kalite yönetimi kavramn
destekleyecek ve geliştirecek bir ortamn tüm ülkeyi kapsamas gerekmektedir. [5]    

Gelecekle ilgili risklerin, frsatlarn, yeni kurumsal stratejilerin ve uzun vadeli hedeflerin 
belirlenmesi konusu büyük bir önem taşmaktadr. Ayrca yeni teknolojiler ve gelişmeler göz 
önünde bulundurularak şirket yönetim kültürünün sürekli güncelleştirilmesi gerekmektedir. 
Bu koşullar altnda alüminyum döküm şirketleri sadece günlük işleri sürdürerek başarl 
olamamaktadr. Şirketler uzun vadeli öngörüler, yeni tasarmlar, maliyet düşürücü önlemler 
ve insan kaynaklarna yatrm konularnda daha duyarl olmak zorundadr. [6]   

Şirketlerin alşlagelen statik organizasyon şemalaryla değil, çalşanlara yetki veren ve iş 
akşn hzlandran esnek organizasyon anlayşyla yönetilmeleri daha yararl olmaktadr. 
Yaln dönüşüm şirket içinde birkaç kişinin çabalaryla gerçekleşmemektedir. Yaln dönüşüm 
tüm çalşanlarn katlmyla başarl sonuçlar vermektedir. Yaln dönüşümde ekip çalşmalar 
büyük bir önem taşmaktadr. Yaln dönüşüm öncelikle kurumsal kültür değişimini gerektiren 
bir süreçtir. İyileştirme çalşmalar temelde israfn önlenmesini ve verimliliğin artrlmasn 
hedef almaktadr. Yöneticiler iş süreçlerinde ve işlerin yapldğ alanlarda daha çok yer alarak 
çalşanlarn gelişimine ve verimliliğin artrlmasna katkda bulunabilmektedir.

Üretim süreçlerinde temel verimsizlikleri üretim fireleri, yar mamul ve bitmiş ürün stoklar, 
katma değer yaratmayan işlemler, çalşan bireylerin iş süreçleri içinde bekleme zamanlar ve 
gereksiz malzeme taşmalar oluşturmaktadr. Yaln üretim müşteri beklentileri doğrultusunda 
katma değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldrlmasn ve yeni teknolojilerden yararlanarak 
iş süreçlerini hzlandrmasn sağlamaktadr. Günümüzde iş süreçlerini yaln yönetim 
anlayşyla sürdüren alüminyum döküm şirketleri daha başarl sonuçlar almaktadr. [7]     

4. YENİ EĞİLİMLER

Alüminyum döküm şirketlerinde verimliliği artrmann en önemli bir koşulu da üretilecek 
parçalarn tasarmna ve istenen teknik özelliklere en uygun döküm yönteminin projenin
başlangcnda belirlenmesidir. Alüminyum döküm parça üretiminde 14 farkl döküm yöntemi
kullanlmaktadr. Alüminyum döküm parçalarn tasarmnda ve en uygun döküm yönteminin 
seçiminde bilgili ve deneyimli teknik elemanlara ihtiyaç duyulmaktadr. Alüminyum döküm 
sektöründe yeni teknolojilerin yaylma hznn yavaş olmasnn bir nedeni de yatrm 
masraflarnn yüksek olmasdr.

Türkiye’de uygulanan alüminyum döküm yöntemlerinin yüzde 90’nn kum döküm, gravite 
döküm, alçak basnçl döküm ve yüksek basnçl döküm oluşturmaktadr. Öteki alüminyum 
döküm teknolojilerinin ticari açdan kullanm yaygnlaşmş değildir. Ürün kalitesi ve maliyet 
avantajlar göz önünde bulundurularak yeni döküm teknolojilerinin deneme ve üretim 
çalşmalarnn yaplmas gerekmektedir. [8] Özellikle otomotiv sektöründe çevre 
regülasyonlarna uyum çerçevesinde enerji tasarrufu ve CO2 emisyon kurallar nedeniyle 
araçlarn ağrlklarn azaltma projeleri büyük bir önem taşmaktadr. Bu nedenle sanayi 
kesiminde alüminyum alaşmlarna ve döküm ürünlerine duyulan talebin giderek artacağ 
öngörülmektedir. 

Çeşitli sanayi dallarnda alüminyum döküm parçalara duyulan talepler her geçen yl 
artmaktadr. Özellikle otomobillerde kullanlan alüminyum döküm parçalar arasnda silindir 
kafalar, motor bloklar, dişli kutular, transmisyon kutusu, diferansiyel kutusu, fren sistemi, 
pistonlar, emme manifoldlar bulunmaktadr. [9] Alüminyum otomobil üretme vizyonu 
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doğrultusunda yaplan yeni tasarmlarla otomotiv sektöründe önemli bir değişim süreci 
yaşanmaktadr.

Otomotiv sanayi şirketleri ve üretim sektöründeki büyük şirketler artk alüminyum döküm 
parça taleplerini bir ünite ya da bütünsel bir sistem olarak ele alma eğilimindedir. Bu nedenle 
yeni ürün tasarlama ve üretme yeteneğini geliştiremeyen alüminyum döküm şirketleri birinci 
kademe teslimatç olma konumunu kaybetmekte, ikinci veya üçüncü kademe teslimatç haline 
gelmektedir.  [2]   

Alüminyum döküm sektöründe uluslararas pazarlarn değişen taleplerine başarl bir şekilde 
cevap verebilmek için sadece yeni teknoloji yatrmlarnn yaplmas yeterli olmamaktadr. 
Sektöre yön verecek yeni ürün tasarmlarnn ve alüminyum alaşmlarnn özelliklerinin 
geliştirilmesi de zorunlu olmaktadr. Uluslararas pazarlarda alüminyum döküm şirketleri yeni 
teknoloji ve otomasyon yatrmlaryla verimlilik ve kapasite artş sağlamaktadr. 

Türkiye’de alüminyum döküm sektörünün daha yoğun rekabet gücüne sahip olabilecek bir 
yap kazanmas gerekmektedir. Alüminyum döküm şirketleri yeni teknoloji yatrmlar 
yaparak, insan kaynaklar altyapsn geliştirerek, enerji verimliliği ve kalite artş sağlayarak 
uluslararas pazarlarda daha başarl olabilecektir. 

5. SONUÇLAR 

Çin merkezi hükümetinin yerel yönetimlere alüminyum üretiminde kstlamalar planlamas 
nedeniyle Çin dşndaki alüminyum üreticilerinin kapasite kullanm oranlarn arttrmas söz 
konusu olmaktadr. Önümüzdeki yllarda uluslararas pazarlarda alüminyum döküm 
ürünlerine olan talebin artacağ tahmin edilmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda alüminyum 
üretim ve talep miktarlarnn dengeli olacağ öngörülmektedir.

Alüminyum döküm sektöründe uluslararas rekabet her geçen yl artmaktadr. Alüminyum 
döküm sektöründe sürekliliği sağlamak için çok yönlü çaba harcamak gerekmektedir. 
Alüminyum döküm alaşmlarnn niteliklerinin geliştirilmesi konusu büyük bir önem
taşmaktadr. Yeni pazarlar bulma amacyla döküm ürünlerinin maliyetinin azaltlmas ve 
uygulama alanlarnn yaygnlaştrlmas zorunlu olmaktadr. Döküm teknolojilerinde yeni 
gelişmelerin izlenmesi ve maliyetlerin düşürülmesi zorunlu olmaktadr. Ekonomimizin 
geleceği açsndan sanayi ürünlerinin üretiminin artrlmas büyük bir önem taşmaktadr.

Türkiye’de alüminyum döküm sektörünün ihracatnn çoğunluğu ana sanayi kuruluşlarnn yer 
aldğ Avrupa Birliği ülkelerine yaplmaktadr. Önümüzdeki yllar için sanayi ürünleri 
üretiminde uluslararas pazarlarda birtakm belirsizlikler göze çarpmaktadr. Alüminyum 
döküm sektöründe başarya ulaşmak için teknoloji seçiminde olduğu kadar yeni ürünlerin ve 
iş süreçlerinin tasarmnda da inovasyona ve Ar-Ge’ye duyarl olmak gerekmektedir.   

Alüminyum döküm şirketlerinin gelişimi açsndan döküm süreçlerinde katma değerin 
artrlmas, karmaşk döküm parçalarn daha ince duvarl, daha dayankl ve daha hafif 
üretimi, bilgi teknolojilerinden ve saysal kalite kontrol tekniklerinden her aşamada 
yararlanlmas, üretilecek döküm parçalarn tasarm sürecinde ana sanayi şirketlerine katkda 
bulunulmas, tek tek döküm parça teslimat yerine işlenmiş ve ara montaj yaplmş ünitelerin 
teslim edilmesi yararl olmaktadr.
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Ülkemizde alüminyum döküm sektöründe uluslararas rekabetle baş edebilmek için çeşitli 
önlemlerin alnmas konusu ön plana çkmaktadr. Öncelikle alüminyum döküm sektörü dş 
pazarlara açk olmaldr. Dşa açlma konusunda yeni kurumsal hedefler belirlenmelidir. 
Şirketlerde iş başnda eğitime önem verilmelidir. İnsan kaynaklarnn ve iş süreçlerinin sürekli 
gelişmesi için çaba harcanmaldr. İnovasyon ve Ar-Ge çalşmalarna katlm sağlanmaldr.
Şirketler uluslararas rekabete hazr olmaldr. Alüminyum döküm sektöründe öncelikle 
rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artracak yeni teknolojilere yatrm yaplmaldr. 
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Hedging'de Küresel Standart

Global Standards on Hedging

Elif Keskin
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  /  Türkiye

HEDGİNG'DE KÜRESEL STANDART 

Elif Keskin 

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

140 yıla yakın geçmişiyle Londra Metal Borsası (LME), metal piyasasındaki üretici, kullanıcı

ve tüccarları bir araya getirerek gelecekte oluşabilecek olumsuz fiyat hareketlerine karşı

korunmalarına olanak tanımaktadır. 2012’de Hong Kong Exchanges (HKEx) Group 

bünyesine dâhil olan Londra Metal Borsası Eylül 2014’ten bu yana takas ve saklama hizmeti 

vermektedir.

Yapı olarak forward ve vadeli işlem piyasalarının özelliklerini bir arada bulunduran LME 

işlemleri, esneklik ve standardı birlikte sunmaktadır. Üretici, kullanıcı ve aracılar alım satım

tarihleri doğrultusunda vadeleri seçerek uygun korunma programı oluşturabilmektedir.Sadece

tonaj ve teminat değil, kontrata konu metalin kalitesi de Londra Metal Borsası tarafından

belirlenip piyasada standart oluşturulmasına destek olmaktadır. LME’de gerçekleştirilen tüm 

işlemler Borsa’nın güvencesi altındadır ve işlemleri gerçekleştiren borsa üyesi şirketler

İngiltere FCA denetimine tabidir. 

LME’de 3 aya kadar her iş günü, 3 ile 6 ay arasında her Çarşamba, 6 aydan uzun vadelerde 

ise her ayın 3. Çarşamba günü için bir kontrat işlem görmektedir. Bunlar, en yoğun hacmin 

görüldüğü kontratlar olmakla birlikte, hedging programına bağlı olarak farklı vadelerde de 

işlem yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra tarafların anlaşmalarda sıkça kullandıkları resmi 

kapanış fiyatlı ve ortalama fiyatlı işlemler Londra Metal Borsası’nda da 

gerçekleştirilebilmekte olup, etkin maliyet kontrolüne olanak vermektedir. 

Demir dışı metal işlemlerinin %80’inin gerçekleştiği Londra Metal Borsası’nda oluşan

fiyatlar küresel olarak referans kabul edilmekte ve fiziksel piyasada ürünler LME+prim

şeklinde fiyatlanmaktadır. Bu da taraflara şeffaf fiyatlarla ticaret yapma olanağı sağlayarak

piyasada güven ortamı oluşturmaktadır.

LME’dehedging programı oluşturan üretici firmalar, uzun vadede satış fiyatlarını sabitleme ve 

stoklarında bulunan ürünlerin fiyat düşüşlerinden kaynaklanabilecek değer kaybının önüne 

geçebilmektedir.
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Kullanıcı firmalar ise metal fiyatlarının yükselmesinin beklendiği dönemlerde, uyguladıkları

korunma politikaları sayesinde alış fiyatlarını finansal piyasada sabitleyerek fiziksel piyasada 

yapacakları alım maliyetini dengeleyebilmektedir.

İşlemlerin önemli bir bölümünün borsa üyesi şirketlerin eski usul sesli pazarlık yöntemiyle 

gerçekleştirildiği Londra Metal Borsası’nda ABD Doları’nın yanı sıra Euro, Pound ve Yen 

cinsinden de fiyatlama alınabilmektedir. Borsa, tüm bu para birimlerinde işlemlere izin verse 

de ağırlıklı olarak metal ticaretinde daha yoğun kullanılan ABD Doları ve Euro işlemler kabul 

görmektedir. Bu yönüyle LME işlemleri, alım satımlarını Euro cinsinden gerçekleştiren

firmaların kur riskinden de korunmasını sağlamaktadır.
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Metalik Malzemelerin 500 Yıllık Serüveni ve Değişen Üretim Paradigması

500 Years Adventure of Metallic Materials and Changing of Production Paradigm

Fevzi Yılmaz
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  /  Türkiye

METALİK MALZEMELERİN 500 YILLIK SERÜVENİ VE DEĞİŞEN
ÜRETİM PARADİGMASI

Fevzi YILMAZ 

ÖZET
Bu çalışmanın amacı geniş zaman dilimi içinde metal ve ürün fiyatlarındaki değişim ve artış/azalış
eğilimlerini incelemektir. Çalışmada ayrıca, bilim ve teknolojide görülen gelişmeler, tarım
toplumundan sanayi toplumuna geçiş ve bilgi toplumuna sıçrayış metal malzemeler ve üretim 
ekseninde tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Metaller, Bakır, Alüminyum, Tarım toplumu, Sanayi toplumu, Bilgi toplumu    

ABSTRACT
The aim of this study is to examine the changing of prices of metallic materials and products as well as 
increasing/reduction trends of their values.  The developments in science and technology, namely to 
transformation from agricultural era, to industrial era and then rising to information society in the 
context of materials and production were also discussed. 

Keywords: Metals, Copper, Aluminum, Agricultural era, Industrial era, Information society  

1.GİRİŞ

İhtiyar dünyamızda binlerce yıl süren tarım toplumu dönemini, Rönesans ile altyapısı oluşan
ve yüzlerce yıl süren sanayi devrimi (18.-20. YY) izlemiştir. Bunu da, onlarca yıllık dilimlere 
sahip iletişim devrimi (Bilgi Çağı) takip etmiştir. Tarım toplumundaki deneme-sınama
ağırlıklı üretim bugüne gelene kadar birkaç kez paradigmal dönüşüm geçirmiştir. O 
dönemden günümüze gelenedek tanımlar dahil çok şey değişmiştir. Kıyaslamak çok zordur. 
Bugün, bilgisayar, bilgiyazar, bilgiyayar (internet) ve bilgiyleyapar (eklemeli üretim) 
entegrasyonunu ile yeni bir paradigmal dönüşümün başındayız. Birçok şey, insan ilişkileri
dahil her şey, bu dönüşümden etkilenmektedir.

Metalik malzemeler üzerindeki çalışma; Osmanlının  15 ve 16. Yüzyılları için fiyatlarda artan 
bir eğilim ve şaşırtan değişimleri vermiştir. Bu, beklenen bir durum olup tarım toplumu 
yazgısı ile ilişkilidir. 17. Yüzyılda başlayan sanayi devrimi üretimde ve süreçlerde paradigmal 
dönüşümü yanında getirmiş ve bunun sonucu olarak üç asırdır metal malzeme ve ürünlerinde 
göreceli ve zikzaklı fiyat düşüşü yaşanmıştır. Bilgi Çağı bilişim ürünleri ve hizmetlerinde 
fiyat düşüşü ise geometriktir. 

20. Yüzyıla kadar ham maddeler ve metallerle ilgili istatistiklerde değerlendirmeler genellikle 
tonaj esaslı olarak yapılırdı. İçinde bulunduğumuz yüzyılda (21. yy) ise küresel ekonomi 
nedeniyle değerlendirmelerde fiyatlar ve rekabet koşulları belirleyici olmuştur.

Bu çalışmalarda toplumsal dönemler içinde üretim paradigması ilişkisi de kurularak metal ve 
ürün fiyatları incelenmiştir.
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2.DEĞİŞEN ÜRETİM PARADİGMASI 

Paradigma sözcüğü Yunancadan gelir. Bir kuram, bir açıklama, bir model, bir algı, varsayım
ya da değer yargısı anlamında kullanılmaktadır. Herhangi bir zaman ve dönemde paylaşılmış
model, inanç ve görüşler hakim paradigmadır. Paradigma ile ilgili eski fakat mükemmel 
örnek: Ünlü Mısır astronomu Batlamyus’a (M.S.2.YY) göre dünya evrenin merkezindedir. 
16.Yüzyıl’a kadar kabul gören bu görüş ile bilim çalışanları,  Güneş sistemi ve yıldız
hareketlerini asla formüle edemediler, hatta anlayamadılar. Halbuki, Türk-İslam Bilgini 
Biruni (973-1051) çağdaş astronominin temellerini atarak Dünyanın kendi ekseni etrafında
döndüğünü bulmuş ve formüle etmişti.  Biruni ve çağdaşı İbn-i Heysem’den sonra, Polonyalı
Kopernik ve İtalyan Galile, evrende merkeze Güneşi yerleştirerek bir “Paradigma değişimi”
yarattı, birdenbire her şey başka türlü yorumlanmaya başladı ve klasik fizik gelişti.

İstanbul’un feth edildiği yılda (1453), binlerce yıl süren tarım toplumu dönemi henüz 
sonlanmamıştı. Rönesans güdümlü olan ve yüzlerce yıl süren sanayi devrimi 1700 yılından
itibaren  başladı. Bunu 1950’den itibaren onlu dilimlere  sahip bilişim devrimi (Bilgi Çağı)
izledi. Toplumsal dönemler ayrıntıları ile Şekil 1’de verilmiştirBurada birbirini izleyen her 
dalga büyük bir toplumsal ve bireysel ilerlemeye yol açtı. Son dönemde yaşanan, şaşırtıcı hız
ve dönüşüm bilgisayar teknolojilerinde kendini göstermiştir.  Minyatürizasyon yanında üstel 
fonksiyona bağlı değişim şaşırtıcıdır. Bilişimde donanım fiat düşüşü bilgisayarlar için 
verilmiştir (Şekil 1 sağ üst köşe). Özellikle 1950’lerde 1 milyon ABD Doları olan hantal 
bilgisayarların bugün artan fonksiyonlarıyla 1000 Dolara indiği hatırlanmalı ve bilişimin
kitleselleştiği gerçeği görülmelidir. Bugün bilgisayarlar; iletişim ve üretim ağının (network) 
merkezine yerleşerek klasiğin ötesine geçmişler ve üretimde yeni paradigmal değişimi
başlatmışlardır(CIM)[1].

Şekil 1. Toplumsal dönemler, metalik malzeme fiyatları ve bilgisayar fiyatları [1-5] 

Tarım toplumu döneminde malzeme ve ürün fiyatları yıllara bağlı olarak artarken, sanayi 
toplumu döneminde düşmektedir. Son 150 yıl içinde metal fiyatlarındaki düşüş ise daha 
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mütevazidir. 1850 için kabul edilen 100 eşel değer, sıçrama ve düşüşler içererek 2013’te 65 
olmuştur. Fiyat değişiminin yıldan daha çok kitle üretim miktarı ile ilişkisi olduğu gerçeği
Şekil 2’de silisyum yarı iletkenleri için verilmiştir.  Üretimin veya kapasitenin 2 kat artması
fiatı %20 düşürür. Silisyum, bilişim altyapısının ve yakıt hücresinin (PV) ana öğesidir.
1980’lerde güneş enerjisi PV modülünün Watt başına maliyeti  40 avro iken, bu günümüzde 
artan kurulu güç kapasitesine bağlı olarak 0.40 avroya (40 avro sent)  kadar düşmüştür.

Şekil 2. Güneş enerjisi PV modüllerinde görülen fiyat düşüşü - 40 €’dan 0.40 €’ya (40 avro cent/Watt 
[11].

Toplumsal dönemler için verilen fiyat değişimleri üretim süreçleri ilişkisi çok 
boyutludur.Yüksek tarımsal istihdam dan  sıfır bilgi toplumu istihdamına (insansız üretime) 
kadar geniş yelpaze vardır.Tarım toplumu döneminde (1500’lü yıllarda) İngiltere istihdamının
yüzde 75’i tarım alanında çalışıyorken, sanayi toplumu döneminde (1800’lerde)  bu rakam 
yüzde 35’e düşmüştür. Bilişim çağında (Bugün) ise nüfusun sadece yüzde 2’si tarımdan
geçinmektedir. ABD’de endüstriyel üretimdeki istihdam 1950’lerde yüzde 30’larda iken 
günümüzde yüzde 10’ların altına gerilemiştir.

Yirminci yüzyılın başında Henry Ford otomobili seri olarak (T model) üretmeye başladığında
sanat-zanaat ağırlıklı bir çok eski üretim yöntemleri dönemi kapandı. Otomobil ucuzladı ve 
onu edinen insan sayısı arttı. 1914’te ABD Detroit’teki fabrikalarda T modelin kasisi, parça 
takıla takıla üretim başından diğer uca 1,5 saatte ulaştı. 100 yıllık bu üretim süreci Japonların
Detroit’ten öğrendiklerine yalın üretimi katmaları ile Japonya’ya kaydı. Sonra, Çin gibi 
ülkeler düşük ücret avantajı ile öne çıktılar ve seri üretim yöntemleri iş kollarının merkezi 
oldular. Zaman içinde Çinde işçi ücretleri yükseldi göreceli avantaj azaldı ve üretim hatları
diğer ülkelere kaymaya başladı. Günümüzde AB ve ABD’ ye otomasyon ağırlıklı üretim 

Kurulu güç kapasitesi (GWp) 
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sektörü işleri geri dönmeye başlamıştır. Görüntülü ve sensör sistemleri bir çok fabrika işlerini
düşürmüş ve montaj hattı faaliyetlerini azaltmıştır. Eklemeli üretim (3D Baskı) gibi yeni 
teknolojiler seri imalat hatlarını dönüştürmektedir. Eklemeli üretim ile prototip veya son ürün 
kat kat biriktirilerek çok kısa zamanda üretilebilir. Bu yeni teknoloji özgül ve seri üretimde 
radikal değişime yol açmakta olup üretim konseptini derinden etkilemektedir. 

Oxford Üniversitesinin çalışmasına göre, günümüz iş alanlarının yüzde 47’si önümüzdeki 20 
yıl içinde otomatikleşebilecektir. Son yıllarda dijital girişimlerin artmasıyla, Amozon, 
Facebook, Twitter, Google gibi bir çok hizmet sunan, öncesinde kimsenin bilmediği, şimdi ise 
kimsenin onsuz yapamadığı şirketler ortaya çıkmıştır. Bu şirketler milyonlarca ürün ve 
servisiyle yeni istihdam alanları doğurmuşlardır. Günümüzde, ilkokula başlayan bir çocuk, 
üniversiteyi bitirdiğinde büyük olasılıkla (% 65 ihtimalle) bugün olmayan (bilinmeyen) bir 
işte çalışacaktır.

3.METALİK MALZEMELER 

Tarım toplumu döneminde metalik malzeme  olarak; altın, kurşun, bakır, demir, kalay, dökme 
demir, pirinç ve bronz  ürünler kullanılırdı. Bu gün metalik malzemelerin yapı ve özellikleri 
değişmiş ve sentezlenmiş türevleriyle ötelere taşınmıştır. Şekil 3 metalik malzemeleri diğer
malzeme aileleri (polimerler-elastomerler, seramikler-camlar ve kompozitler) ile birlikte ve 
zaman tüneline  bağlı olarak vermektedir. Şekil 3’te verilen sentezlenmiş ve melezlenmiş
malzemeler renklendirilmiştir.

Şekil 3. Zaman içerisinde malzemelerin gelişimi.  Sol taraftaki, tarih öncesi malzemelerin çoğu
doğaldır ve bu açık tonlama ile verilmiştir. O dönemdeki mühendisler için en önemli zorluk bu 
malzemeleri şekillendirmek ve işlemekti. Termokimya ve polimer kimyanın gelişmesi insan yapımı
malzemelerin çıkmasını sağlamış olup renkli bölgeler bunu göstermektedir. Çağımızda sentezlenmiş
malzemeler hâkim paradigmayı vermektedir [3].

Tarihi kayıtlar [1,6] tarım toplumu döneminde metalik malzeme ve ürünlerinde iniş ve 
çıkışlarla beraber fiyat artışının sürekli olduğunu vermiştir (Şekil 1). Bu artışın ne kadar 
gerçekçi olduğu belirsiz olup referans fiyatlar, Osmanlılarda genellikle narh defter verilerine 
dayandırılmıştır. Narh bir mal veya hizmet için, ilgili resmi makamların tespit ettiği fiyattır,
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karaborsa nedenidir ve fiyat artışı görülür. Bazı durumlarda fiyat düşüşü görülür. Örneğin,
1600 ile 1640 yılları arasında iç üretim ve ithal sanayi ürünlerinde fiyat düşüşünün  %30-50 
arasında olduğu bilgisi Kütükoğlu [6] tarafından narh defteri kayıtlarından çıkarılmıştır. Söz 
konusu yıl aralığında gıda maddelerinde ise fiyat yükselişi vardır. Para ayarının bozulması
(devalüasyon), fiat yükselmelerine neden olurken, sık yapılan sikke tashihleri (revalüasyon) 
ise fiyatlarda düşüş getirmiştir. Osmanlıda mal ve hizmet fiyatlarının değişmesinde dış
faktörler de önemli rol oynamıştır. Başlıca örnekler:  1) Kuraklık veya  aşırı yağış (sel)  
fiyatları yükseltmiştir. 2)Bereketli mahsul alma veya bol hayvan girişi (koyun gibi) fiyatları
düşürmüştür. 3)Harpler ve ablukalar doğal olarak fiyatları arttırmıştır. Tablo 1 ve Şekil 1’deki 
metal fiyatlarında para (Akça), ağırlık (Vakiyye) birimi ile verilmiştir.

Tablo 1. Geçmiş dönem metalik malzeme ve ürün fiyatları (A-Akça/V-Vakiyye) [1]

Yukarıda verilen gerçekler uzun zaman diliminin fiyatlar yönüyle mukayesesini
güçleştirmektedir. Birim ağırlık dikate alınarak yapılan metalik malzemelerin  fiyatlanması
çalışması, Osmanlının  15 ve 16.Yüzyılları için artan bir eğilim vermiştir (Şekil 1). Bu, 
beklenen durumdur. O dönemde malzeme ve ürün ihtiyacı sürekli artarken istihsal (kazma, 
kürek ile), üretim yöntemleri (sanat, zanaat ağırlıklı) ve tedarik (hayvan gücü gibi) aynı
kalmıştır. Doğal olarak maliyetler ve fiyatlar artmıştır.

17. Yüzyıl sanayi devrimi üretimde ve süreçlerde paradigmal dönüşümü (kitle üretimi, seri 
üretim, yalın üretim) getirmiş ve son üç asırdır sanayi ürünlerinde göreceli fiyat düşüşü
yaşanmıştır. Mallar fiyatları ile zikzak çizen ticari ürünlerdir. Metallerin ve ham maddelerin 
(demir cevheri ve kömür) 1845’den buyana fiyat değişimleri genellikle  düşük dalga derinlikli 
(genlikli)  zikzaklar şeklinde olmuştur. Aşırı yüksek tepe ve çukur azdır. Şekil 1’de  verilen 
mal-malzeme fiyatları incelenirse taban yapan zikzak sayısının, tavan yapandan çok olduğu
görülür. 1845 için emtia göreceli eşel fiyatı 100 ABD Doları olarak alınırsa, tavan yapan en 
yüksek fiyat (130 ABD Doları) Birinci Dünya savaşında görülür (1918). Savaş öncesi ve 
sonrasında beklendiği gibi daha düşükte olan fiyat dalgalanmaları vardır. 1939-50 arasında
(İkinci Dünya Savaşı) emtia fiyatlarında göreceli düşük değerler (60-80ABD Doları)
yaşanmıştır. Veriler 2013 için ortalama eşel fiyatının 65 ABD Dolarına kadar indiğini
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göstermektedir. Günümüzde de metalik malzemeler ve ürünleri için fiyat düşüşünün sürdüğü
gerçeği yaşanmaktadır.

Yalnız tarım toplumu döneminde değil, onu takip eden sanayi toplumu döneminde de ihtiyaç 
maddelerinin temin ve tedariki hep sorun olmuştur. Örneğin 1889 yılında, Thomas Alva 
Edison (1847-1931),  hatıra defterine 1870 yılına gönderme yaparak aşağıdaki notu düşer:
“Biz kendi tasarımımızı, dökümümüzü, dövmemizi yapar ve hanım kol saatinden lokomatife 
kadar her şeyi üretiriz. Her önemli malzemeyi bulmak ve stokta tutmak kolay değildir.
Örneğin mıknatıs üretmeye uygun konsantrasyonda demir cevheri bulmak ve mıknatıs
üretmek için Ogdensburg / New Jersey’de fabrika kurmaya mecbur kaldık.”  Günümüzde, 
çeşitlenen lojistik sistemlerle birlikte, gelişmiş bilişim altyapısı, küresel ticaret ve serbest 
rekabet ortamı her emtiayı çok kısa sürede temin etme imkanı sağlamıştır.

Milattan önceki dönemler dahil sanayi toplumu dönemi öncesinde metalik malzemeler olarak 
Altın, Bakır, Kurşun, Bronz, Demir ve Dökme Demir insanoğlu tarafından kullanılmıştır. Bu 
sıralamaya Doğal Seramikler, Kil, Kerpiç, Çömlek, Cam, Çimento, Mermer ve Deri gibi 
metal dışı malzemeler de eşlik etmişlerdir. Sanayi toplumu döneminin en önemli malzemesi 
bütün türleriyle çeliktir ve uygarlığımızın inşasında önemli rol oynamıştır. Alüminyum, 
mağnezyum, titanyum, muhtelif kompozitler ve 1930’dan sonra kullanıma giren polimerik 
malzemeler türevleriyle (PVC, PE) sanayi toplumunun son dönemine damga vurmuşlardır.
Metallerden alüminyum oksijen ve silisyumdan sonra yer kabuğunda en fazla bulunan bir 
element olmasına rağmen, insanoğlu onu  demir ve kalay gibi geleneksel metallerden çok 
sonra tanıdı.  Alüminyum 19. yüzyılda endüstriyel olarak üretilmeye başlanmış olan 21. 
Yüzyılın (yeni yüzyılın) ana metalidir.

3.1.Çin
Batılı piyasa araştırmacıları, metal fiyatları için  Çin eksenli senaryoyu hep öne çıkarmakta ve 
referans yapmaktadır. Bunun üç sebebi vardır. Bunlardan birincisi 7 milyarı aşan Dünya 
nüfusunun  % 20’si Çinlilerden oluşur (1,35 milyar). İkincisi ise Çin, büyüyen ekonomisi ile 
şehirleşmenin en çok yaşandığı bir küresel aktördür. Üçüncüsü, Çin dünya üretim merkezidir 
ve en büyük ihracatçı ülkedir. Birçok eşya piyasasının %50’yi aşkın kısmı (ayakkabı ve 
oyuncak gibi) Çin eksenli olunca doğal olarak analizler, Çin gölgesine girmektedir [5].

Çin’in büyümesinin düşmesine rağmen, bu ülke hala emtia (malzeme+ürün) piyasasını
belirleyici konumdadır. EIU (Avrupa Endüstri malzemeleri indeksi) ne göre Çin dünya bakır
ve alüminyumun yarısını tüketmektedir. Bugünlerde Çin ekonomisinin büyümesi 
yavaşladığından Dünya toplam ham ve mamul emtia talebi fiyatlarla birlikte düşmektedir.
Doğal olarak önümüzdeki yıllarda, madencilikte durgunluk ve talep azalması daha çok 
hissedilecektir.

Alüminyum eksenli bakıldığında Çin dünyanın en büyük alüminyum müşterisidir. Çin’de 
alüminyum fiyatları 2014 başından itibaren %10 düşmüştür. Bu, ülkedeki düşük maliyetli 
smelterların sayısında artış olduğunu gösterir. Aynı durum Rusya’da da geçerlidir. Çin’de 
kentleşmenin artması ve hafif araçlara doğru kayma alüminyum arz ve talebini teşvik
edecektir. Yassı alüminyumun çoğu ulaşım (otomotiv) ve içecek kutusuna gitmektedir. The 
Economist’in Londra Metal Borsası (LME) referansı ile verdiği bilgi analistleri 
şaşırtmaktadır. Bu bilgi  alüminyum fiyatlarında 2015 yılı içerisinde %16,5’lik artış olacağı
şeklindedir. 2014 sononda  yapılan bu tahmin, 2015 günümüz verileri ile uyumlu değildir.
Alcao referanslı son veri ham alüminyum fiyatının Mart 2015 başında geçen yıla göre ton 
başına 200 dolar düştüğü şeklindedir[5,6]. Şekil 4 arka arkaya yayınlanan 4 veriyi yıllar
dilimine bağlı olarak eleştirel biçimde vermektedir. Şekil 4(a)’da ana metaller ve altında fiyat 
oynamaları, Şekil 4(b) ise 2016’ya kadar alüminyumda küresel üretim fazlasını vermektedir. 
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Çin’de metal fiyatlarının aylara göre dalgalanmaları ve aşırı düşüşleri Şekil 4(c), fiyatlardaki 
yeni ve en son durumu ise Şekil 4(d) vermektedir. 

Çinli tüketici sayesinde, kalay üretimi (elektronik için) veya kurşun üretimi (elektrikli bisiklet 
aküsü için ) yükselişte olacaktır. Çin’in kurşun talebi 2014’te %8 büyüyecektir. Bu piyasanın
%45’i Çin merkezli olduğundan kurşun ve kalay fiyatları artacaktır.

Çin’in enerji nakil şebekesi inşaatında kullanacağı bakır miktarı sahip olduğu stratejik gizli 
stoku tüketecektir. Çin’in kendi üretimini %9 arttırması ve tüketiminin %7 olarak kalması
piyasanın şişmesine neden olur; bu da küresel bakır fiyatlarını kararlı yapar.

Şekil 4. (a) Ana metaller ve altında fiyat oynamaları (The Economist) [5], (b) Alüminyum:Y ekseni 
üretim fazlası olan alüminyum miktarını göstermektedir (milyon metrik ton)(Goldman Sachs-WSJ) 
[6], (c) Çin’de metal fiyatlarının aylara göre dalgalanmaları [10] (d) Küresel emtia fiyatlarında son 
durum[9]

3.2. Batı Ülkeleri  
Batı ülkelerinde büyüme düşüktür (bazen küçülme görülür), doğal kaynaklar ve emtia için 
talep azdır. Londra Metal Borsasında alüminyum fiyatları geçen yıl azalmıştır. 2014’te 
Londra Metal Borsası kuralları kolaylaştırdığından dolayı piyasalara metal akış hızı artmış ve 
arz fazlası oluşmuştur. ABD merkezli alüminyum devi Alcoa şirketi geçen yıl birkaç 
Avusturalyalı üretici ile iş birliği  ve  Joint Venture anlaşması yapmış ve karsız işletmeleri
kapatmıştır[6].

Zengin kuzey kuşak ülkeleri (Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa) kaynak yoğun büyüme 
modunu bugün aşmışlardır. Köprülerin, otoyolların ve şehirlerin çoğu kurulmuştur. Bu 
ülkelerde yatırım ve büyüme hizmet egemen tarafa doğru dönmüştür. Oburca ham madde 
kaynağı tüketen ve Çin’de görülen fakir köylülerin şehre taşınması gerçeği de batı ülkelerinde 
artık yaşanmamaktadır. Şehirleşmeye Çin’de de frene basılmıştır.

Metal tonajı olarak küresel talep sürekli artmaktadır. Çelikte küresel talep geçen 6 yılda
%3,3/yıl olarak artmıştır. 2012 ile 2018 arasında artış hızı %3,1/yıl şeklinde ve düşük
mertebede olacaktır. Bu aynı düşen eğilim bakır, alüminyum, nikel, kurşun çinko ve kalayda 
da vardır. Son 50 yıllık süreç içinde dünyada en çok kullanılan metallerin yıllık ortalama 
pazar büyüme hızları sırası ile; Kurşun (%2), Çinko (%2), Çelik (%3), Bakır (%3), Nikel 
(%3) ve Alüminyum (%5)’dir. Görüldüğü gibi alüminyum kullanımı mekanik, fiziksel ve 
estetik özellikleri nedeniyle en yüksek artış hızına sahiptir. Ayrıca otomotiv endüstrisi zor 
zamanlar yaşayan alüminyum sektörü için can simidi olabilir. Ford Motor şirketi yeni 
kamyonlarının kasasının tamamını alüminyumdan üretmeyi planlamakta, ayrıca General 
Motors şirketi en geç 2018 yılına kadar alüminyum gövdeli kamyonetler üretmek için 
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çalışmalarını hızlandırmıştır. Goldman Sachs’a göre küresel alüminyum talebinin yıl sonuna 
kadar %7,6 artarak 55,35 milyon tona ulaşması beklenmektedir [5,6]. Son veriler; ham 
alüminyum fiyatının Mart 2015 başında geçen yıla göre ton başına 200 dolar düşüş
şeklindedir.  Geçen yılki 2000 ABD Doları/ton, 2015 başında 1800 ABD Doları/ton olmuştur.

2015 yılında araç üreticileri, paslanmaz çelik üreticileri gibi daha fazla metal talep 
edeceklerdir. Ayrıca, 2015’te LME nikel fiyatları artacaktır.

Küresel ekonomi ve dalgalı fiyatlar hem fırsat ve hem de tehdidi yanında getirmektedir. 
Öngörü ve projeksiyon yapmak zorlaşmaktadır. Şirketlerde görülen korumacılık, yutma, 
birleşme ve işbirliği yanında spekülatif adımlar metal piyasasını oynak yapmaktadır.

4.SONUÇ

Tarım Toplumu dönemini yüzlerce yıl süren Sanayi Toplumu değerleri takip etmiştir. Bugün 
Bilgi Toplumu (Bilişim Çağı) değerlerini yaşamaktayız.  Tarım Toplumu döneminin son 
parçasından günümüze, 500 yılı aşkın tarihi aralıkta insanların yaşam biçimlerinden algılarına
kadar çok şey değişmiştir. Tarım toplumu dönemindeki sanat-zanaat ağırlıklı ve denemeli-
sınamalı üretimden bugün seri üretim-kişiye özel modüler üretim dönemine geçilmiştir.
Kısaca; yalnız üretimde değil hemen her şeyde bugüne gelene kadar birkaç kez paradigmal 
dönüşüm yaşanmıştır. Seri üretim merkezli kitleselliği takiben bu gün insanoğlu yeni bir 
üretim paradigmasının (Eklemeli Üretim)  başındadır. Modüler üretim-kişiye özel üretim 
konsepti öne çıkmıştır.

Üretim paradigmasının en çarpıcı yansıması metalik malzeme ve ürün fiyatlarında görülür. 
Sanayi toplumu döneminde yıllara bağlı fiyat düşüşü yaşanırken, tarım toplumu döneminde 
fiyat artışı söz konusudur. Yapılan incelemeler son 160 yıl içinde emtia fiyatlarının dalgalı bir 
seyirle düştüğünü vermektedir. Tarihi kayıtlar, sanayi toplumu dönemi öncesinde  (Tarım
Toplumu) üretim yöntemi ve birçok diğer kısıtlar nedeniyle zig zağlı  fiyat artışı bilgisini 
kanıtlamaktadır. Sanayi toplumu döneminden  günümüze kadar metaller ve ürünlerinin yıllara
bağlı olarak makul seviyede oluşan fiyat düşüşü  artan mekanizasyon,  otomasyon ve kitle 
üretimi nedeniyledir. Bilgi teknolojileri ile ilgili malzeme ve ürünlerde fiyat düşüşü seri 
üretim, artan minyatürizasyon ve artan işlem kapasitesi nedeniyledir. Bazı durumlarda ürün 
sayısı veya  üretim kapasitesi belirleyicidir ve düşüş geometrik olabilir. Eklemeli üretim 
teknolojisi (3D Baskı)  seri üretim ve üretim konseptini derinden etkilemektedir. 

Emtia (malzeme+ürün) piyasasını büyük ölçüde Çin belirlemektedir. EIU-Avrupa Endüstri 
malzemeleri indeksi ne göre Çin dünya bakır ve alüminyumun yarısını tüketmektedir. Dalgalı
küresel ekonominin istikrarlı yarım adası olmaya namzet olan Türkiye’mizin işi bu 
konjektürde  kolay değildir. Metal ticaretindeki payımız ve belirleyiciliğimiz dünya 
nüfusündaki payımızdan  (%1,1) fazladır. Ülke olarak, 2023 hedeflerini yakalamamız için 
ekonomik ve siyasal enstrümanları iyi yönetmemiz ve yapay/doğal krizlerden kaçınmamız
gerekmektedir.
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ÖZET
Dünyann önde gelen ülkelerinin önde gelen endüstriyel kuruluşlar, hem artan kamuoyu 
basks olsun hem de yasal koyucularn çevreyi korumaya yönelik koyduklar yasalarn 
dayatmalar olsun çevre üzerinde yarattklar etkileriyle sürdürülebilir gelişme kapsamnda, 
kendi çevre yönetim sistemlerini kurmaya başlamşlardr.
ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Standartlar, işletmeler için çevre etkilerini kontrol 
altna alabilmeleri için gerekli yapy sağlayan bir standartlar serisidir.
Her ne kadar herhangi bir ISO standard belgesi almak ve buna uyum göstermek gönüllülüğe 
bağl olsa bile ise bile yukarda saylan sebeplerden dolay günümüzde zorunlu imiş gibi bir 
hale getirmiştir. İşletmelerin çevresel performanslar ile ilgili olarak müşterilerin talep ve 
beklentileri sürekli bir artş göstermektedir. Bu çalşmada çevre yönetim sistemi ve standartlar 
hakknda bilgiler verilerek, ISO 14001:2004 standardnn uygulanş incelenmeye çalşlmş ve 
ülkemizdeki Alüminyum sektöründeki işletmelerin ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi 
Standardnn uygulanabilirliği hakknda bilgiler verimiştir. Ve ayrca yaknda revizyona 
uğrayacak ve ISO 14001:2015 olacak sistemin Alüminyum Sektörü üzerinde ne tür 
değişiklikler getireceği öngörülerek teorik bir çalşma hazrlanmştr.

Anahtar kelimeler: Çevre Yönetim Sistemi, ISO 14001, Alüminyum Sektörü, Kalite Standartlar

ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM STANDARDS 
APPLICATION OF ALUMINUM INDUSTRY 

ABSTRACT
Leading industrial organization of the world's leading countries, and increasing public pressure 
to get both get the impositions of the law which they put to protect the environment of legal 
legislators with their effects on the environment within the scope of sustainable development, 
have started to establish their own environmental management systems. ISO 14000 
Environmental Management System (EMS) standards, in order to take control of the 
environmental impact is a series of standards for businesses that provide the necessary structure. 
Although take any document and demonstrate compliance with ISO standard, even if it is 
connected to volunteer even made it as if it were a mandatory today for the reasons mentioned 
above. Business customers' demands and expectations regarding environmental performance 
shows a steady increase. Giving information about environmental management systems and 
standards in this work, ISO 14001: 2004 implementation of the standard has to be examined 
and for business in the aluminum sector in our country ISO 14001: 2004 Environmental 
Management System has data information on the applicability of the standard. And it will also 
soon undergo revision and ISO 14001: 2015 What kind of changes will be on the aluminum 
sector system would bring foreseeing a theoretical study has been prepared. 

Key words: Environmental Management System, ISO 14001, Aluminum Sector, Quality Standards 
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1. Çevre Yönetimi ve Sistemleri 

Çevre yönetimi; çevre üzerinde insanlarn olumsuz aktiviteleri sonucunda oluşabilecek zarar 
verici etkileri, içinde yaşanlan zaman diliminin ihtiyaçlarn karşlayacak ve gelecek 
nesillerin gereksinimlerini de hesaba katacak şekilde düzenlemeye ve yönlendirmeye dönük 
çeşitli araçlarla planlama, karar alma, politika geliştirme, benimseme ve uygulama süreci 
olarak tanmlanabilmektedir. [1]  

ISO 14000 standartlar sistem yönelimli ve ürün yönelimli olarak snflandrlabilirler. Sistem 
yönelimli standartlar, bir çevre yönetim sisteminin oluşturulup çalştrlmas ve 
değerlendirilmesi için kapsaml ilkeler sağlar ve diğer sistemlerle ara yüz oluştururlar. Ürün 
yönelimli standartlar ise ürünlerin ve hizmetlerin üretimleri ve ekonomik ömürleri boyunca 
çevre üzerindeki etkilerini araştrrlar ve bu etkileri minimuma indirmeye çalşr. 

ISO 14000 çevre yönetim sistemi standartlarnn temel prensipleri şunlardr;

- GENEL bir standarttr, her tip ve büyüklüklükte organizasyonlar için imalat ticaret veya 
hizmet sektörlerinde uygulanabilir.
- ÖNLEYİCİ’dir, çevreye verilen zararlarn oluşmadan önlenmesini hedefler
- GELİŞİMCİ’dir, performans ölçmeye ve iyileştirmeye yöneliktir.
- GÖNÜLLÜLÜK esasna dayanr. Ancak bir kez sistem uygulanrsa standardn gereklerine 
uyulmak zorunludur. 
- SİSTEM BAZLI’dr. Kurulan istem dökümante edilmiş prosedürlerle desteklenmelidir.   [3]

Çevre yönetimi, kuruluşlara sistematik yaklaşm gösterir ve çevre problemlerinin, faaliyet ve 
işletme stratejileri ile entegre edilmesine yardmc olur. Halkn artan çevre bilinci ve çevreye 
duyarl ürünlere yönelmesi, devletlerin çevre düzenlemeleri ve politikalar, organize olmuş 
gruplarn basklar sonucu işletmeler çevre yönetim sistemini uygulamaya başlamşlardr. [1]

Uluslararas Standardizasyon Örgütü (Cenevre, İsviçre merkezli), genel yönetim sisteminin kuruluş 
yaps, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, prosedürler, süreçler içeren ve bir çevre 
politikas sürdürmek ve gözden geçirmek, elde etmek, gelişmekte olan kaynaklarn uygulanmasn 
içeren bir çevre yönetim sistemi tanmlar. [1] 

ISO 14000 standartlar hazrlayan komitelerin özellikle dikkate aldklar baz temel ilkeler 
vardr. Bu ilkeler aşağda sralanmştr.

- Daha iyi bir çevre yönetimi sağlanmas.
- Bütün ülkelerde uygulanabilirlik.
- Kamunun ve standartlar kullananlarn çkarlarnn gözetilmesi.
- Düşük maliyetlere yol açmalar ve dünyann her yerinde her boy işletme için kolaylkla 
uygulanabilirlik. 
- Esnekliğin içsel ve dşsal olarak kontrol edilebilirliği.
- Bilimsel bir tabana dayanmas.
- Pratik, yararl ve kullanlabilir olmalar. [2] 
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1.1. Çevre Yönetim Sistemlerinin Tarihçesi 

Genel olarak ISO 14001 oluşturuluncaya kadar çeşitli çevre yönetim sistemleri kullanlmştr. 
Entegre yönetim sistemlerinden biri olan çevre yönetim sistemi standartlarndan ilki, Birleşik 
Krallk’n Ulusal Standartlar Enstitüsü (British Standards Institute) tarafndan 1992’de hazrlanan 
BS 7750 çevre yönetim sistemi standarddr. Bunun devamnda Avrupa Birliği tarafndan Eko–
Yönetim ve Denetim Sistemi (EMAS: Eco–Management And Audit Scheme) oluşturulmuştur 
(Yontar, 2007, 479-482). Daha geniş ve dünya çapnda uygulanmas amac ile ISO 1990’larn 
başlarnda bir çevre yönetim sistemi standard üzerinde çalşmaya başladktan sonra da, son olarak 
1996 ylnda ISO tarafndan uluslararas işbirliği çerçevesinde dünyada en çok kabul gören çevre 
yönetim sistemi standard olan ISO 14001 standard oluşturulmuş ve ilan edilmiştir. [1]

1.2. Çevre Yönetim Sisteminin Amaçlar 

Çevre yönetim sistemi; çevresel amaç ve hedefleri tanmlama ve çevre yönetim sistemi 
gereksinimlerini karşlamak için yeterli ve uygun, politika ve prosedürlerin oluşturulmas, sürekli 
çevresel performans elde etmeyi sağlayan bir araçtr. [1]

Çevre yönetimini, genel yönetim sistemi içerisinde benimseyen ve uygulamaya koyan her 
kuruluşun, bu kararllkla hedeflediği temel amaçlar vardr:

- Çevresel etkilerin yönetimsel karar alma süreçlerinde temel etmen olmasn sağlamak, 
- Çevresel kirlilikleri önlemek ve çevresel nitelikleri geliştirmek, 
- Çevresel planlamaya ve çevre konusunda çalşmakta olan kurumlar arasnda eşgüdüme öncelik 
vermek,  
- Doğal kt kaynaklarn israfn önlemek, 
- Yaplmas planlanan alt yap projelerinin çevre ile uyumlu olmasn sağlamak, 
- ÇED sisteminin çevre yönetiminde egemen olmasn sağlamak, 
- Çevresel karar alma süreçlerinin, çevresel veri sistemlerine dayal olmasn sağlamak. [1] 

tr.

1.3. Çevre Yönetim Sistemi Uygulamann Yararlar 

Çevre yönetim sisteminin en büyük özelliği kuruluşun sürekli gelişmesini sağlamasdr. 
Hedeflerin oluşturulmas, planlarn yaplmas, sistemin denetlenmesi, yönetimin sonuçlar 
gözden geçirmesi ve gereken düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmesi, hep ayn 
felsefeyi, “sürekli gelişmeyi” sağlamak içindir. Ksaca Çevre Yönetim Sisteminin yararlar
şöyledir:

- Çevre politika, amaç ve hedeflerinin başarlmas 
- Çevre yasalarna uyum sağlanmas ile kirliliğin engellenmesi ve atklarn azaltlmas 
- Ekonomik ve diğer kaynaklarn tüketiminde azalma sağlayacak alanlarn tespit edilmesi ve 
kaynaklarn etkin kullanm ile ekonomik kazanç elde edilmesi 
- İşletmenin gelecekteki çevre sorumluluklarna yaklaşmna rehber olacak temel prensiplerin 
tanmlanmas 
- Tüm çalşanlarn işletmenin çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltc ya da ortadan kaldrc 
yönde davranmasn güvence altna almak için görev, yetki ve sorumluluklarn belirlenmesi ve 
yazl hale getirilmesi 
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- Değişen koşullara uyum göstermede elde edilen yetenek artş ile elde edilen rekabet gücünün 
işletmenin itibar ve pazar paynn yükselmesine yardmc olmas (Korul, 2003, 108) şeklinde 
açklanabilir. [1] 

2. ISO 14000 Serisi Standartlar 

ISO 14000 uygulamada olan çevre mevzuatlarnn yerini almay değil, aksine tamamlamay 
amaçlamaktadr. ISO 14000 serisinde deşarj ve emisyon limitleri veya performans gereklilikleri 
yoktur. Onun yerine, kuruluşun bu konudaki hedeflerine, ne ölçüde ulaştğnn sorgulanmas 
vardr. [1] 

Çevre yönetimiyle ilgili ISO 14000 standartlar, kuruluşlara, ekonomik ve çevreye yönelik 
amaçlarna ulaşabilmeleri konusunda yardmc olmak için; diğer yönetim gerekleriyle 
bütünleştirilmiş olan etkin bir çevre yönetim sistemi ÇYS’ nin başlca unsurlarn sağlamak
amacyla düzenlenmiştir.

Yönetim sistemi; amaçlarn ve önceliklerin belirlenmesi, amaçlara ulaşabilmek için 
sorumluluklarn atanmas, sonuçlarn ölçülmesi ve raporlanmas ve taahhütlerin kuruluş dş
bir kurum tarafndan doğrulanmasn içermektedir. ISO 14001 standardnn çevre performans
olmadğ, çevre yönetim sistemi standard olduğuna dikkat edilmelidir. [6] 

ISO 14000 serisi standartlar Tablo-1’de verilmiştir;

Tablo 1. ISO 14000 Serisi Standartlar [2]

ISO 14000 SERİSİ STANDARTLARI

Standart No Standart ismi ve içeriği

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri - Özellikler ve Kullanm Klavuzu.

ISO 14004 Çevre Yönetimi – Çevre Yönetim Sistemleri – Çevre Yönetim 
Prensipleri Klavuzu – Sistemler ve Destekleyici Teknikler 

ISO 14010 Çevre Yönetimi – Çevre Denetim Klavuzu – Çevre İle İlgili Denetimin 
Genel Prensipleri
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ISO 14011 Çevre Yönetimi – Çevre Denetim Klavuzu – Denetim Usulü
Ksm 1: Çevre Yönetim Sistemlerinin Denetimi

ISO 14012 Çevre Yönetimi – Çevre Denetçilerinin Haiz Olmas Gereken Özellikler

ISO 14020 Çevre Yönetimi – Çevre İle İlgili Etiketlemenin Temel Prensipleri.

ISO 14021 Çevre Yönetimi – Çevre İle İlgili Etiketleme – Çevre İle İlgili İddialarn 
Öz beyan – Terimler ve Tarifler 

ISO 14040 Çevre Yönetimi – Hayat Boyu Değerlendirme (HBD) – Genel Prensipler 
ve Uygulamalar

ISO 14060 Çevre Yönetimi – Mamullerin Çevre Veçhelerinin Mamul Standartlarna 
Dahil Edilmesiyle İlgili Klavuz

ISO 14001 çevre yönetim sistemi Planla–Uygula–Kontrol et–Önlem al(PUKÖ) olarak bilinen 
sisteme dayanr;

Planlama Süreci: Çevre boyutlar tespit edilir, önemli olanlar değerlendirilir, amaç ve hedefler 
oluşturulup, uygulamalar planlanr. Planlama TSE Çevre Yönetim Sistemleri kullanm 
klavuzunda(çevre boyutlar, kanuni ve diğer şartlar, amaçlar- hedefler) başlklar altnda yer 
almştr. [1] 

Uygulama ve Faaliyet Süreci: Plan uygulanr ve üzerinde anlaşlan önlemler kuruluşun 
hedefleri doğrultusunda alnr. Bu madde altnda kuruluşlar; Kaynak-görev-yetki ve 
sorumluluklar, Uzmanlk-eğitim yeterlilik, İletişim, Dokümantasyon, Dokümanlarn Kontrolü,
Faaliyetlerin Kontrolü, Acil durumlara hazr olma ve bu durumlarda yaplmas gerekenler 
hakknda TSE Çevre Yönetim Sistemleri standardn karşlayacak şekilde çalşmalar yaparlar. 
[1] 

Kontrol Et (Değerlendirme Süreci): Plan dâhilindeki faaliyetler etkinlik ve yeterlilik açsndan 
kontrol edilip, sonuçlar planlananlar ile karşlaştrlr. Zayf noktalarn çkmas için veri 
oluşturulur. TSE Çevre Yönetim Sistemleri standardnda kontrol ve düzeltici faaliyetler 
maddesi olarak; İzleme ve ölçme, Uygunluğun değerlendirilmesi, Uygunsuzluk düzeltici ve
önleyici faaliyetler, Kaytlarn kontrolü, İç tetkik gibi başlklar altnda açklanmaktadr. [1] 

İyileştirme (Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) Süreci): Çevre denetimlerinden elde edilen 
sonuçlar, Çevresel amaç ve hedeflerin ne ölçüde yerine getirildiğini, Değişen şartlar ve bilgiler 
ile ilgili ÇYS sürekli uygunluğunu koruyup korumadğn, konuyla ilgili taraflarn endişelerini, 
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görüşlerini içermelidir. Potansiyel/fiili uygunsuzluklar oluşmamas veya tekrarlanmamas için 
planl faaliyetler ile giderilir. Sistem, düzeltici önleyici faaliyetlere uygun olarak yeniden 
yaplandrlr.  [1]  
 

Kuruluş yönetimi, sürekli gelişmenin, ÇYS’nin kuruluş ve mevcut şartlara uygunluğunun, 
dolaysyla kuruluş çalşmalarndaki başarnn devam ettirilebilmesi için ÇYS’ni belirli 
aralklarla gözden geçirip değerlendirmelidir. [7] 

 

Şekil 1. Sürekli iyileştirmede PÜKO döngüsü [8] 

ISO 14001 standardnn revizyon çalşmalar 2012 ylndan beri devam etmektedir. Taslak 
Uluslararas Standart 01.07.2014 tarihinde yaynlanmş olup, standardn Haziran 2015’de 
yaynlanmas beklenmektedir. 

ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardnn, diğer yönetim sistemi standartlar ile entegre 
olabilmesi için “Yüksek Seviye Yaps-High Level Structure” üzerine kurulmakta olup, 
yönetiminin kolaylaştrlmas hedeflenmiştir. [5]  

Bu konuyla ilgili ayrntlar “ISO 14001 Standardnn revizyonu” konusu dahilinde anlatlmştr. 

2.1. Sistemin Belgelendirilmesi  
 

ISO 14001 Belgelendirme süreci 8 ile 18 ay arasnda değişmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi kurmak için bir danşman kuruluşa başvurmak esastr. Danşman kuruluşlar, ISO 14001 
belgesi almak isteyen kuruluşlara hem iç denetim hakknda eğitim vermekte olup hem de dş 
denetimi yaparak ISO 14001 sertifikas verme yetkisi olan kuruluşlardr. Ayrca üniversitelerin 
ilgili bölümlerinden de yardm alnabilir. Bu belge 3 yl için geçerli olup çevre yönetim 
sisteminin işletilmemesi durumunda belgeyi askya alma veya belge iptali mümkündür. [1]
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3. ISO 14000 Standardnn Revizyonu (ISO 14001:2015)

ISO 14001 standardnn revizyonu, popülerlik, mevcut ekolojik, politik ve sosyal gelişmeler 
doğrultusunda, standart revize ve güncelleme komitesinin sürekli çabalarnn bir sonucudur. 
ISO 14001:2015 çevre ve ekolojik düzen korunmas açsndan son yönelimleri, ihtiyaçlar 
karşlayacak ve diğer yönetim sistem standartlar ile (örneğin; ISO 9001) uyumlu hale gelecek 
şekilde hazrlanmaktadr. ISO 14001 çevre yönetim sistemi kuruluşun ürün ve hizmetlerinin 
tasarm, üretim, dağtm, tüketim ve bertaraf etme yöntemlerini yaşam döngüsü yaklaşmn 
kullanarak kontrol eder ve etkiler, bu sayede sürdürülebilir kalknmaya katk sağlamak için 
sistematik bir yaklaşm sağlar. Standart, dş kaynakl süreçlerin kontrolünü, kullanclarna
tantr. Stratejik planlama, risk ve frsatlarn belirlenmesi, tedarikçi ve yüklenici iletişimi, ürün 
ve hizmetlerin tasarm, kullanm srasndaki ve kullanm ömrü sonunda ortaya çkabilecek 
çevresel etkilerin iyileştirilmesi ve bertaraf edilmesi ile ilgili gereksinimleri kapsamaktadr. [5] 

ISO 14001 standardnn revizyon çalşmalar 2012 ylndan beri devam etmektedir. Taslak 
Uluslararas Standart 01.07.2014 tarihinde yaynlanmş olup, standardn Haziran 2015’de 
yaynlanmas beklenmektedir. [5] 

ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardnn, diğer yönetim sistemi standartlar ile entegre 
olabilmesi için “Yüksek Seviye Yaps-High Level Structure” üzerine kurulmakta olup, 
yönetiminin kolaylaştrlmas hedeflenmiştir. [5] 

3.1.  High Level Structure (Yeni Seviye Yaps)

Yeni bir ortak biçim olan bu yap tüm yönetim sistemi standartlar kullanlmak üzere 
geliştirilmiştir, birden fazla yönetim sistemi (örneğin, kalite, çevre, bilgi güvenliği) uygulayan 
kuruluşlarn daha iyi entegrasyonunu ve uygulama kolaylğn sağlayacaktr. Revizyon, tüm 
yeni yönetim sistemleri standartlar için ortak, yeni ve üst düzey yaps kullanlarak yazlmştr. 
High Level Structure” ve ortak metin kamuya açk bilgidir ve http://www.iso.org/directives
“Annex SL”’ web sitesi içinde bulunabilir. “Annex SL” tüm ISO yönetim sistemleri 
standartlarna uygun bir metin oluşturmalar için standart geliştiricilere yönelik hazrlanmş bir 
klavuzdur. [5] 
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Tablo 2. ISO 14001:2015 Revizyonunun PÜKO Döngüsüne Etkisi [5]

PÜKO DÖNGÜSÜ
Planla 4. Organizasyon Bağlam

6. Planlama 5. Liderlik 

Uygula 7. Destek 
8. Operasyon 

Kontrol Et 9. Performans Değerleme
Önlem Al 10. İyileştirme

Standardn Haziran 2015 tarihinde yaynlanmas beklenmektedir. Belgeli firmalar standardn 
yaynlanma tarihinden itibaren 3 yl içerisinde yeni revizyona geçiş yaplmas uygulamas 
beklenmektedir. [5] 

ISO 14001:2015 Standardn Yaps’ndaki değişiklikler ise şöyle özetlenebilir; (Şekil-2)

Şekil 2. ISO 14001 : 2015 Standardnn Yaps [5]

4. Alüminyum Üretimi

4.1. Alüminyum

Periyodik cetvelin III A gurubunda bulunan ve atom numaras 3, atom a rl  26.89 olan +3 
değerlikli bir element olan alüminyumun 20 0C’taki yoğunluğu 2,7gr/cm³, ergime noktas 659,8 
°C, kaynama noktas 2450°C, snma ss 0.224Cal/gr( 00 0C’ta), erime ss 400 Cal/gr, 20 
°C’taki elektriksel iletkenli i bakrn %65’i, sl iletkenli i 0,5, şk yanstlabilirli i %90 olup, 
bu özellikler ala m elementleri katlarak büyük ölçüde değiştirilebilmektedir.[4] 

Alüminyumu diğer metallere göre birçok alanda avantajl klan en önemli ana özelliklerini;
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- Hafifliği,
- Hafifliğine Karşn Alaşmlandrldğnda Yeterli Mukavemeti,
- Tekrar Defalarca Kullanlabilirliği,
- Yüksek Korozyon Direnci,
- Çekilebilirliği,
- Şekillendirilebilirliği,
- Dövülebilirliği,
- İşlenebilirliği,
- Yüksek Is ve Elektriksel İletkenliği,
- Işk ve Is Yanstclğ

olarak sralanabilir [4] 

4.2. Alüminyum Üretimi:

Bugün alüminyum üretiminde iki kaynak söz konusudur :

1. Cevherden üretilen alüminyum (Birincil Alüminyum)
2. Hurdadan üretilen alüminyum (İkincil Alüminyum)  [4] 

Cevherden üretilen alüminyumun günümüzde daha çok Boksit cevherinin cevher hazrlama 
işlemleri başta olmak üzere, baz proseslerden geçerek konsantredeki Al oran endüstrinin 
istediği hale getirilerek üretim prosesleri gerçekleşmektedir. Boksit cevherinden bu işlemlerle 
önce Alümina üzriti ve daha sonra Alüminyum üretimi gerçekleştirilir. Boksit (Al2O3.nH2O) 
bir mineralden çok, minerallerden teşekkül etmiş mineraller topluluğu ve alüminyum 
cevherlerine verilen genel isimdir.  [4] 

Alüminyum üretiminde bir döngü söz konusudur. İkincil alüminyum üretiminde metal 
kaynağ olarak alüminyum hurda kullanlmaktadr. Alüminyum hurdalarn başlca iki kaynağ 
vardr:

* İşlem ve döküm ürünlerinin üretimi srasnda oluşan geri kazanma olaslğ %100 olan Yeni 
Hurda,
* Kullanm ömrünü doldurmuş geri kazanma olaslğ yaps, şekli ve et kalnlğna göre 
%30-95 arasnda değişen ise Eski Hurdadr.

4.3. Alüminyum Ürünleri

Günümüzde, alüminyum yar-ürün ve ürünlerin farkl snflandrlmalarna rastlanlmaktadr. 
Alüminyumla ilgili kuruluşlarn teknolojileri, kullanm alanlar ile bulunduklar ülkelerin 
gümrük, uluslararas ticaret ve endüstriyel sistemlerine göre değişen, farkl yaklaşmlardan 
kaynaklanan snflandrmalar yaplmasna rağmen, ülkemizde daha çok alüminyum üretim ve 
teknolojisine dayanlarak düzenlenmiş aşağdaki snflandrma, alüminyumla ilgili kuruluşlarca 
benimsenmiştir. [4] 
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I -  Döküm Ürünleri:
a) Döküm İngotu (Alaşml külçe, alaşmsz külçe, elektrik iletken)
b) İşleme İngotu (Ekstrüzyon ürünlerinin üretiminde kullanlan yuvarlak ve köseli ingot ve 
hadde mamulleri üretiminde kullanlan yass ingot)
c) Sürekli Döküm Levha (filmaşin) ve çubuk
d) Granüle Alüminyum
e) Toz Alüminyum

II -  Hadde Ürünleri:
a) Scak Hadde (levha rulo): 6 mm ve daha üst kalnlkta
b) Soğuk Hadde (levha, rulo,şerit,disk): 0,2 mm-6 mm 
c) Folyo: 7-200 mikron 

III - Ekstrüzyon Ürünleri:
a) Çeşitli Profiller
b) Alüminyum Teller    [4] 

5. Alüminyum Sektöründe ISO 14000 ÇYS’nin uygulanmas:

Bir endüstri işletmesi için bir kalite belgesi (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 gibi…) alma 
zorunluluğu yoktur. Ancak işletmeler günümüzde artan rekabet koşullar ile mücadele etmek, 
sektörlerinde iyi bir itibar kazanmak, iş akşnn bir düzene oturmas, işgörenlere daha elverişli 
çalşma ortamnn sağlanmas vb. gibi kstaslar göz önüne alndğnda  bu tür kalite belgelerine 
sahip olmas o işletme için avantajlar getirdiği de bir gerçektir.

ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi de bu açdan baklrsa, proses temelli bir sistemdir, 
performansa dayal bir sistem değildir. İyi bir çevre yönetimi için temel kstaslar tanmlar. 

5.1. Alüminyum sektöründe ISO 14000 in incelenmesi 

Alüminyum sektörü bakmndan ele alnrsa, bu işi 3 şekilde incelemek mümkündür

5.1.1. Madencilik açsndan incelenmesi

Birincil Alüminyum üretiminde, özellikle de Boksit cevherinin ocaklardan çkarlş esnasnda 
alnan ÇED raporu doğrultusunda ÇYS’ye uyum doğrultusunda çalşlmaktadr. Çevre 
politikas ile Boksit madeninin çevreye uyumlu şekilde çkarlmas yönünde çalşmalar 
yaplmaktadr.

Ayrca Cevher Hazrlama işlemleri ile Boksit ten Alümina ve Alüminyum üretimi srasnda da, 
kullanlan alet ve makinelerin (eleklerden krclara, değirmenlerden snflndrclara hatta varsa 
flotasyon ekipmanlarna) bakmlarnn zamannda yaplmas, çkan toz emisyonlarnn 
ölçülmesi, atklarn bertaraf, atk havuzunun kontrolü, arada yaplan kalite kontrol 
muayenelerinin düzenlenmesi ve muayene araç gereçlerinin kalibrasyonlarnn yaplmas 
srasndaki çalşmalarn ÇYS’na uyumlu hale getirilmeye çalşlmaktadr.

5.1.2. Döküm Sektörü açsndan incelenmesi

Alüminyumun ergitilmesi srasnda açğa çkan gazn kontrolü ve bu gazn bertaraf için gerekli 
düzeneğin kontrollerinin yaplmas, Alüminyum ergitiminden çkan cürufun güvenli şekilde 
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bertaraf yaplmas, kum kalplama yöntemi uygulanyorsa kum partiküllerinin havaya 
karşmasna yönelik fabrika havalandrma sistemi ona göre dizayn edilmesi, ergitme 
ocaklarnn bakmlarnn yaplmas, elektrik ile çalşan ocaklarn elektrik sarfiyatlarnn
minumuma indirilmesi, şayet kat veya gaz yaktla çalşan ocakla çalşlyorsa (kok kömürü, 
fuel-oil gibi) o yaktlarnda kontrollerinin yaplmas, dökümden sonra iş temizlemede döndü 
malzemelerin (yolluk, memeler, varsa curufluk, besleyici, çkc vb.)  tekrar ergitilecek 
konumda olup olmadğ belirlendikten sonra tekrar ergitiminin yaplmas, tekrar tekrar 
kullanlan kalp kumundan numuneler alnarak kalite kontrol laboratuvarnda analizlerinin 
yaplmas, dökülen parçann iş temizleme ve makine sürecindeki kullanlan alet ve makinelerin 
bakmlarnn yaplmas vb. işlemlerin tümünde ÇYS’na uyumlu hale getirilmeye 
çalşlmaktadr.

5.1.3. Ürün Üretimi (Hadde, Ekstrüzyon vb. yöntemlerle) açsndan incelenmesi 

Haddeleme üretimi srasnda kullanlan araç, gereçlerin kontrolleri yaplmas, ortaya çkan gaz 
ve toz emisyonlarnn yaplmas, baca gaz için gerekli tedbirlerin alnmas, kimyasal atklar
çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafnn yaplmas gereklidir. piyasadan toplanan 
hurdalarn analizlerinin yaplmas gereklidir. Bunlarn da dokümantasyonlarnn yaplmas 
uzun vadeli ÇYS programlarnn yaplmasna yardmc olacaktr.

5.2. ISO 14001:2015 Revizyonu Alüminyum Sektörüne neler getirecek:

ÇYS’nin 2015 reziyonu ile daha önceden de bahsedilen Yüksek Seviye Yaps (High Level 
Structure) ile Liderlik anlayş daha belirgin hale gelmektedir. Haziran-2015’den sonra yeni 
ISO 14001 belgesi alacak veya ISO 14001:2004 belgelerini ISO 14001:2015 yeni şartlar ile 
yenileyecek Alüminyum İşletmeleri, başta proses yaklaşmn daha belirgin hale getirecekler. 
Yani Birincil veya ikincil alüminyum üretimi srasnda üretim proseslerinin tanmlar daha 
belirginleştirecekler. 

Onun yannda zorunlu şartlar azaltlarak esnek bir yap oluşturulmakta. Alüminyum işletmeleri 
için risk değerlendirilmeleri yaplarak riski düşük işlerde şartlar biraz daha esnekleştirilebilir. 
Ancak bu riski yüksek işlemlerde, örneğin Alüminyum ergitimi ve dökümü srasnda yüksek 
scaklk olduğundan risk değeri yüksektir, onun yannda tehlikeli kimyasallarla çalşlrken 
veya atklarn kontrolleri ve bertaraf srasnda gibi işlemlerde yine zorunlu şartlar yerine yine 
getirilecektir. Bununla beraber 2015 revizyonu ile risk yönetimi daha belirgin hale gelmiştir.

2015 revizyonu ile birlikte 3 yeni kavram daha gelmektedir, “Tedarik Zinciri”, ”Değer Zinciri” 
ve “Ürün Yaşam Döngüsü”. [6] Özellikle de İkincil Alüminyum üretiminde hammadde veya 
piyasadan toplanan hurdalarn üretimi girişi konusundaki şartlar daha belirginleştirilecek. Buna 
bağl olarak değer zinciri ile, Alüminyum hammaddelerinin ve ürünlerinin lojistiğinin ÇYS ye 
uyumlu hale getirilmesi, özellikle Alüminyum ürünlerinin pazarlanmas srasnda ÇYS ile 
uyumlu hale getirilmesi ve hedef maliyet en aza indirilerek katma değeri yüksek Alüminyum 
ürünlerin üretilmesi aşamasna gelinecektir. Ürün Yaşam Döngüsü ile de Alüminyum 
işletmeleri tedarikçi ile müşteriler arasndaki ilişkilerde bilgi sistemleri daha belirgin olarak 
kullanlacak, özellikle de internet teknolojisinden daha da fazla yararlanlacak. Bilgi sistemleri 
sayesinde farkl mühendislik işbirlikleri de gerçekleşecek. Alüminyum üretimi tüm boyutlaryla
Maden, Metalürji, Makine mühendislik aşamalarndan geçer. Tüm bu aşamalarn birleştirilmesi 
ve daha da belirginleştirilmesi öngörülmektedir. Mesela Birincil Alüminyum üretimde daha 
çok Madencilik ve Metalürjik mühendislik aşamalar ÇYS’ye göre uyumlandrlacak, İkincil 
Alüminyum Üretiminde ise daha çok Metalürji ve Makine mühendislik aşamalar da ÇYS’ye 
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göre uyumlandrlacaktr. Tabi bunlarn yannda Kalite Kontrol aşamalar da etkin şekilde 
uygulanacaktr.

Uygunluk kontrolü ve değerlendirilmesi ise daha da genişletilmekte ve mümkün olan en erken 
aşamada uygunsuzluklar önlemek için sürekli bir görev olacaktr. Ayrca “Uygun Olmayan 
Proses Çktlar” kavram da gelmektedir. Yani Alüminyum üretim prosesleri srasnda 
uygunsuzluklar en başndan belirlenecektir. Buna göre Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DÖF) 
sistemi daha da genişleterek uygulanacaktr.

6. SONUÇ

Alüminyum sektöründeki işletmelerden ISO 14001:2004 belgesine sahip olanlar, çevreye 
uyumlu ve sürdürebilir bir sistemi oturtmak için proseslerini buna göre dizayn etmektedirler. 
Yalnz ÇYS’nin 2015 versiyonu ile baz değişiklikler onlar beklemektedir. Özellikle de 
“Annex SL” sisteminin gelmesi, Liderlik kavramnn ön plana çktğ, “Tedarik Zinciri”,
”Değer Zinciri” ve “Ürün Yaşam Döngüsü” kavramlarnn yeni bir boyut kattğ,  uygunluk 
kontrolü ve değerlendirilmesi düşünüldüğünde, üst yönetim daha da etkin olacağ ortadadr. 
ISO 14001:2004 ten ISO 14001:2015 e geçiş aşamasnda biraz zorluklar olsa da sistem zamanla 
oturduğunda çevreye uyumlu ve sürdürebilir üretim ile Alüminyum sektörü daha da iyi bir 
noktaya gelebilir. 
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Alüminyum Endüstrisinde Enerji Verimliliği ve Sera Gazları

Energy Efficiency and Greenhouse Gasses in Aluminum Industry

Fevzi Yılmaz, Ebubekir Koç, Yaşar Akça
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  /  Türkiye

ALÜMİNYUM ENDÜSTRİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve SERA 
GAZLARI

Fevzi YILMAZ1, Ebubekir KOÇ2 ve Yaşar AKÇA2

1Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2Alüminyum Test 
Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM) 

ÖZET
Alüminyum metaller arasında enerji yükü en fazla olan ve üretimi sırasında fazlaca sera gazı
emisyonu salan bir metaldir. EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulamaları ve bazı
alıcıların enerji verimliliği belgesini zorunlu tutmaları işletmelerimizi derinden 
etkilemektedir. Yaptığımız saha çalışmaları ülkemiz alüminyum endüstrisinin enerji 
verimliliği çalışmalarını önceleme gerektiğini göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Alüminyum, enerji verimliliği, sera gazı, EN ISO 50001

SUMMARY
Inmetalsfamily, aluminum has the highest energy content and during production it gives 
considerable amount of green house gas emission. EN ISO 50001 Energy Managament 
System and guiding to buy erto ask certificate from client companie saffect our aluminum 
industry deeply. Case studies performed by us showed that our aluminum industries should 
give importance to energy efficiency works. 

Keywords: Aluminum, energyefficiency, greenhousegas, EN ISO 50001 

1. GİRİŞ

Modern hayat, çok dezavantajları olan fosil yakıtların üzerinde temellenir. Kömür en ucuz ve 
kirli yakıttır ve emisyonu arttırır.  Petrol jeopolitik şoklara açıktır ve fiyat istikrarı yoktur. 
Doğal gaz boru hatlarıyla iletilir ve ciddi politik yükleri de taşır. Nükleer enerji de politik 
güçlükleri yanında taşır, ayrıca 2011 Japon Fukushima Santralı kazası sonrası bu enerjiye 
karşı halk duyarlılığı artmıştır. Hidroelektrik enerji kapasitesi sabittir. Rüzgar,jeotermal ve 
güneş gibi yenilenebilirler ise marjinal paya sahiptir. Sürdürülebilirlik için enerjinin kendisi, 
çevresel etki ve temin zorluğu nedeniyle verimliliği önemli kılmaktadır.

Enerji tüketen her türlü eylem ve sürecin çevreye yüklediği karbondioksit veya karbon 
cinsinden bir faturası vardır. Kısaca, enerji üretimi, yerleşim, ulaşım ve endüstriyel faaliyetler 
için fosil yakıtların yanması karbon dioksit ve diğer sera gazlarını (SG) atmosfere verir. 
Karbondioksit gibi gazların atmosferde fazla birikmesi eko-sistemi bozar, küresel ısınma ve 
iklim değişikliğine sebebiyet verir. Bunun etkisi çok belirgin olup, ani yağışlar, kuraklık,
buzların erimesi, balıkların kuzeye kayması, su baskınları ve tayfun gibi doğal afetler yaşanır.
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Bu boyut tek başına da olsa enerji tasarrufu (tüketiminin azaltılması) ve verimli kullanımını
zorunlu kılmaktadır.

Enerji tasarrufu ve sera gazı azaltımı için 3 yol vardır;

1. Yüksek verimlilik, yerel üretim ve depolama,
2. Alternatiflere yönelme 
3. Milyarlarca yeni cihazı, iletim hatlarını internetle birbirine bağlamak ve 
tüketimi yönetmektir.

Ülkemizde alüminyum ve alaşımları, demir-çelikten sonra gelen ve en hızlı büyüyen 
metalikmalzemeler gurubunu oluşturur. Bu çalışmada talep-üretim kontrolü boyutu da dikkate 
alınarak alüminyum endüstrisinde sera gaz çıkışı ve enerji verimliliği tartışılmıştır.

2. ALÜMİNYUM ENDÜSTRİSİNDE SERA GAZLARI 

Alüminyum üretimi ve ergitme kayda değer enerji tüketimi yanında karbon dioksit ve 
perflorokarbon (PFC) gaz emisyonunu atmosfere salar. 

1 ton CO2’in ısı tutma kabiliyeti standart bir kabul olup emisyonlar CO2 eşdeğeri ile ifade 
edilir.PFC gazları toksik ve ozon-inceltici özellik taşımazken çok yüksek küresel ısıtma
potansiyeline sahiptir. 1 ton CF4’ünısıtma etkisi 6500 ton CO2’e eşittir. Bu, C2F6 için 9200 ton 
CO2’dir.

Kaynaklar[1-4]atmosfere salınan SG miktarını farklı olarak vermektedir. Örneğin OECD 
2006 yılı için toplam sera gazı emisyonu 51 GT (gigaton) olarak vermiştir. 23 Eylül 2014 
New York Küresel sınma toplantısında 2013 yılı karbondioksit eşdeğeri SG 31 GT olarak 
kabul görmüştür. OECD Raporu, çelik, bakır, alüminyum ve nikel endüstrileri toplam 
emisyon çıktısını, 2.62 GT olarak vermiştir (Toplam SG’ının %5,2’si). Amerikalılar
alüminyum endüstrisi payını 0,41 GT CO2 eşdeğeri olarak vermişlerdir.

Metallerin madencilik, zenginleştirme, ergitme ve rafinasyonlarından SG çıkışı olur. Tablo 
1’de alüminyum ve diğer metallerin sonuçları verilmiştir. 2006 yılı için birincil alüminyum 
üretimi 33 milyon ton iken SG çıktısı 410 milyon tondur (12,5 kg CO2 eşdeğeri çıktı/kg
alüminyum için). Bu, daha önce verilen ve kabul gören değerin (14 kg CO2/kg Al)  biraz 
altındadır. Tablo 1 değerleri birim ağırlığa göre alüminyumun  çelikten 8kat fazla SG 
verdiğini göstermektedir (Çelik için kg başına 1,7 kg CO2). 1 kg çelik için verilen 1,7 kg 
CO2oldukça düşüktür ve sadece dekompozisyon ve redüksiyon CO2’lerini kapsadığı
düşünülmektedir. Burada, elektrik enerjisi ve diğer işlemlerden gelen CO2 çıktısı ihmal 
edilmiştir. Bir başka kaynak(4)aynı şekilde çelik için elektrik enerjisi payını hariç tutarak 
kgçelik  başına 3,8 kg CO2 emisyonun çıkışını vermiştir. Bu kaynağa göre 1 kg çelik üretimi 
sırasında 12.22 kWh elektrik enerjisi harcanır. 1 kWh elektrik enerjisi üretim girdi 
karmaşasına bağlı olarak yaklaşık 0,5 kg CO2 eşdeğeri emisyon saldığına  göretoplam 
emisyon 10 kg CO2 eşdeğeri/kg çelik mertebesine yaklaşır.Alüminyum üretiminde açığa
çıkan yoğun PFC’lerin CO2eşdeğer etkileri de dikkate alındığında bu metaldeki aşırı yüksek 
SG daha çok anlam kazanır.Prosesler metalden metale değişip enerji tüketir ve SG emisyonu 
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salarlar. Elektrik enerjisi kullanım miktarı, bu enerji üretimi sırasındaki hidro karbonların
yanması sonucu oluşan SG’ler için bir ölçüdür. Genellikle ve yanlış olarak birim metal başına
SG çıkışında sadece,yakıtlardaki ve proses eksenli redüksiyonlardaki CO2 eşdeğeri reaksiyon 
gazları verilir. Sonuç olarak, 1 kg birincil alüminyum üretimi toplamda yaklaşık 9-14 kg CO2

eşdeğeri sera gazı verirken, bu çelik için 10 kg CO2 eşdeğeri emisyona yakındır. PVC ve 
beton için değerler sırasıyla 13 ve 1 kg CO2 eşdeğeri SG şeklinde düşünülmektedir.Birim
alüminyum başına çıkan en yüksek SG oranı elektroliz işlemindeki enerji obur yöntem 
nedeniyledir. Kullanılan yeni teknolojiye bağlı olarak ton birincil alüminyum başına 12 500 
kW/h mertebesinekadar düşen enerji tüketilir. Uluslararası Alüminyum Enstitüsüne (IAE) 
göre, 2013 yılında dünya ortalaması 14 555 kW/h (AC) olarak gerçekleşmiştir [3].

Tablo 1. Seçilmiş metal sanayilerinde 2006 yılında sera gazı (SG) emisyonları [2]. 

Bir başka çalışmada, Martchek (2007) birincil alüminyum üretim kademelerinin CO2-eşdeğeri
emisyonunu çıkarmıştır. Tablo 2 bunu vermektedir. Küresel birincil alüminyumda proses 
iyileştirmeleri sonucu 1990’daki 11 ton CO2-e/ton Al SG değeri, 2005’te 9,2 t/t olmuştur
(Madencilikten yarı ürüne kadar).2032 de 6,1t CO2-e/t alüminyum olacağı belirtilmektedir. Tablo 2’de 
verilen değerler kg CO2-e şeklinde olup, PFC’ler CO2’ten yüksek gözükmektedir (küresel ısınma 
potansiyeli nedeniyle). 1 ton CF4=6500ton CO2’e 1t C2F6 ise 9200 ton CO2’e eşittir.

Tablo 2. Birincil Alüminyum üretim operasyonlarında sera gazı emisyonları yoğunluğu (2005 yılı için 
Kg olarak) [2]. 

Üretim adımı: Madencilik
(CO2/tAl) 

Rafinasyon
(CO2/tAl) 

Anodizasyon
(CO2/tAl) 

Smelting
(CO2/tAl) 

Madencilikten Yan 
Ürün (CO2/tAl), (%)1

Proses   388 1582 1970, (21,3) 
Yakıtlar 16 754 135 133 1038, (11,2) 
Perflurocarbons
(PFC)

   960 960, (10,4) 

Elektrik  58 63 5147 5268, (57,0) 
Genel toplam 16 812 586 7822 9236 
Toplamda Yüzde  0,17 8,79 6,34 84,69 (100) 
1 Madencilikten ergitmeye yüzde toplam, CO2e/tAl (9236 Kg)

Birincil alüminyum sürecinde tüketilen enerji, alüminyum ürün içinde birikir ve daha sonraki üretim 
döngülerinde, yani ikincil üretim sürecinde, birincil üretim için gerekli olan enerjinin sadece %5’i 
harcanarak, yeniden ürün formuna geçer. Benzer şekilde ikincil alüminyum üretimi sürecinde oluşan
çevresel zarar da, birincil üretim sürecinde oluşan zararın %5’i kadardır.Alüminyum metali enerji 
bankası olarak tanımlanır. Çünkü boksit madenciliğinden döküm sürecine kadar geçen zaman içinde 1 
ton birincil alüminyum için yaklaşık 194 000 MJ enerji harcanır. Ancak bu enerji kaybolmaz. 
Malzeme ömrünü doldurarak, hurdaya çıktığında 10 500 MJ (yaklaşık birincil üretimde harcanan 
enerjinin % 5’i) enerji harcanarak ve çok büyük ölçüde ilk özelliklerini kaybetmeden yeniden 
üretilebilir.

Metal 
Endüstrisi

Üretim (Milyon 
ton)

SG (GT 
CO2-e)

Dünya SG paylaşımı
(%) 

Fosil yakıtlarda SG 
paylaşımı (%) 

Çelik 1,250 2,13 4,2 6,3 
Alüminyum 33 0,41 0,8 1,2 
Bakır 13,5 0,04 0,1 0,1 
Nikel 1,4 0,04 0,1 0,1 
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Doğal kaynakların korunmasına yönelik yeni teknolojilerin benimsenmesi, ikincil alüminyum 
endüstrisi için itici güç olacaktır.1 ton alüminyumun, yeniden üretilmesi ile birincil üretim sürecine 
göre yaklaşık olarak 8800 kg daha az CO2 eşdeğeri kirli gaz üretilir.1 ton alüminyum hurda yeniden 
üretim sürecine sokularak, yaklaşık olarak 900-950 kg yeni alüminyum malzeme üretilebilir. 

Çok kabaca aynı kapasiteye sahip bir ikincil alüminyum tesisi yatarım bedeli, birincil alüminyum 
tesisi yatırım bedelinin yaklaşık %10-25’i kadardır. Bir ikincil tesisin üretime geçme süresi ise, 
birincil tesise göre %70 daha kısadır.Günümüzde alüminyum metalininyalnızca ikincil üretimi ile 
yılda 90 milyon tondan fazla CO2 salınımı azaltılmakta ve 100 000 GWh’ten(100 milyar kWh ? FY ) 
fazla elektrik enerjisi tasarruf edilebilmektedir. Bu değer Hollanda’nın yıllık elektrik enerjisi tüketimi 
kadardır [3]. 

Üretilen ve ömrünü dolduran hurdanın ancak %50’si toplanabilmekte, bu hurdalar %20 kayıp ile 
hazırlanmakta ve %10 kayıp ile yeniden üretim sürecinden çıkmaktadır. Yani pratikte eski hurdanın
sadece %36’sı yeniden kullanıma girebilmektedir. 

Avrupa Alüminyum Birliği’nin tahminlerine göre, alüminyum metalinin endüstriyel olarak 
kullanımına başlandığı 1880 yılından günümüze kadar, yaklaşık 900 milyon ton alüminyum 
üretilmiştir. Bunun yaklaşık %35’i inşaatlarda %30’u elektrik iletimi ve makine imalatında ve %30’u 
ise ulaşım araçlarında kullanılmıştır. Bu metal, ikincil hammadde kaynağı olarak düşünüldüğünde,
dünyanın 17 yıllık birincil alüminyum gereksinimine eşdeğer miktardadır. 

Türkiye’de alüminyum üretimi son 10 yıldır ortalama %9,5, alüminyum tüketimi ise ortalama 
%9,8’lik bir hızla artmıştır. Türkiye’de alüminyum şekillendirilmesi ön plandadır. Ayrıca son yıllarda,
alüminyum yüzeyinin kaplanması öne çıkmış ve kaplanmış ürünler yaygınlaşmıştır. Yaşam döngüsü 
konsepti ikinci evresi (imalat, şekillendirme ve montaj) alüminyum ve alaşımlarında önemli yere 
sahiptir. Alüminyum şekillendirmede enerji kullanımının yoğun olduğu görülmektedir.  

3. ALÜMİNYUM TESİSLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Karmaşık üretim süreçlerini kapsayan alüminyum endüstrisinde sera gazı kontrolü ve enerji verimliliği
hayati öneme sahiptir. 

Fırın iç basıncının kontrolü ve hava kaçaklarının önlenmesi öncelikli bir adımdır.Fırınlarda baca 
gazının O2,CO veya CO2 içeriği ölçülerek hesaplanabilir. İlk iki gaz varsa yanma tam değildir, kayıp
vardır. Baca gazı sıcaklığı minimumda olmalıdır. 

Fırın içine kaçacak hava girişi yakıt tüketimini olumsuz yönde etkiler ve fırının yüksek hava / yakıt
oranı ile çalışmasına yol açar. Bunun yanında hava kaçakları fırın içindeki oksijen konsantrasyonunun 
artmasına ve dolayısıyla ergimiş metalin oksidasyonunada neden olur.Endüstri tesisinde her m3 hava, 
yaklaşık olarak 250 Watt/saat enerji kaybına neden olur. Bu rakam ortalama olarak %10 daha fazla 
yakıt tüketimi anlamına gelir. Baca gazı sıcaklığı artıkça geri kazanılabilir enerji miktarı da artar.  

Ana parametreler: 

• Fırın veya baca gazının sıcaklığı
• Kaçak Havanın girdiği yer ile baca arasındaki dikey uzaklık
• Hava kaçağının gerçekleştiği alanın büyüklüğü
• Fırının negatif basınç altında çalıştığı zamanın büyüklüğü ( örneğin şarj ) ve cüruf 
alma için kapının kaç dakika açık kaldığı.
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Alüminyum endüstrisinde enerji verimliliğini arttırma adına aşağıda verilen eylemler uygulamaya 
alınmalıdır:

i. Atık ısı geri kazanımı
ii. Fırın yüzeyinin ve sıcak hatlarının yalıtımı

iii. Yanma verimini artırma çalışmaları(yakıt hava ayarlanması sistemleri,vb.) 
iv. Baca sistemlerinde iyileştirme çalışmaları
v. Enerji verimliliğine yönelik olarak dizayn değişiklikleri veya fırın yenilenmesi 

vi. Brülör sistemlerinde iyileştirme çalışmaları veya verimli brülör kullanılması
vii. Yakıtın yanma şartlarının iyileştirmesine yönelik olarak; pulvarize haline 

getirilmesi,ön ısıtılması vb. şekilde yanma şartlarını iyileştirme çalışmaları
viii. Alternatif yakıt kullanılması

ix. Brülör sistemlerinde iyileştirme veya verimli brülör kullanılması
x. Yakıtın yanma şartlarının iyileştirmesine yönelik olarak; pulvarize haline 

getirilmesi,ön ısıtılması vb. şekilde yanma şartlarını iyileştirme çalışmaları
xi. Atık yakıt kullanılması

xii. Yanma verimini artırma çalışmaları
xiii. Su hazırlama sistemleri 
xiv. Baca sistemlerinde iyileştirme çalışmaları
xv. Enerji verimliliğine yönelik olarak dizayn değişiklikleri, modernizasyon veya kazanın

yenilenmesi 

4. ÖN ÇALIŞMALAR 

Üniversitemizde yapılan ön çalışmada, alüminyum işletmelerinin hemen hemen hiç yatırım yapmadan 
veya çok az yatırım yaparak sistemlerindeki enerji verimliliğini (doğalgaz + elektrik) ~%15 
arttırabileceği görülmüştür. Örnek olarak termik fırınlarındaki izolasyon contalarının periyodik olarak 
değiştirilmesi, brülörlü sistemlerde yanma verimlerinin düzenli kontrol edilmesi ve gerekli 
ayarlamaların yapılması verilebilir.  Alüminyum sektöründe enerji tüketiminin yüksek olmasındaki
diğer önemli nedenlerden biride çalışan etkisidir. Alüminyum şekillendirilmesinde, çalışanlar
sistemlere kolaylıkla müdahale edebilmektedir. Çalışanlara verilecek bilinçlendirme eğitimleri ile 
enerji verimliliğinin yaklaşık olarak ~%3 civarında arttırılabileceği öngörülmektedir.  

Alüminyum tesislerinde kullanılan termik (ısıl işlem) fırınlarının diğer malzemelere kıyasla (demir-
çelik, cam, vs.) düşük sıcaklıklarda (en fazla 180oC) çalışmasından dolayı yalıtımının önemsenmediği
görülmektedir. Bazı işletmelerde yapılan gözlemlerde fırının iç sıcaklığı ile dış sıcaklığı arasındaki 
farkın çok az olduğu (fırın çalışma sıcaklığı 180oC iken dış kaplama sıcaklığı  ~100oC civarında)
gözlemlenmiştir (Resim1). 

Resim 1. İç ortam sıcaklığı 185oC ayarlanmış bir termik fırının termal görüntüsü 
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Alüminyumun dökümünde 900oC sıcaklıklara kadar çıkılmaktadır. Ülkemizde alüminyum üretiminde 
halen potalı ocaklarda ergitme ve döküm tercih edilmektedir. Burada da ısı kayıpları çok yüksektir 
(Resim 2). 

Resim 2. Pota içerisinde alüminyum ergitilmesi. 

Kısmi olarak düşük sıcaklıklarda çalışılması, üretimde enerji maliyetinin hammadde maliyetinin çok 
altında (%5) kalması ve kar marjının yüksek olması gibi nedenlerden dolayı alüminyum 
şekillendirilmesinde enerji verimliliği konusuna çok fazla değer verilmemiştir.

Son yıllarda artan ithalat baskısı, işçilik maliyetlerinin yükselmesi, yüzey işlemlerinin enerji yoğun
olması, üretici sayısının hızla artması ve artan yasal yükümlülükler (enerji ve çevre olarak) gibi 
nedenlerden dolayı enerji verimliliği uygulamaları şart haline gelmiştir.  Anodikoksidasyon; eloksal 
kaplama, işletmedeki elektrik ve doğalgaz tüketiminin ~%60’na denk gelmektedir. Yeni gelişen
Mikroarkoksidasyon kaplama tekniğinde ise bu oran %80’lere denk gelmektedir. 

Alüminyum sektöründe birçok işletme tarafından fark edilmeyen ve işletmelerin ürettikleri ürünlerdeki 
problemlerin temel kaynağı sayılabilecek mekanik teçhizat problemi çok önemlidir. Ürün 
özelliklerinin istenilen şartlarda olmaması, yüzey kalitesinin düşük olması vb. gibi 
nedenlerinbirçoğunun arkasında enerjininhatalı kullanılması vardır. Bu büyük ölçüde bakım
planlanmasının yetersiz olması ile ilgilidir.  Alüminyum şekillendirilmesinde kullanılan ekipmanların
çoğunun eski ve izolasyonlarının yetersiz olduğu görülmektedir. Özellikle ekstrüzyon sektöründe ısıl
işlem hataları toplam üretimde ~%6’lara varan oranlara ulaşmaktadır. 2012 yılı ekstrüzyon ile 
şekillendirmenin 320.000 ton olduğu ve bunun ~19.200 tonunun ısıl işlem hatalarından tekrar 
üretilmesi gerektiği hesaplanmıştır. Bu rakamda, orta-büyük ölçekli iki ekstrüzyon işletmesinin bir 
yıllık üretimlerine karşılık gelmektedir.  

5. SONUÇ 

Alüminyum metaller arasında enerji yükü en fazla olan ve üretimi-şekillendirilmesi sırasında en çok 
sera gazı emisyonu salan bir metaldir. Sera gazlarının küresel iklim değişikliğine yol açması, bireyleri 
daha dikkatli olmaya sevk etmiş, kurumların insiyatif almalarına yol açmıştır.  

Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) 2000 yılında İngiltere’de kurulmuş ve 
her yıl halka açık 100 şirketin kurumsal karbon ayak izlerini hesaplamaları ve gönüllü olarak 
raporlamaları istenmiştir. Almanya’da 2005 yılında Karbon Saydamlık Projesine 5000 şirket dahil 
olmuştur. Aynı süreç ülkemizde de yaşanmaktadır. Sanayi ve ticari kuruluşlarımızdan bazıları
“Türkiye’nin İklim Performansı Liderleri Ödülü”, “Doğrulama Belgesi” ve “Enerji Kimlik Belgesi” 
gibi belgeleri almaya hak kazanmıştır. Karbon emisyonu yoğun alan/ürün sektörlerimizin (endüstri ve 
enerji vb.) emisyon azaltım ve çevreci faaliyetleri takdir toplamakta ve ülke karnemizi 
iyileştirmektedir.  
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Ülkemizde yeni gündeme gelmeye başlayan EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulamaları,
ihracattaki bazı ülke ve alıcıların üreticinin bu belgeye sahip olmasını zorunlu hale getirmesi 
işletmelerimizi derinden etkilemektedir.Günümüzde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki
alüminyum şekillendirme işletmeleri bünyelerinde enerji verimliliği çalışmalarını her yıl arttırarak
uygulamaktadır. Alüminyum sektörünü hedef alan enerji verimliliği çalışmaları ile sektörün bilincinin 
arttırılması ve enerji verimliliği çalışmalarının sektörün geneline yayılması sağlanabilir. Üniversite – 
Sanayi etkileşimi ve bunun devlet tarafından desteklenmesi enerji verimliliği ve sertifikasyon 
kapsamlı çalışmaları ivmelendirecektir.Ülkemiz alüminyum endüstrisi, enerji verimliliği çalışmalarını
öncelemelidir, sektöre özgü gerçekler bunu zorunlu kılmaktadır. 

Teşekkürler: Bu çalışma,  İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen “Alüminyum İmalat 
Tesislerinde Enerji Verimliliği ve Sera Gazları Salınımının Azaltılması” başlıklı proje çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. İSTKA’ya destekleri için teşekkür ederiz. 
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Alüminyum Üretiminde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve 
Uygulamaları

Occupational Health and Safety Management System and Applications in Aluminium Industry

Akif Çergel, Recep Anahar, Mehmet Eşitek, Ali Oğuz Dikmen
ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.  /  Türkiye

ALÜMİNYUM ÜRETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

Akif ÇERGEL, Recep ANAHAR, Mehmet Eşitek, Dr. Ali Oğuz Dikmen1

1ASAŞ Grup Sağlk, Emniyet Ve Çevre Müdürlüğü

ÖZET 
Bir tesiste kazalar önlemenin tek yolu İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetim sistemlerini kurmak 
ve bu sistemleri saha uygulamalaryla güçlendirmektir. İş sağlğ ve güvenliği yönetim sistemi 
üst yönetimin taahhütü ile başlar ve her kademeden çalşan katlm ile desteklenir. İş sağlğ 
ve güvenliği yönetim sistemi, hedefler ve faaliyet planlar hazrlanmas, iş sağlğ ve güvenliği 
ile ilgili prosedürlerin ve iş izni sistemlerinin hazrlanmas, risk değerlendirmelerinin 
yaplmas, çalşanlara periyodik eğitimlerin verilmesi, planl iş sağlğ ve güvenliği turlar 
yaplmas, kazalarn araştrlmas ve raporlanmas sistemi, acil durum yönetim sistemi, ramak 
kala sistemi, motivasyon ve disiplin sistemi ve bütün iş sağlğ ve güvenliği sistemlerinin 
çalşanlar ve yönetim kademesinde güçlü bir şekilde paylaşm ve iletişimi unsurlarn içerir. 
Bütün bunlarn yannda yönetim sistemi saha uygulamalaryla da güçlendirilmelidir. Kişisel 
koruyucu donanm kullanm, yüksek riskli çalşmalarda iş izni uygulamas, elektrik enerjisi
içeren çalşmalarda enerji kilitlemesi ( EKED ) prosedürü, revizyon, tadilat ya da yeni 
projelerde değişimin yönetimi sistemi uygulamalar, taşma, itme, çekme, kaldrma aletlerinin 
yasal periyodik kontrolleri, yangn güvenliği ekipmanlarnn yasal periyodik kontrolleri, 
kimyasallarla güvenli çalşma sistemleri, iç ortam hava kalitesi ve kişisel maruziyet 
ölçümlemeleri, yasal periyodik sağlk gözetimi gibi başlca uygulamalarn da sahada bilfiil 
etkin olarak uygulanmas gerekir. Bu çalşmada ASAŞ Grup fabrikalar ( Asaş Alüminyum 
Profil Fabrikas, Asaş Alüminyum Levha ve Folyo Fabrikas, Asaş PVC Profil Fabrikas ve 
Asaş Kompozit Panel Fabrikas ) içerisinde uygulanmaya başlayan OSHA temelli iş sağlğ ve 
güvenliği yönetim sistemi ve saha uygulamalar tantlmş ve yaklaşk bir buçuk senelik bir 
sürede ASAŞ kaza istatistiklerine olan etkisi ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler : Yönetim Sistemi, Üst Yönetim Taahhütü, Çalşan Katlm, Saha Uygulamalar, Kaza 
İstatistikleri

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM AND 
APPLICATIONS IN ALUMINIUM INDUSTRY 
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ABSTRACT
The only way to prevent injuries and incidents in industrial facilities is to provide an Occupational Health and 
Safety  Management system and strenghten it with the field applications. Occupational Health and Safety 
Management system starts with the upper management committment and supported with the employee 
involvement from every level. It consists of goals and action plans, procedures and work permit systems, risk 
analysis studies, periodical trainings, safety auditing, incident investigation and reporting, emergency 
management system, near miss reporting system, motivation and discipline, sharing and communication 
throughout the employees.Besides these elements of management systems,  the field applications are more 
important. These are basically; use of personal protective equipment, work permit system fort the high risk 
operations, LOTO or LT3 application for the operations involving energy, management of change system for the 
revisions, new facilities, legal periodical controls of machinery and equipment, safe handling of chemicals, 
indoor air quality monitoring, legal periodical health monitoring of employees, etc…In this study, Occupational 
Health and Safety Management system and aaplications used in ASAŞ Group Plants were introduced and the 
effect of these on safety statistics were investigated. 

Keywords : Management System, Upper Management Committment, Employee Involvement, Field 
Applications, Safety Statistics

1.GİRİŞ
Endüstriyel tesislerde iş kazalar hem can kayplar ve yaralanmalara hem de mal kayplarna 
yol açmas nedeniyle istenmeyen olaylardr. İş kazalarn önlemenin tek yolu güçlü ve etkin 
bir iş sağlğ ve güvenliği yönetim sistemi kurmak ve bu sistemi yine etkin bir şekilde saha 
uygulamalaryla desteklemek olacaktr. İş sağlğ ve güvenliği yönetim sistemleri ve bunlarn 
saha uygulamalar endüstrilerde genel itibaryla birbirinden çok ayrlmamakla birlikte 
sektörler baznda baz saha uygulamalarnda farkllklar gösterebilir. Burada Alüminyum 
endüstrisinde uygulamaya başladğmz iş sağlğ ve güvenliği yönetim sistemi ve saha 
uygulamalarmzdan ksaca bahsedeceğiz.

2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UNSURLARI

2.1. Üst Yönetim Taahhütü
Yönetim sisteminin olmazsa olmazdr. Üst yönetim öncelikle iş sağlğ ve güvenliğini 
istemelidir. Bu istemi sadece sözle ifade etmek yetmez. Hatta yazl olarak politikalar yazp 
asmak da yeterli değildir. Üst yönetim bu iş için maddi ve manevi kaynak ayrmaldr. Yani
insan, para ve zaman kaynaklarn sunabilmelidir. Bu bağlamda yaplmas gereken en önemli 
başlangç güçlü bir iş sağlğ ve güvenliği organizasyonu kurulmasdr. 

2.2. Hedefler ve Faaliyet Planlar
Yönetim sisteminin etkin işleyişini kontrol etmek için mutlaka hedefler konulmaldr. Bu 
hedefler mutlaka performans parametreleri ile izlenmelidir. Kaza sklk hz, kaza ağrlk 
oran, ramak kala bildirim saylar gibi çeşitli parametreler hedef konularak izlenmelidir.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu hedeflerin İş Sağlğ ve Güvenliği 
bölümünün değil fabrikann üretim yönetiminin olduğunun net bir şekilde anlaşlmas ve 
ortaya konulmasdr. Bu noktada İş Sağlğ ve Güvenliği Bölümü bu hedeflere ulaşlmas 
konusunda faaliyet planlar hazrlamaldr. Bu planlar tüm yönetim sistemi unsurlar ve saha 
uygulamalarnn tesis edilmesini içerek şekilde yllara, ama her yaşanlan yl için de aylara 
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bölünerek mutlaka takvimlendirilmelidir. Bu takvimler de periyodik olarak gözden geçirilip 
etkinliği izlenmelidir.

2.3. İSG Kurullar ve Çalşan Katlm
Çalşan katlm iş sağlğ ve güvenliği yönetim sisteminin sahada uygulanmas açsndan en 
önemli unsurudur. Bu katlm sağlamann en etkin yollarndan birisi de yasal olarak 
yaplmas gereken kurul toplantlarna çalşan temsilcilerinin katlmlarnn sağlanmasdr. 
Çalşan temsilcileri kurullarn en önemli katlmclardr ve olmazsa olmaz isimlerdir. Aslnda 
kurullarn yaplmasnn en önemli sebebi çalşan temsilcilerinin olmasdr. Çalşan temsilcileri 
çalşanlardan getirdikleri konular kurula taşyarak çözüm bulunmasn sağlayacaklardr. 

2.4. Prosedürler ve iş izinleri
Yönetim sisteminin sahada uygulanabilirliğinin başlangc prosedürler ve iş izni sistemleridir. 
Çok iyi ve tesise uygun olarak hazrlanmş prosedürler ve iş izni sistemleri sahadaki 
uygulanabilirliği artracaktr. Bu bağlamda özellikle yüksekte çalşma, kapal kaplara giriş, 
kaz ve hafriyat, scak çalşma, elektrik enerjili çalşma, vinçlerle çalşma gibi yüksek riskli
çalşmalar için mutlaka prosedürler hazrlanmaldr. Bu prosedürlerde sorumluluklar açk ve 
net olarak belirlenmeli ve uygulama admlar şeklinde ve net olarak yazlmaldr. Yine bu tür 
çalşmalar için mutlaka iş izni sistemleri hazrlanmaldr. İş izinleri her bir iş için ayr ayr 
formlar şeklinde olabileceği gibi tüm yüksek riskli işleri içerecek şekilde tek bir form şeklinde 
de olabilir. Burada önemli olan iş izni sisteminin nasl olduğu değil nasl uygulandğdr. 
Sadece birilerinin sahaya bile gitmeden masa başnda doldurduğu formlar değil, sahada işi 
veren, işi yapan ve işi kontrol eden gruplarn bir araya gelerek doldurduklar formlar 
olmaldr. Bu formlar tehlikeleri ve riskleri belirtmeli, önlemleri göstermeli ve taraflarn 
imzalaryla okunduğu, anlaşldğ, belirlenen çerçevede çalşlacağn göstermelidir.

2.5. Risk Değerlendirmeleri ve Proses Tehlike Analizleri
Risk Değerlendirmeleri tesislerde çalşanlarn iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili maruz 
kalabilecekleri tehlikelerin ve risklerinin tespit edildiği, önlemlerinin belirlendiği çok önemli 
çalşmalardr. Bu çalşmalar kesinlikle bölüm yönetimi, iş güvenliği uzman, işyeri hekimi, 
bölümün eski ve tecrübeli formen ve operatörü, bakm grubundan yetkililerden oluşan çok 
disiplinli ekiplerle ve belirli takvim ve programlar çerçevesinde yaplmaldr. Risk 
Değerlendirmesi sonucu tespit edilen önlemler önceliklendirilerek belirlenen takvimlerde 
yerine getirilmeli ve bu da mutlaka izlenmelidir.  
Proses Tehlike analizleri de bir çeşit risk değerlendirmesidir ve bu analizde iş sağlğ ve 
güvenliği yerine daha çok proses güvenliği açsndan tehlikeler ve riskler irdelenir. Yangnlar, 
patlamalar, kimyasal saçlmalar, toksik gaz szntlar gibi tehlikeler ve bunlarn riskleri 
irdelenerek mevcut önlemler gözden geçirilir ve gerekiyorsa ilave önlemler belirlenir. 
Planlanmas, yaplmas, ekibi, aksiyonlarn yerine getirilmesi ve takibi tamamen risk 
değerlendirmesinde olduğu gibidir. Sadece uygulama metodolojisi biraz daha farkldr.

2.6. Eğitimler
İş sağlğ ve Güvenliğinin en önemli ksmdr. Özellikle yetişkin ve eğitim seviyeleri nispeten 
düşük çalşanlarn mutlaka belirli periyotlarda eğitime alnmalar şarttr. Henüz işe girişte 
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temel iş sağlğ ve güvenliği eğitimleriyle başlayan beyin ykama giriş eğitiminde verilen 
konularn daha detaylaryla açldğ eğitimlerle periyodik olarak devam etmelidir. Eğitimde 
tekrar, beyin ykama derecesinde ileri boyutta olmaldr. Bu da adam saat eğitim performans 
parametresinin hedef olarak konulmas ve sonrasnda da izlenmesiyle yaplr. Eğitimlerde 
etkinlik ölçümü mutlaka yaplmaldr. İlk ve son testlerle ya da uygulanabilecek farkl 
yöntemlerle eğitimin etkinliği mutlaka ölçülmelidir. 

2.7. Planl İş Sağlğ ve Güvenliği Saha Turlar ( Denetimler )
Planl iş sağlğ ve güvenliği saha turlar yönetimin sahaya çkp kağt üstünde kurduklar 
sistemlerin sahada bilfiil uygulanp uygulanmadğn görme frsat veren araçlardr. Bu turlar 
sayesinde yönetim sisteminizin sahada güçlü yönlerini görüp motive olma ve aksayan 
yönlerini görüp de önlem alma şansn yakalayabilirsiniz. Planl iş sağlğ ve güvenliği turlar 
çapraz turlar şeklinde 3-4 kişilik gruplarla yaplr ve sahada çalşanlar ve çalşmalar izlenir.
Çalşanlarla konuşulur. Emniyetli çalşmalar takdir edilir ve çalşanlar motive edilir. 
Emniyetsiz çalşmalar mutlaka durdurulur. Çalşanlarla işin nasl daha emniyetli yaplmas 
gerektiği konuşulur ve mutabk kalnr. Sonrasnda tespit edilen tüm emniyetli ve emniyetsiz 
durumlar ve davranşlar not edilir ve bölüm yönetimine gerekli aksiyonlar için gönderilir. Bu 
şekilde kazalar olmadan önce kazalara yol açabilecek potansiyel durumlar tespit edilmiş ve 
önlenmiş olur.

2.8. Acil Durum Yönetimi
Tesislerde olas acil durumlarn en az hasarla atlatlmas için mutlaka bir acil durum yönetim 
sistemi kurulmaldr. Acil durum yönetim sistemi acil durum planlarnn oluşturulmas ile 
başlar. Bu planlar mutlaka sorumluluklar, her türlü acil durumlar için akş şemalar ve çeşitli 
olas acil durumlara karş senaryo bazl müdahale planlarn da içermelidir. Sonrasnda bir acil 
durumda dş yerel acil durum müdahale ekipleri gelene kadar müdahale etmek amaçl olarak 
tesislerde çalşanlardan oluşan bir acil durum müdahale ekibi oluşturulmaldr. Bu ekipler iç 
ve dş gerekli yasal ve diğer eğitimlerden geçirilmelidir. Bu eğitimler yl içerisinde sürekli 
tazelemelerle ekibin tüm çalşanlarn her an her türlü acil duruma müdahaleye hazr olacak 
şekilde tekrarlanmaldr. Ekiplerin her an hazrlkl olmalarn sağlamak için de yl içinde 
planl olarak acil durum planlar içinde yer alan senaryolarn tatbikatlar yaplmaldr.

2.9. Kazalarn Araştrlmas ve Raporlanmas
Kazalar iş sağlğ ve güvenliği yönetim sisteminin en istenmeyen unsurlardr. Ama olan 
kazalarn da ders alnabilmesi, tekrarlamalarn önlenebilmesi ve daha da önemlisi yönetim 
sisteminin eksik yönlerinin tespit edilip önlem alnabilmesi için oldukça önemli olaylardr. Bu 
nedenle olan tüm kazalar ciddiyetine göre çok disiplinli ekipler tarafndan incelenmeli, önemli 
kazalarda mutlaka kök neden analizi yaplmaldr. Kök neden analizi sonucu bulunan kök 
nedenlere yönelik aksiyonlar tespit edilmeli, bu aksiyonlar sorumlu ve bitirilme tarihleriyle 
birlikte kayt altna alnmaldr. Bu aksiyonlarn tamamlanmalar da mutlaka takip edilmelidir. 
Kaza sklk hzlar, kaza ağrlk oranlar da performans parametresi olarak takip edilmelidir.
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2.10. Ramak Kala Bildirimleri  
Ramak Kala olaylar herhangi bir kimsenin yaralanmadğ ya da herhangi bir mala, ekipmana 
zararn olmadğ fakat farkl şartlar altnda gerçekleşse bu tür sonuçlara sebebiyet verebilecek 
olaylardr. Bunlar aslnda kaza değillerdir. Bu nedenle çoğunlukla olay yaşayan çalşanlar 
tarafndan bilgi verilmezse farkna varlmazlar. Oysa kazalar olmadan önce potansiyel 
tehlikelerin ve risklerinin farkna varlmasnn bir yoludur. Aynen Risk Değerlendirme 
çalşmalarnda ve planl iş sağlğ ve güvenliği turlarnda olduğu gibi kazalar olmadan önce 
belirleme ve önlem alma frsat verir. Bu nedenle olaylar yaşayan çalşanlarn bunlar 
bildirmeleri en önemli noktadr. Bunu sağlamann en önemli yolu çalşanlar bunlar 
bildirmeye motive etmektir. Bu bağlamda Ramak Kala kutular ve formlar hazrlayp çalşma
sahalarna asmak, çalşanlara her frsatta konuyla ilgili bilgilendirme yapmak ve bildirim 
yapanlar arasnda ödüllendirme yapmak bu işin motive edici unsurlar arasnda yer alr. 
Ramak Kala bildirimleri de performans parametresi olarak periyodik izlenmesi gereken 
parametrelerdir. 

2.11. Motivasyon ve Disiplin 
Motivasyon ve disiplin iş sağlğ ve güvenliği yönetim sitemlerinin olmazsa olmaz 
unsurlardrlar. Yukarda bahsettiğimiz ramak kala bildirimleri arasndan ödüllendirme, çeşitli 
dönemlerde iş sağlğ ve güvenliği kurallarna en fazla uyum gösteren kişilerin tespit edilip 
ödüllendirilmesi, yllk olarak çeşitli iş sağlğ ve güvenliği performans parametrelerine 
baklarak bölüm ödüllendirmesi gibi ödüllendirmeler iş sağlğ ve güvenliğinde yarşmay 
sağlayacağndan oldukça önemlidir. Motivasyon olduğu kadar yönetim sisteminin etkinliğini 
sağlama adna disiplin de son derece önemlidir. Bu noktada bir disiplin prosedürünün 
oluşturulmas, bu prosedürde hangi tür davranşlar için ne tür cezalar verileceğinin açk ve net 
olarak belirtilmesi gereklidir. İş sağlğ ve güvenliği kapsaml disiplin cezalar olaydan hemen 
sonra gerek ilgili çalşana ve gerekse diğer çalşanlara tüm gerekçeler belirtilerek verilmelidir. 
Böylece cezalarn caydrclğ ortaya konulmaldr.

2.12. İletişim
İş sağlğ ve güvenliğinde iletişim ve paylaşm oldukça önemlidir. Kazalarn, iş sağlğ ve 
güvenliği kurul toplantlarnn, risk değerlendirmelerinin, planl iş sağlğ ve güvenliği 
turlarnn, iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili her türlü ödüllendirmelerin çalşanlarla mutlaka 
paylaşlmas gerekir. Bu amaçla tesislerde bölümlerin uygun yerlerine mutlaka iş sağlğ ve 
güvenliği panolar yerleştirilmeli ve paylaşlmas gereken tüm bilgiler burada belirli sürelerle 
asl bulundurulmaldr.

3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAHA UYGULAMALARI

3.1. Kişisel Koruyucu Donanm Kullanm
Kişisel koruyucu donanm kullanm tesislerde iş sağlğ ve güvenliği önlemleri sralamasnda 
en sonda gelmekle birlikte kalan riskler için kullanlan kişisel koruyucular en temel 
donanmlardr. Kişisel koruyucularn çalşma sahalarnda risk değerlendirmeleri yaplarak, 
örnek olarak seçilecek çalşanlarda numune çalşmalar yaplarak işe ve çalşana uygun olarak 
seçilmesi oldukça önemlidir. Çalşma sahalarnda sahaya ve çalşlan işe bağl olarak 
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kullanlmas gereken kişisel koruyucular için matrisler oluşturulmal ve uygun yerlere 
aslmaldr. Çalşma sahalarna girişlerde o sahada kullanlmas gereken kişisel koruyucularn 
uyar tabelalar da mutlaka yer almaldr. Kişisel koruyucular çalşanlara imza karşlğnda 
verilmeli ve sahada kullanmlar mutlaka kontrol edilmelidir. Çalşanlara bunlarn eğitimleri 
de mutlaka verilmelidir. 

3.2. Scak Çalşmalar
Scak çalşmalar tesislerdeki en riskli çalşmalarn başnda gelir. Çünkü gerekli önlemler 
alnmazsa yangn ve patlamalar gibi tesislerin tamamen yok olmasna kadar gidebilecek çok 
kötü sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle scak çalşmalarn öncelikle bir iş izni çerçevesinde 
yani iş öncesi yazl risk değerlendirmesi yaplmak suretiyle yerine getirilmesi esastr. Bu 
çalşma izninde işin yapm srasnda oluşabilecek tehlikeler ve riskleri belirlenir ve bunlara 
karş alnacak önlemler ve kullanlacak olan iş ekipmanlar ve kişisel koruyucu donanmlar 
tespit edilir. Sonrasnda işi yapacak olan kişiler bu tehlikeleri anladklarn ve belirlenmiş olan 
önlemler çerçevesinde çalşacaklarn imza ile taahhüt ederler. 

3.3. Kapal Kaplarda Çalşma
Kapal kaplarda çalşma yine iş izni kapsamnda yaplmas gereken önemli ve yüksek riskli 
bir çalşmadr. Eğer yeterli önlemler alnmazsa ciddi yaralanmalar, ölümler hatta yangn ve 
patlamalar gibi yine ciddi sonuçlar doğurabilir. Kapal kaplarda yaplacak çalşmalar öncesine
yaplacak yazl risk değerlendirmesinde yani iş izni hazrlanrken kap içinde olabilecek yanc 
parlayc gazlarn, zehirli gazlarn varlğ ve tank içindeki oksijenin çalşma için uygunluğu 
mutlaka sorgulanmaldr. Bu bağlamda çalşma izni verilmeden önce yanc parlayc gaz, 
zehirli gaz seviyeleri ve oksijen seviyesi taşnabilir uygun cihazlarla mutlaka ölçülmeli ve 
normal çalşma ortam olmadkça çalşmaya asla izin verilmemelidir. Kapal kapta yalnz 
çalşmaya asla izin verilmemeli bu srada kabn dşnda uygun teçhizatl bir gözlemcinin 
mutlaka bulunmas sağlanmaldr.

3.4. Kaz ve Hafriyat Çalşmalar
Kaz ve hafriyat çalşmalar yine göçükler sonucu ölümler, ciddi yaralanmalarn yan sra yer 
alt boru ve kablolara hasarlar verilmesi nedeniyle büyük maddi kayplarla da sonuçlanabilir. 
Bu nedenle yüksek riskli olarak belirlenen bu çalşmalar öncesinde de yazl risk 
değerlendirmesi yaplmal yani iş izni hazrlanmaldr. Bu risk değerlendirmesi srasnda yer 
altnda boru, kablo ve kanalizasyon hatlar olup olmadğ sorgulanmal ve çalşmaya bu 
kapsamda izin verilmelidir. Kazlar srasnda göçükler meydana gelmemesi için de eğimli 
kazma, içerde destekler bulundurma gibi önlemler mutlaka alnmaldr.

3.5. Yüksekte Çalşmalar
Dünyada ve Türkiye’de en fazla ölümlü kazalarla sonuçlanan çalşmalardr. Yüksek riskli 
çalşmalarn başnda gelen bu çalşmalar için mutlaka iş izni hazrlanmaldr. Bu çalşmalar 
için yazl risk değerlendirmesi yaplmas srasnda en önemli sorgulanmas gereken husus 
çalşma platformu ve yükseğe erişim yöntemidir. Bu bağlamda kullanlacak seyyar ya da sabit 
iskeleler, tekerlekli çalşma platformu, mobil makasl ya da eklemli çalşma platformlar, 
yukardan aslmak suretiyle çalşlan askl beşikler, erişim araçlar olan merdivenler gibi iş 
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ekipmanlar mutlaka titizlikle incelenmeli ve uygun olmadklar sürece çalşmaya izin 
verilmemelidir. Yüksekte çalşmalarda mutlaka çalşanlarn vücudu tam kavrayan paraşütçü 
tipi emniyet kemeri kullanmas ve bunu uygun sabit bir yere mutlaka bağlamalar 
sağlanmaldr. Yüksekte emniyet kemeri kullanlmasna olanak sağlamayan çalşmalara asla iş 
izni verilmemelidir. Bu bağlamda çalşanlar öncelikle yüksekte çalşma srasnda 
kullanacaklar emniyet kemerini bağlayacaklar yaşam hatlarn tesis etmelidirler. 

3.6. Elektrik Enerjili Çalşmalar ve EKED Uygulamas
Elektrik enerjisi içeren çalşmalar direk ölümle sonuçlanan riskler içerirler, bu nedenle bu 
çalşmalarn mutlaka iş izni çerçevesinde ve yetkili elektrikçiler tarafndan yaplmas gerekir. 
Elektrik enerjisi içeren çalşmalarda en önemli risklerden birisi enerjisi kapatlan bir 
makinenin bakm srasnda yanlşlkla enerji verilmesi sonucu oluşan ciddi yaralanma ve 
ölümlerdir. Bu nedenle elektrik enerjisi içeren çalşmalarda EKED ( Etiketle, Kilitle, 
Emniyete al, Dene ) prosedürünün uygulanmas gerekir. Bu uygulamada çalşma yaplacak 
makinenin elektrik enerjisi enerji odasnda kapal konuma getirilir ve elektrik bakmc 
tarafndan bu şartele yanlşlkla açlmamas için asma kilit vurulur. Elektrik bakmc bu kilidin 
anahtarn işletme vardiya odasndaki EKED grup kutusunun içine koyar ve enerji kesilmesi 
çerçevesinde makinede çalşacak olan herkes bu kutunun üstüne kilit vurur. Her kilit vuran 
kilidin üstüne bir de etiket asar. Bu etiketlerde kilidin hangi amaçla ve kim tarafndan 
vurulduğu yazar. Kilit vuran bakmclar ya da işletmeciler anahtarlarn ceplerine atarak 
makinede çalşmaya başlarlar. Çalşmaya başlamadan önce ilave bir emniyet olarak makine 
başndaki çalştrma düğmelerine basarak makinede enerji olup olmadğn test ederler. Bu 
uygulama makinede çalşan herkesin birisinin yanlşlkla makineye enerji vermesi riskinden 
uzak gönül rahatlğyla çalşmalarn yürütmelerini sağlar. Makinedeki bakm ya da temizlik 
çalşmas biten herkes EKED grup kutusundaki kilitlerini açarlar. Son çalşan da kilidini 
kutudan kaldrdktan sonra makinenin enerjisini kesen elektrik bakmc EKED grup kutusunu 
açp kendi kilidinin anahtarn alr ve enerji odasna gidip enerji şalterinin kilidini açar ve 
enerjiyi verir. 
EKED prosedürü uygulamas aslnda sadece elektrik enerjisi içeren çalşmalarda değil basnç, 
potansiyel enerji, kinetik enerji, yay enerjisi gibi diğer tüm enerji içeren çalşmalarda da 
uygulanr. Bu durumda her bir enerji türünü kilitlemek için değişik kilitler kullanlr. Yöntem 
elektrik enerjisinin kilitlenmesiyle ayndr.

3.7. Değişimin Yönetimi
Büyük ya da küçük değişimler endüstride her zaman olabilmektedir. Tesisler teknik ya da 
ticari gelişmelere uygun olarak değişimler yapmak zorundadrlar. Yalnz yaplacak her türlü 
değişimlerin özellikle iş sağlğ ve güvenliği yönünden çok iyi irdelenmesi gerekir. Aksi 
takdirde küçük bir değişimin getirdiği gözden kaçan küçük bir risk çok olumsuz sonuçlar 
doğurabilir. Endüstrilerde değişimlerin yeterli irdelenmeden yaplmas sonucu oluşmuş 
onlarca büyük ve katastrofik kazalar mevcuttur. Değişimin yönetimi tesiste yaplacak 
değişimin öncelikle çok iyi tanmlanmas ve projelendirilmesi, sonrasnda çok disiplinli 
ekipler tarafndan risk değerlendirmesi yaplarak oluşturacağ tehlikeleri ve risklerinin 
belirlenmesi ve sonrasnda da alnacak önlemlerin tespit edilmesi aşamalarndan oluşur. Proje 
aşamasnda yaplacak bu çalşmann ardndan projenin uygulanmas bitip devreye alma 
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çalşmas başlamadan önce devreye alma öncesi emniyet turu denilen bir uygulamayla 
projenin risk değerlendirmesinde tespit edilen önlemlerin proje srasnda atlanmayp 
gerçekten uygulandğnn doğrulanmas gerçekleştirilir.

3.8. Kimyasallarn Yönetimi
Alüminyum tesisleri kimyasal tesisler olmamakla birlikte kimyasallarn çeşitli amaçlarla 
kullanldğ tesislerdir. Kimyasallar güvenli kullanlmazsa ölümler, ciddi iş kazalar, yangn 
ve patlamalar, saçlmalar ve szntlara yol açabilen malzemelerdir. Bu nedenle tesislerin 
kimyasal güvenliği yönetimini ciddiyetle ele almalar gerekir. Bu kapsamda yaplacak ilk şey 
tesise kimyasallarn Türkçe olarak hazrlanmş malzeme güvenlik bilgi formlar olmadan 
girmemesini sağlayacak bir sistemin oluşturulmasdr. Malzeme güvenlik bilgi formlar 
işletmelerde çalşanlarn ulaşabileceği yerlerde yazl ve elektronik ortamda 
bulundurulmaldr. Ayrca kimyasallarn kullanldğ yerlerde daha özet ve en gerekli 
bilgilerin yer aldğ tek sayfalk malzeme güvenlik kartlarnn oluşturulup aslmas gerekir. 
Tehlikeli kimyasallarn saçlmalara karş mutlaka ikincil kaplarda bulundurulmas ve 
taşnmas da önemli uygulamalar arasndadr. Kimyasal elleçlemelerinde mutlaka 
kimyasallara uygun kişisel koruyucularn kullanlmas da son derece önemlidir. Kimyasallarn 
yönetimi sistemi içerisinde toz tutma ve havalandrma, gaz ykama sistemleri kurulmas ve 
yanc, parlayc kimyasallarn bulunduğu patlayc ortamlarda patlama korumal elektrik ve 
mekanik malzemelerin kullanlmas da önemli teknik uygulamalarn arasnda yer alr.

3.9. İç Ortam Hava Kalitesi ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri
İç ortam hava kalitesi ve kişisel maruziyet ölçümleri aslnda kimyasal yönetim sisteminin bir 
parças olarak saylabilir. Kimyasallarn ortamda ne ölçüde bulunduğu, yasal snr 
değerlerinin üzerinde olup olmadklarnn tespiti için iç ortam hava kalitesi ölçümleri 
yaptrlmas gerekir. Bu ölçümler ayn zamanda yasal olarak da zorunlu ve gereklidir. Bu 
ölçümler için öncelikle iyi bir saha çalşmas yaplmas gerekir. Çok disiplinli bir ekiple tüm 
çalşma sahalar dolaşlp, bölüm yöneticileri ve çalşanlaryla görüşülerek potansiyel 
kimyasal imisyon noktalar tespit edilir. Kimyasallarn malzeme güvenlik bilgi formlar da 
gözden geçirilerek hangi alanlarda hangi gazlar ya da tozlarn ölçümünün yaplacağna karar 
verilir ve ölçümler yaptrlr. Ölçüm sonuçlar belli olduktan sonra yaplacak ilk şey hangi 
alanlarda hangi kimyasallarn yasal snr değerlerinin üzerinde çktğnn tespit edilmesidir. 
Bu sahalarda imisyon kaynaklar gözden geçirilerek mühendislik çalşmalaryla ortam ölçüm 
sonuçlar yasal maruziyet snrlarnn altna çekilir. Bu durum tekrar ölçümlerle tespit edilir ve
kayt altna alnr. Ortam ölçümleri tek başna çalşanlarn yasal snrlarn üzerinde 
kimyasallara maruz kaldğnn göstergesi değildir. Ayn zamanda ortamda yasal snrlarn 
üzerinde kimyasallarn bulunmas çalşann, tüm vardiya boyunca ilgili kapal alanda 
bulunmuyorsa, yasal snrlarn üzerinde kimyasallara maruz kaldğn göstermez. Bu nedenle 
seçilen çalşmalar temsil eden çalşanlara kişisel maruziyet kuponlar taklarak vardiya 
boyunca çalşann maruz kalacağ kimyasaln ölçümü yaplr. Bu durumda çalşan çeşitli 
amaçlarla kimyasaln bulunduğu ortamlarn dşna çkyorsa sadece maruz kaldğ miktarn 
ölçümünü sağlar. İç ortam ve kişisel maruziyet ölçümleri birlikte değerlendirilerek çalşma 
ortamnn sağlkllğna karar verilir.
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3.10. Sağlk Gözetimi
Sağlk gözetimi de kimyasal yönetim sisteminin bir parças olarak düşünülebilir. Çalşann 
sağlk gözetimi işe giriş sağlk muayenesi ile başlar. Çeşitli tetkiklerin sonuçlar ve çalşanla 
yaplan söyleşinin sonucuna göre işyeri hekimi çalşann işe giriş sağlk raporunu verir. Bu 
rapor çalşann tesise hangi sağlk durumuyla geldiğinin bir göstergesidir. Sonrasnda 
çalşann çalşma ortamndan kaynaklanan risklere karş sağlğnn korunmas için her türlü 
önlemler alnr. Uygulanan kimyasal yönetim sisteminin etkinliğini ölçmek için iç ortam hava 
kalitesi ve kişisel maruziyet ölçümleri yaplr. Bu ölçümler işe girişte belli bir sağlk 
durumuyla fabrikaya gelen çalşann çalşma ortamnda yasal maruziyet snrlarnn üzerinde 
kimyasallara maruz kalmadğnn bir göstergesi olacaktr. Sonrasnda da periyodik olarak 
çalşanlarn sağlk kontrolleri tekrarlanr. Periyodik olarak tekrarlanan bu sağlk gözetimi 
sonuçlar da çalşanlarn fabrikaya girişteki sağlk durumundan daha kötü bir sağlk durumuna 
gitmediğinin bir göstergesi olmaldr. Eğer bu sağlk gözetimlerinde çalşanda işe bağl bir 
sağlk sorunu tespit edilirse tetkikler derhal tekrarlanarak durumdan emin olunduktan sonra 
çalşma ortam ve ölçüm sonuçlar gözden geçirilmelidir.

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

ASAŞ Grup fabrikalar alüminyum profil, alüminyum levha ve folyo, kompozit panel ve PVC 
profil üreten 4 ayr fabrikadan oluşmaktadr. Tüm gruba hizmet vermek üzere 2014 yl 
başnda SEÇ Müdürlüğü organizasyonu oluşturularak OSHA temelli bir iş sağlğ ve 
güvenliği yönetim sistemi oluşturulmaya başlanmştr. Tüm çerçevesi yaklaşk bir 5 yllk 
faaliyet plan içerisinde tamamlanacak olan yönetim sistemi ve saha uygulamalar makalede 
tantlmaya çalşlmştr.
Henüz 16 aylk bir uygulama dönemi geçmiş olmasna rağmen performans parametreleri olan 
kaza sklk hz ve kaza ağrlk oranlarnda ciddi iyileşmeler gözlemlenmiştir. 16 ayn sonunda 
kaza sklk hz % 50, kaza ağrlk oran ise % 43,5 azalmştr. İş sağlğ ve güvenliği yönetim 
sistemi ve saha uygulamalar tamamlandkça bu iyileşmenin çok daha büyük boyutlara 
ulaşmas beklenmektedir. Bu bağlamda hedefimiz ayn sektörde iş yapan Avrupal ve 
Amerikal büyük şirketlerin iş kazas performans rakamlarna ulaşmaktr. ASAŞ Grubu,
yönetimiyle, çalşanyla ve SEÇ kadrosuyla bunu başarabilecek güçtedir.
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Şekil 1. ASAŞ grubu fabrikalarnn Ocak 2014’ten bu yana gün kaypl kaza sklk hz 
değişimi

Şekil 2. ASAŞ grubu fabrikalarnn Ocak 2014’ten bu yana gün kaypl kaza ağrlk oran 
değişimi
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ABSTRACT
Radical new approaches reduce the hydraulic drive of extrusion presses, minimise power 
consumption, increase productivity and implicate an unmatched dynamic to the extrusion 
process. Since profiles and tubes have been produced from light and heavy metals by 
extrusion  new and further developments from SMS Meer, including all press types grouped 
today under the brand name "Schloemann Extrusion Presses", had a significant influence on 
extrusion technology and set always new milestones. While developments in earlier years 
were focussing on optimisation of the extrusion technology, the recent development steps 
aimed to increase energy efficiency and productivity. Anyone who thinks that only marginal 
improvements are possible in this area can now be impressed by a new development from 
SMS Meer. Thanks to radical new approaches, that were resulting in a hybrid drive concept, 
the new HybrEx extrusion press sets a new benchmark in terms of energy efficiency.

Introduction

At the beginning of the last century, when the rise of the new material Aluminium started, the 
industrial application of extrusion presses for the production of bars, wire and profiles 
increased rapidly. The presses of that age had a water-hydraulic drive system, some only two 
or three tierods, mouth ring shifting for the die change, and an adventurous heating system for 
the container but in general they were looking and operating like today’s extrusion presses. 
Even the frontloading technology, today the standard for state-of-the-art aluminium extrusion 
presses, was already applied before World War II. 

In the following decades extrusion presses got pre-stressed press frames, oil-hydraulic drives, 
first rotary die changers then die cassette shifting, multiple zone container resistance heating 
etc. but in principle they still were fully hydraulic operated machines. The real development 
in the field of extrusion was more focused on metallurgy, die design & technology, 
quenching, finishing or process control. Nowadays however the goals of the recent 
development steps have been increases in energy efficiency and productivity.

Today the working principle of an extrusion press is as follows: the billet is front-loaded and 
clamped between extrusion stem and die stack. The press force is generated by a main 
cylinder in combination with the advance and return cylinders, all auxiliary movements on 
and off the press is mostly performed by hydraulic cylinders. The size of the hydraulic drives 
is dictated by the press force, press speed, oil supply to the auxiliary cylinders and the shortest 
possible dead-cycle- time between the end of one extrusion cycle and the start of the next. The 
hydraulic tank is located above the main cylinder and connected to via pipework and the 
prefill valve. The valve blocks are mounted on the tank, the pump drive is typically installed 
on floor behind the press. The almost all-hydraulic-powered press results finally in large 
hydraulic systems with high pump powers sometimes even with additional accumulator 
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stations, which is finally reflected in a correspondingly high power consumption. However, 
the new HybrEx extrusion press is very much different…. 

Radical new approaches to improve energy efficiency 

When the extrusion press team of SMS Meer started the project “HybrEx” the engineers were 
targeting on power savings. The company's internal designation of energy efficient products 
with the "ecoplants-label” for reaching a significantly improved utilisation of resources and 
thus sustainability and cost savings, was the ambition.

Fig. 1 – HybrEx 25 – 25 MN (8 inch), 1,300 mm billet length 

The new HybrEx extrusion press generation is based on the idea of replacing the hydraulics 
for movements where speed is more important than power with high-speed electric servo 
drives. Hydraulic power is unrivalled for the generation of the high extrusion forces thanks to 
its energy density. Inside and outside the extrusion press, however, there are a large number 
of movements where the first priority is speed. Ancillary movements require a high oil flow 
rate in order to achieve the intended reduction in the non-productive times. Example: In order 
to move the billet loader quickly when loading the billet, this movement is performed at a 
speed of over 1000 mm/s and a correspondingly high oil flow rate. In the new HybrEx press, 
such ancillary movements are no longer performed by hydraulic cylinders; now dynamic 
electric servo drives are used which not only achieve twice the speed, but also allow 
significantly more precise positioning.

With the new HybrEx drive concept, several movements are now performed by electric servo 
motors:

• The side cylinders which on conventional presses are responsible for the fast forward and 
return movements of the main cylinder are replaced on the HybrEx press by high-speed 
servo drives. In conjunction with the proven low-friction linear guides, this ensures 
optimum guide precision with maximum dynamics. 

• The container pusher cylinders which move the container quickly and also ensure the 
generation of the sealing force and stripping force after the end of extrusion are also 
replaced by dynamic servo drives. Locking units with additional axial stroke allow the 
stripping and sealing forces to be applied. Here again, linear guide systems ensure high 
precision.
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• The side table of the extrusion press is also moved by electric servo motors on the 
HybrEx.

• The billet loader already mentioned is all-electric, i.e. apart from the forward and return 
movements, the telescoping of the loading grippers and their opening/closing movement 
are also performed by electric servo drives. 

This hybrid electro-hydraulic drive concept is the background of the new press name 
"HybrEx".

Fig. 2 – Dynamic servo drive for stem and container movement

A completely new hydraulic system 
Yet soon after starting the “HybrEx project” the idea of further reducing of the hydraulic 
functions and components led to the innovative design of the press cylinder with integrated 
expansion tank. SMS Meer was thereby able to build on a development that began a few years 
ago with the market launch of the "CF presses" (CF = Compact Frame). The design already 
employed there in order to move the expansion oil volume from the press cylinder to an 
expansion chamber directly behind the press cylinder gives the HybrEx press not only a 
completely new appearance, but also has a significant impact on the design size of the 
hydraulic tank: A major role in determining the tank capacity is played by the "surge 
volume". That is the oil volume that is pushed in a very short time from the main cylinder to 
the tank via the prefill valve at each extrusion end/ opening of the press– i.e. during the dead-
cycle-time. On a 25 MN standard frontloading press, that can be as much as approx. 1500 
litres within just 1.5 seconds. In order to prevent turbulence and foaming of the oil, a 
correspondingly large tank volume of approx. 5 times the surge volume has been required to 
date. The tank size necessary on conventional extrusion presses is therefore not only a cost 
factor, but often also represents a limitation when choosing the installation location. 

In order to avoid all this, the HybrEx press is equipped with not only the integrated expansion 
tank already mentioned, but also with the innovative OXiStop tank technology. Its features 
are an air-tight sealed tank with diaphragm technology and degassing device. With this 
technique the air content in the oil is reduced from 10% down to 1% which is significant for 
the lifetime of pumps and valves. The surge volume and hence also the tank volume can 
therefore be drastically reduced. The tank is practically now used only for cooling and 
filtering the oil. 
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Fig. 3 – HYDAC OXiStop diaphragm tank 

An important detail of the HybrEx is also the integrated prefill valve which is mounted on the 
plunger rod of the compensating plunger.  This design detail of the HybrEx press replaces the 
conventional valve technology previously used at this point. The large opening cross-section 
of the valve reduces the flow resistance and thus minimises losses and oil heating.

Fig. 4 – Press cylinder with integrated expansion tank and prefill valve 

New type of pumps for better efficiency 

As a standard, variable-displacement axial-piston pumps are used today for the hydraulic 
drive on extrusion presses. They are proven and really have only one, but – depending on the 
method of operation of the press – a crucial disadvantage: With lower delivery volumes of the 
pump, for example, at low stem speeds, their efficiency is reduced significantly. Higher 
efficiency losses are the result. The efficiency of the internal-gear-variable-frequency pumps 
used on the HybrEx press, on the other hand, changes only marginally over a wide speed 
range. Depending on the momentary press speed, an intelligent control software selects the 
pumps so that they always operate in their optimum efficiency range.
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Fig. 5 – Comparison of efficiency: internal gear pump vs. axial piston pump 

The common practice to date of allowing pumps, which are not required, to run idle also 
means a waste of energy and could not be used for a pioneering concept. For this reason, only 
the pumps are switched on that are necessary for the required stem speeds on the HybrEx. 
Pumps that are switched off consume no power and are switched on in time when a larger oil 
volume is required. 

Fig. 6 – Energy saving through power-on-command drives during the extrusion cycle 

The overall power savings sum up to 30% - 55%, depending on extrusion speed and 
production mix. 

Reduced space requirements 

The compact hydraulic power unit together with the down scaled tank facilitates a very dense 
arrangement and small footprint of the HybrEx plant. The power pack with the integrated 
small OXiStop-tank is placed behind or on the side of the press. Also an arrangement in the 
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cellar or a separate room is possible. Due to the low noise emissions of the internal gear 
pumps and the reduced hydraulic actuated motions of the press often a sound enclosure will 
be needless.

Fig. 7 – Comparison of standard press layout vs. HybrEx layout 

An eye-catching integrated housing, which includes a safety concept for the billet 
loader and side table area as well as for the backside of the press, brings 
contemporary industrial design into the press shop. Service openings allow for 
access to the maintenance areas of the press.

Fig. 8 – Integrated HybrEx housing

Innovative operating concept for an innovative extrusion press 

The control desk of the HybrEx is following a new operating concept where movements are 
actuated via two joysticks. The function assignment to the joysticks can be selected and 
modified by the operator. The revised PICOS-HMI-system comes with an extra wide 
touchscreen and push buttons are reduced to safety relevant functions only.
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Fig. 9 – Joystick operated control desk 

The application PICOS-TO-GO allows for online-monitoring of the extrusion press with 
mobile devices, it comes along with a clever platform-independent browser based application 
and can be used on every smartphone or tablet without installing any software or app. 
PICOS-TO-GO informs about energy efficiency, actual status of function groups like e.g. 
filter-cooling unit, container heating and can also provide data of runout and log heater.  

Fig. 10 – WEB-browser-based–application for online monitoring on mobile devices

Conclusions

HybrEx extrusion presses: Numerous benefits from a radically changed concept 
• Reduced hydraulic drive power only for press cylinders, discard shear and cassette 

shifting device 
• Lower overall height and smaller footprint 
• Less heat radiation and heat losses 
• Innovative design of the press cylinder for reduced oil surge volume 
• Innovative tank technology with integrated degassing unit and significantly smaller tank 

volume
• Less facilities necessary for fire prevention and water protection
• High-speed, high-precision ancillary drives with dynamic servo motors 
• Reduced non-productive times 
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• Less maintenance 

The strict implementation of new approaches in the development of a new press generation 
resulted in an extrusion press that is regarded at SMS Meer also as carrier of technology for 
further innovations in the future. Optimised discard shear, faster tool changing, a practically 
deflection-free counterplaten design are just a few examples of future options. Proven design 
details that have remained unique selling features of Schloemann extrusion presses until 
today, such as durable laminated-tie-rod frame or the precision guides for moving crosshead 
and container holders will continue to provide the solid basis for the future.
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Bye Bye Horizontal Lines The Cube Trevisan Compact Vertical Line Radically 
Changes The Concept Of Extrusions Powder Coating

"Yatay Tesislere Elveda" "Cube Trevisan Dikey Hatları, Toz Boya ile Profil Kaplamaya Yeni Bir 
Bakış Açısı Getiriyor"

Andrea Trevisan
Cube Trevisan S.R.L.  /  Italy

BYE BYE HORIZONTAL LINES 
THE CUBE TREVISAN COMPACT VERTICAL LINE RADICALLY CHANGES 

THE CONCEPT OF EXTRUSIONS POWDER COATING 

Keywords: aluminium, vertical lines, extrusion, powder, coating, powder coating. 

Our vertical line of new generation is called CUBE Trevisan (visit www.cubetrevisan.com) and it 
consists in a vertical line with very compact design: if we consider the main plant equipment, excluding 
loading and unloading areas (that can be arranged in compliance with specific needs) the plant requires 
the volume of a cube with side of 12m (12mx12m on the floor and about 12m as height); this is why we 
called it CUBE. But actually we could consider it also as a quick line because, due to the short path of 
the chain (about 125m in its basic design) from loading of mill-finish to unloading of painted profiles, it 
only takes about 2h. 

The first CUBE plant has been installed during March 2013 by SAT facilities and in April 2013 we 
started a series of tests on this plant with the aim to optimize all the plant units, including the software to 
manage the plant and the optimization of the interface between our booth and the electro-static 
equipment. The result of this experience of more than one year is that today we have a very deep 
knowledge of all the details of this plant and that we have tested each unit finding out the main 
advantages of this line. Let me say that a relevant help to develop the performances of the CUBE came 
from the tests that we have carried out with our customers; several companies sent us their most difficult 
(and/or most typical) profiles and painting powders in order to be tested on the CUBE, here below the 
most interesting results of these test: 

PRODUCTIVITY
The original design was for 0.7m/min and for an output of 1000-1500kg/h but quite soon we found out 
that, even in its basic version, the CUBE was able to work in the field 0.81.2m/min and, thanks to the 
possibility to cover with powder also profiles with difficult cross sections (and therefore, without the 
need to keep between these profiles a minimum clearance/pitch to comply with the standard and limited 
coating capability of previous booths) the output could reach about 500profiles/h, that is, a weight in the 
range of 1500- 2000kg/h.
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TUNNEL
We have tested the tunnel of the CUBE in Verona with the chemical-products supplied by two 
chemicals suppliers, while other CUBE have been tested in the meantime with other chemicals supplier 
by the customers facilities. 
We can say that with the standard acid cycle of the tunnel (acid degreasing, acid etching, chrome-free) 
with standard chemicals used in low-medium concentration, we have reached the etching rate of 2gr/m2
according to Qualicoat Seaside specifications.

DRYING OVEN 
The drying oven, combined with curing oven in a single unit, is heated up by the transmission of heating 
through the separation wall placed between the two ovens with the result of a drying path operating with 
forced air circulation and with air at 95degrees. Without its own heating source, working in these 
conditions, the drying oven is able to perform the dry-off of all architectural sections properly. 

POWDER BOOTH 
The new design of the booth of the CUBE has been carried out with the aim to get the highest powder 
transfer efficiency and this aim has been definitely reached. In the last 2 months the booth has been 
tested also with the last technology available concerning electro-static powder application equipment. 
The most resuming data of this extraordinary transfer efficiency is that the booth, equipped with 8 guns, 
can cover a rate/surface of profiles that usually requires 20guns (actually the powder transfer efficiency 
is about double so we can apply on the profiles the same amount of powder while spraying half amount 
of powder). 
The higher transfer efficiency allows the installation of less guns but it has also two other main 
advantages, more relevant from the point of view of the quality and running costs of the plant: 

1) The quality of the coating layer is higher because it consists mainly in fresh powder with only a 
secondary percentage consisting of recovered/reclaimed powder; this advantage has been verified in 
case of very delicate powders (as some metallic powders) we have tested on request of some customers: 
the small percentage of recovered powder and the strict control of the powder thickness between 
different profile sides and points, reduce drastically the uneven aspect between coated parts belonging to 
the same lot or to the same profile (so you cannot see this uneven aspect when you cut and assemble 
these parts in the corner of a window frame). 

2) Every time you operate without powder recovery (very small/short lots but also lots of profiles of any size for 
the first 1-2minutes, before switching the system to the recovery mode), you waste a minimum amount of powder. 
For instance, with 20 guns you usually spray 3kg/min to apply about 1kg/min of powder on the profiles, with 8 
guns you spray about 1.51.6 kg/min of powder to apply again 1kg/min on the profiles; in the first case you waste 
2kg/min for every minute without recovery, in the second case you lose only about 0.52 

O. 6kg/min. 
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But this is not all, because with specific tests has been verified the possibility to get a better distribution 
of the powder among all the profile sides; this means that if you were forced to apply, for instance, 
120microns on the easy side of a profile due to the need to reach at least 55microns on the difficult side, 
with the new booth you can get for instance 60microns on the difficult side with only 90-100 on the easy 
side. As you can understand the advantage of this capability is definitely relevant because the amount of 
powder you need on the whole profile to guarantee a proper coverage of the difficult profiles is now less 
than before and the saving in powder is relevant; this specific advantage has been tested and verified; on 
the profiles we have use for the test (of course the saving-rate depends on the profile but the saving 
affects all the type of profiles), the powder saving was in the range 10-20%. 

CURING OVEN 
With special design of some aspects of the oven, mainly the ones related with the air-flows inside the 
oven, we got an improvement of the curing curve of temperatures together with an improvement of the 
whole thermal consumption of the combined ovens (drying plus curing oven) that results to be in the 
range of 250.000-300.000kcal/h only. In a traditional line this consumption was at  least 450.000-
500.000kcal/h.
Thanks to the brief list of performances resumed above, we have faced a continuous increasing of the 
interests by our customers for this kind of plant and for its technology. Actually, if we compose the 
running costs (amortization of investment, personnel, energy, chemicals, powder, maintenance,..) of the 
CUBE plant we get a very competitive figure. Furthermore the CUBE is easy to be used (user-friendly) 
so it is suitable also for a team of workers without specific experience. 

PROCESS CONTROL and SUPERVISION SOFTWARE 
Also the control/management of the process is very simple and performing and helps a lot in repeating 
the results: the supervision software allows to follow in real time all orders while running through the 
plant (also with visualization on the screen), collects for every order the set of values of all the 
production parameters in order to provide at the unloading a production certificate and can be interfaced 
with the management software of the company to load automatically the features/requirements of the 
profiles of one specific order with the aim to automatically set the equipment of the line for that order. 
This is why, several CUBE lines have been delivered and put into operation since summer 2013, and 
even more projects are currently under development (manufacturing, installation). 

The potential use of such a plant is huge: the possibility for a company that is new in this field to start 
the activities with a very competitive plant, the experienced company that decides to use its existing 
standard equipment for high productivity and few color changes and dedicate a CUBE line for all the 
small lots that would dramatically affect the productivity and organization of the standard line, the 
experienced companies that are in the process of developing a distribution and logistic network of 
smaller facilities to cover a huge territory 

and understand how many advantages and cost savings they can get by installing one CUBE in every 
distribution point with the possibility to deliver mill-finish to each facility and get it locally painted 
quickly in several colors (very fast delivery to customer, less number of colors in the stock compared 
with a centralized coating plant, possibility to be more flexible with the final customer by using the type 
of colors/powder that are trendy by each site). 
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After two years from the start of the project, we are proud to say that almost 10 CUBEs are operative all 
around the world, from Brazil to Russia, from Spain to Algeria (and more are under production or 
already delivered). 

Moreover, we have installed 8 CUBE booths in traditional vertical lines, due to its incredible 
comparative advantages with traditional powder booths. 

This is really a huge step forward for the coating technology and, as always, SAT is the leading player 
finding new effective solutions for aluminium coaters all over the world. 
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Dünya'da ve Türkiye'de RUSAL

RUSAL in the World & RUSAL in Turkey

İhsan Kösoğlu
Rusal Marketing GmbH  /  Türkiye

Leading global 
aluminium producer 

  8. Eco-friendly growth 
projects 

7. Low CO2 footprint 

3. Longevity in raw 
materials supply 

6. High performance 
in sustainable development 

4. Driven by world-class 
in –house expertise 

2. Responsible approach 
with a  

focus on modernization  
driven by markets and 

customers 

 

 

5. Efficient logistics, 
delivering quality 
products globally 

  1. Global  industry scale 
and reach 

2 

RUSAL today, committed to meeting our 
customers long term expectations. 
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Bratsk aluminium smelter  
(1,006kt*) 

the first aluminium producing 
facility globally to reach a capacity 

of one million tonnes 

Sayanogorsk aluminium smelter 
(542kt*) –  

Russia’s largest producer of 
aluminium alloys   

Irkutsk aluminium smelter  
(529kt*) 

one of the oldest smelters in Eastern 
Siberia, a platform for wire rod 

production  
  

Khakass aluminium smelter 
(297kt*)  

newest in Russia and one of the 
most technologically advanced in 

the world 

  Krasnoyarsk aluminium smelter 
(1,008kt*) 

one of the largest smelters globally,  
RUSAL's key site for testing and 

introducing new cutting-edge 
technologies   

4 

Power of transformation – Power of Siberia 
 

  Novokuznetsk aluminium smelter 
(215kt* ) 

a veteran of the second World War. 
The aerospace industry - one of the 
major consumers of the smelters’ 

products. 

Between 2012-2014, RUSAL went through a significant transformation and reduced its capacity by 647,000 tonnes. 
VAP capacities were shifted from mothballed smelters in the European part of Russia to RUSAL’s Siberian 

smelters. This secured stable access to environmentally friendly hydropower as a main power source.  

 Novokuznetsk alumminiu
(215kt** )

a veteran of the secosecosecoond Wond Wond W
The aerospacace indusace strtry -

orsk aluminium smelter 
(542kt*) –

a’s largest producer of 
aluminium alloys

r 

he 
in 

ty by 647 000 tonnes

* Nameplate capacity, 2014.  

on

Between 2012 2014 RU

Overview 

Strong positions on the global market in 2014-2015 

Source: Companies’ reports. Production of primary aluminium in  1H2014 and 1H2015  

Leading global aluminium producer*  
7% of global production of aluminium  
7% of global production of alumina 

 
Assets in 13 countries across 5 continents 

14 aluminium smelters   
11 alumina refineries 
8 bauxite mines 
4 foil mills 
1 cathode plant 

 
Current capacity is 4.5 million tonnes of 
aluminium, 15.3 million tonnes of alumina,  
22.3 million tonnes of bauxite 

 
Representative offices in Zug, New York, Beijing, 
Hong Kong, Tokyo & Istanbul  

 
27.82% stake in MMC Norilsk Nickel, the world’s 
largest producer of nickel and palladium  
 
61,000 employees globally  
 

 
 
* Figures for 2014 3 

Key facts 

Thousand tonnes 

1688 1783 
1623 1627 1634 

1143 

2173 

1808 
1632 1627

1412 1342 

Hongqiao UC Rusal Chalco Rio Tinto Alcoa Xinfa

kt 

1H 2014 1H 2015
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RUSAL’s reserve locations 

Longevity of raw material supply 

RUSAL’s bauxite reserves are spread across  
5 continents and allow for over 100 years  
of aluminium production 

High degree of vertical integration within RUSAL’s upstream 
business ensures longevity of raw material supply 

 

 

Global bauxite reserves 
Company’s bauxite reserves secure long-term growth 

 RUSAL aims to strengthen vertical integration and secure aluminium production through in-
house raw materials supply 

6 

RUSAL aims to strengthen vertical integration an

RUSAL’s key bauxite development projects 
 

Dian Dian, Guinea 
Resource base: 564mm tonnes  
2016-2017: first stage (3mm tonnes per annum) 
to be commissioned 

 
Kurubuka-22, Guyana 

Resource base: 30mm tonnes  
March 2015: first stage (10mm tonnes per annum),  
commissioned 

 
Cheryomukhovskaya-Glubokaya mine, Russia 

Resource base: reserve base + 3 mm tonnes per 
year at SUBR 
April 2015: commissioned 

  

Donald Ramotar, President of Guyana, and Vladislav 
Soloviev, CEO of RUSAL, open the Kurubuka-22 deposit 

RUSAL’s reserve locations 

Vladislav Soloviev, RUSAL’s CEO, and Victor Neustroev, SUBR’s 
Managing Director, start  operations at Cheryomukhovskaya-

Glubokaya mine 

Realization of attractive modernization projects, 
driven by market and customer demand 

RUSAL studies market demand carefully and adapts its product 
portfolio for consumers’ changing needs, with a focus on quality. 

RUSAL has a particular focus on VAP production, which accounts 
for approximately half of total metal produced.  

Key VAP modernization projects target automotive, construction 
and electricity sectors.  

Through 2015-2020, global aluminum consumption in transport 
will be one of key growth drivers at  5-7%.  

On-going RUSAL cast house investments into rolling slab and 
large diameter extrusion billet result from increased  automotive 
demand. 

5 

Increasing VAP output, with a focus on Quality 

Billets at SAZ 6xxx slabs, SAZ 

VALUE ADDED PRODUCT (VAP*) EVOLUTION 

Key VAP modernization projects 
 

Added 105kt capacity of new high-end 6xxx series rolling slabs for 
Body-in-White applications which have been successfully certified 
by one of Europe’s and Japan’s major rolling companies 
New casting line of 120kt of large diameter billets (460mm) capacity 
under construction  
Added 50kt capacity of wire rod 
Opportunity to produce innovative alloys (ingots) for automotive 
purposes which will contain silicon and magnesium  

 

VAP output  in million tonnes, share out of total aluminium production. Data for 2014.  
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*Based on primary & secondary aluminium and alloys sales to 
end-users, excluding global traders, in  1H2015. 

 10% 

53% 
21% 

16% 

8 

RUSAL has an impressive just-in-time track record of over 97%  

Successfully delivering quality products to customers 
on time 

Focused on developing long-term 
relationships with  clients, and on 
meeting their needs.  
 
RUSAL’s supply chain is 
designed to ensure fast and 
reliable shipping services and 
provide the Company’s 
customers with the most viable 
and cost-effective logistical 
solutions 
 
Key products include alloys and 
value-added products, such as 
aluminum sheet, ingot, wire rod, 
foundry aluminum alloy and 
aluminum billet, all produced with 
a focus on quality. 

 
RUSAL’s trade representative 
offices are located in all key 
international aluminum markets, 
and offer 24/7 customer support. 

RUSAL sales geography*  RUSAL’s efficient logistics 

Driven by world class expertise 

RUSAL has world-class EPCM* capabilities, and  R&D expertise  to support its long-term 
development strategy  

A major competitive advantage of RUSAL is its in-house 
R&D, engineering and design resources, which enables the 
Company to develop cutting-edge technologies, state-of-the-
art equipment and technically advanced facilities. 

RUSAL is the proprietor of a number of energy-efficient 
smelter technologies including RA-300, RA-400 and RA-500 
which have helped to cut energy consumption, drive down 
emissions and boost production efficiency by reducing 
production costs.  

“EcoSoederberg” or Clean Soderberg, is one of RUSAL’s 
major environmental projects. It gives new life to RUSAL’s 
two largest smelters, the Krasnoyarsk Aluminium Smelter 
(KrAZ) and Bratsk Aluminium Smelter (BrAZ) with annual 
output more than 1 mln tonnes each. 

The use of inert anodes in the aluminium smelting process 
has the potential to radically reshape the industry. Once 
introduced, the inert anode technology will enable RUSAL to 
completely eliminate any greenhouse gas and polyaromatic 
hydrocarbon emissions. 

RUSAL’s research takes place at the Krasnoyarsk-based 
Engineering and Technology Centre and Russian Aluminium 
and Magnesium Institute, based in Saint Petersburg and 
Irkutsk 

Growth through innovation 
Inert anode developed by RUSAL 

Potroom at KhAZ, RA-300 pots 

7 * Engineering, procurement, and construction management 
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RUSAL puts zero CO2  as its top priority 

46 

30 

Relying on green and renewable hydro power 
with a zero CO2 footprint 

Hydro power sources for RUSAL’s key 
smelters* 

Bratsk 
aluminium 
smelter – 
1,005kt  
 

Bratskaya HPP generating 14.2 GWh 
(installed capacity: 4,500 MW) 

Irkutsk 
aluminium 
smelter  -  
394kt  

Irkutsk HPP generating 3.6 GWh 
(installed capacity: 662.4 MW) 
 

Krasnoyarsk 
aluminium 
smelter  
1,005kt 

Krasnoyarskaya HPP generating          
19.7 GWh 
(installed capacity: 6,000 MW) 
 

Sayanogorsk 
and Khakas 
aluminium 
smelters - 
801kt 

Sayano-Shushenskaya HPP     
generating 20.3 GWh  
(installed capacity: 6,400 MW) 

BEMO smelter 
-  
(under 
construction**) 

BEMO HPP projected to generate 
17.6 GWh at full capacity 
(partly in operation since late 2012, in 
2014 generated 8.3 GWh)  
 

RUSAL’s aluminium production and principal electrical power sources within Russia by region 

European Russia 
Principal source of power: 
Hydro / Nuclear 

c. 2% 
0.076 kt* 

Siberia 
Principal source of power: 
Hydro c. 95% 

3,412 kt* 

10 
*  Aluminium output  in million tonnes. Data for 2014. Hydro power output in GWh. Data for 2014. 
** BEMO smelter project capacity is 588 ktpa 

Demonstrating solid financial performance  
in 1H 2015 

The focus on strict production discipline, quality , procurement optimization and product mix 
improvement , helped RUSAL to achieve robust financial results 

9 

1H 2015 revenue increased by 8.3% to USD4,750 million 
from USD4,384 million in 1H 2014. 

RUSAL reported Recurring Net Profit at USD830 million in 
1H 2015, compared with USD40 million Recurring net 
loss in 1H 2014.  

Adjusted EBITDA substantially improved to  
USD1,289 million, with adjusted EBITDA margin reaching 
27.1%. 

Debt repayments in the first half of 2015 totaled  
USD570 million. 
 

 

THE KEY ELEMENTS OF RUSAL’S 
OPERATIONAL STRATEGY 

stringent cost 
control 

through the 
whole 

production 
chain 

increasing 
production  
of highly 
marginal 

value-added 
products 

efficiency 
enhancement 

and 
continuous  
quality and 

product  
improvement 

Performance through inspiration 

 
In 1H2015 RUSAL managed to achieve: 

 
net debt reduced to USD8 bln (41% decrease since 
2008) 
 
aluminium cash cost reduced further to USD1,484 per 
tonne (15.3% below USD1,752 per tonne in the 1H 2014) 
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Environmental initiatives 

RUSAL is the first Russian company to publish a report on adhering to the  
UN Global Compact and signed a memorandum of cooperation with the UNDP  

Reducing emissions, including greenhouse  
gases 

Creating a closed-circuit water supply system for 
the main production processes at the Company’s 
facilities 

Increasing the volume of treated and used waste 
products and their safe disposal 

Replacing and disposing of electrical equipment 
containing polychlorbiphenyls (“PCBs”) 

Rehabilitating land which has been negatively 
impacted and assisting in the maintenance  
of biodiversity 

Creating corporate systems to manage 
environmental aspects and risks 

Expenditures on Environmental Actions 
Implementation for the past 3 years is estimated at 
USD 295 million 

 
 
 

Between 2011 - 2014 RUSAL reduced: 
Carbon intensity by 11% 
Industrial water waste by 55% 
CO2 per tonne of aluminium produced by 84% 
(since 1990) 
Greenhouse gas emissions by more than 50%  
(in comparison to 1990) 

12 

Key goals of RUSAL’s environmental strategy 
include: 

11 

Aluminium industry –  
carbon emissions ranking 

Global aluminium producers’ ranking based on CO2 total emissions per tonne 

 exceeding level of  10t CO2/t Al            from  6 to10t level of CO2/t Al  not exceeding 6t level of CO2/t Al 
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Vedanta Xinfa Hongqiao East Hope BHP
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Chalco CPI Century
Aluminium

Alba EGA Alcoa RTA UC
RUSAL

Norsk
Hydro

Прямые выбросы Косвенные выбросы Direct emissions Indirect emissions     

Source: CRU 

RUSAL has reduced 
gross GHG emissions by 
54% since 1990 
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Employee safety – RUSAL’s top priority 

Safety of every staff member is RUSAL’s top 
priority 
All accidents can and should be prevented 
All labor and fire safety regulations are strictly 
followed 
Employee expertise, knowledge and responsibility 
are crucial for safe operations 
Support initiatives which improve safety conditions 
Suppliers and contractors must adhere 
to RUSAL’s labor safety policy 
We monitor operations closely to ensure they 
comply with labor safety standards 

14 

Between 2011-2014, total investment in employee safety was USD225 million  

LTAFR RUSAL – one of the best in the aluminum 
industry 

RUSAL’ s key principles in ensuring  
employee safety are: 

1H 2014 SAFETY ACHIEVEMENTS 

-4% y-o-y 

LTAFR 
(employees + 
contractors) 

10.8% 

LTAFR 
(employees)  

at the level of 
2014 

0 

Fatalities 

Decrease in lost time accident frequency rate  

1.350 1.120 1.070 1.030 

1.800 1.700 1.650 
1.500 

1.000

1.500

2.000

1H 2012 1H 2013 1H 2014 1H 2015 

LTAFR (INCLUDING CONTRACTORS) 

UC Rusal Aluminium
 Industry

SPECIFIC EMISSION, KG/T ALUMINIUM 

84 

65 

53 
46 

6 8 

0

30

60

90

2011 2012 2013 2014 1Q 2015 2Q 2015

INDUSTRIAL WASTES, MN M3 PER YEAR 

Strict compliance with international  
environmental standards 

Air 

RUSAL implements a range of programs to 
reduce the release of hazardous emissions  

Water 

RUSAL is upgrading its facilities to boost 
the amount of recycled and reusable water 

13 Source: Company’s data 

100 97 93 89 88 87 

64 

80 

96 

112 

2011 2012 2013 2014 1Q 
2015 

2Q 
2015 

(1) 

Notes: (1) The specified quarterly data for carbon intensity and industrial wastes is preliminary as the official reporting period is year end 2015 

(1) 
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Continuing eco-friendly growth projects 

BEMO smelter – greenfield project 

To maintain production discipline RUSAL does not plan to restart the aluminium smelters idled in 2013/2014 
due to the current market environment. BoAZ is considered as the only strategic organic growth project. 

The BEMO aluminium smelter will be the major consumer of the power, 
generated by the BEMO HPP, a 50/50% project between RUSAL and 
RusHydro.  

2011 

Restart  
of smelter 
construction 

T i t i

VEB approves 
project finance 
for HPP and first 
phase of the 
smelter 

  2014 

Smelter’s 
construction  
in progress 
 
Launch of HPP – 
first electricity 
generated in October 
2012 

First metal* 
to be 
produced 

2010  2012 1   2   2013 

BEMO HPP main generator hall as of  March 31, 2015 

BEMO smelter as of  March 31, 2015 

First production complex to produce 147 tonnes annually to be launched at the first BoAZ stage with an installed capacity of 294,000 tonnes  

44 2015 

Demonstrating high level of commitment to corporate 
social responsibility and sustainable development. 

15 

RUSAL’S TERRITORY aims to significantly improve 
the quality of life of people in the regions where we 
operate through the creation and rehabilitation of 
social infrastructure, comfortable urban environments 
and through the support of social projects in the areas 
of education, culture, sports and recreation.  

HELPING IS EASY addresses social issues through 
growing the number of involved corporate volunteers 
and partners to increase voluntary contributions. In 
order to foster outreach to the volunteers and 
charitable organizations the website www.pomogat-
prosto.ru has been launched.  

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT 
creates opportunities for involvement of active local 
residents in addressing social problems of their city, 
and for building coalition of all existing national and 
regional resources to achieve these goals. 

FORMULA FOR THE FUTURE targets dynamic 
young employees seeking to participate in the life of 
their enterprise and the city. The programme allows 
strengthening mutual horizontal communication 
between young participants from the different 
RUSAL’s departments and divisions.  

Four key social investment programmes 

UC RUSAL takes its social responsibilities extremely seriously  and 
has a significant experience in the development and realization of 

sponsorship and charitable projects. 

In 2014, total investment in social programs, charity and sponsorship was USD12.7 million 

Encouragement of corporate volunteering and promotion of the 
culture of volunteering is one of the UC RUSAL’s humanitarian 

priorities 
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Market Overview 

Primary aluminium consumption in Turkey has experienced a steady upward trend from 869 kt in 2011 to 1061 kt in 
2014, and demand is forecast to grow further at a CAGR of over 5 %.  

Turkey has a small primary aluminium production of around 55 kt/year, hence the vast majority of aluminium is imported.  

The profile of consumed products falls into two main categories – billets and cast products.  

Considering castings, automotive alloys for wheels are estimated at 170kt whereas continuously cast sheet for foil and 
other flat products makes up about 410 kt.  

About 30 kt of wire rod are traded in Turkey and imported rolling slabs are consumed for tool plate applications only. 

Aluminium production by products in 2014 

Extrusion 
351 kmt 

33% 

FRP 
271 kmt 

26% 

Foil 
79 kmt 

7% 

 Conductor 
103 kmt 

10% 

 Casting 
175 kmt 

17% 

Others 
75 kmt 

7% 

Primary alunimium consumption 

869  

938  
971  

1061  
1122  

1163  

1236  
1298  

1352  

2011 2012 2013 2014 2015e 2016f 2017f 2018f 2019f

Source: CRU, UC RUSAL analysis 
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Industry in Turkey 

Manufacturing PMI Vehicle  production 

Industrial production growth, MoM Turkey’s long term sustainable GDP growth is projected at 4-
5% 

FDI inflow to Turkey rises by 10 percent in 2014.  

Foreign direct investment (FDI) in Turkey reached $6.3 billion 
in the first half of 2015, marking a drop of 9.6 percent 
compared the same period last year when the figure was $7 
billion. 

The energy sector took in the largest amount of FDI at $1.27 
billion and the manufacturing sector followed at just over $1 
billion. 
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Contact details 

Office in Turkey 
Spine Tower, Buyukdere, Cad. No:243, 34398 
Maslak Istanbul 
T/F: + 90 212 2850090 
istanbul@rusal.com 
www.rusal.com  

   
  www.facebook.com/uc.rusal 
  twitter.com/UC_Rusal 
  www.linkedin.com/company/uc-rusal  

19 

Commodity import, kmt 

RUSAL is the biggest supplier of 
primary aluminium to Turkey 

Foundry ingots import, kmt Billets & Slabs import, kmt 

Wire Rods import, kmt 

138 126 
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RUSAL metal share in import, 2014 
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RUSAL is 
your reliable 
trade partner, 
with Quality 

Products 



Oturum | Session: Ticari Bildiriler / Commercial Papers 147

2015 İstanbul                 ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium

ALUS’07

Sıvı Alüminyumun Flaks Malzemeler ile Temizlenmesinin Altında Yatan 
Yöntem ve Mekanizmalar

Mechanisms in the Cleaning of Aluminium Melts with Flux Preparations

Thomas Klug
Schaefer Metallurgie GmbH  /  Germany

1 
 

Presentation Title: Mechanisms in the Cleaning of Aluminium Melts with Flux 
Preparations

yöntem ve mekanizmalar

Prepared and presented by: Dr. Thomas KLUG (SCHAEFER METALLURGIE GMBH-
GERMANY)

This presentation deals with the effect of fluxes on the melting of aluminium. 
Impurities in the melt and the removal of oxides with flux preparations are discussed 
thoroughly. Due to the interfacial tension, the oxides are physically bound by fluorides and 
transported to the surface of the melt. As a side effect, the metal can flow out of the dross, 
too, losing some saving potential. Fluxing can be combined with an impeller treatment to 
achieve a very effective cleaning process. Fluxes also have positive influences on the furnace 
and crucible walls, where they prevent the building up of corundum. Furthermore; there are 
special fluxes, designed for furnace cleaning. Fluxes basically consist of cations and anions;
the difference between fluoride based and exothermic fluxes is described in detail. Some 
special fluxes such as alkaline- and alkaline earth type ones are designed for removing foreign 
metals out of the aluminium melt.

Key Words: Aluminium Melt, Dross Removal, Flux preparations, Impurities, , Interfacial tension, Metal Gain.
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Mechanisms in the Cleaning of Aluminium Melts with Flux Preparations

I. Impurities in the melt
Hydrogen and oxides are common impurities in an aluminium melt. Main source 
is the water from the atmosphere, the reaction between the aluminium melt and the 
water is shown in the following picture:

Picture 1: Reaction of aluminium (Al) with moisture (H2O) by forming aluminium oxide 
(Al2O3) and hydrogen (H2).

The aluminium oxides can crystallize into very hard corundum as in the following 
structure:

Picture 2: Crystallization of Aluminium Oxides
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This openly shows that as a rule, hydrogen and oxides are simultaneously present in 
the melt.

The law of Sievert describes the solubility of atomic hydrogen in aluminium. There is 
a significant drop of the solubility when the metal is solidifying. Due to this decrease, the 
hydrogen atoms are recombining to molecules, and bubbles can develop.
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0,20000
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0,40000

0,50000

0,60000

0,70000

0,80000

0,90000

400 450 500 550 600 650 700 750

solubility[l] = function (pressure [pH2
], temperature [T])1

Picture 3: The graph above shows the solubility of hydrogen in pure aluminum.

The next group of drawings displays the process of oxide formation and the build-up
of hydrogen bubbles schematically. The water of the atmosphere reacts with the aluminium 
melt, forming an oxide layer and atomic hydrogen on interstitial sites. The oxides do not only 
stay on the surface; some move into the melt, too, and when temperature decreases, due to the 
law of Sievert, molecular hydrogen bubbles build up near those oxides.

                                                            
1 Sievert’s law: The solubility [l] of hydrogen in aluminium is a function of the hydrogen partial pressure [p] inside a cavity, 
the temperature of the metal [T] and the constants [K und the 
common gas constant).

 

ll  in ml/100g Al

T in °C
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Picture 4: Aluminium Melt

Picture 5: Oxide Formation

Picture 6: Build-up of Hydrogen Bubbles in the Aluminium
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Picture 7: Oxide Formation in the Melt

During a casting process, the aluminium is surrounded by an oxide skin; some of the 
oxides will get into the melt, too. The oxides can have the shape of skins with a very high 
length to width ratio; some of the skins include or surround some aluminium drops, too.

The release of hydrogen, which causes the build-up of bubbles, takes place at interior 
defects in the melt and lattice of aluminium. Oxides act as nuclei for the bubbles:

Picture 8: Heterogeneous formation of pores at a nano structured oxide film. Hydrogen diffuses into a pore 
which can be established inside the crystal grid due to the separation.2

There is a critical radius for bubbles: Bubbles with a radius higher than 0,32 nm will 
grow, and their surface tension is low; smaller ones can collapse, and they have a high surface 
tension and only a low inner pressure.

                                                            
2 K. Eigenfeld, M. Kadner, M. Stelter, W. Vogel, Use of Nano Structured Oxides to Prevent Casting Defects due to 
Shrinkage, http://www.gietwerkperspektief.nl/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=34&gid=250,
2011,p.4

 



Oturum | Session: Ticari Bildiriler / Commercial Papers152

ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium                 2015 İstanbul

ALUS’07

6 
 

Oxide impurities can be removed by the use of flux preparations. Fluxes that contain 
fluorides can effectively bind the oxides. The interfacial tension between oxides and metal is 
significantly higher than the interfacial tension between oxides and fluorides.

Due to the lower energetic state, fluorides and oxides subsequently form mixing 
phases, and the fluorides adhere to the oxides and coat them, enabling aluminium to be 
separated from the mixing phases.

The next set of pictures display the cleaning process schematically. Once the fluoride 
containing flux is introduced into the melt and distributed well, it covers the oxides.
Following this, the oxides will crack at their weakest points, and the pieces swim up, because 
the density of the mixing phases now is lower than the density of the melt. Normally, the 
density of the pure oxides is nearly equal to that of the melt, so there is no swimming up.
However, with the help of the fluorides, the oxides swim up and moreover; the dross obtained 
is low in metal.

Picture 9: Aluminium Melt

Picture 9: Introduction of the Fluoride Flux to the Melt
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Picture 10: Fluoride Fluxes cover the oxides

Picture 11: Interfacial tension is reduced

Picture 11: Oxides crack at their weakest points
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Picture 12: Thanks to the lower density, oxides separate and swim up

Picture 13: With fluorides adhering to the oxides, aluminium is gained back into the melt and the dross is low in 
metal

The cleaning process with fluxes can be combined very well with an impeller 
treatment. Low metal dross is guaranteed by applying an optimal degassing process and 
fluoride containing fluxes to remove the oxides in the melt.
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Picture 14: Impeller treatment combined with flux application in the melt

Picture 15: Oxides separate and swim up

Picture 16: Low-metal dross comes up to the surface and is removed easily
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Without a flux, the impeller treatment is not so effective in removing all the oxides, 
and moreover; the dross will be rich in metal at the end.

Picture 16: Treatment of the melt without flux application

Picture 17: Oxides combine with aluminium and diffuse unevenly in the melt

Picture 18: Impeller treatment without flux application in the melt
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Picture 19: Impeller treatment without flux application and dross formation in the melt

Picture 20: Without flux application, dross is considerably rich in metal content

Impeller treatment and fluxing can be combined very well and efficiently. The process 
starts with a high rotation speed; there is the formation of a vortex to distribute the flux evenly
and to generate a reaction with the impurities and the melt.
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Picture 21: The optimum method is to make the rotor rotate in the opposite direction than that of the melt

For the actual cleaning process, the rotor rotates with a lower rotation speed. It rotates 
in the opposite direction than that of the melt. This enables the relative motion between the 
melt and rotor to be very high which in turn enables the resulting bubbles to be very small, 
and there is no vortex. Once the melt rotates in the same direction with that of the rotor, the 
rotor changes its direction (this happens 3 or 4 times per cleaning process).

For such an impeller treatment, a highly effective impeller process with no ceramic 
baffle is needed.

Picture 21: Such an impeller system should best have no ceramic baffle 
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There is a big difference in the appearance and the metal content of dross with and 
without the use of flux preparations:

Picture 22: Without the use of a flux, the metal content is very high, normally between 80 and 95 %.

Picture 23: If a flux is used, the dross is fluffier, and the metal content drops down to a level between 20 and 
35%

There is a considerable saving potential by the use of a flux, as there is more metal 
available for the casting process. Acquiring the metal back from the dross constitutes one of 
the most substantial parameters of the casting process. Furthermore, should the use of fluxes 
be combined with an efficient impeller system, fundamental saving targets of the foundries 
are achieved.
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II. Impurities on furnace and crucible walls

The next set of pictures display the influence of the oxides on furnace and crucible walls
and how they result in considerable damage if no flux is used.

Picture 24: Oxides both cause impurities in the melt and create micro cracks on the walls 

Picture 25: In time, oxides accumulate and penetrate more into the cracks on the walls 



Oturum | Session: Ticari Bildiriler / Commercial Papers 161

2015 İstanbul                 ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium

ALUS’07

15 
 

Picture 26: Oxides bind to the walls

Picture 27: Formation of the corundum phase

Picture 28: Corundum damages the walls and cracks into pieces
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Picture 29: Some pieces of the corundum also penetrate into the melt

There is a certain amount of oxides in the aluminium melt. Furthermore, there are 
micro cracks on the walls. Some of the oxides stick to the walls, and some of them penetrate 
into the micro cracks. Depending on time and temperature, crystallization of the oxides
changes them into corundum. This also causes the micro cracks to widen even more. If the 
crystallization process is allowed to continue, some pieces of corundum can easily get into the 
melt, too.

Under worst circumstances, corundum can be found in the castings:

Picture 30: A high pressure die casting with a very hard inclusion. During the machining process the tooling was 
destroyed by this inclusion. 
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Picture 31: A metallographic examination of the casting part shows the corundum formation and agglomerates of 
oxides in this area

If a flux is applied, the situation is much different:

Picture 32: Fluxes crack the oxides and prevent the accumulation

Picture 33: Oxides mix with the fluxes and swim up



Oturum | Session: Ticari Bildiriler / Commercial Papers164

ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium                 2015 İstanbul

ALUS’07

18 
 

Picture 34: Oxides mix with the fluxes and do not stick to the walls

Picture 35: Oxides come to the surface and are removed easily

The oxides are covered by the flux, as shown before. There is only a loose connection 
of them to the crucible wall, and the most crucial point is that there is NO crystallization to 
change into corundum. The loose adherences to the crucible wall can be removed very easily 
during the removal of the dross.

If at a foundry, corundum has already built up, a special flux material can be used to
clean the furnaces and the walls. This enables the foundries to be able to save and extend the 
life span of the furnaces and ensure that the corundum do not occur on the furnace walls 
again.
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Picture 36: Corundum already formed on the furnace walls

Picture 37: Furnace should be emptied before application. Burners are switched off.

Picture 38: Furnace cleaning agent is applied onto the walls (spraying is the best method)



Oturum | Session: Ticari Bildiriler / Commercial Papers166

ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium                 2015 İstanbul

ALUS’07

20 
 

Picture 39: Corundum formation is detached and removed

In order to clean the furnace, it should be almost empty, and it should be heated up to 
high temperatures, approximately between 800 and 900 °C. The furnace cleaning agent is 
then sprayed upon and around the affected areas with the burners switched off. By doing this,
the binding between the corundum and the furnace wall is weakened. After bringing up the 
furnace cleaner, the furnace door should be closed; the burners should still be switched off.
Approximately 30 or 40 minutes later, furnace doors are opened again. At this stage, some of 
the corundum might be already detached, and with a proper tool, the residual can be removed 
much more easily with the use of this special furnace cleaning flux.

Picture 40: Furnace cleaning agent is applied onto the walls



Oturum | Session: Ticari Bildiriler / Commercial Papers 167

2015 İstanbul                 ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium

ALUS’07

21 
 

Picture 41: The optimum and efficient method of applying the furnace cleaner agent is to spray it on the furnace 
walls.

III. Basics of flux preparations

Flux preparations consist of cations and anions. Cations can be sodium, potassium, or 
calcium. For aluminium melts in a foundry, calcium should be avoided. Again, sodium has a
lower cost than that of potassium, yet it entails a release of some sodium, which should be 
avoided in a few cases, for some special alloys.

Anions are chloride. Fluorides like aluminium fluoride or silico-fluoride, on the other 
hand, are carbonate. There is a special group of fluxes that use nitrates as anion. These fluxes 
belong to the group of exothermic fluxes. 

Picture 42: Fluxes using nitrates as anion are exothermic fluxes

There is an exothermic reaction between the nitrates and the aluminium, in which the 
aluminium is oxidized and very high temperatures up to 2000 °C are produced locally in the 
melt. Due to these high temperatures the viscosity of the aluminium in the dross will be very 
low and it inevitably flows out of the dross. The disadvantage here is the fact that the low 
metal dross is reached here by increased oxide formation in the melt, which in fact means that
there is no cleaning process at all.
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The next pictures compare the effects of exothermic fluxes and fluoride containing 
ones:

Picture 43: Difference between exothermic and fluoride containing fluxes 

Picture 44: Difference between cleaning processes created by exothermic and fluoride containing fluxes
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Picture 45: Oxides remain in the melt treated by exothermic fluxes

Both types of fluxes create a low metal dross, but the exothermic ones do not remove 
the oxides from the melt. Oxides remain in the melt, create new ones and accumulate over 
time in the furnace, which in turn increase the build-up of corundum on the crucible walls.

Fluxes can be delivered as powder or they can be compacted to into flakes:

The powder type is less costly, yet with this type of product, there is obviously the 
formation of dust; the reaction is slower and more flux has to be applied.

Picture 46: Powder form Picture 47: Flake form
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IV. Impurities due to foreign metals

There are some metals, which can be removed from aluminium melts. These are the 
alkaline and earth alkaline metals like Li, Na, Mg, Ca or Sr. Non-removable ones are metals 
such as Fe, P, Sb or Ti. If their content is too high in the melt, the only way to remove them is 
to dilute the melt with pure metal without those elements.

The removal can be done by the use of chlorine gas, yet this is a very poisonous gas
and prohibited very often. The alternative way is to apply fluxes which are based on chlorides
or fluorides. The first group fluxes based on chlorides can develop some chlorine gas, too, and 
cause a bad smell and smoke in the air. Fluxes based on fluorides do not smell or cause smoke 
as the chloride based fluxes. This difference is crucial for the casting parameters in today’s 
modern foundries.

IV. Conclusion

Fluxes play a vital role on the melting of aluminium. Flux preparations that contain 
fluorides help remove the impurities in the melt and remove the oxides considerably and 
easily. Due to the interfacial tension, the oxides are physically bound by fluorides and they 
are then pushed towards the surface of the melt. Removal of the oxides this way further helps 
gaining metal back into the melt. Moreover, to increase the precious metal gain, fluxing can 
be combined with an impeller treatment to achieve a very effective cleaning process. Specific 
fluxes also offer positive influences for the furnace and crucible walls, where they prevent the 
build-up of corundum phase. In cases where foundries suffer from already built-up corundum 
phases on their furnace walls, special fluxes can be applied to clean and maintain the life span 
of furnaces.

For long term maintenance and foundry economics, the significant point to bear in 
mind is the difference between the exothermic fluxes consisting of cations and anions, and 
fluxes containing fluorides. Fluoride containing fluxes help transport the dross to the melt
surface and gain a considerable amount of metal back into the melt. For treatments where 
foreign metals are aimed to remove out of the aluminium melt, alkaline and alkaline-earth 
type fluxes are specifically recommended so that the end-results are adequate and effective for 
today’s foundries.

Container and Dummy Block Tooling System 

The role of a container tooling system in the extrusion process is deceptively 
simple, yet so important. A hot billet is inserted into one end of the container liner
and pushed out of the other end and through the extrusion die to produce the 
desired profile. To maximize productivity, this is done repeatedly and as quickly 
as possible. The true value of an effective tooling system is not only measured by 
what it does, but by what it doesn't do. An effective container tooling system does 
not only make good extrusion happen - it allows it to happen.

In an optimized extrusion process, it is important that the tooling system be 
virtually invisible by performing consistently to the highest standards. The 
objective of course, is to produce extrusions to the correct aloy composition, with 
no surface defects, no inclusions, and dimensionally and mechanically compliant 
for the intended application. To enable this at high productivity levels, with good 
process control and consistency, minimal variability is essential. The role of well 
designed and maintained dummy blocks and containers plays a key part in 
achieving these objectives. With precise container and dummy block technology 
in place, that interact well together, the extruder can be comfortable that the 
process will continue efficiently and with minimum interruptions and delays.

The dummy block must repeatedly pass smoothly through a perfectly round and 
straight container, while maintaining a constant clearance between itself and the 
container liner. This produces a controlled skin of alloy residue on the container 
liner, making it able to clear that skin during stem retraction, or when loading a 
new billet. A reliable container tooling system is therefore the hidden heart of any 
successful extrusion process. 

Recent equipment developments have introduced advanced finite element 
design, front loading direct extrusion presses with improved, high quality main 
components and materials. Improved alignment, advanced hydraulics, and 
controls, have led to a new era in extrusion with excellant equipment utilization 
and uptime; with short dead cycles of 15 seconds or less on typical 8" presses, 
and longer container lengths, up to 1.3m.

The potential for improved extrusion productivity using the new generation of 
presses can be significant - longer billets lead to increased contact efficiency 
percentage (i.e. live cycle time expressed as a percentage of the total cycle time 
including dead cycle), which is also influenced  by much shorter dead cycles.  In 
addition, the newer presses with improvements in component reliability, 
electronics, controls, and tooling, result in reduced downtime and increased 
utilization of capital equipment. 
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The role of a container tooling system in the extrusion process is deceptively 
simple, yet so important. A hot billet is inserted into one end of the container liner
and pushed out of the other end and through the extrusion die to produce the 
desired profile. To maximize productivity, this is done repeatedly and as quickly 
as possible. The true value of an effective tooling system is not only measured by 
what it does, but by what it doesn't do. An effective container tooling system does 
not only make good extrusion happen - it allows it to happen.

In an optimized extrusion process, it is important that the tooling system be 
virtually invisible by performing consistently to the highest standards. The 
objective of course, is to produce extrusions to the correct aloy composition, with 
no surface defects, no inclusions, and dimensionally and mechanically compliant 
for the intended application. To enable this at high productivity levels, with good 
process control and consistency, minimal variability is essential. The role of well 
designed and maintained dummy blocks and containers plays a key part in 
achieving these objectives. With precise container and dummy block technology 
in place, that interact well together, the extruder can be comfortable that the 
process will continue efficiently and with minimum interruptions and delays.

The dummy block must repeatedly pass smoothly through a perfectly round and 
straight container, while maintaining a constant clearance between itself and the 
container liner. This produces a controlled skin of alloy residue on the container 
liner, making it able to clear that skin during stem retraction, or when loading a 
new billet. A reliable container tooling system is therefore the hidden heart of any 
successful extrusion process. 

Recent equipment developments have introduced advanced finite element 
design, front loading direct extrusion presses with improved, high quality main 
components and materials. Improved alignment, advanced hydraulics, and 
controls, have led to a new era in extrusion with excellant equipment utilization 
and uptime; with short dead cycles of 15 seconds or less on typical 8" presses, 
and longer container lengths, up to 1.3m.

The potential for improved extrusion productivity using the new generation of 
presses can be significant - longer billets lead to increased contact efficiency 
percentage (i.e. live cycle time expressed as a percentage of the total cycle time 
including dead cycle), which is also influenced  by much shorter dead cycles.  In 
addition, the newer presses with improvements in component reliability, 
electronics, controls, and tooling, result in reduced downtime and increased 
utilization of capital equipment. 
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The Dummy Block Design 

A dummy block is a critical tooling element in the process of aluminum extrusion.
During an extrusion cycle, the dummy block is exposed to severe high stress, low 
cycle fatigue; yet must expand in a controlled manner, and on release of 
extrusion pressure at the end of the cycle, must retract clear of the inner 
diameter of the liner plus any alloy skin. Under high specific pressure situations, 
the high stress amplitude can lead to plastic deformation making the dummy 
block diameter increase steadily over time losing its ability to expand, and retract 
as designed. 

A typical press of not many years ago and in common use today, extrudes 
commodity products in 6063 or 6060 alloy, typically operating at specific 
pressures of around 50 - 65 kg/mm2 (70,000 - 85,000 psi), with maximum billet 
lengths no more than approximately 4 times the billet diameter. For example, a 
direct rear loading 2000MT/210mm press with a specific pressure of 58 kg/mm2
extrudes up to 32" (810mm) long billets. Considering a modern front loading 
press of 25MN force with a 210mm container (8" billet), the specific pressure is 
74 kg/mm2 (105,000 psi) and a maximum billet length of 47" (1.2m), or almost 6 
times the billet diameter - 28% higher specific pressure, and 47% longer billet 
length capability, compared to older design presses. 

Figure 1 illustrates the effect of billet length on specific pressure, and why today's 
longer container presses must operate with higher tonnage for a given container 
diameter, and at  higher specific pressures to maintain the necessary die face 
pressure  to enable extrusion under optimum conditions.

Figure 1, specific extrusion pressure for two different billet lengths. 

Such higher specific pressures directly impact a dummy block’s mechanical 
integrity. Figure 2 reveals that under a high specific pressure of 84 kg/mm2

(120,000 psi) the dummy block ring and holder are already subjected to stresses 
higher than the material yield strength at operating temperatures. After a few 
extrusion billets, the dummy block is likely to lose its ability to retract. This 
excessive plastic deformation can lead to aluminum build-up, blisters, container 
explosions and extrusion surface finish defects.

Figure 2, a dummy block under 84 kg/mm2 (120,000 psi) specific extrusion 
pressure
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Castool’s new dummy block for high pressure has evolved from a simple yet 
effective basic tool, to a technically sophisticated device that incorporates the 
results of extensive research and development using finite element analysis to 
improve its performance. Figure 3 shows the newly developed dummy block, 
operating under 84 kg/mm2 (120,000 psi) specific extrusion pressure. The high 
stress areas are almost eliminated, and the dummy block is now able to expand 
repeatedly under high  pressure, and maintain a secure seal with the container 
wall, leaving a desired thin film of aluminum alloy on the liner. 

Figure 3, Castool new high pressure dummy block under 84 kg/mm2 (120,000 
psi) specific pressure 

The Container 

During extrusion, deformation heat is generated within the billet and 
transferred in part to the container. The heat generated depends on the billet 
length, billet temperature, alloy types, extrusion speed and extrusion ratio. The 
temperature can increase by as much as 150°C near the deformation zone 
immediately in front of the die. This increase in temperature can induce surface 
cracking, affect extrusion run-outs, and disturb alignment. A combination of this 
thermal effect and mechanical expansion under varying applied pressure during 
an extrusion push can result in a changing clearance between the dummy block 
and container, and a resulting variable alloy skin thickness on the liner. Simply 
put - nothing in extrusion is uniform.

A container with a built-in stable thermal gradient is the optimal extrusion 
condition. The mantle becomes a large thermal heat sink, efficiently and safely 
extracting heat without introducing thermal stresses. Physically, a heat sink can 
absorb any arbitrary amount of heat from target without significantly changing the 
temperature of target. Three key components are required for heat sink: 1) a 
temperature gradient between target and surface of heat sink, 2) high thermal 
conductivity materials of heat sink, and 3) constant physical contact of target and 
heat sink. Quick response cartridge heaters positioned near the liner maintain a 
constant and stable thermal gradient. A high thermal conductivity material used 
as a heat sink in the container mantle, with the liner as a target, can take away a 
large amount of heat without significantly changing the liner temperature. The 
mantle is always contacting the liner by a controlled shrink fit, ensuring contact 

along the entire available surfaces. The liner exit temperature can be stabilized 
and maintained at approximately 30oC below billet temperature at all times, 
controlling and reducing forward billet surface inflow onto the extrusion, reducing 
potential surface finish scrap. Figure 4 shows the difference between a uniform 
temperature container and a stable thermal gradient container. 

Figure 4, Castool QR Container shown on the right, develops preferred thermal 
gradients that help dissipate heat 

Materials Selection

Laue and Stenger calculated the stress distributed in a shrink-fitted multi-
layer container [3]. In a typical container the tangential stress to cause crack 
initiation is about 600 Mpa inside the container, higher than the hot work tool 
steel's fatigue limit (350 MPa for W.Nr 1.234. Under these conditions, the life of 
the container can be significantly lowered.

Some machinery grade steels offer better fatigue limit and fracture 
toughness compared to hot work tool steels.  Below 500°C, ultra high-strength 
steels have superior toughness, strength, and fatigue strength, compared to any 
hot work tool steel Since the mantle temperature in proper extrusion operation
never  exceeds 500°C, use of a hot work tool steel is not necessary. For 
example, AISI 4340 is a more appropriate material for the mantle with a fatigue 
strength of 800 MPa. In addition, AISI 4340 steel has double the thermal 
conductivity than hot work tool steels;  helping keep a stable thermal gradient  via 
the aforementioned heat sink effect. Table 1 summarizes the mechanical and 
thermal properties of two hot work tool steels (W. Nr. 1.2343 and W. Nr. 1.2344) 
and AISI 4340.
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temperature gradient between target and surface of heat sink, 2) high thermal 
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as a heat sink in the container mantle, with the liner as a target, can take away a 
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mantle is always contacting the liner by a controlled shrink fit, ensuring contact 

along the entire available surfaces. The liner exit temperature can be stabilized 
and maintained at approximately 30oC below billet temperature at all times, 
controlling and reducing forward billet surface inflow onto the extrusion, reducing 
potential surface finish scrap. Figure 4 shows the difference between a uniform 
temperature container and a stable thermal gradient container. 
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Laue and Stenger calculated the stress distributed in a shrink-fitted multi-
layer container [3]. In a typical container the tangential stress to cause crack 
initiation is about 600 Mpa inside the container, higher than the hot work tool 
steel's fatigue limit (350 MPa for W.Nr 1.234. Under these conditions, the life of 
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Some machinery grade steels offer better fatigue limit and fracture 
toughness compared to hot work tool steels.  Below 500°C, ultra high-strength 
steels have superior toughness, strength, and fatigue strength, compared to any 
hot work tool steel Since the mantle temperature in proper extrusion operation
never  exceeds 500°C, use of a hot work tool steel is not necessary. For 
example, AISI 4340 is a more appropriate material for the mantle with a fatigue 
strength of 800 MPa. In addition, AISI 4340 steel has double the thermal 
conductivity than hot work tool steels;  helping keep a stable thermal gradient  via 
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 For small diameter, 7” and smaller

Small sized containers with a liner diameter from 7” and under, with 2 individually 
controlled heating zones can create the thermal gradient required to have good 
thermal stability. The top and bottom heating zones cover approximately 2/3 of 
the area from the die end. The natural temperature that tapers at the ram end
will create the desired thermal gradient .

For medium diameter 8” and above

Medium sized containers require 4 individually controlled heating zones with 4 
double acting thermocouples, located equidistant between the heating elements 
and liner. It is recommended for liner diameters from 8 inches – 12 inches. The 
heating zones are positioned in die end top and bottom, and entrance top and 
bottom, providing the container the ability to control and maintain stable thermal 
gradient from top to bottom and from exit to entrance u thus facilitating rapid heat 
dissipation.  Air cooling is not usually required

For medium diameter, and long (over 1.2 Meters)

A 1.3 meter long liner is issued to deflect approximately 30% more than 1 meter 
long liner, and a 1.5 meter long liner to deflect 50% more that 1 meter long liner. 
With a longer container, a 3 piece subliner design is required to increase the 
rigidity of the container. 

Large diameter, over 12”

For such a large container, 6 individually controlled heating zones with 6 double 
acting thermocouples are recommended. The zones would consist of 4 zones: 
top, bottom, left and right at the die end, and 2 zones top and bottom at the 
entrance. The additional zone heating gives the extruder an unprecedented 

ability to control extrusion profile shapes, dimensions, and surface quality.  A 
simple calculation shows that for a 12 inch container, there is enough space and 
distance to manipulate temperatures. Figure 5 depicts the ability of the QRX to 
control the temperature of the container at the die end. 

Figure 5, temperature difference achieved by QRX container at the die end. 

The temperature between the adjacent zones can be as high as 65°C, allowing 
the temperature of a die to be controlled and manipulated to improve flow and 
dimensions.  Flow variance across the cross-section of large and complex 
profiles can be corrected.  QRX gives extruders the un-precedent ability to 
correct and control the extrusion profile, extrusion run-outs, and extrusion surface 
quality.  Imagine for those extruders making high speed rail profiles and other 
large and wide complex extrusions.

At steady state the temperature between zones is described by the steady state 
heat flux equation as follows: 

q: power density of heating element ( 46000W/m2)
k: thermal conductivity of 4340 mantle ( 42 W/m°C) 
L: distance between zones (0.119 m) 
The ability to adjust each temperature zone at die end up to 65°C difference is 
unprecedented.

A Critical Interaction 

Dimensional control of both the dummy block and the container during extrusion 
is important. How temperature and mechanical deformation of both must be fully 
understood.

 0.015" (0.4mm) is generally recognized to be the preferred maximum gap 
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between the dummy block and the container during the extrusion process. If at 
any time during the process the gap is too large, alloy may penetrate the space, 
and flash or blow-by to occur. If the gap becomes too little, there is a danger of 
interference that may cause excessive wear on both the dummy block and the 
liner. Both situations can increase the likeliness of blisters and defects in the 
extrusion.

The interaction between the dummy block and the container is therefore critical. 
Unless each is operating at close to optimum efficiency, the operating life of both 
may be substantially reduced.  Figure 6 shows the expansion curves of a typical 
dummy block and conventional 2 piece container design.  It clearly shows that 
the dummy block will plastically deform around 100,000 psi and cause aluminum 
build-up, blister and container explosions.

Figure 6, a typical dummy block and container expansion behavior 

Ideally, the dummy block and container should expand and contract in harmony 
under the variable conditions throughout the entire ram stroke of an extrude 
cycle. This produces a constant container skin thickness, thus minimizing billet 
surface inflow; helping to maintain good extrusion surface finish by also 
minimizing blow-by and alloy build up on the dummy block which can intensify 
billet surface flow effects, but also generate blister defect on the extrusion.
Optimized container and dummy block designs for long containers (such as an 8" 

press up to 1.3m container length), and specific pressures up to 85 kg/mm2

(120,000 psi) are being developed.

Figure 7 shows the expansion curves of the new Castool high pressure dummy 
block and 3-piece subliner container design. The new high pressure dummy out-
performs typical dummy block. The gap between container liner, and outer 
diameter of the dummy block is controlled to be around 0.5mm all the time. 
Currently further work is in progress to both model and test the realtionship 
between container expansion and dummy block expansion, as well as the 
resulting mechanism for container skin control. This work will be presented in the 
near future.

Figure 7, the interaction of Castool’s new high pressure block and 3-piece 
container

Conclusion

To best benefit from today's longer container presses, the extruder must 
therefore understand the interaction of dummy block and container at high 
pressure.  The dummy block needs to be able to function under high extrusion 
pressure.  The container needs to have minimal deflection under high pressure 
and capable to dissipate extrusion heat. Only then can the extruder fully utilize 
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the opportunity to maintain the maximum ram speed for the die, throughout the 
entire extrude cycle. The only limiting factor should be the alloy being used and 
the required dimensional and mechanical properties of the part and its finish. An 
absolutely reliable tooling system is in truth the hidden heart of any successful 
extrusion process. 



08-09 OCT 2015
7thAluminium Symposium

7. ALUMINYUM
SEMPOZYUMU

ALÜMİNYUM DÖKÜM PROSESLERİ
ALUMINIUM CASTING PROCESSES

the opportunity to maintain the maximum ram speed for the die, throughout the 
entire extrude cycle. The only limiting factor should be the alloy being used and 
the required dimensional and mechanical properties of the part and its finish. An 
absolutely reliable tooling system is in truth the hidden heart of any successful 
extrusion process. 



Oturum | Session: Alüminyum Döküm Prosesleri / Aluminium Casting Processes182

ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium                 2015 İstanbul

ALUS’07

Al-Si-Mg Döküm Alaşımlarında Sıvı Metal Hareketinin Mekanik  
Özelliklere Etkisi

The Effects of Liquid Metal Movement on Mechanical Properties of Cast Al-Si-Mg

Tansel Tunçay¹, Süleyman Tekeli², Dursun Özyürek¹, Derya Dışpınar³
¹Karabük Üniversitesi, ²Gazi Üniversitesi, ³İstanbul Üniversitesi  /  Türkiye

Al-Si-Mg DÖKÜM ALAŞIMLARINDA SIVI METAL HAREKETİNİN 
MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Tansel TUNÇAY1, Süleyman TEKELİ2, Dursun ÖZYÜREK1 ve Derya DIŞPINAR3

1Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Müh. Bölümü
2Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü

3İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü

ÖZET
Bu çalşmada, Al-Si-Mg alaşmlarnda döküm srasndaki sv metal hareketinin, mekanik 
özellikler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Deneysel çalşmalarda, tasarm yaplan eşit kesit 
alanna sahip kare ve daire kesitli yatay ve dikey yolluk sistemi kullanlmştr. Ayrca sv 
metalin yolluk sistemi ve kalp boşluğundaki akş davranş, simülasyon ve gerçek video 
görüntüleri olarak kaydedilerek karşlaştrlmştr. Yaplan çalşmalar sonucunda, sv metal 
eşit kesit alanna sahip olsa bile kalp boşluğunu doldurulmas srasnda farkl akş modelleri
sergilediği görülmüştür. Dairesel kesitli yolluk sisteminin ortalama çekme mukavemeti ve 
yüzde uzama sonuçlarnn kare kesitli yolluk sistemi ile dökülen numunelere göre daha 
yüksek olduğu gözlenmiştir. Ayrca, sv metal hareketinin kalp boşluğuna akş yönünde elde 
edilen numunelerin çekme dayanmlarnn, sv metal akş yönüne ters yöndeki elde edilen 
numunelerin çekme dayanmlarndan daha düşük olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Al-Si-Mg alaşmlar, yolluk sistemleri, mekanik özellikler, kuma döküm.

THE EFFECTS OF LIQUID METAL MOVEMENT ON MECHANICAL 
PROPERTIES OF CAST Al-Si-Mg 

ABSTRACT
In this study, the mechanical properties of Al-Si-Mg alloy during casting were investigated with regards to the 
movement of the liquid metal. In experimental studies, horizontal and vertical gating systems with equal cross-
sectional area of the square and circular sections were designed and used. In addition, the movement of liquid 
metal flow in runner system and mould cavity is simulated and actual video images were recorded and 
compared. Horizontal and vertical tensile test specimens were prepared and the effects of liquid metal movement 
in the mould cavity on the tensile properties were investigated. It was found that even the runner systems had the 
same cross-sectional area, the liquid metals shows different flow pattern during filling mould cavity. The average 
of tensile strength and elongation at fracture with the circular cross-section runner system was observed to be 
higher than the runner system with square cross section. Further, it was also observed that tensile properties 
where the region of the part was filled in flow direction was lower than the region in the opposite flow direction. 

Keywords: Al-Si-Mg alloys, runner system, mechanical properties, sand casting. 
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1. GİRİŞ

Otomotiv ve havaclk sektöründe istenen yüksek yoğunluk/dayanm orannn ve 
dökülebilirliğinden dolay, Al-Si-Mg döküm alaşmlar yaygn olarak kullanlmaktadr. 
Döküm yöntemi ile üretilen bu alaşmlarda görülen en önemli problemlerden birisi de, sv 
metal hareketine bağl olarak alaşmn hidrojen absorbe etmesidir. Al-Si-Mg döküm 
alaşmlarnda sv metal içerisindeki hidrojen çözünürlüğü, kat alaşm içerisindeki hidrojen 
çözünürlüğünden yaklaşk 20 kat fazladr [1-4]. Bu alaşmlarn döküm metodu ile üretiminde, 
sv metalin kalp boşluğuna dolmasn sağlayan yolluk sistemi elemanlarndaki (dikey ve 
yatay yolluk, meme ve kalp boşluğundaki) hareketi, sv metalin oksitlenmesine ve bu
nedenle de mekanik özelliklerin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadr [4,5]. Basit olarak 
yolluk sistemi ölçülerinin hesaplanmasnda, süreklilik ve enerjinin korunumu yasalar 
kullanlmaktadr. Yolluk sistemlerinde sv metalin enerji kayplar, major ve minor kayplar 
olarak tanmlanabilir. Ayrca sv metalin hareketinin mekanik özelliklerine etkisini 
araştrmak için nümerik analiz metotlarnn kullanldğ simülasyon programlar [6] ve 
akşkanlk özellikleri belirli akşkanlar (su gibi) kullanlmaktadr [7]. Fakat simülasyon ve 
benzer akşkanlarn kullanldğ bu çalşmalar, tam anlam ile sv metal hareketinin
belirlenmesinde tahmin edilen sonuçlar vermemektedir [7,8].  Özellikle yolluk sisteminin,
döküm malzeme kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesinde, Weibull dağlm (iki dağlml 
Weibull analizi), oluşma sklğ ve Weibull modülü esas alnmaktadr [8]. Daha önce yaplan 
baz çalşmalarda, Al-Si-Mg alaşmlarnn katlaşmas srasnda α-Al dendritler, demirce 
zengin iğnemsi plakal β-Al5FeSi, α-AlFeSi intermetalik yap ve uygulanan T6 sl işlem 
sonrasnda Mg2Si intermetalik fazlarnn oluştuğu belirtilmiştir [12]. Yapda oluşan ikincil 
fazlar ve çökeltiler, dislokasyon hareketi üzerine etki etmektedir. Dislokasyon hareketinin 
zorlaşmas ile mekanik özellikler iyileşirken, iğnemsi yapdaki Fe-esasl intermetaliklerin
mekanik özellikleri olumsuz etkilediği bilinmektedir. Ayrca alaşmn soğuma hznn bağl 
olarak boşluk miktar ve boyutu da azalmaktadr [9-10]. Alüminyum alaşmndaki 
magnezyum oranna bağl olarak Al2O3 oksit tabakas ile birlikte, MgAl2O4 (spinel yap) 
intermetalik faz da oluşmaktadr [11].   

Bu çalşmada, eşit kesit alanna sahip farkl kesit şeklinde yatay ve dikey yolluk sisteminin,
alaşmn mekanik özellikler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalşmada ilk olarak, yatay ve 
dikey yolluk sistemlerinin kesiştiği ksmda azalan kesit alanna sahip dirsek kullanlmştr.  
Sv metalin akş karakteristiği simülasyon ve gerçek video görüntüleri ile,  mekanik özelikler 
ise çekme testi sonuçlaryla değerlendirilmiştir.

2. MALZEME VE METOT 

Deneysel çalşmalarda kullanlan Al-Si-Mg ingotlarn kimyasal bileşimi Tablo 1’de
verilmiştir. Döküm kalplarn hazrlanmasnda 60-70 AFS tane iriliğinde silika kum ve kalp 
kumunun bağlayclğn sağlamak için, ester bazl alkali fenolik reçine ve serter 
kullanlmştr. Döküm kalplar hazrlandktan sonra, 24 saat oda scaklğnda bekletilmiştir. 
Farkl yolluk sistemine sahip kum kalplarn bir tarafna SCHOTT ROBAX marka 5 mm 
kalnlğndaki (800 C scaklğa dayankl) sya dayankl cam yerleştirilmiştir. Döküm 
boşluğunu dolduran sv metal akş 420 fsp yüksek hzl video kayt edebilen CASIO marka 
EX-FH25 fotoğraf makinesi ile kayt edilmiştir. 
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Tablo 1. Çalşmada kullanlan Al-Si-Mg alaşmnn kimyasal bileşimi (% Ağrlkça).

Al Si Mg  Fe Ti Mn Cu Zn

91.97 7.34 0.38 0.14 0.115 0.031 0.011 0.009

Deneysel çalşmalarda kullanlan döküm boşluğu ve yolluk sistemlerinin ölçüleri Şekil 1’de
verilmiştir. Dikey ve yatay yolluk üzerindeki sv metalin geçişi srasnda oluşan ölü 
bölgelerin engellenmesi için azalan kesit alanna sahip dikey yolluk ve dirsek tasarlanmştr.
Yolluk sistemi elemanlarnn kesit alanlar, sv metalin yatay yollukta hz 2 msn-1, meme 
bağlantsnda ise 0,30 msn-1 olarak hesaplanmştr. Simülasyon aşamasnda, NovaFlow&Solid 
Gravity 2.92r11 döküm simülasyon programn kullanlmştr. Simülasyon srasnda döküm 
havuzu tamamen dolu kabul edilmiştir ve etkin döküm yüksekliği olan döküm havuzundaki 
sv metal yüksekliği 25 mm. olarak belirlenmiştir. Deneysel aşamada, etkin döküm 
yüksekliğini korumak için, döküm havuzunda grafit stoper kullanlmştr. Döküm havuzu 
tamamen doldurulduktan sonra stoper kaldrlarak, döküm işlemini tamamlanmştr.  Ergitme 
işlemi, 30 kg kapasiteli 12 KW gücünde elektrik direnç ocağnda gerçekleştirilmiştir. Ergime 
sonrasnda 5 dakika 1 bar basnçta argon gaz verilerek gaz giderme işlemi yaplmştr. 
Hazrlanan sv metal 780 C’ de 6 kg kapasiteli stoperli pota yardm ile ergitme ocağndan 
döküm havuzuna transfer edilmiştir. Sv metal 740-750 C’ da kalplara dökülmüştür.

İki farkl kesit şekline sahip yolluk sistemi ile 3 adet döküm blok üretilmiştir. Farkl yolluk 
sistemleri kullanlarak üretilen döküm bloklar, 540 C’ de 6 saat homojenize edildikten sonra 
çekme numuneleri (sv metal akşna dik ve yatay olarak) ASTM E 8M-04 çekme test 
standardna göre hazrlanmştr. Çekme numuneleri 540 C’ de 8 saat solüsyona alndktan 
sonra, suda hzl soğutulmuştur. Oda scaklğnda 24 saat doğal yaşlandrlan çekme 
numuneleri, 170 C’ de 10 saat yapay yaşlandrlmştr (T6).  

Şekil 1. Çalşmada kullanlan eşit kesit alanna sahip kare ve daire kesitli yatay ve dikey 
yolluk sistemleri. 
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3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA

3.1. Simülasyon Sonuçlar 
Simülasyon çalşmalar aşamasnda sv metalin iki boyutlu vektörel hz görüntüleri, döküm 
kalbn orta ksmndan alnmştr. Şekil 2’de kare kesitli ve daire kesitli yatay yolluk 
sistemlerindeki akş hzlar, iki boyutlu vektörel büyüklük olarak verilmiştir. Döküm kalb 
içerisindeki sv metal, yaklaşk 0,105 s. sonra dikey yolluk ile yatay yolluğu birleştiren 
inceltilmiş dirseğe ulaşmaktadr (Şekil 2.a). Sv metalin 205 mm. yükseklikten düşmesi ve 
akşn süreksiz olmasndan dolay, dirsek ksmnda hesaplanan hz 2 msn-1’nin oldukça 
üzerindedir. Tasarmlarda bilinen dirsek kullanmndan farkl olarak hava emişine ve basnç 
artşna karş kavise doğru inceltilmiş dirsek yöntemi ilk kez bu çalşmada kullanlmaktadr. 
Fakat akşn süreksizliği ve dirsekteki basnç artşndan dolay ölü bölgeler oluşmasna 
tamamen engel olunamamştr. Sv metalin 0,291 s. sonra yatay yolluğun sonuna kadar 
ulaştğ ve meme kesit alanna türbülansl bir şekilde giriş yaptğ görülmektedir (Şekil 2.b). 
İşlem sonrasnda, 0,691 s. sonra kalp içinde türbülans azalmaktadr (Şekil 2.c). Vektörel hz 
büyüklükleri, yolluk sisteminin tamamen doldurulmasndan ve akşn kararl duruma 
geçmesinden dolay, başlangçta hesaplanan teorik akş hzlarna oldukça yakn olduğu 
gözlenmiştir. Toplam döküm süresi ise yaklaşk 1,759 s. olarak hesaplanmştr. Sv metal 
daire kesitli dikey yolluktan 0,118 s. sonra yatay yolluk girişine ulaşmştr. Düzensiz akştan 
dolay dirsekte basnç artş ve ölü bölgeler oluştuğu Şekil 2.e görülmektedir. Sv metal yatay 
yolluğu 0,304 s. sonra doldurmaktadr. Sv metalin kalba giriş hz, meme kesit alannn her 
noktasndan sv metal geçmediğinden dolay, yaklaşk 1,60-1,50 msn-1civarndadr (Şekil 
2.f). Sv metal kalp boşluğunu, 0,663 s sonra yaklaşk olarak 0,10-0,78 msn-1.’lik hz 
aralğnda doldurmaktadr (Şekil 2.g), toplam döküm süresi ise 1,716 s. olarak hesaplamştr.

Şekil 2. Kare kesitli dikey ve yatay yolluk sistemindeki akş hzlarnn iki boyutlu vektörel 
büyüklükleri.
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3.2. Sv Metal Gerçek Akş Sonuçlar
Sv metalin, yolluk sistemi ve kalp boşluğunu doldurmas srasndaki hareketinin
belirlenmesinde, simülasyon program dşnda farkl X-ray radyografi, yüksek hzl kamera 
vb. görüntüleme sistemleri kullanlmaktadr. Bu çalşmada, farkl kesit şekline sahip dikey ve 
yatay yolluk sistemlerinde, kalp boşluğunun sv metal tarafnda gerçekte nasl dolduğunu 
daha net olarak anlaşlmas için, Şekil 3’de gösterilen düzenek hazrlanmştr.

Şekil 3. Farkl zamanlarda sv metal hareketinin gerçek video görüntülerinin alndğ düzenek

Kare kesitli dikey ve yatay yolluğun farkl zamanlarda alnan video görüntüleri Şekil 4’te 
verilmiştir. Yüksek hzl videolar izlendiğinde, sv metalin yolluk sistemine girmesinden 
sonra (kalp boşluğuna girmeden önce) kalp bağlaycs ve nemi, scaktaki ani artş ile 
buharlaşarak kalp boşluğuna doğru ilerlediği anlaşlmaktadr. Kalp boşluğuna ilk ulaşan sv,
memenin uç ksmndan itibaren, türbülansl bir şekilde kalp boşluğunu doldurmaktadr. 

Şekil 4. Kare kesitli dikey ve yatay yolluğun farkl zamanlarda alnan video görüntüleri
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Kalp boşluğuna giren sv metal 0,1-0,3 s. aralklarnda ani kesit alan daralmas ve yön 
değişikliğinden dolay, aşr türbülans (bulk) ve yüzey türbülansna maruz kalmaktadr. Sv 
metal 0,5 s.’de meme kesit alann tamamen doldurmaktadr. Sv metalin yüzeyinde oluşan
oksit film tabakas, ince kesitli kalp duvarlarndan farkl yönlere (sağa ve sola) doğru hareket 
etmektedir. Kalp boşluğundaki sv metal hacminin ve kalp atmosferindeki gaz basncnn 
artmasnn sonucu, sv metalin kalp boşluğundaki ilerleme hz da azalmaktadr.  Kalp 
içerisinde oluşan gaz basnc, sv metalin türbülansz bir şeklinde kalp boşluğunu 
doldurmasna yardmc olmaktadr. Fakat bu srada, gaz basnc ve oksit filmlerin ince olduğu 
sv metal yüzeylerinde, ani artşlar olduğu video görüntülerinden anlaşlmaktadr. Kalp 
boşluğu 3,75 s.’de tamamen sv metal ile doldurulmuştur. Daire kesitli dikey ve yatay 
yolluğun farkl zamanlarda alnan video görüntüleri Şekil 5’te verilmektedir. Daire kesitli 
dikey ve yatay yolluğun doldurduğu kalp boşluğuna sv metal, 0,1 ve 0,2 s. arasnda 
türbülansl akşla kalp boşluğuna dolmaya başlamaktadr. Sv metalin yüzeyinde oluşan
oksit film tabaka, kalbn doldurulmas srasnda, 0 ile 1,0 s. zaman aralklarnda oksitli 
yüzeylerin birbiri üzerine katlanmasyla sanki bir krşk bölge oluştuğu görülmektedir. Sv 
metal meme kesit alann 0,3-0,5 s. aralğnda tamamen doldurmaktadr. Daire kesitli dikey 
yolluk sistemlerinde sv metal kalp boşluğunu 3,35 s.’de doldurmaktadr. Yaplan 
çalşmalarn çoğunda, yolluk sisteminden ziyade meme girişinde sv metal yön ve hz 
değiştirmektedir [8,9]. Dökülen sv alaşmn döküm karakteristikleri (örneğin, akclk, yüzey 
gerilimi, oksidasyon davranş vb.), simülasyon ve gerçek döküm şartlarnda farkllklar 
göstermektedir. Buna karşn, McDavid [7] su ile yolluk sisteminin ve kalp boşluğunu 
doldurduğu bir çalşmada, simülasyon sonuçlar ile deneysel sonuçlarn (döküm süreleri baz 
alnarak) tamamen uyumlu olduğunu belirtmektedir.

Şekil 5. Daire kesitli dikey ve yatay yolluğun farkl zamanlarda alnan video görüntüleri.

Döküm parçalarn üretiminde tercih edilen yolluk sisteminin kesit şekli, sv metalin kalp 
boşluğuna girişi srasndaki akş davranşn da değiştirmektedir. Simülasyon programlarndan 
elde edilen görüntüler ve gerçek görüntüler karşlaştrldğnda birebir uyum 
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göstermemektedir. Bunun sebepleri, simülasyon programlarnda sv metalin kalp boşluğuna 
girdiği anda scaklğn etkisi ile nem ve bağlayclardan oluşan, kalp içerisindeki gaz basnc 
artşnn göz ard edilmesi ve sv metalin kalp duvar ile temas olarak gösterilebilir. Ayrca 
yolluk sisteminde kullanlan seramik köpük filtrelerin, sv metalin akş hzn azalttğ için
mekanik özellikleri olumlu etkilediği bilinmektedir [5]. Tiedje ve Larsen simülasyon ve 
gerçek akş görüntülerinin birebir uyuşmadğn ve bunun sebebinin kalp içerisindeki sv 
metalin akş srasnda kalp içindeki gaz basncn sürekli değişimi ve yolluk sisteminin kayp 
katsays olarak da ifade etmektedirler [6]. 

3.3. Mekanik Test Sonuçlar ve Tartşmalar
Yaplan çalşma kapsamnda, sv metal hareketi ile ayn yönde ve dik yönde hazrlanan 
çekme numunelerinden elde edilen çekme mukavemeti ve yüzde uzama değerleri (minimum 
(Min.), maksimum (Max.) ve ortalama (Ort.)) Tablo 2’de verilmiştir. Sv metal hareketinin 
mekanik özelliklere etkisi birçok çalşmada, çekme ve çentik testi ile değerlendirilmiştir. Bu 
çalşmada ise, sv metalin akş yönü ile ayn ve dik yönde elde edilen çekme testi sonuçlarna 
göre değerlendirilmiştir. Kare kesitli yolluk sisteminde sv metalin akş yönünde ortalama 92 
MPa çekme mukavemeti elde edilirken, daire kesitli yolluk sisteminde 154 MPa çekme 
mukavemeti elde edilmiştir. Kare kesitli yolluk sisteminde sv metal akşna dik yönde 
ortalama 123 MPa çekme mukavemeti elde edilirken, daire kesitli yolluk sisteminde ise 183 
MPa çekme mukavemeti elde edilmiştir. Bu çekme sonuçlarna göre, sv metalin akş yönüne 
bağl olarak kare kesitli yolluk sisteminde %34, daire kesitli yolluk sisteminde ise %19 bir 
artş söz konusudur. Buna karşn, minimum ve maksimum çekme dayanmlar aralğndaki 
değişimin sv metalin hareketine bağl olarak farkllk gösterdiği anlaşlmaktadr.

Tablo 2. Sv metal hareketi ile ayn ve dik yönde elde edilen çekme numuneleri test 
sonuçlar.

Yolluk 
Sistemi 
Şekli

Sv metal hareketi ile ayn Sv metal hareketine dik

Çekme Muk. (MPa) Uzama (%) Çekme Muk. (MPa) Uzama (%) 

Min. Max. Ort. Min. Max. Ort. Min. Max. Ort. Min. Max. Ort.

Kare 11 202 92 0,16 5,89 2,31 51 191 123 1,17 4,78 2,82 

Daire 91 197 154 0,92 3,71 2,17 124 229 183 1,20 3,96 2,42 

4. SONUÇLAR 

Bu çalşmada, farkl kesit şekline sahip yolluk sistemlerinin Al-Si-Mg döküm alaşm kalitesi
üzerine etkisi, simülasyon ve gerçek video kayt sistemi ile incelenmiştir. Döküm malzemenin 
kalitesi çekme test sonuçlar ile değerlendirilmiştir. İncelemelerden elde edilen sonuçlar 
aşağda özetlenmiştir.  
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Simülasyon ve gerçek görüntülerin birbiri ile tam uyuşmadğ görülmektedir. Bunun 
sebebi olarak yolluk sistemindeki sürtünmeden kaynaklanan kayplar olarak 
düşünülmektedir. Toplam döküm süreleri arasndaki farkn sebebinin de bu 
kayplardan gerçekleşmektedir. 
Sv metalin kalp boşluğunu ilk aşamada türbülansl bir şekilde doldurduğu ve 
zamana bağl olarak düzenli akşa doğru geçiş yaptğ belirlenmiştir. Kalp 
boşluğundaki artan sv metal yüksekliğine bağl olarak basnç değişiminin düzenli 
akş sağladğ görülmüştür.
Farkl kesit şekline sahip yolluk sistemlerinin mekanik özelliklere etki ettiği 
belirlenmiştir, kare kesitli yolluk sistemi daire kesitli yolluk sistemine göre mekanik 
özellikleri olumsuz etkilemektedir. 
Her iki yolluk sisteminden elde edilen çekme test sonuçlarnda, sv metal hareketi 
(dolum yönündeki) yönünde üretilen döküm malzemenin çekme mukavemetleri, dik 
yönde üretilen döküm malzemenin çekme mukavemetlerinden düşüktür. Bunun sebebi 
ise, sv metalin oksitlenme karakteristiğinin ilerlediği kesit alanna bağl olarak 
değişmesidir.
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Al-Si bazlı alüminyum alaşımları otomotiv ve havacılık endüstrisinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. AlSi6Cu4 alaşımı yüksek mukavemet gerektiren uygulamalarda yer 
almaktadır ve mekanik özellikleri modifiye elemanları ile değiştirilebilir. Aluminyum 
dökümhanelerinde Stronsiyum ilavesi ötektik silikon morfolojisini elde etmekte başarılı 
olmakta iken beraberinde istenmeyen etkileri de oluşturmaktadır. Bu çalışmada, AlSi6Cu4 
alaşımına farklı miktarlarda stronsiyum ilavesinin etkisi incelenmiştir. Farklı stronsiyum 
seviyelerindeki döküm parçalardan kesitler alınarak mikroyapı, DAS ve porozite dağılımı 
incelenerek optimum stronsiyum seviyesi belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Stronsiyum,  Optimizasyon,  Mikroyap,  Mekanik Özellikler

Strontium Optimization of AlSi6Cu4 Alloy

Abstract
Al-Si aluminum alloys are widely-used in automotive and aircraft industries. AlSi6Cu4 has excellent strength and 
mechanical properties that can be controlled through modifier elements. While Strontium improves eutectic silicon 
morphology, excessive additions have deletirous effects. In this study, different strontium levels in AlSi6Cu4 
alloys were investigated. Microstructure, DAS and porosity distribution effects were investigated with different Sr 
level in an effort to identify the optimum Sr range. 

 Keywords: Strontium, Optimitization Microstructure, Mechanical Properties 

1.GİRİŞ

AlSi6Cu4 alaşımının mükemmel dökülebilirliği ve sahip olduğu mekaniksel özellikleri 
otomotiv uygulamalarında popüler döküm malzemesi yapmıştır [1]. Stronsiyumun modifiye 
elemanı olarak kullanımı, uygulama kolaylığı ve metalurjik etkilerinden dolayı son zamanlarda 
artmıştır [2]. Al-Si alaşımlarında modifikasyon terimi ötektik Si morfolojisindeki terimi 
tanımlamaktadır ki, birçok dökümhane uygulamalarında modifiye işlemi sırasındaki 
stronsiyumun skalası ve silikon fazının dağılımı metalurjik özelliklerin geliştirilmesinde kritik
rol oynamaktadır [3,4]. Bu çalışmada, farklı stronsiyum oranları kullanılarak, AlSi6Cu4 
alaşımının mekaniksel ve mikroyapısal özellikleri incelenmiştir ve sonuçlar karşılaştırılarak, 
optimum stronsiyum aralığı belirlenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

AlSi6Cu4 alaşımlı silindir kapaklar (Şekil 1), 6800C’ de gravite döküm yöntemiyle üretilmiştir. 
AlSi6Cu4 malzemesinin kimyasal kompozisyonu Tablo 1’ de verilmiştir.
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Şekil 1. 1.0 lt Silindir Kapak 

Bekletme ocağındaki AlSi6Cu4 alaşımına 3 farklı oranda stronsiyum ilavesi yapılarak modifiye 
edilmiştir ve bu şekilde her birinden 38’ er adet parça dökülmüştür. Belirli parçaların döküm 
sonrası spektral analizleri yapılarak stronsiyum oranları tespit edilerek karşılaştırılmıştır (Şekil 
3). Döküm parçalardan kesit alınarak mikroyapıları incelenmiştir. Daha sonra parçaların yanma 
odalarından çekme çubukları işlenerek mekanik değerlerine bakılmıştır. Bununla birlikte 
parçaların ilk katılaşan bölgeden son katılaşan bölgeye doğru belirli bölgelerinden sertlik 
değerleri alınmıştır. 

Tablo 1. AlSi6Cu4 alaşımın Spektral Analizi (ağ%)

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr Ni Pb Sn 
5,0-
7,0

1,0
(0,9)

3,0-
5,0

0,20-
0,65

0,55 2,0
0,25

(0,20) 
0,15 0,45 0,3 0,15

3 farklı Sr aralığı, 80-120 ppm, 120-160 ppm ve 160-220 ppm olarak seçilmiştir ve Şekil 3’ de 
her bir aralığın bekletme ocağından alınan net Sr oranları gösterilmektedir. Döküm esnasında 
2, 19 ve 38 numaralı parçalar dökülmeden önce bekletme ocağından ve döküldükten sonra 3 
nolu bölgeden Sr oranlarına Arc/Spark Optical Emission Spectormery cihazında (Şekil 4) 
bakılmıştır. 

Şekil 2’ de belirlenen bölgelerden mikroyapı bakmak için numuneler şerit testere ile kesilerek 
alınmıştır. Numuneler polyester reçineli kalıba alınmıştır ve 120, 240, 600, 1000 ve 2500 gritlik 
SiC zımpara kağıtlarıyla zımparalanmıştır. 1 mikronluk elmas pasta yardımıyla parlatılmıştır 
ve %5 lik HF çözeltisinde 4 saniye dağlama işlemi yapıldıktan sonra Nikon Epiphot 200 optik 
mikroskopta Clemex yazılımı kullanılarak 100 mikron büyütmede yapıları incelenmiştir.

Silindir kapaklar EMCOTEST cihazınd 5 mm bilya çapı ve 250 kg yük ile 4 saniye Brinell 
sertlik testine tabi tutulmuştur.
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Şekil 2. Mikroyapı bakılan bölgeler

Şekil 3. Ocaktan ve parçadan alınan numunelerin Sr miktarları

0,0100
0,0102
0,0104
0,0106
0,0108
0,0110
0,0112
0,0114
0,0116
0,0118
0,0120

Series1

0,0115

0,0120

0,0125

0,0130

0,0135

0,0140

Series1

0,0185
0,0190
0,0195
0,0200
0,0205
0,0210
0,0215
0,0220

3. deneme
potadan 2

3. deneme
parçadan 2

3. deneme
potadan 19

3. deneme
parçadan 19

3. deneme
potadan 38

3. deneme
parçadan 38

Series1
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Şekil 4. Arc/Spark Optical Emission Spectormery cihazı

3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA

3.1 Mikroyapı

1. Deneme 

1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge
2.
parça

19.
parça

38.
parça
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2. deneme 

1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge
2.
parça

19.
parça

3. deneme 

1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge
2.
parça

19.
parça

38.
parça

Şekil 5. Her üç denemedeki parçalara ait mikroyapı resimleri
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Gerçekleştirilen denemelerde Şekil 2’de tanımlanan bölgelerde mikroyapı özellikleri Şekil 
5’de yer almaktadır.

3.2 Sertlik 
Silindir kapaklarda Şekil 6’ daki bölgelerden ölçülen sertlikler Tablo 2’ de gösterilmektedir.

Şekil 6. Sertlik alınan bölgeler

Şekil 7. Brinnel sertlik cihazı
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Tablo 2. Sertlik Değerleri

1.2 1 2 3 4 5 6 ortalama 
1.19 94,5 99,4 92,2 87,2 88,6 92,38
1.38 99,7 103 91,2 85,9 87,1 82 91,48
2.2 88,4 93,7 91,9 90,8 81,4 81,9 88,02
2.19 95,7 90,6 93,7 87,1 82,7 80,2 88,33
3.2 98,8 96,5 88,5 87 88,5 83,3 90,43
3.19 95,1 102 93,7 86,4 85 84,6 91,13
3.38 90,3 101 88,9 91,3 86 85,8 90,55

Sr oranının değişmesi sertlik sonuçlarını etkilememiştir. Fakat bölgeler arasında sertlik 
değerlerine bakıldığında kalıp yüzeyine gelen bölgelerde sertlik yüksektir (1 ve 2). Katılaşma 
bu bölgelerde erken başladığı için bu bölgelerde sertliğin yüksek olması olağan bir durumdur. 
Katılaşmanın geç olduğu besleyiciye yakın bölgelerde de aynı sebepten dolayı sertlik düşüktür 
(5 ve 6). 

3.2 Mekanik Test 
Sr oranı farklı olan silindir kapaklardan DIN 50125 standardına göre yanma odasından çekme 
çubukları hazırlanmıştır. Çekme çubukları Zwick test cihazında çekilmiştir ve elde edilen 
değerler Tablo 3’de gösterilmektedir. Farklı Sr seviyelerinin meakanik özelliklere etkisi 
görülmemektedir.

Tablo 3. Mekanik Değerler

Parça No Rp 0.2 (100 MPa) Rm ( 170 Mpa) A ( 1) 
1.19 173,92  ± 2,69 200,92 ± 3,51 1,52 ± 0,02

1.38 177,12 ± 0,22 209,04 ± 0,44 1,61 ± 0,04

2.2 174,55 ± 1,89 205,21 ± 4,3 1,57 ± 0,04

2.19 176,72 ± 5,08 191,29 ± 7,38 1,35 ± 0,04

2.38 172,84 ± 0,13 200,53 ± 3,63 1,55 ± 0,06

3.19 170,72 ± 0,73 196,16 ± 5,59 1,49 ±0,1

3.38 169,26 ± 3,11 203,19 ± 1,31 1,63 ± 0,04

4. SONUÇLAR

Üç farklı stronsiyum seviyesindeki 38 adetlik denemelerde potadan ve döküm parçadan alınan 
analiz sonuçlarına bakıldığında stronsiyum seviyelerinde farklılık olduğu görülmektedir fakat 
bariz bir farklılık söz konusu değildir. Stronsiyum seviyesinin sertliğe etkisini incelemek 
amacıyla 6 farklı bölgeden sertlik değeri alınmakla beraber ortalama değerlerine bakıldığında 
bir etkisi olmadığı görülmektedir ki aynı sözkonusu durum mekanik test uygulamasında da 
geçerlidir. Her üç denemedeki 2, 19 ve 38 numaralı parçalardan 2’şer adet çekme numunesi 
hazırlanıp çekme testine tabi tutulmuştur. Farklı stronsiyum seviyelerindeki dökümlerin 100 X 
büyütmedeki mikroyapı incelemeleri sonucu Sr seviyesi arttıkça modifikasyonda iyileşme 
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olduğu görülmektedir ki buna ilaveten soğuma ve katılaşma hızının çok yüksek olmasından 
dolayı, sadece 3. Bölgeler arasında önemli bir fark yok ve yapı-DAS daha küçük. 3 farklı 
seviyedeki stronsiyumun poroziteye etksine bakıldığında ise, artan Sr ile porozite azalmıştır. 
Bu durumda artan Sr ile Si daha iyi modifye olup yapının iyileşmesi ve homojenleşmesi 
interdendritik beslemeyi iyileştirmekte ve dendritler arasındaki çekintilerde azalma olduğunu 
göstermektedir.
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A356 Alüminyum Alaşımının Al-10Sr Master Alaşımı ile Silisyum 
Modifikasyonunun Sıcaklığa ve Süreye Bağlı Değişimi

Effect of Duration and Temperature on Sr Modification of A356
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A356 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ Al-10Sr MASTER ALAŞIMI İLE
SİLİSYUM MODİFİKASYONUNUN SICAKLIĞA VE SÜREYE BAĞLI

DEĞİŞİMİ

Sadık Kaan İpek, Eray Erzi, Derya Dışpınar

İstanbul Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Avcılar, İstanbul

ÖZET
Döküm yolu ile üretilen Al – Si alaşımlı parçalar üzerine yapılan karakteristik geliştirmeler
malzeme seçimlerinde Al – Si alaşımlarına daha geniş uygulama alanı tanımaktadır ve Al – Si  
alaşımlarında mikroyapı ile özellikler arasında önemli bir ilişki vardır. Silisyumun düzlemsel 
bir morfolojide büyümesi ve mikroyapıda heterojen dağılması mekanik özelliklerinin 
düşmesine sebep verdiği daha önceki çalışmalarda belirtilmiştir. A-10Sr master ilavesi ile Si 
fazının düzlemsel büyümesini engellenir ve homojen (ince ve fiberli) silis fazı ile mekanik 
özelliklerde artış sağlanmaktadır. Literatürde karşılaşılan tartışmalarda, Sr etkisinin zamanla 
azaldığını gösteren çalışmalar var iken, bunun tersini de gösteren sonuçlara rastlamak 
mümkündür. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, A356 alaşımına 100 ppm Sr ilavesi sonrası
700, 725 ve 750oC’lerde ergitme yapılarak; 4 saat boyunca 1 saat aralıklarla dökümler 
yapılmıştır. Mikroyapısal değişimler (SDAS, ötektik faz oranı), sertlik değişimleri optik ve 
SEM analizleri ile incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Stronsiyum, Al – Si ötektik yapıları, A356, Silisyum modifikasyonu, 
Ötektik katılaşma , Stronsiyumun ile modifikasyon.

1. GİRİŞ
Alüminyum hayatımızın neredeyse her alanında görmeye alışık olduğumuz ve kullanımı her 
geçen gün yaygınlaşan, güncel olarak üzerinde çalışmaların en yoğun olduğu metallerden 
biridir. Primer üretiminin gerçekleştiği andan itibaren sanayiyi reforma uğratacak kadar metal 
sektöründe yer edinen alüminyumun üretimindeki ve geri dönüşümündeki verimlilikler 
arttıkça sektörün daha fazla ilgisini çekmeyi başarmıştır. Döküm ile üretim yöntemi proses 
hızı ve karmaşık şekilli parçaların üretiminde hem ilk yatırım maliyeti düşük olması hem de 
son üründe kalite anlamında sağladığı yararlardan dolayı oldukça fazla tercih edilmektedir ve 
Al – Si alaşımları mevcut alüminyum sektörünün en yaygın kullanılan döküm alaşımlarının
başında gelmektedir. Döküm yoluyla üretimde silisyumun verdiği akışkanlıktaki artıştan ötürü 
silisyumlu alaşımlar döküm sektöründe oldukça fazla tercih edilmektedir. Al – Si 
alaşımlarının kullanım alanlarına göre karakteristik özelliklerinin geliştirilmesi üzerine 
çalışmalar devam etmektedir.



Oturum | Session: Alüminyum Döküm Prosesleri / Aluminium Casting Processes 199

2015 İstanbul                 ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium

ALUS’07

Bu çalışmalardan biri de Al – Si ötektik alaşımlarında stronsiyum ile gerçekleştirilen silisyum 
ötektik fazının modifikasyonu işlemidir. Burada silisyumun düzlemsel katılaşması ve iğnesel
uzama göstermesi sebebiyle yapı içerisinde gevreklikler oluşmaktadır. Silis fazının
morfolojisinden ötürü kaynaklanan bu mekanik özelliklerin geliştirilmesi için silis fazının
daha ince ve fiberli olarak modifikasyona uğratılması 1A ve 2A elementlerinin silisyum 
üzerindeki etkileri ile mümkündür. Modifikasyon işlemi ile silisyum morfolojisindeki oluşan
değişimler yapı içerisindeki poroziteleri, sıcak yırtılmaları, işlenebilirlik gibi mekanik 
özelliklerde değişimlere de etki ettiği bilinmektedir [1].

Bu çalışmamızda modifikasyon işlemi stronsiyum metalinin Al ile master alaşımı olan Al – 
10Sr ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda A356 döküm alaşımına %0,01 Al – 10Sr eklenmiş
ve değişken sürelerde ve sıcaklıklarda gerçekleştirilen döküm işlemlerinde silisyum 
morfolojileri, ikincil dendirit boyları ve mikroyapıdaki diğer fazlar incelenerek bu durumun 
mekanik özelliklere etkileri yorumlanmıştır.

2. STRONSİYUM MASTER ALAŞIMININ A356 ALAŞIMLARINA ETKİLERİ VE 
MODİFİKASYON İŞLEMİ

2.1. A356 Al-Si Ötektik Alaşımında Katılaşma

  a.    b.           c. 
Şekil 1 : A356 alaşımının DTA ve TGA eğrileri (a)-(b) , sıcaklığa bağlı olarak katılaşan
fazların tablo şeklinde gösterimi (c) [2]. 

Alfa alüminum dendiritleri Şekil 1b’ de 1. pikin oluşumunda görülmektedir. Burada ilk 
katılaşmayı gösteren alüminyum dendiritleri ikinci ve üçüncü piklerde soğuma durumuna 
bağlı olarak genişleme yani kalınlaşma ve büyüme kademelerini gerçekleştirmektedir. Bu 
nedenle ilk oluşum pikinden hemen sonra sıcaklık lineer şekilde düşüşü alfa alüminyum 
fazının büyümesini göstermektedir. İlk pik ise çekirdekleşme kademesini gösteren oldukça 
yüksek bir endotermik piktir. İkinci oluşan pik ise Si taneciklerinin oluşumunu içermekte ve 
Si fazının katılaşması için daha yüksek enerji soğurumları daha geniş bir alanda 
gerçekleştmektedir. Dördüncü bölgeye bakılırsa α-Al – Si oluşumu dik bir pik değil lineer 
büyüyen pik göstermesi Si tanelerinin çekirdekleşmesininde belirli bir sıcaklık aralığında
gerçekleştirdiğini göstermektedir.  Si fazının düzlemsel büyümesi beşinci bölgede 
gözükmektedir. İç yapıda katılaşması daha geç olduğu ve 20 – 30 ◦C lik bir aralıkta olduğu
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görülmektedir. Şekil 2’ de altıncı bölgede görülen ise 𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑆𝑆𝑆𝑆 fazının büyümesidir. 
Katılaşmanın sonna doğru gelindikçe 7. bölgeye yaklaşılır ve 7. Bölgede katılaşma son 
noktasına ulaşır [2]. 

2.2. Silisyumun Katılaşması ve Modifikasyonun Temel Mekanizmaları

Şekil 2: Şematik olarak iğnemsi silisyum kristallernin katılaşma profili ve silisyum 
kristallerinde stepler arasına yerleşerek kristal büyümesini engelleyen stronsiyumun şematik
gösterimi [2, 3].

Silisyumun kristalizasyonundaki bir diğer önemli nokta ise kolayca ikizlenme gösterecek 
şekilde katılaşmasıdır. Bu oluşum <111> düzleminde kristalografik kusurlardan meydana 
gelmektedir. Modifikasyon işlemi sırasında silisyumum düzlemsel katılaşması ve ikizlenmesi 
engellenmektedir. Kristal kafeslerde oluşan deformasyonlar sonucu katılaşma bölgesi 
bulamayan silisyumların ikizlenme yaparak step denilen kabalaşmalar göstermesi 
stronsiyumun bu kafes hatalarının olduğu bölgelere yer alan şekilde yerleşmesi sonucu 
düzlemsel katılaşma engellenerek silisyumun daha ince ve fiberli bir yapıda olması
sağlanmaktadır [3]. 

Şekil 3: A356 alaşımı içerisinde stronsiyumun silisyum yapısına etkileri ve farklı
parametreler ile gerçekleştirilen modifikasyon işlemi sonucu silisyum morfolojileri [5]. 
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Modifiye edilmiş yapılarda etki mekanizmasında geçerli olan parametreler; [6]. 
• Modifiye edicinin bileşimi
• Sıvıdaki empürite içeriği
• Modifiye edicinin kullanım miktarı
• Soğuma hızı
• Alaşımın silisyum içeriği

Soğutma hızındaki değişimler incelendiğiğinde en hızlı gerçekleşen 1.5 °C/sec soğutma
hızında modifikasyonun yeterli derecede gerçekleşmediği görülmüştür. Buradan hareketle 
döküm yoluyla üretilen ürünlerde kokil kalıp ve kum kalıba dökümlerde döküm 
mikroyapısında yeterince modifikasyon sağlanmaktayken yüksek basınçlı dökümlerde 
soğuma hızının fazla olması sebebiyle ve yüksek soğuma hızlarında modifikasyonun 
efektifliğini yitirdiğinden, literatürde morfolojinin yeterince iyi olduğu ek stronsiyuma gerek 
olmadığı söylenmektedir. Diğer bir yandan yavaş soğumalarda özellikle kum kalıba
dökümlerde düşük soğuma hızından ötürü efektif modifikasyon gerçekleştirilebilir [6]. 

A356 alaşımına stronsiyum modifikasyonu gerçekleştirilmiş alaşımlarda gerçekleştirilen aşırı
ısıtmalarda ise silisyum fazının modifikasyonunun 720-750 °C civarlarında en etkin incelmeyi 
ve fiberleşmeyi gösterdiği ve bu durumunda silisyum fazının oldukça iyi modifikasyona 
uğramasından ötürü akışkanlık değerleri ve katılaşmış parçanın şekil alabilme kabiliyetinde 
oldukça iyi yönde etkilediği söylenmektedir [7]. 

Alüminyumda mekanik özelliklerin düşmesine sebebiyet veren porozitelerin döküm esnasında
gerçekleşen türbülans sonucu oluşan bifilmlerin (katlanmış oksit yapısı) açılması sonucu 
oluştuğu bilinmektedir [7- 10]. Buradan hareketle gerçekleştirilen iç yapıdaki oksitlerin, 
stronsiyumun oksijene olan afinitesinin alüminyumdan yüksek oluşu sebebiyle, stronsiyum ile 
reaksiyon vereceği düşünülerek A356 alaşımı içerisine yüksek stronsiyum ilaveleri ile yapılan
çalışmalarda porozitelerin iç bölgelerinde stronsiyumun buz adalarına benzeyen katılaşmalar
gerçekleştirdiği ve bu katılaşmaların porozitelerin açılmasını önlediği Liu [12] tarafından dile 
getirilmiştir.

3.DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Kullanılan A356 alaşımının spektrometre ölçümleri aşağıda gösterildiği gibidir.

Tablo 1: Kullanılan A356 alaşımının spektrometre analizi. 
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al
6,60 0,35 0,02 0,03 0,28 0,04 0,14 Kalan.
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Şekil 4: Kokil döküm kalıbının boyutsal özellikleri. 

Numunelerin üretiminde Şekil 4’ de gösterilen kokil kalıba gravity döküm gerçekleştirilmiştir.
Döküm alaşımının hazırlanması esnasında ortalama 350 gr civarında A356 alaşımına %0,01 
Al%10Sr master alaşım takviyeleri gerçekleştirildi. 100 ppm civarında gerçekleştirilen
stronsiyum ilavesi her sıcaklıkta ergimiş A356 bileşimine potanın üst tarafından veya katı
halde bulunan A356 alaşımı ile pota altına stronsiyum alaşımı koyularak iki farklı döngü her 
sıcaklıkta ve sürede ayrı ayrı incelenmiştir. Tüm serilerin çekme çubuğu numunelerinin 
besleyiciye yakın olan kulak bölgesi ve kalıbın daha uzun mesafelerde dış atmosfere ulaştığı
kemer bölgesinin tam ortasından alınan numuneler sıcak pres ile bakalite alınarak optik 
mikroskop ile incelemeye tabi tutulmuştur.

Döküm işlemleri 700, 725 ve 750oC sıcaklık; ve 1-5 saat sürelerinde gerçekleştirilmiştir. 1-6 
rakamları olarak verilen numune numaraları her bir seriyi ve bu serilerin içerisinde değişken
sürelere bağlı altı farklı döküm numunesini içermektedir. Bu altı dökümlük serilerde birinci 
ve beşinci dökümler arasında 4 saatlik bir zaman dilimi mevcuttur. Deney süreçleri 2-4-6 
numuneleri ve 1-3-5 numuneleri için aynı süre baz alınırken sıcaklıkarda 700,725,750 °C 
olarak artışlar gerçekleştirilmiş deneysel süreçleri takip etmektedir. Bu iki gurup arasındaki
tek fark ise 1-3-5 döküm serilerinde 1 saatlik A356 ergimesi sonrası, master alaşım
katılmıştır, 2-4-6 serilerinde katı halde birlikte şarj yapılması ve 30 dk. süresince alaşımın
yapıya dağılmasının beklenilmesidir. 1-4 numunelerinde gerçekleştirilen serilerde ise alaşım
uygun sıcaklıklarda fırına şarj edildikten ortalama 50 dk. sonra döküm işlemlerinin
gerçekleştirilmiş olmasıdır. Altı farklı deney süresi ise ilk dökümden 30 dk, 1 , 2, 3, 4 saatlik 
değişimleri incelemektedir. İlk döküm sonrası gerçekleştirilen bu süre farklarındaki
incelemeler mikroyapılarda süreye bağlı değişim gözlenen deneysel süreçlerde incelemesi 
gerçekleştirilmiştir.
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4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Şekil 5: (a) Numunelerin geniş kesitlerinde, (b) Numunelerin dar kesitlerinde sıcaklık ve 
süreye bağlı olarak ikincil dendirit boylarının kıyaslanması.

Her seride gerçekleştirilen tüm dökümlerin mikroyapı görüntüleri yardımıyla ikincil dendirit 
boyları hesaplanmıştır. Mikroyapı içerisinde ikincil dendirit boyları azaldıkça şekil değişimi,
sertlik ve tokluk değerlerinde artış gözlemlenmektedir [7, 8]. Grafikler incelendiğinde artan 
sıcaklıklar ile 4. Numune haricinde hem geniş hem de dar bölgeden alınan farklı soğuma
hızlarına sahip noktalarda ikincil dendirit boylarında artışlar yaşanmıştır. Bu durum aşırı
ısıtma sonucu yapının katılaşmasının daha yavaş olduğunu ve dendiritlerin kolonsal 
büyümelerinin imkanının daha fazla olduğu ötektik noktaların ise hacimsel olarak daha az yer 
kaplayacağı anlamına gelmektedir. Ötektik bölgelerin hacimleri Sr modifikasyonu için önemli 
olduğundan ve ötektik bölge ikincil dendiritlerin aralarında bulunduğundan yapının ne kadar 
hacimde ötektik içerdiğini ikinci dendiritler tarafından yorumlayabiliriz. Nitekim 4. Numune 
incelendiğinde mikroyapıda ötektik bölgenin çok az yer kapladığı görülmüş ve modifikasyon 
işlemi bu numunelerde etkin bir şekilde gerçekleştirilememiştir.
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Tablo 2: (a) Detayları verilen tüm serilerde gerçekleştirilen ilk döküm ve 4. Saatteki 5. 
dökümler arasındaki mikroyapı görüntüleri. (b) 4. seride yapılan detaylı makro ve mikroyapı
görüntüleri.

    a.      b. 

Tablo 2 tüm numunelerin 4 saatlik süre sonrasında mikroyapıdaki silis fazlarının dağılımını
göstermektedir. Burada genel numunelerin tümüne bakıldığında 4. Numune haricinde (bu 
numune ayrı olarak ele alınacak) silis fazlarında aşırı farklılıklar olmamasına karşın
stronsiyum ile modifikasyona uğramış silis boyutlarında ilerileyen sürelerde kabalaşmalar
görülmüştür. Ayrıca artan sıcaklıklar ile Sr modifikasyonu gerçekleşmiş silisyum taneleri 
arasında daha yoğun “Al - Mg – Si” ve “Al - Mn - Cu – Fe” fazlarına rastlanmıştır ki bu 
durumda çok iyi modifikasyona uğramış ince silislerin arasında boşluklar olarak optik 
mikroskopta görünmektedir.

Gruzleski [3] stronsiyumun oksijen ile tepkime reaksiyonunun standart Gibbs serbest 
enerjisinin ellingam diagramına göre alüminyumdan daha eksi değerde ve buna bağlı olarak 
oksijene afinitesinin daha fazla olduğunu söylemiştir. Bu durumda yapıdaki modifikasyonun 
4 saat az bir süre olmasına karşın çok az dahi olsa azalma göstermesinin temel nedeni 
oksijene karşı afinitesi olabilir. Burada oksijenin nerede bulunduğu düşünülürse iç yapıda
gerçekleşen poroziteler bu duruma neden olan etmen olarak gösterilmektedir. Liu [12], Sr 
modifikasyon işlemi gören A356 alaşımındaki oksitel bileşiklerin incelenmesi üzerine 
yaptıkları çalışmada iç yapıdaki porozitelerin SEM görüntülerinde Al%90Sr master alaşımı
ile modifike edilmiş A356 alaşımında porozitelerin iç bölgelerinde buz adası görünümünde Sr 
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partiküllerine rastalmışlardır. Bu çalışmanın detayları ile iç yapıdaki porozitenin oluşumunda
temel etkenin bifilm denilen oksitel film tabakalarının açılması olduğunu ve bu boşlukların
aslında oksit yapıları olduğu gerçeğide Dışpınar [8-10] tarafından kanıtlanır mertebede 
incelendiği öngörülürse, Sr azalması iç bölgedeki porozitelerin üzerinde stronsiyumun 
oksitlenme reaksiyonu ile mümkün olabileceği yorumu çıkartılabilir. 4 saatlik numunelerde 
incelenen tüm mikroyapılarda silis boylarında artışlar ve buna bağlı olarak porozitelerde 
azalmalar gözlemlenmiştir. Azalan poroziteler üzerine gerçekleştirilen çalışmalar sadece 
gözlemle sınırlı olduğundan bu konu üzerine daha detaylı bir çalışmanın yapılması
öngörülmektedir.

Tablo 2b’ye bakacak olursak bu seride ilk döküm 725 C’ de 45 dk lık ergitme işlemi sonucu 
modifikasyonun gerçekleşmediği görülmştür. Fakat ilk dökümden 1 saat sonra 
gerçekleştirilen dökümlerde modifikasyon gerçekleşmiş ve daha sonra ilerleyen sürelerde 4 
saatlik numunede yapılan gözlem ile silisyum fazlarında kabalaşmalar tespit edilmiştir. Bu 
döküm serisinde fırın koşullarının kontrolü tam olarak sağlanamadığından her döküm sonrası
fırın sıcaklığı 550-560 C civarlarında olup döküm sonrası pota şarjı bu sıcaklıklardan
yükselmiştir ve yaklaşık 1 saat süre içerisinde 4-2 numunesi sonrası 550 – 560 C de pota sabit 
bekletilmiştir. Fakat yapılan incelemelerde ve SDAS grafiğinden hareketle bir nevi ısıl işlem
yapıldığı ve Ihsan-ul-haq ve arkadaşları [4] tarafından yapılan DTA çalışmalarından hareketle 
sürekli olarak α-Al endotermik oluşum sıcaklığında beklenmiştir. Bu bekleme süresi ile 
ikincil dendirit boyları artmış ayrıca yapıda hiçbir poroziteye rastlanmamıştır. Mikro 
çekilmelerin dahi olmayışı [3, 7, 8, 9, 12] çalışmalarından, incelenen 4. Numunenin 
besleyiciye yakın olmayan kulak kısmındaki çekinti boşluğundaki sıcak yırtılmalardan ve 
mikroyapı görüntülerindeki silisyumun 5. Saatteki 4-6 numunesinde modifikasyonunun 
azalması incelendiğinde buradaki bifilmlerin ötektik noktadaki stronsiyumun silisyum 
modifikasyon mekanizmasından ayrılarak oksijene afinitesinden dolayı bifilm yüzeylerinin 
aktifliğini azaltarak kalıbın alt bölgelerinde birikme yaptığı söylenebilir.

          a.                                                                      b. 

Şekil 6: (a) 4-6 numunesinde çekinti boşluğu içerisindeki dendiritler üzerindeki Al – Si –O 
oksitel yapısının 1 numaralı bölgeden alınan SEM görüntüsü ve EDS analizi, (b) 4-1 
numunesinde modifikasyon gerçekleşmemiş mikroyapıdaki demir fazlarının balık kılçığı
şeklindeki SEM görüntüsü ve EDS ile analizi. 
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Şekil 7: Döküm serilerinin tümünün sertlik değerlerinin karşılaştırılması.

Sertlik değerleri oldukça fazla değişkene bağlı olduğundan tam olarak karşılaştırılma
yapılabilmesi için bu serideki numunelerin her deney serisi için birden fazla döküm ve tekrarı
gerekmektedir. Ancak bu durumda numunelerdeki sertlik değerlerinin yorumları daha sağlıklı
koşullarda gerçekleştirilebilir. Buradaki numuneler üzerine yapılan incelemer sonucu şu genel 
yorumlar gerçekleştirilebilir; pota içerisine beraber A356 ve Sr bileşiminin beraber şarj edilen 
dökümlerin ergiyik A356 içerisine Sr ilavesi gerçekleştirilen numunelerden daha fazla 
sertlikte olduğu söylenebilir. 4. Döküm serilerinde sertlik değerleri numunenin tüm 
bölgelerinde farklılık göstermektedir. Bunun nedeni ise homojen dağılmayan ötektik bölgeleri 
ve silis fazlarının neden olarak gösterilebilir.
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ÖZET
Alüminyum alaşmlarnn parça dökümü, yüksek basnçl döküm, kum kalba döküm, hassas 
döküm, metal kalba döküm gibi çok çeşitli yollarla yaplabilmektedir. Son yllarda, bilinen 
bu klasik döküm yöntemlerine ilaveten yeni bir döküm yöntemi geliştirilmiştir. “Ablation 
döküm – Kum Erozyonuyla Döküm”. Bu döküm yönteminde, alaşm, suda çözünebilen bir 
bağlayc kullanlmş kum kalba dökülür dökülmez suyla hzla soğutulur. Böylece, hzl 
soğutmadan dolay çok ince bir dendritik ve ötektik yap elde edilir. Bu da mekanik özellikleri 
geliştirmektedir. Bu çalşmada, kum kalpta suyla soğutulmuş (ablation döküm) ve kum 
kalpta normal katlaşmş (kum kalba döküm) iki farkl döküm yönteminden elde edilen 
A356 alaşmnn mikroyaplar karşlaştrlmştr.

Anahtar kelimeler: A356, Al-Si Alüminyum Alaşmlar, Ablation Döküm, Kum Kalba Döküm, Dendritik Yap

ABLATION CASTING OF A356 ALLOY AND ITS MICROSTRUCTURE

ABSTRACT
Component casting of aluminium alloys can be produced by several casting processes, such as high pressure die 
casting, low pressure die casting, sand casting, investment casting, gravity die casting.  In addition to these 
casting processes a new casting process called as “Ablation Casting” has been recently developed. This process 
takes advantages of the high cooling rate due to water spray on a sand aggregate with a water-soluble binder. As 
a result, the heat transfer is more rapid than conventional sand casting and hence smaller dendritic and eutectic 
structures can be obtained. This can improve the mecahnical properties. In this study, microstructures of sand 
cast and ablation cast of A356 alloy are compared to each others and briefly discussed. 

Keywords: A356, Al-Si Aluminium Alloys, Ablation Casting, Sand Casting, Dendritic Microstructure     

1.GİRİŞ

Genel olarak döküm yöntemleri, kalc kalba döküm ve harcanan kalba döküm olmak üzere 
ikiye ayrlr. Kalc kalba döküm yöntemlerinde, kalp olarak genelde metal kalplar 
kullanlr. Metal kalplarn s transfer katsaylarnn yüksek olmas ve buna bağl olarak 
soğuma hzlarnn yüksek olmasndan dolay, oluşan mikroyaplar oldukça ince yapldr. 
Buna karşn kum kalba döküm yönteminde ise, kalp tekrar kullanlmadğndan, harcanan 
kalp olarak gruplandrlabilir. Bu yöntemde, kumun ve kum ile metal arasndaki ince 
tabakann s iletim katsaylar çok düşük olmasndan dolay, soğuma hzlar çok daha yavaş 
olacaktr ve buna bağl olarak da oluşan mikroyap kaba dendritlerden ve ötektikten meydana 
gelir. Son yllarda, kum kalba döküm yönteminde, metal kalp döküm özellikleri veren yeni 
bir döküm yöntemi geliştirilmiştir. Bu “Ablation döküm “ veya önerilen Türkçe adyla “Kum 
Erozyonuyla Döküm” ad verilir. Bu döküm yönteminde, alaşm, suda çözünebilen bir 
bağlayc kullanlmş kum kalba dökülür dökülmez suyla hzla soğutulur. Böylece, hzl 
soğumadan dolay çok ince bir yap elde edilir. Bu da mekanik özellikleri geliştirmektedir.
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Soğutma genelde besleyiciden uzak bölgede başlar ve besleyiciye doğru yönlenerek ilerler. 
Bu sayede, yönlenmiş bir katlaşma sağlanr. Su ile hzl soğutmada önce kum ve sonrasnda, 
metal ile kum kalp arasnda oluşan ince gaz filmi kaldrldğndan yüksek soğuma sağlanr. 
Dolasyla kum yüzeyinde ilk katlaşan dendrit boylar, içte oluşanlara göre ksmen daha 
büyük olabilir. Özellikle ötektik mikroyapdaki lameller aras mesafe çok ince 
oluşabilmektedir[1-9]. 

Bu döküm yönteminin avantajlarn şöyle sralayabiliriz:                                               

a) Bilindiği gibi kum dökümde soğuma hzlar çok düşüktür. Bunun nedeni dökümle metal 
arasnda oluşan gaz tabakas ve kumun s iletkenliğinin düşük olmasdr. Buna karşn, 
ablation dökümde kum hzl bir jet su akmyla ortamdan uzaklaştrlr. Suda çözünebilen
bağlayc kullanldğndan, su direkt metalle kontak kurar. Hzl soğuma sağlanr.                                             

b) Küçük ikincil dendrit boylar elde edilir. Hzl soğumaya bağl olarak metal hzla katlaşr. 
Bunun sonucu olarak katlaşan alaşmn dendrit boylar da o kadar küçük olur. Ancak, dendrit 
boylarndaki küçülme çok ciddi miktarlarda olamamaktadr. Çünkü ikincil dendrit boylar 
katlaşma zamannn küp köküyle orantldr. (Çok küçük dendrit boyalarna ulaşabilmek için 
kum kalba döküm yöntemine göre bin kat daha hzl soğutmak gerekir ki ikincil dendrit 
kollar arasndaki mesafe on kat daha küçük olabilsin).

c) Daha küçük ötektik yap elde edilir. Bu döküm yöntemi özellikle alüminyum alaşmlar için 
geliştirilmiştir. Örneğin Al-Si alaşmlarn dikkate aldğmzda, kum kalba döküm 
yönteminde yavaş soğumadan dolay oluşacak silis kristalleri iridir. Lameller aras mesafe 
kabadr. Bu kaba silis yapsn küçültebilmek için, dökümhaneler genelde Na veya Sr ile 
modifikasyon yöntemini kullanrlar. Buna karşn,  ablation döküm yönteminde hzla soğuma 
sağlandğndan, ötektik yapda çok ufak aralkl oluşur. Modifikasyona gerek duyulmaz veya 
çok az bir modifikasyon gerekir. Bu da dökümün daha ucuz olmasn sağlar.                                                    

d) Çok hzl katlaşmadan dolay porozite miktar daha düşük seviyelerde oluşur.                       

e) Gerek dendrit boylarnn ve ötektik yapnn küçük olmas, gerekse porozitenin az olmasna 
bağl olarak, mekanik özellikler daha iyidir.                                              

f) Sv metalin dökümünden sonra, hemen su ile soğutma yaplmasndan dolay, kum kalp 
hzla parçalanr ve toz oluşmaz. Ayrca silika bazl suda çözünebilen bağlayclar 
kullanlmasndan dolay kötü kokularda açğa çkmaz.  Bu da daha çevreci olduğunu belirtir.                           

g) Parça döküm sonras çplak halde bir sonraki kademeye hazr olarak elde edilir.                           

h) Günümüzde daha çok Al ve Mg alaşmlar için kullanm söz konusu olabilir. Ancak, demir 
bazl alaşmlar içinde suda çözünebilen bağlayclarn geliştirilmesiyle sorun çözülebilir.                

i) Scak yrtlma sorununu giderir. Bilindiği gibi katlaşma aralğ çok geniş olan, örneğin Al-
%5 Cu alaşm gibi, alaşmlarn scak yrtlma olaslğ yüksektir. Ablation dökümde kum 
hzla dağldğndan, parça da ekstra bir gerilim oluşmayacak ve bunun sonucu olarak scak 
yrtlma olaslğ da düşecektir.                                                                                            

k) Hzla soğutma için kullanlan ekipmanlar oldukça basittir. Kolaylkla dizayn edilebilir.           

l) Daha ekonomiktir. İlk yatrm masraflar azdr.                                             
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Buna karşn baz dezavantajlar vardr - her alaşma uygulanamaz. Mesela gri dökme demiri 
hzla soğutursak beyaz dökme demir elde edilir. Soğutma srasnda besleyeciye doğru bir 
yönlenme sağlanmaldr. Buna göre su soğutma sistemi dizayn edilmelidir. Bu sv metalin 
akmasn engellememelidir. Kumun yeniden değerlendirilmesi için özel sistemler kurulmaldr. 

Bu çalşmada A356 alüminyum alaşm laboratuar şartlarnda kum kalba ve suyla soğutulan 
ve dağtlmaya çalşlan bir kum kalba döküldü. Bu iki farkl döküm yönteminden elde edilen 
mikroyaplar karşlaştrld.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA

Bu çalşma da A356 alaşm kullanld. Bu alaşmn bileşimi tablo 1 de verildiği gibidir. Bu 
tablodan da görüleceği gibi bu temelde bir Al-% 7 Si içeren Al-Si alaşmdr. Bu alaşm 
yaklaşk % 4-5 civarnda bentonit+su içeren kum kalba döküldü. Dökülen L-şeklindeki 
parçann boyutlar Şekil-1 de görüldüğü gibidir. Ayn model kullanlarak, bu sefer döküm 
sonras yukardan hzla su verilerek ayn parça döküldü. İkici yöntemde yani Ablation
dökümde, su, bir bidon ile yukardan verildi. Her iki dökülen parçalardan üçer numune 
alnarak metalografik incelemesi yapld. Metalografik incelemede, dağlayc olarak saf 
su+%1 NaOH çözeltisi kullanld. Şekil-2 de dökülen metal parçasnn resmi verilmiş ve 
incelemek amacyla numune alnan üç bölge işaretlenmiştir.

                                                              152 mm 

Şekil 1. Ablation dökümü ve kum dökümü yaplan parçann üç boyutlu şekli ve bu 
dökümlerden incelemek amacyla numune alnan üç bölgenin yeri

43 mm 

18 mm 

100 mm 

40 mm 

      103 mm 
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Şekil 2. Yukarda boyutlar verilen parçann dökülmüş hali ve numune alnan bölgeler

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Klasik kum kalba ve su soğutmal kum kalba dökülmüş parçalardan alnan numuneler, 
zmparalama, parlatma ve dağlamadan sonra optik mikroskopla incelendi. Şekil-3 den de 
görüleceği gibi, 2 ve 3 bölgelerinden alnan numuneler karşlaştrldğnda, kum kalba 
döküme göre ablation döküm ile dökülmüş mikroyaplarda dendrit boylar 2-4 kat daha ufak 
olduğu görülmektedir. Bu da ablation döküm srasnda hzl bir soğuma sağlandğnn kesin 
kantdr. Benzer şekilde, şekil 4 de, ablation döküm ve normal döküm ile dökülmüş A356
alaşmnn x100 büyütmedeki mikroyaplar görülmektedir. Burada verilen şekilde hem 
dendrit boylarnn küçüklüğü ve hem de ötektik silis kristalleri boyutlar arasndaki fark net 
olarak açkça görülebilmektedir. Şekil-5 de ise kum kalba döküm sonras oluşan iri silis 
kristalleri gösterilmiştir. 

Bu ilk deneysel çalşmalarda, suda çözünen tipte bağlayc kullanlmamasndan dolay, klasik 
ablation dökümün tanmnda belirtilen, döküm sonras çplak halde metal parçasnn eldesi 
söz konusu olamamştr. Ancak, su metalle temas eder etmez hzla soğuma oluşturduğundan 
alaşmn soğumas hzlandrlmştr. Bu sorun kullanlan bentonitin miktarn düşürerek ve 
cam suyu ilavesiyle yeni kum karşmlar denenerek, giderilmeye çalşlacaktr. Böylece daha 
hzl soğumalara çklabilecektir. 

Diğer yandan su basncn arttrarak, kalptaki kumun daha hzl uzaklaşmas sağlanarak da, 
soğuma hznn arttrm denenecektir.

Ergitme sonrasnda, gaz gidericiler kullanlmamasndan dolay, Şekil-3(d) de görüldüğü gibi,
yapda poroziteler oluşmuştur.. Bu soğutmann besleyeciye doğru yönlenerek yaplmasyla 
azaltlabileceği düşünülmektedir.
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Döküm srasnda, kullanlan bağlayc, bentonit olmasndan dolay, hiçbir koku çkş söz 
konusu olmamştr.

Döküm, kalba üsten dökülerek yaplmştr. İlerki dökümlerde, porozite gibi bir çok hatalar, 
yolluğun alttan dizayn edilmesiyle ve gaz gidereci tabletlerin kullanmyla düşürülebilir.

4. GENEL SONUÇ

Bu çalşmada, A356 alaşm, hem kum döküm ve hem de ablation dökümle L şeklinde bir 
parça halinde dökülmüşlerdir. Bu parçalardan alnan numunelerin karşlaştrlmas sonucu,
gerek dendrit yaplarnn ve de gerekse ötektik kristallerinin çok ince olduğu görülmüştür. 
Ancak, ablation dökümün klasik fotoğrafnda belirtilen, çok çok ince ötektik yapya tam 
ulaşlamamştr. Bunula birlikte bu ilk öncü çalşmalardan sonra eğer gerekli uygun kum kalp 
bileşimi oluşturulursa ve soğuma şartlarda sağlanrsa, altan besleme ve yönlenmiş 
katlaşmayla birlikte çok iyi bir döküm yaps ve dolaysyla çok iyi mekanik özelliklerin 
eldesi söz konusu olabileceği görülmüştür.

5. REFERANSLAR

1. John Campbell, “Concise Casting”, AFS, Schaumburg, IL, USA, 2010, pp79-87 
2. John Campbell, “Complete Casting Handbook: Metal Casting Processes, Techniques and 

Design”,  Elsevier,  Amsterdam, 2011, pp. 1019-1023 
3. John Campbell, “Complete Casting Handbook: Metal Casting Processes, Techniques and Design”,  Elsevier, 
    Amsterdam, 2011,  pp. 926-928 
4. J. R. Grassi, G.A. Kennesaw, J. Campbell, M. West, G.W. Kuhlman, United States Patent, US 7 121 318 B2,  
    2006  
5. J.R. Grassi, J. Campbell, G.W. Kuhlmann, United States Patent, US 7 165 600 B2, 2007 
6. J.R. Grassi, J. Campbell, G.W. Kuhlmann, United States Patent, US 7 147 031, 2006 
7. J.R. Grassi, J. Campbell, G.W. Kuhlmann, United States Patent, US 200 400 456 98, 2004 
8. J.R. Grassi, J. Campbell, M. Harlieb, F. Major “The ablation casting”, Materials Science Forum, Vols 618-619,  
    209, pp 591-594 
9. Mahi Sahoo, Sudhari Sahu, “Prenciples of Metal Casting”, McGraw Hill, USA, pp. 375 



Oturum | Session: Alüminyum Döküm Prosesleri / Aluminium Casting Processes 213

2015 İstanbul                 ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium

ALUS’07

Tablo 1. Dökülen A356 alaşmn bileşimi

Al (%) Fe (%) Si (%) Cu (%) Mg (%) Zn (%) Na(%) Sr(%) Ti (%)

Balance 0,19 7.2 0,03 0,42 0,01 0.0012 0,0001 0.1 

Şekil 3. Ablation döküm ve Kum Kalba Döküm yöntemiyle dökülmüş A356 alaşmnn 2 ve 
3 bölgelerinde alnan numunelerin mikroyaplar a) Ablationla dökülmüş 2 bölgesen alnan 
mikroyap b) Ablationla dökülmüş 3 bölgesen alnan mikroyap c) Kum kalba dökülmüş 2 
bölgesen alnan mikroyap d) Kum kalba dökülmüş 3 bölgesen alnan mikroyap (X50) 

a b

c d



Oturum | Session: Alüminyum Döküm Prosesleri / Aluminium Casting Processes214

ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium                 2015 İstanbul

ALUS’07

Şekil 4. Ablation döküm ve Kum Kalba Döküm yöntemiyle dökülmüş A356 alaşmnn 
mikroyaplar a) Ablationla dökülmüş mikroyap b) Kum kalba dökülmüş mikroyap (X100) 

Şekil 5. Kum Kalba Döküm yöntemiyle dökülmüş A356 alaşmnn mikroyaps (x200)

a b
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Simülasyon Desteği ile Al-Si Alaşımlarında Sıcak Yırtılmanın Analizi

Hot Tearing Analysis of Al-Si by Simulation
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SİMÜLASYON DESTEĞİ İLE Al-Si ALAŞIMLARINDA

SICAK YIRTILMANIN ANALİZİ
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Döküm proseslerinde karşılaşılan problemlerden birisi de sıcak yırtılmadır. Sıcak yırtılma
üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda sıcak yırtılmayı tetikleyecek etkenler 
genel olarak gerilim, genleme veya deformasyon hızı olarak verilmiştir. Analitik formüller 
üzerinden hesaplanan bu değerler simülasyon programları yardımı ile pratik olarak 
dökümcülere kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışmada Alüminyum – silisyum alaşım
gruplarından A357, A413 ve A380.1 alaşımları kullanılarak içerisinde sıcak nokta içeren kalıp
tasarımında döküm denemeleri yapılmıştır. Kalıp malzemesi olarak hem kum hem de kokil 
kullanılmıştır. Deneysel sonuçlarda elde edilen bulgular MagmaSoft döküm simülasyonu 
programı sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Katılaşma profilleri farklı olan bu üç alaşımdan
sadece A380.1 alaşımında sıcak yırtılma tespit edilmiş ve sonuçlar simülasyon bulguları ile 
örtüşmektedir.

Anahtar kelimeler; Sıcak yırtılma, Döküm simülasyonu, Al-Si alaşımları, Kum ve Kokil kalıp
dökümü

1. GİRİŞ

Döküm yöntemleri, en ekonomik şekil verme yöntemlerinden birisidir. Ancak döküm 
prosesleri sırasında karşılaşılabilinecek bazı temel hatalar vardır. Genellikle; segregasyon, 
porozite oluşmu ve sıcak yırtılma bu listede yer alan hataların başında gelir. Sıcak yırtılmanın
başlamasına sebep olan ana olaylar mushy bölgesindeki çekme, sınırlandırılmış büzülme ve 
besleme eksikliğidir [1, 2]. Metallerin sıcak yırtılması sırasında karmaşık olayların
oluşmasından dolayı bu hatanın tahmini kolay değildir. Sıcak yırtılma hatası üzerinde pek çok 
çalışma yapılmasına rağmen [3-8] halen tam olarak anlaşılamamıştır [1] ve dökümhanelerde 
çok sık bu hata yaşanmaktadır. Sıcak yırtılma hatasının karakteristik özellikleri: 

• Dağınık ve dallanmış çatlaklar olarak şekillenir.
• Ana yırtılma ve onun küçük uzantıları taneler arası yol izler. 
• Hatalı yüzey dendritik morfolojidedir. 
• Hatalı yüzey genellikle ağır oksitlerle doludur.
• Sıcak yırtılma genelde deformasyon daralması gösteren sıcak noktalarda konumlanır.
• Her zaman aynı koşullar altında görülmez. Tamamen gelişi güzel ve rastgele oluşur.
• Sıcak yırtılma bazı alaşımlara özeldir. Her alaşımda görülmez. 

Campbell [1] sıcak yırtılmanın karakteristik özelliklerini verdiği kitabında bu problemi 
kontrol etmek için bazı uygulamalar da önermiştir.
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• Çil uygulamaları ile 
• Tane inceltme ile 
• Farklı alaşımlar ile çalışarak
• Uygun kalıp tasarımı ile 
• Uygun şekilde kalıp dolumu ile 

Bu parametrelerin her biri, bifilm hataları ile ilişkilir [1]. Dökümde kaliteyi etkileyen 
faktörlerin en başında gelen bu hataların varlığı, birçok döküm problemini tetiklemektedir [9-
13].

Döküm alanında üretim yapan endüstriyel firmaların en büyük amacı kar etmektir. Dökümde, 
maliyeti etkileyen ham madde, enerji, işçilik gibi parametreler mevcuttur. Bu türden 
parametrelerle maliyet düşürmek zordur. Diğer taraftan maliyeti artıran döküm hataları, tekrar 
ergitme gibi üretim esnasında meydana gelen aksaklıklar da mevcuttur. Bu aksaklıkları
gidermek maliyeti artırmadan tam kapasite çalışmak ve istenilen kârın elde edilmesi anlamına
gelmektedir. Bu noktada dökümhanelere, döküm yaparak kâr etmek isteyen ve bu alanda 
bilimsel çalışmalar yapanlara bilgisayar tabanlı döküm simülasyon programları çok yardımcı
olmaktadır.

Bu çalışmada da döküm simülasyonu programı olan MagmaSoft ile Al-Si alaşımlarındaki
sıcak yırtılma problemine bir yaklaşımda bulunulmuştur.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
1930 yıllarından 2015 yılına kadar kullanılan sıcak yırtılma test kalıplarını şu şekilde
sıralayabiliriz.

1- Ring mould kalıbı
2- Cold finger kalıbı
3-  Backbone kalıbı
4- CRC kalıbı
5- T şekilli kalıp
6- WPI kalıbı
7- Load cell modifiyeli T şekilli kalıp
8- Diğer kalıplar

Bu çalışmada, CRC ve T şekilli kalıplar kullanılmıştır. Kalıp boyutları Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1: (a) CRC kalıbı, (b) T-kalıbı
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Kimyasal bileşimleri Tablo 1’de verilen üç farklı Al-Si alaşımı ile çalışılmıştır.

Tablo 1: Deneylerde kullanılan Al-Si alaşımlarının bileşimi

 Si Fe Cu Mn Mg Ti Al 
A356 6,6 0,20 0,02 0,03 0,30 0,08 Kalan 
A380 8,1 1,1 2,6 0,5 0,02 0,09 Kalan 
A413 11,3 0,13 0,02 0,01 0,1 0,09 Kalan 

Magmasoft (v 5.2) kullanılarak döküm denemeleri yapılmıştır ve sıvı oranı, gerilim, 
deformasyon oranı ve Niyama kriteri değerleri ölçülmüştür.

3. BULGULAR 

Deneylerde kullanılan alaşımların karakteristik mikroyapıları Şekil 2’de verilmiştir:

(a)

(b)
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(c)

Şekil 2: (a) A356, (b) A380 ve (c) A413 alaşımların mikroyapıları

CRC ve T kalıbına yapılan döküm denemelerinin simülasyon sonuçları Şekil 3-5’de 
verilmiştir.

 T kalıbı CRC kalıbı

(a)

(b)

(c)

Şekil 3: A356 alaşımının (a) sıvı oranı, (b) deformasyon oranı, (c) gerilim sonuçları
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 T kalıbı CRC kalıbı

(a)

(b)

(c)

Şekil 4: A380 alaşımının (a) sıvı oranı, (b) deformasyon oranı, (c) gerilim sonuçları
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 T kalıbı CRC kalıbı

(a)

(b)

(c)

Şekil 5: A413 alaşımının (a) sıvı oranı, (b) deformasyon oranı, (c) gerilim sonuçları

Simülasyon sonuçlarına göre (Şekil 3-5), döküm sonrası katılaşma ile birlikte malzeme 
içerisinde oluşabilecek gerilimler ve bu gerilimlerin bölgeleri ve değerleri tespit edilmiştir. Bu 
doğrultuda, yapılan döküm denemeleri sonrasında ise sadece A380 alaşımında sıcak
yırtılmalar tespit edilmiştir. A356 alaşımı, mikroyapısal olarak α-dendritler ve Si ötektiğinden
oluşmaktadır. Ötektik yapı, Şekil 2a’da görüldüğü gibi süreksiz ikinci fazdan ibarettir ve 
iğnemsi şekilde yapıya dendrit kolları arasında dağılmışlardır. Dolayısıyla, soğuma sırasında,
ilk olarak dendrit oluşumunu takiben, ötektik sıcaklığının altına inilmesi ile geri kalan tüm 
sıvı direkt olarak katılaşma göstermektedir. Besleme etkisi devam ettiğinden dolayı oluşan
gerilimler de düşük olarak göze çarpmaktadır (Şekil 3). Benzer şekilde, A413 alaşımı da 
%100 ötektik bileşimde olduğundan dolayı tek bir sıcaklıkta sıvıdan katıya dönüşüm
olmasından dolayı, katılaşma sırasında oluşan gerilimler düşüktür (Şekil 5). Ancak, A380 
alaşımında soğuma sırasında 3 farklı faz dönüşümü oluşmaktadır: α-dendritler, Al-Al2Cu
ötektiği ve Al-Si ötektiği. Silisyum ötektiği yine benzer şekilde süreksiz bir fazdır ancak 
Al2Cu ötektiği ise dendrit kolları arasında tamamen ıslatan ve sürekli bir faz oluşturur.
Dolayısıyla, katılaşma sırasındaki oluşan gerilimler altında sıvı ayrışması gösterebilir ve sıcak
yırtılma eğilimini arttırır.
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Al - %1 Ni Alaşımından Modifiye-SIMA Yöntemiyle Non-Dendritik Küresel 
Malzeme Üretimi

Non-Dendritic Materials Production With Modified-SIMA Process in Al - 1 Wt % Ni Alloy

Zeynep Özdemir, Altan Türkeli
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ÖZET
Yarı-katı döküm ve ekil verme yöntemlerinin, katı halde ekil vermeye ve sıvı halde döküme 
göre birçok üstünlükleri vardır. lk olarak, 1970’de yarı-katı döküm yönteminin 
geli tirilmesinden sonra 1990’larda ticari uygulamaya geçilmi tir. Non-dendritik malzeme 
üretimi birçok yolla yapılabilmektedir; örne in tiksodöküm, reodöküm gibi. Bu yöntemlere 
alternatif olarak SIMA (Strain Induced Melt Activated) ve RAP (Recrystallization and Partial 
Melting) yöntemleri geli tirilmi tir. Bu yöntemler ile ço unlukla ufak parçaların üretimi söz 
konusudur. Bu çalı mada SIMA prosesi modifiye edilmi tir. Örnek olarak alınan Al-%1 Ni  
ala ımı metal kalıba döküldükten sonra, %6’dan %60’a kadar farklı oranda so uk
deformasyona u ratılmı tır. Daha sonra likidüs-solüdüs sıcaklıkları arasında 650ºC’de 30 
dakika kadar bekletilmi  ve ani so utularak mikroyapılar incelenmi tir. Bu inceleme 
sonucunda deformasyon oranının artmasıyla daha iyi küreselle me ve ince yapı elde 
edilmi tir.

Anahtar kelimeler: Al-Ni ala ımı, RAP, Reo-döküm, SIMA, Tikso-döküm.  

NON-DENDRITIC MATERIALS PRODUCTION WITH MODIFIED-SIMA 
PROCESS  in Al- 1 WT % Ni ALLOY 

ABSTRACT 
Semi-solid casting and forging processes have some advantages comparing to conventional casting and forging 
processes. After semi-solid casting methods was developed in early 1970s, commercial applications were started 
in foundry in 1990s. Non-dendritic material production can be done by several methods such as thixocasting and 
rheocasting. SIMA (Strain Induced Melt Activated) and RAP (Recrystallization and Partial Melting) methods 
have been developed as alternative methods for these processes. Mostly, small components can be produced by 
using these two processes. In this study, SIMA process was modified. After Al-1% Ni alloy sample was cast by 
using permanent mould casting, cast alloy was cold deformed in the range  of  6% to 60% ratios. Deformed 
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1.G R

Metal ala ımlarına, deformasyon, döküm, toz, kaynak gibi de i ik yöntemlerle ekil 
verilebilmektedir. Bu yöntemlerden biri olan döküm yönteminde, ala ım önce likidüs 
sıcaklı ının üstüne ısıtılarak sıvı faz olu turulur ve sonrasında bir kalıba dökülerek son  
arzulanan ekil elde edilir. Ancak, döküm yöntemlerinin bazı dezavantajları vardır. Örne in, 
ala ımın ergitilmesi sırasında, likidüs sıcaklı ının üstüne çıkıldı ından, gerekli önlemler 
alınmazsa metalde bazı gazlar çözünebilir. Bunlar poroziteye sebep olabilir. Ayrıca a ırı

Al- % 1 Ni ALA IMINDAN MOD F YE-SIMA YÖNTEM YLE
NON-DENDR T K KÜRESEL MALZEME ÜRET M

                                              Zeynep Özdemir 1 ,   Altan Türkeli 2

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü, 
Kuyuba ı, Kadıköy, stanbul

ÖZET
Yarı-katı döküm ve ekil verme yöntemlerinin, katı halde ekil vermeye ve sıvı halde döküme 
göre birçok üstünlükleri vardır. lk olarak, 1970’de yarı-katı döküm yönteminin 
geli tirilmesinden sonra 1990’larda ticari uygulamaya geçilmi tir. Non-dendritik malzeme 
üretimi birçok yolla yapılabilmektedir; örne in tiksodöküm, reodöküm gibi. Bu yöntemlere 
alternatif olarak SIMA (Strain Induced Melt Activated) ve RAP (Recrystallization and Partial 
Melting) yöntemleri geli tirilmi tir. Bu yöntemler ile ço unlukla ufak parçaların üretimi söz 
konusudur. Bu çalı mada SIMA prosesi modifiye edilmi tir. Örnek olarak alınan Al-%1 Ni  
ala ımı metal kalıba döküldükten sonra, %6’dan %60’a kadar farklı oranda so uk
deformasyona u ratılmı tır. Daha sonra likidüs-solüdüs sıcaklıkları arasında 650ºC’de 30 
dakika kadar bekletilmi  ve ani so utularak mikroyapılar incelenmi tir. Bu inceleme 
sonucunda deformasyon oranının artmasıyla daha iyi küreselle me ve ince yapı elde 
edilmi tir.

Anahtar kelimeler: Al-Ni ala ımı, RAP, Reo-döküm, SIMA, Tikso-döküm.  

NON-DENDRITIC MATERIALS PRODUCTION WITH MODIFIED-SIMA 
PROCESS  in Al- 1 WT % Ni ALLOY 

ABSTRACT 
Semi-solid casting and forging processes have some advantages comparing to conventional casting and forging 
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ısıtma için de ek bir enerji gereklidir. Dendritik yapının belli yönlerde büyümesinden dolayı,
özellikle kolonsal dendritlerde, yapının özellikleri yöne göre de i ebilir.  Deformasyon 
yönteminde ise, ala ımlar so uk veya sıcak  deformasyona maruz bırakılarak, arzulanan ekil
elde edilir. Bu yöntemlerde deformasyon oranına ba lı olarak porozite tamamen ortadan 
kaldırılırken, mikroyapıdaki taneler belli yönlerde yönlenirler. Bu da anizotropiye sebep 
olacaktır. Ayrıca malzemeye katı halde deformasyon uygulanmasından dolayı, döküme göre 
çok daha fazla oranda yüksek enerji kullanımı söz konusudur. 1970’li yılların ba larında, bu 
iki prosesin avantajlarını da kullanarak yeni bir ekil verme prosesi geli tirilmi tir  “Yarı-Katı

ekil Verme Proesesleri”[1]. Bu yöntemde, ala ım yarı-katı halde küresel olmasından dolayı,
yüksek akı kanlık gösterir ve ayrıca elde edilen ürünlerin özellikleri de izotropiktir. Mekanik 
özellikler, porozitenin dü mesinden dolayı daha iyidir. Bu proseslerde, ala ım likidüs solidüs 
sıcaklıklarının arasına ısıtılarak ekil verilir.  1970’li yıllarda Reo-döküm ve Tikso-döküm 
yöntemlerinin geli tirilmesinden sonra, 1980 yılları ve sonrasında, yarı-katı küresel taneli yapı
üretimi için çe itli alternatif prosesler geli tirilmi tir [2,3]. Bunlardan ikisi SIMA (Stain 
Induced Melt Activated) [4,6] ve RAP (Recrystallization and Partial Melting) [5] 
prosesleridir. Bu her iki yöntem de, daha çok ufak parçaların üretimi için geli tirilmi
proseslerdir. ekil 1’de görüldü ü gibi, SIMA prosesinde, ala ım döküldükten sonra, yeniden 
kristalle me sıcaklı ının üstünde, sıcak deformasyonla ekil verilir. Bu sıcak deformasyon, 
genelde ekstrüzyonla yapılır. Bunu takiben ala ıma so uk deformasyon uygulanarak 
dislokasyon yo unlu u arttırılır. Ve ardından ala ım yarı-katı likidüs solidüs sıcaklıkları
arasına ısıtılarak, non-dendritik küresel taneli yarı-katı malzeme elde edilir ve bu malzemeye 
hemen ekil verilir. Buna altenatif olarak, ekil 2’den de görüldü ü gibi, RAP prosesi 
geli tirilmi tir. Bu proseste, ala ıma sıcak deformasyon yerine, yeniden kristalle me 
sıcaklı ının altında ılık deformasyon uygulanır. Böylece, SIMA prosesinde oldu u gibi ekstra 
bir so uk deformasyona gerek kalmadan, yüksek dislokasyon yo unluklu metal ala ımı elde 
edilir. Bunu takiben SIMA’da oldu u gibi, ala ım yarı-katı sıcaklık aralı ına ısıtılarak ekil
verilir. Bu çalı mada, SIMA prosesi veya RAP prosesi olarak bilinen prosesler, modifiye 
edilmi tir. ekil-3’ten de görülece i gibi, önce ala ım çok ince taneli yapı elde (veya çok 
küçük dendritik yapı) etmek amacıyla metal kalıba döküldü. Ardından, direk de i ik
oranlarda so uk deformasyona maruz bırakıldı. Ve bunu takiben, yarı-katı sıcaklık aralı ına
ıstılarak elde edilen yapılar kar ıla tırıldı. Böylece, orijinal SIMA ya da RAP prosesinde 
oldu u gibi, sıcak veya ılık ekstrüzyon prosesleri elimine edilmi  oldu. 

ekil 1. SIMA prosesinin kademeleri [4] 
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ekil 2. RAP prosesinin kademeleri [5] 

ekil 3. Modifiye-SIMA prosesinin kademeleri  

2. DENEYSEL ÇALI MA

Bu çalı mada, modifiye SIMA prosesini test etmek amacıyla, Al-%1 Ni ala ımı eçildi. ekil
4’ten de görülece i gibi, alüminyum-nikel ala ımında, nikelin çözünürlü ü yok denecek kadar 
azdır. Al3Ni fazı ile Al elementi Al- % 5.7 Ni de ve 639.9ºC’de bir ötektik reaksiyon 
olu turmaktadır.  Bu ala ımı olu turmak amacıyla elektrolitik saf  nikel ve ETI-alüminyumun 
ürünü olan ETIAL-3 (Tablo-1) ala ımı kullanıldı. Önce saf alüminyum ergitme oca ında,
ergitildikten sonra, %1 nikel olacak ekilde hesaplanmı  elektrolitik saf nikel bilyaları ilave 
edildi. Dökümden bir müddet önce grafit çubukla karı tırılarak nikelin yapıya homojen 
karı ması sa landı. Yakla ık 750ºC’de ısıtılan ala ım, 13.5 mm kalınlıkta ince metal kalıba 
döküldü. Döküm sonrası elde edilen ala ım bir alüminyum tesisinde analiz edildi. Analiz 
sonuçları Tablo 2’de görülmektedir. Döküm sonrası elde edilen numuneler 30x30 cm lik 
boyutlarda kesildi. Ve direk 50 tonluk so uk pres altında so uk deformasyona maruz 
bırakıldı. So uk deformasyon sonucu elde edilen numunelerin kalınlıkları ölçüldü. Kesit 
kalınlı ındaki azalmalar Tablo 3’te verilmi tir. Buradan da görülece i gibi, kalınlıktaki 
azalma (yüzde olarak) 6, 11, 40 ve  60 olarak dört farklı orandadır. Elde edilen numuneler, bir 
direnç fırınında 650ºC’de 30 dakika kadar bekletildikten sonra su verilerek yapıları optik 
mikroskopta incelendi. Metalografik numune incelemede da layıcı olarak saf su + % 1 NaOH 
çözeltisi kullanıldı.
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Tablo 1. Kullanılan saf alüminyumun bile imi 

Standart ET NORM Al (%) Fe (%) Si (%) Cu (%) 
Zn 

(%) 
Ti (%) 

Saf Ticari ETIAL-3 99,30 0,60 0,35 0,005 0,06 0,05 

Tablo 2. Dökülen Al-Ni ala ımın bile imi 

Al (%) Fe (%) Si (%) Cu (%) Zn (%) Ti (%) Ni (%) 

98,55 0,140 0,168 0,058 0,009 0,002 1,065 

Tablo 3. So uk deformasyon oranları

Al-%1 Ni 

Numune No lk Kalınlık (mm) Son Kalınlık (mm) % De i im 

1 13,60 12,80 6,0 

2 13,60 12,15 11,0 

3 13,54 8,12 40,0 

4 13,54 5,42 60,0 

ekil 4. Al-Ni ikili denge faz diyagramı [7] 
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3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTI MA

ekil 5’ten de görülece i gibi Al-%1 Ni ala ımı ince metal kalıba dökülmesinden dolayı son 
derece hızlı katıla mı  ve ince dendritik yapı elde edilmi tir. Genelde olu an dendrit 
boylarının 20 μm’den az oldu u görülmü tür. Dü ük deformasyon oranlarında, fazla oranda 
dendritik yapının kırılması ve yönlenmesi görülmemi ken, buna kar ın deformasyon 
oranı %40 olan numunede, çok ince olan dendritik yapıların deformasyonla kırılarak 
uzadıkları açıkça görülmektedir. Yüksek so uk deformasyon oranında ise (%60), dendritik 
yapı tamamen ortadan kalkmı tır. ekil 6’da bu durum daha net ve açıkça görülmektedir. 
Foto raflarda görülen koyu renkli bölgeler ikinci faz olan Al3Ni fazını göstermektedir. 

ekil 7’de, de i ik oranlarda deforme olmu  numunelerin, fırında 650ºC de 30 dakika kadar 
bekledikten sonra su verilmi  mikroyapıları görülmektedir. Bu mikro yapılardan da görülece i
gibi dü ük oranlarda deforme olmu  numunelerde yüksek oranda birle erek kabala ma 
(coalescence) görülürken, deformasyon oranının artmasıyla (% 40 ve fazlası) arzulanan 
küresel yapılı tanecikler elde edilmi tir. Bu kabala ma ve mükemmel olmayan tanecikler, 
deformasyon sırasında yeterli oranda dendritik yapının kırılmadı ını i aret etmektedir. Hatta 
bazılarında sıvı havuzcukları vardır. Bu sıvı havuzcukların yüksek oranda deforme olmu
numunelerde bile olu tu u gözlenmektedir. Bu katı içindeki sıvı havuzcuklarının akı kanlı a
etkisi yoktur. Dolaysıyla, malzemenin reolojik özelliklerine etki etmez.  Deformasyon 
oranının % 40 ve üzerindeki numunelerde tam bir küreselle me olu tu u mikroyapılardan 
anla ılmaktadır. Bunu deformasyonla kırılan dendritlere ve yapıda olu an yüksek dislokasyon 
oranına ba layabiliriz.

ekil 8’de aynı mikroyapıların 200x büyütmedeki yapıları görülmektedir. Mikroyapılardaki 
ufak dendritik yapılar, su verme sırasında olu an dendritleri i aret etmektedir. Aslında bu 
bölgeler, numune yarı-katı aralı ında iken sıvı olan bölgelerdir. 

Manyetik karı tırmayla sürekli dökülen parçalar daha çok büyük parçaların yarı-katı
ekillendirilmesinde kullanılmaktadır. 1 inç altındaki parçaların üretimi ise daha çok SIMA 

gibi alternatif proseslerle yapılmaktadır. Çünkü manyetik karı tırma bu kesitlerde pek etkili 
dendrit kırıcı ve tane küçültücü etki yapamamaktadır. Dolayısıyla küçük parçaların üretiminde 
bu proseslere gereksinim duyulmaktadır.

Gerek SIMA prosesinde ve gerekse RAP prosesinde döküm sonrası ekstrüzyon i lemi 
uygulanır. Bunun amacı dendritik yapıyı kırmaktır. SIMA prosesinde, daha sonra yeniden 
kristalle me sa layabilmek amacıyla da so uk deformasyon uygulanarak dislokasyon oranı
arttırılır. Buna kar ın RAP prosesinde ılık deformasyonda ekstrüzyon uygulanarak bu iki 
proses birle tirilmi tir. Bu çalı mada, ekstrüzyon i lemi atlanarak, malzeme direk so uk
deformasyona u ratılmı tır. Böylece bir kademede hem dendritler kırılmı  hem de so uk
deformasyon ile birlikte dislokasyon yo unlu u arttırılmı tır. Ancak bunun için en azından % 
40 civarında bir deformasyon gereklili i ortaya koyulmu tur.

4. GENEL SONUÇLAR 

Yarı-katı ekil verme proseslerinde gerekli küresel yapılı malzemeyi üretebilmek için SIMA 
prosesi modifiye edilmi tir. SIMA prosesinde veya RAP prosesinde ekstrüzyon kademesi 
atlanarak da aynı mikroyapıların elde edilebilece i gösterilmi tir. Bu amaçla Al-1% Ni 
ala ımı kullanılmı tır.
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ekil 5. So uk deformasyon oranına ba lı olarak Al-%1Ni ala ımının mikroyapısı: a) 
Numune 1 (% 6 deformasyon) b) Numune 2 (% 11 deformasyon) c) Numune 3 (% 40 

deformasyon) d) Numune 4 (% 60 deformasyon) (100x) 

ekil 6. Deformasyon sonrası mikroyapıların yüksek büyütmede görünü ü: a) Numune 2 (% 
11 deformasyon) b) Numune 4 (% 60 deformasyon) (500x) 

a b

a b

c d
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ekil 7. 650ºC’de 30 dakika tutulmu  numunelerin su verildikten sonraki mikroyapıları:
a) Numune 1 (% 6 deformasyon) b) Numune 2 (% 11 deformasyon) c) Numune 3 

(% 40 deformasyon) d) Numune 4 (% 60 deformasyon) (100x) 

ekil 8. 650ºC’de 30 dakika tutulmu  numunelerin su verildikten sonraki mikroyapıları: a) 
Numune 1 (% 6 deformasyon) b) Numune 2 (% 11 deformasyon) c) Numune 3 (% 40 

deformasyon) d) Numune 4 (% 60 deformasyon) (200x) 

a b

c d

a b

c d
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Farklı Magnezyum İçeriği ile İkiz Merdaneli Sürekli Döküm ile Üretilmiş 
AA5754 Alüminyum Alaşımlarının Şekillendirme Kabiliyetinin İncelenmesi

Investigation of Forming Capability for Production of AA5754 Aluminum Alloys With Different 
Magnesium Contents by Twin-Roll Casting Process

Koray Turbalıoğlu¹, Ferhat Gül², Yavuz Sun³, Hayrettin Ahlatçı³, Yunus Türen³
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FARKLI MAGNEZYUM İÇERİĞİ İLE İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ
DÖKÜM İLE ÜRETİLMİŞ AA5754 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ

ŞEKİLLENDİRME KABİLİYETİNİN İNCELENMESİ

Koray TURBALIOĞLU1, Prof. Dr. Ferhat GÜL2, Doç. Dr. Yavuz SUN3, Doç. Dr. Hayrettin 
AHLATÇI3, Yrd. Doç. Dr. Yunus TÜREN3

1Zahit Alüminyum San. A.Ş., Adana 
2Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji Malzeme Mühendisliği

Bölümü, Ankara 
3Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Malzeme Mühendisliği Bölümü, 

Karabük

GİRİŞ

Bu çalışma, İkiz Merdaneli Sürekli Döküm tarafından üretilen AA5754 alaşım alüminyum 
levhaların şekillenebilirlik özelliklerinin farklı Mg içeriklerinin ve farklı termo-mekanik 
süreçlerin etkisi altında incelenmiştir. AA5754 Alüminyum alaşımı için ağırlıkça % 2.8,% 3,0 
ve % 3,2 Mg içeriğine sahip olan olan levhalar yaklaşık olarak 6 mm kalınlıkta Teknik 
Alüminyum A.Ş.’nin Çorlu Üretim tesislerindeki Novelis Jumbo 3CM döküm makinasında
üretildi. Üretilen döküm levhalara sonrasında üç farklı termo-mekanik süreçte soğuk hadde ve 
tav ısıl işlemi kullanarak 1,0 mm’ye haddelendi.  1,0 mm kalınlığında üretilen levhaların
mekanik özelliklerini belirlemek için çekme testi ve mikroyapı incelemeleri içinde optik 
mikroskop ve SEM kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, İkiz Merdaneli Sürekli Döküm, AA5754, Magnezyum, Soğuk Haddeleme 

ABSTRACT

This work describes that the effect of the Mg content and different thermo-mechanical processes on the 
formability of the AA5754 alloy aluminium sheets produced by twin roll casting. For AA5754 alloy, the sheets 
which have 2.8%, 3.0% and 3.2%-wt Mg contents were casted at approximetly 6 mm thickness, and cold rolled 
down to 1,0 mm by using three different thermo-mechanical process and made temper process. Thermo-
mechanical process were mainly three types of processes for AA5754 alloy are followed in this work. The 
materials which were obtained from these processes were exposed tensile test.  

Keywords: Aluminium, Twin Roll Casting, AA5754, Magnesium, Cold Rolling 
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1.GİRİŞ

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 ile 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.

AA5754 Alüminyum alaşımı malzemelerin ikiz merdaneli sürekli döküm prosesi ile ticari 
faaliyetler için üretilmesi oldukça sınırlıdır. Bu zamana kadar yapılan çalışmaların çoğunluğu
laboratuarlarda akademik çalışmalar için yapılmıştır. Bununla birlikte bu çalışmada otomotiv 
sektörü için üretilen AA5754 Alüminyum alaşımı malzemelerin üretimi ve üretimi sonrası
özellikleri ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Bu çalışmada İkiz Merdaneli sürekli döküm yöntemi ile üç farklı ağırlıkça % Mg içerikli 
AA5754 Alüminyum alaşımı malzeme, üç farklı termomekanik proses ile şekillendirilmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu çalışmada; otomotiv uygulamaları için uygun olan AA5754 Alüminyum alaşımı malzeme 
üreteminde süregelen çalışmalar açıklanmıştır. %2,8, %3,0 ve %3,2 Mg içeriğine sahip olacak 
şekilde İkiz Merdaneli Sürekli Döküm tekniği ile üretilen numuneler üç farklı şekillendirme
prosesi ile şekillendirilmiştir.  Üç farklı Mg içeriğine sahip olan numuneler Teknik 
Alüminyum A.Ş.’nin Çorlu’daki üretim tesislerinde Novelis Jumbo 3CM üretim hattında
üretilmiştir. Üretilen dökme rulolar % 2,8 Mg,% 3,0 Mg ve% 3,2 Mg içeriğine sahip 
olmuştur. Üretilen dökme rulo levhalar sonrasında soğuk haddeleme ve tav ısıl işlemlerine
tabi tutulmuşlardır. Döküm levha numunelere istenilen proseslerde şekillendirme işlemi
uygulayabilmek için labortauvar ortamında üretim prosesleri uygulanmıştır. Laboratuvar 
ortamında elde edilen sonuçlar üretim proseslerinde kullanılmıştır. Levhalara uygulanan 
Homojenizasyon ısıl işlem, ısıl işlem ve son tavlama dahil olmak üzere tüm işlemler örnek 
malzemeler 0.3-0.5% oksijen konsantrasyonuna sahip, azot atmosferi ortamında tav işlemine
tabi tutulmuşlardır.  Tüm şekillendirme proseslerinde; Homojenizasyon ısıl işlemi, 8 saat 
boyunca 450 dereceye kadar uygulanmıştır. Son tavlama, işlem sıcaklığı, soğuk haddeleme 
sonrası malzemeden alınan numune çekme testi sonucuna göre belirlenmiştir. Tüm 
şekillendirme prosesinin sonunda üretilen malzemeler H0 kondisyonuna sahip olmuştur.

AA5754 Alüminyum alaşımının  standart bileşimi ve üretilen numunelerin kimyasal bileşimi
Tablo 1’de verilmiştir. İkiz merdaneli sürekli döküm tekniği ile üç farklı Mg içeriğine sahip 
olan tüm malzemelere uygulanan şekillendirme prosesleri Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 1. EN 573 standartna gore AA5754 Alüminyum alaşmnn standart bileşimive 
üretilen numunelerin kimyasal bileşimi 

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

2,8 Mg 0,182 0,319 0,031 0,095 2,891 0,004 0,036 96,376 

3,0 Mg 0,185 0,319 0,03 0,059 3,049 0,004 0,033 96,292 

3,2 Mg 0,188 0,314 0,028 0,047 3,216 0,004 0,032 96,172 

        

Tablo 2. Tüm malzemelere uygulanan şekillendirme prosesleri 

1. PROSES 2. PROSES 3. PROSES

6,00 mm’den 
4,50 mm’ye 
haddeleme  

6,00 mm’den 
4,50 mm’ye 
haddeleme 

6,00 mm’den 
3,50 mm’ye 
haddeleme 

Homojenizasyon 
Tav Isl İşlemi 

Homojenizasyon 
Tav Isl İşlemi 

Ara Tav Isl 
İşlemi 

4,50 mm’den 
1,00 mm’ye 
haddeleme  

4,50 mm’den 
2,00 mm’ye 
haddeleme 

3,50 mm’den 
1,00 mm’ye 
haddeleme 

Son Tav Isl 
İşlemi 

Ara Tav Isl 
İşlemi 

Son Tav Isl 
İşlemi 

2,00 mm’den 
1,00 mm’ye 
haddeleme  

Son Tav Isl 
İşlemi 

 

Mekanik özellikler tüm Magnezyum içeriği ve tüm şekillendirme işlemleri için ayr ayr 
belirlenmiştir. Çekme testleri Zwick Roell 50 KN ve Test Expert II program ile 
belirlenmiştir.  Tüm numuneler için Çekme mukavemeti, Akma mukavemeti ve % uzama 
değerleri tespit edilmiştir. Numunelerin elde edilen test sonuçlar Magnezyum içeriğine göre 
ayr ayr analiz edilmiştir. Numunelerin mikroyap  incelemeleri nihai kalnlktaki 
malzemelerden mikro yap numuneleri hazrlanmştr.  Hazrlanan numuneler soğuk bakalite 
alnmş ve sras ile 500, 1200, 2400, 4000 grit lik zmparalar ile zmparalanmştr. 
Zmparalanan numuneler elmas pasta (3μm) ile parlatldktan sonra 62ml perklorik asit (% 
60), 700 ml etanol, 100 ml gliserin, ve 137 ml saf su çözeltisi içeren çözelti ile elektro 
dağlama yaplmştr.  Dağlama işlemi 21-volt ve 50 saniye içinde yürütülmüştür. Mikro yap 
resimleri  Nikon optik mikroskop ve Clemex Captiva Image program analiz edilmiştir. Tane 
büyüklükleri ve tane çap boyutu standart görüntü analiz teknikleri kullanlarak belirlenmiştir. 
SEM incelemesi ve EDX analizi Karabük Üniversitesi, Demir Çelik Enstitüsü, Malzeme 
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Araştırma ve Geliştirme bölümünde CARL ZEISS ULTRA PLUS GEMINI modeli 
mikroskop ile SEM laboratuvarında yapılmıştır.

3.SONUÇLAR ve TARTIŞMA

3.1. Mekanik Özellikler 

Tüm şekillendirme prosesleri için, ağırlıkça % 2.8,% 3.0 ve% 3.2 Mg içerikli numuneler elde 
edilmiştir. Çekme testleri son tavlama işleminden önce ve sonra nihai kalınlık olan 1 mm 
kalınlığındaki malzemeden alınan numunelere uygulanmıştır. Son tavlama prosesinin sıcaklık
ve süre değeri soğuk haddeleme sonrası malzemeden alınan numunelere uygulanan gerilme 
testi sonucuna göre belirlenmiştir. Son tavlama ısıl işlemi çekme testi sonuçlarına göre, tüm 
numuneler için 400 °’de 3 saat olarak belirlenmiştir. Son tavlama işleminden sonra, çekme 
testleri sonuçları da malzemelerin H0 kondisyonunda olduğunu göstermiştir.

Test sonuçlarına göre, AA5754 alaşımı numunelerin bileşimindeki ağırlıkça % Mg miktarı
arttıkça; akma dayanımı değerlerindeki artış (Mpa) gözlenmiştir. Dahası, tüm üretim 
proseslerinde, AA5754 alaşımı numunelerin bileşimindeki ağırlıkça % Mg miktarı arttıkça
akma dayanımı (Mpa) değerlerinde artış gözlenmiştir.

Bununla birlikte, AA5754 alaşımı numunelerin bileşimindeki ağırlıkça % Mg miktarı arttıkça;
akma dayanımı (MPa) değerleri için kıyaslama yapılacak olur ise en düşük değeri üçüncü 
proses ile şekillendirilen malzemeler (numune 13, numune 23 ve numune 33) sergilemiştir.
İkinci proses ile şekillendirilen malzemeler (numune 12, numune 22 ve numune 32)diğer
prosesler ile şekillendirilen malzemelere göre kıyaslanınca daha yüksek değerler
sergileşmişlerdir.

Ayrıca; tüm malzemeler için değerlendirildiği zaman ikinci proses ile şekillendirilen
malzemeler en yüksek uzama değerlerini ortaya koymuşlardır. Ağırlık %3,0 Mg içeren 
numune, tüm şekillendirme prosesleri için en yüksek % uzama değerini sergilemiştir. Bununla 
birlikte ağırlıkça % Mg içeriğine göre bir kıyaslama yapıldığı zaman ise ağırlıkça %3,2 Mg 
içeren malzeme %2,8 ve %3,0 Mg içeren malzemelere göre daha yüksek uzama değeri
sergilemiştir. Tüm % Mg içerik ve tüm şekillendirme prosesleri için mekanik özelliklerin 
kıyaslaması Şekil 1’de verilmiştir.
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(c)

Şekil 1. AA5754 Alüminyum alaşımı malzemelerin tüm ağırlıkça % Mg içeriklerine gore tüm 
şekillendirme prosesleri için mekanik özelliklerinin kıyaslanması. (a) 1nci Proses (b) 
2nci Proses (c) 3üncü Proses 

3.2.Mikroyapı

AA5754 Alüminyum alaşımı malzemelerden tüm ağırlıkça % Mg içerikleri ve tüm 
şekillendirme prosesleri için son tav işlemi sonrasında malzemeler H0 kondisyonunda iken 
numuneler alındı ve mikroyapı incelemeleri yapıldı. Numunelerdeki % Mg değişimi ile 
mikroyapıdaki tanelerin şekli ve boyutunda da değişiklikler gözlenmiştir. Mikro yapı analizi 
için % Mg içeriği arttkça, mikroyapıda daha küçük ve daha kısa taneler gözlenmiştir. Bununla 
birlikte % Mg içeriği arttıkça mikroyapıda haddeleme yönünde tanelerin uzama miktarı
azalmıştır. Şekil 2’de ikinci proses ile şekillendirilen üç Mg içeriği için malzemelerin 
mikroyapısındaki değişim gösterilmiştir.
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(a) (b)                                        (c) 

Şekil 2. Tüm % Mg içerikleri için 2nci proses ile şekillendirilen AA5754 Alüminyum 
alaşımı malzemelerin tane yapısının kıyaslanması (a) % 2,8 Mg içeren numunenin 
tane yapısı (b) % 3,0 Mg içeren numunenin tane yapısı (c) % 3,2 Mg içeren 
numunenin tane yapısı.

Tüm şekillendirme prosesleri ve tüm ağırlıkça % Mg oranlarına sahip AA5754 Alüminyum 
alaşımı malzemelerin mikroyapı incelemeleri görüntü analiz program ile yapılmıştır.
Hazırlanan numunelerin belirli bölgeleri için yapılan incelemelerden tane yarıçapı (µm) ve 
tane sayısı kıyaslamaları yapılmıştır. Bu çalışmada tüm prosesler için ağırlıkça % Mg içeriği
arttıkça tane boyutlarının küçüldüğü gözlemlenmiştir.

Şekillendirme proseslerine gore karşılatırma yapıldığı zaman; % 2,8 Mg içeren ve 1. Proses 
ile şekillendirilen malzeme en büyük tane boyutu değerlerini gösterir iken, en küçük tane 
boyutu % 3,2 Mg içeriğine sahip 1. Proses ile şekillendirilen malzeme tarafından
sergilenmiştir. Bununla birlikte; % 3,2 Mg içeriğine sahip 2. Proses ile şekillendirilen
malzeme en küçük tane boyutunu sergiler iken, % 2,8 Mg içeren ve 2. Proses ile 
şekillendirilen malzeme en büyük tane boyutu değerlerini ortaya koymuştur. Ayrıca ilave 
olarak; % 2,8 Mg içeren ve 3. Proses ile şekillendirilen malzeme en büyük tane boyutu 
değerlerini gösterir iken, en küçük tane boyutu % 3,2 Mg içeriğine sahip 3. Proses ile 
şekillendirilen malzeme tarafından sergilenmiştir. Sonuç olarak tüm prosesler için % Mg 
içeriği arttıkça tane boyutu (µm) değeri azalmıştır.

Ağırlıkça % Mg içeriklerine gore karşılaştırma yapıldığı zaman; % 2,8 Mg içeren AA5754 
alüminyum alaşımında en küçük tane boyutu ikinci proses ile şekillendirilen malzemede 
görülür iken en büyük tane boyutu üçüncü proses ile şekillendirilen malzemede görülmüştür.
Bununla birlikte; % 3,0 Mg içeren AA5754 Alüminyum alaşımı malzemede en büyük tane 
boyutu üçüncü proses ile şekillendirilen malzemede görülür iken, en küçük tane boyutu ikinci 
proses ile şekillendirilen malzeme tarafından ortaya koyulmuştur. Ayrıca ilave olarak; % 3,2 
Mg içeren AA5754 alüminyum alaşımında en küçük tane boyutu ikinci proses ile 
şekillendirilen malzemede görülür iken en büyük tane boyutu üçüncü proses ile şekillendirilen
malzemede görülmüştür. Sonuç olarak tüm % Mg içerikleri için en küçük tane boyutunu 
ikinci proses ile şekillendirilen malzemeler sergiler iken, üçüncü proses ile şekillendirilen
malzemeler en büyük tane boyutu (µm) değerlerini göstermişlerdir.  Tüm % Mg içerik ve tüm 
şekillendirme prosesleri için tane boyutu değerlerinin kıyaslaması Şekil 3’te verilmiştir.

μμμμ μμ
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(c)

Şekil 3. AA5754 Alüminyum alaşımı malzemelerin tüm ağırlıkça % Mg içeriklerine gore tüm 
şekillendirme prosesleri için tane boyutu değerlerinin kıyaslanması. (a) 1nci Proses (b) 
2nci Proses (c) 3üncü Proses 

AA5754 Alüminyum alaşımı malzemelerde merkez hattı segregasyon bölgesi olarak 
adlandırılan bölge de incelenmiştir. Buna gore; ağırlıkça % Mg içeriği arttıkça, merkez hattı
bölgesindeki segregasyon da azalmıştır. Şekil 4’te tüm % Mg içerikleri için döküm haldeki 
AA5754 Alüminyum alaşımı malzemelerden çıkarılan numunelerin kesit görüntüsü 
verilmiştir.

(a)

(b)

μμ

μμ
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(c)

Şekil 4. Tüm % Mg içeriklerinde merkez hattı segregasyonu için AA5754 Alüminyum 
alaşımı malzemelerden çıkarılan numunelerin kesit görüntüsü (a) % 2,8 Mg içeriğine
sahip numune (b) % 2,8 Mg içeriğine sahip numune (c) % 2,8 Mg içeriğine sahip 
numune döküm sonrası AA5754 Alüminyum alaşımı levha malzeme. 

Ayrıca AA5754 Alüminyum alaşımı malzemelerin SEM incelemelerinde de ağırlıkça % Mg 
içeriğindeki artış ile merkez hattı segregasyon bölgesi daha az belirgin olduğu görülmüştür.
Numune yüzeyinde görülen bu değişikliğe sebep olarak; artan Mg içeriği ile birlikte ikiz 
merdaneli sürekli döküm prosesinde katılaşmayı sağlayabilmek için daha fazla haddeleme 
kuvveti uygulanması gösterilmiştir. Çünkü 5xxx serisi Alüminyum alaşımı malzemeleri ikiz 
merdaneli sürekli döküm prosesi ile üretilmesi her zaman zor olmuştur. Üç farklı % Mg 
içeriğine sahip olan malzemelerin deneme üretimi için diğer alüminyum alaşımlarının
üretimine gore daha fazla haddeleme kuvveti uygulanmıştır. Şekil 4’te döküm haldeki 
levhalarda da görülen merkez hattı segregasyonu bölgesi SEM incelemelerinde de 
görülmüştür. Şekil 5 ve Şekil 6’da sırasıyla % 2,8 Mg ve % 3,0 Mg içeren numunelerin 
merkez hattı segregasyon bölgesinin SEM görüntüleri verilmiştir.

Şekil 5. %2,8 Mg içeren AA5754 Alüinyum alaşımı malzemenin merkez hattı segregasyon bölgesinin 
SEM görüntüsü 

μμ
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Şekil 6. % 3,0 Mg içeren AA5754 Alüinyum alaşımı malzemenin merkez hattı segregasyon bölgesinin 
SEM görüntüsü 

SONUÇLAR

Üç farklı ağırlıkça % Mg içeriği ve üç farklı termo mekanik proses ile şekillendirilen AA5754 
Alüminyum alaşımında;

Ağırlıkça % Mg içeriği arttıkça malzemelerin mikro yapısındaki tane yarı çapı değerleri
azalmıştır. Aynı zamanda belirli alanlarda yapılan ölçümlerde tane sayısının arttığı
görülmüştür. İlave olarak; % Mg içeriği arttıkça haddeleme yönünde tanelerin daha az uzadığı
görülmüştür.

Tüm % Mg içerikleri için, şekillendirme proseslerine gore kıyaslama yapıldığı zaman; 
homojenizasyon tavı ısıl işlemi, ara tav ısıl işlemi ve son tav ısıl işlemi aşamalarına sahip olan 
ikinci proses ile şekillendirilen malzemeler, diğer prosesler ile şekillendirilen malzemelere 
gore daha yüksek akma dayanımı, çekme dayanımı ve % uzama değeri sergilermiştir.
Bununla birlikte ara tav ısıl işlemi ve son tav ısıl işlemi aşamalarına sahip olan üçüncü proses 
ile şekillendirilen malzemeler diğer prosesler ile şekillendirilen malzeme gore daha düşük
akma dayanımı, çekme dayanımı ve % uzama değerleri ortaya koymuştur. Bu sonuçlar 
göstermiştir ki; homojenizasyon tavının mekanik özellkler üzerindeki etkisi önemlidir. 

İkiz merdaneli sürekli döküm yönteminde önemli bir problem olan yüzey merkez segregasyon 
hattının, bu çalışmada artan % Mg içeriği ile azaldığı ve buna sebep olarak da, artan % Mg 
içeriği ile birlikte katılaşma sağlanabilmesi için arttırılan haddeleme kuvvetinin neden olduğu
düşünülmüştür.

AA5754 Alüminyum alaşımı levha malzemenin şekillendirme yeteneğini arttırabilmek için 
homojenizasyon ısıl işlemi ve % Mg içeriği önemli bir faktördür. 
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Alçak Basınçlı Döküm Teknolojisinde Ergitme Fırını ve Transfer Potası Dibinde 
Biriken Kalıntıların İncelenmesi ve Oluşumlarının Önlenmesi

Investigation and Prevention of the Residues Formed in Melting Furnaces and Transfer Ladles 
Used in Low-Pressure Al-Casting Technologies

Alper Güneren¹, Uğur Karaali¹, Bora Yay¹, Esra Dokumacı¹, Yücel Birol¹, A.Bülent Önay¹, H.Emre Çubuklusu²
¹Dokuz Eylül Üniversitesi, ²CMS Jant ve Makine Sanayi  /  Türkiye

ALÇAK BASINÇLI DÖKÜM TEKNOLOJİSİNDE ERGİTME FIRINI VE 
TRANSFER POTASI DİBİNDE BİRİKEN KALINTILARIN 
İNCELENMESİ VE OLUŞUMLARININ ÖNLENMESİ

Alper GÜNEREN1, Uğur KARAALİ1, Bora YAY1, Esra DOKUMACI1,
Yücel BİROL1, A. Bülent ÖNAY1, H. Emre ÇUBUKLUSU2

ÖZET

Alçak basınçlı döküm teknolojisiyle jant üretimi için gerekli olan alüminyum alaşımlarının
ergitildiği fırınlarda, flakslama ve gaz giderme işlemlerinin gerçekleştirildiği transfer 
potalarında ve bekletme potalarında oluşan kalıntı problemi refrakter ömrünü azaltmaktadır.
Refrakter ömrünün azalması yurtdışından ithal edilen refrakter tüketimini arttırmakta, bu 
durum ise ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple, refrakter malzeme ile 
etkileşen kalıntıların fiziksel-kimyasal özelliklerinin incelenmesi, kalıntı oluşumunun
önlenmesi ve geri kazanım çalışmalarının yapılabilirliği gibi konular önem kazanmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, üretim sırasında refrakter tüketiminin yanı sıra zaman kaybı, temizleme 
maliyeti ve işçilik masrafına yol açan dolayısıyla hedef ürün sayısını etkileyen kalıntı
oluşumunu en aza indirgemektir. Sanayi-üniversite işbirliği ile gerçekleşen çalışma
kapsamında, A356 alüminyum alaşımının ergitildiği fırınlardan alınan kalıntı örneklerinin 
özellikleri taramalı elektron mikroskobu (SEM), X-ışınları Difraktometresi (XRD) ve optik 
mikroskop (OM) yardımıyla incelenmiştir. Refrakter malzeme ile ergimiş Al alaşımı
arasındaki etkileşimi incelemek amacıyla hazırlanan farklı kompozisyonlara sahip refrakter 
potalarda korozyon testleri gerçekleştirilmiştir. Korozyon testi sonrasında potaların kesitleri 
incelenerek kalıntı oluşumu hakkında bilgi edinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Alaşımı, A356, Kalıntı, Korundum, Refrakterler 

ABSTRACT

Refractory life, in Al-casting processes such as alloy wheel production, has been observed to be affected by the 
inclusions formed in the transfer ladles and holding/melting furnaces in which melting, fluxing and degassing 
operations are carried out. The short refractory life seems to affect, adversely, the economical aspect of the 
process. For these reason, a study on the physical and chemical properties of the above mentioned inclusions has 
been started.

The main purpose of the study is to understand the relationships among the metallurgical processes taking place 
during casting, properties of the refractories used and the formation of inclusions. During this industry-university 
joint study, experimental studies using scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffractometry (XRD) and 
optical microscopy were used to investigate the nature and properties of the inclusions. Also, corrosion behavior 
of six different refractories was investigated by exposing them to molten aluminum.

Keywords: Aluminum alloy, A356, Residue, Corundum, Refractories
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1. GİRİŞ

Alüminyum alaşımlarından A356 (Al7Si0.3Mg) yüksek uzama ve gerilme değerlerine, iyi 
işlenebilirlik özelliğine sahip ısıl işlem uygulanabilen bir döküm alaşımıdır. Otomotiv 
sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır [1]. Bu alaşım, otomasyona uygun olması, düşük
kalıp ve metal sıcaklığı ile işlemlerin uygulanma kolaylığı, çok ince kesite sahip parçaların
üretimi, hedeflenen sıcaklıkta döküm gibi birçok faktörün kolayca kontrol edilebildiği alçak 
basınçlı döküm yöntemi ile üretilmektedir [2].

Alçak basınçlı döküm teknolojisinde, alüminyumun ergitildiği fırınlarda, flakslama-gaz 
giderme işlemlerinin gerçekleştirildiği transfer ve bekletme potalarında ergimiş metal ile 
refrakter etkileşimi sonucu kalıntı oluşumu gözlenmektedir. Genel olarak jant sektöründe 
ergitme fırınlarında oluşan bu problem refrakter ömrünü azaltmaktadır. Refrakter ömrünün 
azalması ile yurtdışından ithal edilen refrakter miktarı artmakta buna bağlı olarak da cari açık
büyümektedir.

Bu çalışmanın amacı, üretim sırasında zaman kaybı ile birlikte fazladan refrakter, temizleme 
maliyeti ve işçilik masrafına yol açan, dolayısıyla hedef ürün sayısını etkileyen kalıntı oluşum
problemini en aza indirgemektir.

Sanayi-üniversite işbirliği ile gerçekleşen bu çalışmada, firmadan alınan kalıntı numuneleri 
çeşitli karakterizasyon cihazları (SEM, XRD, OM) ile incelenmiştir. Farklı kompozisyona 
sahip refrakter malzemelerden yapılan potalar içinde korozyon deneyleri gerçekleştirilmiştir.
Flaks katkılı ve flaks katkısız olarak uygulanan korozyon deneyleri sonucunda refrakter 
malzeme seçimi ve flaks ilavesinin kalıntı oluşumu üzerindeki etkileri incelenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu çalışma kapsamında ilk olarak, CMS Jant ve Makina Sanayi A.Ş. Çiğli fabrikası üretim 
tesislerinde bulunan talaş ergitme fırınının refrakter duvarından kalıntı numunesi alınmıştır.
İncelenmek üzere polyester kalıba alınan numune 54 ve 18’lik elmas zımpara ile zımparalanıp
3 µm’lik elmas pasta ile parlatılmıştır. Kalıntının içyapısı ve kimyasal kompozisyonları ikincil 
elektron (SE) ve geri saçılmış (BE) elektron detektörlerine ve enerji dağılım spektrometresine 
(EDS) sahip JEOL JSM–6060 model bir taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile 
belirlenmiştir. Kalıntının içerdiği fazlar Rigaku D/MAX-2200/RC X-ışınları Difraktometresi 
(XRD) analiz edilmiştir.

Refrakter seçiminin kalıntı oluşumuna etkisini incelemek amacıyla farklı kompozisyonlara 
sahip 6 adet refrakter pota hazırlanmıştır (Tablo 1). Bunun için öncelikle ALCOA firmasının
standart olarak uyguladığı korozyon deneyinde (cup test) belirtilen ölçülere uygun polyamid 
kalıplar hazırlanmıştır. Potaları hazırlamak için gerekli olan malzeme ve su miktarları Tablo 2 
de verilmiştir. E ve F kodlu potalar yurtdışından hazır olarak temin edilmiştir. Kalıplara
dökülen refrakter harç malzemesi yapıdaki suyun uzaklaştırılması için 24 saat oda 
sıcaklığında bekletilmiştir. Kalıptan çıkartılan potaların boyutları; 38 mm iç çap, 48 mm 
derinlik ve 19 mm et kalınlığı olarak ölçülmüştür.
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 Tablo 1. Deneyde kullanılan refrakterlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri 

Refrakter potalar daha sonra Protherm marka bir kutu fırında sırasıyla 150 °C de 6 saat, 250 
°C de 5 saat ve 350 °C de 10,5 saat süreyle ısıl işleme tabi tutulmuştur. Hazırlanan potalara 
ergimiş A356 alaşımı doldurularak fırında 1000oC de korozyon deneyleri uygulanmıştır. Flaks 
etkisini görmek amacıyla 10 gün flaks katkılı, 7 gün flaks katkısız 2 deney seti hazırlanmıştır.
Korozyon deneyi sonrasında ergimiş metal potalardan boşaltılmış ve infiltrasyon derinliğini
incelemek amacıyla elmas kesici yardımıyla kesit alınmıştır. İnfiltrasyon derinlikleri optik 
mikroskopta belirlenmiştir. Deney sonrası pota kesitinin içyapısı SEM ile incelenmiştir. Pota 
içinde oluşan kalıntıların faz analizini yapmak amacıyla pota iç yüzeyinden toz numuneler 
hazırlanmıştır.

Tablo 2. Refrakter harçlarının hazırlaması için gerekli harç ve su miktarları

Malzeme Cinsi Su Oranı(%) 
Harç

Miktarı(g) Su Miktarı(g)
A 5-6,25 1170 73 
B 6,5-8,5 1040 88 
C 5,3-5,8 1050 61 
D 5,2-6 1085 65 
E 22 - - 
F 8 - - 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

3.1. Kalıntının XRD Analizi ve SEM/EDS İncelemesi Sonuçları
Talaş ergitme fırın kalıntısından alınan toz numunelerin XRD analiz sonuçları Şekil 1’de 
verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kalıntının içerdiği fazlar; Metalik Alüminyum, Korundum 
(Al2O3), Al2MgO4 Spinel fazı olarak belirlenmiştir. Yapılan XRD analizi sonucunda elde 
edilen veriler literatürde incelenen kalıntı faz yapıları ile benzerlik göstermektedir [3]. 

Bilindiği gibi ergimiş metal içindeki alaşım elementleri kalıntı oluşumunu etkilemekte ve 
korundum dışında farklı fazların da bulunmasına yol açmaktadır. A356 alaşımı içinde bulunan 
Magnezyum elementi korozyonu hızlandırıcı özelliği olan saldırgan bir elementtir ve 
refrakterde bulunan Al2O3 ile reaksiyona girerek Al2MgO4 spinel fazını oluşturmaktadır [4]. 
Talaş ergitme fırınından alınan kalıntılarda da bu faza rastlanmaktadır.
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(a) (b)
Şekil 1. Kalıntı numunesinin (a) XRD analizi ve (b) SEM-BE görüntüsü 

Kalıntı numunesinin SEM-BE görüntüsü Şekil 1b de verilmiştir. Literatürdeki çalışmalara
dayanarak parlak görülen kısımların Mg içerikli spinel, daha koyu gözüken kısımların Al 
içerikli oksitler (Al2O3) olduğu düşünülmüştür [5].

3.2. Kalıntı Oluşumunu İncelemek için Uygulanan Korozyon Deneyi Sonuçları
Flaks katkılı ve flaks katkısız olarak gerçekleştirilen korozyon deneyleri sonrasında refrakter 
pota kesitlerinden alınan fotoğraflar Şekil 2 ve 3 te verilmiştir. Flaks katkılı deneyler sonrası
B numunesi hasara uğradığı için görüntü alınamamıştır. Makro seviyede yapılan gözlemler 
infiltrasyon hakkında sayısal bilgi vermese de, A ve C numunelerine ait fotoğraflarda (Şekil
2a ve 2c) koyu katman şeklinde görülen kalıntı oluşumunun fazla olduğu söylenebilir. Diğer
numunelerdeki kalıntı oluşumları gözle görülebilecek seviyede olmadığı için korozyona karşı
A ve C numunelerine göre daha dirençli oldukları söylenebilir. Flaks katkılı ve katkısız
deneylerde oluşan kalıntı miktarlarında gözle görülür bir fark olmamakla birlikte flaks 
katkısının B numunesini olumsuz etkilediği ve parçalanmasına sebep olduğu sonucuna 
varılmıştır.

Makro seviyedeki gözlemlere göre, Al2O3 miktarı düşük (%60) A ve B numunelerinin 
korozyona dirençli olmadığı belirlenmiştir. Alumina miktarının %84 olan D numunesinde ise 
kalıntı oluşumunun az olduğu görülmüştür (Şekil 2d Şekil 3c). Ancak sadece Al2O3 içeriğine
bağlı olmayan korozyon direnci, kompozisyondaki SiO2 ve CaO oranına da bağlıdır. Örneğin;
korozyon direncinin yüksek olması beklenen C numunesi (%84 Al2O3), yapısında
bulundurduğu yüksek SiO2 (%6,7) sebebiyle korozyona uğradığı düşünülmektedir. Bunun 
yanı sıra diğerlerine göre daha düşük Al2O3 içeren E (%64,9) ve F(%78,2) refrakterlerin 
yapısında bulunan çok düşük SiO2 miktarı (%<1) nedeniyle korozyona karşı daha dirençlidir. 
Yapıdaki diğer önemli bir hammadde olan CaO ise poroziteyi arttırmakla beraber, alaşımdaki
saldırgan Mg, Zn gibi elementler sebebiyle hasara uğrayan koruyucu oksit tabakasını onararak 
korozyonun yavaşlamasını sağlamaktadır [6].
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
Şekil 1. Flaks katkısız olarak 1000oC’de 7 gün korozyon deneyine maruz kalmış

     A,B,C,D,E ve F potalarının kesit fotoğrafları

Korozyon deneyi sonrası A ve C refrakter pota iç yüzeylerinden alınan toz kalıntı
numunelerinin XRD analiz sonuçları Şekil 4 te verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; flaks 
katkılı deneyin A potasına ait toz kalıntı numunesinde, α-Al2O3 (Korundum), Silisyum, Al9Si,
Ca3Al2O6 (Kalsiyum Alüminyum Oksit); flaks katkısız deneyin A potasına ait toz kalıntı
numunesinde, α-Al2O3 (Korundum), Silisyum, Alüminyum; flaks katkılı deneyin C potasına
ait toz kalıntı numunesinde, α-Al2O3 (Korundum), CaAl2Si2O8 (Anortit), BaAl2Si2O8(Celsian)
ve son olarak flaks katkısız deneyin C potasına ait toz kalıntı numunesinde ise α-Al2O3
(Korundum), CaAl2Si2O8 (Anortit) fazları belirlenmiştir. Talaş ergitme fırınından alınan
kalıntı numunesinin analiz sonucuna benzer şekilde korozyon deneyi sonucu oluşan kalıntılar
da α-Al2O3 (Korundum) fazını içermektedir. Refrakter kompozisyonuna ve flaks katkısına
bağlı olarak farklı fazlara da rastlanmıştır. Literatürde, BaSO4 eklentisi ile gerçekleşen
tepkimeler sonucunda BaAl2Si2O8 (Celsian) fazının oluştuğu söylenmektedir. Aynı şekilde
CaSiO3 (Wollastonite) fazının da korozyon direncini arttırdığı görülmüştür [4].                   
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A numunesinde en yüksek infiltrasyon görülmesinin sebebi, yapıdaki alaşım elementlerinin 
koruyucu oksit tabakasını bozması ve CaAl2Si2O8 (Anortit) fazının oluşturulamaması olarak 
düşünülmektedir.

(a) (b) 

(c) (d) 

(e)
Şekil 3. Flaks katkılı olarak 1000oC’de 10 gün korozyon deneyine maruz kalmış
A,C,D,E ve F potalarının kesit fotoğrafları

Ayrıca alüminyumun refrakter içerisine infiltrasyonundan sonra korundum fazına dönüşerek
kalıntıya sebep olduğu ve dışa doğru korundum fazına dönüşememiş alüminyum fazının da 
bulunduğu gözlemlenmiştir(Şekil 4-b). Bazı fazlar ise alkali eklentisi sonucu serbest kalan 
silisyumunun alüminyum ile birleşmesi ile oluşmuştur (Şekil 4-a).

Korozyon deneyi sonrasında A ve C pota kesitlerinden alınan SEM-BE görüntüleri Şekil 5 te 
verilmiştir Element analizi yapılmış ve korundum tabakasının dış katmanında yüksek Al, Si 
ve O içeriği saptanmıştır. İçeri doğru alınan sonuçlarda ise Ba ve Ca gibi elementlerde artış
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görülmüştür. Bu elementlerin refrakterlerin kompozisyonunda ıslatmayı azaltıcı olarak 
kullanılan BaO, BaSO4 gibi katkılardan geldiği düşünülmektedir [4]. 

(a) (b) 

(c) (d) 
Şekil 4. Flaks katkılı (a, c) ve katkısız (b, d) korozyon deneyleri sonrası A (a, b) ve C (c, d) 
potalarından alınan kalıntı numunelerinin XRD analiz sonuçları

(a) (b) 
Şekil 5. Flaks katkılı korozyon deneyi sonrası (a) A ve (b) C potalarının SEM görüntüleri 

Literatürde yapılan bazı çalışmalarda korozyon deneyi sonrası refrakter performansları belli 
kriterlere göre derecelendirilmiştir[6]. Bu çalışmada da benzer şekilde bir derecelendirme 
yapılmıştır (Tablo 3).
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Tablo 3. Korozyon deneyi sonuçlarına göre derecelendirme

ÖN ISITMA SICAKLIĞI 900°C / 90 dakika 
TEST SICAKLIĞI 1000°C / 240 saat 

DERECELENDİRME1A356
(Al7Si0.3Mg) 

REFRAKTER
CİNSİ

İNFİLTRASYON
(µm)

İNFİLTRASYON HASAR 

A 7040 5 2 

B Ölçüm Yapılamadı - 5 
C 2511 4 1 
D 780 2 1 
E 240 1 2 

FLAKS
KATKILI 

F 352 1 1 
A 9440 5 2 
B 276 1 2 
C 2626 4 1 
D 831 2 1 
E 136 1 3 

FLAKS
KATKISIZ 

F 53 1 1 
1en yüksek performans gösteren refrakter “1” değeri, en düşük performans gösteren refrakter ise “5” değeri
ile derecelendirilmiştir.

Bu çalışmada özetle aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

• CMS Jant ve Makine Sanayii A.Ş. Çiğli fabrikası talaş ergitme fırını metal 
seviyesinden alınan kalıntı örneklerinin XRD ve SEM/EDS analizi yapılmış ve 
kalıntıların α- Al2O3 (korundum) olduğu belirlenmiştir.

• Yapılan deneyler sonucunda refrakterdeki Al2O3 miktarındaki artışın korozyon 
direncini olumlu yönde etkilediği, ancak refrakter yapısındaki SiO2 miktarındaki artış
ile korozyon dayanımının olumsuz yönde etkilendiği belirlenmiştir. CaO ve BaO 
miktarındaki artışın ise belirli bir seviyeye kadar oluşturduğu fazlar ile korozyon 
direncini arttırdığı, fakat yüksek miktarlarda kullanıldığında poroziteyi arttırıp
mekanik özelliklerin azalmasına sebep olduğu anlaşılmıştır. Refrakter 
kompozisyonundaki her bir oksitin optimum şekilde ayarlanması gerektiği görülmüş
ve bu optimizasyona en uygun refrakterlerin D,E ve F refrakterleri olduğu
belirlenmiştir.

• Islatmayı engelleyici katkıların (BaO, BaSO4, AlF3 vb.) yapıdaki Al2O3 ve SiO2 ile
oluşturduğu fazlar sayesinde korozyonun azalttığı görülmüştür.

• Korozyon deneyleri sırasında ilave edilen flaksın kalıntı oluşumu üzerinde gözle 
görülür bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Ancak bilindiği gibi flaks katkısı atmosfer 
ile metal arasında bariyer görevi görerek oksitlenmeyi azaltmaktadır. Bu durumun 
deney süresinin kısa olması ile ilgili olabileceği görüşüne varılmıştır.

TEŞEKKÜR
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aşamasında laboratuvar imkânlarını sunduğu için DEU Jeofizik Mühendisliği Bölümüne ve 
DEÜ Meslek Yüksekokuluna teşekkür ederiz. 
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Tane İnceltmenin Alüminyum Silindir Kapaklarının Mekanik  
Özelliklerine Etkisi

The Effects of Grain Refinement on the Mechanical Properties of Aluminium Cylinder Heads

Onur Özaydın
Dortmund Teknik Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi  /  Germany

TANE İNCELTMENİN ALUMİNYUM SİLİNDİR KAPAKLARININ 
MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Onur ÖZAYDIN1,2 

1Dortmund Teknik Üniversitesi, Dortmund, Almanya, E-Posta: onur.oezaydin@tu-dortmund.de 

2Türk-Alman Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, E-Posta: ozaydinonur@gmail.com

ÖZET

İkincil dendrit kol boyu uzunluklar (SDAS) gibi mikro yapsal parametreler aluminyum 
dökümlerinin mekanik ve yorulma özelliklerini etkilerler. Bu parametrelerin boyutlar Ti ve B 
gibi farkl tane inceltme elementlerine bağldr. Bu mikro yapsal parametreleri kontrol etmek 
için tane inceltmenin etkisi araştrlmaldr. Bu çalşma, otomotiv endüstrisinde skça 
kullanlan AlSi6Cu4 malzemeli aluminyum silindir kapaklarndan alnan numunelerin 
mekanik özelliklerinin tane inceltme ile değişimini incelemiştir.

Literatür taramasndan sonra, mekanik özellikleri arttracak Ti ve B eklenti seviyeleri 
geliştirilmeye çalşlmştr. Farkl seviyelerdeki tane inceltici eklentilerin SDAS değerlerine 
etkisi incelenmiştir. Tane inceltmeden sonra, oluşturulan gruplarn yarsna gerilme giderme 
tav uygulanmş böylece gerilme giderme tavnn da mekanik özelliklere etkisi incelenmiştir. 

Numuneler, silindir kapaklarnn kritik bölgesi olarak tanmlanan yanma odas yüzeylerinden 
alnmştr. Mikroskopik analiz yaplarak bu numunelerin SDAS değerleri ölçülmüş ve 
hesaplanmştr. Uygun SDAS değerleri için uygun eklenti miktarlar belirlenmeye 
çalşlmştr. Bunun yannda, en iyi mekanik özellikleri ve yorulma davranşn gösteren 
eklenti seviyesi de belirlenmeye çalşlmştr. Mekanik özellikler olarak çekme, akma ve 
uzama değerleri belirlenirken, yorulma davranş da Wöhler eğrisi çizilerek incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aluminyum, SDAS, Silindir Kapaklar, Tane inceltme.
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THE EFFECTS OF GRAIN REFINEMENT ON THE MECHANICAL PROPERTIES 
OF ALUMINIUM CYLINDER HEADS  

ABSTRACT

Microstructural parameter like secondary dendrite arm spacing (SDAS) strongly influence the mechanical and 
fatigue properties of aluminium castings. The size of these parameters depends on different refining elements 
like Ti and B. To control these microstructural parameters, the influence of grain refinement must be 
investigated. This study had analyzed the influence of grain refinement on the mechanical properties of cast 
aluminium alloy (AlSi6Cu4) used in automotive industry for cylinder heads.  

After literature survey, the additive levels of Ti and B had tried to develop the mechanical properties. Refining 
elements had added at different levels to check their influence on SDAS values. After grain refinement, stress 
relief had carried out over half of the specimens, so that the influence of post-refinement stress relief on the 
mechanical properties could also be investigated. The specimens had extracted from the cylinder heads from the 
critical areas. Microscopic analysis had carried out to measure the SDAS values. The optimum percentage of the 
refining elements for the required SDAS values had determined. Mechanical properties as well as fatigue 
properties had investigated so that optimum percentage of Ti and B can be determined for highest mechanical 
and fatigue properties. Ultimate tensile strength and yield strength values are determined as mechanical 
properties and Woehler curves are drawn to investigate the fatigue behaviour. 

Keywords: Aluminium, Cylinder head, Grain refinement, SDAS.

1.GİRİŞ

Son yllarda, yakt tasarrufu ve emisyon kontrollerinin önemi otomotiv endüstrisinde büyük 
oranda artmaktadr. Yakt tüketiminin de araçlarn ağrlklar ile olan bağlants otomotiv 
endüstrisini nispeten hafif malzemeleri kullanmaya itmiştir. Hafif malzemeler gelecekte 
geliştirilerek kullanlacaktr. Aluminyum da gerek düşük yoğunluğu gerekse yeterli mekanik 
özellikleri ile diğer malzemeler arasndan syrlmş ve otomotiv endüstrisinin vazgeçilmez 
malzemelerinden biri olmuştur. Endüstri için gerekli parça saysnn çok sayda olmas ve 
tasarm gereği çok karmaşk bir yapya sahip olmas silindir kapaklar için en uygun üretim 
yönteminin döküm olduğunu göstermektedir. Bunun yannda, döküm esnasnda meydana 
gelebilecek döküm hatalar, malzeme hatalar, soğuma durumlar, ergimiş metalin içeriği gibi 
birçok parametre malzeme içyapsnda değişikliklere neden olabilmekte ve bu değişiklikler de 
mekanik özellikleri etkileyebilmektedir. Mikro yapsal parametrelerden ikincil dendrit kol 
boyu uzunluklarndaki (SDAS) farkllklar mekanik özellikleri değiştirebilmektedir. Bu mikro 
yapsal parametre tane inceltici eklentilerle değiştirilebilir ve daha düşük SDAS değerleri elde 
edilebilir. Bu tane incelticilerden en fazla kullanlanlardan biri Al5Ti1B olarak bilinen master 
alaşmlardr. Tane incelticilerin yannda soğuma durumu ve işçilik farkllar da yapda 
değişikliklere sebep olabilir. Bu parametrelerin etkisini minimize etmek için çalşma tüm 
silindir kapaklar için ayn soğuma durumu olan robot kontrollü döküm hattnda yaplmştr.
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2.BULGULAR 

Djurdjevič and Grzinčič (2012) Al-Si-Cu alaşmlarndaki major elementlerin (Si ve C) ikincil 
dendrit kol boyu uzunluklar (SDAS) değerlerine olan etkisini incelemişlerdir. Kimyasal 
içeriğin ve soğuma (katlaşma) durumlarnn SDAS değerlerini etkileyebileceğini belirtmişler,
silisyumda 6-8% ve bakrda 3-4% seviyesinin üzerinde tane inceltmede önemli fark 
oluşmadğn görmüşlerdir [1]. Bu durum, bu çalşmada kullanlan AlSi6Cu4 malzemesinin 
uygunluğunu, olas silisyum ve bakr artşnn tane inceltmede önemli rol oynamayacağn 
göstermiştir.

Kimyasal içerik ve soğuma (katlaşma) durumlarnn yannda döküm scaklğ ve kalp 
scaklklar da dendrit kol boyu uzunluklar değerlerini etkileyebilmektedir. Kimyasal 
içerikteki iyileştirmelerle elde edilen düşük dendrit kol boyu uzunluklar değerlerinin daha iyi 
mekanik özellik verdiği gösterilmiştir [2]. Bunun yannda, düşük döküm scaklklar ve düşük 
kalp scaklar da düşük dendrit kol boyu uzunluklar değerlerine, başka bir deyişle yüksek 
mekanik özelliklere neden olur [2]. Pratik uygulamalarda dikkat edilmesi gereken nokta, 
döküm scaklğnn mümkün olan en düşük SDAS değerleri verecek kadar düşük, parça 
dökümünde meydana gelebilecek kalbnn doldurulamama ve parçada boşluklar oluşma gibi 
problemler oluşturmayacak kadar yüksek olmas gereğidir.

Diğer bir çalşmada, A356 ve 319 aluminyum döküm motor bloklar ve silindir kapaklarnda 
SDAS değerlerinin mekanik özelliklerine etkisini incelenmiştir. Numuneler direkt olarak 
silindir kapaklar üzerinden alnmş ve 30 m’dan 20 m’a düşen SDAS değerleri çekme 
dayanmn yaklaşk %10 arttrmştr. Akma değeri de çekme dayanmna benzer bir sonuç 
göstermiştir. Bunun yannda belirtilen SDAS aralğnda birim uzama ve sertlik değerlerinde 
dikkat çekici fark oluşmadğ not edilmiştir [3]. 

Başka bir çalşmada, titanyum ve boronun, alüminyum alaşmlar üzerine etkilerini 
incelenmiştir. AlSi8Cu2 (DIN 226S) malzemesine 0.11%, 0.13%, 0.15% ve 0.17% 
oranlarnda Ti eklenmiştir. En düşük dendrit kol boyu uzunluklar 0.11% ve 0.13% Ti oranlar 
arasnda elde edilmiş, 0.15% Ti oran ve üzerinde nispeten daha büyük değerler elde 
edilmiştir [4]. Bu durumun yapdaki fazla Ti ve B’nin TiAl3, AlB2 ve TiB2 gibi farkl
bileşikler oluşturmas sonucu Ti ve B’nin etkisinin azaldğ düşünülmekle birlikte [4,5] bu 
durumun genel kabul olduğu söylenebilir [6]. Bu durumu açklayan karbit-borür modeli 
(carbide-boride model) ve peritektik reaksiyon teorisi (peritectic reaction theory) isimli iki 
yaklaşm bulunmasna rağmen [7] mekanizmann tamamen açk olmadğ da not edilebilir [8]. 

Ti seviyesinin etkisinin yannda B etkisi de incelenmiştir. AlSi8Cu2 (DIN 226S) malzemesine 
0.01%, 0.03%, 0.05% ve 0.07% oranlarnda B eklentisi yaplmş, en düşük dendrit kol boyu 
uzunluğu 0.01%’de edilmiştir. Bunun yannda en uygun bekleme süresi de 10 ila 20 dakika 
olarak belirlenmiş, bu süreden sonra tane büyümesi gözlenmiştir [9]. Bekleme süresinin 
pratikte karşlğ 15 dakika olmakla beraber, yaplan tane inceltici eklentilerinin (Ti ve B) 
etkilerinin 45 dakikadan sonra azaldğ pratik üretimden kazanlan bir bilgi olarak not 
düşülebilir.
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Aluminyum silindir kapaklarnn SDAS değerleri açsndan kritik olan bölgeleri belirlenme 
amaçl yaplan çalşmalarda yanma odas bölgelerinden alnan numunelerin kritik bölge 
olduğu ve bu bölgede 150 °C kalp scaklğnn en uygun olduğu yazlmştr [10].  

Önceden yazldğ gibi, döküm scaklğ da SDAS değerlerini etkileyen başka bir 
parametredir. Döküm scaklğnn 750°C’den 650°C’ye düşmesi SDAS değerinde 6 μm’a 
kadar düşme olabileceğini yazlmştr [11]. Pratik uygulama olarak değerlendirilebilecek olan 
bir çalşmada silindir kapaklarnda endüstri tarafndan arzu edilen SDAS değerlerinin 25 
μm’dan 19-20 μm’a kadar düşebileceğini bildirilmiştir [11].  

Düşük SDAS değerleri akclk ve besleme özelliklerini arttrmann yannda daha iyi mekanik 
dayanm ve yorulma özellikleri göstermektedir [6,12,13]. Bunun yannda çeşitli döküm 
hatalar -bunlarn başnda porosite ve oksitler saylabilir- mekanik ve yorulma özelliklerini 
olumsuz olarak etkiler. Döküm hatalarnn yannda test ortamnn yüksek scaklğ da olumsuz 
etkiye neden olabilir [14,15,16,17]. Öte yandan, sl işlemler; sertlik, mekanik ve yorulma 
özelliklerinde iyileşmeler sağlayabilir [18,19]. 

3.DENEYSEL ÇALIŞMA

Yüksek hacimli üretim ve karmaşk tasarm sebebiyle aluminyum silindir kapaklar için en 
uygun üretim yöntemi döküm yöntemidir [19]. Esasen silindir kapaklar üretimi diğer 
geleneksel üretim yöntemleri ile de mümkün değildir. Bu çalşmada, otomatik robotlar ile 
kontrol edilen devirmeli döküm yöntemi (tilt gravity casting) kullanlmştr. Robot kontrollü 
hat, her bir parça üzerinde oluşabilecek işçilik farkllklarn ve soğuma farkllklarn 
minimize etmiştir. Devirmeli döküm yönteminin, üstten döküm (top casting) yönteminde 
görülen türbülansl akşn olmamas ve alttan döküm (bottom casting) yönteminde görülen 
kötü soğuma durumlar, porozite ve çekinti oluşumu gibi döküm parça özellikleri kötüleştiren 
etkilerin görülmediği bir üretim yöntemi olmas [20] sebebiyle üretim metodu olarak 
seçilmiştir.

Üretim prosesi, ana ergitme ocağndan alnan AlSi6Cu4 malzemesinin bekletme ocağna 
alnmasyla başlar. Bekletme ocağnda 680±10°C’de tutulan sv metal alaşmna 
modifikasyon amaçl stronsiyum, tane inceltme amaçl titanyum-boron eklentisi ve sv metal 
içindeki kalnt ve yabanc maddelerin cüruf halinde temizlenmesini kolaylaştrmak için örtü 
tozu eklenir. Daha sonra, gaz giderme amacyla döner rotor aracğyla sv metale azot gaz 
verilir. Böylece yap içinde gaz boşluklarna neden olabilecek hidrojen gazlar alnr. Gaz 
giderme işlemi sonras sv metalde oluşan cüruf ve kalntlar temizlenerek sv metal 
tamamen döküme hazr hale getirilir.

Bu aşamada kullanlan üretim hattnda yaplan gaz giderme işleminin etkisini öğrenme amaçl 
denemeler yaplmştr. Literaturde ayn malzeme için yaplan benzer bir çalşmada, havada ve 
vakum altnda soğutulan numunelerin yoğunluklar ölçülerek, altta belirtilen (1) eşitlik ile 
yoğunluk indeksi hesaplanmştr. Yoğunluk indeksindeki azalş oran, gaz içeriğinde olan 
azalma olarak değerlendirilir [21]. 
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Yoğunluk İndeksi = ( [1-(dvakum / dhava )]*100 )                                                     (1) 

 

Gaz içeriğinde olan azalmann belirlenebilmesi için gaz giderme öncesi ve sonras numuneler 
hazrlanmş, yars havada soğutulmuş ve diğer yars da 3 dakika boyunca 640 mmHg 
(0.85326 bar) basnç altnda vakuma alnmştr. MK 2200 marka terazi ile ölçümler yaplmş, 
terazinin teknik özelliği gereği yaplan ölçümlerden sonra yoğunluk indeksini otomatik olarak 
hesaplamasna rağmen, (1) eşitliği kullanlarak değerler doğrulanmştr. Yaplan ölçümler, 
sonuçlar ve değerlendirme (Tablo. 1 ve Şekil.2.a.b), ‘Sonuçlar ve değerlendirme’ bölümünde 
verilmiştir.

Döküm prosesinde en fazla görülen döküm hatalar; makro ve mikro boyutlarda gaz 
boşluklar, çekinti ve oksitler olarak sralanabilir (Şekil.1.a.b.c.d.e). 

Şekil 1.a. Mikro ölçekte çekinti b. Mikro ölçekte oksit c. Mikro ölçekte porozite 
d. Makro ölçekte porozite e. Makro ölçekte çekinti

Üretim parametrelerinden SDAS değerlerini etkileyebilecek işçilik ve soğuma durumlarndaki 
farkllklarn dökülen üç grup malzeme için de ayn olmas gerektiği belirtilmişti. Bunun 
yannda metal ergime scaklğ, döküm scaklğ, mekanik özelliklerin belirlenmesinde test 
edilecek numunelerin alndğ yanma odas bölgelerinin kalp scaklğ, gaz giderme işleminin 
süresi, gaz giderme sonras tutma süresi, yapya modifiye edici olarak eklenen Sr miktar ve 
sv metalin temizlenmesini kolaylaştrmak için eklenen örtü tozu değerleri ayn seviyede 
tutulmuştur. Şüphesiz ki, pratikte bahsedilen scaklk değerlerin tamamen ayn olmas 
beklenemez fakat bu değerlerde değişimin birkaç derecelik farklar olduğu ölçülmüş ve mikro 
yapy değiştirmeyecek seviyede olduğu varsaylmştr.
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Oluşturulan 3 gruba srasyla 5 birim, 15 birim ve 30 birim Ti-B eklentisi eklenmiş, bu 
eklentilerin SDAS değerlerine ve mekanik özelliklere etkisi incelenmiştir. Hazrlanan 3 grup 
silindir kapaklarna srasyla Brinell sertlik deneyleri, SDAS ölçümleri, çekme testleri ve 
yorulma testleri uygulanmştr. Bahsi geçen 3 gruptaki tüm silindir kapaklarnn yarsna 
gerilme giderme tav (stabilizasyon) yaplmş, böylece gerilme giderme işleminin Brinell 
sertlik, SDAS değeri ve mekanik özellikler üzerine etkisi incelenme frsat bulunmuştur.
Gerilme giderme tav (stabilizasyon) olarak 225±10°C’de 4 saat seçilmiştir.

Brinell sertlik deneyleri EN ISO 6506 – ASTM E-10 standartlarna göre yaplmştr. Yanma 
odas bölgesinden iki nokta (1. ve 2. Nokta) ve besleyici tarafndan bir nokta (3. Nokta) olmak 
üzere her bir silindir kapağ için üç noktadan sertlik ölçümleri yaplmştr. Sertlik testleri 
öncesi yüzey taşlanarak iyice işlenmiş ve düz bir yüzey elde edilmiştir.

Mikro ve makro yaplarn eldesi için numune yüzeylerine numune yüzey hazrlğ prosedürü 
uygulanmştr. Bu hazrlk işlemi makro yaplar için srasyla 120, 400-800, 600-1200, 1000, 
1200 ve 2500 numaral zmpara kağtlar ile zmparalama işlemleri yaplmş ve %10 H2SO4,
%5 HF, %85 H2O içerikli solüsyon ile 35-40 saniye süreyle dağlanmas ile yaplmştr. Mikro 
yap hazrlğnda ise üstteki prosedüre ek olarak keçe olarak adlandrlabilen parlatc kumaşa 
1 μm’luk elmas pasta uygulanmasyla ayna parlaklğna kadar parlatlmş ve %85 H2O, %15 
HF içerikli solüsyonda 10-15 saniye süreyle dağlanmştr. Böylece SDAS ölçümü için gerekli 
numuneler hazrlanmştr. SDAS ölçümleri, Olymus GX 51 şk optik mikroskobunda ‘Stream 
Motion’ yazlm yardmyla doğrusal kesiştirme metodu (linear interception method) [2,20] 
kullanlarak yaplmştr.

Çekme testleri ise Zwick ZS 100 test cihaznda DIN 50125 standardna göre, kritik bölge 
olarak adlandrlan yanma odasndan alnan numuneler kullanlarak yaplmştr. Bunun 
yannda kalp soğuma durumlarndaki farklarn mekanik özelliklere etkisi olabileceği 
bilindiğinden [3], parça üzerindeki yanma odasndan çkarlan numunelerin yannda çekme 
numunesi boyutlarnda işlenmiş özel kalplara dökümler yaplarak ek çekme testi numuneleri 
hazrlanmştr. Böylece kalp soğuma durumundaki farkn mekanik özelliklere etkisi de
incelenecektir. 

Son olarak da döner eğmeli yorulma testi için, yanma odas bölgesinden numuneler 
çkarlarak, döner eğmeli test cihaz kullanm klavuzu tarafndan önerilen boyutlarda işlenen 
numuneler testler için hazr hale getirilmiştir. 

Numune yüzeylerindeki pürüzlülüklerin test sonuçlarna olas olumsuz etkileri olabileceği 
düşünülerek, işlemeden sonra taşlama ve parlatma işlemleri yaplarak bu etkinin minimize 
edilmesi amaçlanmştr. Bunun yannda çekme ve yorulma numunelerinin yüzey 
pürüzlülükleri ölçülmüş ve uygun aralkta olduklar tespit edilmiştir.
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4.SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME

Önceden belirtilen gaz giderme işleminin sonuçlar (Tablo. 1 ve Şekil.2.a.b) gösterilmiştir.

Tablo 1. Havadaki yoğunluk, vakumdaki yoğunluk ve yoğunluk indeksi

Havadaki yoğunluk
(dhava)

Vakumdaki yoğunluk 
(dvakum)

Yoğunluk 
indeksi 

Birim [g/cm3] [g/cm3] [%] 

Gaz Giderme Öncesi

No.1 2,7601 2,6026 5,7063 

No.2 2,7568 2,559 7,1750 

No.3 2,7627 2,5593 7,3624 

Gaz Giderme Sonras

No.1 2,7477 2,7456 0,0764 

No.2 2,7487 2,7437 0,1819 

No.3 2,7494 2,7339 0,5638 

Şekil 2.a. Gaz giderme öncesi b. Gaz giderme sonras

Yaplan değerlendirme sonucu No.1 numunesinde %98.66, No.2 numunesinde %97.46 ve 
No.3 numunesinde %92.34 orannda gaz giderildiği anlaşlmştr. Bu durum da mevcut gaz 
giderme işleminin oldukça efektif olarak yapldğn göstermektedir.

Brinell sertlik ölçümleri sonuçlar olarak yanma odas bölgesindeki 1 ve 2 numaral ölçme 
noktalar ve besleyici bölgesindeki 3 numaral ölçme noktasnn değerleri Tablo 2’de 
gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, gerilme giderme işlemi yanma odas bölgesinde yaklaşk 
%10’luk, besleyici bölgesinde ise yaklaşk %4’lük bir iyileştirme sağlamaktadr. 
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Bunun yannda 1. Grupta en yüksek olan SDAS değerleri giderek arttrlp 3. Grupta en düşük 
orana ulaşmasna rağmen bu değişikliğin sertlik üzerine hissedilir bir fark oluşturmadğ tespit 
edilmiştir.  

Tablo 2. 1-2 ve 3 numaral ölçüm noktalarnn Brinell sertlik değerleri

1. Ölçme Noktas 2. Ölçme Noktas 3. Ölçme Noktas

Birim [HB] [HB] [HB] 

Gerilme giderilmemiş

1. Grup 96.2 95.7 88.2 

2. Grup 96.2 96.2 89.8 

3. Grup 96.5 95.9 86.5 

Gerilme giderilmiş

1. Grup 106 102 90.2 

2. Grup 104 104 90.5 

3. Grup 110 107 93.6 

SDAS değerleri de literatürde skça kullanlan belirtilen doğrusal kesiştirme metodu [2,20] 
kullanlarak yaplmştr. Bunun yannda çeşitli eşitlik ve eşitsizlikler kullanlarak tanmlanan 
[20] dört değerin -ki bunlar SDAS’nin aritmetik ortalamas (Averaged SDAS), ortalama 
SDAS (Mean SDAS), SDAS’nin aritmetik ortalamasnn tahmini değişimi (Estimated 
variance of averaged SDAS), ortalama SDAS’nin medyan (Median of mean SDAS)- 
hesaplanarak, tanmlanan limitler [20] altnda ya da üzerinde olmas gerekmektedir. Bu 
bildiride tüm hesaplama detaylar verilmemekle birlikte, yaplan ölçüm ve hesaplarn 
uygunluğunun kontrol edildiği ve belirlenen limitler [20] altnda ya da üzerinde olduğu not 
edilebilir. Bu bildiride sadece endüstride yapnn tannmasnda ve SDAS snrlandrlmasnda 
kullanlan SDAS’nin aritmetik ortalamas (Averaged SDAS) değerleri verilmiştir (Tablo 3).

Tablo 3. SDAS değerleri

1. Grup 2. Grup 3. Grup 

Birim 
Gerilme 

giderilmemiş
Gerilme 

giderilmiş
Gerilme 

giderilmemiş
Gerilme 

giderilmiş
Gerilme 

giderilmemiş
Gerilme 

giderilmiş

SDAS’nin 
aritmetik 

ortalamas 
[μm] 23.11 20.31 19.74 20.11 15.71 19.41 
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1. Grupta kullanlan 5 birim Ti-B eklentisi gerilme giderilmemiş numunelerde 23.11 μm 
SDAS değeri verirken srasyla 15 birim ve 30 birim Ti-B eklentisi 19.74 μm ve 15.71 μm 
SDAS değeri vermiştir. Gerilme giderilmiş örneklerde ise eklentilerin etkisi nispeten az 
oranda görülmüştür. Otomotiv endüstrinin taleplerinin ise 20 μm civarnda olduğunu 
bilindiğinden [20], 1. Grup üretim seçeneğinin eklenen Ti-B oran açsndan uygun olmadğ, 
2. ve 3. Grubun ise uygunluğu sonucu çkarlabilir.

Yanma odas bölgesinden alnmş ve silindir kapağ geometrik snrlandrmalar sonucu d0=5 
mm’ye işlenen numune sonuçlar Tablo 4’te, ayrca çekme numunesi şeklinde işlenmiş 
kalplara direkt olarak dökülen ve d0=12 mm’ye işlenen numune sonuçlar ise Tablo 5’te 
verilmiştir. Numune boyutlar DIN 50125 standardnda detayl olarak görülebilir [22]. 

Tablo 4. Yanma odasndan alnan numunelerin çekme testi sonuçlar

Ø5 Çekme Dayanm Akma Dayanm Birim Uzama 

Birim [MPa] [MPa] [%]

1. Grup
Gerilme giderilmemiş 236.39 178.19 1.30 

Gerilme giderilmiş 231.86 181.56 1.09 

2. Grup
Gerilme giderilmemiş 248.74 182.35 1.43 

Gerilme giderilmiş 276.09 225.80 1.22 

3. Grup
Gerilme giderilmemiş 258.12 183.25 1.81 

Gerilme giderilmiş 279.98 230.36 1.18 

Tablo 5. Çekme numune kalbna dökülen numunelerin çekme testi sonuçlar

Ø12 Çekme Dayanm Akma Dayanm Birim Uzama 

Birim [MPa] [MPa] [%]

1. Grup
Gerilme giderilmemiş 210.25 175.57 0.63 

Gerilme giderilmiş 220.86 205.69 0.37 

2. Grup
Gerilme giderilmemiş 216.57 191.02 0.44 

Gerilme giderilmiş 231.26 210.15 0.45 

3. Grup
Gerilme giderilmemiş 234.09 193.00 1.35 

Gerilme giderilmiş 247.77 219.34 1.15 
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Görüldüğü üzere, silindir kapağ üzerindeki yanma odasnda alnan numunelerin mekanik 
özellikleri çekme numune kalbna dökülen numunelerden daha iyidir. Bunun nedeni, silindir 
kapağnn çok hzl olarak soğutulmasna karş, çekme numune kalbna dökülen numunenin
hiçbir ek tertibat olmadan havada kendi başna soğumaya braklmasdr. Artan Ti – B eklenti 
seviyesinin artmasyla mekanik özelliklerin arttğ da görülmüştür. Ek olarak, gerilme 
giderme işleminin de mekanik özelliklerde genel olarak iyileştirme sağladğ not edilebilir.

Son olarak da yorulma sonuçlar Şekil 3-4 ve 5’te verilmiştir.

Şekil 3. 1. Grup Wöhler (S-N) eğrisi

Şekil 4. 2. Grup Wöhler (S-N) eğrisi
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Şekil 5. 3. Grup Wöhler (S-N) eğrisi

Bilindiği üzere, alüminyum malzemede dayankllk snr (endurance limit) oluşmaz. Bu 
sebeple yaplan testler, literatürdeki benzer malzeme için yaplan testler de göz önünde 
bulundurularak 107 çevrime ulaştğnda sonlandrlmştr [23]. 1. Grup sonuçlar Şekil 3’te 
verilmiş ve 50 MPa (N/mm2)’lk gerilimde parça dayanm 107 çevrime kadar dayanmştr. 2. 
ve 3. Grup sonuçlar da srasyla Şekil 4 ve 5’te gösterilmiştir. Her iki grup da 75 MPa 
(N/mm2)’lk gerilimde snr çevrim saysna kadar dayanmştr.

Sonuç olarak, 3 farkl seviye yaplan Ti – B eklentisinin artan seviyelerle birlikte SDAS 
değerlerini azaldğ, bununla paralel olarak mekanik özellikleri (çekme ve yorulma) 
dayanmlarn arttrdğ görülürken Brinell sertliğe gözle görülür etkisi olmadğ anlaşlmştr. 
Soğuma farkllklarnn da çekme özelliklerine büyük etki ettiği belirlenmiştir. Üretim 
admlarndan gaz giderme işleminin büyük oranda gaz giderdiği ve vazgeçilmez bir işlem 
olduğu ve mevcut hatta uygun olarak yapldğ tespit edilmiştir. Bunun yannda gerilme 
giderme (stabilizasyon) işleminin parçann bölgesine göre %10’a kadar Brinell sertliği artş 
sağladğ ölçülmüştür. Sertlik artş yannda çekme özelliklerinden çekme dayanmn 
arttrdğ not edilmelidir. Son olarak gerilme giderme işleminin yorulma özelliklerinde 
iyileşmeye sebep olabileceği not edilmesine karşn bu iyileşmenin mevcut numunelerde çok 
büyük seviyelerde olmadğ da görülmüştür.   
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ÖZET
Yüksek dayanml 7075 ve 7085 alüminyum alaşmlar, üstün ve umut verici fiziksel ve mekanik 
özelliklerinden dolay çoğunlukla otomotiv, savunma ve havaclk sanayilerinde tercih 
edilmektedir. Bu çalşmada, skştrma ve kokil döküm yöntemleri ile üretilen 7075 ve 7085 
alaşmlarnn termo-mekanik özellikleri incelenmiştir. Bu çalşmann amac çeşitli sl işlem, 
hadde ve dövme yöntemleriyle maksimum seviyede mekanik özelliklere ulaşmaktr. Ayrca, 
uygulanan bu seri işlemlerle, öncelikle malzemeyi en uygun tane boyutu ve sertlik değerlerine 
ulaştrmak ve hatta bu değerlerin daha da ötesinde mümkün olabilecek özelliklere erişebilmek
amaçlanmaktadr. Bu çalşmada, termo-mekanik işlemler sonucu hazrlanan numuneler 
karakterize edilerek baz mekanik testler uygulanmş ve her iki alaşm için elde edilen bulgular 
karşlaştrlmştr. Sonuç olarak, bu çalşmada her iki alüminyum alaşm ile ilgili endüstriyel
kullanm alanlar için yararl olabilecek bilgiler elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 7075, 7085, skştrma döküm, kokil döküm, termo-mekanik işlemler

ABSTRACT
High strength 7075 and 7085 aluminum alloys are mostly preferred in automotive, defense and aerospace industries 
because of their superior and promising physical and mechanical properties. In this study, the outcomes of several 
thermo-mechanical treatments of squeeze and permanent mould cast 7075 and 7085 alloys were investigated. The 
aim of this study is mainly to reach the optimal mechanical properties after some heat treatment, forging and rolling 
processes. Also, throughout these treatments further improvements in these properties are desired to be reached by 
achieving the proper grain size and hardness values. Thus, in this work specimens were first prepared and 
characterized and after so called thermo-mechanical treatments, mechanical tests were performed to form a data 
base-line to decide which alloy system seems to be the best for further usage in the industry.   

Keywords: 7075, 7085, squeeze casting, permanent mould casting, thermo-mechanical treatment 

1. GİRİŞ

Alüminyum 7075 ve 7085 alaşmlar sanayinin farkl alanlarnda kullanlan önemli alüminyum 
alaşmlardr. Alüminyum alaşmnn sahip olduğu yumuşaklk, dayankllk, hafiflik, süneklik, 
düşük öz kütle ve yüksek korozyon direnci gibi özellikler bu malzemelerin kullanmn her geçen 
gün arttrmaktadr. Özellikle yeni üretim teknikleriyle bu alaşmlarn mekanik ve fiziksel 
özellikleri her geçen gün gelişmektedir. Buna ek olarak, dövme, haddeleme ve eksrüzyon gibi 
ikincil işlemler ile beraber çeşitli sl işlemler ve gelişmiş termo-mekanik yöntemlerle çeşitli
uygulamalar için hedef seçilen özellikleri elde etmek mümkündür.
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ÖZET
Yüksek dayanml 7075 ve 7085 alüminyum alaşmlar, üstün ve umut verici fiziksel ve mekanik 
özelliklerinden dolay çoğunlukla otomotiv, savunma ve havaclk sanayilerinde tercih 
edilmektedir. Bu çalşmada, skştrma ve kokil döküm yöntemleri ile üretilen 7075 ve 7085 
alaşmlarnn termo-mekanik özellikleri incelenmiştir. Bu çalşmann amac çeşitli sl işlem, 
hadde ve dövme yöntemleriyle maksimum seviyede mekanik özelliklere ulaşmaktr. Ayrca, 
uygulanan bu seri işlemlerle, öncelikle malzemeyi en uygun tane boyutu ve sertlik değerlerine 
ulaştrmak ve hatta bu değerlerin daha da ötesinde mümkün olabilecek özelliklere erişebilmek
amaçlanmaktadr. Bu çalşmada, termo-mekanik işlemler sonucu hazrlanan numuneler 
karakterize edilerek baz mekanik testler uygulanmş ve her iki alaşm için elde edilen bulgular 
karşlaştrlmştr. Sonuç olarak, bu çalşmada her iki alüminyum alaşm ile ilgili endüstriyel
kullanm alanlar için yararl olabilecek bilgiler elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 7075, 7085, skştrma döküm, kokil döküm, termo-mekanik işlemler

ABSTRACT
High strength 7075 and 7085 aluminum alloys are mostly preferred in automotive, defense and aerospace industries 
because of their superior and promising physical and mechanical properties. In this study, the outcomes of several 
thermo-mechanical treatments of squeeze and permanent mould cast 7075 and 7085 alloys were investigated. The 
aim of this study is mainly to reach the optimal mechanical properties after some heat treatment, forging and rolling 
processes. Also, throughout these treatments further improvements in these properties are desired to be reached by 
achieving the proper grain size and hardness values. Thus, in this work specimens were first prepared and 
characterized and after so called thermo-mechanical treatments, mechanical tests were performed to form a data 
base-line to decide which alloy system seems to be the best for further usage in the industry.   

Keywords: 7075, 7085, squeeze casting, permanent mould casting, thermo-mechanical treatment 

1. GİRİŞ

Alüminyum 7075 ve 7085 alaşmlar sanayinin farkl alanlarnda kullanlan önemli alüminyum 
alaşmlardr. Alüminyum alaşmnn sahip olduğu yumuşaklk, dayankllk, hafiflik, süneklik, 
düşük öz kütle ve yüksek korozyon direnci gibi özellikler bu malzemelerin kullanmn her geçen 
gün arttrmaktadr. Özellikle yeni üretim teknikleriyle bu alaşmlarn mekanik ve fiziksel 
özellikleri her geçen gün gelişmektedir. Buna ek olarak, dövme, haddeleme ve eksrüzyon gibi 
ikincil işlemler ile beraber çeşitli sl işlemler ve gelişmiş termo-mekanik yöntemlerle çeşitli
uygulamalar için hedef seçilen özellikleri elde etmek mümkündür.
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7000 serisi alüminyum alaşmlar düşünüldüğü zaman ana alaşm elementi çinko nun yannda
magnezyum ve bakr elementlerinin ve eser miktarda diğer baz elementlerin yapda bulunduğu 
bilinmektedir. Öte yandan literatüre göre 7000 serisi alüminyum alaşmlar yaşlanabilir 
olmalarnn dşnda, dövülebilir alaşmlar olarak ta bilinmektedir. Ayrca, bu alaşmlar mekanik 
özellikler bakmndan da diğer alüminyum alaşmlarna göre yüksek mekanik özellikler 
sergilemektedir.  

7075 ve 7085 alaşmlar yüksek mekanik özellikleri nedeni ile otomotiv, savunma ve havaclk 
sanayiilerinde skça kullanlan alaşmlardr. 7085 alaşmnda ağrlkl olarak çinko miktar fazla 
iken, 7075 alüminyum alaşmnda magnezyum oran daha yüksektir. Magnezyum orannn artş 
viskozite değerini arttrdğ için özellikle ince kesitlerde 7085 alaşmnn daha iyi özelliklere 
sergilediği söylenebilir. Buna ek olarak, özellikle 7085 içerisindeki zirkonyum elementinin tane 
inceltmesi üzerinde önemli etkisi vardr. Buna rağmen, bu alaşmlarda en önemli dayanm 
kazandrma yöntemi, yaşlandrma işlemidir. Dolaysyla, bu çalşmada çeşitli sl ve
deformasyon işlem basamaklarnn bir bütün olarak uygulandğ Termo-Mekanik İşlemler serisi 
tatbik edilmiştir. Sonuç olarak,  elde edilen 7075 ve 7085 alüminyum alaşmlarnn tane boyutu 
dağlm ve yaşlanma özellikleriyle birlikte çeşitli mekanik özellikleri karşlaştrlarak, termo-
mekanik işlemlerin bu alaşmlar özerinde nihai etkileri araştrlmştr.

Öncelik olarak, farkl döküm yöntemleriyle üretilen her iki alaşm için klasik T6 sl işlemi 
uygulanmştr. T6 sl işlemi srasnda uygulanan çözeltiye alma (solutionizing) ve yaşlandrma 
(aging) işlemleri için uygun scaklk ve zaman değerleri deneyler sonucu belirlenmiştir. Bu temel 
işlemden sonra, termo-mekanik işlemler üzerinde çalşmalar yaplarak scak haddeleme ve scak 
dövme işlemlerinin alüminyum alaşmlar üzerindeki ilave etkileri gözlenmiştir. Bunlara paralel 
olarak mikro yaplar incelenmiş, sertlik değerleri alnmş, tane boyutu ölçümü yaplmş ve son
olarak 10x10x65mm3 boyutundaki numunelere üç nokta eğme testi uygulanmştr. Bütün bu 
deneysel çalşmalar değerlendirilerek, sonuçta baz yorumlar yaplmştr. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu çalşmada 7075 ve 7085 alüminyum alaşmlar, skştrmal döküm (squeeze casting) ve kokil 
döküm (permanent mould casting) yöntemleri ile üretilmiş, üretilen numuneler üzerinde çeşitli ön 
çalşmalar yaplmştr. Daha sonra ayn numunelere baz termo-mekanik işlemler uygulanmştr.

2.1. Skştrma Döküm Deneyi
Dikey pres kullanlarak skştrmal döküm yöntemi ile alüminyum 7075 ve 7085 alaşmlar 
üretilmiştir. Her bir numune yaklaşk 90mm çapnda diskler halinde dökülmüştür ve daha sonra 
numunelere termo-mekanik işlemler uygulanmştr. Üretim srasnda kullanlan hidrolik pres 70 
ton basnç uygulayabilmektedir. Döküm srasnda katlaşan malzemelerdeki oluşabilecek hatalar 
önlemek için döküm kalplar ön stma işlemiyle rahatlatlmş ve böylece herhangi bir çatlama ya 
da mikro çekinti riskinin önüne geçilmeye çalşlmştr. Söz konusu diskler öncelikli olarak T6 
sl işlemleri için en uygun scaklk ve zaman değerlerinin belirlenmesinde kullanlmştr. Öte
yandan bu disklerden bazlar scak dövme denemelerinde de kullanlmş ve sonuçlar
değerlendirilmiştir.

Şekil 1. Skştrma döküm srasnda kullanlan pres (a) ve üretilen örnek test numuneleri (b)

2.2. Kokil Döküm Deneyi
İkinci bir yöntem olarak 7075 ve 7085 alüminyum alaşmlar kokil döküm yöntemi ile de 
üretilmişlerdir. Bu işlem srasnda bakr kalp kullanlmş, yaklaşk 7mm kalnlğnda ve 60mm 
genişliğinde alüminyum levhalar üretilmiştir. Daha sonra alüminyum bu levhalar, scak 
haddeleme yönteminin uygulandğ deneylerde kullanlmştr. Levhalarda meydana gelebilecek
sorunlar engellemek için bakr kalba ön stma uygulanarak sorunlarn en aza indirilmesi 
amaçlanmştr.

Şekil 2.Kokil döküm yöntemi srasnda kullanlan bakr kalp (a) ve üretilen alüminyum levha (b) 

2.3. T6 Isl İşlem Deneyleri
Her iki alaşm disklerine uygulanmas planlanlan en uygun çözeltiye alma ve yaşlandrma
işlemini tespit etmek üzere, başlangçta çeşitli scaklk ve tavlama sürelerini belirleyebilmek için
bir seri deney yaplmştr. Literatürde yeterli bilgi bulunmamas nedeniyle denemelere 7085 
alüminyum alaşmyla başlanmştr. Öncelikle ardşk olarak üretilen disk malzemeler 5oC arayla; 
460, 465, 470, 480 ve 490oC’lerde çözeltiye alnan disklere su verilmiş (quenching), ardndan her 
bir çözeltiye alma scaklğ için 120oC’de 12, 24 ve 36 saat olmak üzere 3 fakl yaşlandrma 
süresi uygulanmştr. İşlemlerin tamamlanmasyla elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.
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7000 serisi alüminyum alaşmlar düşünüldüğü zaman ana alaşm elementi çinko nun yannda
magnezyum ve bakr elementlerinin ve eser miktarda diğer baz elementlerin yapda bulunduğu 
bilinmektedir. Öte yandan literatüre göre 7000 serisi alüminyum alaşmlar yaşlanabilir 
olmalarnn dşnda, dövülebilir alaşmlar olarak ta bilinmektedir. Ayrca, bu alaşmlar mekanik 
özellikler bakmndan da diğer alüminyum alaşmlarna göre yüksek mekanik özellikler 
sergilemektedir.  

7075 ve 7085 alaşmlar yüksek mekanik özellikleri nedeni ile otomotiv, savunma ve havaclk 
sanayiilerinde skça kullanlan alaşmlardr. 7085 alaşmnda ağrlkl olarak çinko miktar fazla 
iken, 7075 alüminyum alaşmnda magnezyum oran daha yüksektir. Magnezyum orannn artş 
viskozite değerini arttrdğ için özellikle ince kesitlerde 7085 alaşmnn daha iyi özelliklere 
sergilediği söylenebilir. Buna ek olarak, özellikle 7085 içerisindeki zirkonyum elementinin tane 
inceltmesi üzerinde önemli etkisi vardr. Buna rağmen, bu alaşmlarda en önemli dayanm 
kazandrma yöntemi, yaşlandrma işlemidir. Dolaysyla, bu çalşmada çeşitli sl ve
deformasyon işlem basamaklarnn bir bütün olarak uygulandğ Termo-Mekanik İşlemler serisi 
tatbik edilmiştir. Sonuç olarak,  elde edilen 7075 ve 7085 alüminyum alaşmlarnn tane boyutu 
dağlm ve yaşlanma özellikleriyle birlikte çeşitli mekanik özellikleri karşlaştrlarak, termo-
mekanik işlemlerin bu alaşmlar özerinde nihai etkileri araştrlmştr.

Öncelik olarak, farkl döküm yöntemleriyle üretilen her iki alaşm için klasik T6 sl işlemi 
uygulanmştr. T6 sl işlemi srasnda uygulanan çözeltiye alma (solutionizing) ve yaşlandrma 
(aging) işlemleri için uygun scaklk ve zaman değerleri deneyler sonucu belirlenmiştir. Bu temel 
işlemden sonra, termo-mekanik işlemler üzerinde çalşmalar yaplarak scak haddeleme ve scak 
dövme işlemlerinin alüminyum alaşmlar üzerindeki ilave etkileri gözlenmiştir. Bunlara paralel 
olarak mikro yaplar incelenmiş, sertlik değerleri alnmş, tane boyutu ölçümü yaplmş ve son
olarak 10x10x65mm3 boyutundaki numunelere üç nokta eğme testi uygulanmştr. Bütün bu 
deneysel çalşmalar değerlendirilerek, sonuçta baz yorumlar yaplmştr. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu çalşmada 7075 ve 7085 alüminyum alaşmlar, skştrmal döküm (squeeze casting) ve kokil 
döküm (permanent mould casting) yöntemleri ile üretilmiş, üretilen numuneler üzerinde çeşitli ön 
çalşmalar yaplmştr. Daha sonra ayn numunelere baz termo-mekanik işlemler uygulanmştr.

2.1. Skştrma Döküm Deneyi
Dikey pres kullanlarak skştrmal döküm yöntemi ile alüminyum 7075 ve 7085 alaşmlar 
üretilmiştir. Her bir numune yaklaşk 90mm çapnda diskler halinde dökülmüştür ve daha sonra 
numunelere termo-mekanik işlemler uygulanmştr. Üretim srasnda kullanlan hidrolik pres 70 
ton basnç uygulayabilmektedir. Döküm srasnda katlaşan malzemelerdeki oluşabilecek hatalar 
önlemek için döküm kalplar ön stma işlemiyle rahatlatlmş ve böylece herhangi bir çatlama ya 
da mikro çekinti riskinin önüne geçilmeye çalşlmştr. Söz konusu diskler öncelikli olarak T6 
sl işlemleri için en uygun scaklk ve zaman değerlerinin belirlenmesinde kullanlmştr. Öte
yandan bu disklerden bazlar scak dövme denemelerinde de kullanlmş ve sonuçlar
değerlendirilmiştir.

Şekil 1. Skştrma döküm srasnda kullanlan pres (a) ve üretilen örnek test numuneleri (b)

2.2. Kokil Döküm Deneyi
İkinci bir yöntem olarak 7075 ve 7085 alüminyum alaşmlar kokil döküm yöntemi ile de 
üretilmişlerdir. Bu işlem srasnda bakr kalp kullanlmş, yaklaşk 7mm kalnlğnda ve 60mm 
genişliğinde alüminyum levhalar üretilmiştir. Daha sonra alüminyum bu levhalar, scak 
haddeleme yönteminin uygulandğ deneylerde kullanlmştr. Levhalarda meydana gelebilecek
sorunlar engellemek için bakr kalba ön stma uygulanarak sorunlarn en aza indirilmesi 
amaçlanmştr.

Şekil 2.Kokil döküm yöntemi srasnda kullanlan bakr kalp (a) ve üretilen alüminyum levha (b) 

2.3. T6 Isl İşlem Deneyleri
Her iki alaşm disklerine uygulanmas planlanlan en uygun çözeltiye alma ve yaşlandrma
işlemini tespit etmek üzere, başlangçta çeşitli scaklk ve tavlama sürelerini belirleyebilmek için
bir seri deney yaplmştr. Literatürde yeterli bilgi bulunmamas nedeniyle denemelere 7085 
alüminyum alaşmyla başlanmştr. Öncelikle ardşk olarak üretilen disk malzemeler 5oC arayla; 
460, 465, 470, 480 ve 490oC’lerde çözeltiye alnan disklere su verilmiş (quenching), ardndan her 
bir çözeltiye alma scaklğ için 120oC’de 12, 24 ve 36 saat olmak üzere 3 fakl yaşlandrma 
süresi uygulanmştr. İşlemlerin tamamlanmasyla elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.
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7075 alüminyum alaşm için de benzer T6 sl işlem çalşmalarna geçilmiştir. Literatürde bu 
alaşm için uygun çözeltiye alma scaklk aralğ 466-482oC olarak gösterilmektedir. Bu veriye 
dayanarak en uygun çözeltiye alma scaklğnn belirlenebilmesi için beş adet disk srasyla 465, 
470, 475, 480 ve 485oC’lerde çözeltiye alnmş, ardndan su verilmiş ve 120oC’de 12 saat 
boyunca yaşlandrlmşlardr.

2.4. Scak Hadde Deneyi 
Bu aşamada 7085 alüminyum malzemeye scak hadde deneyi yaplmştr. Haddelemeyle 
malzemenin ortalama tane boyutunun kontrol edilmesi veya inceltilmesi hedeflenerek mekanik 
özelliklerin geliştirilmesi amaçlanmştr. Denemelere kokil döküm ile üretilmiş bir 7085 levhayla 
başlanmş ve öncelikli olarak tipik T6 sl işlemi uygulanmştr. Ardndan levha 400oC’de 6 saat 
boyunca aşr yaşlandrlmştr. Yeterli yumuşaklğa erişen levhaya 250oC’de scak hadde işlemi 
uygulanrken, levha kalnlğ 7mm’den 2 paso ile 3.5mm’ye indirilmiş ve böylece %50
deformasyon sağlanmştr. Ardndan eldeki bu levhadan eşit ebatta dört numune kesilmiş ve
465oC’de srasyla 1, 2, 3 ve 4 saat boyunca ayr ayr yeniden kristalleşme işlemine tabi 
tutulmuşlardr.

2.5. Scak Dövme Deneyi
Scak dövme deneyi skştrma döküm yöntemiyle üretilen 7085 alaşm disklerine uygulanmştr. 
Böylece alaşmnn sünelik ve buna bağl olarak yüzde uzama değerleri arttrlmaya çalşlmştr.
Bu kapsamsa eldeki bir diske öncelikle T6 sl işlemi uygulanmştr. Ardndan malzeme 250oC’de 
scak olarak dövülmüştür. Başlangçta %50 deformasyon amaçlanmş olsa da deneme sonunda bu 
başarlamamştr. Daha sonra yaplan denemede ardşk iki scak dövme işlemiyle bu sefer 
incelen diske %25 deformasyon verilmiştir. En sonunda malzeme 516oC’de 2 saat boyunca 
yeniden kristalleşme işlemine tabi tutulmuştur.

3. DEĞERLENDİRMELER

Literatüre göre ektrüzyon ile üretilen 7075-T6 alüminyum alaşmnn ortalama sertlik değerinin 
150HB olduğu görülmektedir. Bu nedenle çalşmalarda 150HB sertlik değeri hedef sertlik olarak 
kabul edilmiştir. İlk olarak 7085 alüminyum alaşm üzerinde yoğunlaşlmştr.  Skştrma döküm 
yöntemi ile üretilen 7085 alaşm diskleri srasyla 470, 480 ve 490oC’lerde et kalnlğna uygun 
olarak 90 dakika çözeltiye alndktan sonra su verilmiş, ardndan 120oC de 12, 24 ve 36 saat süre 
ile yaşlandrlmşlardr. Elde edilen sertlik değerleri Şekil 3’de gösterilmiştir. 

Şekil 3. Çözeltiye alma scaklğ ve yaşlandrma süresinin sertlik değerlerine etkisi 

Sonuçlar incelendiğinde, en yüksek ortalama sertlik değerlerinin 470oC’de 90 dakika çözündürme 
ve su vermenin ardndan 120oC’de srasyla 24 ve 36 saat yaşlandrma işlemi uygulanan 
numunelerde 165.27 ve 166.55HB olduğu görülmüştür. Burada, 36 saat yaşlandrmann aşr tane 
büyümesi (grain growth) mekanizmasn tetikleyebileceği düşünüldüğü için yaşlandrma 
süresinin 24 saat olmasnn daha uygun olacağ sonucuna varlmştr. Çözeltiye alma scaklğnn 
muhtemel etkilerini daha net görebilmek amacyla, daha sonra 470oC’nin altndaki scaklklarda 
çözeltiye alnarak yaşlandrlan numuneler incelenmiştir.

Şekil 4. Çözeltiye alma scaklğnn sertlik değerleri üzerindeki etkisi 

Eldeki bulgulara göre, en yüksek sertlik değerlerine (173.4HB)  465oC’de 90 dakika çözündürme 
ve su vermenin ardndan 120oC’de yaşlandrma işlemi uygulanan numunede erişildiği 
anlaşlmştr.  Buradan, 7085 alaşm için en uygun kritik çözeltiye alma scaklğnn 465oC ve 
yaşlandrma süresinin de 24 saat olmas gerektiği anlaşlmştr (T6 işlemi).

Benzer çalşma 7075 alüminyum alaşm için de tekrarlanmştr. Bu kez sadece kritik çözeltiye 
alma scaklğ test edilmiştir. Yaşlandrma işlemi her numune için 120oC’de 24 saat olarak 
yaplmştr. Bu deney sonucunda ise en yüksek sertlik değerlerine 177.60HB ortalama ile 
475oC’de 90 dakika çözeltiye alndktan sonra su verilen, ardnda da 120oC’de 24 saat boyunca 
yaşlandrlan numunede ulaşlmştr. Böylelikle 7075 alüminyum alaşm için de en uygun T6 sl 
işlemi verileri belirlenmiş ve gerçekte literatürdeki veriler ile örtüştüğü görülmüştür.

Şekil 5. Çözeltiye alma scaklğnn sertlik değerleri üzerindeki etkisi
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7075 alüminyum alaşm için de benzer T6 sl işlem çalşmalarna geçilmiştir. Literatürde bu 
alaşm için uygun çözeltiye alma scaklk aralğ 466-482oC olarak gösterilmektedir. Bu veriye 
dayanarak en uygun çözeltiye alma scaklğnn belirlenebilmesi için beş adet disk srasyla 465, 
470, 475, 480 ve 485oC’lerde çözeltiye alnmş, ardndan su verilmiş ve 120oC’de 12 saat 
boyunca yaşlandrlmşlardr.

2.4. Scak Hadde Deneyi 
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uygulanrken, levha kalnlğ 7mm’den 2 paso ile 3.5mm’ye indirilmiş ve böylece %50
deformasyon sağlanmştr. Ardndan eldeki bu levhadan eşit ebatta dört numune kesilmiş ve
465oC’de srasyla 1, 2, 3 ve 4 saat boyunca ayr ayr yeniden kristalleşme işlemine tabi 
tutulmuşlardr.

2.5. Scak Dövme Deneyi
Scak dövme deneyi skştrma döküm yöntemiyle üretilen 7085 alaşm disklerine uygulanmştr. 
Böylece alaşmnn sünelik ve buna bağl olarak yüzde uzama değerleri arttrlmaya çalşlmştr.
Bu kapsamsa eldeki bir diske öncelikle T6 sl işlemi uygulanmştr. Ardndan malzeme 250oC’de 
scak olarak dövülmüştür. Başlangçta %50 deformasyon amaçlanmş olsa da deneme sonunda bu 
başarlamamştr. Daha sonra yaplan denemede ardşk iki scak dövme işlemiyle bu sefer 
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ve su vermenin ardndan 120oC’de yaşlandrma işlemi uygulanan numunede erişildiği 
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yaşlandrma süresinin de 24 saat olmas gerektiği anlaşlmştr (T6 işlemi).
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475oC’de 90 dakika çözeltiye alndktan sonra su verilen, ardnda da 120oC’de 24 saat boyunca 
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Bir başka açdan verilerin doğruluğunu teyit etmek için, numunelere 3 nokta eğme testi 
uygulanmştr. Testlerde, 10x10x65mm ölçülerinde numuneler kullanlmş, açklk uzunluğu 
olarak da 50mm kullanlmşt. Şekil 6’da görüldüğü gibi, 465oC çözeltiye alnan ve ardndan T6 
işlemi uygulanlan 7085 numunelerin mekanik özelliklerinin en yüksek değerlere ulaştğ 
görülmüştür. Ayn şekilde, 7075 alüminyum alaşmdan üretilen ve 475oC çözeltiye alndktan 
sonra T6 sl işlemiyle yaşlandrlan numunelerin de mekanik özellikleri en yüksek değerlere 
ulaştğ tespit edilmiştir. Bu noktada 480oC’de çözeltiye alnan numunede de güzel sonuçlar elde 
edildiği için bu scaklğn da çözeltiye alrken kullanlabileceği hükmüne varlmştr.

Şekil 6. Farkl çözeltiye alma scaklklar ile T6 sl işlemi uygulanmş alüminyum 7085 
alaşmlarnn 3 nokta eğme test sonuçlar (a) 460oC, (b) 465oC, (c) 470oC

Şekil 7.Farkl çözeltiye alma scaklklar ile T6 sl işlemi uygulanmş alüminyum 7075 
alaşmlarnn 3 nokta eğme test sonuçlar (a)465oC, (b) 470oC, (c) 475oC, (d) 480oC, (e) 485oC

Mekanik testlerden sonra, 7075 numunelerinin tane boyutlar da ölçülmüş ve T6 sl işlemi 
sonras mikro yaplar Şekil 8’de verilmiştir. Şekil 8 (a)’da döküm öncesi yapnn ortalama tane 
boyutu 122.07 mikron düzeyindedir. Şekil 8 (b)’de 105.94 mikron, (c)’de 143.89 mikron, (d)’de 
94.12 mikron, (e)’de 83.31 mikron ve (f)’de 126.93 mikron ardşk olarak ölçülmüşlerdir. Bu 
sonuçlar dikkate alndğ zaman en küçük tane boyunun 475 ve 480oC’lerde çözündürme sonras 
uygulanan T6 sl işlemiyle elde edildiği anlaşlmştr. Ksaca, 7075 alüminyum alaşm için 475 
ve 480oC çözündürme aralğnn en uygun olduğunu bir kez daha kantlamştr.  

Şekil 8.Döküm öncesi ve farkl çözeltiye alma scaklklar ile uygulanan T6 sl işlemi sonras 100 
büyütme ile çekilen 7075 alüminyum alaşm numunelerin mikro yap görüntüleri (a) döküm 

sonras yap, (b) 465oC, (b) 470oC, (b) 475oC, (b) 480oC, (b) 485oC

T6 sl işlemi uygulanmş 7085 alaşmnn mikro-yaplar incelendiği de ise çok daha büyük 
tanelere rastlanmştr. SEM görüntülerine (Şekil 9) göre 300 mikrondan daha büyük taneler
yapda bulunmas nedeniyle sağlkl bir tane boyutu ölçümü bu alüminyum malzemede
yaplamamştr. Ortalama tane boyutunun azaltlmas için bundan sonraki aşamada termo-
mekanik işlemlerin gerektiği anlaşlmştr. Başlangçta, basit haddeleme işlemi düşünülmüş ve
kokil döküm 7085 levha malzemeye scak hadde işlemi uygulanmştr. 

Şekil 9. Farkl çözeltiye alma scaklklar ile uygulanan T6 sl işlemi sonras 500 büyütme ile 
çekilen 7085 alüminyum alaşm SEM görüntüleri (a) 460oC, (b) 465oC, (b) 470oC
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Mekanik testlerden sonra, 7075 numunelerinin tane boyutlar da ölçülmüş ve T6 sl işlemi 
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ve 480oC çözündürme aralğnn en uygun olduğunu bir kez daha kantlamştr.  
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büyütme ile çekilen 7075 alüminyum alaşm numunelerin mikro yap görüntüleri (a) döküm 

sonras yap, (b) 465oC, (b) 470oC, (b) 475oC, (b) 480oC, (b) 485oC

T6 sl işlemi uygulanmş 7085 alaşmnn mikro-yaplar incelendiği de ise çok daha büyük 
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Ancak, scak hadde öncesi levhaya T6 sl işlemi uygulanmş ve ardndan 6 saat boyunca 
400oC’de aşr yaşlandrma işlemi uygulanmştr. Ardndan gelen haddeleme işlemi 250oC’de 
yaplmş ve nihayetinde farkl numunelere farkl sürelerin etkisini görebilmek için 465oC’de 1, 2, 
3 ve 4 saatlik yeniden kristalleşme işlemi tatbik edilmiştir (Şekil 10). Şeklin üst ksmndaki 
görüntüler levhann üst yüzeyinden alnrken, alt ksmdaki görüntüler levhann yan tarafndan
hadde yönünde alnmştr.  

Şekil 10. Scak hadde işlemi öncesi (a)-(f) ve farkl yeniden kristallendirme süreleri sonras elde 
edilmiş scak haddelenmiş alüminyum 7085 levhann 100 büyütme ile çekilmiş mikroyap 

görüntüleri (b)-(g) 1 saat, (c)-(h) 2 saat, (d)-(i) 3 saat, (e)-(j) 4 saat 

Öte yandan bu mikro-yap görüntülerinden ortalama tane boyutlar da ölçülmüştür. Yeniden 
kristalleşme sonras tane boyutunda önemli bir düşüşler gözlemlenmiştir. Özellikle 1 saat yeniden 
kristalleşme işlemi sonras tane boyutu ortalamas hedeflenen düzeye indirilmiştir. Bir başka 
değişle, yeniden kristalleşmeyle erişilen tane boyutu, işlem öncesi boyuta göre ciddi miktarda 
azalmakta ve yeni tanelerin oluşabildiği anlaşlmaktadr. Ancak, yeniden kristalleşme süresi 1
saati aştğnda, tane boyutu artma eğilimine geçmektedir. Bunun doğal tane büyümesi neticesinde 
oluştuğu söylenebilir. Ayrca, sertlik değerlerindeki düşüşün de yeniden kristalleşmeyle bağdaşk 
olduğu söylemek mümkündür. Buna karşn, artan kristalleşme süresinin sertlik düşüşüne 
doğrudan etkisinin olduğunu söylemek pek mümkün görünmemektedir. 

Şekil 11.Yeniden kristallendirme süresinin 7085 alüminyum alaşmndaki ortalama tane 
boyutuna (a) ve ortalama sertlik değerlerine etkisi (b)

Scak haddeleme ve diğer işlemlerin ardndan, 7085 alaşmnn mekanik özelliklerini geliştirmek 
için baz ilave çalşmalar yaplmştr. Bilindiği gibi 7000 serisi alüminyum alaşmlar dövülebilir 
alaşmlardr. Bu nedenle dövme işlemi ile mekanik özelliklerin arttrlabileceği düşünülmüştür.
Bu nedenle T6 sl işlemi uygulanmş 7085 disklere 250oC’de scak dövme işlemi uygulanmştr. 
Ardnda bu disklere 516oC’de 20 saat boyunca yeniden kristalleşme işlemi uygulanmştr. Şekil 
12’de gösterilen 3 nokta eğme test sonuçlarna göre uygulanan bu termo-mekanik işlem 
sonrasnda özellikle yüzde uzama değerlerinde büyük artş görülmüştür. Bu nedenle dövme ve 
ardndan yeniden kristalleşme işlemlerinin özellikle sünekliğe büyük katk sağladğ söylenebilir.
Şekil 12’de, T6 sl işlemi ve termo-mekanik işlemlerin uygulandğ scak dövülmüş 7085 test 
numuneleri arasndaki fark rahatlkla görülebilir.

Şekil 12. 465oC çözeltiye alma scaklğ ile T6 sl işlemi uygulanmş 7085 alüminyum alaşm (a) 
ve T6 sl işlemi sonras 250oC’de scak dövme ve 516oC’de 20 saat yeniden kristallendirme 

işlemleri uygulanmş (b) 7085 alüminyum alaşmnn 3 nokta eğme test sonuçlar

Scak dövme işlemi sonras mekanik özelliklerde beklenen artma görülmesine rağmen, sonraki
uzun süreli yeniden kristalleşme işlemi, beklenildiği gibi 7085 test numunelerin sertlik 
değerlerinde ciddi düşüşe sebep olmaktadr. Şekil 12(b) den de görüldüğü gibi, üç numunenin 
ortalama sertlik değerleri 130.67HB, 133.50HB ve 136 HB olarak belirlenmiştir. 

Şekil 13. Scak dövme işlemi uygulanmş alüminyum 7085 alaşmnn SEM ile çekilmiş mikro 
yap görüntüleri
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Şekil 13. Scak dövme işlemi uygulanmş alüminyum 7085 alaşmnn SEM ile çekilmiş mikro 
yap görüntüleri



Oturum | Session: Alüminyum Döküm Prosesleri / Aluminium Casting Processes280

ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium                 2015 İstanbul

ALUS’07

Tablo 1. Scak dövme işlemiş uygulanmş numunelerden alnan sertlik değerleri ve ortalamalar

  Numune 1 Numune 2 Numune 3 
1 139 129 134 
2 128 136 135 
3 130 140 136 
4 127 132 142 
5 129 130 135 
6 131 134 134 

Ortalama* 130.67 133.5 136 
* Bu sertlik değerleri HB 2.5 Brinell birimine göre belirlenmiştir. 

Daha sonraki aşamada, scak dövülmüş 7085 alaşmnn içyaps SEM de incelenmiştir. Şekil 
13’de gösterilen mikro yaplarda yeniden kristalleşme işlemi sonucu oluşmuş yeni taneler 
gösterilmektedir. Sonradan oluşan bu tanelerin tane snrlarnda her hangi bir engelleyici çökelti 
görülmemekte ve mekanik özelliklerin değişmesi yönünde etkisi olduğu söylenebilmektedir.

Bu denemeden sonra scak dövme işlemi, T6 sl işlemi yaplmş 7075 alüminyum alaşmna da
uygulanmştr. Ancak yüksek seviyede yeniden kristalleşme scaklğna maruz kalan 7075 
malzemede baloncuklanma (blister) sorunu ile karşlaşlmştr. Bu nedenle, 7075 alaşmnn bu 
uygulama için uygun olmadğ, ancak yeniden kristalleşme scaklğnn blisterleşme scaklğnn 
altna düşürülmesi ile bu sorunun giderilebileceği ve 7085 alaşmndaki benzer uygulamalarn 
yaplabilmesi halinde baz yapsal ve mikro-mekanik gelişmelerin gerçekleştirilebileceği 
anlaşlmaktadr. Bunun için ileriye dönük çalşmalar planlanmaktadr.

4. SONUÇ

Bu çalşmada skştrma döküm ve kokil döküm yöntemiyle üretilen 7075 ve 7085 alaşmlarnn 
termo-mekanik özellikleri üzerinde durulmuştur. Yüksek dayanca sahip bu alüminyum 
alaşmlarnda mekanik özellikleri etkileyen baz mekanizmalar mevcuttur. Bilindiği gibi 
bunlardan en önemlisi tana boyutunu kontrol edebilme mekanizmasdr ve mekanik özellikler 
üzerinde ciddi etkisi olabilmektedir. Bir diğeri ise çökelme sertleşmesi (yaşlandrma)
mekanizmasdr. 7075 ve 7085 alaşmlar içerisinde mevcut olan çinko, magnezyum ve bakr 
elementleri bir takm karmaşk çökelme mekanizmalar oluşturmaktadrlar. Özellikle T6 sl 
işlemi uygulanmş 7085 alüminyum alaşm üzerinde yaplan çalşmalarda her ne kadar büyük 
tane boyutu değerleri tespit edilse de mekanik özelliklerin 7075 alaşmnn üzerine çkmas bu 
karmaşk çökelme mekanizmasnn bir sonucu olarak yorumlanabilir. Literatürde de ad geçen
MgZn2 faznn bu durum ve davranşn üzerindeki etkisinin büyük olduğu düşünülmektedir [1]. 
Ayrca her iki alaşmda da bulunan bakr miktar nedeni ile Al2Cu çökelme faznn da mekanik 
özellikler üzerinde etkisi olduğu açktr. Sonuç olarak bir alaşm sisteminde etken olabilen çeşitli 
mekanizmalar bulunmas halinde, bunlardan işleyiş olarak en yavaş olan genel davranş etkiler. 
Bu nedenler incelenen bu 7000 serisi alaşmlarnda çökelme sertleşmesi mekanizmalarnn  etki 
olarak tane boyutu mekanizmasndan daha baskn olduğu ve tane boyutunu genelde kontrol etme 
yönünde çalştğ sonucuna varlmştr. 
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Tablo 1. Scak dövme işlemiş uygulanmş numunelerden alnan sertlik değerleri ve ortalamalar

  Numune 1 Numune 2 Numune 3 
1 139 129 134 
2 128 136 135 
3 130 140 136 
4 127 132 142 
5 129 130 135 
6 131 134 134 

Ortalama* 130.67 133.5 136 
* Bu sertlik değerleri HB 2.5 Brinell birimine göre belirlenmiştir. 

Daha sonraki aşamada, scak dövülmüş 7085 alaşmnn içyaps SEM de incelenmiştir. Şekil 
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ÖZET
Al-Si alaşımlarında Si morfolojisini uzun ve iğnemsi yapıdan ince ve fiberli olarak 
değiştirmek üzere Sr modifikasyonu yapılmaktadır. Sr ilavesi ile mikroyapıdaki değişim
mekanizması üzerine çeşitli teoriler vardır. Bu doğrultuda, tane incelticisi olarak ilave edilen 
B elementinin Si modifikasyonu üzerine etkisini incelemek üzere ötektik üstü Al-Si alaşımına
sırasıyla B, Sr ve B+Sr ilavesi yapılarak çeşitli dökümler yapılmıştır. Döküm sonrası oluşan
mikroyapılar metalografik olarak incelenmiş ve görüntü analizi kullanılarak Si 
morfolojisindeki değişiklikler incelenmiştir. Aynı zamanda çekme testleri uygulanarak Si 
morfolojisindeki değişiklikler ile mekanik test sonuçları arasındaki ilişki irdelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Ötektik üstü Al-Si alaşımı, Tane inceltme, Modifikasyon, Mekanik özellikler, Döküm 
kalitesi

1. GİRİŞ
Ötektik üstü Al-Si alaşımları yüksek aşınma direnci, düşük genleşme katsayısı ve iyi mekanik 
özelliklerinden dolayı çoğunlukla motor blokları ve piston gibi uygulamalarda tercih 
edilmektedirler [1-4]. Mikroyapıda mevcut olan primer Silisler aşınma dayanımı iyileştirir.
Bu yüzden ötektik üstü alaşımlarda Silis morfolojisine elementlerin etkisi üzerine çalışmalar
yapılmıştır [5].

Al-Si alaşımlarında Si partiküllerini kaba yapıdan ince yapıya modifiye etmek için Sr, α-Al
tanelerini inceltmek için de Ti içeren ve içermeyen master alaşımları ilave edilir [6-8]. 
Alaşıma ilave edilen Ti içeren veya Ti içeremeyen B master alaşımları α-Al dendritlerinin 
incelmesini sağlamakla kalmaz bunun yanında soğuma hızını buna bağlı büyüme hızını da 
değiştirerek Si morfolojisini de değiştirir. Bu sebepten tane inceltme dendrit oluşumu,
beslenebilirlik ve porozite dağılımı açısından önemlidir [9-11]. Tane inceltmenin yanında
modifikasyon işlemi de porozite içeriği üzerine etkilidir. Si morfolojisindeki değişim ve buna 
bağlı dendrit oluşumu esnasında katılaşma çekmesi sebebiyle porozite içeriği değişmektedir.
Kontrollü modifikasyon yapılırsa çok kaliteli dökümler elde edilebilir [12].

Metal kalitesini sayısal olarak belirlemek için RPT (Reduced Pressure Test) testi 
kullanılmıştır. Bu test çift filmlerin sayısı ve uzunluğu ölçülerek yapılmaktadır. Bu testten 
elde edilen değerlere de bifilm indeksi adı verilmiştir. Metal kalitesi sayısal olarak en iyi RPT 
testi ile belirlenmektedir [13]. 
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Bu çalışmada % 17 civarı Si içeren ötektik üstü Al-Si alaşımlarında tane inceltme, 
modifikasyon ve hem tane inceltme hem de modifikasyon işlemleri uygulanmış ve her 
uygulamada döküm kalitesi belirlenip bunun ile Si morfolojisi ve mekanik özellikler arasında
ilişki kurulmaya çalışılmıştır.

2. MATERYAL VE METOD 
Çalışmada kullanılan primer alaşımda yaklaşık %17 civarında Si mevcuttur. Alaşımın
kimyasal bileşim aralığı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan primer alaşımın kimyasal bileşim aralığı

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Al 
17,0-19,0 0,60 0,80 0,20 0,80 0,20 0,10 0,80-1,3 Kalan 

Alaşım elektrikli direnç ocağında SiC pota içerisinde ergitildikten sonra gaz giderme işlemi
uygulanmış ve bu işlemden sonra dökümler gerçekleştirilmiştir. Gaz giderme işlemi grafit 
lans yardımı ile Ar gazı üfleyerek yapılmıştır. Döküm sıcaklığı bütün parametreler için 750 
°C ±15 dir. Dökümlerde ilavesiz, Al15Sr ilaveli, Al15Sr+AlB3 ilaveli ve AlB3 ilave edilmek 
suretiyle dört farklı parametre seçilmiştir.

Dökümlerde 10, 15, ve 20 mm olmak üzere farklı kesit kalınlıklarına sahip basamak tipli kum 
kalıplar kullanılmıştır. Dökümlerden elde edilen parçalar için temsili resim Şekil 1’de 
verilmiştir. Her basamaktan mikroyapı ve çekme testi numuneleri çıkarılmıştır. Mikroyapı
numuneleri gerekli numune hazırlama işlemlerinden geçirildikten sonra Clemex marka 
görüntü analiz programı yardımıyla incelenmiştir. Çekme testi numuneleri de ASTM 
standardına uygun işlenerek İnstron marka cihaz ile çekme testine tabi tutulmuştur.

a b 

Şekil 1. Dökümden elde edilen parça resimleri. a) Yandan görünüm, b) Üstten görünüm 

Kum kalıplara döküm yapılmadan önce sıvı metalden Reduced Pressure Test (RPT) 
numuneleri alınmış ve 80 mbar vakum altında katılaştırılmıştır. RPT numunesi kumdan 
yapılmış ikili kalıplara dökülmüştür. Kullanılan kalıp resmi ve kalıptan çıkan numune 
görüntüsü Şekil 2’de verilmiştir. Elde edilen RPT numuneleri enine kesitten iki parçaya 
bölünmüş ve bu parçalardan biri makro numune inceleme aşamalarından geçirilmiştir. Makro 
görüntüleri alınan bu numunelerin yine Clemex marka görüntü analiz programı yardımıyla
bifilm indeks değerleri hesaplanmıştır.
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a  b 

Şekil 2. RPT kalıbı (a) ve elde edilen parça (b) resimleri. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Dökümde kullanılan dört farklı parametreye ve üç farklı basamak kalınlığına ait mikroyapı
görüntüleri Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6’de verilmiştir.

a b c 

Şekil 3. İlavesiz döküme ait mikroyapı görüntüleri
a) 20 mm kesit, b) 15 mm kesit, c) 10 mm kesit 

Şekil 3’de verilen ilavesiz döküme ait görüntüler incelendiğinde, 20 mm kalınlığındaki kesitte 
diğer ince kesitlere nazaran kaba ve rastgele büyümüş primer silisler görülmektedir. Primer 
silislerin çevresinde oluşan sekonder silislerin de az sayıda fakat daha kaba morfolojide 
oluştuğu gözlenmiştir. Kesit kalınlığı sırasıyla 15 ve 10 mm’ye düştüğünde primer silislerin 
ya daha düzenli bir geometride ya da kalın kesite nazaran daha ince ve parça parça oluştuğu
görülmüştür. Bunun yanında sekonder silislerin küçüldüğü ve daha fazla sayıda oluştuğu
gözlenmiştir. Ayrıca kesit kalınlığı inceldikçe soğuma hızının etkisiyle sekonder silislerin 
primer silislerden çekirdeklendiği ve bu primer silislerin etrafında yoğunlaştığı da mikroyapı
resimlerden anlaşılmaktadır.

a b c 

Şekil 4. Al15Sr ilaveli döküme ait mikroyapı görüntüleri
a) 20 mm kesit, b) 15 mm kesit, c) 10 mm kesit 

Al15Sr ilaveli döküm mikroyapılarından (Şekil 4) kesit kalınlığı azaldıkça ilavesiz döküme 
benzer şekilde primer silislerin daha küçük ve düzenli geometrilerde oluştuğu gözlenmiştir.
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İki döküm arasındaki fark sekonder silisler üzerinde görülmektedir. Sr modifiyeli dökümler 
sekonder silislerin daha ince yapıda oluştuğu tespit edilmiştir.

a  b c  

Şekil 5. Al15Sr+AlB3 İlaveli döküme ait mikroyapı görüntüleri
a) 20 mm kesit, b) 15 mm kesit, c) 10 mm kesit 

Al15Sr + AlB3 ilaveli döküme ait temsili mikroyapı resimleri incelenerek üç farklı kesit 
karşılaştırıldığında, primer silislerin her üç kesitte de büyümeye zaman bulamadığı
görülmektedir (Şekil 5). Kesit kalınlığı azaldıkça sekonder silislerin yapı olarak daha ince ve 
küçük oluştuğu gözlenmiştir. Bu üç kesit arasındaki en belirgin fark 10 mm kesit kalınlığına
sahip en ince kesitte görülmektedir. Bunun muhtemel sebebi katılaşma hızının diğer
kesitlerden çok daha fazla olmasıdır. Katılaşma hızı yüksek olduğundan ne primer silisler ne 
de sekonder silisler çekirdeklendikten sonra büyümeye zaman bulamamışlardır. Bu belirgin 
farkın diğer bir sebebi de Sr modifikasyonu ve B tane inceltme işlemlerinden
kaynaklanmaktadır. Sr’un özellikle sekonder silisler üzerinde etkili olduğu düşünülürken
B’un heterojen çekirdeklenme bölgeleri oluşturması sebebiyle primer silisler üzerinde etkili 
olduğu düşünülmektedir.

a b c 

Şekil 6. AlB3 ilaveli döküme ait mikroyapı görüntüleri
a) 20 mm kesit, b) 15 mm kesit, c) 10 mm kesit 

Şekil 6’da verilen tane inceltmeli dökümlere ait temsili mikroyapı görüntülerinde, Şekil 3 ve 
Şekil 4’de verilen mikroyapılara nazaran primer silislerin çok daha küçük yapıda oluştuğu
görülmektedir. Şekil 5’de bahsedilen Bor ilavesinin primer silisler üzerine etkisi burada çok 
daha net bir şekilde görülmektedir.

Azaltılmış basınç testi ile elde edilen RPT numunelerinde hesaplanan bifilm indeks 
değerlerine ait grafik Şekil 7’de verilmiştir.
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Şekil 7. Döküm parametrelerine göre bifilm indeks değişimi

Şekil 7’de verilen ötektik üstü Al-Si alaşımlarında Al15Sr, Al15Sr+AlB3 ve AlB3 master 
alaşımlarının bifilm indeksi üzerine etkileri incelendiğinde, sadece Al15Sr ilave edilen 
numunelerde bifilm indeksinin azaltıldığı fakat AlB3’ün hem tek ilaveli hem de Al15Sr ile 
birlikte ilaveli döküm numunelerinde bifilm indeksi üzerine önemli bir etkisi olmadığı
görülmüştür.

Deneysel çalışmadan elde edilen döküm şartlarına göre çekme test sonuçları Şekil 8’de, farklı
kesit kalınlıklarında bifilm indeksi ile çekme mukavemeti arasındaki ilişki Şekil 9’da ve 
bifilm indeksi ile % uzama arasındaki ilişki de Şekil 10’da verilmiştir.

a  b  

Şekil 8. Kesit kalınlığına göre dökümlerin çekme test sonuçları.
 a) Çekme mukavemeti, b) % Uzama 
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Şekil 9. Kesit farklarına göre bifilm indeks ile çekme mukavemeti arası ilişki

Şekil 10. Kesit farklarına göre bifilm indeks ile % uzama arası ilişki

İlavesiz yapılan dökümlerin çekme mukavemeti ve % uzaması, kesit kalınlığı azaldıkça
lineere çok yakın bir değerde arttığı Şekil 8’den de görülmektedir. Al15Sr ilave edilen 
dökümlerin sonuçlarında özellikle % uzamada ciddi bir iyileşme olduğu görülmekle beraber 
kesit kalınlığı azaldıkça % uzama değerleri artmıştır. AlB3 ile tane inceltme yapılan
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dökümlerin çekme test sonuçlarında sadece 20 mm kesit kalınlığına ait sonuçlar bir iyileşme
görülebilmiştir.
Şekil 9 ve Şekil 10 birlikte değerlendirildiğinde, 20 mm kesit kalınlığına sahip döküme ait 
sonuçlara bifilm indeks değerlerinin birbirine çok yakın olmasından dolayı çekme mukavemet 
değerleri de yakın çıkmıştır. % uzama değerlerinde bifilm indeksi arttıkça azalma 
gözlenmiştir. 15 mm kesit kalığında bifilm indeksi arttıkça hem çekme mukavemeti hem de % 
uzama değerlerinde lineere yakın bir azalış gözlenmiştir. 10 mm kesit kalığına ait mekanik 
sonuçlarla 20 mm kesit kalığına ait sonuçların paralel değişim grafiklerden anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak, çok hızlı ve çok yavaş soğumalarda bifilm indeks ile mekanik özellikler 
arasında direk bir ilişki görülmemiş fakat 15 mm kesit kalığına sahip orta hızlı soğumada
bifilm indeksi azaldıkça (döküm kalitesi iyileştikçe) mekanik özelliklerin iyileştiği
görülmüştür.
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ÖZET
Sıvı alüminyumdaki en kritik hatalardan birisi bifilmlerdir. Bifilmler, porozite başta olmak 
üzere sıcak yırtılma vb tüm döküm hatalarının kaynağını oluşturmaktadır. Dolayısıyla döküm 
yapılmadan önce sıvı metal içerisindeki bifilmlerin giderilmesi gerekmektedir. Geleneksel 
olarak hidrojen seviyesini azaltmak amacıyla yapılan gaz giderme işlemi sırasında aslında
bifilm hataları yükselen kabarcıklar ile temizlenerek yüzeyden cüruf olarak çekilebilmektedir. 
Bu çalışmada, A356 ve A413 alaşımlarında hem tane inceltmesi hem de modifikasyon 
işlemleri öncesinde ve sonrasında gaz giderme işlemleri yapılmıştır. Gaz giderme öncesi ve 
sonrası dökümler silindirik geometride kum kalıplara gerçekleştirilmiştir. Bifilm içeriğindeki
değişimler bifilm indeks ölçümü ile tespit edilmiştir. Her iki alaşıma ait parametrelerden elde 
edilen bifilm indeks değerleri ile de döküm kaliteleri karşılaştırılmıştır. Deney 
parametrelerinde elde edilen mekanik özellikler de karşılaştırılmıştır.

Anahtar kelimeler: A357 ve A413 alaşımı, gaz giderme, modifikasyon, tane inceltme, döküm kalitesi, mekanik 
özellikler

1. GİRİŞ
Alüminyum silisyum (Al-Si) döküm alaşımları ağırlık başına yüksek mukavemet oranı,
mükemmel dökülebilirlik, korozyon direnci, aşınma direnci ve düşük termal genleşme
katsayısı gibi özelliklerinden dolayı uzay ve otomotiv endüstrisinde kullanılmaktadırlar. Bu 
alaşımlar en çok tercih edilen alüminyum alaşımlarından biri olmaya başlamıştır. Bu 
alaşımlarda uygun ısıl işlem prosesi uygulandıktan sonar çekme, darbe ve kırılma
mukavemetlerinde iyileştirme yapılabilir [1, 2].

Ötektik ve Ötektiğe yakın alüminyum silisyum döküm alaşımlarının mekanik özellikleri 
kimyasal kompozisyonun yanından Mikroyapıda mevcut olabilen ötektik Si ve 
intermetaliklerin morfolojisi ve boyutu gibi mikroyapısal özelliklere de bağlıdır. Normal 
soğuma şartlarında Si partikülleri kaba ve iğnemsi şekilde oluşur. Bu iğnemsi yapılar çatlak 
başlangıcı olarak mekanik özellikler üzerinde önemli rol oynar [1, 3].  Ötektik Silis 
modifikasyonu üç farklı yolla mevcut yapıdan daha ince fibros yapıya dönüştürülebilir. İlki
kimyasal kompozisyon (bazı elementlerin ilavesi ile) ikincisi soğumayı hızlandırma
modifikasyonu (hızlı soğuma oranı) ve üçüncüsü de termal modifikasyon (ısıl işlem)
işlemidir. Günümüz endüstrisinde Sr, Na ve Sb gibi elementler çoğunlukla kimyasal 
modifikasyon amaçlı kullanılmaktadırlar [4-6]. Hem ötektik altı hem de ötektik üstü 
alaşımlara nadir toprak elementlerinin ilavesi modifikasyona sebep olduğu ileri sürülmüştür
[7-9].
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Mikroyapı üzerinde Si morfolojisinin yanından a-dendrit boyları da özellikler üzerine 
etkilidir. Yapılan çalışmalarda daha küçük taneler elde edilmeye çalışılmıştır. Tane 
küçüldükçe özellikle mekanik özelliklerin iyileştiği ileri sürülmüştür. Tane inceltme işlemi
için Ti içeren ve Ti içermeyen master alaşımları kullanılmaktadır [10-12]. Metal kalitesini 
sayısal olarak belirlemek için RPT (Reduced Pressure Test) testi kullanılmıştır. Bu test çift 
filmlerin sayısı ve uzunluğu ölçülerek yapılmaktadır. Bu testten elde edilen değerlere de 
bifilm indeksi adı verilmiştir. Metal kalitesi sayısal olarak en iyi RPT testi ile belirlenmektedir 
[13].

Bu çalışmada ötektik altı (A357) ve ötektik (A413) alaşımlarına tane inceltici ve modifiye 
edici master alaşımları ilave edilmiştir. Bu ilaveli dökümlerin yanında ilavesiz döküm 
parametresi de incelenmiştir. Gaz gidermeli ve gidermesiz yapılan dökümlerde modifikasyon 
ve tane inceltme işlemlerinin döküm kalitesine etkisi araştırılmış ve mekanik özelliklerle 
ilişkilendirilmiştir.

2. MATERYAL VE METOD 
Al-Si alaşımlarından dendritik+ötektik katılaşma gösteren A357 ve ötektik katılaşma gösteren 
A413 alaşımları bu çalışmada primer olarak temin edilmiş ve kullanılmıştır. Kullanılan
alaşımların kimyasal bileşim aralıkları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Deneysel çalışmada kullanılan alaşımların kimyasal bileşim aralıkları.
Alaşım Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al 
A357 6,60-7,40 0-0,20 0-0,02 0-0,03 0,30-0,45 0-0,04 0,08-0,14 Kalan 
A413 11,50-13,50 0-0,60 0-0,10 0-0,40 0-0,10 0-0,10 0,015 Kalan 

Döküm sıcaklığı A357 için 750 °C ve A413 alaşımı için de 700 °C olarak seçilmiştir. Aynı
anda altı çekme çubuğunu elde edebileceğimiz altılı kum kalıplara kullanılmıştır. Döküm 
kalitesini belirlemek için Reduced Pressure Test (RPT) cihazı yardımıyla vakum altında
katılaştırma numuneleri alınmıştır. Deneysel çalışmada kullanılan kum kalıp ve RPT 
cihazında kullanılan kalıp resimleri Şekil 1’de verilmiştir. Dökümlerde Si modifiyesi için 
A15Sr ve a-dendrit inceltmesi için de Ti içermeyen AlB3 kullanılmıştır.

Şekil 1. Deneysel çalışmada kullanılan çekme çubuğu kum kalıbı (a) ve RPT kum kalıbı (b) 

Altılı çekme çubuğundan alınan döküm parçasından mikroyapı incelemesi ve çekme testi 
yapılmıştır. Mikroyapı incelemesinde metalografik numune hazırlama aşamalarından
geçirilen numunelerin optik mikroskop yardımıyla görüntüleri alınmıştır. Çekme test 
numuneleri de instron marka çekme cihazında teste tabi tutulmuştur. Azaltılmış basınç test 
cihazından elde edilen numuneler enine bölünerek parçalardan birinin yüzeyi makro olarak 
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incelenmiştir. Makro görüntüleri alınan bu numuneler üzerinde Clemex marka görüntü analiz 
programı ile çalışılmış ve bifilm indeks değerleri hesaplanmıştır.

Mikroyapı incelemesi görsel olarak tartışılmış ve bifilm indeks değerleri yardımı ile döküm 
kalitesi-mekanik özellikler arası ilişkiler araştırılmıştır. Döküm şartlarına (modifikasyon, tane 
inceltme ve gaz giderme) bağlı olarak döküm kalitesinin nasıl değiştiği incelenmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Döküm öncesi sıvı metale ilave edilen Al15Sr ve AlB3 master alaşımları ile Si modifikasyonu 
ve tane inceltme amaçlanmış olup döküm sonrası parçalardan alınan mikroyapı görüntüleri 
A357 için Şekil 2’de ve A413 için de Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 2. A357 alaşımına ait (a) ilavesiz, (b) Al15Sr ilaveli ve (c) AlB3 ilaveli şartların
mikroyapıları

Şekil 3. A413 alaşımına ait (a) ilavesiz, (b) Al15Sr ilaveli ve (c) AlB3 ilaveli şartların
mikroyapıları

A357 alaşımına ait mikroyapılar incelendiğinde Şekil 2a da verilen resimde tipik bir ötektik 
altı alaşım morfolojisi görülmekte, Şekil 2b’de Al15Sr master alaşımının etkisi göze 
çarpmaktadır. İlk resimde uzun ve kaba oluşan Si partikülleri ikinci resimde küçük ve ince 
oluşmuştur. Modifiyeli dökümde dendritik ve ötektik modifiyesiz döküme nazaran daha 
düzgün bir dağılım göstermiştir. Şekil 2c’de verilen tane inceltmeli döküm reminden de tane 
inceltme işleminin başarılı olduğu anlaşılmaktadır.

Dökümlerde kullanılan Si modifikasyonu ve tane inceltme parametrelerinin A413 alaşımında
da başarılı olduğu Şekil 3’de verilen mikroyapı resimlerinde net bir şekilde görülmektedir. 
Klasik ötektik mikroyapısı Şekil 3a, Si modifiyeli ötektik yapısı Şekil 3b ve tane inceltilmiş
ötektik yapı Şekil 3c verilen resimlerde görülmektedir. Burada altı çizilmesi gereken nokta 
AlB3 ilave edilerek tane inceltme yapılan dökümde ilavesiz dökümlere nazaran Si 
partiküllerinin kısmen modifiye olması ve primer Si oluşumlarının da bu parametrede 
görülmesidir.
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Dökümlerde kullanılan ilavesiz, Al15Sr ilavesi ve AlB3 ilavesi parametreleri ile bifilm indeks 
ve bifilm sayısı ilişkisi gaz gidermeli ve gidermesiz dökümler için ayrı ayrı olarak A357 için 
Şekil 4’de ve A413 için Şekil 5’de verilmiştir.

a  b 

c  d 

Şekil 4. A357 alaşımının döküm şartlarına göre bifilm indeks ve bifilm sayısının değişimi

a  b 

c  d 

Şekil 5. A413 alaşımının döküm şartlarına göre bifilm indeks ve bifilm sayısının değişimi
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A357 alaşımının dökümlerinden RPT (Reduced Pressure Test) numuneleri alınmış ve bu 
numunelerde bifilm indeks değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler grafiksel olarak 
incelendiğinde (Şekil 4) gaz gidermesiz dökümlerde bifilm indeks değeri AlB3 tane incelticisi 
ilave edildiğinde ciddi oranda azalma göstermiştir. İlavesiz dökümlerde ve Al15Sr ilaveli 
dökümlerde ortalama değerler çok yakın olmakla beraber Sr modifikasyonu yapılan dökümde 
dağınık bir bifilm indeks değeri hesaplanmıştır. Gaz gidermesiz dökümler için bifilm sayıları
da bifilm indeksleri ile eş dağılımdadırlar. Bu da bize ortalama bifilm uzunluklarının da aynı
dağılımda olduğunu göstermektedir. Gaz gidermeli dökümlerde ise hem bifilm indeksi hem 
de bifilm sayısı üç döküm şartında da bir birine yakın almakla beraber AlB3 ilaveli döküm 
şartında standart sapması en düşük olan değeler elde edilmiştir. Tüm dökümler genel 
incelendiğinde Sr ilavesi ile çok dağınık yapıda ve sayıda bifilm oluştuğu görülmekle beraber 
B ilave edildiğinde hem daha düzenli bir bifilm yapısı elde edilmiş hem de daha küçük 
değerlerle kaliteli döküm yapılmıştır.

A413 alaşımında da hemen hemen A357 alaşımda görülen dağılımın aynısı gözlenmiştir.
Fakat standart sapma değerleri arasında ciddi değişiklikler vardır. Bunun da muhtemel sebebi 
A357 dendritik + ötektik katılaşma gösterirken A413 alaşımının sadece ötektik katılaşma
göstermesi olabilir.

Deneysel çalışmada kullanılan her iki döküm için çekme testlerine ait mukavemet ve uzama 
grafikleri Şekil 6’da (A357) ve Şekil 7’de (A413) verilmiştir.

a  b 

Şekil 6. A357 alaşımının döküm şartlarına göre çekme test sonuçları

a  b 

Şekil 7. A413 alaşımının döküm şartlarına göre çekme test sonuçları
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Ötektik altı alaşım olan ve dendritik + ötektik katılaşma morfolojisi gösteren A357 alaşımının
mukavemet değerlerindeki değişim ilave master alaşımına göre kısmen farklıdır. Şekil 6a’dan 
da görüldüğü gibi modifiye edildiğinde küçük oranda azalma tane inceltme yapıldığında da 
artma meydana gelmiştir. Bu döküm farklarında çok ciddi mukavemet değişimi
görülmemekle beraber gaz giderme yapılan dökümlerin her parametresinde de kayda değer
artışlar olduğu görülmektedir. Aynı artış Şekil 6b’de verilen % uzama değerlerinde
gözlenmiştir. Gaz giderme işlemi ile sıvı içerisinde mevcut olan bifilmlerin uzaklaştırıldığı ve 
çok daha düşük oranda porozite içeren dökümlerin gerçekleştirildiğini Şekil 5 de tartışmıştık.
Bu değerlendirmeye paralel olarak her iki şekli berlikte incelediğimizde bifilm indeksi 
düştükçe mekanik özellerin iyileştiğini söyleyebiliriz. Hem gaz gidermeli hem de gaz 
gidermesiz dökümlerde Sr modifiyeli dökümlerin mekanik özelliklerinin ilavesize nazaran 
düşük olmasının sebebi de Şekil 5’de verilen grafiklerden de görüldüğü gibi bifilm indeks 
değerlerinin yüksek olmasından dolayıdır.

A413 alaşımında ötektik katılaşma olduğu ve A357 alaşımından çok farklı bir mikroyapı
morfolojisi sergilediğini bilinmektedir. Bu bilgi de göz önüne alınarak Şekil 7a ve 7b 
incelendiğinde,  Sr modifiyeli dökümlerde yapıda oluşan Si morfolojisi diğer dökümlere 
nazaran çok daha ince yapıda oluştuğundan ve buna bağlı olarak Si partiküllerinin çatlak 
etkisi minimize edildiğinde hem mukavemette hem de % uzamada artış meydana gelmiştir.
Bu artışta Si morfolojinin etkisi ile beraber bifilm indeksindeki düşüşün de etkili olduğu
düşünülmektedir. İlavesiz ve tane inceltmeli yapılan dökümlerde ise hem bifilmlerin dağılımı
hem de kaba Si morfolojisinden dolayı gaz giderme işleminin mekanik özellikler üzerinde 
olumlu etkisi olmadığı görülmüştür..

Genel olarak kaba Si morfolojisi göz ardı edildiğinde bifilm indeksi düştükçe döküm kalitesi 
artmakta ve buna bağlı mekanik özellikler iyileşmektedir.
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ÖZET
Al-7Si alaşımlarında mikroyapı, α-alüminyum dendritleri ve Si kristallerinden ibarettir. Si 
kristalleri iğnemsi yapıda ince ve uzun morfolojiye sahiptir. Mekanik özellikler açısından
gerilim bölgesi oluşturması ve özellikle sünekliği düşürmesi sebebiyle bu morfoloji Sr ilavesi 
ile ince süreksiz fiberli yapıya dönüştürülür. Bu çalışmada farklı kesit kalınlığına sahip 
basamak tipli kum kalıp kullanılarak, farklı soğuma hızlarında Sr modifikasyonunun Si 
morfolojisi üzerine etkisi araştırılmıştır. Metalografik olarak mikroyapıdaki değişimler
incelenmiş ve her bir basamaktan alınan çekme numunesi ile aynı zamanda mekanik 
özellikler de karşılaştırılmıştır.

Anahtar kelimeler: A357, Tutma süresi, Porozite, Mekanik özellikler, Mikroyapı

1. GİRİŞ
Alüminyum alaşımları düşük ağırlık, geliştirilebilir mekanik özellikler, iyi korozyon direnci, 
iyi elektrik iletkenliği gibi endüstrinin talep ettiği özellikleri gösterebilen alaşımlardır. Bu 
özelliklerinden dolayı alüminyum alaşımları otomotiv sektörü başta olmak üzere pek çok 
uygulamada tercih edilmektedirler. Bu alaşımlara olan talep de günden güne artmaktadır [1-
4].

Al-Si alaşımlarında mekanik özellikleri iyileştirme amaçlı yapılan en etkili işlemlerden
birisinin Sr ilavesi olduğu bilinmektedir. Sr ilave edilmesindeki amaç ise kaba yapıda oluşan
Si morfolojisini ince fibros yapıya modifiye etmektir. Bu modifikasyon sadece mekanik 
özellikleri iyileştirmekle kalmaz bunun yanında porozite miktarını azaltır ve beslenebilirliği
de iyileştirir [5]. Bu Al-Si alaşımlarından özellikle ötektik altı bileşime sahip alaşımlar
üzerine ötektik Si partiküllerinin varlığı; mukavemeti, sünekliği, kırılma tokluğunu
düşürdüğünden dolayı bu partikülleri yapıda dağıtmak için [6, 7] ve ara yüzey özellikleri ile 
sıvının akışkanlığını iyileştirmek için [8, 9] çalışmalar yapılmıştır. Mekanik özellikler yüksek 
oranda etkileyen poroziteyi azaltmanın basit yollarından biri de katılaşma hızını arttırmaktır.
Düşük porozite, küçük ve ince taneli yapı oluşumundan dolayı hızlı soğumalarda özellikler 
iyileşir ve mekanik özellikler artar [10].

Bu çalışmada A357 alaşımının Sr ile modifikasyonu sonrası basamak tipli kalıplara dökümü 
gerçekleştirilmiştir. Basamak kalınlıklarından dolayı oluşan farklı soğuma hızlarında elde 
edilecek porozite, Si morfolojisi, tane boyutu (SDAS) ve mekanik özellikler arasında ilişki
araştırılmıştır.
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2. MATERYAL VE METOD 
Deneysel çalışmada primer olarak temin edilen A357 alaşımı kullanılmıştır. Kullanılan
alaşımın Kimyasal bileşim aralığı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. A357 alaşıma ait kimyasal bileşim aralığı tablosu 
      Si       Fe      Cu      Mn      Mg       Zn       Ti       Al 
6,60-7,40     0,20      0,20      0,03 0,30-0,45      0,04 0,08-0,14 Kalan 

Dökümler farklı soğuma hızlarında gerçekleştirilmiştir. Bunun için 10, 15, 20 ve 30 mm 
kalınlıklarına sahip yatay kum kalıplar kullanılmıştır. Kalınlıkları farklı olan bu dört 
basamaktan da mikroyapı ve mekanik özellikleri incelemek üzere numune elde edilmiştir.
Basamağın orta kısmında mikroyapı ve kenarlardan da çekme test numunesi çıkarılmıştır.
Numuneleri aldığımız döküm parçasının resmi Şekil 1’de verilmiştir.

a  b 

Şekil 1. Dökümden elde edilen basamaklı parça resmi.
a) Üstten görünüm, b) Yandan görünüm 

Dökümler zamana bağlı iki farklı parametrede gerçekleştirilmiştir. Alaşım ergitilip 750 C ye 
geldikten sonra 20 dk. beklenmiş ve ilk döküm gerçekleştirilmiştir. İkinci döküm ise yine 750  
C de ve 120 dk. bekletilerek yapılmıştır. Çalışma sonuçlarında bu iki farklı bekletme 

süresinin etkisi de göz önüne alınmıştır.

Döküm parçasından elde edilen mikroyapı numuneleri metalografik numune hazırlama
aşamalarından (kesme, zımparalama) geçirildikten sonra son aşama olan parlatma aşamasında
3 mikron elmas solüsyonu ile hazırlanmıştır. Hazırlanan numunelerin optik metal mikroskobu 
yardımı ile farklı büyütmelerde görüntüleri alınmış ve alınan bu görüntüler Clemex marka 
görüntü analiz programı yardımıyla incelenmiştir. SDAS (Secondary Dendrites Arm Spaces), 
Si uzunlukları ve porozite ölçümleri bu programda yapılmıştır.

Mekanik özellikleri incelemek üzere yine aynı döküm parçasında çekme test numunesi 
çıkarılmıştır. Çıkarılan bu numuneler CNC torna tezgahında programı yapılıp işlenmiş ve 
Instron marka çekme test cihazında teste tabi tutulmuşlardır. 30 mm kesit kalınlığına ait bölge 
aynı zamanda besleyici görevi gördüğünden bu bölgeden çekme test numunesi alınmamıştır.
Dört farklı kesite ait mikroyapı görüntüleri verilmiş fakat diğer incelemelerde 30 mm 
kalınlığa ait kesit değerlendirilmemiştir.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Farklı kesit kalınlıklarına sahip basamak tipli kum kalıplara yapılan dökümlerden elde edilen 
mikroyapı görüntüleri için temsili resimler Şekil 2’de verilmiştir.

a  b 

c d 

Şekil 2. Farklı kesit kalınlıklarından elde edilen mikroyapılardan temsili görüntüler. 
a) 30 mm kesit kalınlığına ait
b) 20 mm kesit kalınlığına ait
c) 15 mm kesit kalınlığına ait
d) 10 mm kesit kalınlığına ait

Döküm parçasının en kalın basamağı hariç diğer üç basamak için soğuma hızına göre dendrit 
kolları arası mesafeler ve Si uzunlukları hesaplanmış elde edilen verilerin grafiksel gösterimi 
Şekil 3’de sunulmuştur. Bu üç basamak için çekme test sonuçları Şekil 4’de ve ortalama por 
alanı sonuçları da Şekil 5’de verilmiştir.
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a b 

Şekil 3. Farklı kesit kalınlıklarından elde edilen SDAS ve ortalama Si uzunluğu grafiği

a b 

Şekil 4. Farklı kesit kalınlıklarından elde edilen çekme testi sonuçları

Şekil 5. Farklı kesit kalınlıklarından elde edilen ortalama por alanı

Deneysel çalışmalardan elde edilen SDAS (ikinci dendrit kolları arası mesafe) değerleri ile 
çekme mukavemeti ve % uzama arasındaki ilişkiler her iki döküm için Şekil 6’da verilmiştir.
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a b 

Şekil 6. SDAS değerleri ile çekme test sonuçları arası ilişki
a) 20 dk. bekleme sonrası döküm 
b) 120 dk. bekleme sonrası döküm 

Al-Si alaşımlarında en büyük problemlerden birinin poroziteler olduğu bilinmektedir. 
Porozite oluşumunu engellemek için pek çok çalışma yapılmıştır. Porozite mekanik özellikleri 
etkileyen problemlerin başında gelmektedir. Fakat porozite oluşumu her dökümde he şartta
aynı şekilde oluşmaz. Bu bilgiler ışığında yapılan bu çalışmada sıvı metalin bekleme süresi ve 
soğuma hızı farklılıklarının mekanik özellikler ve mikroyapı oluşumuna etkisi incelenmiştir.
Kesit farkından dolayı soğuma hızında meydana gelen değişimin etkisi mikroyapıdan da 
görülmektedir. Şekil 2’de verile resimler incelendiğinde en kalın kesitte kaba yapı yani kalın
dendrit kolları oluştuğu görülürken kesit kalınlığı azaldıkça bu yapının inceldiği gözlenmiştir.
Kesit kalınlığı inceldikçe soğuma hızı artar ve dolayısıyla daha ince taneli yapı oluşmaktadır.
Bu mikroyapı farkını görsel olarak görebildiğimiz gibi Şekil 3a’da verilen grafikten de sayısal
olarak da görebilmekteyiz. Bu grafikten farklı bekletme sürelerinin mikroyapı üzerine etkisini 
de net bir şekilde yorumlamak mümkündür. Alaşımın sıvı halde bekleme süresi 20 dakikadan 
120 dakikaya çıkarıldığında SDAS değerlerinin de yaklaşık 3-4 kat arttığı gözlenmiştir. Şekil
5’den görüleceği gibi bekleme süresi arttıkça porozite miktarı azalmıştır. SDAS değerlerinin
bekleme süresiyle artmasının muhtemel sebebi sıvı içerisindeki porozite miktarının
azalmasıdır. Aynı porozite etkisi Si morfolojisinde de görülmektedir (Şekil 3b). Bekleme 
süresi arttıkça porozite miktarı azalmış Si morfolojisindeki değişim daha düzenli hale 
geçmiştir. Kısa bekleme sürelerinde porozite miktarından dolayı Si morfoloji değişiminde
düzenli bir değişim gözlenmemiştir.   Şekil 4 incelendiğinde farklı şartlarda elde edilen 
porozite miktarlarının çekme mukavemeti ve % uzama üzerinde de etkili olduğu söylenebilir. 
Uzun bekleme sürelerinde yüksek mukavemet değerleri elde edilirken kısa bekleme 
sürelerinden daha düşük mukavemet değerleri elde edilmektedir. Kesit kalınlığı arttıkça
soğuma hızının azalmasıyla mikroyapının kabalaştığını söylemiştik. Bu değişimden dolayı
mekanik özelliklerin de kesit artışına ters orantılı olarak azaldığını Şekil 6’dan 
görebilmekteyiz.

4. SONUÇLAR 
Al-Si alaşımlarından soğuma hızı azaldıkça mikroyapı kabalaşır ve buna bağlı olarak mekanik 
özellikler düşer.

Alaşımı sıvı halde bekletme süresi arttıkça porozitelerin azaldığı gözlemlenmiştir. Fakat aynı
zamanda Sr modifikasyon etkisi de yok olmaya başlamıştır.
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ÖZET
Alüminyum alaşımlarında porozite oluşum mekanizmaları genellikle yönlendirilmiş katılaşma
test yöntemleri ile tespit edilir. Bu yöntem sayesinde su soğutmalı çil bölgesinden 
uzaklaştıkça ince kolonsal yapıdan kabaya doğru, hatta eş eksenli yapıya doğru geçiş
gözlemlenir. Aynı zamanda sıvı alüminyumdaki hidrojen çözünürlüğünün yüksek olması
ancak katıda çözünürlüğünün düşük olması sebebiyle katılaşma sırasında büyüyen dendrit 
kolları tarafından hidrojenin itilmesi sonrasında porozite oluşumuna katkıda bulunacağı çeşitli
çalışmalarda araştırılmıştır. Aslında alüminyum dökümünde porozitenin en temel 
kaynaklarından birisi de bifilm hatalarıdır. Bifilmlerin katılaşma hızına ve mikroyapıya bağlı
olarak açılabilmesi durumunda ancak porozite oluşabilmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada,
Al-7Si alaşımında sıvı hidrojen seviyesi ve bifilm içeriğine göre yönlenmiş katılaşma
sırasında oluşabilecek porozite mekanizması incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Porozite, Yönlenmiş katılaşma, Tane inceltme, Kum döküm, Bifilm indeksi 

1. GİRİŞ
Otomotiv sektöründe özellikle jant üretimi başta olmak üzere pek çok parça üretiminde Al-
7Si alaşımı sıklıkla kullanılmaktadır. Bu ve diğer tüm alüminyum alaşımları için bilinmesi 
gereken malzeme özellikleri üzerinde etkili olan mikroyapının kimyasal bileşim ve katılaşma
parametreleri ile belirlendiğidir [1]. Mikroyapı oluşumunu ilk etkileyen parametre ısı ve kütle 
transfer koşulları ve diğer parametre ise sıvı katı ara yüzeyi büyümesidir [2]. Çekme 
kusurlarını azaltmada kullanılan temel yöntemlerden birisi yönlenmiş katılaşmadır [3]. 
Hidrojen, sıvı haldeki alüminyum içinde çözünen tek gazdır [4]. Çözünen hidrojenin kaynağı
olarak ise dökümhane atmosferi, döküm potaları, şarj malzemeleri, refrakter malzemelerin 
üzerinde bulunan nem gösterilebilir. Ancak; sıcaklığın azalmasıyla birlikte, hidrojen 
çözünürlüğünde düşüş meydana geldiği düşünülmektedir. Hidrojen çözünürlüğünde meydana 
gelen düşüşün, katılaşmayla birlikte hidrojen gazı çökelmesine, dolayısıyla poroziteye yol 
açabileceği sonucuna varılmaktadır [5, 6]. 

Genel olarak, tane inceltici master alaşımları ince taneli yapı elde etmek amacıyla ilave edilir. 
Bu ilaveler tane boyutunun azalması, tane sınır alanlarının artmasıyla yapı içerisinde 
istenmeyen empürite seviyelerinde bir azalma meydana getirmektedir [7]. Al-Si 
alaşımlarında, Al-Ti-B tane inceltici master alaşımları ötektik Si morfolojisini 
değiştirmeksizin kaba α-Al yapısını daha ince dendritlere çevirmek amacıyla ilave edilirler 
[8]. Ti içeren tane incelticilere alternatif olarak Al-3B master alaşımları da kullanılabilir. Bu 
master alaşımları B, AlB2 ve AlB12 partikülleri içerir. AlB12 sıvıdaki B içeriğinde stabil 
olmayabilir ve peritektik bir reaksiyon ile Al ile reaksiyonu sonucu AlB2 oluşturur [9, 10]. 
Dışpınar [11] azaltılmış basınç testi ile geniş bir çalışma yapmış ve hidrojenin porozite 
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oluşumunda ana kaynak olmadığını göstermiştir. Yaptığı farklı çalışmada alüminyum metal 
kalitesinin sınıflandırmak için kullanılan porların maksimum uzunluk toplamları ile ölçülen 
ve “bifilm index” olarak adlandırdığı bir indeks önermiştir [11, 12].

Bu çalışmada Al-7Si alaşımının yönlendirerek kum kalıpta katılaştırılması çalışılmıştır. Sıvı
metalden elde edilen hidrojen içeriği ve bifilm indeks değerleri ile dökülen parçanın farklı
bölgelerinde oluşan porozite ile ilişkisi araştırılmıştır.

2. MATERYAL VE METOD 
Deneysel çalışmada döküm malzemesi olarak Al-7Si-0,3Mg alaşımı kullanılmıştır. Alaşım
birincil olarak temin edilmiş ve tüm dökümlerde birincil alaşım çalışılmıştır. Deney 
alaşımının kimyasal bileşim aralığı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. A357 alaşımının Kimyasal bileşim aralığı
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al 

6,60-7,40 0,20 0,02 0,03 0,30-0,45 0,04 0,08-0,14 Rem. 

Dökümler esnasında katılaşmayı yönlendirmek için kalıbın alt tarafına yerleştirilen bakır çil 
içerisinden sürekli olarak oda sıcaklığında olan su geçirilmiştir. Şekil 1’de verilen kalıbın
şematik resminde görüldüğü gibi ikili kalıp modelimizden iki adet parça elde edilmektedir. Bu 
parçalar silindirik olup çapı 30 mm ve yüksekliği de 300 mm olarak tasarlanmıştır.

Şekil 1. Deneyde kullanılan yönlendirerek katılaştırma test kalıbının şematik görünümü 
Dökümlerden sonra elde edilen parçalar Şekil 2’de şematik resmi verildiği gibi incelemeye 
tabi tutulmuştur. İlk olarak 300mm uzunluğundaki silindirik parçamız 6mm boylarda beş eşit
parçaya ayrılmıştır. Her parça yukarıdan 1mm ölçülerek kesilmiş ve beş adet 1mm 
kalınlığında numune 1 ya da üstten görünüm dediğimiz numune elde edilmiştir. Geriye kalan 
5mm kalınlığındaki parçalar dikey olarak ikiye bölündükten sonra elde edilen eş iki parçadan 
biri yatay olarak bölünmüştür. Bu bölünen parçalardan üstte olan numune 2 ya da yandan 
görünüm diye adlandırdığımız diğer numunemiz elde edilmiştir. Üstten görünüm 
numunesinin üst kısmı hazırlanıp incelenmiş ve yandan görünüm numunesinin de yan tarafı
hazırlanıp incelenmiştir. Bu şekilde her parametre için elde edilen döküm parçasının 5 farklı
bölgesinden ikişer numune incelemeye tabi tutulmuştur.
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Şekil 2. Numune elde etme işleminin şematik gösterimi 

Ti içeren ve Ti içermeyen master alaşımları ile tane inceltme işlemleri yapılarak ve gaz 
giderme işlemi uygulanarak gerçekleştirilen dökümlerden elde edilen numuneler makro 
incelenmiştir. Makro inceleme için gerekli zımparalama işlemlerinden geçirildikten sonra 
makro görüntüleri alınmış ve bu görüntüler üzerinde görüntü analiz programı yardımı ile 
porozite hesapları yapılmıştır. Görüntü analiz programı olarak Clemex marka faz analiz ve 
görüntü programı kullanılmıştır.

Dökümlerden önce sıvı metalden RPT (Reduced Pressure Test) test cihazı ile vakum altında
katılaştırma numuneleri alınmış ve bu numunelerden bifilm ölçümleri hesaplanmıştır. Elde 
edilen bifilm değerleri ile porozite sonuçları arasında ilişkiler grafiksel olarak incelenmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Deneysel çalışmada kullanılan dikey kokil kalıptan elde edilen beş farklı bölgeden dördü 
incelenmiştir. En üst bölge çekme büzülmesinin fazla olmasından dolayı incelenmemiştir.
Diğer dört bölge yukarıdan aşağı doğru U1, U2, U3 ve U4 olarak sıralanmıştır. Bu 
bölgelerden alınan üstten görünüm makro görüntüleri Şekil 3’de verilmiştir.

Al-10Ti-1B – U1
Gaz gidermesiz 

Al-10Ti-1B – U1 
Gaz gidermeli 

Al-3B– U1 
Gaz gidermesiz 

Al-3B– U1 
Gaz gidermeli 

Al-10Ti-1B – U2 
Gaz gidermesiz 

Al-10Ti-1B – U2 
Gaz gidermeli 

Al-3B– U2 
Gaz gidermesiz 

Al-3B– U2 
Gaz gidermeli 
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Al-10Ti-1B – U3 
Gaz gidermesiz 

Al-10Ti-1B – U3 
Gaz gidermeli 

Al-3B– U3 
Gaz gidermesiz 

Al-3B– U3 
Gaz gidermeli 

Al-10Ti-1B – U4 
Gaz gidermesiz 

Al-10Ti-1B – U4 
Gaz gidermeli 

Al-3B– U4 
Gaz gidermesiz 

Al-3B– U4 
Gaz gidermeli 

Şekil 3. Döküm parçasının bölgelerinin parametreler göre üstten görünümleri 

Üstten görünüm kesitlerinden elde edilen döküm bölgeleri ile toplam por alanı ilişkisi Şekil
4’de, por sayısı ilişkisi Şekil 5’de verilmiştir.

a b 

Şekil 4. Üstten görünüm kesitlerinden elde edilen döküm bölgelerine göre toplam por alanı
değişimi. a) Gaz gidermesiz, b) Gaz gidermeli 

a b 

Şekil 5. Üstten görünüm kesitlerinden elde edilen döküm bölgelerine göre por sayısı değişimi.
a) Gaz gidermesiz, b) Gaz gidermeli 

Deneysel çalışmamızda şematik görüntüsü verilen (Şekil 1) kum kalıbına yapılan
dökümlerden alınan silindirik numunelerin dikey (üstten) incelenmesine ait toplam por alanı
(Şekil 4) ve por sayısı (Şekil 5) grafikleri incelendiğinde soğutma bölgesine en yakın
numuneden maksimum por değerleri elde edildiği görülmektedir. Aynı zamanda bu bölge 
katılaşmanın başladığı bölgedir. Tİ içeren ve içermeyen parametrelere baktığımızda por 
grafiğinin eğilimi her ikisinde de benzerdir fakat Ti içeren dökümlerde daha yüksek por alanı
ve por sayısı elde edilmiştir. Gaz giderme yapılmış dökümlerde gaz giderme işleminin başarılı
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olduğu görülmekle beraber Ti içermeyen tane inceltici ilave edilen dökümlerde neredeyse hiç 
yok denecek seviye por miktarını düşüldüğü gözlenmiştir. Diğer taraftan toplam por alanı ve 
por sayısı grafikleri birlikte incelendiğinde tüm parametrelerde oluşan porların ortalama 
alanlarında ciddi farklılık olmağı düşünülmektedir. Çünkü toplam por alanı ve por 
sayışımdaki değişim paralel gerçekleşmiştir.

Bifilm indeks ve hidrojen içeriği ile üstten görünüm kesitlerinden elde edilen döküm 
bölgelerinde seçilen U2 bölgesinin toplam por alanı değişimi Şekil 6’da verilmiştir.

a b 

Şekil 6. Üstten görünüm kesitlerinden elde edilen U2 döküm bölgesinin toplam por alanı
değişimi. a) Bifilm indeksine göre, b) Sıvı metalin hidrojen içeriğine göre 

Döküm parçasından elde edilen numunelerden üstten ikinci numunenin bifilm indeks toplama 
por alanı grafiği (Şekil 6a) incelendiğinde bifilmlerin por miktarını tetiklediğini söyleyebiliriz. 
Bifilm miktarı arttıkça toplam por alanı da artmıştır. Bu artışı Ti içermeyen tane incelticili 
dökümler daha net görebilmekteyiz. Diğer taraftan da sıvı metalin hidrojen içeriği ile toplam 
por alanı arasında bifilmlere benzer ilişki olduğu görülmektedir (Şekil 6b). Sıvı metalde gax 
giderme işlemi esnasında çözünmüş hidrojenin uzaklaştırıldığı literatürde geçse de bu iki 
grafikten gaz giderme işlemi ile sıvı metalde var olan bifilmlerin uzaklaştırıldığı ve buna bağlı
porozite oluşumunun azaltıldığı anlaşılmaktadır.

Döküm numuneleri üstten görünümün yanında bir de yandan görünüm olarak da 
incelenmiştir. Elde edilen yandan görünüm makro görüntüler Şekil 7’de verilmiştir.

Al-10Ti-1B – U1
Gaz gidermesiz 

Al-10Ti-1B – U1 
Gaz gidermeli 

Al-3B– U1 
Gaz gidermesiz 

Al-3B– U1 
Gaz gidermeli 

Al-10Ti-1B – U2 
Gaz gidermesiz 

Al-10Ti-1B – U2 
Gaz gidermeli 

Al-3B– U2 
Gaz gidermesiz 

Al-3B– U2 
Gaz gidermeli 
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Al-10Ti-1B – U3 
Gaz gidermesiz 

Al-10Ti-1B – U3 
Gaz gidermeli 

Al-3B– U3 
Gaz gidermesiz 

Al-3B– U3 
Gaz gidermeli 

Al-10Ti-1B – U4 
Gaz gidermesiz 

Al-10Ti-1B – U4 
Gaz gidermeli 

Al-3B– U4 
Gaz gidermesiz 

Al-3B– U4 
Gaz gidermeli 

Şekil 7. Döküm parçasının bölgelerinin parametreler göre yandan görünümleri 

Yandan görünüm kesitlerinden elde edilen döküm bölgeleri ile toplam por alanı ilişkisi Şekil
8’de, por sayısı ilişkisi Şekil 9’da verilmiştir.

a b 

Şekil 8. Yandan görünüm kesitlerinden elde edilen döküm bölgelerine göre toplam por alanı
değişimi. a) Gaz gidermesiz, b) Gaz gidermeli 

a b 

Şekil 9. Yandan görünüm kesitlerinden elde edilen döküm bölgelerine göre por sayısı
değişimi. a) Gaz gidermesiz, b) Gaz gidermeli 
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Döküm parçalarının yandan görünümlerinden elde edilen numunelere ait toplam por alanı
incelendiğinde (Şekil 8) katılaşma morfolojisinin yönlendirildiği bölgeye doğru por 
oluşumunun arttığı görülmektedir. Burada katılaşma esnasında mikroyapı ile beraber porların
da yönlendirildiği sonucuna varılmaktadır. Aynı bulguyu Şekil 9’da verilen por sayısı
grafiğinden de okuyabiliriz. Gaz gidermesiz dökümlerde çok belirgin olmasa da gaz gidermeli 
dökümlerde çok net bir şekilde gözlenmektedir. Ortalama por alanı ise üstten görünüm 
numuneleri ile aynı özellikte olup bu alaşımda ve parametrelerde oluşan porların düzün bir 
geometride olduğu söylenebilir.

Bifilm indeks ve hidrojen içeriği ile üstten görünüm kesitlerinden elde edilen döküm 
bölgelerinde seçilen U2 bölgesinin toplam por alanı değişimi Şekil 10’da verilmiştir.

a b 

Şekil 10. Yandan görünüm kesitlerinden elde edilen U2 döküm bölgesinin toplam por alanı
değişimi. a) Bifilm indeksine göre, b) Sıvı metalin hidrojen içeriğine göre 

Bifilm indeks ve sıvı metalin hidrojen içeriği şekil 10’da verilen grafiklerde de üstten 
görünüm sonuçlarına benzer eğilim sergilemiştir. Sıvı metalin hidrojen içeriğine bağlı olarak 
bifilm indeks değerleri değişmekte ve bifilm indeks değerlerine bağlı olarak da por miktarı
değişmektedir. Sonuç olarak yönlendirilmiş katılaşma metodu ile üretimi yapılan endüstriyel 
parçalarda bifilm oluşumundan kaçınılmalı bunun için de sıvı metalde gaz giderme işlemi
uygulanmalıdır. Aksi takdirde döküm parçalarından ciddi porozite problemleri ile karşı
karşıya kalınabilir.
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ÖZET
Ötektik altı Al-7Si alaşımında mikroyapısal olarak tokluğu sağlayan -dendritlerin arasında 
mukavemet ve aşınmayı artıran silis ötektikleri yer almaktadır. Fakat aşınmanın daha yüksek 
olması istendiği durumlarda tipik olarak silisyum oranının artırımına gidilir. Bu durumda da 
geleneksel olarak Al-12Si ötektik alaşımları çeşitli uygulama alanları bulmaktadırlar. Her iki 
alaşımda da katılaşma sırasında silis morfolojisi kaba ve büyüktür. Bunu değiştirmek için 
diğer bir değişle ince ve fiberli olarak silisleri mikroyapıya dağıtabilmek amacıyla Sr 
modifikasyonu yapılmaktadır. Bu çalışmada silindirik geometride numuneler kokil kalıba 
döküm yöntemiyle üretilmiştir. Döküm parametresi olarak Ar ile gaz giderme öncesi ve 
sonrası; ve AlSr15 modifikasyonu öncesi ve sonrası olmak üzere dört farklı parametreye ait 
numuneler işlenebilirlik testlerine tabi tutulmuştur. Bu numunelerin yüzey pürüzlülüğü, talaş 
morfolojisi ve yığıntı talaş oluşumu araştırılmıştır.

Anahtar kelimeler: Al-7Si ve Al-12Si alaşımları, Döküm, Gaz giderme, İşlenebilirlik, Modifikasyon, Yığıntı 
talaş, yüzey pürüzlülüğü

1. GİRİŞ
Al-Si alaşımlarının çoğunlukla otomotiv sektöründe tercih edildiği bilinmektedir. Bu 
alaşımların otomotiv sektöründe kullanımının artması mikroyapının işlenebilirlik üzerine 
etkisi üzerine daha derin çalışmalar yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu alanda yapılan pek 
çok çalışma olmasına rağmen yetersiz kalmaktadır [1]. Ötektik + dendritik ve ötektik 
katılaşma gösteren alüminyum silisyum döküm alaşımlarının mekanik özellikleri kimyasal 
kompozisyonun yanından mikroyapıda mevcut olabilen ötektik Si ve intermetaliklerin 
morfolojisi ve boyutu gibi mikroyapısal özelliklere de bağlıdır. Normal soğuma şartlarında Si 
partikülleri kaba ve iğnemsi şekilde oluşur. Bu iğnemsi yapılar çatlak başlangıcı olarak 
mekanik özellikler üzerinde önemli rol oynar [2, 3]. Ötektik silis modifikasyonu üç farklı 
yolla mevcut yapıdan daha ince fibros yapıya dönüştürülebilir. İlki kimyasal kompozisyon 
(bazı elementlerin ilavesi ile) ikincisi soğumayı hızlandırma modifikasyonu (hızlı soğuma 
oranı) ve üçüncüsü de termal modifikasyon (ısıl işlem) işlemidir. Günümüz endüstrisinde Sr, 
Na ve Sb gibi elementler çoğunlukla kimyasal modifikasyon amaçlı kullanılmaktadırlar [4-6]. 
Hem ötektik altı hem de ötektik alaşımlara nadir toprak elementlerinin ilavesi modifikasyona 
sebep olduğu ileri sürülmüştür [7-9].  

İşlenebilirlik talaşlı imalat için önemli bir kavramdır. Talaşlı işlenebilirlik proses ve 
malzemeyi birlikte ihtiva eden bir sistem özelliği olarak düşünülmelidir. Malzemeleri 
işlenebilirlik açısından genel bir sıralamaya koymak mümkün değildir. Genellikle 
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biçimlendirme ve diğer çeşitli şekillendirme proseslerinde talaşlı işlem çalışmaları 
gerekmektedir [10]. İşlenebilirlik bu anlamda, malzemelerin daha kolay ve daha az maliyet ile 
işlenebilmesi konusunda yardımcı olmaktadır. Özellikle kesici takım için; takım ömrü, işlenen 
parçadaki yüzey kalitesi ve kesme hızı optimum değerleri konusunda yardımcı olmaktadır. 
Malzemenin sertliği, sünekliği, yüzey gerilmeleri, alaşım elementleri, işleme öncesi 
malzemenin geçirdiği ısıl işlem gibi unsurlar işlenebilirliği etkiler. İdeal talaşlı işleme 
özelliklerinin sağlanmasında, malzemenin mekanik özelliklerinin yanında kesme hızı, 
ilerleme, talaş derinliği ve kesici uç geometrisi gibi işleme parametreleri etkili olmaktadır [11, 
12]. Talaşlı işlem özelliklerinin ideal oranlarda sağlanabilmesi amacıyla, talaş kaldırma 
parametrelerine, kesici uç geometrilerine, malzemenin mikroyapı ve mekanik özelliklerine 
dikkat edilmelidir [13]. 

Bu çalışmada, ticari olarak kullanılan Al-7Si ve Al-12Si alaşımına Sr modifikasyonu 
yapılarak Si morfolojisi değiştirilmiştir. Her iki alaşımda da Sr ilavesi öncesi ve sonrası olmak 
üzere silindirik numuneler kokil kalıplara dökülmüş ve bu numuneler üzerinden yüzey 
pürüzlülüğü, talaş oluşumu ve yığıntı talaş açından işlenebilirlik deneyleri yapılmıştır.

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Malzeme 
Al-Si alaşımlarından dendritik+ötektik katılaşma gösteren A357 ve ötektik katılaşma gösteren 
A413 alaşımları bu çalışmada primer olarak temin edilmiş ve kullanılmıştır. Kullanılan 
alaşımların kimyasal bileşimleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Deneysel çalışmada kullanılan alaşımların kimyasal bileşimleri 

Alaşım Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al
A357 7,00 0,20 0,02 0,03 0,35 0,04 0,1 Kalan 
A413 12,50 0,6 0,1 0,4 0,1 0,1 0,015 Kalan 

Döküm sıcaklığı A357 için 750 °C ve A413 alaşımı için de 700 °C olarak seçilmiştir. Aynı 
anda altılı silindirik numuneler elde edebileceğimiz kokil kalıplar kullanılmıştır. Kalıplardan 
elde edilen numune ölçüleri 13 mm çapında ve 145 mm uzunluğundadır. Döküm kalitesini 
belirlemek için Reduced Pressure Test (RPT) cihazı yardımıyla vakum altında katılaştırma 
numuneleri alınmıştır. Deneysel çalışmada kullanılan kokil kalıp ve RPT cihazında kullanılan 
kalıp resimleri Şekil 1’de verilmiştir. Dökümlerde Si modifiyesi için A15Sr kullanılmıştır.

a b c

Şekil 1. Deneysel çalışmada kullanılan kokil kalıp (a), kokil kalıp ölçüleri (b) ve RPT kum 
kalıbı (c)
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Altılı çekme çubuğundan alınan döküm parçasından mikroyapı incelemesi yapılmıştır. 
Mikroyapı incelemesinde metalografik numune hazırlama aşamalarından geçirilen 
numunelerin optik mikroskop yardımıyla görüntüleri alınmıştır. Azaltılmış basınç test 
cihazından elde edilen numuneler enine bölünerek, parçalardan birinin yüzeyi makro olarak 
incelenmiştir. Makro görüntüleri alınan bu numuneler üzerinde Clemex marka görüntü analiz 
programı ile çalışılmış ve bifilm indeks değerleri hesaplanmıştır. 

2.2. İşlenebilirlik Deneyleri 
İşlenebilirlik deneyleri ISO 3685 (TS 10329)’deki deney şartlarına uygun olarak CNC torna 
tezgahında (Johnford TC-35) gerçekleştirilmiştir. Talaş kaldırma işlemlerinde ISO 1832’ye 
uygun VBGT110302F takımlar seçilmiştir. Deneyler, sabit kesme hızı, talaş derinliği ve 
ilerleme hızlarında yapılmıştır. Deneylerin tamamı kesme ve soğutma sıvısı kullanılmadan 
kuru kesme şartlarında gerçekleştirilmiştir. Ayna punta arasında torna tezgaha bağlanan 
numuneler üzerinden deney öncesi talaş kaldırılarak silindirik bozukluklar ve dış katmanda
homojen olmayan sertliğin olumsuz etkisi ortadan kaldırılmıştır ve homojen talaş kesiti 
sağlanmıştır. İşlenebilirlik deney şartlarının detayları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Talaş kaldırma deney detayları
Takım tezgahı Johnford TC-35 CNC  

Kesici 
takım

Uç 
kalitesi Kaplama Kaplama 

prosesi ISO kesici uç kodu

KU10 TiN PVD VBGT110302F 
Cutting Parameters  

Kesme hızı (v) 100 m/dak. (sabit) 
İlerleme (f) 0.10 mm/dev. (sabit) 
Talaş derinliği (a) 1.0 mm (sabit) 
Kesme uzunluğu 100 mm (sabit) 

Kesme koşulu Kuru 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Metalografik İncelemeler 
Döküm öncesi sıvı metale ilave edilen Al15Sr master alaşımı ile Si modifikasyonu 
amaçlanmış olup döküm sonrası parçalardan alınan mikroyapı görüntüleri A357 için Şekil 
2’de ve A413 için de Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 2. A357 alaşımına ait (a) ilavesiz, (b) Al15Sr ilaveli şartların mikroyapıları



Oturum | Session: Alüminyum Döküm Prosesleri / Aluminium Casting Processes312

ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium                 2015 İstanbul

ALUS’07

Şekil 3. A413 alaşımına ait (a) ilavesiz, (b) Al15Sr ilaveli ilaveli şartların mikroyapıları

A357 alaşımına ait mikroyapılar incelendiğinde Şekil 2a da verilen resimde tipik bir ötektik 
altı alaşım morfolojisi görülmekte, Şekil 2b’de Al15Sr master alaşımının etkisi göze 
çarpmaktadır. İlk resimde uzun ve kaba oluşan Si partikülleri ikinci resimde küçük ve ince 
oluşmuştur. Modifiyeli dökümde dendritik ve ötektik modifiyesiz döküme nazaran daha 
düzgün bir dağılım göstermiştir. Dökümlerde kullanılan Si modifikasyonu parametresi A413 
alaşımında da başarılı olduğu Şekil 3’de verilen mikroyapı resimlerinde net bir şekilde 
görülmektedir. Klasik ötektik mikroyapısı Şekil 3a, Si modifiyeli ötektik yapısı Şekil 3b 
verilen resimlerde görülmektedir. 

Dökümlerde kullanılan ilavesiz ve Al15Sr ilavesi parametreleri için bifilm indeks, bifilm 
sayısı ve ortalama bifilm uzunluğu değişimleri gaz giderme öncesi ve sonrası olmak üzere
A357 için Şekil 4’de ve A413 için Şekil 5’de verilmiştir. 

Şekil 4. A357 alaşımının döküm şartlarına göre bifilm indeks, bifilm sayısı ve ortalama bifilm 
uzunluğu değişimi
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Şekil 5. A413 alaşımının döküm şartlarına göre bifilm indeks, bifilm sayısı ve ortalama bifilm 
uzunluğu değişimi

A357 alaşımının dökümlerinden RPT (Reduced Pressure Test) numuneleri alınmış ve bu 
numunelerde bifilm indeks değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler grafiksel olarak 
incelendiğinde (Şekil 4) gaz giderme öncesi dökümlerde bifilm indeks değeri AlSr15
modifiye edici ilave edildiğinde ciddi oranda arttığı göstermiştir. Bifilm indeksin artmasıyla 
bifilm sayısı da benzer şekilde artmıştır. Gaz giderme sonrası dökümler de ise tam tersi etki 
görülmektedir. Fakat bu etki gaz giderme öncesi kadar belirgin değildir. Ortalama bifilm 
uzunlukları gaz giderme öncesinde AlSr15 ilavesi ile azalırken yani daha küçük boyutlarda 
bifilmler oluşurken gaz giderme sonrasında AlSr15 ilavesinin bifilm boyutlarının 
değişmesinde etkili olmadığı görülmüştür. 

Bifilm indeks ve bifilm sayısı açısından A413 alaşımı değerlendirildiğinde (Şekil 5) A357 
alaşıma göre ters bir ilişki göze çarpmaktadır. A413 ötektik alaşımında AlSr15 ilavesi hem
bifilm indeks değerini hem de bifilm sayısını azalmaktadır. Ortalama bifilm uzunluğu 
değerleri hem gaz giderme öncesinde hem de gaz giderme sonrasında AlSr15 ilavesi ile 
artmaktadır. Yani modifiye edilmiş ötektik alaşımda oluşan bifilm boyutları modifiyesi 
alaşıma nazaran daha büyüktür. 

3.1. İşlenebilirlik

3.1.1. Yığıntı talaş oluşumu

Numunelerin işlenmesinden sonra kesici kenera yapışan yığıntı talaşboyutlarını gösteren 
resimler Şekil 6 ve Şekil 7’de veilmiştir.
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a) İlavesiz gaz giderme öncesi b) İlavesiz gaz gidermeli

c) Alsr15 ilaveli gaz giderme öncesi d) Alsr15 ilaveli gaz gidermeli 
Şekil 6. A357 alaşımlı numunelerin işlenmesinden sonra kesici kenara yapışan yığıntı talaş 

boyutları.

Şekil 6’da resimler incelendiğinde genel olarak ilavesiz numunelerin işlenmesi sonucu oluşan 
yığıntı talaş boyutlarının, Alsr15 ilaveli numunelerin işlenmesi sonucu oluşan yığıntı talaş 
boyutlarından daha büyük olduğu görülmektedir. Ayrıca gaz giderme işleminin yığıntı talaş 
boyutunu düşürdüğü açık bir şekilde görülmektedir. İlavesiz  A357 numunelerin mikro 
yapısında görülen uzun ve kaba Si partikülleri (Şekil 2a) talaşlı işleme esnasında yığıntı talaş 
boyutunu arttırıcı bir etki yaptığı söylenilebilir. A357 alaşımının modifiyesiyle Si 
partiküllerinin daha küçük ve ince bir şekilde oluşması ayrıca bu numunelerin mikroyapısında 
dendritik ve ötektik yapının daha düzgün dağılımı yığıntı talaş boyutunda küçülmeye neden 
olmuştur.

a) İlavesiz gaz giderme öncesi b) İlavesiz gaz gidermeli

c) Alsr15 ilaveli gaz giderme öncesi d) Alsr15 ilaveli gaz gidermeli 
Şekil 7. A413 alaşımlı numunelerin işlenmesinden sonra kesici kenara yapışan yığıntı talaş 

boyutları.

A423 alaşımlı numunelerde, ilavesiz numunelerin işlenmesinden sonra oluşan yığıntı talaş 
boyutunun ilaveli numunelerden daha büyük olduğu belirlenmiştir. Numunelerin 
mikroyapıları incelendiğinde Si morfolojisinin yığıntı talaş boyutunda belirleyici bir etken 
olduğu söylenilebilir. Kaba Si morfolojisinin yığıntı talaş boyutunu arttırdığı ve Si 
modifikasyonunun yığıntı talaş boyutunu küçülttüğü yapılan deneyler sonucunda görülmüştür.
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A357 ve A413 alaşımları karşılaştırıldığında A413 alaşımının işlenmesinde oluşan yığıntı 
talaş boyutları nispeten daha küçük boyutlardadır. 

3.1.2. Talaş şekilleri ve morfolojisi
A357 ve A413 alaşımlarının işlenmesi sonrası oluşan talaş tipleri ve talaş morfolojileri Şekil 8 
ve Şekil 9’da görülmektedir.

Şekil 8. A357 alaşımlı numunelerin işlenmesinden sonra oluşan talaş şekilleri ve talaş 
morfolojisi

Şekil 9. A413 alaşımlı numunelerin işlenmesinden sonra oluşan talaş şekilleri ve talaş 
morfolojisi

Talaşlar şekil olarak ele alındığında genel olarak yapılan deneyler sonucunda helisel talaşlar 
elde edilmiştir. Gaz gidermesiz A357 ve A413 alaşımlarının işlenmesi sonucu elde edilen
talaşlar gaz gidermeli numunelerin tlaşlarına göre nispeten daha kısa boyutta olguğu 
görülmüştür. Bunun muhtemel sebebi gaz gidermesiz numunelerde bifilm yoğunluğunun fazla 
olması ve yapıda bulunan bifilmin talaş oluşumu esnasında kesme bölgesindeki kuvvetler ve 
gerilmelerin etkisiyle çatlak ilerlemesini hızlandıracağı ve talaşların talaşın uzamasına izin 
vermeyerek daha kısa boyutlarda kırılmasına sebep olacağı düşünülmektedir. Yine Şekil 8 ve 
Şekil 9 incelendiğinde A357 alaşımlarının işlenmesi sonucu oluşan talaşın A413 alaşımlarının 
talaşlarından daha kararsız ve düzensiz olduğu görülmektedir. Bununda A357 alaşımlarının 
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talaşlarının işleme esnasında daha fazla deformasyona uğraması sebebiyle oluştuğu 
düşünülmektedir. Talaş oluşumu esnasında kesme bölgesindeki gerilimlerin etkisiyle silizler 
kırılarak parçalanmış, deformana uğramış ve kesme düzlemi açısına paralel olarak 
yönlenmiştir.

3.1.3. Yüzey pürüzlülüğü
Şekil 10’da numunelerin işlenmesi sonrası ölçülen yüzey pürüzlülük değerleri görülmektedir.

Şekil 9. A357 ve A413 alaşımlı numunelerin işlenmesi sonrası yüzey pürüzlülük değerleri

A357 ve A413 numunelerinin yüzey pürüzlülük değerleri incelendiğinde genel olarak A357 
numulerin pürüzlülük değerlerinin yüksekolduğu, Alsr15 ilavesinin ve gaz giderme işleminin 
her iki alaşımında yüzey pürüzlülük değerlerini düşürdüğü görülmüştür. Kaba ve uzun Si 
partikülleri yığıntı talaş eğilimini arttırmaktadır (Şekil 6). İşlenen malzemeden daha sert ve 
büyük boyutlarda oluşan yığıntı talaş kesici kenar gibi davranmaktadır ve kesici kenarın alt 
kısmına doğru büyüyerek işlenmiş yüzeyi düzensiz deforme etmektedir buda işlenen 
malzemenin yüzey pürüzlülüğünün artmasına neden olmaktadır. Numunelerin yapısında 
bulunan bifilm yoğunluğu yüzey pürüzlülüğünüde olumsuz yönde etki yapmaktadır.

4. SONUÇLAR
1. Si morfolojisinin yığıntı talaş boyutunda belirleyici bir etkendir. Kaba Si morfolojisinin 
yığıntı talaş boyutunu arttırdığı ve Si modifikasyonunun yığıntı talaş boyutunu küçülttüğü 
yapılan deneyler sonucunda görülmüştür.
2. A357 ve A413 alaşımları karşılaştırıldığında A413 alaşımının işlenmesinde oluşan yığıntı 
talaş boyutları nispeten daha küçük boyutlardadır.
3. Bifilm miktarı ve boyutu talaş şeklinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bifilm yoğunluğu 
arttıkça talaş boyutu küçülmektedir.
4. Talaş oluşumu esnasında kesme bölgesindeki gerilimlerin etkisiyle silisler kırılarak 
parçalanmış, deformana uğramış ve kesme düzlemi açısına paralel olarak yönlenmiştir.
5. A357 ve A413 numunelerinin yüzey pürüzlülük değerleri incelendiğinde, A357 numulerin 
yüzey pürüzlülük değerlerinin yüksek olduğu, Alsr15 ilavesinin ve gaz giderme işleminin her 
iki alaşımında yüzey pürüzlülük değerlerini düşürücü bir etki yaptığı görülmüştür.
6. Numunelerin yapısında bulunan bifilm yoğunluğu yüzey pürüzlülüğünüde olumsuz yönde 
etki yapmaktadır.
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talaşlarının işleme esnasında daha fazla deformasyona uğraması sebebiyle oluştuğu 
düşünülmektedir. Talaş oluşumu esnasında kesme bölgesindeki gerilimlerin etkisiyle silizler 
kırılarak parçalanmış, deformana uğramış ve kesme düzlemi açısına paralel olarak 
yönlenmiştir.

3.1.3. Yüzey pürüzlülüğü
Şekil 10’da numunelerin işlenmesi sonrası ölçülen yüzey pürüzlülük değerleri görülmektedir.

Şekil 9. A357 ve A413 alaşımlı numunelerin işlenmesi sonrası yüzey pürüzlülük değerleri

A357 ve A413 numunelerinin yüzey pürüzlülük değerleri incelendiğinde genel olarak A357 
numulerin pürüzlülük değerlerinin yüksekolduğu, Alsr15 ilavesinin ve gaz giderme işleminin 
her iki alaşımında yüzey pürüzlülük değerlerini düşürdüğü görülmüştür. Kaba ve uzun Si 
partikülleri yığıntı talaş eğilimini arttırmaktadır (Şekil 6). İşlenen malzemeden daha sert ve 
büyük boyutlarda oluşan yığıntı talaş kesici kenar gibi davranmaktadır ve kesici kenarın alt 
kısmına doğru büyüyerek işlenmiş yüzeyi düzensiz deforme etmektedir buda işlenen 
malzemenin yüzey pürüzlülüğünün artmasına neden olmaktadır. Numunelerin yapısında 
bulunan bifilm yoğunluğu yüzey pürüzlülüğünüde olumsuz yönde etki yapmaktadır.

4. SONUÇLAR
1. Si morfolojisinin yığıntı talaş boyutunda belirleyici bir etkendir. Kaba Si morfolojisinin 
yığıntı talaş boyutunu arttırdığı ve Si modifikasyonunun yığıntı talaş boyutunu küçülttüğü 
yapılan deneyler sonucunda görülmüştür.
2. A357 ve A413 alaşımları karşılaştırıldığında A413 alaşımının işlenmesinde oluşan yığıntı 
talaş boyutları nispeten daha küçük boyutlardadır.
3. Bifilm miktarı ve boyutu talaş şeklinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bifilm yoğunluğu 
arttıkça talaş boyutu küçülmektedir.
4. Talaş oluşumu esnasında kesme bölgesindeki gerilimlerin etkisiyle silisler kırılarak 
parçalanmış, deformana uğramış ve kesme düzlemi açısına paralel olarak yönlenmiştir.
5. A357 ve A413 numunelerinin yüzey pürüzlülük değerleri incelendiğinde, A357 numulerin 
yüzey pürüzlülük değerlerinin yüksek olduğu, Alsr15 ilavesinin ve gaz giderme işleminin her 
iki alaşımında yüzey pürüzlülük değerlerini düşürücü bir etki yaptığı görülmüştür.
6. Numunelerin yapısında bulunan bifilm yoğunluğu yüzey pürüzlülüğünüde olumsuz yönde 
etki yapmaktadır.
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ÖZET
Al-Si alaşmlar iyi döküm karakteristiği, sl işleme uygunluk, yüksek mekanik özellikler, 
düşük yoğunluk, yüksek korozyon direnci gibi özelliklerinden dolay başta otomotiv olmak 
üzere endüstrinin pek çok noktasnda kullanlmaktadr. Alüminyum alaşmlarnn tane 
inceltmesi Al-Ti, Al-Ti-B ve Al-B gibi master alaşmlarnn ilavesi ile gerçekleştirilmektedir. 
Tane inceltme işlemi ile elde edilen tane boyutu tanenin türüne ve miktarna, döküm 
scaklğna, kalp scaklğna, kalp türüne ve tane incelticinin döküm öncesi sv metale ilave 
edildiği zamana bağldr. Bu çalşmada A356 (Al-7Si) alaşmna farkl oranlarda (% 0.1, 0.5 
ve 1) Al-5Ti-1B master alaşm ilave edilmiştir. Çekme çubuğu geometrisine sahip kokil 
kalba 725C ve 750C scaklklarda dökümler yaplmştr. Sv metale master alaşm ilavesi 
yapldktan sonra 30, 60 ve 120. dakikalarda dökümler gerçekleştirilmiştir. Döküm kalitesi ile 
mikroyapsal incelemeler ve sertlik ölçümleri kyaslanmştr.

Anahtar kelimeler: A356, tane inceltici, Ti, süre

THE TIME DEPENDENT EFFECT OF ADDING Al-5Ti-1B GRAIN 
REFINER ON A356 ALUMINIUM CASTING ALLOY 

ABSTRACT
Al-Si alloys are widely used in automobile, electrical, aircraft industries due to 
their good casting characteristics and mechanical properties, heat treatment suitability, low density, high 
corrosion resistance. Al-Ti, Al–Ti–B, Al-B master alloys used grain refiner for many Al alloys. Grain refinement 
depends on grain size and quantity, casting temperature, mold type and temperature and timing of the grain 
refiner addition. In this thesis, the effects of these parameters on the mechanical properties of A356 (Al-7Si) 
foundry alloys were investigated. Grain refinement was achieved by adding Al-5Ti-1B master alloy. The pouring 
temperatures were selected as 725C and 750 °C. After the addition of grain refiner Al alloy smelted in 30, 60 
and 120 minutes. 

Keywords: A356, grain refiner, Ti, time

1. GİRİŞ

Hafif metal alaşmlarnn endüstride kullanm gün geçtikçe artmaktadr. Yoğunluğu yaklaşk 
demirin üçte biri olan alüminyum alaşmlar; hafifliğine karşn alaşmlandrldğnda 
mukavemeti demirinkine yaklaşmaktadr. Bunun yannda geri dönüştürülebilirlik, sl işleme 
uygunluk, yüksek mekanik özellikleri, yüksek korozyon direnci gibi özelliklerinden dolay 
ihtiyaçlara cevap verir [1,2]. 
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1. GİRİŞ

Hafif metal alaşmlarnn endüstride kullanm gün geçtikçe artmaktadr. Yoğunluğu yaklaşk 
demirin üçte biri olan alüminyum alaşmlar; hafifliğine karşn alaşmlandrldğnda 
mukavemeti demirinkine yaklaşmaktadr. Bunun yannda geri dönüştürülebilirlik, sl işleme 
uygunluk, yüksek mekanik özellikleri, yüksek korozyon direnci gibi özelliklerinden dolay 
ihtiyaçlara cevap verir [1,2]. 
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İlk olarak tane inceltme işlemi titanyum ve bor içeren tuz flukslarnn sv metale ilavesi ile 
gerçekleşmiştir. Ancak bu tuz flukslarnn neden olduğu sv metalin hidrojen içeriğinin 
artmas ve korozif gazlarn oluşmas gibi sorunlar tane inceltme işleminin kalitesini olumsuz 
etkilemiştir. Alüminyum dökümünde tane inceltme işlemi için Al-Ti, Al-B, Al-Ti-B ve Al-Ti-
C gibi master alaşmlar tercih edilmektedir [1]. 

Tane inceltme işlemi başaryla gerçekleştiği takdirde mekanik özelliklerde artş, mikro 
yaplarn homojenleşmesi, porozitede azalma ve daha iyi besleme gözlenmelidir. Tane boyutu 
ile mekanik özellikler arasndaki ilişkiyi veren Hall-Petch denklemi de tane boyutu ile 
mekanik özellikler arasnda ters orant olduğunu iddia etmektedir [3-7].(1) 

                                   (1) 

Tane boyutu kontrolü, tane incelticilerin yan sra kalp scaklğ, katlaşma hz ve döküm 
scaklğ etkenlerine de bağldr.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA

Bu çalşmada sekonder A356 (Al-7Si) alüminyum alaşmna %0.1, %0.5 ve %1 oranlarnda 
Al-5Ti-1B master alaşm ilave edilerek 725C ve 750C scaklklarnda kokil ve kum 
kalplara döküm yaplmştr. Ergitme işlemi Wisd marka frnda gerçekleştirilmiş olup frnn 
termokuplu K tipidir. Dökümde Şekil-1’deki pota (a), kokil kalp (b) ve kum kalp (c) 
kullanlmştr. Dökülen parçann boyutlar Şekil-2’deki gibidir. Kum kalba yaplan dökümde 
kaybolan köpük yöntemi kullanlmştr.

      (a)                     (b)          (c) 

Şekil 1. Pota (a), kokil kalp (b) ve kaybolan köpük yöntemi için hazrlanmş kum kalp (c)

Şekil 2. Dökülen parçann teknik resmi
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Bu çalşmada sekonder A356 alüminyum alaşm kullanlmştr ve kimyasal analizi Tablo 
1’deki gibidir.

Tablo 1. Sekonder A356 alüminyum alaşmnn kimyasal analizi

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al 
6,60 0,35 0,02 0,03 0,28 0,04 0,14 Kalan 

725C’de srasyla %0.1, %0.5 ve %1 oranlarnda master alaşm ilavesi ile sv metal 
hazrlanmştr. Döküm, master alaşm ilavesinden sonra srasyla 30, 60. ve 120. dakikalarda 
önce kokil kalba, sonra kum kalba yaplmştr. Tüm bu işlemler 750C için de 
tekrarlanmştr. Çalşmada kalp scaklğ ve kalp açma süresi sabit tutulmuştur.

Katlaşmann ardndan kalptan çkarlan parçalarn besleyiciye yakn tarafndan 1 cm 
genişliğinde geniş kesit, parçann tam ortasndan da 1 cm genişliğinde dar kesit numune 
kesilerek alnmştr. Alnan numuneler scak bakalite alnarak srasyla 180, 240, 400, 600, 
800 ve 1200’lük zmparalar ile zmparalanp, 6 μm tane boyutuna sahip elmas pasta ile 
parlatlmştr. Parlatma işleminin ardndan dağlama işlemi uygulanmamştr. Mikroyap 
görüntülerinin tamam Olympus metalurji mikroskobu ile 5X büyütmede alnmştr. Alnan 
görüntülerin ortalama tane boyutu hesaplanmştr. Ardndan tüm görüntülere ait sertlikler 
Zwick marka sertlik cihaz ile tespit edilmiştir. Deneysel çalşmann sonuçlar şu şekildedir:

Şekil 3. 725C’de kokil kalba yaplan döküme ait geniş kesitteki 
tane boyutu-döküm zaman ve sertlik-döküm zaman grafikleri
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Şekil 4. 725C’de kokil kalba yaplan döküme ait dar kesitteki
tane boyutu-döküm zaman ve sertlik-döküm zaman grafikleri

Şekil 5. 725C’de kum kalba yaplan döküme ait geniş kesitteki
tane boyutu-döküm zaman ve sertlik-döküm zaman grafikleri

Şekil 6. 725C’de kum kalba yaplan döküme ait dar kesitteki
tane boyutu-döküm zaman ve sertlik-döküm zaman grafikleri
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Şekil 7. 750C’de kokil kalba yaplan döküme ait geniş kesitteki
tane boyutu-döküm zaman ve sertlik-döküm zaman grafikleri

Şekil 8. 750C’de kokil kalba yaplan döküme ait dar kesitteki
tane boyutu-döküm zaman ve sertlik-döküm zaman grafikleri
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Şekil 9. 750C’de kum kalba yaplan döküme ait geniş kesitteki
tane boyutu-döküm zaman ve sertlik-döküm zaman grafikleri

Şekil 10. 750C’de kum kalba yaplan döküme ait dar kesitteki
tane boyutu-döküm zaman ve sertlik-döküm zaman grafikleri

3. BULGULAR 

Yaplan deneysel çalşmann sonucunda kokil kalpta en verimli tane küçülmesi %1 master
alaşm ilavesi ile 750C’de yaplan dökümde görülmüştür. Geniş kesitte ortalama tane boyutu 
master ilavesi ile 16 μm’den 11 μm’ye düştüğü tespit edilmiştir. Bu en verimli sonuç %1 
master alaşm ilavesinden 120 dakika sonra yaplan dökümde gerçekleşmiştir. Ayn döküme 
ait numunenin ince kesiti incelendiğinde ise ortalama tane boyutunun 12 μm’den 9 μm’ye 
düştüğü tespit edilmiştir.

750C’de kokil kalba yaplan dökümün dar kesit numunesi incelendiğinde 9 μm‘lik ortalama 
tane boyutu 120. dakikada yaplan dökümün yan sra 30. dakikada yaplan dökümde de 
yakalanmştr.
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Kum kalba yaplan dökümlerde en verimli tane küçülmesi ise 750de %1 master alaşm 
ilavesi ile yaplan dökümde tespit edilmiştir. Söz konusu şartlar altnda yaplan dökümde 
geniş kesitte en küçük tane boyutu 30. dakikada yaplan dökümde tespit edilmiş olup ortalama 
tane boyutu 56 μm’den 30 μm’ye düşmüştür. Ayn şartlarda dar kesitte ise en küçük tane 
boyutu 60. dakikada yaplan dökümde tespit edilmiş olup ortalama tane boyutu 44 μm’den 24 
μm’ye düşmüştür.

Yaplan sertlik ölçümlerine göre en yüksek sertlik değerleri genellikle 725C’de yaplan 
dökümlerde elde edilmiştir. 

Kokil kalba yaplan dökümde geniş kesitte en yüksek sertlik 725C’de %1 master alaşm 
katksnn ardndan 120. dakikada yaplan dökümde gerçekleşmiştir. Elde edilen sertlik değeri 
94 HV olarak tespit edilmiştir. Kokil kalba yaplan dökümlerde dar kesitte en yüksek sertlik 
değeri ise 750C’de %0,1 master alaşm katksnn ardndan 60. Dakikada yaplan dökümde 
tespit edilmiştir. Tespit edilen sertlik değeri 108 HV’dr

Kum kalba yaplan dökümde geniş kesitte en yüksek sertlik değeri 725C’de %0,1 master 
alaşm katksnn ardndan 30. dakikada yaplan dökümde tespit edilmiş olup sertlik değeri 85 
103 HV’dir. Dar kesitteki en yüksek sertlik ise 725C’de %0,1 master alaşm katksnn 
ardndan 120. dakikada yaplan dökümde tespit edilmiştir ve sertlik değeri 99 HV’dir.

4. TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Her dökümde minimum tane boyutu için ideal master alaşm oran ve döküm zaman 
deneysel çalşma sonucunda tespit edilmiştir. 750C’de yaplan dökümde tespit edilen tane 
küçülmesi 725C’de yaplan dökümde tespit edilene göre oldukça verimlidir. 750C’de 
yaplan dökümdeki tane küçülmesi verimi kokil kalpta %30’a, kum kalpta %45’e 
ulaşmaktadr. Bu yüksek verim master alaşm ilavesinin yan sra aşr stma ile de 
açklanabilir.

Her döküm şart için zamanla minimum ortalama tane boyutuna ulaşlmasnn ardndan zaman 
ilerledikçe yapda tane kabalaşmas meydana gelmektedir. Tane küçülmesini sağlayan 
intermetalikler zaman ilerledikçe difüzyon ile bir araya gelerek ya da yerçekimi etkisiyle 
potann alt ksmlarna ilerleyerek çekirdekleşme merkezi saysn azaltmaktadr.

Deney sonuçlar ile Hall-Petch denklemi (1) uyuşmamaktadr. Teoriye göre ortalama tane 
boyutu küçülürken mekanik özellikler artmaldr. Ancak çalşmada belirlenen sertlik değerleri 
ortalama tane boyutundan bağmszdr. Sertlik testi mekanik özelliklerin belirlenmesinde 
yeterli ya da doğru tercih olmayabilir. Bu nedenle söz konusu şartlarda hazrlanmş çekme 
numuneleri ile çekme testi de yaplmal, sonuçlar tekrar değerlendirilmelidir.
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Kaybolan Köpük Yöntemi Kullanılarak Al-Si Alaşımlarının Akışkanlığının 
İncelenmesi

Fluidity of Lost Foam Cast Al-Si Alloys

Nazlıcan Yüksel¹, Saitali Tomoğlu¹, Eray Erzi¹, Çağlar Yüksel², Derya Dışpınar¹
¹İstanbul Üniversitesi, ²Yıldız Teknik Üniversitesi  /  Türkiye

KAYBOLAN KÖPÜK YÖNTEMİ KULLANILARAK AL-Sİ
ALAŞIMLARININ AKIŞKANLIĞININ İNCELENMESİ

Derya DIŞPINAR, Çağlar YÜKSEL, Eray ERZİ,

Nazlıcan YÜKSEL, Saitali TOMOĞLU

1.GİRİŞ

Kaybolan köpük yöntemi son yıllarda gelişim göstermiş, kum kalıp ile döküm 

yöntemine gelecekte alternatif olabilecek yeni döküm yöntemlerindendir. Maça 

kullanılmaması ve bağlayıcısız kum kullanılması kalıp hazırlama işlemlerini hem 

basitleştirmiştir hem de üretim maliyeti düşürmüştür.

Kaybolan köpük yöntemiyle ilgili çalışmalar yapılmış olup akışkanlık etkisi üzerine 

inceleme yapılmamıştır. Bu nedenle çalışma da E-140 ( AlSi12 ) ve E-110 ( AlSi5Cu3 )  

alaşımlarının 5x5, 10x10, 20x20 ebatlarında L profili şeklinde köpükler keserek farklı

yükseklikteki yollukları kullanılarak bağlayıcısız döküm kumu içerisine döküm yaparak 

akışkanlık incelemesi yapılmıştır.

E-110 (AlSi5Cu3 )  alaşımını 700 0C ve 740 0C de 5x5, 10x10 ve 20x20 kesitlerindeki 

profillerin farklı yatay mesafelerde ve farklı yolluk mesafelerinde olmak üzere dökümleri 

gerçekleştirilip akışkanlıkları(dolumları)incelenmiştir.

E-140 ( AlSi12 ) alaşımının 625 0C ve 700 0C de 5x5, 10x10 ve 20x20 kesitlerindeki 

profillerin farklı yatay mesafelerde ve farklı yolluk mesafelerinde olmak üzere dökümleri 

gerçekleştirilip akışkanlıkları(dolumları)incelenmiştir.

Her bir dökümden numuneler alıp metalografik incelemeleri yapılarak iç yapı

özellikleri incelenmiştir.

2.DENEYSEL ÇALIŞMA

Kaybolan köpük yönteminde maça kullanılmaması ve bağlayıcısız kum kullanılması
kalıp hazırlama işlemlerini hem basitleştirmiştir hem de üretim maliyetini düşürmüştür.

Köpük model dökümünde ergimiş metal akış hızı boş kalıba dökümdeki akış hızından
daha yavaş ve kontrollüdür. Kalıp dolu olduğundan içerideki hava miktarı daha azdır ve 
döküm sırasında oksitten kaynaklanabilecek döküm hatası olasılığı daha düşüktür. Dolu 
kalıba döküm yönteminin bu avantajlarından yararlanmayı amaç edinerek köpükten 
hazırlanan modelin sıvı metal ile tam olarak dolması gerektiğini dikkate alarak en uygun 
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akışkanlığı bulmak için iki ayrı alaşımdan farklı ebatlarda, farklı döküm sıcaklıklarında
dökümler gerçekleştirilmiştir.

Kaybolan köpük yöntemiyle ilgili çalışmalar yapılmış olup akışkanlık etkisi üzerine 
inceleme yapılmamıştır. Bu nedenle çalışma da E-140 ( AlSi12 ) ve E-110 ( AlSi5Cu3 )  
alaşımlarının 5x5, 10x10, 20x20 ebatlarında L profili şeklinde polistren köpükler keserek 
farklı yükseklikteki yollukları kullanılarak bağlayıcısız döküm kumu içerisine döküm yaparak 
akışkanlık incelemesi yapılmıştır.

3.1Tablo: E140-E110 alaşımları kimyasal analizi 

E-110 (AlSi5Cu3 )  alaşımını 700 0C ve 740 0C de 5x5 ebatlarındakinin yolluğunu 30 
mm yatay mesafesini 50 mm ve yolluğu 60 mm yatay mesafesi 100 mm boyutlarında, 10x10 
ebatlarındakinin yolluğunu 30 mm yatay mesafesini 100 mm ve yolluğu 60 mm yatay 
mesafesi 200 mm boyutlarında, 20x20 ebatlarındakinin yolluğunu 50 mm yatay mesafesi 100 
mm ve yolluğu 120 mm yatay mesafesi 200 mm boyutlarında dökümler gerçekleştirilip
profillerin dolumları (akışkanlıkları) incelenmiştir.

                       

Şekil 3.1: Deneysel çalışmada kullanılan           Şekil 3.2:  Kuma gömülen köpük köpük 

köpük modeller                                                        modeller 

ISO Norm Alaşım Fe Si Cu Mn Mg Zn Ni Ti Pb Sn 

LM4/AS5U3 Etial 110 0,7 4-6 2-4 0,2-
0,6

0,15 0,2  0,20 0,1 0,05 

Alsİ12CuFe/
LM6/AS13

Etial 140 0,6 11,5-
13,5

0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,15 0,1 0,05 
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E-140 ( AlSi12 ) alaşımının 625 0C ve 700 0C de 5x5 ebatlarındakinin yolluğunu 30 
mm yatay mesafesini 50 mm ve yolluğu 60 mm yatay mesafesi 100 mm boyutlarında, 10x10 
ebatlarındakinin yolluğunu 30 mm yatay mesafesini 100 mm ve yolluğu 60 mm yatay 
mesafesi 200 mm boyutlarında, 20x20 ebatlarındakinin yolluğunu 50 mm yatay mesafesi 100 
mm ve yolluğu 120 mm yatay mesafesi 200 mm boyutlarında dökümler gerçekleştirilip
profillerin dolumları (akışkanlıkları) incelenmiştir.

Döküm aşamasında alaşımlar 1 kg’lık grafit potalar kullanılarak rezistans fırınına şarj
edilmiş ve alaşımlar istenilen parametre aralığına gelince polistren köpük model bağlayıcısız
kum içerisine gömülerek kalıp hazırlanmıştır ve döküm yapılmıştır. Her bir dökümden 
numuneler alınıp mikroyapılarını gözlemlemek için numunelere metalografi hazırlık işlemleri
olan zımparalama ve parlatma işlemleri yapılmıştır. Zımparalamayı sırasıyla 60,180, 240, 
400, 600, 800, 1200’ lük zımparalar ile gerçekleştirilmiştir. Parlatma aşaması ise çuha üzerine 
elmas pasta ve yağ sürülerek gerçekleştirilmiştir. Metalografik hazırlığı biten numunelerin 
Optik Mikroskopta mikroyapı fotoğraflarını çekilmiş ve bu fotoğraflardan yararlanarak E-110 
alaşımı için ortalama dentrit boyları, E-140 alaşımında ise ortalama silisyum boyutu 
hesaplanmıştır.

3.BULGULAR VE TARTIŞMA

Döküm sonrası elde edilen profiller aşağıda gösterilmiştir.

                                        

Şekil 4.1: E-140 alüminyum alaşımına ait            Şekil 4.2: E-110 alüminyum alaşımına

döküm örnekleri                                                        ait döküm örnekleri 

                                     

Şekil 4.3: E-110 alüminyum alaşımına Şekil 4.4: 700 0C sıcaklıkta   (5x5x60) yolluk ve

ait döküm örnekleri                                   (5x5x100) yatay mesafeye ait alaşım örneği
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Şekil 4.1 ve Şekil 4.2’de görüldüğü üzere E-140 ve E-110 alüminyum alaşımlarının

dökümleri sonucunda genel anlamda köpük modelin doldurulamaması ile ilgili bir problem 

gözlenmemiştir.

Şekil 4.3’de de görüldüğü gibi alaşımların dökümleri sırasında patlama gözlenmiştir,

istenilen döküm profili elde edilememiştir. Bu duruma sebep olarak yeterli metalostatik 

basınç değerine ulaşılamaması düşünülmüştür. Çözüm olarak; yolluk mesafesini uzatmak, 

köpük modellerin daha derin bir kalıp kullanılarak dökümünün yapılması, kalıp hazırlanması

sırasında kullanılan bağlayıcısız kumun gevşek olmaması gerektiği düşünülmüştür. Döküm 

parçalarında görülen patlamaları engellemek için 5x5 kesit alanına sahip modellerin yolluk 

mesafeleri 30 mm’den 60 mm’ye, 10x10 kesit alanına sahip modellerin yolluk mesafeleri 30 

mm’den 60 mm’ye, 20x20 kesit alanına sahip modellerin yolluk mesafeleri 50 mm’den 120 

mm’ye çıkartılmıştır. Bu yapılan düzenleme ile patlama hatalarının büyük ölçüde azaldığı

gözlenmiştir.

5x5 kesit alanına sahip köpük modellerin iki farklı ebatlarında da yapılan

dökümlerinde yatay mesafenin tam olarak dolmadığı gözlenmiştir bu durum Şekil 4.4’de 

gösterilmiştir. Bu hatalara sebep olarak yolluk girişinde kalan kum ve köpük modelin 

gözenekli yapısının, kumun model içerisine girmesine olanak sağlamasından ergimiş metalin 

model içerisinde ilerlemesine engel olduğu düşünülmüştür.

Şekil 4.5: Döküm sonrası kalıp görüntüsü 

E-110 ve E-140 alüminyum alaşımlarının kaybolan köpük yöntemi ile farklı

sıcaklıklarda yapılan dökümleri sonucu elde edilen mikroyapı örneklerinden bir kısmı

aşağıdadır. İşlem yapılan sıcaklıklar E-110 alaşımı için 700 0C ve 740 0C, E-140 alaşımı için 

ise 625 0C  ve 700 0C’dir.
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Tablo 4.1: E-140 alüminyum alaşımı mikroyapı görüntüleri (5x büyütme) 

Boyut 7000C

Yolluk(mm):

(5x5x30)

Yatay mesafe(mm): 

(5x5x60)

Yolluk(mm):

(10x10x30)

Yatay mesafe(mm): 

(10x10x100)

Yolluk(mm):

(20x20x50)

Yatay mesafe(mm): 

(20x20x100)

Tablo 4.1’de E-140 alüminyum alaşımının farklı kesit alanına sahip profillerin 

tasarımlarına ait dökümlerden elde edilen mikroyapıları görüntüleri verilmiştir,
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Tablo 4.2: E-110 alüminyum alaşımı mikroyapı görüntüleri (5xbüyütme) 

Boyut 7000C 7400C

Yolluk(mm):

(5x5x30)

Yatay mesafe(mm): 

(5x5x50)

Yolluk(mm):

(10x10x30)

Yatay mesafe(mm): 

(10x10x100)

Yolluk(mm):

(20x20x50)

Yatay mesafe(mm): 

(20x20x100)

Tablo 4.2’de E-110 alüminyum alaşımının farklı kesit alanına sahip yolluk 

tasarımlarına ait dökümlerden elde edilen mikroyapıları görüntüleri verilmiştir.
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Şekil 4.6: E-140 Alüminyum alaşımı için

Ortalama Silisyum tane boyutu – Kesit alanı grafiği

Şekil 4.7: E-110 Alüminyum alaşımı için 

Ortalama Dentrit boyu – Kesit alanı grafiği (yolluk mesafeleri arttırılmış numuneler) 

Şekil 4.8: E-110 Alüminyum alaşımı için Ortalama Dentrit boyu – Kesit alanı grafiği

E-140 alaşımının düşük sıcaklıkta yapılan dökümlerinde oluşan ortalama 

silisyum tane boyutunun yüksek sıcaklıkta yapılan dökümlere kıyasla daha küçük 

olduğu hesaplanmıştır. Bu sonuç aşırı ısıtma ile açıklanabilir. Aşırı ısıtma, alaşımın

ergitme sıcaklığının üzerinde çıkılan döküm sıcaklığı ile tanımlanır.
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 Artan aşırı ısıtma ile döküm sonrası oluşan soğuma, yani ΔT çok yüksek olur. 

Bu durumda mikroyapı daha ince taneli olma eğilimindedir [referans: Kurz.Firsher, 

Fundamentals of Solidification]. Fakat, aşırı ısıtma azaldığı durumda, katılaşma

nispeten daha yavaş olur ve çekirdekleşme ve büyüme adımları daha yavaş ve 

difüzyona dayalı olarak ilerler. Bu yüzden tane boyutu veya ikinci fazların oranı daha 

kaba olma eğilimdedir [referans: kurz fisher,  flemmings]. Bu durum yapılan

denemelerde Şekil 4.6-4.8’de açıkça görülmektedir. 

E-110 alüminyum alaşımının düşük sıcaklıkta yapılan dökümlerinde oluşan

ortalama dentrit boyutunun yüksek sıcaklıkta yapılan dökümlere kıyasla daha büyük 

olduğu Şekil 4.7 ve Şekil 4.8’de ki grafikler de gösterilmiştir. Yüksek sıcaklıkta

yaptığımız dökümlerde, söz konusu olan sıcaklık gradyenti daha yüksek olacaktır.

Kalıp sıcaklığı ile eriyik metal arasındaki sıcaklık farkı arttıkça, döküm yapısının

daha küçük dendritlerden oluşmasını beklenebilir. Çünkü aşırı soğuma yani ΔT

değeri arttırılmış olur, yüksek aşırı soğuma değerlerinde çekirdeklenme hızı yüksek 

olup çekirdek büyüme hızı düşük olacaktır. Dolayısıyla kritik yarıçap değeri de düşer

ve daha küçük boyutlarda çekirdekler, daha küçük boyutlarda dendritler elde edilir. 

Aşırı soğuma değeri daha düşük olduğu taktir de ise katılaşma enerjisi, çekirdeklerin 

büyümesi için harcanır ve daha iri ama az sayıda çekirdek meydana gelir. 

4.SONUÇLAR

1. Kaybolan köpük yöntemi ile yapılan bu çalışmada E-110 ve E-140 alüminyum 
alaşımlarına seçilen deney koşullarının akışkanlığa olan etkisi olumlu olduğu sonucuna 
varılmıştır.
2. Yolluk mesafesinin kısa olduğu durumlarda metalostatik basınç yetersiz olduğundan
döküm hatalarına rastlanır.
3. Köpük modelin gözenekli yapısı kum tanelerini hapsettiği için sıvı metalin ilerleyişini
engellediği sonucuna varılmıştır.
4. Yüksek sıcaklıklarda yapılan dökümlerde elde edilen ortalama silisyum tane boyutu 
düşük sıcaklıklarda yapılan dökümlere kıyasla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
5. Yüksek sıcaklıklarda yapılan dökümlerde elde edilen ortalama dentrit boyu düşük
sıcaklıklarda yapılan dökümlere nazaran daha düşüktür.
6. Düşük sıcaklıklarda yapılan dökümlerde primer silis oluşumu gözlemlenmiştir.
7. Köpük modelin kaplanması ile yapılan dökümler ile kaplamasız yapılan dökümler 
arasında yüzey farklılığı gözlemlenmemiştir.
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6XXX Serisi Alüminyum Alaşımlarının Gaz Giderme İşlemi ile Metal Kalitesinin 
Kıyaslanması

Metal Quality Benchmarking of 6XXX Series Aluminium Alloys With Degassing Process

Koray Turbalıoğlu
Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.  /  Türkiye

6xxx SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ GAZ GİDERME İŞLEMİ
İLE METAL KALİTESİNİN KIYASLANMASI 

Koray TURBALIOĞLU

Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

k.turbalioglu@zahit.com.tr

ÖZET

6xxx serisi Alüminyum alaşımları yoğun şekilde ekstrüzyon endüstrisinde kullanılmaktadır.
Billet kalitesi Ekstrüzyon üretim parametrelerini doğrudan etkilemektedir. Billet kalitesi 
sadece döküm ve homojenizasyon parametrelerinden değil sıvı metal kalitesinden de 
etkilenmektedir. Bu çalışmada AA6063, AA6951 ve AA6082 Alüminyum alaşımında gaz 
giderme işlemi yapılması sonucunda metal kalitesinde olan gelişmeler anlatılacaktır. Fırın
çıkışından, degazer sonrasından ve seramik köpük filtreden sonra alınan numunelere testler 
yapılmıştır. Yapılan testlere göre metal kalitesindeki gelişmeler gaz giderme işlemi yapılmış
ve yapılmamış numunelerde kıyaslanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, AA6063, AA6951, AA6082, degazer, seramik köpük filtre 

ABSTRACT

6xxx series aluminum alloys are used extensively in the extrusion industry. Billet quality affects of extrusion 
production paramters directly. Billet quality is not affect only casting and homogenization paramters also billet 
quality are affected by the liquid metal quality. In this study; AA6063, AA6951 and AA 6082 aluminum alloy as 
a result of making the degassing process, which will be discussed developments in the metal quality. The test 
were conducted on the samples taken at the exit of melting furnace, after the ceramic foam filter and after 
degassing. Developments in metal quality according to tests carried out degassing process and not yet been 
tested samples  

Keywords: Aluminium: AA6063, AA6951, AA6082, degassing, ceramic foam fitler. 

1. GİRİŞ

Endüstrinin ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte alüminyum ve alaşımlarının da kullanımı
artmaktadır. Teknik özelliklerinin getirdiği birçok üstünlükler nedeniyle alüminyum, dünyada 
ve ülkemizde giderek daha çok kullanılmaktadır. Tüketimde, alüminyum ve alaşımlarının,
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demir-çelik ürünleri ile mukayese edebilecek duruma gelmesi, son yıllarda elektrik, kimya, 
tıp, inşaat, otomotiv ve havacılık sanayinde ve bunların yan sanayilerinde her geçen gün artan 
bir şekilde kullanılması önemini bir kat daha arttırmaktadır.

Alüminyum-Magnezyum-Silisyum (Al-Mg-Si) alaşımları olarak bilinen alaşımlar alüminyum 
ekstrüzyon endüstrisinde en sık kullanılan alaşımlar olup, 6xxx serisi alaşımlar olarak 
sınıflandırılırlar. Yaşlandırılabilir alüminyum alaşımlarından olan 6xxx serisi alaşımları iyi 
ekstrüzyon yapılabilirlikleri, yüksek korozyon dayanımları, iyi kaynak edilebilirlikleri, sıcak
şekillendirmeden sonra temiz yüzey ve orta derecede dayanım elde edilmek için uygulanan 
süreçlerin düşük maliyetli olması ile tanınırlar. Ekstrüzyon ile üretilen alüminyum ürünlerin 
%80’inden fazlasını 6xxx serisi alaşımlar, %70’ini de bu alaşımlardan AA 6063 alaşımı
oluşturmaktadır.

Yaşlanabilen alüminyum alaşımlarından olan AA 6063 alüminyum alaşımı son yıllarda
kullanım alanı gittikçe artan alüminyum alaşımlarındandır. Bu alaşımların şekillendirilme
kabiliyeti yüksek, kaplanabilme özelliği ve ısıl işlem ile mekanik değerleri önemli ölçüde 
iyidir. AA 6063 malzemesinin kullanım alanları, inşaat/mimari (cephe kaplama, pencereler, 
kapılar, dekorasyon, mobilya), otomotiv (iç ve dış gövde panelleri tampon takviyeleri, koltuk 
kızakları), elektrik/elektronik ve makine imalat sektörleridir. 

6XXX grubundaki en yüksek dayanıma ve mükemmel korozyon direncine sahip olan 
AA6082 alaşımı ayrıca kaynak edilebilirlik, şekillendirilebilirlik ve işlenebilirliği de daha 
iyidir. AA6082 alaşımı son yıllarda özellikle otomotiv endüstrisinde yapısal parçaların, braket 
parçalarının ve süspansiyon parçalarının imalatında kullanılmaktadır.

Bu çalışmada; Bu çalışmada; AA6063, AA6082 ve AA6951 alüminyum alaşımlarına düşey
sürekli döküm işlemi sırasında gaz giderme işlemi uygulanan ve uygulanmayan sıvı metaldeki 
metal temizliğinin kıyaslanması yapılacaktır.

2. GAZ GİDERME İŞLEMİ

2.1. Gaz Giderme İşlemi Neden Yapılmalıdır?

Gaz giderme işlemi döküm prosesinde, ergiyik alüminyumdan çözünmüş hidrojen alınması
işlemidir. Hidrojen ergimiş alüminyumda çözünebilen bir gazdır. Hidrojen gazının ana 
kaynağı ise; ergitme, bekletme fırınlarındaki doğal gaz yada petrol yakıtları ile çalışan
brülörler,  özellikle yaz aylarında yaşanan yüksek nemli hava koşulları, kimyasal Flaks ve 
kirli alaşım metalleri ilaveleridir. Ergimiş metaldeki çözünmüş hidrojen gazı, döküm 
ürünlerinde ve özellikle ekstrüzyon prosesi sırasında; ekstrüze edilmiş parçaların ince 
kısımlarında bükülmelere ve topaklanmalara neden olur. Ayrıca katılaşan metalin yapısında
kalan hidrojen gazı döküm ürününde kabarcıklara, boşluklara neden olur.

Ergimiş metalde tane küçültücü, alaşım ilaveleri yada elektroliz prosesinden kaynaklanan 
inklüzyonlar da oluşmaktadır. Oluşan bu inklüzyonlar, haddeleme işlemi sırasında,
haddelenen levhalarda “pinhole” denilen deliklere, ekstrüzyon işlemi sırasında ekstrüzyon 
kalıbının aşınmasına neden olur. İşte bu sebeplerden dolayı ergimiş metalde ıslanmamış halde 
bulunan inklüzyonların metalin yapısından alınması gerekmektedir.
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Ayrıca; sodyum, kalsiyum, lityum gibi alkali metallerin ergimiş metaldeki 
konsantrasyonlarının fazla olması hadde için üretilen slabların hadde sırasında çatlamalarına,
biletlerde ise ekstrüzyon prosesi sırasında kırılmalara neden olacaktır. Ergimiş metalde 
maksimum alkali metal konsantrasyonu her bir alkali metal için 5 ppm değerini aşmamalıdır.

2.2. Gaz Giderme İşlemi Nasıl Yapılır?

Sıvı alüminyumdaki hidrojen gazı, ergiyik metal içine inert gaz enjekte edilerek baloncuklar 
oluşturularak alınır. Bu uygulama sırasında genellikle Argon ve Azot gazları kullanılır. Ama 
daha iyi metal kalitesi sağladığı için Argon gazı daha çok kullanılır. Çünkü Azot gazı metalin 
yapısında alüminyum ile beraber inklüzyon ve daha fazla curuf oluşturma eğilimindedir. İnert
gaz prosesine az bir miktar Klor gazı eklenmesi ile de metalin yapısındaki metal ile 
ıslanmamış inklüzyonlar, alkali metaller ve impüriteler’de etkili olarak metalden 
uzaklaştırılabilmektedir.

Gaz giderme işleminde, inert gaz bir yada daha fazla sayıdaki dönen nozullar ile bir kap yada 
bölüm içindeki sıvı alüminyuma enjekte edilir. Nozul yada Enjektör tarafından sıvı
alüminyuma verilen inert gaz, sıvı alüminyuma tamamen karıştırılır, sıvı metal inert gaza 
doyurulur ve baloncuklar/kabarcıklar oluşmaya başlar. Şekil 1’de sıvı alüminyuma nozul 
vasıtası ile inert gaz verilerek gerçekleştirilen gaz giderme prosesi gösterilmektedir. 

Şekil 1. Sıvı Alüminyuma Nozullar vasıtası ile inert gaz verilip, gaz giderme işleminin
yapılması.

Oluşan baloncuklar/kabarcıklar ile proses sırasında verilen gaz, ergimiş metalde çözünmüş
olan hidrojeni uzaklaştırır. Bu prosese az bir miktar Klor gaz eklenir. (genellikle % 0,5’den 
daha az) Klor, alüminyum ve sıvı alüminyum içindeki ıslanmamış inklüzyonlar arasındaki
bağ kırılır ve inklüzyonlar oluşan gaz baloncuklarına izin verir. Böylece inklüzyonlar ergiyik 
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metalin yüzeyine çıkarlar ve cüruf olarak yüzerler. Şekil 2’de Hidrojenin inert gazı vasıtası ile 
sıvı metalden uzaklaşması gösterilmektedir. 

Şekil 2. Gaz giderme prosesi sırasında inert gazın Hidrojeni uzaklaştırması

Proses gazına eklenecek olan klor gazı; sodyum, lityum, kalsiyum gibi alkali metaller ile 
reaksiyona girip klor tuzları oluşturur. Oluşan klor tuzları da sıvı metal içindeki inklüzyonlar 
ve diğer yabancı maddeler gibi sıvı metalin yüzeyine çıkar. Metalin yüzeyinde oluşan katı
tuzlar ve cüruf, gaz giderme işleminden sonra metalin yüzeyinden alınır. Şekil 3’de inert gaza 
ilave edilen Klor gazı ile, sıvı metaldeki inklüzyonların ve alkali metallerin uzaklaşması
gösterilmektedir.
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Şekil 3. Gaz giderme prosesinde inert gaza ilave edilen Klor gazı ile inklüzyon ve alkali 
metallerin uzaklaştırılması.

3.DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Zahit Alüminyum A.Ş.’nin Dökümhanesinde Gaz giderme işleminin performansının ölçmek 
için bazı AA6063, AA6082 ve AA6951 Alüminyum alaşımı biletlerin üretimi sırasında bazı
deneyler yapıldı. Bu deneylerde her üç alaşım içinde ergitme fırını çıkışından, yolluk üzerinde 
bulunan degazer cihazından ve seramik köpük filtre sonrasından sıvı metal numuneleri alındı.
Alınan sıvı metal numuneleri Tablo 1’de gösterildiği şekilde numaralandırıldı.

Tablo 1. Alınan numunelerin numaralandırılması

NUMUNENİN
NUMUNE NO ALAŞIMI ALINDIĞI YER 

1 AA6082 Fırın Çıkışı (FÇ) 
2 AA6082 Degazer Çıkışı (DÇ) 

3 AA6082 Köpük Filtre Çıkışı
(KFÇ) 

4 AA6063 Fırın Çıkışı (FÇ) 
5 AA6063 Degazer Çıkışı (DÇ) 

6 AA6063 Köpük Filtre Çıkışı
(KFÇ) 

7 AA6951 Fırın Çıkışı (FÇ) 
8 AA6951 Degazer Çıkışı (DÇ) 

9 AA6951 Köpük Filtre Çıkışı
(KFÇ) 
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Numuneler alınırken, fırın içindeki ve çıkışındaki sıvı metal sıcaklığının, yolluk üzerinde 
çalışan degazer içindeki sıvı metal sıcaklığının ve seramik köpük filtre sonrasındaki metal 
sıcaklıklarının her üç alaşım içinde aynı sıcaklık değerlerinde olacak şekilde numuneler 
alındı. Yolluk üzerinde bulunan degazerde gaz giderme işlemi için inert gaz olarak Azot gazı
kullanıldı.

Yapılan deneylerde, her üç alaşım için XRD incelemesi ile numunelerdeki elementler 
belirlendi. Sonrasında SEM ve EDX incelemesi ile numunelerin mikro yapısında fazlar ve 
inklüzyon çeşitleri karşılaştırmalı olarak incelenip belirlenmeye çalışıldı. Son olarak 
numunelerdeki inklüzyon miktarları karşılaştırmalı olarak incelendi ve elde edilen sonuçlara 
göre ortalama değerler belirlendi. Buna göre gaz giderme işleminin gereği öğrenilmiş, gaz 
giderme prosesinin performansı ölçülmüş oldu. 

3.1. AA6063 Alaşımı Numunelerin İncelemesi

AA6063 Alüminyum Alaşımı numunenin XRD’ye göre element analizi değerleri, numunenin 
alındığı yere göre Tablo 2’de ayrıntılı şekilde verilmiştir.

Tablo 2. AA6063 Alaşımı numunelerin XRD’ye göre element analizleri 

NUMUNE NO 
4 5 6 

Al 99,099 99,077 98,994 
Si 0,440 0,375 0,465 

Mg 0,541 0,518 0,525 
Mn 0,008 0,005 0,003 
Ti 0 0,013 0,011 

XRD sonuçlarından da görüleceği üzere; seramik köpük filtre sonrasında numunedeki 
Titanyum miktarı azalmıştır. Degazer sonrası yolluktan Titanyum şarjı yapıldığı için fırın
çıkışında Titanyum görülmemesinin sebebi durumdan kaynaklanmıştır. Silisyum ve 
Magnezyum elementlerinin degazer prosesi sonrasında azaldığı anacak seramik köpük filtre 
sonrasında miktarlarının arttığı anacak fırın çıkışında görülen miktara göre de azaldığı
görülmüştür. AA6063 alüminyum alaşımı sıvı metalden fırının çıkışından, degazer prosesi 
sonrasında ve döküm tablasından hemen önce seramik köpük filtre sonrasında alınan sıvı
metal numunelerindeki inklüzyon çeşitleri ve miktarları belirlenmiştir. Tablo 3’te fırın çıkışı,
degazer sonrası ve seramik köpük filtre sonrası numunelerdeki inklüzyon çeşitleri ve 
miktarları verilmiştir. Şekil 4’te döküm öncesi seramik köpük filtre çıkışından alınan
numunenin SEM görüntüsü verilmiştir.
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Şekil 4. AA6063 alaşımının döküm öncesi seramik köpük filtre çıkışından alınan numunenin 
SEM görüntüsü 

Tablo 3. AA6063 alaşımının fırın çıkışı, degazer sonrası ve seramik köpük filtre sonrası numunelerdeki inklüzyon çeşitleri ve miktarları

İNKLÜZYON ÇEŞİTLERİ

ALÜMİNYUM
OKSİT (Al2O3)

MAGNEZYUM
OKSİT (MgO)

Spinel (MgO.
Al2O3)

TİTANYUM
BOR (TiB2)

ALÜMİNYUM
KARBÜR

(Al4C3)
TUZLAR

NUMUNENİN
ALINDIĞI

YER
ALAŞIM % mm2/kg % mm2/kg % mm2/kg % mm2/kg % mm2/kg %

FÇ AA6063 5 0,448 6 0,085     - - 2 0,019 - 
DÇ AA6063 3 0,358 5 0,068     96 1,324 1 0,009   

KFÇ AA6063 2 0,115 3 0,009     92 0,87 1 0,009 - 
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3.2. AA6082 Alaşımı Numunelerin İncelemesi

AA6082 Alüminyum Alaşımı numunenin XRD’ye göre element analizi değerleri, numunenin 
alındığı yere göre Tablo 4’te ayrıntılı şekilde verilmiştir.

Tablo 4. AA6082 Alaşımı numunelerin XRD’ye göre element analizleri 

NUMUNE NO 
1 2 3 

Al 97,376 97,366 97,353 
Si 0,907 0,859 0,884 

Mg 0,846 0,868 0,882 
Mn 0,840 0,854 0,742 
Ti 0,034 0,041 0,036 

XRD sonuçlarına göre; seramik köpük filtre sonrasında numunedeki Silisyum ve Mangan 
miktarı azalmıştır. Degazer sonrası yolluktan Titanyum şarjı yapıldığı için fırın çıkışında
ikincil Alüminyumdan kaynaklanan Titanyum miktarından daha fazla miktarda Titanyum 
görülmesi bu durumdan kaynaklanmaktadır. AA6082 alüminyum alaşımı sıvı metalden fırının
çıkışından, degazer prosesi sonrasında ve döküm tablasından hemen önce seramik köpük filtre 
sonrasında alınan sıvı metal numunelerindeki inklüzyon çeşitleri ve miktarları belirlenmiştir.
Tablo 5’te fırın çıkışı, degazer sonrası ve seramik köpük filtre sonrası numunelerdeki 
inklüzyon çeşitleri ve miktarları verilmiştir. Şekil 5’te döküm öncesi seramik köpük filtre 
çıkışından alınan numunenin SEM görüntüsü verilmiştir.

Şekil 5. AA6082 alaşımının döküm öncesi seramik köpük filtre çıkışından alınan numunenin 
SEM görüntüsü 
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Tablo 5. AA6082 alaşımının fırın çıkışı, degazer sonrası ve seramik köpük filtre sonrası numunelerdeki inklüzyon çeşitleri ve miktarları

İNKLÜZYON ÇEŞİTLERİ

ALÜMİNYUM
OKSİT (Al2O3)

MAGNEZYUM
OKSİT (MgO)

Spinel (MgO.
Al2O3)

TİTANYUM
BOR (TiB2)

ALÜMİNYUM
KARBÜR

(Al4C3)
TUZLAR

NUMUNENİN
ALINDIĞI

YER
ALAŞIM % mm2/kg % mm2/kg % mm2/kg % mm2/kg % mm2/kg %

FÇ AA6082 8 1,105 85 2,54 10 0,291 63 0,501 3 0,028 - 
DÇ AA6082 7 0,956 83 2,38 10 0,287 91 0,858 2 0,018   

KFÇ AA6082 5 0,789 73 2,15 10 0,284 84 0,756 2 0,017 - 

3.3. AA6951 Alaşımı Numunelerin İncelemesi

AA6951 Alüminyum Alaşımı numunenin XRD’ye göre element analizi değerleri, numunenin 
alındığı yere göre Tablo 6’da ayrıntılı şekilde verilmiştir.

Tablo 6. AA6951 Alaşımı numunelerin XRD’ye göre element analizleri 

NUMUNE NO 
7 8 9 

Al 98,738 98,731 98,725 
Si 0,451 0,528 0,493 

Mg 0,578 0,560 0,599 
Mn 0,200 0,176 0,176 
Ti 0,033 0,018 0,016 

XRD sonuçlarına göre; seramik köpük filtre sonrasında numunedeki Silisyum, Mangan ve 
Titanyum miktarı azalmıştır. Degazer sonrası yolluktan Titanyum şarjı yapıldığı için fırın
çıkışında ikincil Alüminyumdan kaynaklanan Titanyum miktarından daha fazla miktarda 
Titanyum görülmesi bu durumdan kaynaklanmaktadır. AA6951 alüminyum alaşımı sıvı
metalden fırının çıkışından, degazer prosesi sonrasında ve döküm tablasından hemen önce 
seramik köpük filtre sonrasında alınan sıvı metal numunelerindeki inklüzyon çeşitleri ve 
miktarları belirlenmiştir. Tablo 7’de fırın çıkışı, degazer sonrası ve seramik köpük filtre 
sonrası numunelerdeki inklüzyon çeşitleri ve miktarları verilmiştir. Şekil 6’da döküm öncesi 
seramik köpük filtre çıkışından alınan numunenin SEM görüntüsü verilmiştir.
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Şekil 6. AA6951 alaşımının döküm öncesi seramik köpük filtre çıkışından alınan numunenin 
SEM görüntüsü 

Tablo 7. AA6951 alaşımının fırın çıkışı, degazer sonrası ve seramik köpük filtre sonrası numunelerdeki inklüzyon çeşitleri ve 
miktarları

İNKLÜZYON ÇEŞİTLERİ
ALÜMİNYUM
OKSİT (Al2O3)

MAGNEZYUM
OKSİT (MgO) 

Spinel (MgO. 
Al2O3)

TİTANYUM
BOR (TiB2)

ALÜMİNYUM
KARBÜR (Al4C3)

TUZLAR

NUMUNENİN
ALINDIĞI

YER
ALAŞIM % mm2/kg % mm2/kg % mm2/kg % mm2/kg % mm2/kg %

FÇ AA6951 9 1,256 87 2,84 10 0,326 65 0,569 3 0,029 - 
DÇ AA6951 8 0,895 84 2,51 10 0,32 90 0,891 2 0,019   

KFÇ AA6951 6 0,706 83 2,34 10 0,3 87 0,781 2 0,019 - 
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4. SONUÇLAR 

Yapılan deneylerin sonucunda; 

1. Her üç alaşım için de ergitme fırınında, sıvı alüminyumda inklüzyon oluştuğu
görülmüştür.

2. Ergitme fırınında alaşımların hazırlanması sırasında alüminyum hurdası da kullanılan
AA6082 ve AA6951 alaşımlarındaki inklüzyon miktarı AA6063 alaşımına göre daha 
fazla olduğu görülmüştür.

3. Degazer prosesi sonrası sıvı alüminyumdaki inklüzyon miktarının yaklaşık %65 
oranında azaldığı görülmüştür.

4. Her üç alaşımda da seramik köpük filtre sonrasında inklüzyon miktarlarında azalma 
meydana gelmiştir.

5. SEM incelemelerinde de seramik köpük filtre sonrasında mikro yapıda inklüzyonlar 
görülmüştür.

6. Her üç alaşımda da görülen Titanyum karbür’ün; tane küçültücü kullanılmış olmasına
atfedilmiştir.
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ÖZET 
Alüminyum-Silisyum alaşmlar hafiflik, yüksek mukavemet, yüksek s iletkenliği ve düşük 
sl genleşme özelliklerinden dolay genellikle otomotiv parçalarnn dökümünde 
kullanlmaktadr. AlSi7Mg0.3 alaşm genel olarak yüksek uzama değerleri, iyi işlenebilirlik, 
yüksek gerilme değerlerine sahip, sünek bir malzeme olup otomotiv sektöründe yaygn olarak 
kullanlmaktadr. Alüminyum döküm alaşmlarnda kontrol edilmesi gerekli safszlklarn 
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özellikleri, iyi işlenebilirlik, yüksek akşkanlk, yüksek mukavemet değerlerine sahip, yüzey 
kalitesi iyi, sünek bir malzemedir. Döküm alaşmlar arasnda A356 alaşm (AlSi7Mg0.3) en 
çok kullanlan alaşmlardan biridir. A356 alaşmnn mikroyaps primer α-Al dentritleri ve 
iğnemsi ötektik Si partiküllerinden oluşur. Yüksek mukavemet değerlerine ihtiyaç duyulan 
yapsal parçalarda uçak sanayisinde ve otomotiv sektöründe yaygn olarak kullanlmaktadr 
[1]. 
 
Mekanik özellikleri ve krlma mekanizmas ikincil dentritik kol aralk değeri (SDAS), ötektik 
Si partiküllerinin dağlm, morfolojisi ve ikincil fazlara bağldr. Süneklik, yorulma ve çekme 
mukavemeti; dentritik yap ve iğnemsi Si partiküllerinin düzensiz dağlmndan etkilenir. 
Demir alüminyum alaşmlarnda skça bulunan empüritelerden biridir. Demir elementi 
alüminyumun birincil üretiminden başlayarak alüminyum metalinde her zaman bulunur.  
Alüminyum külçede kontrol edildiği durumlarda da demirin sv alüminyumda zenginleşmesi 
mümkündür. Alüminyum dökümhanelerinde alüminyum eriyiklerine uygulanan teknolojik 
işlemlerde kullanlan ve sv alüminyumun temas ettiği donanmlar ve frna şarj edilen 
hurdadan gelen demir alüminyum içindeki çözünürlüğü çok snrl olduğu için ikili ve üçlü 
metaller aras bileşikler oluşturur [2, 3].   
 
Demir esasl bileşiklerin morfolojisi temel olarak soğuma hzna ve alaşmlarn demir 
silisyum oran ve morfolojiye etki eden diğer alaşm elementlerinin varlğna bağldr. Belirli 
bir seviyenin üstüne çktğnda bu bileşikler monoklinik kafes yapl beta (β-Al5FeSi) bileşiği 
şeklindedir. β-Al5FeSi bileşiği köşeli yass plakalar şeklinde kristalleşir. Bu morfoloji gerilme 
yoğunlaşmalarna yol açarak başta süneklik ve tokluk olmak üzere tüm mekanik özelliklere 
zarar verir [4-7].  
 
Otomobil jant gibi kritik güvenlik parçalarnda demirin neden olduğu erken çatlak oluşumu, 
oluşan çatlaklarn süratle büyümesi, snrl yorulma dayanm gibi özellikler hoş görülemez.  
β-Al5FeSi partikülleri yass plakalar şeklinde olduğundan katlaşma srasnda dendritler 
arasnda sv alüminyum akşn aksatarak beslemeyi engeller. Bu nedenle bölgesel katlaşma 
büzülmesinin telafisi imkânsz hale gelir ve mikro çekinti boşluklar artar [8]. Bu durum 
jantlara uygulanan tahribatsz muayene aşamasnda zaiyat ciddi boyutlarda arttrr [9].  
 
Demirin zararlarnn hafifletilmesi için demirin bertaraf edilmesi ve demirin etkisinin 
azaltlmas olmak üzere iki yöntem uygulanabilir. Demirin bertaraf edilmesi yönteminde jant 
alaşm henüz sv iken, kararl ve yüksek yoğunluklu bileşiklerini oluşturarak banyodan 
ayrlmas sağlanmaktadr [10]. İkinci yöntem ise kimyasal modifikasyon işlemidir. β faznn 
zararl etkileri soğuma hznn arttrlmas veya Mn, Co, Cr, Ni, V, Mo, Be gibi elementlerin 
alaşma ilave edilmesiyle azaltlabilir. Katlaşma srasnda intermetalik β-Al5FeSi faz daha az 
zararl olan çin yazs şeklindeki α-Al15(Fe,Mn)3Si2 faz ile yer değiştirilerek β faznn zararl 
etkisini azaltmak için Mn ilaveleri kullanlmaktadr [11, 12]. 
 
Bu çalşma demir içeriği yüksek sekonder alaşmlardan üretilen jantlarn mekanik 
özelliklerinin ne şekilde ve ne kadar etkileneceği ve Fe’in zararl etkilerinin Mn ilavesi ile 
kontrol edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi için yaplmştr. 
 
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 
Üç grup döküm yaplmş ve her grupta en az 4 döküm parça elde edilmiştir; 1. Grup demirin 
1000 ppm altnda kontrol edildiği düşük demirli gruptur (A grubu). 2. Grup kastl olarak 
Fe’in ilave edildiği ve 2000 ppm seviyesine çkarldğ yüksek demirli gruptur (B grubu). 3. 
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Grup ise yüksek Fe’li 356 alaşmna 2000 ppm seviyesinde Mn’n ilave edildiği gruptur (C 
grubu). Dökümlerde standart pratikler izlenerek Al–5Ti–1B master alaşm ile tane küçültme 
uygulanmştr. Döküme hazrlanan sv alaşm scaklğ 740 ̊C, kalp scaklğ 340 C̊’dir. B ve 
C grup dökümlerde demir ve mangan miktarn artrmak için BİLGİNOĞLU firmasndan 
temin edilen % 75’lik demir ve mangan alaşmlandrma tabletleri kullanlmştr. Ergitme 
işlemi protherm laboratuvar frnlarnda 4 kg’lk potalarda gerçekleştirilmiştir. B grup 
dökümlerde Sv alaşma 10 g demir ve C grup dökümlerde 10 g demir ile birlikte 15 g 
mangan alaşmlandrma tableti ilave edilmiştir. Döküme hazr hale gelen sv alaşmlar 
türbülanssz bir kalp dolumu ve sağlam döküm parça elde edilebilmesi için tasarlanmş alttan 
yolluklandrmal kokil kalp (Şekil 1) kullanlmştr. 
 

 
 

Şekil 1. Deneyde kullanlan kokil kalp 
 
Numuneler kalptan çkarldktan sonra jant üretiminde uygulanan döküm sonras işlemler 
bire bir uygulanmştr.  Bu numuneler standart üretim jantlarla birlikte banyoda ykama, 
kurutma, toz boya, sv boya ve vernik frnlarndan geçirilmiş, soğutma işlemine girmiştir. 
Numuneler daha sonra 540 °C scaklkta, 270 dk bekletilmiştir. 82 °C scaklkta, 90 sn su 
verme işlemi; 145 °C scaklkta, 207 dk yaşlandrma işlemi uygulanmştr. Üretim süreçleri 
tamamlanan örnekler Optik Emisyon Spektrometresi ile analiz edilmiştir. 
 
Kalptan çkarlan çekme çubuklarna çekme testi uygulanmştr. Çekme testleri Zwick çekme 
test cihaz ile oda scaklğnda havada test hz 5 mm/min’de yaplmştr. Numune çap (d0) : 
5,64 mm, ölçü uzunluğu (l0): 28,04 mm ve uygulanan kuvvet 100kN’dur. Numunelerin 
mekanik özelliklerini karşlaştrmak için uzama ve çekme mukavemeti değerleri kullanlarak 
Quality Index (Kalite İndeksi) değerleri hesaplanmştr. Döküm parçalarn mikroyaplarnn 
incelenmesi için önce zmpara ile kaba ve sonra elmas pasta ile ince mekanik parlatma 
işlemleri uygulanmş ve parlatlmş numuneler % 0.5’lik HF çözeltisiyle dağlanmştr. 
Dağlanan numuneler alüminyum matrisin dendritik yaplar, çekinti boyut ve dağlmlar, silis 
tanelerinin modifikasyonunun durumunu karşlaştrmak için optik mikroskop (OM) ile detayl 
olarak incelenmiştir. Makroyap incelemeleri için numuneler % 32 HCl, % 32 HNO3, %32 su 
ve  % 4 HF ile hazrlanan çözelti ile dağlanmştr.  
 
Çekme deneyi uygulanan farkl grup döküm örnekleri krlmann karakteri hakknda bilgi 
sahibi olunmas için taramal elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. Döküm parçalarda 
ve bu parçalardan elde edilen toz örnekler X-şn krnm yöntemi (XRD) ile analiz edilerek 
döküm yaplarnda hâkim faz yapsnn tanmlanmasna çalşlmştr. Toz haline getirilen 
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numuneler XRD cihaz kullanlarak 2θ değerleri 15̊ ve 50 ̊ olacak şekilde dakikada 0.5 derece 
hzla taranmştr. 
 
3.  DENEY SONUÇLARI TARTIŞMA 
 
Isl işlem sürecinde ötektik silis küreselleşme sonucunda daha zararsz morfolojilere 
dönüşmekte ve yaşlandrma tav ile alaşmdaki Mg ile birleşerek Mg2Si oluşturmak suretiyle 
çökelme sertleşmesi sağlanmaktadr. 
 
Tablo 1’de Optik Emisyon Spektrometre analiz sonuçlar verilmiştir. A grubunda düşük 
demir, B grubunda demir miktarnn ve C grubunda demir ve mangan miktarlarnn istenilen 
seviye ulaşldğ görülmektedir. 
 
Tablo 1. A, B ve C grubu dökümlerin Optik Emisyon Spektrometre analiz sonuçlar (% ağ). 

 

Numune gruplar Si Fe Mn Mg Sr Ti Zn 
A Düşük Fe 6.67 0.097 0.007 0.30 0.010 0.1121 0.0067 
B Yüksek Fe 6.39 0.23 0.007 0.26 0.007 0.1109 0.0070 
C Yüksek Fe+Mn 6.75 0.25 0.240 0.24 0.008 0.1106 0.0043 
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Şekil 2. A, B ve C grubu döküm örneklerin XRD spektrumlar. 

 
XRD spektrumlar incelendiğinde düşük demirli A grubu döküm parçalarda alüminyum 
matris ve Si fazna ait pikler dikkati çekmektedir. Bu fazlarn yan sra çok daha zayf olan 
birkaç pik β-Al5FeSi bileşiğine aittir. Yüksek demirli B grubu döküm parçalarda ise β-
Al5FeSi bileşiğine ait pikler daha kuvvetlidir.  Yüksek demirli olup ayrca Mn ilave edilerek 
dökülen C grubu döküm parçalarda ise β-Al5FeSi pikleri kaybolmuş ve buna karşn çok daha 
belirgin α-Al15(Fe,Mn)3Si2 pikleri çkmştr.  XRD analiz sonuçlarndan, AlSi7Mg0.3 
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alaşmnda Fe miktarnn 1000 ppm altnda kontrol edildiği durumlarda bile β-Al5FeSi 
bileşiğinin oluşabildiği görülmektedir.  2000 ppm Fe seviyesinde, beklenildiği gibi, β-Al5FeSi 
bileşiği partiküllerinin says daha fazla ve boyutlar daha büyüktür.  B grubu döküm parçalara 
2000 ppm Mn ilave edilrek C grubu dökümler elde edildiğinde ise β-Al5FeSi bileşiğinin 
yerini tamamen α-Al15(Fe,Mn)3Si bileşiği almştr. Kübik kafes yapl α-Al15(Fe,Mn)3Si2 
bileşiği eş eksenli morfolojilerde olmas sebebiyle β-Al5FeSi bileşiğinden çok daha 
zararszdr. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 3. A, B ve C grubu döküm parçalarn mikroyap görüntüleri 
 
XRD analizi sonuçlar mikroyap incelemeler ile doğrulanmştr (Şekil 3). Düşük Fe’li A 
grubu döküm parçalarda dendritler arasnda yoğunlaşan Al-Si ötektiği arasnda yer yer küçük 
β-Al5FeSi plakalarna rastlanmştr. β-Al5FeSi plakalar yüksek Fe’li B grubunda daha büyük, 
uzun ve sayca daha fazladr. Fe ile birlikte Mn da ilave edilen C grubunda ise AlFeSi 
bileşikleri tamamen eş eksenli α-Al15(Fe,Mn)3Si2 partikülleri şeklindedir. 
 
A, B ve C gruplar arasnda AlFeSi bileşik özelliklerinin yan sra alüminyum dendritleri ve 
çekinti boşluklar yönünden de belirgin farklar vardr.  Düşük Fe’li A grubunda α-Al 
dendritleri küçük ve eş eksenlidir. Yap homojen dağlml ve düzgündür.  Yüksek Fe’li B 
grubunda ise α-Al dendritlerinin yer yer uzadğ ve bu durumun hem Fe hem de Mn ilave 
edilmiş C grubunda daha da belirginleştiği görülmektedir. 
 
 
 
 
 

a b 

c 



Oturum | Session: Alüminyum Döküm Prosesleri / Aluminium Casting Processes 349

2015 İstanbul                 ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium

ALUS’07

 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. (a) A, (b) B ve (c) C grubu döküm parçalarda dendritik yap karakteri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Şekil 5. (a) A, (b) B ve (c) C grubu döküm parçalarda çekinti dağlm. 

a b 

c 

 b a 

c 
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İncelenen 3 grup döküm arasnda mikro çekinti yönünden de çok belirgin farklar vardr (Şekil 
5). Düşük Fe’li A grubunda kesit yap incelemelerinde çekinti boşluklarna rastlanmamştr. 
Oysa Fe’in kastl olarak arttrldğ B grubunda sk sk çekinti boşluklar görülmüştür.  
Çekinti boşluklar mikro ölçekli olup dendrit kolu aralarnda yoğunlaşmaktadr. Fe ve Mn 
seviyeleri yüksek C grubunda ise çekinti görülmekle birlikte B grubuna göre hem sayca hem 
de büyüklük yönünden belirgin bir iyileşme görülmektedir. Çekinti miktar Fe seviyesindeki 
artşla, dendritler aras beslenme faaliyetlerini aksatan yass β plakalar da arttğndan 
artmaktadr.  C grubunda Fe ile birlikte Mn miktarnn artmasna karşn çekinti miktarnn 
azalmas bileşik yapsnn β plakalarndan eş eksenli α partiküllerine dönüşmesi ile ilgilidir. 
 
Çekme deney sonuçlar ve bu sonuçlar kullanlarak hesaplanan Kalite Endeks değerleri (QI) 
Tablo 2’de özetlenmiştir. İncelenen 3 grup arasnda mukavemet değerleri yönünden çok 
belirgin farklar olmamakla birlikte uzaman değerleri ciddi değişiklik göstermiştir. Düşük Fe’li 
A grubunda uzama değerleri %10 seviyesinde, yüksek Fe’li grup döküm parçalarda ise %3 
kadardr. Bu sonuçlar AlSi7Mg0.3 alaşmnda Fe seviyesinin ne kadar kritik olduğunu ifade 
etmektedir. Fe kirlenmesi temsil eden yüksek demirli B grubundaki çok düşük uzama 
değerleri Fe ile birlikte Mn’n ilave edildiği C grubu döküm parçalarda bir miktar telafi 
edilmektedir. Kalite endeks değerleri, hem mukavemet hem de uzama kapasitesini temsil 
ettiğinden önemli olup mukavemet ve uzama yönünden yaplan yorumlar desteklemektedir. 
 

Tablo 2.Çekme Testi Sonuçlar ve kalite endeks (QI) değerleri 
 

Grup Akma Muk (MPa) Çekme Muk (MPa) Uzama (%) QI 

A 201 278 10.5 431 
B 197 249 2.89 318 
C 188 248 3.79 335 

 

  
 

 
 

Şekil 6. A grubu (a) B grubu (b) ve C grubu (c) döküm parçalarn krlma yüzey görüntüleri 

a  b 

c 



Oturum | Session: Alüminyum Döküm Prosesleri / Aluminium Casting Processes 351

2015 İstanbul                 ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium

ALUS’07

 8 

Çekme deney örneklerinin krlma yüzeylerinin SEM incelemeleri Fe seviyesi farkl döküm 
parçalarn davranşlarna dair yaplan yorumlar doğrulamaktadr. Düşük Fe’li A grubundaki 
numunelerin krlma yüzeyleri sünek bir karakter gösterirken yüksek Fe’li B grubunda krlma 
yüzeylerine gevrek karakter hakimdir.  Mn ilavesi ile krlma şekli gevrekten süneğe doğru bir 
değişim göstermiştir. Bu durum uzama değerleri ile uyumludur. 
 
4.  SONUÇLAR 

 
1. Jant üretiminde kullanlan AlSi7Mg0.3 alaşmnda Fe seviyesinin 1000 ppm altnda 

kontrol edilmesinin çekme test sonuçlar yönünden belirgin bir üstünlük sağladğ 
görülmüştür. 

2. Düşük Fe’li alaşmda uzama değerleri %10 seviyesinde iken yüksek Fe’li grupta %3 
seviyelerine düşmüştür. 

3. Yüksek Fe’in zararl etkilerinin telafi edilebilmesi için Mn ilavesi döküm faz yapsn 
büyük ölçüde değiştirmiş ve yapda β-Al5FeSi plakalar yerine eş eksenli 
α15(Fe,Mn)3Si2 partiküllerinin oluşmasn sağlamştr. 

4. β-Al5FeSi plakalar yerine eş eksenli α15(Fe,Mn)3Si2 partiküllerinin oluşmasn ile 
döküm yapsndaki çekinti miktar belirgin şekilde azalmştr. 

5. Ancak faz yapsndaki ve çekinti miktarndaki belirgin değişimlere karşn çekme test 
sonuçlarnda çok snrl bir iyileşme olmuştur. 

 
TEŞEKKÜR 
 
Deneysel çalşmalarn tesislerinde gerçekleştirilmesine izin veren CMS JANT ve MAKİNA 
SANAYİ A.Ş. (CMS)‘ye, deneysel çalşmalara yardmc olan Uğur AYBARÇ ve Caner 
KALENDER’e (CMS), DEÜ laboratuarlarnda yürütülen karakterizasyon çalşmalarna 
yardmc olan Kadir Cihan TEKİN, Ramazan DALMIŞ, Haydar KAHRAMAN, Serhan 
KÖKTAŞ ve Onur ERTUĞRUL’a ve Kimya Teknikeri Sn. Dalyan ÖZKAN’a teşekkür 
ederiz. 
 
KAYNAKLAR  
 
1. M.Çolak, R.Kaykc, “A356 Döküm Alaşmnda Elektromanyetik Karştrmann Mikroyap ve Mekanik 

Özelliklere Etkisi”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3, 345–351, 1987. 
2.  L.Mondolfo, “Aluminum Alloys: Structure and properties”, London, Boston, Butterworths, 759–777, 534–37, 

661–62, 1976. 
3.  J.Lanker, " Non-Equilibrium Solubility of Iron In Aluminum " , Key Engineering  Materials, Vol. 44&45, 

135–146, 1990. 
4.   J.R.Davis, “Aluminum and Aluminum Alloys”,  ASM International, 784, 1993. 
5.  Aluminum Properties, Physical Metallurgy and Phase Diagrams, American Society for Metals, Metals Park, 

530, Ohio 1967. 
6. D.Ahtenpohl, “Aluminium Viewed From Within, An Introduction into the Metallurgy of Aluminium 

Fabrication”, Aluminium-Verlag GMBH, Duesseldorf 1982. 
7. W.Bonsack, “Iron-The Problematic Factor in Quality of Aluminum Alloy Die castings”, AFS Transactions, 

Vol. 69, 712–720, 1961. 
8.  Y.Birol, A.Ebrinç, “Fatigue Failures in Low Pressure Die Cast AlSi10Mg Cylinder Heads”, Int. J. Cast 

Metals Res. 21, 408–415, 2008. 
9.   Ö.Topçuğlu, CMS Ar-Ge Merkezi Müdür. Özel görüşme, 2014. 
10. S.G.Shabestari, J.E.Gruzleski, “Gravity Segregation of Complex Intermetailic Compounds in Liquid  

Aluminum-Silicon Alloys”, Metallurgical Transactions A, Vol. 26A, 999–1006, 1995. 
11.  G.Timelli, E.Fiorese, “Methods to neutralize the effects of iron in Al-Si foundry alloys”, 9–23, 2011. 
12. S.G.Shabestari, J.B.Gruzieski, “Modification of Iron Intermetaliics by Strontium in 413 Alloys”, AFS 

Transactions, 103, 285–293, 1995. 



Oturum | Session: Alüminyum Döküm Prosesleri / Aluminium Casting Processes352

ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium                 2015 İstanbul

ALUS’07

Alüminyum Alaşımlarında Katkı Elementlerinin Tane Yapısına Etkisi: Teorik 
Yaklaşım ve Uygulamada Yeri

Effect of Alloying Elements on Grain Structure of Aluminum Alloys: Theoretical Approaches and 
Applications

Alpay Tamer Ertürk
Kocaeli Üniversitesi  /  Türkiye

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA KATKI ELEMENTLERİNİN TANE 
YAPISINA ETKİSİ: TEORİK YAKLAŞIM VE UYGULAMADA YERİ

Alpay Tamer ERTÜRK 

Kocaeli Üniversitesi, Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO, Gölcük, Türkiye 

ÖZET
Alüminyum alaşımlar askeri, havacılık ve uzay gibi ağırlığın azaltılarak dayanım, tokluk gibi 
özelliklerin maksimum seviyelere çıkarılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalarda tercih edilir ve 
sıklıkla kullanılırlar. Karmaşık yapılı alaşımların kullanılması için alaşım elementlerinin çözelti 
içerisinde tane büyüme kinetiğini ne şekilde etkileyeceğinin anlaşılması önemlidir. Bunu 
anlamak üzere yüksek saflıkta alüminyum etkisi incelenmek istenilen alaşım elementi ile 
aşılanıp, birincil yeniden kristalleşme esnasındaki tane büyümesinin tane sınır hızı ölçülerek 
hareketliliğin ampirik olarak belirlenmesi veya iç enerji ve tane sınırı düzensizliğine dair elde 
edilen veriler kullanılır. Ölçülen tane sınır hızı ve iç enerji sayesinde tane sınır hareketliliği,
ayrıca hareketlilikle ilişkili olan tane sınır düzensizliğinin de hesabı mümkündür. Fakat, tane sınır
hareketliliğin bağlı olduğu bir çok faktör vardır. Bu faktörler alaşım kompozisyonu ile değişiklik
arz edebilmekte dolayısıyla söz konusu hesaplama son derece zor bir hal almaktadır. Endüstri 
alüminyum malzemelerde alaşım elementlerinin istenilen özellikleri barındıran yapının elde 
edilmesi için işlem parametlerinin ne şekilde etkileneceğini bilmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu 
çalışma ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşmada yol gösterici olarak hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alaşım Elementleri; Alüminyum; Dislokasyon; Rekristalizasyon; Tane sınırı

Aluminum alloys are used frequently for applications within the military, aviation and aerospace industry, using a 
demand its alloys that maximize material property of strength, toughness and minimize weight. In order to use more 
complex alloys, it is important to understand effects of alloying elements at kinetics of grain growth in the solvent 
system. To understand this, high purity aluminum is inoculated with an alloying element and measured the rate of 
grain boundary mobility or the internal energy and grain boundary misorientation during primary recrystallisation. 
Forming of irregular grain boundaries can be calculated thanks to the measured rate of the internal energy and grain 
boundary velocity. But, grain boundary mobility is connected many other factors. These factors may vary with the 
alloying elements so that calculations becomes extremely difficult. Industry needs to know what the process 
parameters affect on required properties of an aluminum alloy. This study has been prepared as a guide to get 
information. 

Keywords:Alloying elements; Aluminum; Dislocation; Recrystallization; Grain boundary 

ABSTRACT

1. GİRİŞ

Alüminyum alaşımların mikroyapısal değişiminin iyi anlaşılması özel uygulamalarda istenilen 
mekanik veya morfolojik özellikleri elde etmek için gereklidir. Bunun sağlanması için de ilk 
gözönüne alınacak faktör farklı doğrultulardaki tane sınırı etkileşimleridir. Bir alüminyum alaşım
hacmi içerisinde her biri farklı yönlenmeye sahip bir çok tek kristal yapı bulunur. Bu kristallerin 
sınırları yada tanelerinde yoğun olarak sıkı paket dislokasyon içeren bölgeler vardır. Bu 
sınırlardan birinin hareketi herhangi bir tane içerisinde bulunan atomların çeşitli kuvvetlerce 
tahriki sonucunda gerçekleşir. Böylece yeni kristal yönlenmeleri oluşur. Dislokasyonlar tane 
yapısının oluşumuna öncülük ederler. Çünkü tane sınırlarının hareketi için dislokasyonların
hareket etmesi gerekir. Dislokasyonların buradaki rolü tane sınır hareketi karşısında bir bariyer 
olma niteliğindedir. Bu enerji bariyerleri belirli bir bölgede yönlenmenin kristal kafeste 
asimilasyona maruz kalmasını veya kafesin yeniden yönlenmesi sonucu bir başka kristal yapıdaki
asimilasyon durumunu belirler. İç enerjinin itici kuvveti bu bariyer engellerini aşarak
çekirdekleşme ve büyüme gösterecek, gerilme barındırmayan tanelere sahip birincil 
rekristalizasyona neden olur. Soğuk plastik şekillendirme prosesinde uygulanan ısıl işlem ve 
malzemenin temel özellikleri tane büyüme hızını ve son tane boyutunu dolayısıyla da malzeme 
özelliklerini belirler. Tane sınır hareketliliği dislokasyon kaynaklı enerji bariyerlerine, geometrik 
farklılıklara ve tavlama sıcaklığına bağlı olan bir faktördür. Birincil rekristalizasyonda tane 
büyümesinin doğrusal olduğunu varsayarak tane sınır hızını (vsınır) iç enerji basıncı (P) ve tane 
sınır hareketliliği (hsınır) ile çarparak 1 numaralı eşitlikteki gibi hesap edebiliriz [1-4]. 

  (1) 
Bu ampirik ilişki basit olmakla birlikte, tane sınırı hareketlilik faktörü başka pek çok ilişkiye
bağlıdır ve bunlara deneysel olarak bir değer atfedilmesi için kapsamlı veriye ihtiyaç vardır.
Burada karşılaşılan zorluk, tane sınırı hareketliliğinin alaşım kompozisyonu değişiminden yoğun
olarak etkilenmesidir. Metalurjik çalışmalar çok küçük miktarlarda çözünmüş katışkıların tane 
sınırı hareketliliğini büyük oranda azaltabilmekte olduğunu göstermiştir. Bu olgu çözünen 
atomlar arasındaki boyut uyumsuzluğundan ve enerjisel faktörlerden kaynaklanan tane sınırı
hareketine karşı yüksek seviyede enerji bariyeri durumunun olduğu çözünenin hareketi 
ağırlaştırıcı etkisidir (solute drag). Bu olgunun ilk ortaya çıkışı bir alaşımda değişen oranlarda 
bulunan element miktarı sebebiyle daha düşük veya yüksek difüzyon oranıyla karşılaşılması
sonucu olmuştur. Bu tür malzemelerde  tane sınır hareketi için daha yüksek aktivasyon enerjisi 
gerektiğinden rekristalizasyon sıcaklığı da daha yüksek değerdedir. Bu özellik bu tür 
malzemelerin endüstride yüksek sıcaklık uygulamaları için kullanımını sağlar [1, 3]. 

2. TANE YÖNLENMESİ VE TANE SINIRLARI 

Farklı yönlenmeye sahip tanelerin bulunduğu bölge içerisinde aynı faz ve kristal yapıya sahip 
bölgeler tane sınırlarını oluşturur. Kafesteki çarpılmaların (dislokasyonlar) bir arada gruplanması
tane sınırlarını belirler. Bir taneyi komşu taneler arasından tanımlamak için dış etkilere bağlı olan 
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5 parametreye ihtiyaç duyarız. Bu beş parametrenin ilk üçü Euler açıları (Şekil 1) olup bu açılar
kristal yapının bir referans düzleme göre belirli bir bölgesinin uzaysal yönlenmesine bağlıdır. Üç 
Euler açısından herbiri (φ1, Φ, φ2) ortak  yönleme eksenine (r) göre olan dönme hareketine 
karşılık gelir. Euler açılarından φ1 ve φ2 x eksenine göre yönlenmeyi tanımlar.

Şekil 1. Kübik kafes için Euler açıları (φ1, φ2, Φ)

Birinci Euler açısı φ1 kesikli çizgi ile orijinin çakıştığı yerde x ekseni etrafında dönme açısını,
ikincisi Φ normal düzlem içerisinde dönen x ekseninin düzlem normali ile çakıştığı herhangi bir 
yerde z eksenine göre konumunu, son olarak üçüncü açı φ2 yine x eksenine göre fakat bu sefer z 
ekseni etrafındaki döndüşü konumlandırmak için kullanılır [2, 3, 6]. 

Şekil 2’deki gibi Euler açılarını matris içerisine yazarak çok kristalli bir yapıda iki kristal 
arasında referans bir düzleme göre kaçık yönlenmenin (misorientation) toplamını (θ) tek bir terim 
olarak aşağıdaki formülasyonla hesaplamak mümkündür. 

Şekil 2. Yönlenme matrisi 

 (2) 
Toplam yönlenme (θ) hesabında (a) matris hücresini (i) satır ve (j) sütunu ifade eder. Tane 
yönlenmesini tanımlamak için kullanılan referans düzlemine dik birim vektör (r) hesabı ise 
aşağıdaki eşitlikle yapılır.

 (3) 
Kalan iki parametre tane sınırlarının bulunduğu düzlemin kristalografik yönlenmesine bağlıdır.
Tane sınırları 3-4 atom genişliğinde ve amorf yapıdadır. Euler açılarıyla yapılan yönlenme 
tanımlaması farklı tane sınırlarının farklı dislokasyon yoğunluğu barındırması sebebiyle iki tipte 
farklı enerji (f) profili dolayısıyla hareketlilik profili olduğunu gösterir. Bunlar düşük açılı tane 
sınırı (DATS) ve yüksek açılı tane sınırları olarak gruplandırılır (YATS). Tane sınırları 1-15° 

yönlenme gösterir ve kristal yap içerisindeki dislokasyonlara bağl enerji profili sergiler. DATS 

dislokasyonlar sk paket yapsnda olduklarndan birim tane snr alanna düşen her bir 

dislokasyonun toplam enerjisine denk bir enerji seviyesindedir. Snr enerjisini hesaplamak için 

dislokasyon uzayndaki toplam enerjinin birim uzunluk başna değerinin bilimesi gerekir. Şekil 3 

düşük açl bir simetrik kenar snr için mesafenin nasl hesaplanabileceğini göstermektedir [1-5].  

  

Şekil 3. Düşük açl simetrik ikiz tane snr

Çok kristalli bir yapda iki kristal arasnda referans bir düzleme göre yönlenme (φ) hesab 

aşağdaki eşitlikteki gibi iki dislokasyon arasndaki mesafe (d) ve Burger vektörüne (b) bağldr. 
Bu eşitlikten yönlenme açs (φ) büyüdükçe dislokasyonun küçüldüğü anlaşlmaktadr [1-3]. 

(4) 
Kenar dislokasyonunda ise birim uzunluk başna enerji (Ed) hesab aşağdaki eşitlikle yaplr. Bu 

eşitlik kayma modülü (μ), poisson oran (ν) ve dislokasyonun çekirdek enerjisine (Ec) bağldr. 

(5)

Düşük açl tane snr için birim tane snr alan başna düşen enerji (ϒSTB) yönlenme açs (φ)  ve 

Burger’s vektörüne göre aşağdaki eşitlikle hesap edilebilir. Bu eşitlikte A = Ec/b ve B = 

μb2/4π(1-ν)’yi ifade etmektedir [1-3].  

(6)

Şekil 4. Yönlenme açsna (φ) göre yaplan tane snr enerjisi değişimi 
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5 parametreye ihtiyaç duyarız. Bu beş parametrenin ilk üçü Euler açıları (Şekil 1) olup bu açılar
kristal yapının bir referans düzleme göre belirli bir bölgesinin uzaysal yönlenmesine bağlıdır. Üç 
Euler açısından herbiri (φ1, Φ, φ2) ortak  yönleme eksenine (r) göre olan dönme hareketine 
karşılık gelir. Euler açılarından φ1 ve φ2 x eksenine göre yönlenmeyi tanımlar.

Şekil 1. Kübik kafes için Euler açıları (φ1, φ2, Φ)

Birinci Euler açısı φ1 kesikli çizgi ile orijinin çakıştığı yerde x ekseni etrafında dönme açısını,
ikincisi Φ normal düzlem içerisinde dönen x ekseninin düzlem normali ile çakıştığı herhangi bir 
yerde z eksenine göre konumunu, son olarak üçüncü açı φ2 yine x eksenine göre fakat bu sefer z 
ekseni etrafındaki döndüşü konumlandırmak için kullanılır [2, 3, 6]. 

Şekil 2’deki gibi Euler açılarını matris içerisine yazarak çok kristalli bir yapıda iki kristal 
arasında referans bir düzleme göre kaçık yönlenmenin (misorientation) toplamını (θ) tek bir terim 
olarak aşağıdaki formülasyonla hesaplamak mümkündür. 

Şekil 2. Yönlenme matrisi 

 (2) 
Toplam yönlenme (θ) hesabında (a) matris hücresini (i) satır ve (j) sütunu ifade eder. Tane 
yönlenmesini tanımlamak için kullanılan referans düzlemine dik birim vektör (r) hesabı ise 
aşağıdaki eşitlikle yapılır.

 (3) 
Kalan iki parametre tane sınırlarının bulunduğu düzlemin kristalografik yönlenmesine bağlıdır.
Tane sınırları 3-4 atom genişliğinde ve amorf yapıdadır. Euler açılarıyla yapılan yönlenme 
tanımlaması farklı tane sınırlarının farklı dislokasyon yoğunluğu barındırması sebebiyle iki tipte 
farklı enerji (f) profili dolayısıyla hareketlilik profili olduğunu gösterir. Bunlar düşük açılı tane 
sınırı (DATS) ve yüksek açılı tane sınırları olarak gruplandırılır (YATS). Tane sınırları 1-15° 

yönlenme gösterir ve kristal yap içerisindeki dislokasyonlara bağl enerji profili sergiler. DATS 

dislokasyonlar sk paket yapsnda olduklarndan birim tane snr alanna düşen her bir 

dislokasyonun toplam enerjisine denk bir enerji seviyesindedir. Snr enerjisini hesaplamak için 

dislokasyon uzayndaki toplam enerjinin birim uzunluk başna değerinin bilimesi gerekir. Şekil 3 

düşük açl bir simetrik kenar snr için mesafenin nasl hesaplanabileceğini göstermektedir [1-5].  

  

Şekil 3. Düşük açl simetrik ikiz tane snr

Çok kristalli bir yapda iki kristal arasnda referans bir düzleme göre yönlenme (φ) hesab 

aşağdaki eşitlikteki gibi iki dislokasyon arasndaki mesafe (d) ve Burger vektörüne (b) bağldr. 
Bu eşitlikten yönlenme açs (φ) büyüdükçe dislokasyonun küçüldüğü anlaşlmaktadr [1-3]. 

(4) 
Kenar dislokasyonunda ise birim uzunluk başna enerji (Ed) hesab aşağdaki eşitlikle yaplr. Bu 

eşitlik kayma modülü (μ), poisson oran (ν) ve dislokasyonun çekirdek enerjisine (Ec) bağldr. 

(5)

Düşük açl tane snr için birim tane snr alan başna düşen enerji (ϒSTB) yönlenme açs (φ)  ve 

Burger’s vektörüne göre aşağdaki eşitlikle hesap edilebilir. Bu eşitlikte A = Ec/b ve B = 

μb2/4π(1-ν)’yi ifade etmektedir [1-3].  

(6)

Şekil 4. Yönlenme açsna (φ) göre yaplan tane snr enerjisi değişimi 
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Yönlenme açısına (φ) göre yapılan tane sınır enerji hesaplamalarının grafiksel ifadesi Şekil 4’te 
görülmektedir. Bu şekilden yönlenme açısının (φ) 15° değerinden küçük veya büyük olma 
durumundaki enerji profilinden düşük ve yüksek açılı olan tane sınırı açıkça karakterize 
edilebilmektedir.

Enerji profilindeki bu değişimin nedeni dislokasyonlar arasındaki mesafenin (d) artan yönlenme 
açısına (φ) bağlı olarak azalmasıdır. Bu durum dislokasyon kaynaklı gerinme alanlarını ortadan 
kaldırır ve yönlenme açısına (φ) bağlı olarak tedrici azalan bir artış görülmektedir. Ayrıca,
yönlenme açısındaki (φ) artış DATS enerji hesabını da geçersiz kılar. YATS enerji (γ)  hesabı ise 
yaklaşık doğrulukla aşağıdaki eşitlikle yapılır. Bu eşitlikte n bir katsayı ve b Burger’s vektörü 
olmak üzere n.b ifadesi dislokasyon sınır genişliğini, k Boltzmann's sabiti ve T sıcaklık olmak 
üzere k.T ifadesi de alaşımın erime noktasında herhangi bir elementin gram-atom ağırlığı başına
ısı kapasitesini ifade eder [1, 3]. 

(7)

Yüksek açılı tane sınırları 15° yönlenme açısının üzerinde dislokasyonların birleşmesiyle yoğun
dislokasyonlar barındırdığı için daha fazla açık alana sahiptir. Sonuçta yüksek açılı tane 
sınırlarının enerji değeri daha yüksektir ve bu sınırların hareketi için ihtiyaç duyulan aktivasyon 
enerjisi düşük olduğundan daha hareketlidir. Hızlı hareket özelliği sabit enerji profili özellikleri 
dolayısıyla yüksek açılı tane sınırları tane sınır hareketliliğinin ölçümü için idealdir. Ancak kafes 
yeri kesişimi (coincident site lattice, CSL) olgusundan ötürü her yüksek açılı tane sınırı yüksek 
tane sınır hareketliliği göstermez. Kafes yeri kesişimi olgusu kristal kafes pakete bağlıdır. Bazı
yönlenme açılarında bir kafesin başka bir kafeste sürüklenmesi önemli miktarda çakışan veya 
kesişen kısımlar oluşturur (Şekil 5). Böylelikle kafes yeri kesişimi terimi yeni kafes noktalarını
ifade etmek için kullanılır. Kafes yeri kesişimi sigma (Σ) ile gösterilir ve aşağıdaki formülle 
hesaplanarak ele alınır [1, 3]. 

Şekil 5. Dört farklı kafes yeri kesişiminin şematik gösterimi

(8)

Düşük açılı tane sınırlarında sigma değeri 1 olduğu zaman (Σ=1) farklı merkezli dislokasyonların
tane sınırı oluşturduğu görülür. Bunun anlamı her bir kafes noktasının kafes yeri kesişiminde
bulunması halidir. Yüksek açılı tane sınırlarında kafes yeri kesişimi daha nadir görülür ve her 
zaman için geçerli olmamakla beraber yapıda daha düşük enerjiye neden olduğu için daha 
hareketsiz kararlı tane sınırı sağlar. Kafes yeri kesişim sınırları tipik olarak daha az hakim 
boşluğu içerdiğinden ötürü katı çözelti alaşım sınırlarında daha az çözünen element birikimi 
görürlür.

3. KATKI ELEMENTLERİNİN TANE YAPISINA ETKİSİNİN  UYGULAMADA YERİ

Günümüzde kullanılan 400 dövme ve 200’den fazla dökme alüminyum alaşımı bulunmaktadır.
Alüminyum alaşımlarının endüstriyel kullanımında karşılaşılan birtakım kısıtlamaları aşmak
üzere katkı elementleri ve tane yapısına etkileri üzerine gerçekleştirilmiş bazı çalışma örnekleri 
şöyledir.

Alüminyum alaşımlarının kullanıldığı enerji nakil hatlarında aşırı kullanım sebebiyle ısınmanın
tetiklediği sünme mekanizması sonucu meydana gelen sarkma ve kesitte incelme bu sectör için 
önemli bir problemdir. Ertürk ve akadaşları [7] tarafından gerçekleştirilen çalışmada dört tip Al-
Zr (0.01-0.04%) alaşımının dökümü sonrası ekstrüzyon+tel çekme işlemleri ile iletken formunda 
üretim yapılarak Zr mikroalaşımlamanın etkileri detaylı incelenmiş 120 ve 150 °C sıcalıklarında
test edilmiştir. Söz konusu sorunun çözümüne yönelik Zr alaşım elementinin EC kalite 
alüminyum iletkenlerin termal dayanım üzerinde olumlu etkisini ortaya koymuşlardır. Şekil
6a’da çalışmada elde edilen mikro yapıya ait bir görüntü verilmiştir.

Yüksek dayanım ve yoğunluk oranından ötürü havacılık sektöründe sıklıkla kullanılan Al–Zn–
Mg–Cu alaşımları tane sınırlarında görülen sürekli anodik çökelti sebebiyle korozyona karşı
savunmasızdır. Fang ve arkadaşları [8] çalışmalarında Cr, Yb ve Zr ilavesi sonucu oluşan küresel 
nano dispersiyonların düşük açılı tane sınırlarında çökeltiler halinde yer alarak deformasyon 
toparlanması ve korozyon dayanımını iyileştirdiğini bildirmişlerdir. Şekil 6b’de çalışmada elde 
edilen mikro yapıya ait bir görüntü verilmiştir.

Radetić ve arkadaşları [9] yüksek süneklik, göreceli olarak yüksek mukavemet, iyi kaynak 
edilebilirlik ve korozyon özellikleri dolayısıyla taşımacılıkta geniş bir uygulama alanına sahip 
önemli bir ticari alaşım olan 5083’ün sıcak haddeleme etkinliğini geliştirmede homojenizasyon 
uygulaması ve Mn, Cr ilavelerinin katılaşmadaki etkileri ile oluşan çökeltilerin toparlanma ve 
yeniden kristalleşme etkilerini incelemişlerdir. Bulgularında tane sınırlarında Al6(Fe,Mn) ve 
Mg2Si ötektik bileşenleri ve dendritik bölgede v-Al11(Mn,Cr)4 dispersoidlerin oluştuğunu tespit 
etmişlerdir. Gerçekleştirdikleri homojenizasyon sonrası çubuksu forma geçen intermetaliklerin 
şekil değiştirme üzerindeki olumlu etkisini bildirmişlerdir. Şekil 6c’de çalışmada elde edilen 
mikro yapıya ait bir görüntü verilmiştir.
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Yönlenme açısına (φ) göre yapılan tane sınır enerji hesaplamalarının grafiksel ifadesi Şekil 4’te 
görülmektedir. Bu şekilden yönlenme açısının (φ) 15° değerinden küçük veya büyük olma 
durumundaki enerji profilinden düşük ve yüksek açılı olan tane sınırı açıkça karakterize 
edilebilmektedir.

Enerji profilindeki bu değişimin nedeni dislokasyonlar arasındaki mesafenin (d) artan yönlenme 
açısına (φ) bağlı olarak azalmasıdır. Bu durum dislokasyon kaynaklı gerinme alanlarını ortadan 
kaldırır ve yönlenme açısına (φ) bağlı olarak tedrici azalan bir artış görülmektedir. Ayrıca,
yönlenme açısındaki (φ) artış DATS enerji hesabını da geçersiz kılar. YATS enerji (γ)  hesabı ise 
yaklaşık doğrulukla aşağıdaki eşitlikle yapılır. Bu eşitlikte n bir katsayı ve b Burger’s vektörü 
olmak üzere n.b ifadesi dislokasyon sınır genişliğini, k Boltzmann's sabiti ve T sıcaklık olmak 
üzere k.T ifadesi de alaşımın erime noktasında herhangi bir elementin gram-atom ağırlığı başına
ısı kapasitesini ifade eder [1, 3]. 

(7)

Yüksek açılı tane sınırları 15° yönlenme açısının üzerinde dislokasyonların birleşmesiyle yoğun
dislokasyonlar barındırdığı için daha fazla açık alana sahiptir. Sonuçta yüksek açılı tane 
sınırlarının enerji değeri daha yüksektir ve bu sınırların hareketi için ihtiyaç duyulan aktivasyon 
enerjisi düşük olduğundan daha hareketlidir. Hızlı hareket özelliği sabit enerji profili özellikleri 
dolayısıyla yüksek açılı tane sınırları tane sınır hareketliliğinin ölçümü için idealdir. Ancak kafes 
yeri kesişimi (coincident site lattice, CSL) olgusundan ötürü her yüksek açılı tane sınırı yüksek 
tane sınır hareketliliği göstermez. Kafes yeri kesişimi olgusu kristal kafes pakete bağlıdır. Bazı
yönlenme açılarında bir kafesin başka bir kafeste sürüklenmesi önemli miktarda çakışan veya 
kesişen kısımlar oluşturur (Şekil 5). Böylelikle kafes yeri kesişimi terimi yeni kafes noktalarını
ifade etmek için kullanılır. Kafes yeri kesişimi sigma (Σ) ile gösterilir ve aşağıdaki formülle 
hesaplanarak ele alınır [1, 3]. 

Şekil 5. Dört farklı kafes yeri kesişiminin şematik gösterimi

(8)

Düşük açılı tane sınırlarında sigma değeri 1 olduğu zaman (Σ=1) farklı merkezli dislokasyonların
tane sınırı oluşturduğu görülür. Bunun anlamı her bir kafes noktasının kafes yeri kesişiminde
bulunması halidir. Yüksek açılı tane sınırlarında kafes yeri kesişimi daha nadir görülür ve her 
zaman için geçerli olmamakla beraber yapıda daha düşük enerjiye neden olduğu için daha 
hareketsiz kararlı tane sınırı sağlar. Kafes yeri kesişim sınırları tipik olarak daha az hakim 
boşluğu içerdiğinden ötürü katı çözelti alaşım sınırlarında daha az çözünen element birikimi 
görürlür.

3. KATKI ELEMENTLERİNİN TANE YAPISINA ETKİSİNİN  UYGULAMADA YERİ

Günümüzde kullanılan 400 dövme ve 200’den fazla dökme alüminyum alaşımı bulunmaktadır.
Alüminyum alaşımlarının endüstriyel kullanımında karşılaşılan birtakım kısıtlamaları aşmak
üzere katkı elementleri ve tane yapısına etkileri üzerine gerçekleştirilmiş bazı çalışma örnekleri 
şöyledir.

Alüminyum alaşımlarının kullanıldığı enerji nakil hatlarında aşırı kullanım sebebiyle ısınmanın
tetiklediği sünme mekanizması sonucu meydana gelen sarkma ve kesitte incelme bu sectör için 
önemli bir problemdir. Ertürk ve akadaşları [7] tarafından gerçekleştirilen çalışmada dört tip Al-
Zr (0.01-0.04%) alaşımının dökümü sonrası ekstrüzyon+tel çekme işlemleri ile iletken formunda 
üretim yapılarak Zr mikroalaşımlamanın etkileri detaylı incelenmiş 120 ve 150 °C sıcalıklarında
test edilmiştir. Söz konusu sorunun çözümüne yönelik Zr alaşım elementinin EC kalite 
alüminyum iletkenlerin termal dayanım üzerinde olumlu etkisini ortaya koymuşlardır. Şekil
6a’da çalışmada elde edilen mikro yapıya ait bir görüntü verilmiştir.

Yüksek dayanım ve yoğunluk oranından ötürü havacılık sektöründe sıklıkla kullanılan Al–Zn–
Mg–Cu alaşımları tane sınırlarında görülen sürekli anodik çökelti sebebiyle korozyona karşı
savunmasızdır. Fang ve arkadaşları [8] çalışmalarında Cr, Yb ve Zr ilavesi sonucu oluşan küresel 
nano dispersiyonların düşük açılı tane sınırlarında çökeltiler halinde yer alarak deformasyon 
toparlanması ve korozyon dayanımını iyileştirdiğini bildirmişlerdir. Şekil 6b’de çalışmada elde 
edilen mikro yapıya ait bir görüntü verilmiştir.

Radetić ve arkadaşları [9] yüksek süneklik, göreceli olarak yüksek mukavemet, iyi kaynak 
edilebilirlik ve korozyon özellikleri dolayısıyla taşımacılıkta geniş bir uygulama alanına sahip 
önemli bir ticari alaşım olan 5083’ün sıcak haddeleme etkinliğini geliştirmede homojenizasyon 
uygulaması ve Mn, Cr ilavelerinin katılaşmadaki etkileri ile oluşan çökeltilerin toparlanma ve 
yeniden kristalleşme etkilerini incelemişlerdir. Bulgularında tane sınırlarında Al6(Fe,Mn) ve 
Mg2Si ötektik bileşenleri ve dendritik bölgede v-Al11(Mn,Cr)4 dispersoidlerin oluştuğunu tespit 
etmişlerdir. Gerçekleştirdikleri homojenizasyon sonrası çubuksu forma geçen intermetaliklerin 
şekil değiştirme üzerindeki olumlu etkisini bildirmişlerdir. Şekil 6c’de çalışmada elde edilen 
mikro yapıya ait bir görüntü verilmiştir.
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Şekil 6. Mikro yapı örnekleri a) Al-0.04Zr alaşımında Al3Zr çökeltileri (SEM), b) Al–Zn–Mg–
Cu–Zr–Er–Cr alaşımında tane sınırları boyunca uzanan sürekli formda ince çökeltiler (TEM),

c) 2. homojenizasyon sonrası çubuksu Al6Mn (TEM)

Fang ve arkadaşları [10] havacılık ve uzay uygulamalarında yaygın kullanılan ultra dayanımlı
7xxx alaşımlarında taneler arası katı çökeltiler sebebiyle karşılaşılan korozyon ve kırılma
hassasiyetini ele almışlardır. Sc ve Zr ilavesi ile yeniden kristalleşme uygulaması ile bu 
problemlerin çözülmesi üzerinde çalışmışlardır. Söz konusu yapıda çatlağın tane sınırlarını takip 
ederek ilerlediğini, rekristalize durumda sürekli ve kaba tane sınırlarına dağılmış çökeltilerin, 
rekristalize değilken ince ve düzgün dağılmış vaziyette bulunduğunu, tanelerarası kırılma eğilimi
ve korozyona karşı direncin yeniden kristalleştirme ile artmakta olduğunu ortaya koymuşlardır.

Yüksek mukavemetli 2519 alüminyum alaşımı askeri uçaklar, helikopterler ve amfibik 
uygulamalarda tercih edilen bir malzemedir. Zhang ve arkadaşları [11] bu alaşımın yüksek 
sıcaklıklarda mekanik özelliklerini iyileştirme amacıyla Yb ilave etmişlerdir. Elde ettikleri 
sonuçlara göre ağırlıkça %0,17 Yb ilavesi θ' faz yoğunluğunu arttırmış ve 300 °C’de bu fazın
tane irileşmesini azaltmıştır. Söz konusu alaşımlamada tane sınırları boyunca Al7.4Cu9.6Yb2 
fazının süreksiz, ince yapılı olarak yer alıp tanelerde küreselleştirici rol oynadığını
bildirmişlerdir.
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Yeniden Ergitilmiş A356 Alüminyum Alaşımı Hurdasının Çekme Dayancı 
Üzerine Olan Etkileri

Effects of Remelted of A356 Aluminium Alloy Scraps on Tensile Strength

Çağlar Yüksel¹, Eray Erzi², Özge Tamer¹, Derya Dışpınar², Mustafa Çiğdem¹
¹Yıldız Teknik Üniversitesi, ²İstanbul Üniversitesi  /  Türkiye

Şekil 6. Mikro yapı örnekleri a) Al-0.04Zr alaşımında Al3Zr çökeltileri (SEM), b) Al–Zn–Mg–
Cu–Zr–Er–Cr alaşımında tane sınırları boyunca uzanan sürekli formda ince çökeltiler (TEM),

c) 2. homojenizasyon sonrası çubuksu Al6Mn (TEM)

Fang ve arkadaşları [10] havacılık ve uzay uygulamalarında yaygın kullanılan ultra dayanımlı
7xxx alaşımlarında taneler arası katı çökeltiler sebebiyle karşılaşılan korozyon ve kırılma
hassasiyetini ele almışlardır. Sc ve Zr ilavesi ile yeniden kristalleşme uygulaması ile bu 
problemlerin çözülmesi üzerinde çalışmışlardır. Söz konusu yapıda çatlağın tane sınırlarını takip 
ederek ilerlediğini, rekristalize durumda sürekli ve kaba tane sınırlarına dağılmış çökeltilerin, 
rekristalize değilken ince ve düzgün dağılmış vaziyette bulunduğunu, tanelerarası kırılma eğilimi
ve korozyona karşı direncin yeniden kristalleştirme ile artmakta olduğunu ortaya koymuşlardır.

Yüksek mukavemetli 2519 alüminyum alaşımı askeri uçaklar, helikopterler ve amfibik 
uygulamalarda tercih edilen bir malzemedir. Zhang ve arkadaşları [11] bu alaşımın yüksek 
sıcaklıklarda mekanik özelliklerini iyileştirme amacıyla Yb ilave etmişlerdir. Elde ettikleri 
sonuçlara göre ağırlıkça %0,17 Yb ilavesi θ' faz yoğunluğunu arttırmış ve 300 °C’de bu fazın
tane irileşmesini azaltmıştır. Söz konusu alaşımlamada tane sınırları boyunca Al7.4Cu9.6Yb2 
fazının süreksiz, ince yapılı olarak yer alıp tanelerde küreselleştirici rol oynadığını
bildirmişlerdir.
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Yeniden Ergitilmiş A356 Alüminyum Alaşımı Hurdasının Çekme Dayancı
Üzerine Olan Etkileri 

Çağlar Yüksel1, Eray Erzi2, Özge Tamer1, Derya Dışpınar2, Mustafa Çiğdem¹

¹Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 
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ÖZET
A356 alüminyum alaşımı döküm alaşımlarında hem kokil hem de kum kalıpta en geniş ölçüde 
kullanılan alaşımlardan bir tanesidir. Bu yaygın kullanımla birlikte hurda miktarı da oldukça 
fazla meydana gelmektedir. Bu hurdanın tekrar ergitilmesi ile enerji, maliyet gibi detaylardan 
oldukça göz önüne alındığında epeyce önem arz etmektedir. Ergitmede %100 birincil külçe, 
%50hurda+%50 birincil külçe ve %100 talaş kullanılarak yeniden ergitilerek önce vakum 
altında katılaştırma cihazı ile (RPT) Bifilm İndeksi tayin edilerek metal kalitesi belirlenerek 
kum kalıptan hazırlanmış çekme numunesi kalıbına dökülmüştür. Elde edilen numunelerden 
Bifilm İndeksi ile çekme dayancı arasındaki ilişki incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Bifilm İndeksi, Ergiyik Kalitesi, Bifilm, Çift Katlı Oksit Filmler 

ABSTRACT
A356 is one of the widely used aluminum casting alloy that has been used in both sand and 
die molds. Large amounts of scrap metal occur due to its extensive usage. Using scrap 
aluminum is quite important because of the advantages like energy efficiency and cost 
reduction in the final product. Three types of charges were prepared for casting. %100 primer 
ingot, %100 scrap aluminum and fifty fifty scrap aluminum and primer ingot mixture were 
used. Melt quality was determined by calculating bifilm index by using reduced pressure test. 
By using different mixtures, tensile test specimens were produced by casting both from sand 
and die molds. Relationship between bifilm index and tensile strength were examined from 
the obtained tensile test specimens. 

Keywords: Bifilm Index, Melt Quality, Bifilm, Double oxide films

1. GİRİŞ

Son zamanlarda döküm sanayii alüminyum ve alaşımlarının özelliklerine etki eden unsurlara 
odaklanmıştır. Çalışmaların çoğu gözeneklilik üzerinedir [1]. Alüminyum dökümlerindeki bu 
gözeneklerin teşvik edici etkeni bifilmler olarak kabul edilir ise bifilmlerin denetimi ile 
gözenek yapısının oluşumu kontrol edilebilir [2-4]. 
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Alaşımın ergitme safhasında mevcut olan veya döküm işlemi süresince oluşan bifilmler nihai 
içyapıda bulunabilirler ve döküm parçasının ömrünü azaltabilirler. Bu yüzden döküm 
parçasının kalitesinin denetiminin ergiyik kalitesiyle başladığı aşikârdır.

Eğer döküm sırasında yüzey türbülansı ile hapsolmuş ise bifilmler dahili türbülans hareketleri 
ile sıkı yığınlar haline dönüşürler. 0,1–1,0 mm çaplarındaki bilfilmler oldukça zararlıdırlar.
Fakat katılaşma sırasındaki durgun koşullar kıvrımlı halinin yenden şekillenerek düz bir 
çatlak formuna sahip bifilmlerin açılmasına imkan verir. Bu hareketi ile bifilmler zararlı
etkilerini 10 kat daha fazla arttırlar. Bu kusurlar bifilmlerin oldukça ince bir yapıda (sıklıkla
nanometre mertebesinde) olmasından dolayı şüphelenilmeyen ve genellikle fark edilemeyen 
bir hale dönüşmesini sağlar [1]. 

Sıkı bir yapıdan açık bir çatlağa dönüştüren birkaç mekanizma vardır;

(i) filmler arasında hava tabakasına hidrojenin çökelmesi, 
(ii) çekinti (filmler üzerinde basınç azaltıcı etkisi), 
(iii) demir (beta fazı şeklinde) ve diğer metaller arası (intermetalik) çökeltiler, 
(iv) iri tane boyutu

Hidrojen gözenekliliği, çekinti gözenekliliği, demir seviyeleri ve kaba tane boyutunun 
sünekliliği düşürdüğü iyi bilinmektedir. Bu durumların hepsi bifilmlerin sıkı yapısını açarak 
uzun düzlemsel çatlaklara neden olmaktadır [5]. Bu yüzden döküm metalinin mekanik 
özelliklerini denetim altına alabilmek için belki de bifilm en önemli unsurdur [1]. Bu sebeple 
bifilmlerin ölçümünü kolaylaştıran vakum altında katılaştırma testi (RPT) devreye 
girmektedir.

Bu çalışmada da RPT kullanılarak mekanik özellikler ile Bifilm İndeksini arasındaki olası
ilişki irdelenmiştir. Bifilm İndeksi miktar olarak veri sağlamak üzere sunulmuştur [3]. 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐵𝐵 𝐺𝐺 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑈𝑈𝑧𝑧𝑈𝑈𝑛𝑛𝐵𝐵𝑈𝑈 𝑈𝑈 𝐿𝐿𝐿𝐿

Bu indeks milimetre cinsinden ölçülen bir değerdir ve sanayide uygulaması ve 
tekrarlanabilirliği oldukça basit bir yöntem olarak dökümhanelerin işlerini fazlasıyla
kolaylaştırmaktadır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu çalışmada otomotiv endüstrisinde de oldukça yaygın olarak kullanılan A356 alüminyum 
alaşımının birincil külçeleri ve talaşları kullanılmıştır. A356 alüminyum malzemesinin 
kimyasal bileşimi Çizelge 1.’de verilmiştir.

Çizelge 1. A356 alüminyum alaşımının kimyasal bileşimi 

Si Mg Cu Fe Mn Ti Al 
7.13 0.389 0.023 0.135 0.002 0.114 91.990 

Bu çalışmada %100 birincil külçe, %50 birincil külçe + %50 talaş ve %100 talaş olmak üzere 
3 farklı kombinasyonda A356 alüminyum alaşımı kullanılarak kum kalıba döküm yapılmıştır.
Kullanılan külçeler ve talaşlar Şekil 1.’de gösterilmektedir. Bu farklılığın sebebi ergitme 
esnasında doğal olarak oluşabilecek oksit miktarlarının Bifilm İndeksi üzerine etkisini 
kıyaslanmaktır.
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(a)      (b) 

Şekil 1. (a) birincil külçe (b) talaş

Dökümler 20 kg silis kumu, 1 kg bentonit ve 0,66 kg su kum karıştırıcı makinesi yardımıyla
karıştırılarak hazırlanan kalıp kumuna yapılmıştır. Ahşap modellerle hazırlanan kalıbın resmi 
Şekil 2.’de verilmiştir.

(a)      (b) 

Şekil 2. Çekme çubuğunun (a) ahşap modeli ve (b) hazırlanmış kum kalıbı.

Ergitme işlemi 50 kW ’lık indüksiyon ocağı yardımıyla yapılmıştır. Her bir döküm işleminde
4 kg’lık bir şarj hazırlanmıştır. İlk şarjda 4 kg’lık birincil külçe, ikinci şarjda 2 kg birincil 
külçe ile 2 kg talaş ve üçüncü şarjda ise 4 kg’lık talaş ergitilmiştir. Üç farklı malzemenin de 
döküm sıcaklıkları 740°C olarak belirlenmiştir. Dökülecek malzemelerin ergime 
karakteristikleri birbirinden farklı olduğu için sürekli olarak ısıl-çift yardımıyla ergiyik 
sıcaklığı ölçülmüştür. Her dökümde şarj sıvı faza geçtiğinde Bifilm İndeksinin ölçülebilmesi 
için RPT numuneleri alınmıştır.
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Dökümlerden sonraki çekme testi için Mohr-Federhaff 10 tonluk çekme cihazı kullanılarak
döküm malzemelerin çekme dayanımları tespit edilmiştir. Bifilm İndeksi için numuneler ikiye 
kesilip zımparalama işlemlerinden sonra tarayıcı vasıtasıyla bilgisayara aktarılmıştır.
Aktarılan numuneler görüntü analiz yazılımları kullanılarak kesit alanındaki gözenek sayısı
hesaplanmıştır.

3. SONUÇLAR

Doğal olarak çekme numuneleri döküm malzemelerinin metal kalitelerini belirlemektedir. 
Elde edilen değerler ile Bifilm İndeksi karşılaştırılarak ergiyik kalitesi yorumlanmıştır. Şekil
3. ’de Bifilm İndeksi hesaplamak için kullanılan RPT numunelerinin görüntüleri verilmiştir.
Görüntüden de anlaşılacağı üzere %100 talaşın ergitildiği durumdaki numune üzerinde 
neredeyse kesit alanının yarısına yakın oranda gözenek mevcuttur. Aynı şekilde %50 talaş ve 
%50 birincil külçe ergitilen numunede de gözenekler bulunmaktadır. Ancak %100 birincil 
külçe ergitilme işleminde bu gözeneklere rastlanılmamıştır. Kalıp ve yolluklandırma
şartlarının sabit olduğu bu üç koşul için artan talaş miktarı ile oksitlenmenin artması arasında
nispeten doğrusal bir ilişki olduğu aşikardır.

             
(a)       (b) 

(c)

Şekil 3. Farklı ergitme koşulları için RPT numuneleri.

(a) %100 talaşın (b) %50 birincil külçe + %50 talaş (c) %100 birincil külçe 

Şekil 4.’de Bifilm İndeksi ile farklı döküm şartlarına sahip ergiyikler için karşılaştırmalı
grafik verilmiştir. Bu grafikten de anlaşılacağı gibi 5,8 mm’lik bir Bifilm İndeksi’ne sahip 
olan  %100 birincil külçe en temiz ergiyiktir ve 221,5 mm’lik bir Bifilm İndeksi’ne sahip 
%100 talaş ise en düşük kalitedeki ergiyiktir. 



Oturum | Session: Alüminyum Döküm Prosesleri / Aluminium Casting Processes 363

2015 İstanbul                 ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium

ALUS’07

Şekil 4. Farklı şarjlardaki Bifilm İndeksleri

Şekil 5.’de ise Bifilm İndeksi ile çekme dayançları arasındaki ilişkiyi gösteren grafik 
mevcuttur. Burada ise artan Bifilm İndeksi ile çekme dayançları düşmektedir. %100 birincil 
külçenin dökümünden elde edilen yaklaşık 190 MPa değerleri

Şekil 5. Bifilm İndeksi ile çekme dayançları arasındaki ilişki.
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4. TARTIŞMA

1. RPT numuneleri Bifilm İndeksi sonuçlarını ve olası ilişkileri rakamsal olarak ortaya 
koymuştur.

2. Bifilm uzunluğu ile nispeten mekanik özellikler arasında bir doğrusal bir ilişki
bulunmaktadır. Artan Bifilm İndeksi ile çekme dayançları düşmektedir. Bunun olası
nedeninin malzemenin üniformluğunun bozulmasıdır.

3. Toplam bifilm uzunluğu için şöyle bir aralık belirtilebilir; iyi bir döküm için indeks 
aralığı 0 – 70 mm kabul edilebilir ancak 80 – 350 mm kötü bir ergiyik olduğuna işaret
etmektedir [1]. 
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temini için CMS Jant Sanayi’ne ve çalışma grubumuz Ceyhun Kuru, Mert Gülver, Emre 
Petek, İlknur Akyar ve Kübra Kayın’a verdikleri destek ve emeklerinden dolayı teşekkür
ederiz.
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Gazlı İçecek Ambalajlarının Tasarım ve Üretiminin İncelenmesi

Observing of Production and Designing of Carbonated Beverages Packing
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ÖZET
Bu çalşmada cam, PET ve aluminyum gazl içecek ambalajlarnn üretimleri incelenerek her 
üçü için yaşam döngü değerlendirilmesi (YDD) gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamnda bu 
ambalajlarn tasarm incelenerek irdelenmiştir.AA3104 H19 Aluminyum alaşml gazl 
içecek ambalajlarnn üretimi REXAM Paketleme A.Ş.’de yerinde ayrntl olarak 
incelenmiştir. Burada baz rulolarda hatasz üretim gerçekleşirken bazlarnda üretimin 
aksamasna neden olan ksa kutu ve düşük dom yüksekliği hatalarnn oluştuğu gözlenmiştir. 
Yaplan gözlemlere dayanarak,  hatalar ile yukarda belirtilen hatalarn gözlendiği levhalarn 
malzeme özellikleri arasndaki ilişkileri incelemek üzere deneysel çalşmalar tasarlanmştr. 
Bu amaçla, ASSAN Aluminyum A.Ş.’de kimyasal bileşim, mikroyap ve mekanik testler 
gerçekleştirilmiştir. Bu testler sonucunda levhalara ait mikroyaplar, akma ve çekme 
dayanmlar, deformasyon sertleşme üssü, ortalama dikey ve düzlemsel anizotropi katsaylar 
ile Erichsen derinlik değerleri elde edilerek karşlaştrlmştr. Hatalarn levhalarda gözlenen 
tekstür ile ilişkisini ortaya koymak üzere TÜBİTAK MAM’da X-şnlar analizleri yaplarak 
değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aluminyum, cam, polietilen tetraflat, sürdürülebilirlik, yaşam döngü değerlendirmesi.

ABSTRACT

In this study the production processes of the glass, PET and aluminium packaging of carbonated drinks were 
examined in detail and also conducted on the life cycle assessment of all the three. Within the extent of the 
project, the design of packages were studied and discussed.The production of the AA3504 H19 tempered 
aluminium alloy packages was examined in detail along its production line at Manisa REXAM Packaging 
Company.  It is observed that as some of the plates were produced perfectly, others had defects of “short run" or 
"low dome height" which caused to frequent interruption of the production. Based on this observation, 
experimental studies were set to examine the relations between defects and the plates of the above described 
conditions in reference to their material characteristics. Henceforth, spectrometric, microstructure, tension and 
Erichsen tests were conducted at Istanbul ASSAN Company. The microstructures, yield and tension strengths, 
deformation hardening exponents, average normal and planar anisotropy coefficients of plates were obtained and 
made comparisons. X-ray analysis was run at Gebze TUBITAK-MAM for investigation of the relations between 
defects and texture of plates.

Keywords: Aluminum, glass, polietilen tetraflat, sustainability, life cycle analysis.

1.GİRİŞ

Gazl içecek ambalajlarnn tasarm ve üretiminin incelenmesi konusunda belirlenen gazl 
içecek aluminyum ambalaj üretiminde ki hatalarn malzeme özellikleri ile ilişkilendirilmesi 
amaçlanmaktadr.

Aluminyum ambalajn üretimi derin çekme ve incelterek uzatma şeklinde yaplmaktadr. 
Derin çekme hatalar kulaklanma, Looper Çizgileri, Lüder Çizgieri, portakallanma ve 
çatlaklardr. Aluminyum levhann derin çekme kalitesine etkiyen malzeme özellikleri 
deformasyon sertleşmesi üssü (n), deformasyon hz duyarllğ üssü (m), dikey anizotropi ve 
Erichsen derinliğidir. Malzeme özelliklerinin derin çekmeye etkisi olarak malzemenin 
kimyasal kompozisyonu, tane yaps, deformasyon sertleşmesi ve malzemenin anizotropi 
katsays incelenmiştir [1]. 

Aluminyum levhann üretiminden kaynakl sahip olduğu tekstür yap levhann derin çekme 
ve incelterek çekme parametrelerinde etkindir. Çekme veya haddeleme ile bir miktar 
deformasyona uğrayan metalde tercihli yönlenme yani tekstür yap oluşur.Yönlenmiş taneler 
X şnlar metodu ile tespit edilir. X şnlar fotoğrafndaki yoğun alanlar, söz konusu olan 
krnm halkalarna karşlk gelen düzlemlerin kutupsal yönlenmesini belirtir [2]. 

Ambalaj üretimi srasnda hata veren levhalara yaplacak deneysel çalşmalar belirlenmiştir. 
Spektrometre analizleri, mikroyap analizleri, SEM görüntüleri, çekme deneyleri ve Erichsen
derinliği deneylerinin numuneleri hazrlanmştr. Her deney için yaplacak deney adedi, 
deneylerin nasl yaplacağ, deney cihazlarnn özellikleri ve deney parametreleri 
belirlenmiştir. Deneysel çalşmalar sonucunda ortaya çkan veriler teorik incelemeler ve 
literatür çalşmalar ile desteklenerek açklanmştr. Sonuçlar değerlendirilip öneriler 
sunulmuştur.

2.DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Gazl içecek aluminyum ambalajlarnn üretim sürecinde oluşan derin çekme ve incelterek 
çekme hatalarn levha malzemesinin özellikleri ile ilişkilendirmek amacyla REXAM 
Paketleme A.Ş' de  içecek kutusunun üretimi srasnda oluşan sorunlardan derin çekme ve 
incelterek çekme işlemleri srasnda ortaya çkan hatalar incelenmiştir. REXAM Paketleme 
Şirketi' nin tedarikçi firmadan istediği aluminyum levha kalite özellikleri göz önünde 
bulundurularak kimyasal bileşim kontrolü, mikroyap, çekme, Erichsen derinliği ASSAN 
Aluminyum’ da ve tekstür kontrolü TÜBİTAK MAM’ da gerçekleştirilmiştir. REXAM 
firmasnn tedarikçi firmalardan aldğ aluminyum rulolar için belirlediği ve istediği kalite 
özellikleri Tablo 1' de verilmiştir. Yaplan deneylerde sonuçlarn karşlaştrlmas ve 
yorumlanmas için REXAM firmasnn AA3104 alaşml aluminyum için belirtilen kalite 
değerleri referans alnmştr.
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made comparisons. X-ray analysis was run at Gebze TUBITAK-MAM for investigation of the relations between 
defects and texture of plates.

Keywords: Aluminum, glass, polietilen tetraflat, sustainability, life cycle analysis.

1.GİRİŞ

Gazl içecek ambalajlarnn tasarm ve üretiminin incelenmesi konusunda belirlenen gazl 
içecek aluminyum ambalaj üretiminde ki hatalarn malzeme özellikleri ile ilişkilendirilmesi 
amaçlanmaktadr.

Aluminyum ambalajn üretimi derin çekme ve incelterek uzatma şeklinde yaplmaktadr. 
Derin çekme hatalar kulaklanma, Looper Çizgileri, Lüder Çizgieri, portakallanma ve 
çatlaklardr. Aluminyum levhann derin çekme kalitesine etkiyen malzeme özellikleri 
deformasyon sertleşmesi üssü (n), deformasyon hz duyarllğ üssü (m), dikey anizotropi ve 
Erichsen derinliğidir. Malzeme özelliklerinin derin çekmeye etkisi olarak malzemenin 
kimyasal kompozisyonu, tane yaps, deformasyon sertleşmesi ve malzemenin anizotropi 
katsays incelenmiştir [1]. 

Aluminyum levhann üretiminden kaynakl sahip olduğu tekstür yap levhann derin çekme 
ve incelterek çekme parametrelerinde etkindir. Çekme veya haddeleme ile bir miktar 
deformasyona uğrayan metalde tercihli yönlenme yani tekstür yap oluşur.Yönlenmiş taneler 
X şnlar metodu ile tespit edilir. X şnlar fotoğrafndaki yoğun alanlar, söz konusu olan 
krnm halkalarna karşlk gelen düzlemlerin kutupsal yönlenmesini belirtir [2]. 

Ambalaj üretimi srasnda hata veren levhalara yaplacak deneysel çalşmalar belirlenmiştir. 
Spektrometre analizleri, mikroyap analizleri, SEM görüntüleri, çekme deneyleri ve Erichsen
derinliği deneylerinin numuneleri hazrlanmştr. Her deney için yaplacak deney adedi, 
deneylerin nasl yaplacağ, deney cihazlarnn özellikleri ve deney parametreleri 
belirlenmiştir. Deneysel çalşmalar sonucunda ortaya çkan veriler teorik incelemeler ve 
literatür çalşmalar ile desteklenerek açklanmştr. Sonuçlar değerlendirilip öneriler 
sunulmuştur.

2.DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Gazl içecek aluminyum ambalajlarnn üretim sürecinde oluşan derin çekme ve incelterek 
çekme hatalarn levha malzemesinin özellikleri ile ilişkilendirmek amacyla REXAM 
Paketleme A.Ş' de  içecek kutusunun üretimi srasnda oluşan sorunlardan derin çekme ve 
incelterek çekme işlemleri srasnda ortaya çkan hatalar incelenmiştir. REXAM Paketleme 
Şirketi' nin tedarikçi firmadan istediği aluminyum levha kalite özellikleri göz önünde 
bulundurularak kimyasal bileşim kontrolü, mikroyap, çekme, Erichsen derinliği ASSAN 
Aluminyum’ da ve tekstür kontrolü TÜBİTAK MAM’ da gerçekleştirilmiştir. REXAM 
firmasnn tedarikçi firmalardan aldğ aluminyum rulolar için belirlediği ve istediği kalite 
özellikleri Tablo 1' de verilmiştir. Yaplan deneylerde sonuçlarn karşlaştrlmas ve 
yorumlanmas için REXAM firmasnn AA3104 alaşml aluminyum için belirtilen kalite 
değerleri referans alnmştr.
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Tablo 1. REXAM firmasnn aluminyum levha için belirlediği kalite özellikleri [3]

Kimyasal 
Bileşim 

Mg Mn Si Fe Cu Zn Diğerleri 
(en çok her 
biri) 

Diğerleri 
(en çok 
toplam) 

Al 

Bileşim 
Yüzdesi 
(%) 

0.8 -1.4 0.8 -1.3 0.6
maks. 

0.8
maks. 

0.05-

0.25 
0.25

maks. 0.05 0.15 Kalan 

Mekanik Özellikler   Minimum   Maksimum 

Akma mukavemeti(MPa) 270 310 

Çekme mukavemeti (MPa) 290 335 

Uzama (%) 2 -

Kulaklanma %5 maks. 

Deneysel çalşmalarn gerçekleştirilmesi için öncelikle REXAM firmasnda gazl içecek 
ambalaj üretiminde oluşan hatalardan derin çekme ve incelterek çekme işlemleri srasnda 
oluşan hatalarn görüldüğü levhalardan numuneler temin edilmiştir. Ayrca deney 
sonuçlarnn birbiriyle karşlaştrlabilmesi için ambalaj üretiminde hatasz üretim 
gerçekleştirebilen levhadan örnek numune alnmştr. REXAM firmasndan alnan aluminyum 
levhalarn kodlar, boyutlar ve üretimde belirlenen hata türleri Tablo 2' de verilmiştir.

Tablo  2. Deneylerde kullanlan aluminyum levhalarn kodlar, boyutlar ve hata tipleri [3] 

Numune kodu Numune özelliği Numune boyutlar(cm)

Uzunluk Genişlik
1900 Çekme hatas olmayan levha 200 60 
0040 Düşük “dom buckle” hatas oluşan levha 200 60 
0025 “Dia jam short can” hatas oluşan levha 200 60 
 

Gazl içecek aluminyum ambalaj üretiminde oluşan düşük “dom buckle” ve “dia jam short 
can” hatalar  Şekil 1' de gösterilmektedir. Düşük “dom buckle” hatas “body maker” da 
içecek kutusunun tabannda oluşturulan kubbe şekli ile ilgilidir ve kubbenin merkezinden 
kutunun tabanna olan mesafenin istenilen yüksekliğe ulaşmamasdr. Düşük “dom buckle”
hatas nedeniyle kutuda istenilen mekanik özellikler sağlanamadğ  durumdur.“Dia jam short 
can” hatas ise “cupper” ksmnda  ön şeklini almş olan kutunun “body maker” ksmnda 
incelterek çekme işlemi esnasnda içecek kutusunun istenilen yüksekliğe ulaşamadan hasara  

Şekil 1. (a) Dia jam short can ve (b) düşük dom buckle hatas hatal kutu görünümü.

a b
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uğramasdr. Kutuda hasar oluşmas nedeniyle bu hatalarnnn oluştuğu levhalarda da üretim 
durdurulmaktadr.

Mikroyap: Mikroyap incelenmesinde ilk olarak numunelerin yüzey hazrlama işlemlerinin 
gerçekleştirilebilmesi için numuneler epoksi kalba alnmştr. Numune yüzeyinin 
zmparalanmas ve parlatma işlemi gerçekleştirilmiştir. Parlatma işleminden sonra yapdaki 
intermetalikleri ve inklüzyonlar görmek için AxioCam MRc5 model optik mikroskopta 
numune mikroyaps incelenmiştir. Numunenin tane yapsn görmek için dağlama işlemi 
yaplmştr. Dağlama için asit kabna 700 ml saf su konularak üzerine 14 ml  % 54 
tetraflorborik asit eklenmiştir. Hazrlanan tetraflorborik asit  çözeltisi soğutucuda bekletilmiş
(2-8°C) ve ardndan Struers Zectro Pol-5 model elektro dağlama cihazna yerleştirilerek 
numuneye  360(180+180)  saniye elektro dağlama uygulanmştr. Çözeltiye 20 V ve 0.14 A 
akm uygulanmştr.  Dağlama işlemi tamamlandktan sonra numune saf su ile ykanp 
kurutma işlemi yaplarak yüzey mikroyap için hazr hale getirilmiştir. SEM mikroyap
görünteleri almak için JEOL JSM 5600 cihaz kullanlmştr ve numune üzerindeki iletkenliği 
sağlamak amacyla kalp malzemesi iletken bant ile kaplanmştr. SEM EDS analizi yaplrken 
uygulanan elektron hzlandrma voltaj 20kV, elektronlarn ayrlma açs 30° dir.

Çekme Deneyi: Hidrolik prelse levhalar hadde yönüne göre 0°, 45° ve 90° yönlerinde ASTM 
E8 standardna göre kesilmiştir. Çekme numuneleri hazrlandktan sonra Zwick Z050 çekme 
cihazyla uzama değerleri, akma ve çekme mukavemetleri, deformasyon sertleşmesi üstelleri 
ve anizotropi katsaylar tespit edilmiştir. Tablo 2’ de verilen numunelerden hadde yönüne 
göre 0°, 45° ve 90° yönlerinde üçer adet çekme testi uygulanmştr. Çekme testi srasnda 
şekil değiştirme hz 10 mm/dk’ dr. Çekme deneyi grafiklerinden akma ve çekme değerleri 
belirlenmiştir. Ayrca çekme grafiği üzerinde % 0.5 ve % 2.5 uzama eğri aralğnda Holloman 
denklemi uygulanarak deformasyon sertleşmesi üsteli ve anizotropi değerleri kalnlk ve 
genişlik yönünde ölçüm yapan iki farkl ekstansometre yardmyla bilgisayar destekli 
programla hesaplanmştr.

Erichsen Derinliği Testi: Test için Tablo 2' de verilen levhalarn her birinden 100 mm 
uzunluğunda ve 70 mm genişliğinde birer tane numune hazrlanmştr.

Kutupsal Gösterim: Levhalardan 20*30 mm boyutlarnda deney numuneleri hazrlanmştr. 
Hazrlanan numunelere X şnlar yöntemiyle lutupsal gösterim görüntüleri elde edilmiştir. Bu 
görüntüleri aluminyumun <111>, <200>, <220> doğrultularnda tekstür analizi için inceleme 
yaplmştr. Bu doğrultularn seçim nedeni aluminyumun belirtilen doğrultularda ki infrared 
değerlerinin en yüksek pik değerlerine sahip olmasdr.

3. DENEY SONUÇLARI TARTIŞMA

Kimyasal Bileşim:Üç  levhann spektrometre ile elde edilen  kimyasal analiz sonuçlar
incelendiğinde 1900, 0040 ve 0025 kodlu levhalarn kimyasal bileşimlerinin teknik 
şartnamedeki değerler içinde olduğu tespit edilmiştir.

Mikroyap: Mikroyapdaki intermetalik fazlar ve inklüzyonlar görmek için numuneler
dağlama yaplmadan optik mikroskopta mikroyap görüntüleri elde edilmiştir. 1900, 0040,
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Tablo 3.Tedarikçi firmadan alnan teknik şartname kompozisyonu ve üç numunenin 
spektrometre analiz sonuçlar.

Kimyasal  
Bileşim

Teknik Şartname
Yüzde Oranlar (%)

1900 
Yüzde Oranlar (%)

0040 
Yüzde Oranlar (%)

0025 
Yüzde Oranlar (%)

Magnezyum 0.8-1.4 1.023 1.058 1.038 
Mangan 0.8-1.3 0.900 0.855 0.999 
Silisyum Maks. 0.60 0.269 0.248 0.191 
Demir Maks. 0.80 0.609 0.607 0.534 
Bakr 0.05 0.25 0.191 0.177 0.209 
Çinko Maks. 0.25 0.030 0.030 0.020 
Diğer Maks  0.15 0.0815 0.079 0.072 
Aluminyum Kalan 96.89 96.94 96.80 
   

0025 kodlu  levhalarn hadde yönünde ve hadde yönüne dik 10X ve 50X görüntüleri 
incelenerek Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4 ‘te verilmiştir. 

 

Şekil 2.1900 kodlu levhann hadde yönünde mikroyap (a)  10X görüntüsü , (b) 50X 
görüntüsü 1900 kodlu levhann hadde yönüne dik yönde mikroyap (c) 10X görüntüsü, (d)

50X görüntüsü.

Şekil 1. 0040 kodlu levhann hadde yönünde mikroyap (a) 10X görüntüsü , (b) 50X 
görüntüsü 0040 kodlu levhann hadde yönüne dik yönde mikroyap (c) 10X görüntüsü, (d) 

50X görüntüsü.

Şekil 4.0025 kodlu levhann hadde yönünde mikroyap (a) 10X görüntüsü, (b) 50X görüntüsü  
0025 kodlu levhann hadde yönüne dik yönde mikroyap (c) 10X görüntüsü, (d) 50X 

görüntüsü.

a b c d

a b c d

a b c d
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Numunelerden mikroyapda görülen çubuksu veya küresel şekilli intermetalik faz veya 
inkilüzyon olmas beklenen yaplarn net olarak ne olduğunun belirlenmesi amacyla SEM 
EDS analizi yaplmştr. SEM analizi sonucunda elde edilen görüntü ve EDS sonuçlar Şekil 5
‘de verilmiştir.

Şekil 5. (a)SEM görüntüsü (b) ve (c) ise (a) görüntüsü üzeindeki 1 ve 4 noktas için EDS 
sonucu.

Mikroyapdaki tane yapsn ve deforme edilmiş tanelerin şeklini görebilmek için dağlama 
yaplmştr. Hadde yönünde ve hadde yönüne dik mikroyap görüntüleri alnmştr. 1900,0040 
ve 0025  kodlu  levhalarn  hadde yönü ve hadde yönüne dik 10X ve 20X görüntüleri Şekil 6 
Şekil 7 ve Şekil 8 ' de verilmiştir.

Şekil 6.1900  kodlu levhann hadde yönünde mikroyap (a)  10 , (b) 20X görüntüsü. 1900 
kodlu levhann hadde yönüne dik yönde mikroyap (c) 10X, (d) 20X görüntüsü.

Şekil 7.0040 kodlu levhann hadde yönünde  mikroyap (a) 10X, (b) 20X görüntüsü.0040 
kodlu levhann hadde yönüne dik yönde mikroyap (c) 10X, (d) 20X görüntüsü.

Şekil 8.0025 kodlu levhann hadde yönünde mikroyap (a) 10X, (b) 20X görüntüsü.0025 
kodlu levhann hadde yönüne dik yönde mikroyap (c) 10X, (d) 20X görüntüsü.

a b c d

a b c d

a b c

a b c d
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Çekme Deneyi: Her numune için en az üç kez tekrarlanan sonuçlar incelendiğinde hadde 
yönüne göre 0°, 45° ve 90° yönünde elde edilen tüm veriler değişkenlik göstermektedir. 
Sonuçlarn objektif olarak değerlendirilmesi her numuneden her yönde tekrarlanan deneylerin 
sonuçlarnn ortalamas alnmştr. Bu sonuçlara göre standart sapmann çok fazla olduğu 
değerler hatal kabul edilmiş ve değerlendirmeye alnmamştr. Elde edilen sonuçlar Tablo 4' 
te verilmiştir. Değerlendirmeye alnan veriler incelendiğinde ise numunenin H19 
kondisyonunda olmasndan dolay çekme esnasnda elastik bölgede kaymalar oluşmuştur ve 
baz değerler oldukça sapma göstermiştir. 

Tablo 4.Çekme deneyi sonuçlarnn ortalama değerleri

Erichsen Derinliği: Erichsen derinliği sonuçlar literatür araştrmalar ve teorik incelemeler 
sonucunda elde edilen bilgilere göre değerlendirildiğinde üç numunenin birbirinden farkl 
değerlere sahip olmas beklenmiştir. Erichsen derinliği sonuçlar Tablo 5'de verilmiştir. Elde 
edilen deney sonuçlar karşlaştrldğnda 1900, 0040 ve 0025 kodlarna sahip numunelerin 
Erichsen derinliklerinde kesin bir fark görülememiştir.

Tablo 5.Üç numunenin Erichsen derinliği sonuçlar

Numuneler Derin çekilebilirlik (mm)
1900 6,1 
0040 6,2 
0025 6,3 

4. SONUÇLAR

1. Her üç levhann levhann kimyasal bileşimleri tedarikçiden temin edilen teknik şartname 
değerlerine uygundur. Bundan yola çkarak hatalarn nedenlerinin levhalarn kimyasal 
bileşimlerinden kaynaklanmadğ düşünülmektedir.

2. Mikroyap analizleri sonucunda H19 kondisyonun yüksek deformasyona uğrattğ 
levhalarda tanelerin hadde yönünde uzadğ görülmüştür. Üç levhada da benzer mikroyap 
karakteri mevcuttur. Mikroyapda görülen çubuksu ve dairesel partiküllerin SEM’ de EDS 
analizi sonucunda çubuksu ve dairesel partiküllerin kimyasal bileşimleri incelenmiştir ve 
çubuksu partiküllerin Al-Mn-Fe-Si bileşiği ve yuvarlak partiküllerin Al-Mn-Mg bileşği 
olduğu belirlenmiştir. SEM analizi sonucunda alnan görüntülerden levhalarn hata 
sebeplerine açklama getirmek mümkün olmamştr.

Numune 
Kodlar R0

Akma 
N/mm2

Çekme 
N/mm2 n R45

Akma  
N/mm2

Çekme 
N/mm2 n R90

Akma 
N/mm2

Çekme 
N/mm2 n R ∆R

1900 0.25 194 300 0.07 0.795 262.5 318.5 0.05 1.16 235.5 326.5 0.05 0.42 0.08 
0040 0.46 201 301 0.09 1.17 270.5 300 0.04 1.95 290 308 0.045 1.19 0.04 
0025 0.37 198.5 308 0.06 0.77 200.5 317 0.06 0.58 197 320.5 0.05 0.62 0.29 
Teknik 
Şartname - 270-

310 
290-
335 - 270-

310 
290-
335 

290-
335 - - 270-

310 
290-
335 - - -
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3.Çekme testleri ile hesaplanan anizotropi katsaysndan yola çkarak hata nedeni tespit 
edilmeye çalşlmştr. Ancak her üç levhadan benzer anizotropi değerleri elde edilmiştir. Bu 
değerler sonucunda hata nedenine ulaşlamamştr.

4. Erichsen derinliği deneyi ile içecek kutusunun derin çekme işleminde göstereceği plastik 
deformasyon farkndan yararlanlarak levhalarn hata nedeni araştrlmştr. Ancak levhalarn 
Erichsen derinlikleri arasnda ayrt edici fark gözlemlenememiştir.

5.Örneklerin mikro ve makroyap özelliklerindeki benzerlik dikkate alndğnda levhalardaki 
hatalarn tekstür yapdan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bunun için levhalara XRD ile 
kutupsal gösterim deneyi yaplmş ve analiz sonuçlarnda elde edilen görüntülerden levhalar 
arasnda fark olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 9).

Kutupsal Gösterim:

Şekil 9. Kutupsal gösterim görüntüleri. 
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AlMnMg Alaşımında Homojen Tav Parametrelerinin Malzeme Özellikleri 
Üzerine Etkileri

Effect of Homogenization Annealing Parameters on the Properties of AlMnMg Alloy

Onur Meydanoğlu, Cemil Işıksaçan, Hatice Mollaoğlu Altuner, Mert Günyüz, Onur Birbaşar
Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.  /  Türkiye

AlMnMg ALAŞIMINDA HOMOJEN TAV PARAMETRELERİNİN 
MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Onur MEYDANOĞLU, Cemil IŞIKSAÇAN, Hatice MOLLAOĞLU ALTUNER, 
Mert GÜNYÜZ, Onur BİRBAŞAR

ASSAN Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., Tuzla, İstanbul
E-posta: onur.meydanoglu@assanaluminyum.com, cemil.isiksacan@assanaluminyum.com, 

hatice.altuner@assanaluminyum.com, mert.gunyuz@assanaluminyum.com,  
onur.birbasar@assanaluminyum.com 

ÖZET
Bu çalşmada, ikiz merdane sürekli döküm tekniği ile üretilen AlMnMg alaşmna döküm 
kalnlğnda uygulanan homojen tav işleminin döküm kalnlğndaki levha ve nihai ürün 
üzerindeki  etkileri incelenmiştir. Bu amaçla döküm kalnlğndaki levhalar 475°C, 525°C ve 
575°C’de 8 saat süreyle homojen tav işlemine alndktan sonra ara tavl ve ara tavsz olacak 
şekilde ayn proses aşamalar ile 0.5 mm kalnlğa haddelenmiştir. Nihai kalnlkta numunelere 
yumuşatma tav uygulanmştr. Homojen tavn döküm kalnlğndaki levha ile nihai ürünün 
mikroyapsal ve mekanik özellikler üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Mikroyapsal 
karakterizasyon çalşmalar mikroskopik incelemeler ile gerçekleştirilmiştir. Mekanik 
özellikler ise çekme ve Erichsen testleri, Vickers mikro sertlik ölçümleri ve döküm 
kalnlğndaki levhada düzlemsel basma testi yardmyla belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: İkiz merdane döküm yöntemi, AlMnMg alaşm, homojenizasyon sl işlemi.

EFFECT OF HOMOGENIZATION ANNEALING PARAMETERS ON THE 
PROPERTIES OF AlMnMg ALLOY 

ABSTRACT
In this study, the effects of homogenization annealing carried out at as cast strip thickness on the properties of 
AlMnMg as cast strip and final product were investigated. For this purpose, after homogenization anealing 
conducted at 475°C, 525°C and 575°C for 8h, as cast strips were cold rolled with and without intermediate 
annealing involving processes to 0.5 mm. Soft annealing was performed at the final thickness. The effects of 
homogenization annealing on the microstructural evolution and mechanical properties of as cast strip and final 
product were investigated. Microstructural charecterization was carried out by microscopic examination. 
Mechanical properties were determined by tensile and Erichsen tests, Vickers hardness measurements as well as 
plane strain compression tests performed on the as cast strips. 

Keywords: Twin roll casting technique, AlMnMg alloy, homogenization annealing.
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1. GİRİŞ

Günümüzde artan üretim ve tüketim oranlar ile birlikte alüminyum demir dş sektöründe lider 
konumda görülmektedir. Alüminyum ve alaşmlarnn tüketimindeki belirgin artşn ve 
kullanm alanlarndaki gelişmelerin, bu metalin pek çok üstün özelliği ile bağlantl olduğu 
söylenebilir. Bu üstün özellikleri olarak yüksek spesifik mukavemet, sl ve elektriksel 
iletkenlik ile korozyon dayanm saylabilir [1].

Alüminyum levhalar ikiz merdane ile bant döküm sürekli döküm teknikleri ve doğrudan 
soğutma (direct chill, DC) yöntemi ile üretilmektedir. Levha ve folyo üretiminde ikiz merdane 
döküm (TRC) teknolojisi, doğrudan soğutma yöntemine kyasla düşük maliyet ve yüksek 
verimliliğinden dolay yüksek bir potansiyele sahiptir [2]. İkiz merdane sürekli döküm 
tekniğinde sv metal, su soğutmal merdaneler arasnda katlaştrlarak levha haline getirilir ve 
daha sonra soğuk hadde ile tav kombinasyonlar kullanlarak istenilen kalnlk ve kondisyon
elde edilir. Bu döküm tekniğinin doğas gereği levhann merdaneye temas eden yüzeyleri ile 
kalnlğ boyunca soğuma fark olmaktadr. Bu durumda malzemenin kalnlğ boyunca alaşm 
elementlerinin konsantrasyonunda ve mikroyapda farkllğa neden olmaktadr. Bu 
konsantrasyon değişimlerinin alt proseslerde giderilmemesi durumunda mikroyapsal
değişiklikler nihai ürün özelliklerine etkide bulunabilmektedir [3-7]. Örneğin derin 
çekilebilirliğin önemli olduğu uygulamalarda Erichsen ve yüzde uzama değerlerinin yüksek 
olmas istenir. Bu nedenle döküm kalnlğndaki levhalar homojen tav işlemine alnarak 
yapdaki birincil ve ikincil çökeltilerin boyut, miktar ile dağlm ve aşr doymuş bölgede 
değişikliklere yol açarak heterojenliğinin giderilmesine çalşlr. Bu şekilde nihai ürünün 
mekanik özellikleri ve şekillendirilebilirliği iyileştirilir [8]. Homojen tav ayn zamanda döküm 
kalnlğndaki levhann sertliğini düşürerek hadde yükünü düşürmektedir. Proses reçetesinde 
tanmlanan homojen tav parametrelerine uyum, nihai ürün özellikleri üzerinde önemli etkilere 
sebep olurken, diğer yandan özellikle homojen tav sonras uygulanan ilk pas haddeleme 
işleminde meydana gelen hadde yükündeki değişiklikler ve standart değerlerden sapmalar da 
homojen tav parametrelerinin layğ ile uygulanp uygulanmadğ hakknda indikatif bilgi 
sağlamaktadr.

Bu çalşmada, ikiz merdane sürekli döküm tekniği ile üretilen AlMnMg alaşmna döküm 
kalnlğnda uygulanan homojen tav işleminin döküm kalnlğndaki levha ve nihai ürün 
üzerindeki  etkileri incelenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Çalşmada ikiz merdane sürekli döküm tekniği ile 5.5 mm kalnlkta dökülen döküm levhalarna 
farkl scaklkta homojen tav uygulanarak ara tavl ve ara tavsz değişik prosesler ile 0.5 mm O 
kondisyon parçalar üretilmiştir. Ayn zamanda homojen tavsz döküm levhas da ara tavl ve 
ara tavsz prosesler ile 0.5 mm’ye haddelenerek yumuşatma tavna alnmştr. Bu şekilde 
homojen tavn, homojen tav scaklğnn ve ara tavn nihai ürün üzerindeki etkilerinin 
belirlenilmesine çalşlmştr. Proses çalşmalar Tablo 1’de özetlenmiştir. Homojen tav 
işlemleri döküm kalnlğnda 475°C, 525°C ve 575°C olmak üzere üç farkl scaklkta 8 saat 
süreyle gerçekleştirilmiştir. Ara tav ile yumuşatma tav işlemleri %70 ezme sonras 1.65 mm ve 
nihai kalnlkta 410°C’de 4 saat süreyle uygulanmştr.

Homojen tavn etkisi mikroskobik incelemeler ve mekanik testler ile belirlenmiştir. 
Mikroyapsal karakterizasyon standart metalografik yöntemler ile hazrlanan numunelerin 
kesitlerinde optik mikroskop çalşmalar ile yaplmştr. Mekanik özellikler ise çekme, 
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düzlemsel basma, sertlik ve Erichsen testleri ile belirlenmiştir. Çekme testleri sabit çene hznda 
50 mm ölçü boyunda gerçekleştirilmiştir. Düzlemsel basma testleri 5.5x90x50 mm ebatlarnda 
parçalar üzerinde 14 mm genişlikte basma plakalar kullanlarak yaplmştr. Sertlik ölçümleri 
mikro sertlik test cihaznda Vickers batc uç kullanlarak 10 gr yük altnda gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 1. Bu çalşmada izlenen proses çalşmalar.

Proses 
numaras Homojen Tav Ara Tav Yumuşatma Tav

1 Yok
Var 

(1.65 mm’de 410°C - 4 saat) 
Var 

(0.5 mm’de 410°C - 4 saat) 

2 475°C - 8 saat 
3 525°C - 8 saat 
4 575°C - 8 saat 
5 Yok

Yok6 475°C - 8 saat 
7 525°C - 8 saat 
8 575°C - 8 saat 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Homojen tav öncesi ve sonras döküm kalnlğndaki mikroyap görüntüleri Şekil 1’de
verilmiştir. Homojen tavl numunlerin mikroyaplar incelendiğinde 525°C’de yaplan homojen 
tav işlemi ile birlikte yüzeyden itibaren tanelerin büyümeye başladğ ve 575°C’de ise kesit 
boyunca tüm tanelerin büyüdüğü görülmüştür.

Döküm yönüne paralel Döküm yönüne dik

Homojen
tavsz

475°C -8 saat 

Şekil 1. Homojen tav öncesi ve sonras döküm kalnlğndaki mikroyap görüntüleri.
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525°C -8 saat 

575°C -8 saat 

   

Şekil 1. Devam. 

Homojen tav öncesi ve sonras döküm kalnlğndaki çekme testi sonuçlar ile mikro sertlik 
ölçüm sonuçlar Tablo 2’de ve düzlemsel basma testi sonuçlar Şekil 2’de verilmiştir. Tablo 
2’deki çekme testi ve mikro sertlik ölçüm sonuçlar incelendiğinde homojen tav işlemi ile 
döküm kalnlğndaki levhalarn mukavemet değerlerinin düştüğü ve bununla paralel sertlik 
değerlerinin azaldğ görülmüştür. Ancak çekme mukavemetindeki düşüş 525°C ve 575°C’de 
daha belirgindir. 

Tablo 2. Döküm kalnlğndaki çekme testi ve sertlik ölçüm sonuçlar.

Akma Muk., 
MPa

Çekme Muk., 
MPa

Uzama A50, 
%

Sertlik, 
HV0.01

Homojen tavsz 136 180 9.5 76±6.7
475°C -8 saat 120 177 10.5 67±5.9
525°C -8 saat 103 160 12.3 60±2.8
575°C -8 saat 87 139 14.9 57±2.3

Düzlemsel basma testi sonuçlar Şekil 2’de gerçek basma gerilmesi ile gerçek şekil değişimi 
cinsinden verilmiştir. Homojen tav işlemi ve artan homojen tav scaklğ ile sabit şekil değişimi 
için gerekli olan basma gerilmesinin azaldğ tespit edilmiştir. Bu gözlem 575°C’de 
gerçekleştirilen homojen tav sonras daha belirgindir. Bu sonuç 575°C’de yaplan homojen tav 
sonras mikroyapda tanelerin büyümesine ve çekme mukavemet değerlerinin kayda değer 
miktarda azalmasna bağlanabilir.

Değişik proses aşamalar ile 0.5 mm kalnlğa haddelenerek 410°C’de 4 saat süreyle yumuşatma 
tavna maruz braklan numunelerin mikroyaplar ve çekme testi sonuçlar srasyla Şekil 3 ve 
Tablo 3’de verilmiştir.
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Şekil 2. Düzlemsel basma testi sonuçlar.

Nihai kalnlktaki yumuşatma tav sonras mikroyaplar incelendiğinde hem ara tavl hem de 
ara tavsz prosesler ile üretilen parçalarn homojen tav şartlarna göre iki farkl mikroyap 
sergiledikleri tespit edilmiştir. Homojen tavsz ve 475°C’de homojen tav işlemini uygulanan 
parçalarn yumuşatma tavnda tanelerin tercihli olarak haddeleme yönünde yeniden 
kristalleştikleri görülmüştür. Diğer taraftan 525°C ve 575°C’de homojen tav uygulanmş 
numuneler yumuşatma tav sonras küçük ve eş eksenli yeniden kristalleşmiş yapya sahiptirler.

Proses 
numaras Hadde yönüne paralel Hadde yönüne dik

1

2

3

4

Şekil 3. 0.5 mm kalnlğa haddelenerek 410°C’de 4 saat süreyle yumuşatma tavna maruz 
tutulan numunelerin mikroyaplar.
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Proses 
numaras Hadde yönüne paralel Hadde yönüne dik

5

6

7

8

Şekil 3. Devam.

Nihai kalnlktaki yumuşatma tavndan sonra yaplan çekme testleri sonuçlarna göre homojen 
tav işlemi çekme mukavemet değerlerini düşürmekte ve yüzde uzama değerlerini
arttrmaktadr. Ayn zamanda artan homojen tav scaklğ ile nihai kondisyondaki çekme 
mukavet değerleri azalmakta ve genel olarak yüzde uzama ve Erichsen değerleri artmaktadr.
Mikroyap incelemelerine paralel olarak çekme mukavemet değerlerindeki düşüş 525°C ve 
575°C’de homojen tava alnan parçalarda daha belirgindir. Ara tav işleminin ise genel olarak 
çekme mukavemet değerlerinin azalmasna neden olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 3. 0.5 mm kalnlğa haddelenerek 410°C’de 4 saat süreyle yumuşatma tavna maruz 
tutulan numunelerin çekme testi sonuçlar.

Proses 
numaras

Akma Muk.,
MPa

Çekme Muk., 
MPa

Uzama A50, 
%

Erichsen derinliği, 
mm

1 88 166 8.0 9.2
2 79 151 10.1 9.9
3 75 144 15.6 11.0
4 70 142 19.5 10.2
5 94 171 9.8 8.8
6 72 161 10.7 8.9
7 69 156 18.7 10.0
8 57 135 13.9 9.9
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4. SONUÇLAR

Bu çalşmadan elde edilen sonuçlar aşağdaki gibi özetlenebilir:

Döküm kalnlğnda yaplan homojen tav işlemi uygulanan scaklğa bağl olarak mikroyapda
yüzeyden başlayarak tane büyümesine ve döküm kalnlğndaki levhalarn çekme mukavemet
değerlerinde düşüşe neden olmaktadr. Düzlemsel basma testlerinde sabit şekil değişimi için 
gerekli olan basma gerilmesi homojen tav işlemi ile düşmektedir. Tüm bu bulgular 575°C’de 8 
saat süreyle yaplan homojen tav işlemi sonras daha belirgindir.   

Ara tavsz ve ara tavl olarak üretilen 0.5 mm O kondisyon 3005 levhalar homojen tav işlemine 
göre farkl mikroyaplar sergilemektedirler. 525°C ve 575°C’de 8 saat homojen tav işlemi 
içeren prosesler ile üretilen parçalar küçük ve eş eksenli yeniden kristalleşmiş tane yapsna
sahip iken homojen tav içermeyen ve 475°C’de 8 saat homojen tav içeren prosesler ile üretilen 
parçalar nihai yumuşatma tavnda tercihli olarak hadde yönünde ve göreceli olarak daha kaba 
taneli olacak şekilde yeniden kristalleşmektedir. 

Homojen tav işlemi içeren prosesler ile üretilen parçalar yumuşatma tavndan sonra daha düşük 
çekme mukavetmetlerine ve daha yüksek yüzde uzama ile Erichsen değerlerine sahiptir. Artan 
homojen tav scaklğ ile nihai kondisyondaki çekme mukavemet değerleri azalmakta ve genel 
olarak yüzde uzama ve Erichsen değerleri artmaktadr. Ara tav işlemi ise genel olarak çekme 
mukavemet değerlerini azaltmaktadr.

Bu bulgular şğnda, batch tipi tavlama operasyonunda uygulanan bobin tava giriş scaklklar, 
kalnlk, en, ağrlk gibi bobinin fiziksel özellikleri, snma süresi ve bekleme süresi gibi 
parametreler, hem bobin içerisindeki hem de ayn tav grubunda bobinler arasndaki scaklk 
dağlmnn homojen bir şekilde sağlanmas açsndan önem arz etmektedir. Zira bobin 
içerisinde homojen scaklk dağlmnn elde edilememesi ve iç sarmlarda istenen scaklğa 
ulaşlamamas durumunda haddeleme operasyonunda, özellikle de yüksek ezme oranlar 
nedeniyle hadde yükü açsndan maksimum snrda gidildiği durumlarda operasyonel
problemlere sebebiyet verebilmektedir.  

Teşekkür
Metalografik çalşmalar ve mekanik testlerde yardmlarndan dolay Sn. Nihat YILMAZ’a, 
düzlemsel basma testlerindeki yardmlarndan dolay Doç. Dr. Murat BAYDOĞAN’a, Araş. 
Gör. Doğukan ÇETİNER’e ve Araş. Gör. Yakup YÜREKTÜRK’e teşekkür ederiz. 
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Alüminyum Levha ve Folyo Yüzeylerindeki Tavlama Sürecinde Oluşan Nanometre 
Mertebesindeki Alüminyum Oksit ve Magnezyum Oksit Kalınlığının Belirlenmesi 

için İnfrared Spektroskopisine Dayalı Yeni Metotların Geliştirilmesi 

Özlem İnanç UÇAR1, Murat DÜNDAR1, Ayten Ekin MEŞE2, Durmuş ÖZDEMİR2,3

1Assan Alüminyum San. ve Tic. AS; Tuzla, 34940, Istanbul 
2İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Urla 35430, İzmir

3OBA Kemometrik Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Hiz., İZTEKGEB,A6 No:1/F  Urla 35430, İzmir

ÖZET
Yassı mamul üretim sürecinin kaçınılmaz aşamalarından bir tanesi tavlama işlemidir. Her ne 
kadar alüminyum üzerinde atmosferik koşullarda bir oksit tabakası geliştiriyor olsa da alaşımın
kimyasal içeriği, tavlama sıcaklığı ve süresi bu oksit kalınlığının farklı kalınlık ve 
kompozisyonda oluşmasına sağlar. Özellikle folyo alaşımlarında, estetik olarak yüzeyde fark 
edilemeyen oksit kalınlığının varlığı bile ürünün endüstriyel uygulamasının başarısızlığa
uğramasına sebep olabilir. Alaşımın kimyasında olabilecek Magnezyum elementi toplam 
oksitlenme davranışı ve oksit kalınlığını etkiler. Bir alüminyum alaşımının yüzeyinde oluşan
nanometre mertebesindeki oksit kalınlığının ölçümü için uygulanabilecek yöntemler, uzun 
numune hazırlama işlemleri, numune yüzey özellikleri veya sofistike enstrumanların
kullanılmasını gerektirmektedir. Bu yöntemler, oksit kalınlığının rutin testlerle ölçülmesini 
gerektiren endüstriyel alüminyum levha veya folyo üretim sürecinde çok zaman alan ve pahalı
yöntemlerdir. Bu çalışmada, içeriğinde magnezyum olan bir alüminyum alaşımının yüzeyinde 
tavlama sonucunda oluşan oksit kalınlığının ölçümü için kemometrik veri analiz metodları ile 
desteklenmiş infrared spektroskopisine dayalı özgün bir metod geliştirilmiştir. Elde edilen 
sonuçlar XPS yöntemleri ile teyid edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum alaşımları, FTIR, Oksitlenme, Çok Değişkenli Kalibrasyon 
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Alüminyum Levha ve Folyo Yüzeylerindeki Tavlama Sürecinde Oluşan 
Nanometre Mertebesindeki Alüminyum Oksit ve Magnezyum Oksit Kalınlığının 
Belirlenmesi için İnfrared Spektroskopisine Dayalı Yeni Metotların 
Geliştirilmesi

Development of an Infrared Spectroscopic Method for the Determination of Aluminum and 
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ÖZET
Yassı mamul üretim sürecinin kaçınılmaz aşamalarından bir tanesi tavlama işlemidir. Her ne 
kadar alüminyum üzerinde atmosferik koşullarda bir oksit tabakası geliştiriyor olsa da alaşımın
kimyasal içeriği, tavlama sıcaklığı ve süresi bu oksit kalınlığının farklı kalınlık ve 
kompozisyonda oluşmasına sağlar. Özellikle folyo alaşımlarında, estetik olarak yüzeyde fark 
edilemeyen oksit kalınlığının varlığı bile ürünün endüstriyel uygulamasının başarısızlığa
uğramasına sebep olabilir. Alaşımın kimyasında olabilecek Magnezyum elementi toplam 
oksitlenme davranışı ve oksit kalınlığını etkiler. Bir alüminyum alaşımının yüzeyinde oluşan
nanometre mertebesindeki oksit kalınlığının ölçümü için uygulanabilecek yöntemler, uzun 
numune hazırlama işlemleri, numune yüzey özellikleri veya sofistike enstrumanların
kullanılmasını gerektirmektedir. Bu yöntemler, oksit kalınlığının rutin testlerle ölçülmesini 
gerektiren endüstriyel alüminyum levha veya folyo üretim sürecinde çok zaman alan ve pahalı
yöntemlerdir. Bu çalışmada, içeriğinde magnezyum olan bir alüminyum alaşımının yüzeyinde 
tavlama sonucunda oluşan oksit kalınlığının ölçümü için kemometrik veri analiz metodları ile 
desteklenmiş infrared spektroskopisine dayalı özgün bir metod geliştirilmiştir. Elde edilen 
sonuçlar XPS yöntemleri ile teyid edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum alaşımları, FTIR, Oksitlenme, Çok Değişkenli Kalibrasyon 
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ABSTRACT

Annealing is an unavoidable step of downstream operation of flat rolled products. Although it 
develops an oxide layer on the surface, even under atmospheric condition, alloy chemistry, 
annealing atmosphere, annealing temperature and its duration have significant influence on the 
composition and characteristics of oxide layer. Presence of oxide layer on foil surface, even could 
not be aesthetically recognized, can impair the performance of some industrial applications. 
Magnesium existing in the alloy chemistry remarkably alters the oxidation behavior and its 
thickness. Well known methods to measure an oxide thickness that is in the order of nanometer, 
require meticulous sample preparation techniques, long duration for measurements and 
sophisticated equipment. If oxide measurement protocol is part of an industrial production, these 
techniques needs to be conducted fast, accurate and allowing to be done on the shop floor. In this 
study, a simple and rapid infrared spectroscopic method combined with chemometrics 
multivariate calibration has been developed for the oxide thickness determination which is 
validated with x-ray photoelectron spectroscopy.

Keywords: Aluminum alloys, FTIR, Oxidation, Multivariate calibration 

1. GİRİŞ

Alüminyum alaşımları doğal bir oksit tabakasını yüzeyinde barındırır. Bu tabakada fiziksel bir 
sebeple meydana gelebilecek süreksizlik malzeme atmosferik koşullarla temas ettiği sürece 
havada bulunan oksijen tarafından yenilenecektir. Oksit tabakası kalınlığı bazı kimyasal veya 
elektrokimyasal reaksiyonlarla bilinçli ve istenilen oksit morfolojilerinde arttırılabilir
(eloksallama). Ancak kimi yüksek sıcaklık ısıl işlemleri veya tavlama prosesleri sonrasında da 
atmosferik oksijen ve/veya neminde yardımıyla malzeme yüzeyinde daha düzensiz kristalografik 
yapılarda oksit tabakası meydana gelir. Bu tabaka sadece değişik stokiometrilerdeki Al-O 
bileşikleri olmayıp Al(OH)3 de barındırabilir. Alaşımın içeriğinde Mg elementi olması
durumunda oksit oluşum mekanizması ve içeriği daha farklıdır. Al-O içeren bir tabakanın
yanısıra MgO veya Al-Mg-O spinelleri oluşabilmektedir. Mg içeren bir oksit tabakasının
görüntüsü kahverengi ve tonlarıyken Mg içermeyen bir alaşımın oksitlenmesi ile oluşan renk gri 
ve tonlarındadır. Alüminyum yassı levha üretiminde hangi aşamada oluşursa oluşsun oksit 
görüntüsü bir kalite kusurudur. Son üründe olağan dışı oksit tabakasının ortaya çıkması bazı
durumlarda malzemenin mekanik performansına etki eder, yüzeye uygulanan işlemlerde ve 
estetik görüntüsü üzerinde önemli zaafiyetler doğurur. Kimi zamanda gözle tesbit edilememesine 
karşın genel olarak malzeme yüzeyinde, uygulanan tav pratikleri ve üretim rotasıyla bağlantılı
olarak oksit tabakasının kalınlığı değişiklik gösterebilir. Örneğin ısı eşanjörü gibi aksamların
üretiminde kullanılan folyolar, ısı transferi sağlayan alüminyum kanallara sert lehimle (brazing) 
birleştirilir. Folyo yüzeyinde bulunabilecek, tanımlanandan daha kalın ancak gözle tesbit 
edilemeyen bir oksit tabakası lehimin yüzeyi ıslatmasını engelleyerek sert lehimlemenin 
istenildiği gibi gerçekleşmesini engeller. Görsel olarak algılanabilen oksit tabakası bir ölçüm 

metoduna gerek duymazken, sert lehim kaynağı örneğinde verildiği gibi gözle tesbiti mümkün 
olmayan, kalınlığı daha ince bir oksit tabakası analitik bir metodla ölçülmeye ihtiyaç gösterir. X-
ışını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS), Elipsometri ve transmisyon elektron mikroskopisi 
(TEM) gibi sofistike teknikler akademik ortamlarda bu tür oksit tabakasının ölçülmesi için 
önerilen metodlardır. Ancak bu metodların neredeyse tamamında ya çok itinalı bir numune 
hazırlama süreci gerekmekte ya da ölçümün kendisi uzun zaman almaktadır. Levha ve folyo 
üreten bir şirkette ürün ve proses geliştirme faaliyetlerinin herhangi bir aşamasında hızlı ve 
güvenilir oksit kalınlığı ölçüm sonucu alabilmek için veya seri üretimde sıklıkta proses 
çıktılarının test edilebilmesine yönelik olarak işletmelerde kullanılan, hızlı ve güvenilir bir 
metoda ihityaç vardır. Bu çalışmada, FTIR cihazı kullanılarak Mg içeren bir alaşımın farklı
tavlama sıcaklık ve sürelerine maruz kaldığında yüzeyinde oluşan farklı karakterdeki oksit 
kalınlıklarının ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Ticari alüminyum alaşımlarından üretilen levha ve folyo ürünlerinde oluşan oksit kalınlıklarının
ölçülmesi ve takip edilmesine yönelik literatürde yer alan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır [1-8]. 
Bahsi geçen literatür örneklerinden de görüleceği gibi sözkonusu çaılşmaların neredeyse tamamı
laboratuvar ortamında hazırlanmış örnekler üzerinde bazı çalışmaları kapsamakta ve oksit 
kalınlığı ölçüm metodları laborauvar ortamlarının sofistike cihazları ve uzun zaman alan ölçüm 
sürelerinden daha farklı değildir. Endüstriyel anlamda doğrudan üretim sürecinden alınmış
aluminyum levha ve folyo ürünlerinde direkt olarak oksit tabakasınn kalınlığını belirlemeye 
yönelik çalışmalar ise bulunmamaktadır. Bunların dışında çok az sayda da olsa infrared 
spektroskopisi tekniği kullanılarak aluminyum oksit karakterizasyonu ve film kalınlığı ölçümü 
çalışmaları literatürde verilmiştir. Bunlardan birinde, B. Lefez ve arkadaşları [9] FTR reflektans 
spektroskopisi tekniğini kullanarak metal yüzeylerindeki oksit film kompozisyonunun 
belirlenmesi yönelik çalışmalar yürütmüşlerdir. Sözkonusu makalede, FTIR spektroskopisi ve 
mikroskopisi tekniklerinin bir arada kullanılması ile alüminyum yüzeylerde oluşan oksit 
tabakasının oluşumunun örneği bozundurmadan takip edilebileceğinin diğer metotlara göre 
büyük bir avantaj sağladığı hususuna vurgu yaplmıştır. J. Raacke ve arkadaşları tarafından
yapılan bir çalışmada [10], FTIR reflektans spektrokopisi tekniği kullanılarak plazma ile 
muamele edilmiş metal yüzeylerinin kompozisyon analizlerinin yapılabildiği rapor edilmiştir.
Çok değişkenli kalibrasyon kompleks karışımların analizinde oldukça başarılı olmakla beraber 
özellikle spektroskopik veriler üzerinde yapılan çalışmalar sözkonusu olduğunda verilen bir 
spektrumdaki bütün dalga boylarına ait absorbans değerleri karışımı oluşturan bileşenlerin
derişimleri ile lineer ilişki göstermeyebilir. Özellikle spektrumda değişik kaynaklardan gelen 
gürültülü bölgeler ve lineer olmayan veriler sözkonusu olduğunda bileşen derişimi ile en iyi 
korelasyonu sağlayan dalga boylarının seçimi ile kurulacak çok değişkenli kalibrasyon 
modellerinin başarı şansı artmaktadır. Değişken seçimi için çok çeşitli metodlar bulunmakla 
beraber genetik algoritmalar bu alanda oldukça başarılı sonuçlar vermektedir[14, 15]. Genetik 
ters en küçük kareler (Genetic Inverse Least Squares, GLIS) metodu klasik çok değişkenli en 
küçük kareler metodunun bir genetik algoritma ile birleştirilmesinden oluşan iteratif bir 
kalibrasyon metodudur[14-16] ve bu çalışmanı ana prensibini oluşturmaktadır.

2. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Aluminyum levha ve folyo ürünleri yüzeylerinde oluşan nanometre (nm) mertebesindeki 
aluminyum oksit (Al2O3) ve magnezyum oksit (MgO) kalınlıklarının FTIR spektrokopisi ve 
kemometrik çok değişkenli kalibrasyon yaklaşımları ile basit ve hızlı bir şekilde kantitatif olarak 
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belirlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda kimyasal içeriği Tablo 1 verilen Alüminyum 
alaşımı kullanılmıştır.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan alüminyum alaşımında yer alan temel alaşım elementlerinin ağırlıkça yüzde bileşim 
(w/w %). 

Si Fe Mn Mg 

0,32 0,65 1,32 0,35 

Mg içeren bu alaşımın oksitlenme davranışında içermeyen alaşımlara göre daha farklı
mekanizmalar aktif olduğundan belirli bir sıcaklığın üstünde Al2O3’e ek olarak MgO 
tabakasınında oluşmaya başladığı bilinmektedir. 

Çalışma kapsamında değişik sıcaklık ve sürelerde tavlama işlemine maruz bırakılarak
numunelerin yüzeylerinde değişen kalınlıkta oksit tabakasının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu 
bağlamda, yukarıda belirtilen aluminyum alaşımından 21 adet numune hazırlanarak bu 
örneklerden biri (hiç tav görmemiş numune) referans kabul edilmiş ve diğerlerine tavlama işlemi
uygulanmıştır. Geri kalan 20 örnek beş farklı tavlama sıcaklığı (300, 350, 400, 450 ve 500 oC) ve 
dört farklı tavlama süresine (1, 3, 5 ve 8 saat) maruz bırakıldıktan sonra 21 örneğin FTIR 
spektrumları 4000 – 600 cm-1 dalga sayısı aralığında kaydedildi ve akabinde X-ışınları
fotoelektron spektroskopisi (XPS) ile yüzeylerdeki oksit kalınlıklarının (nm mertebesinde) 
referans analizleri yürütüldü. XPS analizleri hem Al2O3 hemde MgO için ayrı ayrı yapılmıştır.
Tablo 2 ve 3. alaşımda tav sıcaklık ve zaman varyasyonları için XPS yardımı ile ölçülen Al2O3 ve 
MgO kalınlıklarını göstermektedir.

Tablo 2. 20 adet örnekte maruz bırakıldıkalrı sıcaklık ve zaman sonrası XPS metodu ile ölçülen Al2O3 kalınlıkları
(nm). 

Al2O3 kalınlığı (nm) Tavlama Süresi 

Tavlama Sıcaklığı, oC 1 saat 3 saat 5 saat 8 saat 
300 4.4 4.8 5.1 5.4 
350 4.8 5.1 5.3 5.6 
400 8.0 12.0 16.0 18.0 
450 14.0 17.0 20.0 22.0 
500 15.0 >15 >15 >15 

Tablo 3. 20 adet örnekte maruz bırakıldıkalrı sıcaklık ve zaman sonrası XPS metodu ile ölçülen MgO kalınlıkları
(nm). 

MgO kalınlığı (nm) Tavlama Süresi 

Tavlama Sıcaklığı, oC 1 saat 3 saat 5 saat 8 saat 
300 1.4 2.4 2.7 3.0 
350 2.0 5.0 7.0 10.0 
400 16.0 20.0 25.0 30.0 
450 20.0 24.0 28.0 36.0 
500 25 >15 >15 >15 

FTIR spektroskopisi ile yapılan Al2O3 ve MgO kalınlıkları modelleme çalışmaları standard 
masaüstü FTIR sistemi (Perkin Elmer Spectrum 100) ile gerçekleştirilmiştir. Ham spektrumlar 
analiz edildiğinde her türlü parlak yüzey spektrumunda olduğu gibi spektrumun alındığı yüzeye 
bağlı olarak bir zemin çizgisi (baseline) kayması olduğu görülmüştür. Bu nedenle, kantitatif 
analiz yapılabilmesi açısından öncelikle yapılması gereken sözkonusu zemin çizgisi kaymasını
ortadan kaldıracak bir zemin çizgisi düzeltmesinin yapılmasıdır. Bu çalışmada öncelikli olarak 
FTIR spektrometresi işletim yazılımı üzerinde var olan standard zemin çizgisi düzeltme rutinleri 
denenmiş ancak beklenen sonuç alınamayınca yeni bir zemin çizgisi düzeltme algoritması
geliştirilmiştir. Şekil 1’de alaşım örneklerinin ham FTIR spektrumları (solda) ve sözkonusu 
zemin çizgisi düzeltme algoritması kullanılarak iyileştirilen 1500 – 600 cm-1 dalgasayısı
aralığındaki FTIR spektrumları (sağda) gösterilmektedir. 

Şekil 1. FTIR spektrometresinden alınan 21 adet örneğe ait ham (solda) ve zemin çizgisi düzeltmesi yaplmış (sağda)
FTIR spektrumlar. 

Zemin çizgisi düzeltmesi yapılmış olan FTR spektrumlarından da görüleceği gibi 900 cm-1 
bölgesinde Al2O3 piki görülürklen 736 cm-1 bölgesinde MgO piki görülmektedir. Burada dikkat 
çeken bir nokta özellikle Al2O3 pikinin maruz bırakılan tavlama sıcaklığı ve süreye bağlı olarak 
dalgasayısı ekseninde ciddi bir kaymaya sebep olmasıdır. Bu nedenle sadece tek noktaya dayalı
basit en küçük kareler kalibrasyonu yaklaşımı ile başarılı bir kalibrasyon modelinin oluşturulması
oldukça zordur. Kemometrik çok değişkenli kalibrasyon modellerinin oluşturulması için bir 
genetik algoritma temelli genetik ters en küçük kareler metodu (GILS) ile modelleme çalışmaları
yürütülmüştür. Bu amaçla, Tablo 2 ve 3’te verilen alaşımın örneklerinden 17 adedinin XPS 
referans analiz sonuçları (500 oC’de 3 saat ve daha uzun süre tavlanan örneklerin XPS referans 
değerleri elde edilememiştir) olduğu için bu örneklerden 14 adedi model oluşturulmak için 
seçilmiş geri kalan 3 örnek bağımsız validasyon seti olarak ayrılmıştır. Şekil 2’de XPS referans 
analizlerinden elde edilen Al2O3 ve MgO kalınlıklarına karşılık FTIR spektral veriler kullanılarak
GILS ile tahmin edilen değerlerin korelasyon grafikleri verilmiştir.
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belirlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda kimyasal içeriği Tablo 1 verilen Alüminyum 
alaşımı kullanılmıştır.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan alüminyum alaşımında yer alan temel alaşım elementlerinin ağırlıkça yüzde bileşim 
(w/w %). 

Si Fe Mn Mg 

0,32 0,65 1,32 0,35 

Mg içeren bu alaşımın oksitlenme davranışında içermeyen alaşımlara göre daha farklı
mekanizmalar aktif olduğundan belirli bir sıcaklığın üstünde Al2O3’e ek olarak MgO 
tabakasınında oluşmaya başladığı bilinmektedir. 

Çalışma kapsamında değişik sıcaklık ve sürelerde tavlama işlemine maruz bırakılarak
numunelerin yüzeylerinde değişen kalınlıkta oksit tabakasının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu 
bağlamda, yukarıda belirtilen aluminyum alaşımından 21 adet numune hazırlanarak bu 
örneklerden biri (hiç tav görmemiş numune) referans kabul edilmiş ve diğerlerine tavlama işlemi
uygulanmıştır. Geri kalan 20 örnek beş farklı tavlama sıcaklığı (300, 350, 400, 450 ve 500 oC) ve 
dört farklı tavlama süresine (1, 3, 5 ve 8 saat) maruz bırakıldıktan sonra 21 örneğin FTIR 
spektrumları 4000 – 600 cm-1 dalga sayısı aralığında kaydedildi ve akabinde X-ışınları
fotoelektron spektroskopisi (XPS) ile yüzeylerdeki oksit kalınlıklarının (nm mertebesinde) 
referans analizleri yürütüldü. XPS analizleri hem Al2O3 hemde MgO için ayrı ayrı yapılmıştır.
Tablo 2 ve 3. alaşımda tav sıcaklık ve zaman varyasyonları için XPS yardımı ile ölçülen Al2O3 ve 
MgO kalınlıklarını göstermektedir.

Tablo 2. 20 adet örnekte maruz bırakıldıkalrı sıcaklık ve zaman sonrası XPS metodu ile ölçülen Al2O3 kalınlıkları
(nm). 

Al2O3 kalınlığı (nm) Tavlama Süresi 

Tavlama Sıcaklığı, oC 1 saat 3 saat 5 saat 8 saat 
300 4.4 4.8 5.1 5.4 
350 4.8 5.1 5.3 5.6 
400 8.0 12.0 16.0 18.0 
450 14.0 17.0 20.0 22.0 
500 15.0 >15 >15 >15 

Tablo 3. 20 adet örnekte maruz bırakıldıkalrı sıcaklık ve zaman sonrası XPS metodu ile ölçülen MgO kalınlıkları
(nm). 

MgO kalınlığı (nm) Tavlama Süresi 

Tavlama Sıcaklığı, oC 1 saat 3 saat 5 saat 8 saat 
300 1.4 2.4 2.7 3.0 
350 2.0 5.0 7.0 10.0 
400 16.0 20.0 25.0 30.0 
450 20.0 24.0 28.0 36.0 
500 25 >15 >15 >15 

FTIR spektroskopisi ile yapılan Al2O3 ve MgO kalınlıkları modelleme çalışmaları standard 
masaüstü FTIR sistemi (Perkin Elmer Spectrum 100) ile gerçekleştirilmiştir. Ham spektrumlar 
analiz edildiğinde her türlü parlak yüzey spektrumunda olduğu gibi spektrumun alındığı yüzeye 
bağlı olarak bir zemin çizgisi (baseline) kayması olduğu görülmüştür. Bu nedenle, kantitatif 
analiz yapılabilmesi açısından öncelikle yapılması gereken sözkonusu zemin çizgisi kaymasını
ortadan kaldıracak bir zemin çizgisi düzeltmesinin yapılmasıdır. Bu çalışmada öncelikli olarak 
FTIR spektrometresi işletim yazılımı üzerinde var olan standard zemin çizgisi düzeltme rutinleri 
denenmiş ancak beklenen sonuç alınamayınca yeni bir zemin çizgisi düzeltme algoritması
geliştirilmiştir. Şekil 1’de alaşım örneklerinin ham FTIR spektrumları (solda) ve sözkonusu 
zemin çizgisi düzeltme algoritması kullanılarak iyileştirilen 1500 – 600 cm-1 dalgasayısı
aralığındaki FTIR spektrumları (sağda) gösterilmektedir. 

Şekil 1. FTIR spektrometresinden alınan 21 adet örneğe ait ham (solda) ve zemin çizgisi düzeltmesi yaplmış (sağda)
FTIR spektrumlar. 

Zemin çizgisi düzeltmesi yapılmış olan FTR spektrumlarından da görüleceği gibi 900 cm-1 
bölgesinde Al2O3 piki görülürklen 736 cm-1 bölgesinde MgO piki görülmektedir. Burada dikkat 
çeken bir nokta özellikle Al2O3 pikinin maruz bırakılan tavlama sıcaklığı ve süreye bağlı olarak 
dalgasayısı ekseninde ciddi bir kaymaya sebep olmasıdır. Bu nedenle sadece tek noktaya dayalı
basit en küçük kareler kalibrasyonu yaklaşımı ile başarılı bir kalibrasyon modelinin oluşturulması
oldukça zordur. Kemometrik çok değişkenli kalibrasyon modellerinin oluşturulması için bir 
genetik algoritma temelli genetik ters en küçük kareler metodu (GILS) ile modelleme çalışmaları
yürütülmüştür. Bu amaçla, Tablo 2 ve 3’te verilen alaşımın örneklerinden 17 adedinin XPS 
referans analiz sonuçları (500 oC’de 3 saat ve daha uzun süre tavlanan örneklerin XPS referans 
değerleri elde edilememiştir) olduğu için bu örneklerden 14 adedi model oluşturulmak için 
seçilmiş geri kalan 3 örnek bağımsız validasyon seti olarak ayrılmıştır. Şekil 2’de XPS referans 
analizlerinden elde edilen Al2O3 ve MgO kalınlıklarına karşılık FTIR spektral veriler kullanılarak
GILS ile tahmin edilen değerlerin korelasyon grafikleri verilmiştir.
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Şekil 2. FTIR spektral veriler kullanılarak GILS metodu ile belirlenen oksit kalınlıklarına karşılık XPS refarans 
anallizlerinden elde edilen söz konusu alaşımın örneklerinin oksit kalınlıklarının korelasyon grafikleri. 

Söz konusu alaşımın 21 adet örneğinden sadece 17 adedi için XPS referans analiz sonucu 
olduğundan dolayı geri kalan 4 örnek GILS modelleri tarafından gerçek bilinmeyen örnek olarak 
kabul edilmiş ve kurulan kemometrik modeller tarafından bu örneklerin Al2O3 ve MgO 
kalınlıkları Tablo 4’te kalibrasyon ve validasyon örneklerinin değerleri ile birlikte verilmiştir.
Basit tek değişkenli kalibrasyon yaklaşımı ile başarılı bir modelleme yapılamamış olmakla 
beraber GILS metodu kullanılarak oluşturulan modeller ile hem Al2O3 hemde MgO için oldukça 
başarılı modeller kurulmuş ve sözkonusu modeller bağımsız validasyon seti olarak ayrılan 3 adet 
örneğin oksit kalınlıklarını oldukça başarılı bir şekilde tahmin edilebilmiştir. Elde edilen 
modellerden Al2O3 için hesaplanan standard kalibrasyon hatası (SEC) ve standard tahmin hata 
değerleri (SEP) 0.009 nm ve 1.12 nm olarak hesaplanrken MgO için oluşturulan modelin SEC 
değeri 0.04 nm ve SEP değeri 3.04 nm olarak bulunmuştur. Bu noktada, MgO için oluşturulan
modelin SEP değeri nispeten yüksek olmakla beraber bu yüksek değerin asıl sebebi bağımsız
validasyon setindeki bir örneğin XPS ile 30 nm civarında bulunan MgO kalınlığının GILS ile 25 
nm civarında belirlenmesinden kaynaklanmakta olup diğer iki bağımsız validasyon örneği çok 
daha başarılı bir şekilde tahmin edilmiştir.

Mg içeren söz konusu alaşımın FTIR spektrumları yakından incelendiğinde artan sıcaklık ve süre 
ile birlikte MgO kalınlığının arttığı ve Al2O3 pikinin daha düşük dalga sayısı tarafına kaydığı
görülmektedir. Aynı süre ile fakat artan tavlama sıcaklıkları sonrası Al2O3 pikinin şiddeti
beklendiği şekilde artmaktadır. 3000C neredeyse MgO in FTIR ile tesbit edilebilen herhangi bir 
formunun oluşmadığı sıcaklıktır (Şekil 4). Mg içeren alüminyum alaşımlarında tavlama işlemi ile 
birlikte kimyasal içerikteki Mg elementinin, ki bunun büyük çoğunluğu matriste çözünmüş Mg 
dur, difüzyonun etkisi ile matris ve tane sınırları migrasyonu ile yüzeye ulaşıp, serbest yüzeyde 
karşılaştıkları oksijenle Mg-O ve Al-Mg-O spinellerini oluşturma mekanizması daha önceki 
çalışmalarla açıklığa kavuşturulmuş [14-16]. Bu çalışmada ise MgO ve Al-Mg-O bileşiklerinin

varlığının artan sıcaklıkla birlikte yüzeyde tesbiti ve kalınlıkları, GILS metodu kullanılarak
oluşturulan modellerle başarı ile tahmin edilmiştir.

Şekil 3. Aynı tavlam süresi için artan sıcaklıkla birlikte FTIR spektrumunda Al2O3 pikini düşük dalga sayılarına
doğru kayması ve MgO pikinin belirgin şekilde artışı (sert olarak işaretlenen örnek tava maruz kalmamış örnektir). 

Tablo 4. GILS metodu ile alaşımın örnekleri için tahmin edilen Al2O3 ve MgO kalınlıkları (nm). 

Kalibrasyon Seti Örnekleri Kalibrasyon Seti Örnekleri 
XPS Al2O3 (nm) FTIR-GILS Al2O3 (nm) XPS MgO(nm) FTIR-GILS MgO (nm) 

4.4 4.4 1.4 1.4 
4.8 4.8 2.4 2.4 
5.1 5.1 2.7 2.7 
5.4 5.4 3.0 3.1 
5.1 5.1 5.0 5.0 
5.3 5.3 7.0 6.9 
5.6 5.6 10.0 10.0 
8.0 8.0 16.0 16.1 

16.0 16.0 25.0 25.0 
14.0 14.0 20.0 19.9 
17.0 17.0 24.0 24.0 
20.0 20.0 28.0 28.0 
22.0 22.0 36.0 35.9 
15.0 15.0 25.0 25.0 

Bağımsız Validasyon Seti Örnekleri Bağımsız Validasyon Seti Örnekleri 
XPS Al2O3 (nm) FTIR-GILS Al2O3 (nm) XPS MgO(nm) FTIR-GILS MgO (nm) 

4.8 3.9 2.0 2.9 
12.0 11.8 20.0 19.1 
18.0 16.7 30.0 24.9 

Tablo 2 ve 3’te verilen ve XPS tarafından referans değerleri tespit edilemeyen ve 18, 19, 20 ve 
numaralı olarak isimlendirilen örneklerle herhangi bir tavlama işlemine tabi tutulmayan 21 
numaralı örneğin GILS metodu ile FTIR verilerine bağlı olarak tahmin edilen değerleri Tablo 
5’te verilmiştir. Bu örneklere ek olarak bu çalışma kapsamında incelenen alaşım türüne benzer 
Mg içerikli ancak Mg değerleri sırasıyla daha yüksek olan iki farklı alaşımdan (Alaşım1 ve 
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Şekil 2. FTIR spektral veriler kullanılarak GILS metodu ile belirlenen oksit kalınlıklarına karşılık XPS refarans 
anallizlerinden elde edilen söz konusu alaşımın örneklerinin oksit kalınlıklarının korelasyon grafikleri. 

Söz konusu alaşımın 21 adet örneğinden sadece 17 adedi için XPS referans analiz sonucu 
olduğundan dolayı geri kalan 4 örnek GILS modelleri tarafından gerçek bilinmeyen örnek olarak 
kabul edilmiş ve kurulan kemometrik modeller tarafından bu örneklerin Al2O3 ve MgO 
kalınlıkları Tablo 4’te kalibrasyon ve validasyon örneklerinin değerleri ile birlikte verilmiştir.
Basit tek değişkenli kalibrasyon yaklaşımı ile başarılı bir modelleme yapılamamış olmakla 
beraber GILS metodu kullanılarak oluşturulan modeller ile hem Al2O3 hemde MgO için oldukça 
başarılı modeller kurulmuş ve sözkonusu modeller bağımsız validasyon seti olarak ayrılan 3 adet 
örneğin oksit kalınlıklarını oldukça başarılı bir şekilde tahmin edilebilmiştir. Elde edilen 
modellerden Al2O3 için hesaplanan standard kalibrasyon hatası (SEC) ve standard tahmin hata 
değerleri (SEP) 0.009 nm ve 1.12 nm olarak hesaplanrken MgO için oluşturulan modelin SEC 
değeri 0.04 nm ve SEP değeri 3.04 nm olarak bulunmuştur. Bu noktada, MgO için oluşturulan
modelin SEP değeri nispeten yüksek olmakla beraber bu yüksek değerin asıl sebebi bağımsız
validasyon setindeki bir örneğin XPS ile 30 nm civarında bulunan MgO kalınlığının GILS ile 25 
nm civarında belirlenmesinden kaynaklanmakta olup diğer iki bağımsız validasyon örneği çok 
daha başarılı bir şekilde tahmin edilmiştir.

Mg içeren söz konusu alaşımın FTIR spektrumları yakından incelendiğinde artan sıcaklık ve süre 
ile birlikte MgO kalınlığının arttığı ve Al2O3 pikinin daha düşük dalga sayısı tarafına kaydığı
görülmektedir. Aynı süre ile fakat artan tavlama sıcaklıkları sonrası Al2O3 pikinin şiddeti
beklendiği şekilde artmaktadır. 3000C neredeyse MgO in FTIR ile tesbit edilebilen herhangi bir 
formunun oluşmadığı sıcaklıktır (Şekil 4). Mg içeren alüminyum alaşımlarında tavlama işlemi ile 
birlikte kimyasal içerikteki Mg elementinin, ki bunun büyük çoğunluğu matriste çözünmüş Mg 
dur, difüzyonun etkisi ile matris ve tane sınırları migrasyonu ile yüzeye ulaşıp, serbest yüzeyde 
karşılaştıkları oksijenle Mg-O ve Al-Mg-O spinellerini oluşturma mekanizması daha önceki 
çalışmalarla açıklığa kavuşturulmuş [14-16]. Bu çalışmada ise MgO ve Al-Mg-O bileşiklerinin

varlığının artan sıcaklıkla birlikte yüzeyde tesbiti ve kalınlıkları, GILS metodu kullanılarak
oluşturulan modellerle başarı ile tahmin edilmiştir.

Şekil 3. Aynı tavlam süresi için artan sıcaklıkla birlikte FTIR spektrumunda Al2O3 pikini düşük dalga sayılarına
doğru kayması ve MgO pikinin belirgin şekilde artışı (sert olarak işaretlenen örnek tava maruz kalmamış örnektir). 

Tablo 4. GILS metodu ile alaşımın örnekleri için tahmin edilen Al2O3 ve MgO kalınlıkları (nm). 

Kalibrasyon Seti Örnekleri Kalibrasyon Seti Örnekleri 
XPS Al2O3 (nm) FTIR-GILS Al2O3 (nm) XPS MgO(nm) FTIR-GILS MgO (nm) 

4.4 4.4 1.4 1.4 
4.8 4.8 2.4 2.4 
5.1 5.1 2.7 2.7 
5.4 5.4 3.0 3.1 
5.1 5.1 5.0 5.0 
5.3 5.3 7.0 6.9 
5.6 5.6 10.0 10.0 
8.0 8.0 16.0 16.1 

16.0 16.0 25.0 25.0 
14.0 14.0 20.0 19.9 
17.0 17.0 24.0 24.0 
20.0 20.0 28.0 28.0 
22.0 22.0 36.0 35.9 
15.0 15.0 25.0 25.0 

Bağımsız Validasyon Seti Örnekleri Bağımsız Validasyon Seti Örnekleri 
XPS Al2O3 (nm) FTIR-GILS Al2O3 (nm) XPS MgO(nm) FTIR-GILS MgO (nm) 

4.8 3.9 2.0 2.9 
12.0 11.8 20.0 19.1 
18.0 16.7 30.0 24.9 

Tablo 2 ve 3’te verilen ve XPS tarafından referans değerleri tespit edilemeyen ve 18, 19, 20 ve 
numaralı olarak isimlendirilen örneklerle herhangi bir tavlama işlemine tabi tutulmayan 21 
numaralı örneğin GILS metodu ile FTIR verilerine bağlı olarak tahmin edilen değerleri Tablo 
5’te verilmiştir. Bu örneklere ek olarak bu çalışma kapsamında incelenen alaşım türüne benzer 
Mg içerikli ancak Mg değerleri sırasıyla daha yüksek olan iki farklı alaşımdan (Alaşım1 ve 
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Alaşım 2) elde edilen 16 adet (8 birinden ve 8 diğerinden) örnek 350, 400, 450 ve 500 oC de 1 
saat ve 3 saat olmak üzere tavlanmış ve akabinde aynı örneklerin FTIR spektrumları alınmıştır.
Elde dilen bu spektrumlar oluşturulan kemometrik çok değişkenli kalibrasyon modelleri ile 
tahminlenmiş ve elde edilen Al2O3 ve MgO kalınlık sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.Tablo 6 da 
görüleceği üzere aynı sıcaklığın artan sürelerinde hem Al2O3 hemde Mg-O kalınlıkları artmakta, 
aynı süre ve sıcaklık içinde Mg değeri yüksek olan alaşımda (Alaşım 2) tutarlı olarak Mg-O 
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Tablo 6. İki farklı alaşıma ait 16 örneğin GILS metodu ile tahmin edilen Al2O3 ve MgO kalınlık değerleri (nm). 
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Süresi

Alaşım 1 Alaşım 2 

FTIR-GILS Al2O3
(nm) 

FTIR-GILS MgO 
(nm) 
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FTIR-GILS MgO 
(nm) 

350 oC, 1 saat 1.42 4.22 0.43 1.60 
350 oC, 3 saat 3.02 8.88 0.15 5.48 
400 oC, 1 saat 5.42 13.31 5.32 13.96 
400 oC, 3 saat 5.29 17.14 8.76 22.89 
450 oC, 1 saat 10.08 26.77 16.42 35.19 
450 oC, 3 saat 11.98 32.38 19.50 42.60 
500 oC, 1 saat 19.53 47.28 25.75 54.93 
500 oC, 3 saat 26,22 76,97 30,01 71,20 

SONUÇ

Geliştirilen özgün metod sayesinde FTIR spektrometrisi ve GILS modelleme çalışması ile 
alüminyum yassı mamül üretiminde malzeme yüzeyinde oluşan oksit kalınlığı büyük bir 
doğrulukla ölçülebilmiş sonuçlar XPS ölçümleri ile de teyit edilmiştir. Mg içeren bir alaşımda
yürütülen bu çalışma sadece Al2O3 kalınlığını ölçmekle kalmayıp belirli bir tavlama sıcaklığı
sonrası oluşmaya başlayan MgO ve muhtemel Al-Mg-O bileşiklerininde varlığını göstermiş
kalınlıklarını ölçebilmiştir.
Sofistike çalışma gerektiren ve ölçüm zamanı uzun olan bilinen diğer metodların aksine 
geliştirilen model, standart bir FTIR cihazı kullanarak yassı alüminyum ürünlerin yüzeyinde 
oluşan oksit kalınlığının endüstriyel bir tesisin laboratuvarlarında ölçümüne olanak tanımıştır.
Aynı yöntemle elde taşınabilir FTIR cihazı kullanarak ölçümlerin yapılması için çalışmalar
devam etmektedir. 

Teşekkür: Çalışma kapsamında XPS analizlerinin yürütülmesinde yardımlarını esirgemeyen ve 
değerli yorumlarıyla katkıda bulunan Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. Şefik SÜZER’e teşekkür
ederiz.
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Alaşım Bileşimi Optimizasyonu İçeren EN AW 6082-T5 Dövme Bileşenlerin 
Üretilmesi
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ÖZET
Alüminyum alaşımları, düşük yoğunluk ve yüksek mukavemet özelliği sayesinde son yıllarda 
uzay, havacılık, savunma sanayi, otomotiv ve otomotiv yan sanayinde sıklıkla tercih 
edilmektedir. Özgül mukavemet, korozyon direnci, şekil değiştirme ve geri dönüşüm 
kabiliyeti gibi özellikleriyle otomotiv süspansiyon bileşenlerinde EN AW 6082 alüminyum 
dövme alaşımları arasındaki en yaygın alaşımdır. EN AW 6082 alaşımının geleneksel üretim 
prosesi büyük çaplı billetlerin daha küçük çaplı profillere ekstürüde edilmesi ile başlamakta, 
elde edilen profillerin dövülmesiyle devam etmekte T6 ısıl işlemi ile sonuçlanmaktadır. Fakat 
yüksek deformasyon ve düşük sıcaklıkta yapılan ekstrüzyon işlemi esnasında oluşan iç 
enerjiden ve prosesteki yüksek gerilmelerden dolayı yüzeyde yeniden kristalleşmiş taneler, 
merkezde ise eş eksenli ipliksi taneler olmak üzere heterojen bir yapı oluşmaktadır. Bu 
nedenle, nispeten yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilen çözeltiye alma ısıl işlemi sırasında 
dövme 6082 süspansiyon bileşenlerinin yüzeyinde yeniden kristalleşen taneler yüksek 
sıcaklığa maruz kaldığında büyüyüp irileşmektedir. Bu çalışma, iri tane içermeyen homojen 
kesit yapısı elde edilerek yorulma performansı ve daha uzun servis ömrü sağlamak amacıyla 
yapılan T5 ısıl işleminde yaşlanma kapasitesinin alaşım optimizasyonu ile artırılmasını 
içermektedir.

Anahtar kelimeler: Alaşım optimizasyonu, alüminyum, EN AW 6082, otomotiv, T5.

PRODUCTION OF EN AW 6082-T5 FORGINGS THROUGH ALLOY 
COMPOSITION OPTIMIZATION 

ABSTRACT
Aluminum alloys have been the material of choice in aerospace, defence, automotive industries owing to low 
density and high strength. An  attractive combination of properties such as high specific strength, corrosion 
resistance, formability and recycling capacity has made EN AW 6082 alloy the most preferred material in forged 
automotive suspension components. The conventional processing cycle starts with DC casting of EN AW 6082 
large diameter billets, the extrusion of these billets to round bars, the forging of these bars into suspension 
components and finally the heat treatment of the forgings thus produced to the T6 temper. However, the forgings 
produced from extruded bars suffer a heterogeneous section structure with coarse recrystallized grains and small 
fibrous grain in the interior.  Extensive investigations have shown the solution heat treatment step to play a key 
role in the formation of a heterogeneous section structure through coarsening of the freshly recrystallized surface 
grains. The present study was undertaken to explore the possibility of eliminating the solution heat treatment to 
avoid the coarsening of the recrystallized surface grains. The T5 processing so designed was investigated with an 
effort to optimize the alloy composition so as to maximise the age hardening capacity. 

Keywords: Alloy optimization, aluminum, automotive, EN AW 6082, T5. 
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1. GİRİŞ

Ağırlık tasarrufu, yakıt tüketimi ve egzoz emisyonlarının azaltılmasında kritik bir 
gerekliliktir; bu sebeple otomotiv endüstrisinde alüminyum dövme bileşenlerinin kullanımı
son yıllarda hızla artmaktadır [1]. Yüksek hassasiyete sahip son ürün geometrisine yakın 
mükemmel yüzey kalitesine sahip parçalar alüminyum alaşımlarının şekillendirilebilme 
kabiliyeti sayesinde minimum operasyon sayısı ile dövme yöntemiyle üretilmektedir [2]. 

Mekanik özellikler ve korozyon direnci yönünden cazip ve çökelme sertleşmesi işlemine
uygun olan EN AW 6082 alaşımı işlem alüminyum alaşımları arasındaki en popüler olan 
alaşımdır [3]. 6082 otomotiv bileşenleri dinamik yükler altında yüksek darbe direnci ve sertlik 
özelliklerini korumak zorundadır [4]. 6082 alüminyum ekstrüzyon alaşımından imal edilen 
otomotiv süspansiyon bileşenleri ısıl işlem uygulamaları ile oldukça yüksek sertlik 
seviyelerine çıkarılabilir. 6082 alaşımlı dövme malzemesinin üretimi geleneksel olarak yarı 
sürekli direkt çil döküm yöntemi ile başlar. Bu şekilde üretilen biletlerin çapı dövmeye uygun 
profil çaplarına en pratik olarak ekstrüzyon yöntemi ile indirilebilmektedir. Ekstrüzyon 
işleminde bilet ve kovan yüzeyleri arasındaki sürtünme ve bilet ile ekstrüzyon kalıbı 
arasındaki temas yüzeyi boyunca tecrübe edilen kayma deformasyonu ile profil yüzeyinde 
yeniden kristalleşmiş taneler, merkezde ise eş eksenli ipliksi taneler olmak üzere heterojen bir 
yapı oluşmaktadır. Bu şekilde oluşan yeniden kristalleşmiş yüzey taneleri çok küçük olup 
yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında aşırı büyüme riski taşımaktadır. Dövme için ön ısıtma 
ve dövme sonrasında çözeltiye alma tavlarında yüksek sıcaklıklar kaçınılmaz olduğundan 
aşırı tane büyümesi önlenemez [5,8]. Yüzeyde oluşan anormal irilikteki taneler yüzey 
kalitesini düşürmekle kalmayıp aynı zamanda dinamik yükler altında çalışan süspansiyon
bileşenlerinin mikro ve makro yüzey yapısı özelliklerine son derece hassas olduğu bilinen 
dayanımlarını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Otomotiv endüstrisinin beklentileri göz önünde bulundurulduğunda T6 ısıl işlemi ile 
ekseriyetle sağlanan yaklaşık 100-120 HB sertlik değeri aralığının T5 ısıl işlemi ile de 
sağlanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, T5 ısıl işleminin T6 ısıl işlemine nazaran 
içerdiği kritik sıcaklık ve süre parametrelerinden dolayı yaşlanma kapasitesinin otomotiv
endüstrisinin beklentilerini sağlayacak seviyeleri garantilemesi adına 6082 alaşımına iki farklı 
oranda Cu (Bakır) ilavesi yapılmıştır. Son on yıl içinde, Chinh ve ark. çalışmalarında [9], Cu 
atomlarının GP bölgelerinde eriyerek, GP bölgelerini küresel formdan elips formuna 
dönüşmesini sağlayarak, dayanım artırıcı faz yoğunluğunu artırdığını belirtmişlerdir. Bir 
başka çalışmada, Cu ilavesinin tane boyutunu küçülterek mikrosertliği artırdığının altını 
çizilmiştir [10].

Proses parametreleri nihai ürün dayanımı üzerinde fevkalade etkilidir; bu nedenle yüksek 
dayanıma sahip dövme bileşenlerde homojen tane yapısı ve özellikler hassasiyetle 
sağlanmalıdır [8]. Bu çalışmada, iri tane içermeyen daha homojen bir kesit yapısı elde 
edilerek daha yüksek yorulma performansı ve daha uzun servis ömrü sağlanması 
hedeflenmiştir. Bu bağlamda, geleneksel imalat döngüsünde bir yüksek sıcaklık işlemi olan 
çözeltiye alma ısıl işlemi aşaması ortadan kaldırılmıştır. T5 kondisyonda üretilen dövme 
bileşenlerin kesit tane yapıları ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Ayrıca, T5 ısıl işleminde 
yaşlanma kapasitesinin alaşım optimizasyonu ile artırılması hedeflenmiştir.
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2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

EN AW 6082 biyet wagstaff sistemi ile 203 mm çapında dökülmüştür. Elde edilen biyetler 
580°C sıcaklıkta 8 saat boyunca homojenizasyon işlemine tabi tutulup, ardından oda 
sıcaklığına gelene kadar soğutulmuştur. Homojen tav uygulanmış biyetlerden ekstrüzyonla 25 
mm çapta profiller basılmıştır. Pres çıkış sıcaklıkları 490-520°C aralığında ayarlanarak 
profiller pres çıkışında suda soğutulmuştur. Aynı zamanda, bahsedilen profil üretim 
prosesinde 6082 alaşımına ağırlıkça % 0,25 ve % 0,45 oranlarında Cu ilavesi yapılarak 
kimyasal kompozisyonları Tablo 1’de verilen standart 6082 alaşımı ile birlikte 3 farklı 
alaşımda profiller elde edilmiştir.

Tablo 1. EN AW 6082 ve Cu ilaveli yeni alaşım profillerin kimyasal bileşimi

Si Fe Mn Mg      Cu      Ti    Cr
1 1.02 0.27 0.57 0.75 0.07 0.03 0.21
2 1.08 0.26 0.62 0.79 0.25 0.03 0.18
3 1.1 0.25 0.63 0.69 0.45 0.03 0.18

Şekil 1. (a) T5 prosesi, (b) Çalışmada dövülen süspansiyon bileşeni.

T5 ısıl işleminde çözeltiye alma ısıl işlemi ortadan kaldırılarak dövme aşamasından sonra 
sadece yapay yaşlandırma ısıl işlemi uygulanmıştır. Ekstürüde edilen standart 6082 alaşımı, % 
0,25 Cu ilaveli yeni alaşım ve % 0,45 Cu ilaveli yeni alaşım profiller 500-560°C arasında 7 
farklı sıcaklıkta ön ısıtmaya alınmış, 1600 tonluk dövme presinde süspansiyon parçasına 
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dövülüp ani su verilmiştir. Elde edilen dövme bileşenlere son olarak 170-190°C sıcaklıkta 
yapay yaşlandırma yapılmıştır (Şekil 1a).

Dövülmüş süspansiyon parçalarından kesilen numuneler standart metalografik tekniklerle; 
SiC zımpara kâğıtlarıyla kaba ve ince zımparalama, 3 mikron elmas pasta ile kaba parlatma, 
koloidal silika ile ince parlatma uygulanarak hazırlanmıştır. Dövülmüş parçalardan alınan 
numuneler Tucker’s dağlayıcısı ile dağlanmıştır.

T5 ısıl işlemi denemeleri Nabertherm marka laboratuvar tipi rezistanslı ısıl işlem fırınında 
gerçekleştirilmiştir. Dövme bileşenlerin kimyasal kompozisyonları Spectromaxx Optik 
Emisyon Spektroskopi ünitesinde kontrol edilmiştir. Sertlikler, Brinell Sertlik Testi cihazında 
250 kgf yük altında 10 s. test süresinde 5 mm çapında çelik bilye kullanılarak ölçülmüştür. 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

EN AW 6082 profili ince bir dağılıma sahip Mg2Si çökeltileri Al-Fe(Mn)-Si bileşik 
partiküllerinden oluşmaktadır. X-ışınları analizi ile bu bileşiklerin αc-Al12(Fe,Mn)3Si olduğu 
belirlenmiştir (Şekil 2). Bu mikroyapı özellikleri ile yuvarlak profil üretimi için kullanılan 6082 
alaşımlı biletlerin yapısal özellikleri yönünden yeterli kalitede oldukları sonucuna varılmıştır.

Şekil 2. (a) Ekstrüde edilmiş 6082 profilin enine kesit mikroyapısı, (b) XRD spektrumu. 

Dövme ürünlerin kesit tane yapısında çözeltiye alma ısıl işlemi sonrası belirgin bir değişim 
yaşanmaktadır. T6 kondisyonda üretilen dövme ürünlerin tipik tane yapısı Şekil 3a’da 
gösterilmiştir.T6 kondisyonda üretilen dövme ürünlerin yüzeyinde çok büyük kaba taneler
gözlenmektedir. Bu taneler, çözeltiye alma ısıl işlemi sırasında önemli oranda tane büyümesi 
meydana gelmesiyle oluşmaktadır. Bazen, endüstriyel ölçekteki üretimlerde, süspansiyon 
bileşenlerinin kesit kalınlıkları boyunca kaba tane içerdiklerinde çok daha ciddi durumlarla 
karşılaşılmaktadır.

Çözeltiye alınmış süspansiyon bileşenlerindeki bu kaba tane bölgesinin kalınlığı, dövülmüş 
süspansiyon bileşenlerindeki ince eş eksenli tane bölgesinin kalınlığı ile aynıdır. Buradan 
yüzeydeki kaba tanelerin tamamen dövmeden gelen çok ince yeniden kristalleşmiş tanelerin 
çözeltiye alma ısıl işlemi esnasında büyümesiyle oluştuğu anlaşılmaktadır. Yapıdaki 
toparlanma sonucunda iç deformasyon enerjinin kısmen tüketilmiş olması ve yüzeydeki tane 
yapısının çok ince olması sonraki bir yüksek sıcaklık ısıl işleminde tane büyümesini mümkün 
kılmaktadır.
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Şekil 3. (a) T6 ve, (b) T5 prosesle üretilen süspansiyon bileşenlerinin enine kesitlerinden 
alınan makro yapı görüntüleri.

T5 prosesi ile üretilen süspansiyon bileşenlerinin üretim döngüsünde çözeltiye alma ısıl işlemi 
ortadan kaldırılmıştır. Yapay yaşlandırma ısıl işlemi öncesi yeterli miktarlarda Mg ve Si 
çözünmesi sağlamak amacıyla özellikle ön ısıtma, dövme ve dövme sonrası operasyonları 
olmak üzere üretim döngüsünde bir takım revizyon uygulanmıştır. T5 prosesinde, dövme 
sonrası soğuma şartları krom içeren dispersoidlerin hacim oranını etkilediğinden kritik öneme 
sahiptir.

Çözeltiye alma ısıl işlemi olmaksızın üretilen süspansiyon bileşenlerinin tane yapılarında
belirgin bir iyileşme vardır. T5 kondisyonda üretilen parçada, tüm kesit boyunca kaba taneden 
eser olmayan çok ince bir tane yapısı mevcuttur (Şekil 3b). Üretim döngüsünden çözeltiye 
alma ısıl işlemi aşamasının kaldırılması ile süspansiyon bileşenlerinin tane yapılarında 
olağanüstü bir gelişme yaşanmıştır; çünkü alternatif üretim döngülerinde çözeltiye alma ısıl 
işlemi yüzeyde oldukça derin bir kaba tane bölgesine sebep olmaktadır.

T5 prosesi ile üretilen standart 6082 alaşımı, % 0,25 ve % 0,45 Cu ilaveli yeni alaşımlardan 
üretilen dövme ürünlerin yaşlanma kapasiteleri sertlik ölçümü esas alınarak Şekil 4’de
verilmiştir. T5 prosesinde standart 6082 alaşımında dövme sonrası soğuma şartları hassas bir 
şekilde kontrol edilerek yeterli Mg ve Si miktarlarının çözündürülmesi ile yapay yaşlandırma 
ısıl işleminde yaklaşık 90 HB sertlik değeri sağlanmıştır. Ancak, otomotiv endüstrisinin 
beklentisi olan 100-120 HB sertlik değerlerinin yakalanabilmesi adına 6082 alaşımına % 0,25 
ve % 0,45 oranlarında Cu ilave edilerek yaşlanma kapasitesinde artış hedeflenmiştir. T5 
prosesinde standart 6082 alaşımında en yüksek 90 HB sertlik yakalanırken Cu ilavesi yapılan 
yeni alaşımlarda 540-560⁰C ön ısıtma sıcaklıklarında ortalama 110 HB sertlik değeri 
sağlanmıştır (Şekil 4). İkinci bir sonuç olarak, T5 prosesi denemelerinde beklenildiği üzere % 
0,45 Cu ilaveli yeni alaşım, % 0,25 Cu ilaveli alaşımdan daha yüksek yaşlanma kapasitesine 
sahiptir (Şekil 4). Ayrıca yüzeyde oluşan oldukça küçük tane yapısının süspansiyon 
bileşenlerinin yorulma dayanımlarına olumlu etki yapması beklenmektedir. Sonuç olarak, bu 
çalışmada önerilen proses ile otomotiv süspansiyon bileşenlerinin üretim kalitesi artırılırken,
aynı zamanda kayda değer bir maliyet tasarrufu da sağlanmaktadır. 



Oturum | Session: Alüminyum Malzemeler / Aluminium As A Material 395

2015 İstanbul                 ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium

ALUS’07

Şekil 4. 3 farklı alaşımla yapılan T5 prosesinde elde edilen sertlik değerleri

4. SONUÇLAR

Bu çalışmada, daha iyi yorulma dayanımı ve daha uzun servis ömrü sağlayacak, kaba 
tanelerden eser olmayan homojen kesit tane yapısına sahip süspansiyon bileşenlerinin üretimi 
amaçlanarak T5 prosesi tanımlanmıştır. Çözeltiye alma ısıl işlemi olmaksızın üretilen 6082 
alaşımı süspansiyon bileşenlerinin tane yapısında belirgin bir iyileşme görülmüştür. Ancak, 
tane yapısında elde edilen bu iyileşme sertlik değerine fazla katkıda bulunmamıştır. Çalışma 
kapsamında, standart 6082 alaşımının yaşlanma kapasitesinin artırılması adına % 0,25 ve % 
0,45 oranlarında Cu ilavesi yapılmıştır. Sonuç olarak, standart 6082 alaşımı T5 proseste 90 
HB sertlik seviyesinde kalırken, Cu ilaveli yeni alaşımlar ortalama 110 HB sertlik 
seviyelerine ulaşmışlardır. Önerilen T5 prosesi ve alaşım optimizasyonu ile otomotiv 
süspansiyon bileşenlerinin üretim kalitesi artırılırken, bir yüksek sıcaklık ısıl işleminin 
ortadan kaldırılmasıyla da aynı zamanda kayda değer bir maliyet tasarrufu sağlanmaktadır.
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Döküm Kalıplarında Termal Sprey Kaplama Uygulamalarının

 Sıvı Alüminyum Akışkanlığına Etkisinin İncelenmesi
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1Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği/ Sakarya,
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ÖZET

Döküm proseslerinde sıvı metalin kalıba dolumuna etkiyen birçok faktör söz konusudur. Bunlar arasında kalıp
sıcaklığı, kalıp yüzey pürüzlülüğü, kalıp yüzey kaplamaları/ boyaları ve kalıbın ısı transfer özellikleri en 
önemlileridir. Düşük basınçlı döküm prosesi ile kompleks şekilli jant üretiminde kullanılan A356 Al-Si 
alaşımlarının kalıp içerisinde akışını kolaylaştırmak, sıvı metalin yüzeye yapışmasını engellemek ve katılaşma
davranışını kontrol etmek amacıyla farklı kompozisyonlarda ticari kalıp kaplamaları kullanılmaktadır.
Dökümhanelerde yoğun olarak kullanılan bu kaplamaların düşük mekanik ve aşınma dayanımı nedeniyle 
kullanım ömürleri önemli ölçüde sınırlanmaktadır. Bu durum üretim verimliliğini ve üretim kapasitesini olumsuz 
etkilemektedir. Bu çalışmada ticari kalıp kaplamalara altenatif olarak farklı termal sprey prosesleri ile zirkonya 
esaslı kaplamaların endüstriyel işletmelerde ön kontrol amaçlı kullanılan sıvı metal akışkanlık test kalıbında
farklı sıcaklıklarda sıvı alüminyumun kalıbını doldurma kabiliyeti incelenmiş ve ardından kalıptan çıkan döküm 
parçanın yüzey özellikleri karşılaştırmalı değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Termal sprey 
kaplamaların poteyaja alternatif uzun ömürlü bir kalıp kaplaması olarak kullanılabileceği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Düşük Basınçlı Döküm, Alüminyum Alaşım Jant, Akışkanlık Kabiliyeti, Kalıp

Kaplamaları, Termal Sprey Kaplamalar 

ABSTRACT

There are many factors in casting processes which influence molten metal filling capability of the die. Among 
them die temperature, die surface roughness, die coating or paints and also heat treansfer characteristics are the 
most effective. The filling conditions play a significant role on the casting quality. A good mould-filling metal 
has the ability to fill out the die and reproduce fine details of the die. In low pressure die casting of Al-Si alloy 
wheel, the surface of each metal mould or die component, which is contacted by molten metal, is provided with a 
mould or die coating/ paint. The main function of the coating is to provide a degree of insulation which is 
intended to prevent premature solidification of the molten alloy, and thereby enable the complete filling of the 
die cavity before solidification starts. However, the coating also is to protect the steel die surfaces from erosion 
or corrosion by impingement by or contact with molten metal. The traditional aqueous suspension based 
commercial die coatings which are used densely in foundries have weak wear resistance and bonding strength. 
Due to the this the production rate and efficiency has been limitted. In this study, zirconia based coatings as an 
alternative die coating were deposited with thermal spraying methods on fluidity test die surface. Then casting 
surface quality, molten aluminum fluidity are compared and evaluated with traditional die coatings. Obtained 
results show that the thermal sprayed die coatings have superior performance and longer lifespan than traditional 
ones.

Keywords: Aluminium, Low Pressure Die Casting, Wheel,Molten Metal Fluidity, Die Caotings, Thermal Spray 

Coatings
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1. GİRİŞ
Düşük basınçlı döküm prosesi ile alüminyum alaşımı jantların üretiminde döküm kalıpları
(Şekil 1.) döküm kabiliyeti ve üretim verimliliğinde önemli rol oynamaktadır. Çevrimsel 
olarak devam eden döküm sürecinde kalıp yüzeylerinde kaplamalar dökümün katılaşma
davranışı ve sıvı metalin kalıp içerisinde ilerleme hareketi açısından önem taşımaktadır.
Sektörde çok çeşitli seramik (silikat+ refrakter esaslı) karakterli çözelti halinde kalıp
kaplamaları basınçlı hava sprey tabancası ile uygulanmaktadır. Kalıp kaplamalarının yüzey 
pürüzlülük ve mikroyapısal porozite morfolojisi sıvı metal akışında etkin rol oynamaktadır.
Yüksek pürüzlülük seviyesi, yüksek porozite oranı yapışmanın engellenmesini ve sıvı metalin 
akışını kolaylaştırmaktadır. Ticari kalıp kaplamaların mekanik dayanımlarının zayıf olması
kalıp yüzeyinden aşınmasına ve kalıbın termal dengesinin bozulması sonucunda sıvı metalin 
akış kabiliyetini bozmaktadır. Bu durum kalıpta sıvı metal yapışmalarına dökümde ise 
katılaşma ve yüzey hatalarına yol açmaktadır [1-12]. Bu çalışma kapsamında kalıp kaplaması
olarak stabilize zirkonya esaslı seramik kaplamaların termal sprey teknolojisi ile döküm 
kalıplarına uygulanabilirliği araştırmak amacıyla akışkanlık test kalıbı yüzeylerinde sıvı metal 
ilerleme davranışı incelenmiştir.

Şekil 1. Düşük basınçlı döküm prosesi ile jant üretimi: kalıp, döküm makinesi ve jant (ürün) 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Deneysel çalışmalar, Sakarya Üniversite Termal Sprey Araştırma Ve Uygulama 
Laboratuvarında ve CMS Jant Makine San. Aş. Ar-Ge Merkezi Laboratuarlarında
gerçekleştirilmiştir. Ticari kalıp kaplamalar ile termal sprey kaplamalar üzerinde sıvı metal 
akış kabiliyetini belirlemek amacıyla akışkanlık test kalıbı üzerinde kaplama uygulamaları
gerçekleştirilmiş ve ergiyik alüminyumun kalıp kaplamalar ile etkileşimleri incelenmiştir. Bu 
kapsamda etkin faktörler arasında kaplamaların yüzey pürüzlülük özellikleri, yüzey ıslatma
açısı ölçülerek akışkanlık kabiliyetine etkileri değerlendirilmiştir.

Deneysel çalışmalarda kaplama uygulamaları; örnek plakalar ve test kalıbı üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Altlık yüzeyleri kaplama öncesinde ön hazırlık işlemlerine (alkol ile 
temizleme, kumlama) tabi tutulmuştur. Yüzey kumlama (SiO2; 45mesh) kaplamaların yüzeye 
daha iyi bir tutunma sağlaması amacıyla yüzeyi pürüzlendirmek amacıyla uygulanmaktadır.
Kumlamadan sonra beklemeden yüzey kaplama aşamasına geçilmiştir. Çalışmalarda altlık
yüzeylerinde standart yüzey pürüzlülüğü (Ra:2.5µm) sağlanmıştır. Geleneksel kalıp
kaplamanın uygulanmasında en yaygın yöntem basınçlı hava tabancası olup, kaplama 
öncesinde ön ısıtma (180-200oC) yapıldıktan sonrasında sprey tabancası ile yüzeye 90o açı ile 
belirli mesafeden (20-30cm), 5 bar basınç ile püskürtülmüştür. Alternatif kaplama ve kaplama 
yöntemi olarak termal sprey (Alev sprey ve Plazma sprey) yöntemleriyle kalıp kaplama 
uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Alev sprey için kaplama parametreleri: O2/ Asetilen: 1.2, 
hava akış hızı 150 nlpm, sprey mesafesi 200 mm, Plazma sprey için ise; Ar/ H2:4.5, sprey 
mesafesi 100mm olup 40gr/dak toz besleme hızında kaplama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Kaplama işlemlerinde kullanılan malzemeler Tablo 1. de özetlenmektedir.  Termal sprey 
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tozları kaplama işlemi öncesinde 3 saat 120 oC’de etüvde kurutulmuş ve turbula karıştırıcıda 2 
saat karıştırılarak homojen bir toz akışı sağlanmıştır. Alev sprey (AS) kaplama 
uygulamalarında 5PII thermo sprey, Plazma sprey (APS) kaplama uygulamalarında ise F4MB 
plazma tabancası kullanılmıştır. Kaplama işlemi öncelikle bağ tabakanın kumlanmış yüzeye 
uygulanması ve ardından üzerine seramik tabakanın uygulanması ile iki katmanlı bir tabaka 
şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Malzemeler 

Malzeme Açıklama 
Boyut/

Kaplama
Kalınlık

Kompozisyon Kaplama
Yöntemi 

Altlık Malzeme Sıcak iş takım çeliği,
döküm kalıp çeliği 30×30×3 mm H13

(X40CrMoV5-1) -

Ticari Kalıp
Kaplama Karışımı

(Poteyaj)

Geleneksel alüminyum 
döküm kalıplarında
kullanılan çözelti 

formunda kaplama 
malzemesi 

50-150µm

(Foseco)
Dycote34, 140, 39 

Bağlayıcı+Dolgu+ Su 
karışımı

Basınçlı hava 
tabancası
(manuel)

Termal Sprey 
Kaplamalarda 

Kullanılan
Malzemeler 

Alternatif döküm 
kalıbı kaplama 

malzemesi 

50 µm/ 
100-300µm

(Oerlikon Metco) 
NiCrAl/  

MgO-ZrO2

Termal sprey 
tabancaları
(robotik)

Geleneksel ticari kalıp kaplamaları ile alternatif termal sprey kaplamaları karakterize etmek 
amacıyla üst yüzey ve kesit mikroyapı incelemeleri (Tescan: Elektron Mikroskobu; SEM), 
yüzey pürüzlülük ölçümleri (Mahr:Profilometre) ve yüzey ıslatma kabiliyeti (Kruss:Temas 
Açısı) ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Kaplamanın sıvı metal akışkanlığına etkisini belirlemek 
amacıyla dökümhanelerde sıkça kullanılan sabit uzunluklarda farklı kalınlıklarda kollara sahip 
akışkanlık test kalıbı üzerine kaplama yapılarak sıvı alüminyumun kalıbı doldurma ve kalıpta
ilerleme davranışı farklı kalıp sıcaklıklarında (150-300 0C arasında) incelenmiştir.

3. DENEYSEL ÇALIŞMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA

3.1. Kalıp Kaplamalarının Üst Yüzey ve Kesitlerinin Mikroskobik 
İncelemeleri

Geleneksel kalıp kaplamalarının (D) ve alternatif  termal sprey (alev sprey (AS), plazma sprey 
(PS)) ve kesitlerinden ve üst yüzeylerinden alınan elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri 
Tablo 2’de sergilenmektedir. Alüminyum alaşımı jant dökümünde kullanılan kalıp kaplaması
(D:Poteyaj) olarak sıkça kullanılan sulu çözelti formunda sodyum silikat ve refrakter 
taneciklerden oluşan kalıp kaplamaların kimyasal kompozisyonları ticari sır olarak 
saklanmaktadır. Bu çalışmada endüstride yaygın kullanılan 3 farklı tane boyutuna ve 
kompozisyona sahip kalıp kaplamaları D34 (tane boyutu: 80µm), D39 (15µm), D140 (35µm)
(Foseco) kullanılmıştır.  Elektron mikroskobu kesit incelemelerinde görüleceği üzere makro 
poroziteli, ağ şeklinde kaplama kesiti görülmektedir. Yüksek porozite oranı kaplamanın
yüksek termal yalıtım kabiliyetine etki etmektedir.  Bunun yanında üst yüzey incelemelerde 
refrakter asıllı taneler ile dolgu ve bağlayıcıların birbirine iyi bir tutunma sağlamadığı
aralarında farklı boyutlarda gelişigüzel dağılmış poroziteler gözlenmektedir.  3 kaplamayı
kendi arasında karşılaştırmak gerekirsek D34 yüzeyi daha kaba ve kesiti açısından yüksek 
poroziteli bir yapıya sahipken D39 yüzeyi daha yoğun ve ince prozitelerden oluşmaktadır.



Oturum | Session: Alüminyum Malzemeler / Aluminium As A Material400

ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium                 2015 İstanbul

ALUS’07

7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU/ 8-10 EKİM 2015 İSTANBUL

Bunun yanında D140 ise D34 ile D39 arasında bir yüzey kalitesine ve porozite oranına
sahiptir.

Tablo 2. Kalıp kaplamalarının kesit/ üst yüzey elektron mikroskobu görüntüleri. 

Kaplamalar Üst Yüzey Kesit 

Alev 
Sprey (AS) 

Plazma 
Sprey (PS) 

MgO-

ZrO2

(MSZ) 

D-34 

D-140
Ticari kalıp
kaplamalar 
(D: Poteyaj) 

D-39 

Farklı iki termal sprey kaplama yöntemi ile yapılan kaplamalarda tipik lamelli ve heterojen 
kaplama yapısını sergilenmektedir. Kaplama kesitinden de görüleceği üzere bağ tabaka ve 
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üzerinde seramik termal yalıtım tabakası görülmektedir. Bağ tabaka NiCrAl, metalik esaslı
olup ortalama kalınlık 50 ±25 µm, üst tabaka ise MgO-ZrO2 esaslı seramik olup kalınlık
100±25µm’dur. Numunelerin kesit görüntülerinden görüleceği üzere alev sprey kaplamaların
plazma sprey kaplamalara göre daha yüksek poroziteli bir yapısı söz konusudur. Bu farklılığın
temel nedeni farklı yöntemler ile kaplama esnasında toz ile alev veya plazmanın etkileşimine
bağlı olarak tozu ergime ve ivmelenme derecelerinin farklı olmasıdır. Bu durum yüzey ergiyik 
halde ulaşan dropletlerin yüzey çarptıktan hemen sonra daha fazla saçılmalarına ve hızla
katılaşmalarına neden olmaktadır. Üst üste katılaşan splatlar birbirine mekanik olarak 
kilitlenmekte ve lamelsi tabakanın birbirine tutunmasına yardımcı olmaktadır.

3.2. Kaplamaların Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Sonuçları

Yüzey pürüzlülüğü döküm kalıplarında sıvı metal akışı ve kalıp yüzeyine sıvı metal yapışma
problemlerinde olduğu kadar kalıptan çıkan parçanın yüzey kalitesi açısından da önem 
taşımaktadır. Döküm parçasının boya kalitesi yüzeyin pürüzlülük değerinden doğrudan
etkilenmektedir. Termal sprey (AS, PS) ve ticari kalıp kaplama numunelerinin ortalama yüzey 
pürüzlülük ölçüm sonuçları Şekil 2 .’de sergilenmektedir. Görüleceği üzere ticari kalıp
kaplamaları arasında en yüksek pürüzlülük D34 numunesinde en düşük D39 numunesinde 
görülmüştür. D140 ise D34 ile D39 arasında bir pürüzlülük sergilemektedir. Termal sprey 
yöntemiyle MSZ kaplama uygulanan numune yüzeyleri arasında bir karşılaştırma
yapıldığında alev sprey kaplamaların plazma sprey kaplamaya göre daha yüksek yüzey 
pürüzlülüğü gözlenmektedir. Plazma enerjisinin daha yüksek olması kaplamanın daha yoğun
olarak elde edilmesine imkan vermesi nedeniyle yüzey daha düşük pürüzlülüğe sahiptir. 
Pürüzlülük değerleri ticari kalıp kaplamalar ile kıyaslandığında, alev sprey kaplama 
yöntemiyle kaplanan numunelerin yüzey kaliteleri D140 ile benzerken, plazma sprey 
kaplamanın D39 numunesinin yüzey özelliklerine yakın değerlere sahiptir.

Dycote34              Dycote 39             Dycote140
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Şekil 2. Yüzey profilleri ve pürüzlülük değerlerinin karşılaştırması

Ticari kalıp kaplamalar arasında D34 en yaygın kullanılanı olup yüzey pürüzlülük değerleri:
Ra:15µm ve Rz:55µm seviyesinde olup alternatif kaplama uygulaması olarak AS –MSZ 
kaplama ile benzer yüzey pürüzlülük özellikleri (Ra.9,5±1µm ve Rz:53±1µm)
sergilemektedir. Bunun yanında PS-MSZ (Ra: 6,2±1µm ve Rz:36±1µm) ile D39 (Ra: 
5,5±1µm ve Rz:29±1µm) birbirine yakın pürüzlülük seviyelerine sahiptir. 

3.3. Sıvı Metal Akışkanlık Testi Sonuçları
Döküm faaliyetlerinde sıvı metalin kalıbı doldurması önemli parametrelerden bir tanesidir. 
Özellikle kapalı ve karmaşık geometrili metal kalıplarında sıvı metalin uygun hızda ilerleyişi
ve kalıbı tam ve en kısa sürede doldurarak katılaşması arzulanmaktadır. Aksi halde kalıp
içerisinde türbülans oluşması sonucu gaz boşlukları veya kalıp yüzey hatalarından kaynaklı
döküm parçasında makro boyutlu hatalar ortaya çıkmakta ve fire oranlarının artmasına neden 
olmaktadır. Dökümhanelerde sıkça kullanılan akışkanlık test kalıpları (Şekil 3) sıvı metal 
ilerleyişimi tespit etmek üzere tasarlanmıştır ve akışkanlık kontrolünü sağlamaktadır.

Kol
No

Genişlik
(mm)

Uzunluk
(mm)

Kalınlık
(mm)

1 15 300 9
2 15 300 7 
3 15 300 5
4 15 300 3,5 
5 15 300 2,5

     Toplam İlerleme: 1500 mm

Şekil 3. Akışkanlık test kalıbı ve özellikleri 

Deneylerde 700 C de sıvı alüminyum, 150, 200 ve 300 oC’de kalıp sıcaklıklarında dökülerek 
sıvı metal ilerleyişi gözlenmiştir. Toplam ilerleme miktarları ölçülmüş sonrasında ise 300 
oC’de elde edilen döküm numunesi üzerinden yüzey pürüzlülük değerleri ölçülmüştür. Test 
sonrası elde edilen sıvı metal ilerleme sonuçları Tablo.3’de sergilenmektedir. Ticari kalıp
kaplamaları D34 ve D140 üzerinde sıvı metal akışkanlığı (200 oC kalıp sıcaklığı göz önüne 
alındığında) benzer davranış ve birbirine yakın ilerleme mesafesi (~1200 mm) 
sergilemektedir. Buna karşın daha düşük yüzey pürüzlülüğüne sahip olan D39 kaplamanın
akışkanlık test sonuçlarından görüleceği üzere %50 oranında daha düşük ilerleme (~590mm) 
sergilediği tespit edilmiştir. Bu durum yüzey pürüzlülüğünün akışkanlık üzerinde etkin bir rol 
oynadığını ispatlamaktadır. Termal sprey kaplamalar arasında karşılaştırma yapıldığında ise 
alev sprey kaplamada toplam ilerlemenin plazma spreye göre daha fazla olduğu
görülmektedir. Bunun temel nedeni de ticari kaplamalarda olduğu gibi yüzey pürüzlülük 
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değerinin alev spreyde plazma spreye göre daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. AS 
kaplama ile D34 ve D140 kaplamalar birbirine yakın sıvı metal ilerleme mesafesi 
sergilemektedir.300 oC de tüm kollar önemli ölçüde dolmuştur.

Tablo 3. Sıvı metal akışkanlık testi sonuçları

Alev sprey kaplanmış akışkanlık test kalıbından çıkan parça ve sıvı metal ilerleme mesafeleri                        

Ticari kalıp kaplamalar ile kaplanmış olan kalıptan çıkarılan parça ile termal sprey yöntemi ile 
kaplanmış olan kalıptan çıkarılan döküm parçalarının yüzey pürüzlülük değerleri Tablo 4.’de
sergilenmektedir. 300°C sıcaklıkta yapılan döküm yüzeylerden yüzey pürüzlüğü testi 
Mitutoyo SJ301 ekipmanı kullanılarak JIS1994 Gauss, λc= 0,8mm x 5 = 4mm olacak şekilde
gerçekleştirilmiştir. Ölçüm sonuçlarına bakıldığında en düşük yüzey pürüzlülüğü (Ra: 
2,46µm) ve yüksek yüzey kalitesi D39, D140 ve Plazma Sprey ile üretilmiş MSZ kaplamalı
yüzeyden (Ra: 2,84µm) çıkan döküm parçasında sağlanmıştır. Yaygın olarak kullanılan D34 
den çıkan parça yüzeyleri ile Alev sprey ile üretilmiş MSZ kaplamalı yüzeyden çıkan döküm 
parçasının yüzey kaliteleri birbirine benzemektedir. Alev sprey ve plazma sprey kaplanmış
olan kalıplardan çıkarılmış döküm parçasının yüzey kalitesi tatminkar seviyededir. 
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Tablo 4. Poteyaj,  termal sprey kaplama uygulanmış kalıplardan çıkarılan döküm parçalarının
yüzey pürüzlülük değerleri

Ticari Kalıp Kaplamaları Termal Sprey 
Kaplama

D-34 D-39 D-140 AS-MSZ PS-MSZ 
Ra (µm) 4,62 2,46 2,84 3,28 2,84 
Rz (µm) 22,08 13,10 16,61 16,8 14,8 

Boyanabilirlik * *** ** ** *** 
*** yüksek  *** orta  * düşük

3.4. Kaplama Yüzeylerinin Islatma Açısı Ölçüm Sonuçları

Basınçlı döküm uygulamalarında kalıp yüzeyi ile ergiyik metal arasındaki ara yüzey ilişkisi
oldukça önemlidir. Ergiyik metalin katı yüzeyini iyi ıslatması durumunda ürün ile kalıp
arasındaki yapışma sonucunda hem kalıp ömrü azalmakta ve fire oranı artmaktadır. Kalıp
sıcaklıklarının kontrolü, sıvı metal döküm sıcaklığı ve döküm hızı , kalıp kaplama özellikleri 
kalıp yapışmalarında etkin rol oynamaktadır.  Kalıp yüzeylerine termal sprey kaplama 
uygulayarak katı-sıvı arasındaki temas açısını arttırarak yüzey gerilimini azaltmak mümkün 
olmaktadır. Bu sayede kalıpların yüzeylerinde yapışma engellenmekte kalıp ömrü uzatılmakta
ve ürün kalitesi artmaktadır. Bu çalışma kapsamında ticari kalıp kaplamalar ile termal sprey 
kaplamaların yüzey ıslatma özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Bu doğrultuda kalıp kaplamalarının ıslatma açıları ölçülmüş ve ıslama açılarına bağlı olarak 
deneysel çalışmalar Krüss marka ıslatma açısı ölçüm cihazında gerçekleştirilmiş olup 4 µl
hacminde distile su damlası kullanılmıştır. Testler sırasında ortam sıcaklığı 25 o C olarak 
kaydedilmiştir. Testler her numune için video kayıt şeklinde alınmış, damlacığın yüzeye 
düşüşünden itibaren 10 ms, 20 ms ve 30 ms sürelerindeki ilk üç damlacığın ıslatma açıları
ölçülmüştür. Ölçüm metodu olarak Circle metodu kullanılmıştır. Sonuçlar kaydedildikten 
sonra Tablo 5. de sonuçlar sergilenmektedir.

Tablo 5. Poteyaj ve termal sprey kaplama uygulanmış numune yüzeylerinin ıslatma açısı
ölçüm sonuçları

Ticari Kalıp Kaplamalar Termal Sprey Kaplamalar 

Poteyaj Alev Sprey Plazma Sprey 
Kaplama 

Türü
D 34 D 140 D 39 AS-MSZ PS-MSZ

10 ms 25,3 20,0 30,5 90,2 100,6 

20 ms 23,7 16,4 27,5 87,7 100,3 

30 ms 23,1 14,0 26,2 87,6 100,0 

Damlacık

Formu
D140
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Açıklama 
Yüzey makro açık gözenekli olması
nedeniyle emilim yüksek: hidrofilik bir 
yüzey sağlıyor.

Termal sprey kaplamalar yüzey durumuna ve 
porozite yoğunlukuğuna bağlı olarak hidrofobik 
eğilim sergilemektedir.  

Görüleceği üzere ticari kaplamaların makro açık gözenekli mikroyapısı nedeniyle sıvıyı hızla
emmesi yüzeyde ıslatma açısı 15-300 arasında değişmekte olup hidrofilik bir davranış
sergilemektedir. Bunun yanında termal sprey kaplamaların daha yoğun olması nedeniyle 
ıslatma açısı >850  olup hidrofobik bir eğilim sergilemiştir. Dolayısıyla termal sprey kaplamalı
kalıplarda sıvı metal yapışma problemlerinin önemli ölçüde azaltılabileceği ön görülmektedir. 

4. GENEL SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Alüminyum düşük basınçlı jant döküm kalıplarına uygulanan geleneksel kalıp kaplamaları
(poteyaj) yerine alternatif olarak MgO-ZrO2 esaslı termal sprey kaplamaların kalıp
yüzeylerine uygulanabilirliği araştırılmıştır. Bu bağlamda karşılaştırmalı olarak kaplamaların
yüzey özellikleri, sıvı metal akışkanlık davranışları ve kalıp- sıvı metal yüzey ıslatma
kabiliyetleri incelenmiştir. Aşağıda Tablo 6 da genel sonuçlar özetlenmektedir. 

Tablo 6. Genel sonuçlar 

Kaplamalar  D34 D39 Alev Sprey MSZ 

Amaç Akışkanlık Yüzey kalitesi 
Boyanabilirlik 

Akışkanlık + 
Yüzey Kalitesi 

Sıvı metal ilerleme  mesafesi; 
(akışkanlık)  kabiliyeti 3800 mm 2600 mm 3400 mm 

Döküm Yüzey kalitesi  
Yüzey pürüzlülüğü , Ra 4,5µm 2,5µm 3,3µm

D34 ticari kalıp kaplamaları; yüksek refrakter özellik ve iyi akışkanlığa neden olduğundan
dolayı ince kesitlerde tercih edilmektedir. Akışkanlık testi toplam ilerleme uzunlukları alev 
sprey kaplama ile benzerlik göstermektedir. Buna karşın yüzey kalitesi düşük, termal yalıtım
kabiliyeti yüksektir. D39 ticari kalıp kaplamaları; yüksek üzey kalitesi istenilen döküm 
parçası veya bölgelerde kullanılmaktadır. Döküm parçası yüzey pürüzlülüğü, yüzey kalitesi 
alev sprey kaplamalı döküm yüzeyleri ile benzerlik göstermektedir. Buna karşın termal 
yalıtım kabiliyeti zayıftır. Alev sprey kaplama ise her iki kaplamanın da üstün özelliklerini bir 
araya getirmektedir. Yüzey pürüzlülüğü nedeniyle sıvı metal akışkanlığı tatmin edici seviyede 
olup, sıvı metal kolaylıkla kalıp yüzeyinde ilerleyebilmektedir. Dolaysıyla MgO-ZrO2 esaslı
termal sprey kaplamaların düşük basınçlı döküm uygulamalarında oldukça yüksek potansiyele 
sahip olduğu gözlenmiştir.
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6016-T4 Al Alaşımının Şekillendirilebilme ve Geri Esneme Özelliklerinin 
Deneysel ve Nümerik İncelenmesi

Experimental and Numerical Investigation of Formability and Springback Characterization of 
6016-T4 Al Alloy

Adem Karşı¹, Serkan Toros², Taner Karagöz¹, Mustafa Yenice¹, Emre Yiğitoğlu¹
¹Coşkunöz Metal Form A.Ş., ²Niğde Üniversitesi  /  Türkiye

6016 –T4 Al ALAŞIMININ ŞEKİLLENDİRİLEBİLME VE GERİ ESNEME 
ÖZELLİKLERİNİN DENEYSEL VE NÜMERİK İNCELENMESİ

Adem Karş*, Serkan Toros**, Taner Karagöz*, Mustafa Yenice*, Emre Yiğitoğlu*

*COŞKUNÖZ Metal Form A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde No:5 16140 BURSA

**NİĞDE Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Merkez Yerleşke, 51240, Bor Yolu 
Üzeri, NİĞDE

ÖZET

Son yllarda alüminyum alaşmlarndan imal edilmiş araç bileşenlerinin uygulama alan 

giderek yaygnlaşmakta olup bu malzemelerin genel mekanik özelliklerinin karakterizasyonu 

büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte gerek OEM’ler (Original Equipment 

Manufacterurs ) gerekse de yan sanayiler kalp imalatlarnda sonlu elemenalar analizlerini 

yaygn olarak kullanmaya başlamşlardr. Özellikle kalplardaki deneme yanlma ve 

modifikasyon sürelerini önemli ölçüde azaltmay hedeflemektedirler. Bu çalşma kapsamnda 

otomobillerde yer alan tünel parçasnn 6016-T4 alüminyum malzemeden imalatnn deneysel 

ve nümerik incelenmesi gerçekleştirilmiş olup sonlu elemanlar analiz programnda seçilen 

modellerin şekillendirme ve geri esneme sonuçlarna etkileri incelenmiştir. Analizler, sonu 

elemanlar analiz programlarnda yaygn olarak kullanlan Hill48 ve Barlat89 anizotropik 

akma kriterleri kullanlmştr. Sonuç olarak malzemenin şekillendirilebilme kabiliyetini ve 

geri esneme kabiliyetini en iyi tahmin eden model Hill-48 olarak belirlenmiştir. 

ABSTRACT

Recently, the usage of the aluminum alloys in the car components increases remarkably and 

so that the determination of the mechanical characteristics of these alloys is very important. 

Besides that, the OEMs and ancillary industries that interest in the car components has started 
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to use the finite element simulation software in their die design and manufacturing stages. 

Particularly, it is aimed that the trial and error stages and modification stages of the dies is 

reduced. In this study the application of the 6016-T4 aluminum alloy to tunnel part which is a 

car component is investigated by experimentally and numerically. Additionally, the chose 

models’ performance that are used in the finite element software is investigated in view of the 

formability and springback.  The simulations are carried out for commonly used anisotropic 

yield criteria Hill48 and Barlat89. In literature, As a result of the study, the Hill 48 anisotorpic 

yield function is the more successful than the Barlat-89 in the view of the formability and 

springback prediction. 

1. GİRİŞ

Otomotiv endüstrisinde alüminyum gibi hafif alaşmlarn kullanm giderek artmakta olup bu 

alanda yaplan çalşmalar büyük önem kazanmaktadr. Özellikle son yllarda elektrikli araç 

teknolojisinin gelişmesi ile birlikte araçlarn hafifletilmesi daha da büyük önem kazanmştr. 

Büyük otomotiv üreticileri bu kapsamda araç bileşenlerinin önemli bir ksmn kompozit ya 

da maliyet açsndan daha uygun olan alüminyum ve magnezyum gibi hafif ancak bu 

alaşmlarnda gerekli ve yeter mukavemet özelliklerine sahip bileşenlerinin kullanmna hz 

vermişlerdir [1]. Son yllarda otomotiv bileşenlerinde 5XXX ve 6XXX serisi alüminyum 

alaşmlarnn gerek mukavemet gerekse de süneklik gibi arzu edilen özellikleri taşmas 

nedeni ile oldukça yaygn kullanlmaktadr [2]. Literatürde de bu alaşmlarn farkl koşullar 

altndaki davranşlarnn belirlenmesine yönelik birçok çalşma yer almaktadr [3-4]. 

Bununla birlikte bu malzemelerin şekillendirilebilme kabiliyetlerinin belirlenmesi ve uygun 

kalp tasarmlarnn gerçekleştirilmesi, üretimin maliyeti ve sürekliliği açsndan oldukça 

önemlidir. Gerek sanayide gerekse de akademik alanlarda bu malzemelerin seçilen kalp 
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geometrileri için uygunluğunun belirlenmesi ve kalplar üzerinde gerekli revizyonlarn 

gerçekleştirilerek başarl formlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için sonlu elemanlar analiz 

programlarnn kullanm oldukça yaygndr. Venkateswarlu ve diğ., [5], 6061 ve 7075 

alüminyum alaşmlarnn şekillendirilebilme kabiliyetlerini farkl scaklklar için nümerik 

olarak incelemişlerdir. Artan scaklkla birlikte malzemelerin şekillendirilebilme 

kabiliyetlerinin oldukça arttğn belirlemişleridir. 

Son yllarda sonlu elemanlar analiz programlarnn şekillendirme analizlerindeki tahmin 

becerilerinin artrlmas amac ile birçok çalşma yaplmş, bu çalşmalarn başnda 

malzemelerin mekanik özelliklerini en iyi temsil edebilen gerilme değerlerinin 

hesaplanmasnda kullanlan akma eğrisi ve malzemelerin şekillendirme esnasnda yüzeylerde 

oluşan gerilmelerin hangi kombinasyonunda plastik olarak şekil almaya başlayacağn 

gösteren akma yüzeyi modellerinin programlara uyarlanmas gelmektedir. Bu amaç için 

Hill48 [6] ve Barlat89 [7] gibi gelişmiş malzeme modelleri Autoform ve Ls-Dyna gibi yaygn 

olarak kullanlan analiz programlarna uyarlanmş bulunmaktadr. 

Bu kapsamda bu çalşma ile 6016-T4 Al alaşmnn otomobillerde kullanlan tünel parçasna 

uygulanş deneysel ve teorik olarak incelenmiştir. Çalşma içerisinde iş parçasnn 

şekillendirilebilme ve geri esneme kabiliyeti de sonlu elemanlar analizi ile incelenerek 

deneysel verilerle karşlaştrlacaktr. Analizler Autoform yazlm ile  Hill-48 ve Barlat89 

akma kriterleri kullanlarak gerçekleştirilecek ve modellerin tahmin performanslar

karşlaştrlmştr.

2. TÜNEL PARÇANIN SONLU ELEMANLAR ANALİZİ

2.1. Malzeme modelleri 

Sac şekillendirme simülasyonlarnda temel olarak akma eğrisi ve akma yüzeyinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Autoform yazlmnda malzemelerin bu özelliklerinin 
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tanmlanmasnda kullanlan hazr modeller yer almaktadr. Akma eğrisinin modellenmesinde 

eşitlik 1 de verilen Ludwik denklemi kullanlmştr. 

nK            (1) 

Denklemde yer alan K ve n değerleri sras ile mukavemet katsaysn ve pekleşme üstelini 

göstermekte olup K=427 MPa ve n=0.24 olarak belirlenmiştir.  

Sac malzemelerin şekillendirilme işlemleri neticesinde yaygn olarak karşlaşlan önemli 

problemlerin başnda geri esneme problemi gelmektedir. Literatürde bu problemin analizler 

ile doğru bir şekilde belirlenmesi amac ile birçok akma yüzeyi geliştirilmiş ve sonlu 

elemanlar analiz programlarna uyarlanmştr. Bu kriterlerin başnda Hill48 ve Barlat 89 akma 

yüzeyi modelleri gelmektedir. 

Hill48 ortotropik akma kriteri 

Abaqus, Ls-Dyna, Comsol ve Autoform gibi birçok analiz programlarnda anizotropik özellik 

gösteren sac malzemelerin akma yüzeylerinin modellenmesinde kullanlan kriterlerin başnda 

gelmektedir. Kuadratik formda olan bu akma kriterin en genel hali Eşitlik 2’de verilmiştir. 

2 2 2 22 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 1ij y z z x x y yz zx xyf F G H L M N                       (2)                         

Denklemde yer alan F, G, H, L, M ve N değerleri malzeme sabitleri olup anizotropiyi ifade 

etmektedirler. Sac malzemelerin analizlerinde daha çok düzlem gerilme hali vuku 

bulduğundan bu kriter belirtilen durum için aşağdaki gibi ifade edilebilir. 

2 2 22 ( ) ( ) 2H ( ) 2 1ij x x y y xyf G H H F N                                (3) 
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Belirtilen denklemde de yer alan F, G, H ve N parametreleri deneysel olarak belirlene 

Lankford’s parametreleri ( 0 45 90, ,r r r .) cinsinden aşağdaki şekilde ifade edilebilir.  

0

90 90(1 )
rF

r r
,

0

1
(1 )

G
r

, 0

0(1 )
rH

r
, 0 90 45

90 0

( ) (1 2 )
2 (1 )

r r rN
r r

       (4) 

Barlat-89 akma kriteri 

Barlat ve Lian [7] tarafndan geliştirilen bu anizotropik akma kriteri de Eşitlik 5’te verilmiştir. 

1 2 1 2 2 +  +  =2m m m m
ya a c                      (5) 

Burada y tek eksenli çekme deneyinden elde edilen akma gerilmesidir.  K1 ve K2 ise normal 

ve kayma gerilmeleri cinsinden aşağdaki şekilde ifade edilmektedir.  

1 2
x yh

,
2

2 2
2 2

x y
xy

h
p                                            (6) 

Anizotropik malzeme sabitleri olan a, c ve h değerleri de yine Hill48’de olduğu gibi Lankford 

parametreleri cinsinden aşağdaki gibi ifade edilebilmektedir. Simülasyonlarda kayma gerilme 

bileşenleri olmamas durumunda ise p değeri önemsiz olmaktadr.

0 90

0 90

2 2 2
1 1

r ra c
r r

, 0 90

0 90

1
1

r rh
r r

                    (7) 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Hedef geometrinin şekillendirme simülasyonlarn gerçekleştirmek amac ile seçilen akma 

yüzeyi modellerinde yer alan anizotropi katsaylar ve akma dayanmlar farkl yönlerde 

(0o,45o ve 90o) hazrlanmş deney numunelerine çekme deneyi uygulanarak belirlenmiştir. 

Belirtilen değerler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. 6016 – T4 Al alaşmnn mekanik özellikleri

r0 r45 r90 σ0 (MPa) σ45 (MPa) σ90 (MPa)

0.51 0.51 0.68 133 132 139

Analiz programlarna Lankford değerleri girilerek modellerde yer alan malzeme sabitleri 

hesaplatlmş olmaktadr. 

Akma yüzeyi model performanslarnn değerlendirilmesi amac ile gerçekleştirilen 

simülasyonlarda kullanlan hedef geometri tasarm ve deneysel olarak gerçekleştirilen 

şekillendirme işlemi neticesinde elde edilen parça sras ile Şekil 1(a,b)’de gösterilmiştir. 

Parçann şekillendirme işlemi esnasnda bask plakas kuvveti 800 kN olarak ayarlanmş ve 

zmba ile birlikte hareket ederek kalp yüzeyine malzemenin svanmas sağlanmştr. 

                     

Şekil 1. Tünel Parça CAD tasarm ve şekillendirme deney sonucu

Şekilden de görüldüğü üzere belirtilen şekillendirme koşullar için parça kalp yüzeyinden 

başarl bir şekilde elde edilebilmiştir. Üretilen parça daha sonra geri esneme kontrollerinin 

yaplabilmesi için GOM ile taranarak malzeme yüzey verileri bilgisayar ortamna 

aktarlmştr. CAD tasarm ile yüzey tarama işlemi ile elde edilen geometri arasnda farklar 

ise Şekil 2’de gösterilmektedir. Şekilden de görüldüğü üzere özellikle yanal bölgelerde 

negatif geri esneme elde edilmiştir.   
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Şekil 2. Tünel Parça tasarm ve GOM yüzey tarama verilerinin karşlaştrlmas

Tünel parçann şekillendirilmesi esnasnda kullanlan snr koşullar birebir Autoformda 

gerçekleştirilen simülasyonlara da aktarlarak analizler farkl akma yüzey modelleri için 

gerçekleştirilmiştir. Ayrca simülasyonlarda malzemeler aras sürtünme katsays 0.15 olarak 

alnmş olup parçada başlangç durumda 1566 adet mesh kullanlmştr. Simülasyonlar

öncelikle şekillendirme bakmndan değerlendirildiğinde her iki model içinde Şekil 3’de 

gösterildiği üzere malzemede erken yrtlmann olduğu belirlenmiştir. Bu durumun deneysel 

veriler ile tam olarak uyuşmadğ tespit edilmiştir.  
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HILL – 48                                                BARLAT 89 

Şekil 3. Simülayonlarda oluşan erken yrtlma durumu

Şekil 4. Üretilmiş Parça

Elde edilen simülasyon sonuçlar daha sonra deneysel olarak belirlenen malzeme yüzey 

verileri ile geri esneme tahminindeki model performanslarnn belirlenmesi için kullanlmştr.

Sonuçlar Şekil 4 ve Şekil 5’ de değerlendirilmiştir. Geri esneme analizleri sonuçlar 

değerlendirildiğinde Hill48, Barlat89’a göre daha doğru sonuç vermiştir.
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Şekil 4. Hill48 akma yüzeyi kullanlarak elde edilen geri esneme sonuçlar

Şekil 5. Barlat89 akma yüzeyi kullanlarak elde edilen geri esneme sonuçlar
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SONUÇ

Yaplan çalşma kapsamnda 6016 Al alaşmndan üretilen tünel parçasnn şekillendirilebilme 

kabiliyeti ve geri esneme özellikleri deneysel ve nümerik olarak incelenmiştir. Simülasyon 

sonuçlar her iki model için erken yrtlma olduğunu göstermiş olup deneysel verilerle 

uymamaktadr. Bunun yan sra analizlerden elde edilen geri esneme sonuçlar 

değerlendirildiğinde Hill48 akma yüzeyi daha doğru sonuç vermiş bulunmaktadr. 

KAYNAKÇA

[1] M.Dündar, Ö.Keleş, B.Kerti, “Alüminyum-Yoğun Otomotiv Uygulamalar”, MMO VIII. 

Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu Bildiriler Kitab, Bursa, 2003, s.26-31. 

[2] Parson NC, Yiu HL. In: Campbell PG, editor. Light metals. Warrendale (PA, USA): TMS; 

1989.

[3] D.Li, A.Ghosh, “Tensile Deformation Behaviour of Aluminium Alloys at Warm Forming 

Temperatures”, Elsevier, Journal of M 2003, s. 279-286.

[4] D.Li, A.Ghosh, “Biaxial Warm Forming Behaviour of Aluminium Sheet Alloys”, 

Elsevier, Journal of Materials Processing Technology, 2004, s. 281-293. 

Hill-48 Simulasyon 
Sonucu 

Üretilmiş Sac 

Barlat - 89 
Simulasyon Sonucu 



Oturum | Session: Alüminyum Malzemeler / Aluminium As A Material 417

2015 İstanbul                 ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium

ALUS’07

[5] G. Venkateswarlu, M. J. Davidson and G. R. N. Tagore, Finite Element Simulation of 

Deep Drawing of Aluminium Alloy Sheets At Elevated Temperatures. 

[6] Hill R. A theory of the yielding and plastic flow of anisotropic metals. Proc Roy Soc 

London A 1948;193:281–97.

[7] Barlat F, Lian J. Plastic behaviour and stretchability of sheet metals (Part I): a yield 

function for orthotropic sheet under plane stress conditions. Int J Plasticity 1989;5:51–6.



Oturum | Session: Alüminyum Malzemeler / Aluminium As A Material418

ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium                 2015 İstanbul

ALUS’07

Alüminyum Levha ve Folyo Ürünlerindeki Hadde Yağı ve Ağır Yağ 
Kirliliklerinin Elementel Analiz ve Infrared Spektroskopisine Dayalı 
Kemometrik Çok Değişkenli Kalibrasyon Metotları ile Belirlenmesi

Determination of Aluminum Rolling Oil Additives and Contaminants on the Surface of Foil 
and Shets Using Industrial Elemental Analysis and Infrared Spectroscopy Combined with 
Chemometrics Multivariate Calibration Methods

Özlem İnanç Uçar¹, Murat Dündar¹, Durmuş Özdemir²,³
¹Assan Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş., ²İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,  
³OBA Kemometrik Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Hiz.  /  Türkiye

ALÜMİNYUM LEVHA VE FOLYO ÜRÜNLERİNDEKİ HADDE YAĞı VE 
AĞıR YAĞ KİRLİLİKLERİNİN ELEMENTEL ANALİZ VE INFRARED 
SPEKTROSKOPİSİNE  DAYALı KEMOMETRİK ÇOK DEĞİŞKENLİ

KALİBRASYON METOTLARı İLE BELİRLENMESİ

Özlem İnanç UÇAR1, Murat DÜNDAR1, Durmuş ÖZDEMİR2,3

1Assan Alüminyum San. ve Tic. AS; Tuzla, 34940, Istanbulr Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen 
Fakültesi Kimya Bölümü, Urla 35430, İzmir3OBA Kemometrik Yazılım

ÖZET

Levha ve folyo alüminyum ürünlerinde yüzey karakteristiği haddeleme işlemi ve kullanılan
hadde yağının özellikleri tarafından belirlenmektedir. Üretim sürecinde haddeleme sonrası
uygulanan tavlama işlemleri sadece malzemenin istenen mekanik özelliklerinin elde edilmesine 
katkıda bulunmaz aynı zamanda hadde yağının malzeme üzerinden uzaklaşmasınada yardımcı
olur. Ancak, kullanılan hadde yağının içine hadde sistemlerinde yer alan şanzıman ve hidrolik 
yağı gibi kirleticilerin düşük düzeylerde bile karışması durumunda tavlama sonucu bu ağır yağ
kirlilikleri yüzeyde varlıklarını devam ettirebilmekte ve ürün kalitesini son kullanıcılarda
etkilemektedir. Özellikle malzeme yüzeyine uygulanan kaplama, baskı ve boyama gibi işlemlerde
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GİRİŞ

Alüminyum yassı mamül üretiminde soğuk haddeleme olarak bilinen aşama, malzemenin istenen 
kalınlığa getirilmesi, mukavemetin arttırılması, yüzey özelliklerinin kazandırılması ve istenen 
şekillendirilebilirlik performansına ulaşabilmek için tavlama öncesi kritik deformasyonun 
oluşturulması amacıyla yapılır.  Malzeme hadde merdaneleri altında şekil değiştiriken yüksek 
kayma ve basma gerilmelerine maruz kalarak sıcaklığı 120 0C a kadar ulaşır. Ulaşılan bu sıcaklık
sadece metalin değil aynı zamanda hadde merdanelerininde ısınmasına, bölgesel şekil
değiştirmelere sebebiyet verir. Sıcaklıktaki yüksek değişimler kontrol edilemediği zaman 
malzemenin şekilsel bozukluklarına, merdane ile arasında olağan dışı sürtünme koşullarının
oluşmasına ve ileri seviyede ise yapışmaya sebebiyet verebilir. Bu sebepten ötürüdür ki oluşan bu 
ısının sistemden uzaklaştırılması, hem merdaneler hem de malzemede termal stabilitenin 
korunması ve oluşan ısının uzaklaştırılması gereklidir. Diğer taraftan malzeme ile merdane 
arasındaki gerekli kaydırıcılık temin edilerek her ikisi arasındaki yapışma ve bununla yüzeydeki 
estetik bozulma sorunlarıda giderilmelidir. Bundan ötürüde bu kaydırıcıdan, hem oluşan ısının
merdane aralığından uzaklaştırılması hemde iki malzeme arasında istenen sürtünme koşullarını
yüksek basınç altında mukavim bir filmle koruması beklenir.  Uygulama pratikleri ile değişmekle
birlikte kaydırıcı, ki bundan sonra bu çalışmada hadde yağı olarak anılacaktır, %90-95 oranında
baz yağı, %5-10 oranında ise katkıdan oluşur. Baz yağı gerekli ısı taşınımını yaparken, katkı
merdane-malzeme ara yüzeyinde basınç altındaki yağ filminin mukavemetini artırarak istenilen 
sürtünme koşullarını temin eder. Katkılar polar karakterli, kimyasal olarak aktif ajanlardır. Polar 
özellikleri sayesinde metal yüzeyine adsorbe edilir ve istenilen film kalınlığının oluşmasını
sağlar. Baz yağı ise ısı taşınımına ek olarak bu katkıları ara yüzeye taşır. , 

Haddenin mekanik ve hidrolik olarak hareketli olan hidrolik pistonlar ve yatak gibi parçalarında
baz yağı ve katkılardan kimyasal ve fiziksel olarak farklı karakterde yağlar kullanılır.  Bu tür 
yağlar göreceği işlev ve performans beklentileri sebebiyle daha uzun moleküler zincirli yağlardır
ve viskoziteleri hadde baz yağından daha yüksektir. Her ne kadar hadde yağı, merdane aralığı ve 
tank arasında kapalı bir devrede çalışsada kimi zaman contaların mekanik aksamındaki arızalar,
bakım esnasındaki kaçaklar ve diğer sebeplerden dolayı hidrolik ve yatak yağları kapalı
devredeki hadde yağına karışabilmektedir. Yüksek moleküler zincirli ağır yağ karışmış bir hadde 
yağı merdane aralığından çıktıktan sonra bir sıyırıcı ile sıyrılsa bile malzeme yüzeyinde az 
miktarda da olsa kalabilmektedir. Prosesin ileri aşamalarında yüzeyinde kalan bu yağla tavlama 
işlemine alınan malzeme yüzeyinde ağır yağların bozunumu sonrası lekelenmeler meydana gelir. 
Yağ lekesi olarak anılan bu oluşumlar çok önemli bir kalite kusurudur. Hadde yağının ağır yağlar
tarafından kirletilen miktarı ne kadar artarsa leke oluşumuda o mertebede yoğun olur. Diğer
taraftan, yüksek viskoziteli bu ağır yağların hadde yağındaki varlığı, merdane-malzeme 
arasındaki sürtünme koşullarının sınır sürtünme koşulundan hidro-dinamik sürtünme koşuluna
doğru kaymasına sebep olur. Viskozite, haddeleme hızı ve basınç Streibeck eğrisinde sürtünme 
katsayısını ve film kalınlığını belirleyen üç temel bileşendir. Bu sebepten ötürü, hadde yağı
viskozitesindeki herhangi bir değişiklik sürtünmeyi ve malzeme yüzey kalitesini etkiler. Yağ
filminin zayıflaması durumunda ise malzeme ile merdane arasında yapışma-kayma-yapışma
mekanizması gerçekleşerek balık kılçığı (herring bone) şeklinde gözle görünür özürler meydana 
gelir.

Yağdan giderme işlemi ise haddelenmiş ve/veya tavlanmış malzemeye uygulanan bir diğer
işlemdir. Malzeme yüzeyinde kalan hadde yağı asidik veya bazik deterjanlar kullanılarak
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yüzeyden uzaklaştırılır. Yağ giderme işleminin etkinliği malzeme yüzeyinde kalan yağın miktarı,
yağın içeriği, yüksek moleküler zincirli yağlar içerip içermediği, kullanılan deterjanın kimya ve 
konsantrasyonu ve hattın hızı ile ilgilidir. Son tavlama işlemi ile üretilen malzemelerin yüzeyinde 
normal şartlar altında hadde yağının kalmaması, kaldı ki bir yağ arındırma işlemi yapılıyorsa da 
neredeyse tamamen yüzeyin yağsız olması gerekir. Fakat hadde yağlarında ağır yağların varlığı
söz konusu ise tav ve/veya yağ arındırma işlemi sonrası bile malzeme yüzeyinde yağlılıktan söz 
edilebilir. Tavlama nisbeten yüksek sıcaklıkta yapılsa bile, bu sıcaklık baz yağı ve katkıları
uzaklaştırmak için yeterliyken, ilk damlama sıcaklığı yüksek olan ağır yağlar hala varlıklarını
malzeme üzerinde devam ettirirler. Bundan dolayı yağ giderme işlemi ve malzemenin yağdan
arınmışlığı, hadde yağının içeriği ile ilgilidir. Son ürünün yüzeyinde kalan yağ şayet boyama ve 
yapıştırma gibi işlemler uygulanacaksa önemli kalite zaafiyetlerine sebep olur. 

Haddeleme tekniği ile üretilen alüminyum levha ve folyo ürünlerinin yüzeylerinde kalan hadde 
yağı kanlıntılarının temizlenmesi ve istenilen kristal yapısının elde edilmesi amacıyla tavlama 
işlemine alınırlar. Uygulanan tavlama rejiminin süresine ve sıcaklığına bağlı olarak hadde yağı ve 
katkılarından kayanaklanan yüzey kalıntıları uzaklaştırılabilmektedir. Öte yandan, haddeleme 
sistemlerinde kullanılan şanzıman ve hidrolik yağlarının çok düşük oranlarda bile hadde yağına
karışması sözkonusu olduğunda bu ağır yağların haddelendikyen sonar rulo olarak sarılan levha 
ve folyo ürünlerinin yüzeylerinde ciddi kirlilk sorunlarına yol açması kaçınılmaz hale 
gelmektedir. Özellikle otomotiv ve kaplama endüstrileri gibi çeşitli uygulamalarda yüzeyde kalan 
bu ince yağ tabakası nedeniyle çok ciddi kaplama ve boyama sorunlarına yol açmaktadır. Bu 
nedenle, haddelenmiş levha ve folyo ürünlerinin yüzeylerinde oluşan bu tür kirliliklerin kantitatif 
analizi ve kirlilik türü ile kaynağının tespit edilmesi gerekmektedir. 

Günümüzde gelişmiş enstümental teknikler kullanılarak içeriğinde birden fazla bileşen içeren 
karmaşık örnek sistemlerinin analizinde oldukça büyük boyutlarda ham verilerin eldesi çok kısa
sürelerde mümkün olabilmektedir. Ancak, klasik tek değişkenli kalibrasyon teknikleri sökonusu 
çoklu bileşen sisteemlerinin analizinde özellikle bileşen sisyallerinin ciddi örtüşmler
göstermesinden dolayı yeterince başarı sağlayamamaktadırlar. Böyle durumlarda genellikle 
kemomettrik çok değişkenli kalibrasyon metotları iyi bir altarnatif olarak gündeme gelmektedir. 
Özellikle doksanlı yıllardan itibbaren elektronik ve bilgisayar teknoolojilerindeki hızlı
gelişmelere parallel olarak bir çok kemometrik çok ddeğişkenkli kalibrasyon metodu literatürde 
yeralmıştır [1-5]. Ters en küşük kareler (Inverse Least Squares, ILS) yöntemi Beer’s yasasının
tersine (konsantrasyon enstrümental sinyalinin bir fonksiyonudur) dayalı bir çok değişkenli
kalibrasyon metoduru. Öte yandan, bir spektroskopik teknikten elde edilen belli bir dalgaboyu 
aralığındaki ham spektral veriler çoğu zaman binlerce veri noktasından oluşmakta ve çoğu zaman 
modellemesi gerçekleştirlen özellikle doğrulsal ilişki içermeyen bölgeler içermekte ve hatta 
çeşitli gürültü kaynaklarıda sözkonusu olabilmektedir. Böyle durumlarda ILS metodu elde edilen 
verilerin tamamını çok değişkenli kaibrasyon yaklaşımı ile kullanarak başarılı modelleme 
sağlayamamaktadır. Bu bağlamda, ilgili çok değişkenli kalibrasyon modellemesinin başarısının
yükseltilebilmesi amacıyla spektral verilere değişken seçimi algoritmalarının uygulanması
gerekmektedir. Genetik algoritmalar (GA) değişken seçimi ve global optimizasyon amacıyla
geliştirilmiş oldukça etkin metotlar olarak bu alandı ön plana çıkmaktadır [6-11]. Genetik terse n 
küçük kareler (Genetic Inverse Least Squares, GILS) bir gentik algoritma ile modifiye edilmiş
ILS yöntemi olup kemometrik çok değişkenli kalibrasyon modellerinin oluşturulmasında verilen 
ham spektral veriden çeşitli rastgele süreçler ile seçtiği bazı veri noktalarını kullanarak çok sayıda
bağımsız model oluşturup sonrasında bu modelleri doğal evrim sürecini mimikleyen bir 

yaklaşımla değerlendirip en uygun modelin eldesi yaklaşımına dayanmaktadır.  GILS metoduna 
ilişkin ayrıntılı bilgi [12-14] ve metodun akış şemesı çeşitli yayınlarda verilmiş olup algoritmanın
detayları burada tekrarlanmamıştır. Daha önce gerçekleştirilen bir çalşmada [1] Gaz 
kromatografisine ve FTIR spektroskopisine dayalı olarak hadde yağı içersindeki katkı ve 
kirliliklerin kantitattif analizi için oldukça başarılı kemoometrik çok değişkenli kalibrasyon 
modelleerin kurulduğu rapor edilmiştir. Öte yandan, bu çalışma ile, geçmiş bulgular ışığında bir 
adım daha ileri gidilerek haddelenmiş levha ve folyo yüzeyylerindeki kalııntı hade yağı ve 
kirlilklerinin kantitatif olarak analizlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, endüstriyel boyutlu bir 
elementel analiz sistemi (karbon, hidrojen, oksijen ve azot analizi için) kullanılarak yüzeylerde 
kalan hadde yağı kirlikleirnin türlerinin ve her bir türün nitel analizin gerçekleştirilmeye
çalışılmıştır. Eğer haddelenmiş ürün yüzeyindeki kalıntılar elemental analiz sisteminin yanma 
haznesinde moleküler ağırlıklarına ve kaynama sıcaklıklarına bağlı olarak farklı zamanlarda tepki 
gösterecekleri dikkate alınırsa sözkonusu elemental anliz sisteminde bir sıcaklık programı
uygulayarak yüzeydeki karışım halindeki kirliliklerin kontrollü bir şekilde dedektöre ulaştırılması
mümkün olabilecektir. Böylelikle elemental analiz sisteminden elde edilen veriler tıpkı bir gaz 
kromatografisi sisteminden elde edilen zaman karşı sinyal bilgisini içeren bir kromatogramı
andıracaktır. Bu çalışma ile sözkonusu temel prensip göz önüne alınarak modelleme çalışmaları
gerçekleştirilmiş ve yüzeylerdeki eser miktardaki kirliklerin nitel analizine yönelik kemometrik 
çok değişkenli kalibrasyon modelleri geliştirilmiştir.

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, karbon hidrojen elemental analiz sistemi ile yüzeylerde kalan kirliklerin nicel 
analizlerinin tespitine yönelik olarak endüstriyel boyutlu (LECO 628, LECO Corporation St. 
Joseph,Michigan USA) bir analizör  kullanılmıştır. Bu amaçla sentetik olarak hazırlanmış yağ
örneklerinden alınan yaklaşık olarak 2.5 mg ağırlığındaki yağ örnekleri 10 cm x 1.0 cm 
boyutlarındaki alüminyum levha parçasına dökülmüş ve Şekil 1’de verilen ısıtma rejimi 
kullanılarak elemental analiz sisteminde kısmi bir ayrıştırmayı makul bir sürede gerçekleştirecek
şekilde analizlenmiştir. Hadde sistemindeki kirlikleri mimiklemek açısından hadde yağını
oluşturan baz yağı, bir adet katkı, ve kirletici olarak dört ayrı ağır yağ bileşeninden oluşmak üzere 
toplamda 25 adet sentetik yağ karışımı hazırlanmıştır. Tablo 1, bu 25 adet örneğe ait 
konsantrasyonn değerlerini göstermektedir. Şekil 2’de sentetik karışımları oluşturan bileşenlerin
tek başlarına alınmış elementel analiz kromatogramları bir adet karışım örneği ile birlikte 
verilmiştir. Aynı şekilde 25 adet sentetik örneğe ait elementel analiz kromatogramları Şekil 3’te 
verilmiştir. Her bir elementel analiz kromatogramı toplam karbon ve hidrojen cinsinden iki adet 
karbondioksit (düşük CO2 ve yüksek CO2) ve bir adet su (H2O) dedektörü ile yaklaşık 1200 
saniye sürede 0.1 saniyelik aralıklarla veri toplanması ile elde edilmiştir. Eldeedilen 
kromatogramlar ascii formatında kaydedildikten sonra kemometrik çok değişkenli kalibrasyon 
modelleri düşük CO2 dedektöründen elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, iki adet 
gerçek işletmeden alınan alüminyum levha örneği üç tekrarlı olarak analizlenmiştir (Şekil 4). 
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yüzeyden uzaklaştırılır. Yağ giderme işleminin etkinliği malzeme yüzeyinde kalan yağın miktarı,
yağın içeriği, yüksek moleküler zincirli yağlar içerip içermediği, kullanılan deterjanın kimya ve 
konsantrasyonu ve hattın hızı ile ilgilidir. Son tavlama işlemi ile üretilen malzemelerin yüzeyinde 
normal şartlar altında hadde yağının kalmaması, kaldı ki bir yağ arındırma işlemi yapılıyorsa da 
neredeyse tamamen yüzeyin yağsız olması gerekir. Fakat hadde yağlarında ağır yağların varlığı
söz konusu ise tav ve/veya yağ arındırma işlemi sonrası bile malzeme yüzeyinde yağlılıktan söz 
edilebilir. Tavlama nisbeten yüksek sıcaklıkta yapılsa bile, bu sıcaklık baz yağı ve katkıları
uzaklaştırmak için yeterliyken, ilk damlama sıcaklığı yüksek olan ağır yağlar hala varlıklarını
malzeme üzerinde devam ettirirler. Bundan dolayı yağ giderme işlemi ve malzemenin yağdan
arınmışlığı, hadde yağının içeriği ile ilgilidir. Son ürünün yüzeyinde kalan yağ şayet boyama ve 
yapıştırma gibi işlemler uygulanacaksa önemli kalite zaafiyetlerine sebep olur. 

Haddeleme tekniği ile üretilen alüminyum levha ve folyo ürünlerinin yüzeylerinde kalan hadde 
yağı kanlıntılarının temizlenmesi ve istenilen kristal yapısının elde edilmesi amacıyla tavlama 
işlemine alınırlar. Uygulanan tavlama rejiminin süresine ve sıcaklığına bağlı olarak hadde yağı ve 
katkılarından kayanaklanan yüzey kalıntıları uzaklaştırılabilmektedir. Öte yandan, haddeleme 
sistemlerinde kullanılan şanzıman ve hidrolik yağlarının çok düşük oranlarda bile hadde yağına
karışması sözkonusu olduğunda bu ağır yağların haddelendikyen sonar rulo olarak sarılan levha 
ve folyo ürünlerinin yüzeylerinde ciddi kirlilk sorunlarına yol açması kaçınılmaz hale 
gelmektedir. Özellikle otomotiv ve kaplama endüstrileri gibi çeşitli uygulamalarda yüzeyde kalan 
bu ince yağ tabakası nedeniyle çok ciddi kaplama ve boyama sorunlarına yol açmaktadır. Bu 
nedenle, haddelenmiş levha ve folyo ürünlerinin yüzeylerinde oluşan bu tür kirliliklerin kantitatif 
analizi ve kirlilik türü ile kaynağının tespit edilmesi gerekmektedir. 

Günümüzde gelişmiş enstümental teknikler kullanılarak içeriğinde birden fazla bileşen içeren 
karmaşık örnek sistemlerinin analizinde oldukça büyük boyutlarda ham verilerin eldesi çok kısa
sürelerde mümkün olabilmektedir. Ancak, klasik tek değişkenli kalibrasyon teknikleri sökonusu 
çoklu bileşen sisteemlerinin analizinde özellikle bileşen sisyallerinin ciddi örtüşmler
göstermesinden dolayı yeterince başarı sağlayamamaktadırlar. Böyle durumlarda genellikle 
kemomettrik çok değişkenli kalibrasyon metotları iyi bir altarnatif olarak gündeme gelmektedir. 
Özellikle doksanlı yıllardan itibbaren elektronik ve bilgisayar teknoolojilerindeki hızlı
gelişmelere parallel olarak bir çok kemometrik çok ddeğişkenkli kalibrasyon metodu literatürde 
yeralmıştır [1-5]. Ters en küşük kareler (Inverse Least Squares, ILS) yöntemi Beer’s yasasının
tersine (konsantrasyon enstrümental sinyalinin bir fonksiyonudur) dayalı bir çok değişkenli
kalibrasyon metoduru. Öte yandan, bir spektroskopik teknikten elde edilen belli bir dalgaboyu 
aralığındaki ham spektral veriler çoğu zaman binlerce veri noktasından oluşmakta ve çoğu zaman 
modellemesi gerçekleştirlen özellikle doğrulsal ilişki içermeyen bölgeler içermekte ve hatta 
çeşitli gürültü kaynaklarıda sözkonusu olabilmektedir. Böyle durumlarda ILS metodu elde edilen 
verilerin tamamını çok değişkenli kaibrasyon yaklaşımı ile kullanarak başarılı modelleme 
sağlayamamaktadır. Bu bağlamda, ilgili çok değişkenli kalibrasyon modellemesinin başarısının
yükseltilebilmesi amacıyla spektral verilere değişken seçimi algoritmalarının uygulanması
gerekmektedir. Genetik algoritmalar (GA) değişken seçimi ve global optimizasyon amacıyla
geliştirilmiş oldukça etkin metotlar olarak bu alandı ön plana çıkmaktadır [6-11]. Genetik terse n 
küçük kareler (Genetic Inverse Least Squares, GILS) bir gentik algoritma ile modifiye edilmiş
ILS yöntemi olup kemometrik çok değişkenli kalibrasyon modellerinin oluşturulmasında verilen 
ham spektral veriden çeşitli rastgele süreçler ile seçtiği bazı veri noktalarını kullanarak çok sayıda
bağımsız model oluşturup sonrasında bu modelleri doğal evrim sürecini mimikleyen bir 

yaklaşımla değerlendirip en uygun modelin eldesi yaklaşımına dayanmaktadır.  GILS metoduna 
ilişkin ayrıntılı bilgi [12-14] ve metodun akış şemesı çeşitli yayınlarda verilmiş olup algoritmanın
detayları burada tekrarlanmamıştır. Daha önce gerçekleştirilen bir çalşmada [1] Gaz 
kromatografisine ve FTIR spektroskopisine dayalı olarak hadde yağı içersindeki katkı ve 
kirliliklerin kantitattif analizi için oldukça başarılı kemoometrik çok değişkenli kalibrasyon 
modelleerin kurulduğu rapor edilmiştir. Öte yandan, bu çalışma ile, geçmiş bulgular ışığında bir 
adım daha ileri gidilerek haddelenmiş levha ve folyo yüzeyylerindeki kalııntı hade yağı ve 
kirlilklerinin kantitatif olarak analizlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, endüstriyel boyutlu bir 
elementel analiz sistemi (karbon, hidrojen, oksijen ve azot analizi için) kullanılarak yüzeylerde 
kalan hadde yağı kirlikleirnin türlerinin ve her bir türün nitel analizin gerçekleştirilmeye
çalışılmıştır. Eğer haddelenmiş ürün yüzeyindeki kalıntılar elemental analiz sisteminin yanma 
haznesinde moleküler ağırlıklarına ve kaynama sıcaklıklarına bağlı olarak farklı zamanlarda tepki 
gösterecekleri dikkate alınırsa sözkonusu elemental anliz sisteminde bir sıcaklık programı
uygulayarak yüzeydeki karışım halindeki kirliliklerin kontrollü bir şekilde dedektöre ulaştırılması
mümkün olabilecektir. Böylelikle elemental analiz sisteminden elde edilen veriler tıpkı bir gaz 
kromatografisi sisteminden elde edilen zaman karşı sinyal bilgisini içeren bir kromatogramı
andıracaktır. Bu çalışma ile sözkonusu temel prensip göz önüne alınarak modelleme çalışmaları
gerçekleştirilmiş ve yüzeylerdeki eser miktardaki kirliklerin nitel analizine yönelik kemometrik 
çok değişkenli kalibrasyon modelleri geliştirilmiştir.

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, karbon hidrojen elemental analiz sistemi ile yüzeylerde kalan kirliklerin nicel 
analizlerinin tespitine yönelik olarak endüstriyel boyutlu (LECO 628, LECO Corporation St. 
Joseph,Michigan USA) bir analizör  kullanılmıştır. Bu amaçla sentetik olarak hazırlanmış yağ
örneklerinden alınan yaklaşık olarak 2.5 mg ağırlığındaki yağ örnekleri 10 cm x 1.0 cm 
boyutlarındaki alüminyum levha parçasına dökülmüş ve Şekil 1’de verilen ısıtma rejimi 
kullanılarak elemental analiz sisteminde kısmi bir ayrıştırmayı makul bir sürede gerçekleştirecek
şekilde analizlenmiştir. Hadde sistemindeki kirlikleri mimiklemek açısından hadde yağını
oluşturan baz yağı, bir adet katkı, ve kirletici olarak dört ayrı ağır yağ bileşeninden oluşmak üzere 
toplamda 25 adet sentetik yağ karışımı hazırlanmıştır. Tablo 1, bu 25 adet örneğe ait 
konsantrasyonn değerlerini göstermektedir. Şekil 2’de sentetik karışımları oluşturan bileşenlerin
tek başlarına alınmış elementel analiz kromatogramları bir adet karışım örneği ile birlikte 
verilmiştir. Aynı şekilde 25 adet sentetik örneğe ait elementel analiz kromatogramları Şekil 3’te 
verilmiştir. Her bir elementel analiz kromatogramı toplam karbon ve hidrojen cinsinden iki adet 
karbondioksit (düşük CO2 ve yüksek CO2) ve bir adet su (H2O) dedektörü ile yaklaşık 1200 
saniye sürede 0.1 saniyelik aralıklarla veri toplanması ile elde edilmiştir. Eldeedilen 
kromatogramlar ascii formatında kaydedildikten sonra kemometrik çok değişkenli kalibrasyon 
modelleri düşük CO2 dedektöründen elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, iki adet 
gerçek işletmeden alınan alüminyum levha örneği üç tekrarlı olarak analizlenmiştir (Şekil 4). 
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Şekil 1. Elementel analiz sürecinde uygulanan sıcaklık programı

Tablo 1. Hadde yağında oluşabilecek kirliliklerin modellenmesi amacıyla sentetik olarak hazırlanan 25 adet örneğin
konsantrasyon tablosu. Değerler ağırlıkça yüzde (w/w %) olarak verilmiştir. (A: Mobil, B: Recompound 1, C: 
Recompound 2, D: Hidrotex, E: Nafol, F: Linpar) 

Şekil 2. Karışımları oluşturan bileşenlerin karbon – hidrojen  elementel analiz kromatogramları.

Şekil 3. Tablo 1’deki 25 adet karışımın karbon – hidrojen  elementel analiz kromatogramları.

Şekil 4. Bir adet karışım örneği ile hadde yağının baz yağının kromatogramları ile iki adet işletme örneğinin üç 
tekrarlı elementel analiz kromatogramları.

Yukarıda verilen Şekil 2’de iki adet yatay eksen skalası görülmektedir. Burada hangi zaman 
aralığında hangi sıcaklık programında analiz yapıldığının net olarak görülmesi hedeflenmiştir.
Tablo  1’de verilen bileşen adları ticari isimler olduğundan ayrıntılı açıklama yapılmamakla
birlikte Şekil 2’de ve sonraki şeklillerde sadece bu bileşenlerin kodlanmış adları verilmiştir.
Hadde yağını oluşturan bazyağı ve katkısı sırasıyla kırmızı ve yeşil renkle verilmiştir. Öte yandan 
kirlilik kaynağı olarak seçilen 4 adet ağır yağ A, B,C ve D olarak verilmiştir. Şekil 2’de verilen 
kromatogram yakından incelendiğinde ilk 300 sn’deki pik kromatogramın geri kalan bölgesine 
göre çok daha yüksek sinyal şiddetine sahip olmasından dolayı 400 sn ve sonrasındaki  pikler 
neredeyse görünmez haldedir. Bu nedenle kromatogramlar verilirken iki ayrı şiddette y ekseni ile 
verilmiştir (bakınız Şekil 2-4).  Burada vurgulanmasının oldukça önemli olduğu bir başka nokta 
karışım bileşenlerinden A’nın 600 – 800 sn arasında kısmen daha şiddetli bir pik göstermesi öte 
yandan diğer bileşenlerin 400 sn sonrası daha zayıf pikler göstermesidir. Elementel analiz 
sürecinde uygulanan sıcaklık proogramına bağlı olarak Şekil 2-4’te karışımı oluşturan
bileşenlerin kromatogramları kısmen bir ayrışma sağlasada genel olarak hala oldukça çakışma
ağırlıklı bir veri sözkonusudur. Bu nedenle basit tek değişkenli kalibrasyon yöntemleri 
kullanılarak başarılı modellerin eldesi zorlaşmaktadır. Öte yandan, kemometrik çok değişkenli
kalibrasyon metotları ile kormatogramların tamamını kullanarak ciddi oranda çakışma içeren bu 
kromatogramlar ile başarılı modellerin oluşturulması hedeflenmiştir. Ancak, bu çalışmanın nihai 
hedefi oluşturulacak olan çok değişkenli kalibrasyon modelleri ile doğrudan işletmeden alınan
aluminyüm levha ve folyo örnekleri yüzeylerindeki kalıntı miktarlarının kantitatif olrak tahmin 
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göre çok daha yüksek sinyal şiddetine sahip olmasından dolayı 400 sn ve sonrasındaki  pikler 
neredeyse görünmez haldedir. Bu nedenle kromatogramlar verilirken iki ayrı şiddette y ekseni ile 
verilmiştir (bakınız Şekil 2-4).  Burada vurgulanmasının oldukça önemli olduğu bir başka nokta 
karışım bileşenlerinden A’nın 600 – 800 sn arasında kısmen daha şiddetli bir pik göstermesi öte 
yandan diğer bileşenlerin 400 sn sonrası daha zayıf pikler göstermesidir. Elementel analiz 
sürecinde uygulanan sıcaklık proogramına bağlı olarak Şekil 2-4’te karışımı oluşturan
bileşenlerin kromatogramları kısmen bir ayrışma sağlasada genel olarak hala oldukça çakışma
ağırlıklı bir veri sözkonusudur. Bu nedenle basit tek değişkenli kalibrasyon yöntemleri 
kullanılarak başarılı modellerin eldesi zorlaşmaktadır. Öte yandan, kemometrik çok değişkenli
kalibrasyon metotları ile kormatogramların tamamını kullanarak ciddi oranda çakışma içeren bu 
kromatogramlar ile başarılı modellerin oluşturulması hedeflenmiştir. Ancak, bu çalışmanın nihai 
hedefi oluşturulacak olan çok değişkenli kalibrasyon modelleri ile doğrudan işletmeden alınan
aluminyüm levha ve folyo örnekleri yüzeylerindeki kalıntı miktarlarının kantitatif olrak tahmin 
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edilebilmesidir. Bu bağlamda Şekil 4’te verilen gerçek işletme örneklerine ait kromatogramlarda 
analizi yapılan levha yüzeyinin üç ayrı noktasından gerçekleştirilen analiz sonucu verilmiştir. Bu 
kromatogramlar üzerinde en dikkat çen nokta sentetik örneklerin kromatogramlarında görülen ilk 
100 sn yedeki aşırı baskın pik burada görülmemesidir. Bunun sebebi işletmeden alınan
alüminyum levha örneklerinin haddeleme işleminden sonra 300 oC ve üzerinde belli bir süre 
tavlama işlemine tutulmasıdır. Tavla esnasında yüzeyde kalan baz yağı artıkları rahatlıkla
uzaklaştırıldığından bu pik görülmemektedir. Ancak, sentetik örneklerle yapılan işlemde tavlama 
süreci izlenmemiş sadede yüzeye damlatılma işlem yapıldıktan sonra yözeye yaılan yağ örneği
elementel analiz işlemine tabi tutulmuştur. Buna rağmen, Şekil 4’te verilen genişletilmiş
kromatogram görüntüsü oldukça homojen dağılım  gösteren ağıryağ kirlilklerine ait bilgileri 
gösterebilmektedir.

Tablo 1’de verilen 25 adet örneğin kompozisyonlarındaki farklılıklara paralel olaral Şekil 3’te 
verilen bu 25 adet örneğin kromatogramlarında da belirgin farklılıklar görülmektedir. Özellikle 
200 – 1000 sn arasında farklılıklar ilk 200 sn’yedeki farklılıklara göre daha belirgin bir şekilde
görülmektedir. Söz konusu farklılıklar karışımı oluşturan bileşenlerin kantitatif analizi için yeterli 
bilgiyi içermesi beklenmektdir. Bu bağlamda, 25 adet karışım örneğinden rastgele seçilen 18 adet 
örnek kromatogramı ile kalibrasyon seti oluşturulmuş geri kalan 7 adet örnekle bağımsız
validasyon seti oluşturulmuş ve modelleme çalışması bir genetik algoritma ile desteklenmiş ters 
en küçük kareler (GILS) metodu ile gerçekleştirilmiştir. Şekil 5’te GILS metodu kullanılarak
gerçek bileşen konsantrasyonuna karşılık tahmin edilen bileşen konsantrasyonlarının korelasyon 
grafikleri verilmiştir.

Şekil 5. Gerçek bileşen konsantrasyonlarına karşılık GILS metodu ile tahmin edilen bileşen konsantrasyonlarının
korelasyon grafikleri.

Bir elementel analiz sistemiyle yapılmış ilk çok değişkenli kalibrasyon modellemesi çalışması
olması ve sadece 25 adet örnek ile yapılmasına rağmen özellikle karışımı oluşturan bileşenleriden
A, B ve C için oldukça başarılı modeller oluşturulabilmiştir. Öte yandan bileşen D için elde 
edilen modelin başarısı nispeten düşük olmuştur. Bağımsız validasyon setlerinin tahminlenmesi 
açısından ele alındığında model başarıları kadar yüksek başarı olmadığı görülebilmekle beraber 
sonuçların umut verici olduğu söylenebilir. Burada kalibrasyon sonuçları ile bağımsız validasyon 
sonuçları arasında firkin çok olması elde edilen modellerin overfit olması ihtimalini gündeme 
getirebilir ancak bu çalışma kapsamında modelleme aşamasında kullanılan GILS algoritması
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edilebilmesidir. Bu bağlamda Şekil 4’te verilen gerçek işletme örneklerine ait kromatogramlarda 
analizi yapılan levha yüzeyinin üç ayrı noktasından gerçekleştirilen analiz sonucu verilmiştir. Bu 
kromatogramlar üzerinde en dikkat çen nokta sentetik örneklerin kromatogramlarında görülen ilk 
100 sn yedeki aşırı baskın pik burada görülmemesidir. Bunun sebebi işletmeden alınan
alüminyum levha örneklerinin haddeleme işleminden sonra 300 oC ve üzerinde belli bir süre 
tavlama işlemine tutulmasıdır. Tavla esnasında yüzeyde kalan baz yağı artıkları rahatlıkla
uzaklaştırıldığından bu pik görülmemektedir. Ancak, sentetik örneklerle yapılan işlemde tavlama 
süreci izlenmemiş sadede yüzeye damlatılma işlem yapıldıktan sonra yözeye yaılan yağ örneği
elementel analiz işlemine tabi tutulmuştur. Buna rağmen, Şekil 4’te verilen genişletilmiş
kromatogram görüntüsü oldukça homojen dağılım  gösteren ağıryağ kirlilklerine ait bilgileri 
gösterebilmektedir.

Tablo 1’de verilen 25 adet örneğin kompozisyonlarındaki farklılıklara paralel olaral Şekil 3’te 
verilen bu 25 adet örneğin kromatogramlarında da belirgin farklılıklar görülmektedir. Özellikle 
200 – 1000 sn arasında farklılıklar ilk 200 sn’yedeki farklılıklara göre daha belirgin bir şekilde
görülmektedir. Söz konusu farklılıklar karışımı oluşturan bileşenlerin kantitatif analizi için yeterli 
bilgiyi içermesi beklenmektdir. Bu bağlamda, 25 adet karışım örneğinden rastgele seçilen 18 adet 
örnek kromatogramı ile kalibrasyon seti oluşturulmuş geri kalan 7 adet örnekle bağımsız
validasyon seti oluşturulmuş ve modelleme çalışması bir genetik algoritma ile desteklenmiş ters 
en küçük kareler (GILS) metodu ile gerçekleştirilmiştir. Şekil 5’te GILS metodu kullanılarak
gerçek bileşen konsantrasyonuna karşılık tahmin edilen bileşen konsantrasyonlarının korelasyon 
grafikleri verilmiştir.

Şekil 5. Gerçek bileşen konsantrasyonlarına karşılık GILS metodu ile tahmin edilen bileşen konsantrasyonlarının
korelasyon grafikleri.

Bir elementel analiz sistemiyle yapılmış ilk çok değişkenli kalibrasyon modellemesi çalışması
olması ve sadece 25 adet örnek ile yapılmasına rağmen özellikle karışımı oluşturan bileşenleriden
A, B ve C için oldukça başarılı modeller oluşturulabilmiştir. Öte yandan bileşen D için elde 
edilen modelin başarısı nispeten düşük olmuştur. Bağımsız validasyon setlerinin tahminlenmesi 
açısından ele alındığında model başarıları kadar yüksek başarı olmadığı görülebilmekle beraber 
sonuçların umut verici olduğu söylenebilir. Burada kalibrasyon sonuçları ile bağımsız validasyon 
sonuçları arasında firkin çok olması elde edilen modellerin overfit olması ihtimalini gündeme 
getirebilir ancak bu çalışma kapsamında modelleme aşamasında kullanılan GILS algoritması
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“leave-one-out” çapraz validasyon uygulandığından böyle bir olasılık ortadan kaldırılmış oluyor. 
Bu durum D bileşeni için elde edilen model sonucunda da görülmektedir. Burada bağımsız
validasyon örneklerinin tahminlemesindeki başarının düşük olmasının en önemli sebeplerinden 
birisi oldukça az sayıda örnek ile modelleme çalışmalarının yapılması olabilir. Bütün bunlara 
rağmen, bu alanda yapılmış başlangıç bir çalışma olması açısından haddelenmiş levha ve folyo 
yüzeylerindeki hadde yağı kirlilklerinin kantitatif tayini amacıyla oldukça başarılı sayılabileek bir 
uygulamadır. Muhtemel hadde yağı kirliliklerinden biri olan A bileşeni için oluşturulan model 
diğer bileşenleri için elde edilen modellerle kıyaslandığında çok daha başarılı tahminleme 
yapabildiği görülmektedir. Bu başarının nedeni Şekil 2’de verilen kromatogramlara yakından
bakıldığında daha net olarak görülebilmektedir.  Bileşen A bu kromatogramlarda en baskın olarak 
ön plana çıkmaktadır. Yine bu karomtogramlar aslında en zayıf sinyaller D bileşenine ait olduğu
görümektedir. Şekil 5’ te de görüldüğü gibi bileşen D için elde edilen modelin başarısı en 
düşüktür. Burada vurgulamakta fayda olan bir nokta; diğerleri ile kıyaslandığında özellikle A, B 
ve C bileşenleri arasında bileşen D en yüksek uçuculuğa sahiptir. Bu bağlamda D bileşeni
kromatogramların nispeten daha fazla çakışmanın olduğu başlangıç bölümlerinde sinyal veriyor 
olması elde edilen modelin başarısını düşürmektedir.

Bileşenlerden A’nın modellemesinden elde edilen standard kalibrasyon hatası (standard error of 
the calibration, SEC) ve standard tahmin hatası (standard error of prediction, SEP) kalibrasyon ve 
bağımsız validasyon setleri için sırasıyla 0.05 (w/w %) and 0.26 (w/w %) olarak bulunmuştur.
Buna karşılık, B ve C bileşenleri için kalibrasyon ve validasyon seti için 0.06 to 0.29 (w/w %) 
aralığında değişmiştir. Öte yandan D bileşeni için SEC 0.25 (w/w %) ve SEP için 0.89 w/w % 
olarak tespit edilmiştir. Burada bileşen D için elde edilen modelin tahmin başarısının oldukça 
düşük çıkması toplam bazda kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi olasılığını gündeme getirmiştir.
Buradan hareketle, iki ayrı toplam değer senaryosu ele alınmıştır. Bunlardan ilkinde bileşenlerden
A, B, C ve D toplanarak toplam konsantrasyon değeri, ikinci senaryoda ise sadece A, B ve C 
bileşenlerinin konsantrasyonları toplanarak modelleme yapılmıştır. Şekil 5’te bu modellerin 
sonucu yakından incelendiğinde toplam kirletici değeri göze alınarak yapılam modelleme 
çalışmasında D bileşeni dışarıda tutulduğunda elde edilen modelin daha başarılı olduğu
görülmektedir. GILS metodu değişken seçimine dayalı bir algoritma ile modelleme yaptığı için 
kemometrik çok eğişkenli kalibrasyon modelerin oluşturulması aşamasında ağırlıklı olarak 
kroomatogram üzerinde hangi noktaların ön plana çıktığını görmak açısından D bileşeni için 
seçilen bölgelerin frekans dağılım grafiği Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. GILS metodu ile seçilen değişkenlerin frekans dağılım grafiği. 

Şekil 6’dan da görüldüğü gibi GILS metodu tarafından seçilen değişkenlerin frekans dağılımında
özellikle modellemesi yapılan ilgili bileşenin kromatogram üzerindeki piklerinin olduğu zaman 
aralıklarında ciddi yoğunlaşmaların olduğu görülmektedir. Benzer frekans dağılım grafikleri 
diğer bileşenler içinde elde edilmiş olmakla beraber, burada yer sınırlaması nedeniyle 
verilmemiştir.

SONUÇ

Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar, ilk defa elementel analiz verilerinin bir kromatogram 
gibi ele alınarak kemometrik çok değişkenli kalibrasyon modelleri oluşturulmuştur. Haddelenmiş
levha ve folyo ürünlerinin yüzeylerindeki yağ kirliliklerinin sadece toplam kirlilik olarak ele 
alınmasından öteye bu kirliliği oluşturan her bir bileşenin ayrı ayrı kantitatif olarak tespit 
edilmesine olanak sağlayacak modelleme çalışmaları oldukça umut verici sonuçlar ortaya 
koymuştur.

Teşekkür: Çalışma Kapsamında analizleri gerçekleştirleen örneklerin hazırlanmasında
katkılarından dolayı teknisyen Hikmet Kayaçetin’e çok teşekkür ederiz. 

KAYNAKÇA
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“leave-one-out” çapraz validasyon uygulandığından böyle bir olasılık ortadan kaldırılmış oluyor. 
Bu durum D bileşeni için elde edilen model sonucunda da görülmektedir. Burada bağımsız
validasyon örneklerinin tahminlemesindeki başarının düşük olmasının en önemli sebeplerinden 
birisi oldukça az sayıda örnek ile modelleme çalışmalarının yapılması olabilir. Bütün bunlara 
rağmen, bu alanda yapılmış başlangıç bir çalışma olması açısından haddelenmiş levha ve folyo 
yüzeylerindeki hadde yağı kirlilklerinin kantitatif tayini amacıyla oldukça başarılı sayılabileek bir 
uygulamadır. Muhtemel hadde yağı kirliliklerinden biri olan A bileşeni için oluşturulan model 
diğer bileşenleri için elde edilen modellerle kıyaslandığında çok daha başarılı tahminleme 
yapabildiği görülmektedir. Bu başarının nedeni Şekil 2’de verilen kromatogramlara yakından
bakıldığında daha net olarak görülebilmektedir.  Bileşen A bu kromatogramlarda en baskın olarak 
ön plana çıkmaktadır. Yine bu karomtogramlar aslında en zayıf sinyaller D bileşenine ait olduğu
görümektedir. Şekil 5’ te de görüldüğü gibi bileşen D için elde edilen modelin başarısı en 
düşüktür. Burada vurgulamakta fayda olan bir nokta; diğerleri ile kıyaslandığında özellikle A, B 
ve C bileşenleri arasında bileşen D en yüksek uçuculuğa sahiptir. Bu bağlamda D bileşeni
kromatogramların nispeten daha fazla çakışmanın olduğu başlangıç bölümlerinde sinyal veriyor 
olması elde edilen modelin başarısını düşürmektedir.

Bileşenlerden A’nın modellemesinden elde edilen standard kalibrasyon hatası (standard error of 
the calibration, SEC) ve standard tahmin hatası (standard error of prediction, SEP) kalibrasyon ve 
bağımsız validasyon setleri için sırasıyla 0.05 (w/w %) and 0.26 (w/w %) olarak bulunmuştur.
Buna karşılık, B ve C bileşenleri için kalibrasyon ve validasyon seti için 0.06 to 0.29 (w/w %) 
aralığında değişmiştir. Öte yandan D bileşeni için SEC 0.25 (w/w %) ve SEP için 0.89 w/w % 
olarak tespit edilmiştir. Burada bileşen D için elde edilen modelin tahmin başarısının oldukça 
düşük çıkması toplam bazda kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi olasılığını gündeme getirmiştir.
Buradan hareketle, iki ayrı toplam değer senaryosu ele alınmıştır. Bunlardan ilkinde bileşenlerden
A, B, C ve D toplanarak toplam konsantrasyon değeri, ikinci senaryoda ise sadece A, B ve C 
bileşenlerinin konsantrasyonları toplanarak modelleme yapılmıştır. Şekil 5’te bu modellerin 
sonucu yakından incelendiğinde toplam kirletici değeri göze alınarak yapılam modelleme 
çalışmasında D bileşeni dışarıda tutulduğunda elde edilen modelin daha başarılı olduğu
görülmektedir. GILS metodu değişken seçimine dayalı bir algoritma ile modelleme yaptığı için 
kemometrik çok eğişkenli kalibrasyon modelerin oluşturulması aşamasında ağırlıklı olarak 
kroomatogram üzerinde hangi noktaların ön plana çıktığını görmak açısından D bileşeni için 
seçilen bölgelerin frekans dağılım grafiği Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. GILS metodu ile seçilen değişkenlerin frekans dağılım grafiği. 

Şekil 6’dan da görüldüğü gibi GILS metodu tarafından seçilen değişkenlerin frekans dağılımında
özellikle modellemesi yapılan ilgili bileşenin kromatogram üzerindeki piklerinin olduğu zaman 
aralıklarında ciddi yoğunlaşmaların olduğu görülmektedir. Benzer frekans dağılım grafikleri 
diğer bileşenler içinde elde edilmiş olmakla beraber, burada yer sınırlaması nedeniyle 
verilmemiştir.
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alınmasından öteye bu kirliliği oluşturan her bir bileşenin ayrı ayrı kantitatif olarak tespit 
edilmesine olanak sağlayacak modelleme çalışmaları oldukça umut verici sonuçlar ortaya 
koymuştur.
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Engineering : Evolutions-Interactions
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İkincil Alüminyum Üretimi Özelinde İkincil Metal Üretimi ve Metalurji Mühendisliği : 
Değişimler-Etkileşimler

Secondary Metal Production -based on secondary aluminium production- and 
Metallurgical Engineering : Evolutions-Interactions 

ÖZET

Sanayi Devrimi sonrası teknolojik gelişime bağlı olarak, artan ekonomik etkinlikler sonucuna 
doğal kaynaklar, kendilerini yenileyebilme gücünün ötesinde tüketilmiş ve böylece cevher ve 
enerji kaynaklarında azalma ve kalıcı çevresel hasarlar oluşmuştur. Bu süreç sürdürülebilir 
kalkınma bağlamında ikincil metal üretiminin gelişmesinde itici güç olmaktadır. Özellikle 
alüminyum ve alaşımları, ikincil üretimin getirdiği teknik ve ekonomik avantajlar nedeni ile, 
ikincil metal sektöründe çok önemli bir konuma sahiptir. Bugün ikincil alüminyum üretiminin 
toplam alüminyum üretimi içindeki payı % 30’ları bulmuştur.

İkincil metal üretimi, birincil alüminyum üretim prosesine göre daha dinamik ve içinde çok 
fazla değişken barındıran bir süreçtir. Bu sürecin doğru yönetimi için, yani hem üretim, hem 
yeni ürün tasarımı aşamalarında, doğru “malzeme ve proses seçimi “ için, geleneksel 
mühendislik anlayışı yanında, ilave tekno-ekonomik donanımlar, farklı çevre anlayışı ve diğer
mühendislik dalları ile daha yakın ilişki kurma zorunluluklarını gerektirmektedir. 

Anahtar kelimeler: sürdürülebilir kalkınma, alüminyum yeniden üretim (geridönüşüm),
metalurji mühendisliği.

ABSTRACT

After Industrial Revolution natural resources has been consumed more than self-generation 
capacity depends on increasing economical activity. Thus natural resources reserves already 
decreased and environment damaged permanently.This is driving force for secondary metal 
production related to sustainable development concept. Especially aluminium recycling has a 
special position in general metal recyling due to technical and economical advantages. Today 
secondary aluminum production is almost 30% of total aluminium production. 

Secondary aluminium production is more dynamic and complex processes compare with 
primary aluminium smelting. Engineers require further techno-economical knowledge, 
different environment approach and communication with other engineering disciplines in 
addition to classical enginering concept to manage secondary metal production efficienctly. 

Key words: sustainable development, aluminium recycling, metallurgical engineering. 

Bilim ve Teknoloji 

Bilim, doğayı ve evreni bütünüyle algılama çabasıdır. Teknolojinin temel amacı ise doğayı
kavramak değil, doğayı değiştirmek ve ardından “yeni olanı üretmektir”. Yeni olan önce, 
düşünce düzleminde kavramsal olarak üretilir. Daha sonra kavramdan tasarıma geçilir. 
Tasarımdan sonraki aşama, eğer söz konusu olan bir “üretim yöntemi” ise, bu yeni yöntemin 
bir pilot tesiste denenmesidir; tasarımı yapılan yeni bir “ürün” ise, bunun prototipinin 
yapılarak denenmesidir. Denemelerin başarıya ulaşmasıyla birlikte, o konuya özgü 
“teknolojik üretim süreci” de genel olarak sona erer (4).
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Bilimsel çalışma salt “insan odaklı” değildir. Yani içinde insan olsun ya da olmasın, doğada
ve evrende olan biten olayları açıklamaya çalışır. Teknoloji ise “insan odaklı” bir kavramdır
ve teknolojinin her aşamasında insan vardır. Teknoloji tarihi insanlık tarihi ile birlikte başlar.
İki milyon yıl önce silah, araç ve gereçlerin yapılmaya başlandığı taş devri ile başlayan
teknoloji evrimi, bronz ve demir çağlarının ardından, Sanayi Devrimi ile yeni bir anlam 
kazanmıştır. Sanayi Devrimi aynı zamanda, daha sonra açıklamaya çalışacağımız
“mühendislik” disiplininin de –bugün anladığımız tanımıyla- ortaya çıktığı dönemdir (7,16).

   Ahmet İnam, teknolojik gelişimi şöyle tarif ediyor:

“ Dünya dediğimiz bu gezegende insan “bilgi” ve “hüneri” ile var olmakta. Eski Yunanlılar
insan hünerine “tekhne” diyorlardı. Topraktan ürün alma, hayvan yetiştirme, yol, köprü, bina 
yapımı, ev eşyası imali, silah üretimi, tıp ve bugünkü anlamıyla mühendislik tümüyle 
“tekhne” kavramı altında toplanıyordu. Çağımızda kullanılan “teknik” ve “teknoloji” 
sözcükleri bu kavramdan türetilmişti. Batı kültürünün bilim ve felsefede beşiği sayılan Eski 
Yunan toplumunda o zamanın bilim adamları filozoflar, bilgileriyle hakikati arıyorlar;
evrende olup biteni anlama, açıklama çabası içinde, çıkarsız bir saf bilgiyi elde edebilme 
amacıyla, bilgelik sevgisi (philo-sophia, felsefe) taşıyarak, ona ulaşma yolunda kendilerini 
bilim hayatına adıyorlardı. Teknoloji kendi iç işleyişi içinde, ustadan çırağına aktarılarak
sürdürülüyor, insan kullanımına bir araç olarak sunuluyordu. Thales gibi kimi filozofların,
bugünkü anlamıyla mühendislik becerileri varsa da, bilgi ve hüner, dünyayı olduğu gibi
çıkarsız anlama, kavrama, olayları önceden kestirme ve teknolojik bilgilerle beceriler olarak 
ayrı ayrı gelişimlerini sürdürüyordu” (9).

Son yüzyıla kadar, hakikatı arayan ve saf bilgiye ulaşmaya çalışan, çıkarsız anlama ve 
kavrama çabası ile gelişen bilimsel anlayış ile bilime dayalı olarak gelişen, bilimden etkilenen 
ve birbirini destekleyen bilim-teknoloji ilişkisi ya da bütünlüğü, teknoloji lehine bozulmuştur.
Bunun anlamı, teknolojik çalışmalarda önceliğin, bilimin temsil ettiği evrensel ve kamusal 
yarardan önce sanayicinin çıkarlarına evrilmesidir. Sanayici konumu gereği ”kar etmek” 
üzerine odaklanmıştır ve uyguladığı teknolojiyi, kar etmesine olanak verdiği ölçüde geliştirme
çabasındadır. Bu süreç üç temel sorunu yaratmıştır:

a) Endüstriyel üretim süreçlerinde oluşacak olan “çevresel zararın” ihmali: Sanayici için 
çevre kirliliği, hammadde olarak kullanılmasının ekonomik bir getirisi olmayan, 
üretim dışı malzeme ya da enerji akımıdır (34). Oysa toplum için “çevresel bozunum 
anlamına gelen kirlilik”, yaşam olanaklarını sınırlayan, doğa ile ilişkisini bozan, 
gelecek kuşakların yaşamını tehdit eden, doğrudan etkilendiği ve zarara uğradığı bir 
olgudur,

b) Hammadde ve enerji kaynaklarının plansız ve hesapsız kullanımı: azalan doğal
kaynaklar nedeni ile cevher ve enerji maliyetlerindeki büyük dalgalanmalar 
yaşanmakta ve küresel ekonomik krizler daha sık görülmektedir. 

c) Bütün bunların sonucunda ise toplumsal refah azalmakta, ortalama insanların yaşam
kalitesi bozulmakta ve ekonomik gelir dengesizliği sürekli büyümektedir. 

Bu gelinen durum, ana amacı toplumun refah ve mutluluğu için üretmek olan mühendisler 
için yaşamsal bir sorundur ve mühendislere yeni sorumluluklar yüklemektedir. 



Oturum | Session: Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik / Aluminium Recycling and Sustainability432

ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium                 2015 İstanbul

ALUS’07

Teknoloji-Mühendis İlişkisi

Mühendisin İngilizce karşılığı olan “engineer” sözcüğünün kökeni, icat eden kişi anlamına
gelen Latince “ingeniatorem” dan gelmektedir. “Teknoloji” ile “mühendislik” –hatta bazı
sözlüklerde eş anlamlandırılacak kadar- iç içe geçmiş kavramlardır.

Arapça’nın en eski sözlüğü olarak bilinen Kitab-ul Ayn’da “mühendis” sözcüğü için “su 
kanallarının yolunu belirleyen” diye söz eder. Yine Arapça sözlüklerden bu kelimenin 
Farsça’da bir uzunluk ölçüsü birimi ve aynı zamanda ölçü/oran anlamına gelen “endaze” ya 
da “su kemerlerini/kanallarını ölçen veya planlayan kişi anlamına gelen “abendaz” dan 
geldiğini, ilk önce “hendaz”, daha sonra “hindaz” şeklinde Arapçalaştığını ve buradan 
“hendese” ve “mühendiz” kelimelerinin türeyip nihayet “mühendis”e dönüştüğünü
öğreniyoruz (18).

Mühendis, doğu kültüründe ölçüp, biçen ve çizen kişidir. Batıda ise akıl edip, zekasını
kullanan kişi, dahi, mucittir. Bu iki bakış açısı arasındaki fark, insan beyninin olaylara bakış
açısını, algılamasını ve mühendisin kimliğini değiştirir (19).

Albert Einstein “ Bilim insanları var olanı inceler, mühendisler var olmayanı yaratır” ifadesi,
mühendisliği adeta tanrısal bir mertebeye yüceltir. Ancak Sanayi Devrimi’ne kadar düşük bir 
sosyal statüye sahip olan mühendislik mesleği, Sanayi Devrimi sonrasında bilimsel buluşların
teknolojiye uygulanması ile yeni bir kimlik kazanmıştır. Çağdaş anlamda mühendislik, Sanayi 
Devrimi ‘nin bir ürünüdür.

Mühendisliği, “eğitim, deneyim ve uygulama ile, matematik, doğa ve mühendislik bilgileri 
sonucu elde edilen formasyonun insanlık yararına bir gereksinime yanıt vermek üzere, 
ekonomiklik öğelerini de dikkate alarak, teknik ağırlıklı makine ve ekipmanların, ürünlerin, 
proseslerin, sistemlerin ya da hizmetlerin tasarımı, üretimi, imalatı, işletilmesi, bakımı,
dağıtımı, teknik satışı ya da danışmanlık ve denetiminin yapılması ve bu amaçla araştırma-
geliştirme etkinliklerinde kullanılması işlevi” olarak tanımlayabiliriz (11).

Mühendislik Formasyonu

Ülkelerin gelişmesinde teknoloji ne kadar önemliyse, teknolojinin gelişmesinde de mühendis 
o kadar önemlidir. Mühendis bilimle toplum arasında bir köprüdür (21).

Mühendis, mesleğini yaparken, ona sunulan bilgileri eleştirebilir ya da bu bilgiler arasından
seçim yapabilir. Teknolojik gelişimin sunduğu seçenekler ya da çözümler arasında tercih 
yapmak zorunda kalabilir. Bu nedenlerle, mühendisin bilimsel ve toplumsal açıdan en uygun 
değerlendirmeyi yaparak, insanlık, toplum ve çevre yararını da dikkate alarak en uygun 
çözümü seçebilmesi için bağımsız düşünme ve sorgulama yeteneği temelinde şekillenmiş bir 
bilimsel ve toplumsal “formasyona” sahip olması gereklidir (11).

Mühendis, beceri ve kuramsal bilgi alanlarının örtüştüğü yerde durur. Beceri bilgisi, kuramda 
olmayanı uygulamada çözmesini sağlar. Kuramsal bilgisini beceri bilgisiyle 
sağlamlaştırabilir. Ancak mühendislik bilgisi, beceri ve kuramsal bilginin toplamı değil
sentezidir. Yani onların toplamından fazla, kendine özgü bir bilgidir. Sonuç olarak mühendis, 
sorunları çözüm olanaklarıyla görebilen, hangi bilgiyi nerede nasıl kullanacağını bilen; 
amacına varmak için en uygun olanakları, en akılcı, en ekonomik ve etik olacak şekilde en 
verimli biçimde kullanabilen insandır (21).
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Teknolojinin sürekli gelişmesine koşut olarak, mühendislik bilgilerinin sürekli yenilenmesi 
zorunluluğu nedeni ile, mühendisler meslek yaşamları boyunca öğrenmeye devam ederler. Bu 
noktada bilginin niteliği önem kazanmaktadır. Günümüzde, bilgideki artış hızı ve 
enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin bilgiye ulaşımı kolaylaştırdığı
yanılgısı yaşanmaktadır. Oysa kolayca ulaşılan “bilgi” değil, “enformasyon” ya da “haber”dir. 
Enformasyonu, işlenmemiş ya da kodlanmamış bilgi olarak tanımlanabilir. Enformasyonun 
bilgiye dönüşebilmesi için, yorumlanması ve işlenmesi gerekmektedir. Öte yandan 
mühendisin amacı enformasyon ve bilgiden çok, bir sisteme göre düzenlenmiş olarak hazır
bulunmayan ve herkese açık olmayan örtük bilgiye ya da ustalık bilgisine (know-how) 
ulaşmak olmalıdır. Bu örtük bilgiye ulaşmak ya da örtük bilgiyi üretmek için işlenmemiş
bilgiler ile mesleki deneyimi birleştirerek yorumlamak ve sentezlemek gerekir. Bunun 
anahtarı mühendislik formasyonuna sahip olmaktır. Bu formasyon, mühendisçe düşünerek
üretmek için mühendisliğin temel ilkelerini benimsemiş olmanın yanı sıra toplumsal ve çevre 
bilinci taşımayı da kapsamalıdır. Diğer bir deyişle, mühendis üretim ve yenilikleri yaratma 
sürecindeki temel konumunda nihai amacının insanların mutluluğu ve refahı için üretmek 
olduğunu bilmek zorundadır.

Metalurji Mühendisliği

Klasik anlamda metalurjinin kökeni olan “madencilik” uğraşı, insanlık tarihi kadar eskidir. 
Almanca’da madenciye “Bergman (dağ adamı)” denir; çünkü bir zamanlar yeraltı
zenginliklerinin yalnızca dağlarda bulunduğuna inanılıyordu. “Metal” sözcüğü, anlamı
“aramak” olan eski Yunanca “metallao” sözcüğünden türeyerek Latince’ye “metallum” 
şeklinde geçmiştir ve hem metallerin az bulunur olduklarını hem de ilk çağlarda kullanılan
metallerin doğada katışıksız ve saf olarak bulunabildiklerini ifade eder. Tarihin uzun 
dönemleri boyunca maden cevherlerinin Toprak Ana ‘nın kutsallığını paylaştığına ve 
madenlerin tıpkı embriyolar gibi Toprak Ana’nın rahminde büyüyüp geliştikleri ve metal 
işçiliğinin “doğum” ile ilgili olduğu düşüncesine inanılmıştır (22).

Prof. Dr. Fuat Yavuz Bor ise, metalurjiyi şöyle tanımlıyor:

“Bugünkü teknik lisanda “metalurji” konusu itibarı ile endüstri ve teknikte “ malzeme olarak 
kullanılan metalik maddeleri” kapsar. Kısacası metalurjiyi, ana konusu metaller olan bir bilim 
ve teknik dalı olarak tarif etmek mümkündür. Metalurji, metallerin bileşiklerinden
kazanılması, rafinasyonu, elde edilen metal veya alaşımın çeşitli özelliklerinin tespit ve 
incelenmesi ile bunların metal endüstrisinin istifadesine arz edilmesi hususlarını kapsayan bir 
bilim ve teknoloji dalıdır (49).

Ancak gelişen teknolojilere paralel olarak, işlevi, etkinliği ve güvenilirliği geliştirilmiş
fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri daha üstün, daha düşük yoğunluğa sahip, daha ucuz 
ve yeni tasarımlara daha uygun, üstün performans gösteren, katma değeri yüksek malzeme 
ihtiyacı sürekli artmaktadır (23). Bu talep, metalurji mühendisliği disiplini yanında, metalurji 
ve maden bilimlerinden türeyen yeni bir alanın açılmasına neden olmuştur: “malzeme 
mühendisliği”. 1960 yılından sonra Batı üniversitelerinde, metalurji mühendisliği
bölümlerinin adı “metalurji ve malzeme mühendisliği” ya da “malzeme mühendisliği” olarak 
anılmaya başlanmıştır (35).

Prof. Dr. Yılmaz Taptık, Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin etkileşimde olduğu
mühendislik alanlarını aşağıdaki gibi listelemiştir: işletme, elektroteknik, kalite güvence 
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sistemleri, birleştirme/kaynak teknolojileri, demir-çelik endüstrisi, kimya endüstrileri, demir-
dışı metal endüstrileri, tahribatsız muayene, biomalzemeler, inşaat endüstrisi, imalat 
yöntemleri, ilaç endüstrisi, havacılık ve uzay endüstrileri, bilgisayar ve mikroçip endüstrileri, 
yarı-iletken teknolojileri, yeniden üretim (geridönüşüm), seramik ve refrakter endüstrileri, 
yüzey işlem teknolojileri, denizcilik endüstrisi, cam endüstrisi, metal üretimi, araştırma
kurumları, mühendislik, formasyon ve eğitim kurumları, hasar analizi, patent kurumları,
alüminyum endüstrisi, danışmanlık, gözetim ve kontrol servisleri (27).

Gelişen teknoloji ile birlikte mühendislik disiplinleri arasındaki sınırlar belirsizleşmiş ve 
metalurji mühendisliği, geleneksel tanımının ötesinde, kuramsal ve uygulama boyutlarında
yeni işlevler kazanmıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma

Bilim ve teknoloji arasındaki, sanayi çıkarlarına ağırlık veren ve teknoloji lehine bozulan 
denge ile, Sanayi Devrimi sonrası teknolojik gelişmeye koşut olarak, ekonomik kalkınma ve 
büyüme stratejileri nedeni ile doğal kaynakların azalması, çevrenin kalıcı olarak kirletilmesi 
ve toplumsal gelişmişlik düzeyleri arasındaki farkın çok büyük oranda açılması gerçekleri ile 
yüzleşmiş durumdayız.

Bugün geldiğimiz nokta da; 

• Ortalama olarak dünya nüfusu yılda % 1,4 oranında artmaktadır. Dünya nüfusunun 
2040 yılında 9 milyarın üzerinde olması beklenmektedir, 

• 1 milyardan fazla insan temiz su bulamamaktadır,
• Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan nüfusun yaklaşık % 70’inin evlerinde, okullarında

ya da hastanelerinde elektrik yoktur, 
• Dünya nüfusunun yarısı günlük 2$’in altında kazanarak, yaşamaya çalışmaktadır.

Daha da acısı her 6 kişiden biri, yani yaklaşık 1,1 milyar insan günlük 1$’in altında
kazanç ile yaşamak zorundadır,

• Yaklaşık 885 milyon insan okuma-yazma bilmemektedir. Bunun üçte ikisi kadındır.

Buna ek olarak, dünya enerji tüketimi her yıl ortalama %1,7 oranında artmaktadır (nüfus 
artışından daha fazla). Bugün dünya enerji tüketimi yaklaşık 15 TeraWatt ( 1TW=1012Watt)
civarındadır. Bu enerjinin yaklaşık % 80’i fosil yakıtlardan (% 34’ü petrol, % 25’i kömür, % 
21’i doğal gaz), % 8’i bioenerji, % 6,5’u nükleer, % 2’si su kaynakları ve kalanı diğer
kaynaklardan (jeotermal, güneş, rüzgar vs.) sağlanmaktadır. Bu tüketimin 2050 yılında 30 TW 
civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma kavramının temelinde, çevre, ekonomik gelişme ve toplumsal yarar 
arasındaki çelişkileri ortadan kaldırarak, bir dengenin kurulması gereksinimi yatmaktadır ve 
bu proje, bugünkü kuşakların gereksinimlerini, gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini 
karşılayabilmelerini tehlikeye sokmadan karşılayabilmeyi hedefleyen bir kalkınma modelidir. 

Sürdürülebilir Kalkınma’nın üretim bileşeni “endüstriyel ekoloji” olarak tanımlanır.
Endüstriyel ekoloji, hammaddeden işlenmiş maddeye, yarı üründen son ürüne, yan ürünlere, 
atık ve bunların çevreye zarar vermeden yok edilmesine kadar, toplam madde döngüsünün 
optimizasyonunu içeren bir sistemdir (34).
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Şekil 1: Sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutu 

Endüstriyel ekoloji ile tasarım ve üretim aşamaları farklı bir anlayış ile değerlendirilmelidir:

Çevreye uyumlu ürün ve proses tasarımı ile alternatif üretim teknolojileri, daha az 
enerji yoğunluğuna sahip, yenilenebilir ve yeniden üretilebilir (geridönüştürülebilir)
alternatif malzeme seçimi, hammadde tasarrufu ve enerji korunumunu sağlayan üretim 
döngüleri tercih edilmelidir, 
Tasarımlarda hem ürün kalitesi hem de çevre kalitesi dikkate alınmalıdır,
Tüm atıkların ve yan ürünlerin endüstriyel etkinliğin başka bir bölümünde hammadde 
olarak kullanımı ile endüstrinin hiçbir aşamasında atık çıkmaması öngörülmelidir, 
Ürün ve proseslerin yeniden üretime, daha az miktarda malzeme kullanımına
(demateryalizasyon) ve yeniden kullanıma yönelik olarak tasarlanmalıdır,
Daha az tehlikeli kimyasalların kullanımını teşvik edecek yeni sistemler 
araştırılmalıdır,
Beşikten mezara (Yaşam Döngüsü Analizi, YDA) yaklaşımının tasarımda ve üretimde 
esas alınmalıdır.

Burada çok ilginç bir noktanın altına çizmekte yarar var. Sürdürülebilirlik, Sanayi 
Devrimi’nden bu yana, sanayi güdümünde gelişen teknoloji ile evrensel ve kamu ağırlığını
temsil eden bilimsel çalışmalarla gelişen teknoloji olgularının “karşılıklı çıkarlarının –
tamamen olmasa bile büyük ölçüde- örtüştüğü bir ara noktadır. Çevresel yatırımları ölü 
yatırımlar olarak gören geleneksel sanayi anlayışı, bu yaklaşımla çevre ile beraber aynı
zamanda ekonomik çıkarlarının da korunduğunu görür. 

Yaşam Döngüsü Analizi (YDA)

YDA, bir ürün ya da hizmetin üretiminde kullanılan hammadde ve enerjinin eldesinden 
başlayarak, ilgili bütün taşımacılık, üretim,  yan ürünlerin değerlendirilmesi, kullanımı ve 
kullanım sonrası oluşan atıkların yok edilmesini de kapsayan yaşam döngüsünün farklı
aşamalarındaki çevresel etkilerini belirlemek, raporlamak ve yönetmek için kullanılan bir 
mühendislik yöntemidir (31). YDA yaklaşımı, insan eliyle yapılabilecek değişimlerin
yaratacağı çevresel değişim değerlendirilmesine yarar. 
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Son yıllarda yükselen çevre duyarlılığına paralel olarak teknoloji ve yaşam düzeylerindeki 
gelişmeler sonucunda her tür projenin maliyeti ve performansı gibi geleneksel parametrelerin 
yanı sıra doğal kaynakların kullanımı ve küresel çevre sorunlarına yol açma olasılığı gibi 
bileşenler de karar verme süreçlerinde gittikçe daha çok göz önünde bulundurulmaya 
başlanmıştır (31).

YDA bir ürün ya da hizmetin tüm yaşam döngülerini ve bunların birbiriyle bağlantılarını
bütünsel olarak değerlendirir. Bunun sonucunda değerlendirilmekte olan ürün ya da hizmetin 
“beşikten mezara” tüm süreçlerinde ortaya çıkabilecek her tür çevresel etki kümülatif olarak 
ortaya konmuş olur.

YDA, halen kullanılmakta olan sistemlerin analizinde, ürün ve proses geliştirme ve 
iyileştirme çalışmalarında ve yeni yatırım süreçlerinde, diğer fizibilite bileşenleri ile birlikte 
dikkate alınmalıdır. Aynı zamanda strateji planlamalarında, toplumsal ve çevre korumaya 
yönelik yasaların ve yönergelerin hazırlanmasında ve pazarlama etkinliklerinde önemlidir. 

Örneğin, karar verme aşamasında yeniden üretilebilir (geridönüştürülebilir) bir malzeme 
çevresel performansı ve maliyeti olumlu yönde etkilerken, proses sürecinde yoğun enerji 
kullanımı gerektiren malzemeler olumsuz yönde etkileyebilir.

İkincil Metal Üretimi 

Ekonomik kalkınma ile metalik malzemelerin kullanımı arasında doğrusal bir ilişki vardır.
İnşaatlardan, bilgisayar parçaları üretimine, uçaklardan spor malzemelerine kadar, hayatın her 
alanında metalik malzemelere ihtiyaç duyulur. Metalik malzemelere olan talep, ister gelişmiş
ister azgelişmiş ekonomilerde artarak devam etmektedir. O zaman bu kadar geniş alanda ve 
fazla miktarda gereksinim duyulan metalik malzemeler için yeterli hammadde, enerji ve 
üretim süreçlerinde oluşan çevresel kirlilik ile nasıl başa çıkılacağı sorusu gündeme 
gelecektir.

Doğal cevher ve enerji kaynaklarının ve rezervlerinin azalması, madencilik, cevher hazırlama
ve üretim süreçlerinin maliyetleri ve bu süreçlerde oluşan çevresel kirlilik, alternatif 
hammadde kaynakları arayışını zorunlu kılmaktadır. Ancak bu yeni hammadde kaynakları
çok uzakta değil, hemen yanı başımızdadır. Sıradan insanların “çöp” olarak tanımladığı
atıklar, öncelikle günümüz teknolojisin izin verdiği ölçüde ikincil hammadde, teknolojinin 
malzeme olarak değerlendiremediği atıklar ise enerji kaynağı olarak kullanılabilmektedir.
İkincil üretim, yeniden üretim (geridönüşüm), kaynak yönetimi ve atık yönetimi kavramları
yeni bir mühendislik alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık “kentlerde” üretilen atıklar,
endüstri için çok önemli “hammadde” kaynağıdır. Yeni madenlerimiz artık kentlerdedir (kent 
madenciliği).

UNEP’in 2011 yılında hazırladığı bir rapora göre, periyodik tabloda yer alan elementler için; 
toplam üretimde ikincil hammaddelerin payı aşağıdaki tabloda verilmiştir (29).

Tablo 1: Bazı metaller için ikincil metal üretiminin toplam üretim içindeki payı:

› % 50 % 25-50 % 10-25 % 1-10 ‹ % 1 
Nb, Ru, Pb Al, Mg, Mn, 

Fe, Co,Ni,Ge, 
Rh, Pd, Mo, 
Ag, In, W, Pt, 
Hg

Be, Cr, Ti, Cu, 
Ga, Zn, Cd, Sn, 
Sb, Ta, Re, Ir  

Se, La, Cu, Pr, 
Nd, Gd, Dy 

Li, As, Y, Ba, 
tl, Sm, Eu, Tb, 
Ho, Er, Tm, 
Yb, Lu 
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Burada ilginç bir örnek magnezyum metalidir. Avrupa Birliği magnezyum metalini kritik 
hammaddeler sınıfında değerlendirmektedir ve magnezyum ya da alaşımlarının yerine başka
malzeme kullanımı güçtür. 2012 yılında AB ülkeleri yalnızca magnezyum ihtiyaçlarının % 
14’ünü ikincil kaynaklardan karşılayabilmiştir (47).

İkincil hammadde kullanım oranları incelendiğinde, başta alüminyum, magnezyum ve nadir 
toprak elementleri olmak üzere çok ciddi bir potansiyel olduğu görülmektedir. 

Alüminyum

Alüminyum, düşük özgül ağırlığı ve buna karşın alaşımlandırılarak yüksek dayanım
değerlerine ulaştırılabilmesi nedeni ile mühendisler kadar tasarımcıların da gözdesi olan bir 
metaldir. Bu özelliği ile öncelikle motorlu taşıt endüstrisinde, günden güne önem 
kazanmaktadır. Hafif malzemeden üretilmiş taşıt araçları, düşük kütleden dolayı daha az 
enerji tüketirler ve daha yüksek manevra yeteneğine sahiptirler. Öte yandan hafiflik, daha az 
yakıt tüketimi nedeni ile daha az CO2 salınımını da beraberinde getirir. Dünya atmosferine 
sera gazı salınımının % 19’u taşımacılık endüstrisi kaynaklıdır. Taşıtlara eklenen her bir ton 
alüminyum, taşıtın kullanım süresi boyunca yaklaşık 20 ton daha az CO2 salmasına neden 
olur.

Alüminyum, esnek, çok yönlü ve yeniden üretilebilme (geridönüşüm) yeteneğinden ötürü 
enerji tüketen değil enerji depolayan bir metaldir. Bu özellikleri işlevselliği, ekonomikliği ve 
kolay işlenebilirliği ile birleştirildiğinde, bugün ve gelecek için birçok ürünün alüminyum 
metalinden ve alüminyum alaşımlarından üretilmesi mümkündür ve eğilim bu yöndedir. 

Bugün çelikten sonra en çok tüketilen ikinci metal alüminyumdur. Sürdürülebilir Kalkınma
anlayışı içinde, alüminyum metali, çözümün önemli bir parçasıdır.

Alüminyum Üretim Yöntemleri

Günümüzde metalik alüminyum ve alaşımları iki yöntem ile üretilebilmektedir:

Şekil 2: 350 kA ön-pişirilmiş hücre 

Birincil üretim: Boksit cevherlerinin Bayer 
Prosesi ile işlenmesi sonucu metalurjik kalite 
alümina elde edilir ve alüminadan ergimiş tuz 
elektrolizi yöntemiyle birincil metalik alüminyum 
üretilir. Birincil alüminyum üretimi enerji yoğun
bir üretimdir. Sadece elektroliz aşamasında,
kullanılan teknolojiye bağlı olarak ton birincil 
alüminyum başına 12 500 ile 16 500 kWsaat 
arasında enerji tüketilir. Uluslararası Alüminyum 
Enstitüsü (IAI) 2013 rakamlarına göre 2013 
yılında dünya ortalaması 14 555 kWsaat (AC) 
olarak gerçekleşmiştir.

İkincil üretim: Cevherden elde edilen birincil alüminyum, kullanım ömrünü doldurduktan 
sonra hurdaya çıkar. Bu hurdalar ile birlikte alüminyumun işlenmesi sırasında oluşan proses 
hurdaları ve alüminyum curufu toplanır, temizlenir, diğer metal ve metal-dışı safsızlıklardan
ayrıştırılarak yeniden ergitilir ve ikincil metal üretilir. 
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Yeniden üretim (geridönüşüm) işleminin uygulandığı endüstri “ikincil alüminyum endüstrisi” 
olarak tanımlanır.

Şekil 3: Birincil ve ikincil alüminyum üretimi 

Şekil 4: Hurdadan külçeye ikincil alüminyum. 

Alüminyum Üretim Süreçleri ve Çevre

Teknik olarak birincil alüminyum üretim teknolojisi enerji tüketiminin ve gaz salınımlarının
azaltılmasına odaklanmıştır. Böylece hem proses sırasında salınımları azaltırken hem de daha 
düşük enerji ihtiyacı nedeni ile dolaylı olarak, enerji üretimi sırasındaki salınımların da 
düşürülmesi hedeflenmektedir. 

Alümina  
rafinerisi  

Birincil  
alüminyum

tesisi  

İkincil alüminyum  
tesisi  

Haddehane ve billet
dökümhaneleri, birincil
alaşımlı külçe işleyen

dökümhaneler

Son kullanıcı

İşlem  
alaşımları

Döküm  
alaşımları

Eski hurda  
Yeni hurda 

ve curuf 

İkincil işlem  
alaşımı
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Proses sırasında oluşan salınımlar, elektroliz teknolojisine büyük ölçüde bağlıdır ve doğal
olarak modern ön-pişirilmiş hücrelerde hem gaz toplama verimi hem de anot etkisi frekansı ve 
süresinin düşük olmasından dolayı daha azdır.

Tablo 2: Alüminyum elektroliz hücrelerinde tipik sera gazı salınım değerleri (30) : 

Hücre tipi CO2

(kg/kg Al) 
CF4 ve C2F6

(kg CO2 eşdeğeri/kg Al) 
Anot etkisi sıklığı

(sayı/gün)
Nokta beslemeli Soderberg 1.7 1.3 – 3.0 0.5 – 1.0 
Nokta beslemeli Pre-baked 1.6 0.07 0.02 – 0.10 

Tablo 3: Alüminyum elektroliz hücrelerinde, tüketilen enerjinin kaynağına göre CO2

salınımları (ton CO2/ton Al) (30):

CO2 salınımı Hidro kökenli 
 enerji 

Doğal gaz kökenli 
 Enerji 

Kömür kökenli 
enerji

Elektroliz sırasında CO2 salınımı (anot etkisi 
dahil)

1.8 1.8 1.8 

Enerji üretimi sırasında CO2 salınımı 0 6.2 15.4 
Toplam CO2 salınımı (t/t Al) 1.8 8.0 17.2 
Kabuller: 

Kg alüminyum başına enerji tüketimim 13.5 kWh ve anot tüketimi 420 kg, 
Doğal gaz bazlı elektrik tesislerinde salınım 0.4 kg CO2/kWh, 
Kömür bazlı elektrik tesislerinde salınım 1.0 kg CO2/kWh 

İkincil alüminyum üretiminde ise salınan kirli gaz miktarı, birinci alüminyum üretimine göre 
% 95 daha düşüktür.

Tablo 4: İkincil alüminyum üretim sürecinde CO2 üretimi (30):

 CO2 üretimi (ortalama) ton CO2/ton Al 
Ergitme 0.54 
Döküm 0.06 
Toplam 0.6 

Alüminyum Üretim Süreçlerinde Enerji Tüketimi

Birinci alüminyum üretimi enerji yoğun bir prosesdir. Dünya da toplam üretilen elektrik 
enerjisinin % 2’si birincil alüminyum endüstrisi tarafından tüketilir.

Tablo 4: Farklı kaynaklara göre enerji tüketimi (alümina dahil) 30):

Kaynak Enerji tüketimi (MJ/kg Al) Notlar (elektrik enerjisine dönüşüm verimi %)
Norgate 211 Kömür % 35 
Norgate 150 Doğal gaz % 54 
Norgate 120 Su % 89 
Cambridge 260 Kömür % 35 
Avustralya Alüminyum Birliği 182-212 Kömür % 35 
Grant 207 Kömür % 35 
Choate ve Green 133 Amerika için ortalama değer
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Tüketilen bu enerjinin yaklaşık olarak yarısı hidro-elektrik, % 35’i kömür, % 9’u doğal gaz, 
% 5’i nükleer ve % 0.5’i fuel oil kaynaklıdır.

İkincil alüminyum üretimi için gerekli olan enerji, birincil üretiminin yalnızca % 5’i kadardır.

Tablo 5: İkincil üretim sürecinde enerji ihtiyacı (30):

İşlem Enerji tüketimi (MJ/kg Al) Ölçüt enerji tüketimi (MJ/kg) 
Ergitme 4.5 2.1 
Döküm 0.5 0.3 
Toplam 5.0 2.4 

Alüminyum Üretimi İçin Hammaddeler

Birincil alüminyum üretimi için hammadde boksit iken, ikincil alüminyum, proses hurdası
(yeni hurda), kullanım ömrünü doldurmuş hurda (eski hurda) ve curuftan üretilir. 

En önemli maliyet bileşeni taşımacılık maliyetleridir. Bu nedenle alümina tesisleri genellikle 
boksit madenlerinin yakınlarına kurulur. Birincil alüminyuma olan talep arttıkça, boksit talebi 
de artmaktadır.

UNEP’in 2011 yılında hazırladığı bir rapora göre, eğer birincil alüminyum üretimi yıllık % 2 
artarsa, dünya boksit rezervlerinin ömrü 81 yıl, % 5 artar ise 48 yıldır (48).

Avrupa Alüminyum Birliği’nin tahminlerine göre, alüminyum metalinin endüstriyel olarak 
kullanımına başlandığı 1880 yılından günümüze kadar, yaklaşık 900 milyon ton alüminyum 
üretilmiştir. Bunun yaklaşık % 35’, inşaatlarda, % 30’u elektrik iletimi ve makine imalatında
ve % 30’u ise ulaşım araçlarında kullanılmıştır. Bu miktarın yaklaşık % 75’i yani 675 milyon 
ton alüminyum hala dolaşımdadır. Bu metal, ikincil hammadde kaynağı olarak 
düşünüldüğünde, dünyanın 17 yıllık birincil alüminyum gereksinimine eşdeğer miktardadır.

Alüminyum ve Sürdürülebilirlik 

Alüminyum endüstrisi açısından, sürdürülebilir kalkınma kavramı içinde 5 temel nokta 
üzerinde çalışmalar odaklanmıştır : 

1- Birincil alüminyum üretimi sürecinde oluşan sera gazı salınımlarının azaltılması,
2- Enerji yoğun bir üretim olan birincil alüminyum üretiminde enerji verimliliğinin

arttırılması,
3- Enerji tüketimi ve salınım açısından birincil üretime göre çok ciddi avantajlar sağlayan

“yeniden üretimin (geridönüşüm) toplam alüminyum üretimi içindeki payının
arttırılması,

4- Taşıtlarda ve binalarda çok önemli yakıt tasarrufu sağlayan ve sera gazı salınımını
azaltan alüminyum kullanımının arttırılması,

5- Güneş panelleri ve rüzgar enerjisi santrallerinde alüminyum kullanımı kullanımı.

Yeniden üretim (recycling), malzemenin yeni-eski-yeni dönüşüm çevrimidir ve bir prosestir. 
Yani yeni üretilir, ömrünü doldurur eski olur, diğer malzemelerle birlikte toplanır,
gruplandırılır, ayrılır ve ergiticilere geri döner. Ergitme sonrası ikincil yeni olarak tekrar 
çevrime katılır. Diğer bir deyişle malzeme çevrimini son aşamasını, hurdadan geri 
kazanıldığında tamamlar. Sonuçta yeniden üretim (recycling), toplama, ayırma ve 
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zenginleştirme, geri-kazanım (recovery) ve yeniden ergitme (remelting) işlemlerini kapsayan 
bir süreçtir.

Şekil 5: Yeniden üretim (geridönüşüm) kapsamı

Birincil alüminyum üretiminde enerji bulunabilirliği ve temini ne kadar öncelikli ise, ikincil 
alüminyum üretiminde de hurda bulunabilirliği ve temini en önemli sorundur. Alüminyum 
metalinin ve alaşımlarının çok geniş olan kullanım alanları, beraberinde, diğer metal ya da 
metal dışı malzemelerle kombine halde hurda çeşitliliğini de getirmektedir. Ancak gelişen
teknoloji ile her geçen gün daha düşük alüminyum içeren yani yüksek oranda fiziksel (ve 
kimyasal) kirliliğe sahip hurdaların işlenebilmesi mümkün olmaktadır.

İkincil Alüminyum Üretiminin Sağladığı Yararlar

Ekonomik yararlar,

• Yeniden değerlendirme ile rasyonel hammadde kullanımı ve buna bağlı olarak doğal
kaynakların korunması söz konusudur, 

• Alüminyum hurda değerli bir ticari malzemedir ve kazanç sağlanabilecek bir 
işkoludur,

• İkincil üretim ile ikincil hammaddelerden de alaşım elementleri ürüne dahil olacağı
için, daha az alaşım elementi kullanılır ve aynı zamanda alaşım elementlerinin de 
yeniden üretimi gerçekleşir,

• İkincil alüminyum üretimi sırasında çok daha az enerji tüketilir. Günümüzde yaklaşık
12 milyon ton ikincil alüminyum üretimi ile 120 000 GWsaat’ten fazla elektrik 
enerjisi tasarruf edilebilmektedir. Bu değer Hollanda’nın yılık elektrik enerjisi 
tüketimi kadardır,

• Atık malzeme depolama için yapılan doğa tahribatı ve bunun yarattığı çevresel 
sorunlar azalır. Örneğin alüminyum meşrubat ya da aerosol kutularının doğada
kaybolması için 500 yıl gerekir, 

• Boksit madenciliği, alümina ve alüminyum üretim süreçlerinde oluşan zararlı atıklar
ve yüksek su kullanımı, ikincil süreçte oluşmaz.

(
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Çevresel yararlar, 

• Birincil alüminyum üretimi, insan kaynaklı toplam sera gazı üretiminin % 1’ini tek
doğrudan sera gazları iken, kalan % 60 alüminyum üretimi için gerekli olan enerji 
üretimi sürecinde oluşan salınımlardır,

• 1 kg birincil alüminyum üretimi sırasında yaklaşık olarak 9.7 kg CO2 eşdeğeri sera 
gazı atmosfere salınır. Bunun 5.4 kg’ı elektrik üretimi sırasında, kalan 4.3 kg’ı ise 
boksit madenciliği ve alümina üretimi sırasında ortaya çıkar,

• Günümüzde, yaklaşık 12 milyon ton ikincil alüminyum üretimi ile yılda 100 milyon 
tondan fazla CO2 salınımı azaltılabilmektedir. Bu rakam 20 milyon adet binek 
arabanın ürettiği sera gazı miktarına eşittir,

• Atık malzeme depolama için yapılan doğa tahribatı ve bunun yarattığı çevresel 
sorunlar azalır. Örneğin alüminyum içecek kutuları ya da aerosol kutularının doğada
kaybolması için 500 yıl gerekir, 

• Boksit madenciliği ve alümina üretim süreçlerinde oluşan zararlı atıklar ve yüksek su 
kullanımı, ikincil süreçte oluşmaz.

Sosyal yararlar, 

• İkincil alüminyum üretimi bir endüstridir ve hurda toplayıcılarından ergiticilere ve 
bunları destekleyen diğer yan sektörlerle beraber çok ciddi iş alanı yaratır.

• Atık depolama ve atık yok etme maliyetlerini azaltır,
• Atık depolama süreçlerinde ortaya çıkan yer altı sularının kirlenme riskini ortadan 

kaldırır.

Yukarıda sayılan tüm ekonomik, çevresel ve sosyal yararların ışığında, alüminyum üreticileri 
için temel amaç, kullandıkları hammadde kombinasyonu içinde, kaliteden ödün vermeden 
ikincil malzeme miktarını arttırmaktır.

Sonuç

Sürdürülebilir ve güvenli bir dünya için uzun vadeli planlama gereğinin çok kritik olduğu bir 
dönemi yaşıyoruz. Teknolojinin geliştirilmesine ve kalkınmaya olan gereksinimin devam 
edeceği açıktır. Ancak bazıları ekonomik büyümeyi sürdürülebilir bir toplum için 
vazgeçilmez görürken, bazıları da, ekonomik büyümenin kendisini sorun olarak görmektedir. 
Her ne kadar politik kararların birincil önceliğinin, çevre sorunlarını çözecek bir zenginlik 
yaratacak sağlıklı bir ekonomik büyümenin olduğu görülse de, var olan çevresel yıkımın
onarım maliyetinin çok daha büyük olacağı açıktır (26). Dolayısıyla önümüzdeki dönem de 
yapılacak olan tüm yatırımlarda, iyileştirme projelerinde, yeni ürün ve malzeme 
tasarımlarında “sürdürülebilirlik koşulları”önemini arttıracaktır. Teknolojik eğilim,
yenilenebilir enerji sistemleri, daha hafif taşımacılık araçları, düşük karbon salınımları ve sera 
gazının kontrolü ve ikincil metal üretimlerinin arttırılması konuları üzerinde odaklanılacağını
göstermektedir.

Teknik konularda karar verme sürecinde yer alan herkesin, başta mühendisler olmak üzere 
çeşitli teknolojik alternatifler arasında seçim yaparken, her alternatifin avantajları ve 
dezavantajlarını düşünürlerken, sadece teknik kriterlere göre değil, uzun dönemli 
sürdürülebilir, arzu edilebilir ve nitelikli yaşam kriterleri çerçevesinde karar vermesi, yani 
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teknolojik tercihlerin sosyal, politik, ekonomik, çevresel hatta psikolojik tüm etkilerini göz 
önünde bulundurması gerekmektedir. Çünkü, tekrar etmek gerekirse, teknolojik tercihler 
sadece ekonomiyi değil, tüm geleceği şekillendirmektedir (26).

Bu bağlamda endüstriyel tasarım, girdi ve proseslerde değişimler olması kaçınılmazdır.
Sanayinin ana girdilerinden olan ve hem üretim hem de kullanım aşamalarında ciddi 
salınımlar üreten fosil kökenli enerjilerin yerine, enerji tasarrufunu önceleyen ürün, hizmet ve 
proseslerin ile alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması kısa vade 
de olabilecek bir süreç değildir. Kuşkusuz enerji türü değişince, sistemler ve kurallar 
değişecektir. Yeni kaynaklardan enerji üretmeye başlayınca, sanayi üretiminin de altyapısı
değişmek zorundadır. Bu şimdiye kadar alışılageldiği gibi yeni teknolojiler satın alınarak
çözülemez, bu değişimleri yerine getirecek bilimsel etkinlikler gereklidir (12). Bu bağlamda
sürdürülebilir kalkınma modeli ile, var olan sanayi altyapısına değişim için fırsat ve zaman 
yaratılmaktadır.

21. yüzyılın hemen başlarında yani yakın gelecekte kullanılacak teknolojilerin % 70’inin 
henüz bilinmediği, buna karşılık bu dönemde bugün çalışan nüfusun % 70’inin çalışmaya
devam edeceği belirtilmektedir. Diğer mühendislik dallarında olduğu gibi metalurji ve 
malzeme mühendisleri de, gelecekteki bu bilinmeyeni anlamak için, yerel değil evrensel 
ölçütte mesleklerini sürdürebilecek donanım, özgüven, iletişim ve takım çalışması anlayışına
sahip olmalıdır. Bunun ilk koşulu yaşam boyu öğrenme gereksinimi ilkesini 
içselleştirmeleridir.

 “Bilgi çağı” olarak tanımlanan bu yeni ve karmaşık süreç de “karar verme” ve “seçim 
yapma” iki sihirli sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğru karar verebilmek ve seçim 
yapabilmek için ve kuramsal bilgi ile mühendislik becerilerini sentez edebilecek temel 
mühendislik formasyonu değerlerine sahip olmak ilk koşuldur. Karar verme süreçlerinde, 
ekonomiklik kadar insanlık ve toplum yararı ve çevre koruma kriterleri dikkate alınmalıdır.
Unutmamak gerekir ki, mühendislerin ana amacı insanlık ve toplum refahını arttıracak
yenilikleri uygulamaktır.

Prof. Dr. İsmail Duman ve Prof. Dr. Yılmaz Taptık, mühendislik etiğini açıklarken temel 
ahlak ilkelerinden olan sorumluluk ilkesinin konusunu şu şekilde tanımlıyor:

Yakınındakiler ve toplum için kaygı, özen. Hedef: insanlığın iyiliği ve mutluluğu için 
hizmet.
Çevrenin ve doğanın korunması. Hedef: yaşam temellerinin korunması.
Ekonomik başarının güvence altına alınması. Hedef: işletme ve toplumun meşru
gereksinimlerinin karşılanması.

Mühendislerin işlevsel sorumluluğunu ise aşağıdaki gibi detaylandırıyor:

İnsan olarak, ahlaki sorumluluk; rol oynayıcı olarak, mesleki sorumluluk; uzman olarak, özel 
sorumluluk, bakım hizmet sorumluluğu; üye olarak, paylaşma sorumluluğu ve kurum olarak, 
kurumsal sorumluluk (28).

İkincil metal üretiminin getirdiği ekonomik, toplumsal ve çevresel yararlar dikkate 
alındığında, ikincil üretimin aynı zamanda etik bir mühendislik uğraşı olduğu açıkça
görülmektedir.
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Enerji tüketiminin azaltılması Ürünün yaşam döngüsünün kapatılması Demateryalizasyon 

Asal malzeme yerine aynı performansta daha çevreci malzeme kullanımı

Şekil 3: Metalik malzemeler için çağdaş yaşam döngüsü

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ”sürdürülebilir kalkınma”, “endüstriyel ekoloji” ve “yaşam
döngüsü analizi ve türevleri metodolojisi”, metalürjik tesislerin doğası gereği,  metalurji 
mühendisliğinin doğrudan gündemindedir. Bu açıdan bakıldığında ise aşağıda sıralanamış
dört ana konu üzerinde yoğunlaşılmaktadır:

• Metalürjik tesislerde, üretimin her aşamasında enerji tüketiminin azaltılması (birincil 
teknolojilerde iyileştirmeler) ve birincil malzemelerin ikincil malzemelerle ikame 
edilmesi,

• Metalik ürünlerin yaşam döngülerinin kapalı döngü haline getirilmesi, yani kullanım
ömrünü doldurmuş ürünlerin yeniden kullanım ya da yeniden üretim ile aynı işleve
sahip “yeni ürün” formuna getirilmesi, yan ürünlerin başka endüstrilerde hammadde 
olarak kulanım olanaklarının araştırılması ve kullanılamayan yan ürün ya da atıklardan
enerji üretimi, 

• Tasarım aşamasında daha hafif alternatif malzemeler seçilerek ya da yeni alaşımlar
üretilerek, malzeme miktarlarının azaltılması (demateryalizasyon), 

• Aynı işlevi görecek daha çevreci malzeme ve proseslerin seçimi. 

Demografik hareketler ve özellikle Uzak Doğu’da yaşanan hızlı kentleşme, kentleşmeye bağlı
olarak zenginliklerin yaygınlaşması ve tüketim artışı alüminyum talebinin daha uzun süre 
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canlı kalacağına işarettir. En önemli uygulama alanı olarak taşımacılık endüstrileri 
görülmektedir.

İkincil alüminyum üretim süreci, birincil alüminyum üretim sürecine göre daha karmaşık ve 
özgün bir üretim sürecidir. Metalürjik prosesler arasında “örtük bilgiye” en çok gereksinim 
duyulan endüstrilerden birisidir. Alüminyum ve alaşımlarının kullanım alanının artması aynı
zamanda ikincil alüminyum kaynaklarının çeşitlenmesi anlamına gelir. Bu bağlamda, ikincil 
alüminyum üretimi standart bir proses değildir. Farklı hurdalar farklı ergitme sistemlerinde 
farklı verimlilik ve kalite sonuçları verir. Her bir durum için sorunu analiz etme ve çözüm 
bulma yetisi gerekir. Aynı zamanda verimli bir üretim prosesi için diğer mühendislik 
disiplinleri ile yakın ilişki ve etkileşim gerekmektedir.

İkincil tesislerin ana hammaddesi “kent madenleri” olduğu için, kent merkezine yakın
yerlerde kurulurlar. Bu nedenle tesisin kendi teknolojisinin de çevreye dost olması gerekir. 

Alüminyum metali aşağı yukarı bütün sektör ve endüstrilerde kullanım alanı bulan bir 
malzemedir.  Doğal olarak her uygulama farklı özellikler getirir ve bu nedenle çok farklı
alaşım ve fiziksel yapıda alüminyum malzemeler ile karşılaşmak mümkündür. Dolayısıyla
çok fazla farklılık ve çeşitlilikte alüminyum hurda, ikincil endüstrinin hammaddesi olarak 
sisteme dahil olur ve bu çeşitlilik ve farklılık “hurda hazırlama”, “ergitme” ve “metal 
rafinasyonu” işlemlerinin de karmaşıklaşmasına yol açar. 

Elektrik uygulamaları ve alüminyum içecek kutularından gelen hurdalar, çok büyük oranda, 
ikincil olarak işlenip, yeniden aynı ürünlere dönüştürülür. Özellikle taşıt araçları, inşaat
uygulamaları ve uçaklardan gelen hurdalar ise, karmaşık ikincil proseseslere girerler. 

Teknik olarak ikincil alüminyum mühendislerinin önünde 6 temel ve potansiyel çalışma alanı
bulunmaktadır:

Hurda hazırlama ve hurda ayırma (özellikle döküm ve işlem alaşımlarının birbirinden 
ayrılması yani alaşım bazında ayırım) teknolojilerinin geliştirilmesi (temassız ve ana 
alaşım elementi bazında ayırım yapabilen LIBS: laser induced breakdown 
spectroscopy, XRF: X-ray fluorescence ve PGNAA: prompt gamma neutron 
activation analysis teknolojilerin geliştirilip yaygınlaştırılması),
Alüminyum hurda üzerindeki alüminyum dışı metallerin ve metal dışı kirliliklerin 
(lak, boya, yağ vs) temizlenme teknolojilerinin geliştirilmesi,
Hurda hazırlama-ayırma ve hurda temizlemedeki gelişmelere bağlı olarak ve düşük
kaliteli hurdaların verimli olarak kullanılabilmesine olanak yaratılması,
Ergitme sırasında enerji tüketiminin en aza indirilmesi atık ısının yeniden 
kullanılması,
Curuf ve tuz keki üretimini azaltacak ve bu atıkların yeniden farklı sektörlerde 
değerlendirilmesine olanak verecek teknolojilerin üretilmesi, 
Ergimiş alüminyumu birincil alüminyum kalitesine yaklaştıracak ve böylece kullanım
alanlarını arttıracak ergimiş metal rafinasyonu işlemlerinin geliştirilmesi.

Bu potansiyel alanlar ikincil alüminyum endüstrisinin önünde çözülmeyi bekleyen sorunlar 
olarak durmaktadır. Bu alanlara yönelik çalışmalar, daha fazla ikincil alüminyumun birincil 
alüminyum yerine kullanılabilmesinde anahtar rolü oynayacaktır.
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Bütün bu anlatılanların özeti ise mühendislik yemininde vurgulanmaktadır:

Mühendislik Yemini 

Bana verilen mühendislik ünvanına daima layık olmaya; onun bana sağladığı yetki ve 
yüklediği sorumluluğu bilerek hangi şartlar altında olursa olsun onları ancak iyiye 
kullanmaya; yurduma ve insanlığa yararlı olmaya, kendimi ve mesleğimi maddi ve manevi 
alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. 
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Üretilmesi
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ÖZET

Günümüzde birincil kaynakların giderek azalması ve birincil kaynaklardan gerçekleştirilen 
üretimin karbon emisyonlarının yüksek oluşu, alternatif ve ikincil kaynaklardan üretim 
metotlarının daha da önem kazanmasına sebep olmaktadır. Yiyecek ve içecek kutularında 
kullanılan Tetra Pak ambalajların efektif bir biçimde geri kazanımı da her yıl yaklaşık 175,5 
milyar adet atık ambalaj kutusu ortaya çıkan bir malzeme grubu için hayati önem 
taşımaktadır. Tetra Pak ambalajların 2013 yılında %24,5’lik bir bölümünün geri 
kazanılabildiği literatürde belirtilmektedir. Temel olarak Tetra Pak ambalajlar polietilen, 
alüminyum ve karton katmanlarından oluşan ve içerisindeki yiyecek – içecek malzemelerine 
uzun süreli dayanıklılık sağlayan ticari ambalaj malzemeleridir. Bu çalışmada, öncelikli 
olarak yaş parçalama ve eleme yolu ile Tetra Pak kutularının selüloz esaslı karton kısımları 
atık ambalajlardan ayrılmış ve polietilen (PE) – alüminyum (Al) karışımı kısımların kazanımı 
sağlanmıştır. Elde edilen polialüminyum (PEAl) karışımının tane boyutu küçültülmüş ve sıcak 
pres kullanılarak PEAl kompozitleri üretilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Polietilen – Alüminyum Kompozitler, Sıcak Pres, Tetra Pak

ABSTRACT

Currently the decrease in primary sources and high carbon foot print values for primary 
production make alternative and secondary production methods important. Efficiently 
recycling of Tetra Pak packages, which are used for food and beverage packaging, is crucial 
for a materials group annually produced as high as 175.5 billion pieces. It is reported in 
literature that 24.5% of Tetra Pak packages was recovered in 2013. Tetra Pak packages 
basically consist of polyethylene, aluminum and carton layers and they are commercial 
products which provide a long time durability for food and beverage. In the first stage of the 
present study, the carton part of Tetra Pak package materials was separated and a mixture of 
polyethylene (PE) and aluminum (Al) was obtained. In the second stage, the grain size of 
obtained polyaluminum (PEAl) materials was decreased and PEAl composites were produced 
by using hot press. 

Keywords: Polyethylene – Aluminum Composites, Hot Press, Tetra Pak 

1. GİRİŞ

Tetra Pak Aseptic gıdaların bozulmadan saklanması amacı ile kullanılan ticari bir ambalaj 
türüdür ve karton, polietilen ve alüminyum katmanlarından oluşmaktadır. Karton tabakalar 
rijitlik, polietilen tabakalar sızdırmazlık ve alüminyum tabakalar ise ışığın ve oksijenin 
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etkilerine karşı gıdalara dayanıklılık sağlamaktadır. Tetra Pak Aseptic ambalajının katmanlı 
yapısı Şekil 1’de gösterilmektedir [1].

Şekil 1. Tetra Pak Aseptic ambalaj malzemelerinin yapısı.

Güncel olarak Dünya üzerinde üretilen gıdaların 2/3’lük kısmının Tetra Pak ambalajlar ile 
paketlendiği tahmin edilmektedir. Tetra Pak Aseptic ise uzun süre dayanıklılık sağlayan söz 
konusu ambalaj malzemelerinin en çok kullanılan alt grubudur ve ilk üretimi 1969 yılında 
gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında yaklaşık olarak 175,5 milyar adet Tetra Pak ambalaj 
malzemesi üretilmiştir ve bunun %24,5’lik kısmının geri kazanıldığı tahmin edilmektedir. 
2020 yılı itibari ile üretilen Tetra Pak ambalajların %40’lık kısmının geri kazanılması 
hedeflenmektedir [1, 2]. 

Atık Tetra Pak ambalajlarının veya benzer türdeki diğer ambalaj malzemelerinin yüksek 
oranlarda geri kazanımının sağlanması, bu atık ambalajların çevresel etkilerinin minimize 
edilmesinin yanı sıra birincil kaynakların giderek azaldığı günümüzde alternatif hammadde 
kaynaklarının kullanılmasının sağlanması açısından da önemlidir. Atık Tetra Pak Aseptic 
ambalaj kutularının yaklaşık olarak içerikleri Çizelge 1’de gösterilmektedir [2, 3]. 

Çizelge 1. Atık Tetra Pak Aseptic ambalaj kutularının ortalama içerikleri (ağ.%) [3]. 
Karton Polietilen Alüminyum

75 21 4

Tetra Pak Aseptic türü atık gıda ambalaj kutularının geri kazanımları, başlıca üç temel 
kategoriye ayrılmaktadır ve bu sınıflar aşağıda verilmektedir.

Karton kısımların geri kazanımı,
Polialüminyum (PEAl) kısımların bir arada veya ayrılarak geri kazanımı,
Tüm kısımların bir arada ve ayrılmadan geri kazanımı [2].

Tetra Pak firması sadece bu tip ambalajların üretimini gerçekleştirmektedir. Firma, geri 
dönüşüm üzerine çalışmamak ile beraber diğer geri dönüşüm üzerine çalışan firmaları, 
organizasyonları ve araştırma merkezlerini teşvik edici önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca 
firma tarafından ürünlerinin geri dönüştürülebilirliğinin arttırılması üzerine çalışmaların 
yapıldığı da rapor edilmiştir. Güncel olarak Dünya üzerinde 150’den fazla firma atık Tetra 
Pak ambalajların geri kazanımı üzerinde çalışmaktadır ve bu pazarın her geçen gün artması ön 
görülmektedir. Tetra Pak ambalajların geri dönüşümü 2012 ve 2013 yılları arasında %7’lik bir 
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büyüme ile artmıştır. Dünya döküm sektörünün yıllık büyümesinin %2, Dünya polimer 
sektörünün yıllık büyümesinin ise %5 mertebelerinde olduğu göz önünde bulundurulursa her 
ne kadar hacim olarak onlardan çok geride olsa da, ambalaj kutularının geri dönüşümü önemli 
bir büyüme gösteren bir iş kolu olarak karşımıza çıkmaktadır [2, 4]. 

Atık Tetra Pak kutularının geri kazanılan karton kısımları önemli bir kağıt hammaddesi 
kaynağıdır ve bir çok kağıt ve karton türevinin imalatında kullanılabilmektedir. Geri kalan 
polialüminyum kısımlar ise kompozit halinde borulardan çatı kaplamalarına kadar geniş bir 
yelpaze de kendisine kullanım alanı bulabilmektedir (Şekil 2). Polialüminyum kısımların 
çeşitli hidrometalurjik ve pirometalurjik yöntemler ile alüminyum ve polimer şeklinde ayrımı 
da gerçekleştirilmektedir. Polimer kısımların hem polimer hammaddesi hem de yakma yolu 
ile enerji kaynağı olarak kullanılabildiği literatürde rapor edilmektedir [4, 5 ve 6]. 

Şekil 2. Brezilya’da atık polialüminyum kompozitlerden imal edilmiş çatı kaplaması.

Literatürde her ne kadar Tetra Pak kutularındaki karton kısımların ayrılmadan karton-polimer-
alüminyum yonga levha şeklinde kompozitlerin üretimine ilişkin çalışmalar bulunsa da genel 
eğilim karton kısımdan ayrılmış PEAl kompozitlerin üretimine ilişkin çalışmaları 
kapsamaktadır [7]. Literatürde bugüne kadar PEAl kompozitlerin üretimi, mekanik 
özelliklerinin tespiti ve takviye elemanları ile mekanik özelliklerinin geliştirilmesine ilişkin 
bir dizi çalışma rapor edilmiştir [8 - 11]. 

Bu çalışmada, atık Tetra Pak Aseptic ambalajlarından karton ve PEAl kısımların ayrımına ve 
elde edilen PEAl kısımlardan sıcak presleme yöntemi ile PEAl kompozitlerin üretimine dair 
yürütülen deneysel çalışmaların sonuçları paylaşılmıştır. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Deneysel çalışmalarda Tetra Pak firmasına ait Aseptic ambalaj malzemeleri kullanılmıştır. 
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere. Tetra Pak Aseptic ambalajlar, PE, Al ve karton 
kısımlardan oluşmaktadır. Şekil 3’te deneysel çalışmaların genel iş akış şeması verilmektedir. 
Şekilden de görülebildiği üzere, deneysel çalışmalar iki temel aşamadan oluşmaktadır. İlk 
aşamada ambalaj malzemelerini oluşturun PEAl ve karton kısımların ayrımı sağlanırken. 
İkinci aşamada ise elde edilen PEAl kısımlardan sıcak pres yardımı ile rijit ve dayanıklı 
kompozit malzemelerin üretim parametreleri incelenmiştir.

Deneysel çalışmaların ilk kademesinde ambalaj malzemesini oluşturan PEAl ve karton 
kısımların ayrımı Şekil 4’te verilen iş akış şemasına uygun gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 3. Deneysel çalışmaların iş-akış şeması.

Şekil 4. PEAl – karton ayrımı işlemlerinin iş-akış şeması.
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PEAl – karton ayrımı aşamasında, atık Tetra Pak Aseptic ambalajları ortalama kenar uzunluğu 
2,5 cm olan kareler şeklinde kesilmiş. İlk olarak kesilen ambalajlar oda sıcaklığında su ve 15 
dakika süre ile üzerlerindeki gıda atıklarının ayrılması için yıkanmıştır. Temiz ambalaj 
malzemeleri 80 ºC sıcaklığındaki su içerisinde PEAl – karton arası yapışmanın azaltılması 
için 10 dakika süre ile bekletilmiştir. Karıştırma yolu ile parçalama işlemi, Şekil 4’te 
gösterilen deneysel parametreler ile Arçelik marka ve K-8140 TB model karıştırıcı
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Parçalama işleminin sonucunda PEAl ve karton fazlarının 
birbirlerinden serbest hale geçtiği gözlemlenilmiş ve ilgili fazlar üç kademeli yaş eleme işlemi 
ile birbirinden ayrılmıştır. I. yaş eleme kademesinde 4, 2 ve 0,125 mm elek açıklığına, II. yaş 
eleme kademesinde 4 ve 0,125 mm elek açıklığına ve III. yaş eleme kademesinde ise 2 ve 
0,125 mm elek açıklığına sahip elek setleri kullanılmıştır. Elde edilen PEAl fazının ortalama 
genişliklerinin sinterleme işlemine uygun hale gelmesi için Şekil 4’te gösterilen deneysel 
parametreler ile ikinci bir parçalama işlemi uygulanmıştır. İşlemler sonucu ayrı ayrı elde 
edilen PEAl ve karton fazları kurutulmuş ve tartılmıştır.

Çizelge 2. Sıcak pres çalışmasının deneysel parametreleri.
N. Boyutları Sıcaklık Basınç Süre

73 mm * 60 mm 220 °C 114 MPa 15 dk. 

Deneysel çalışmaların ikinci aşamasında, ilk aşamadan elde edilen PEAl karışımından sıcak 
pres kullanılarak PEAl esaslı kompozit plakaların üretilebilirliği araştırılmıştır. Yürütülen
deneysel çalışmalar henüz ön deneyler seviyesindedir ve sadece bir adet deneysel çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Yürütülen sıcak pres çalışmasının deneysel parametreleri Çizelge 2’de 
verilmektedir. Çalışma sonucu elde edilen numunenin sertliği Shore (A) yöntemi kullanılarak 
ölçülmüştür. Deneysel çalışmalarda kullanılan atık Tetra Pak Aseptic ambalajlarının ve çeşitli
kademelerde elde edilen ürünlerin fotoğrafları Şekil 5’te verilmektedir.

Şekil 5. Deneysel çalışmalarda kullanılan Tetra Pak Aseptic ambalajları ve çeşitli 
kademelerde elde edilen ürünler; (A) kesilmiş ve temizlenmiş ambalajlar, (B)
karton kısımlarından ayrılmış PEAl lamelleri, (C) ortalama genişlikleri küçültülmüş 
PEAl lamelleri ve (D) sinterlenmiş PEAl kompoziti plaka.
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3. SONUÇLAR

Deneysel çalışmaların ilk aşamasında efektif bir biçimde Tetra Pak Aseptic ambalajlarının 
PEAl ve karton kısımlarının ayrılmasına çalışılmıştır. Yaş eleme kademelerinin tamamında 
karton lapasının sahip olduğu lifli yapının 2 mm ortalama tane boyutundan küçük ancak 0,125 
mm ortalama tane boyutundan büyük olması ile PEAl ve karton lapası fazlarının 
birbirlerinden ayrımı mümkün olmuştur.

Öncelikli olarak kalıntı gıdaların yıkama yolu ile uzaklaştırılması sağlanmıştır. Daha sonra 
PEAl ve karton fazları birbirlerinden ayrılmıştır. Ambalaj malzemelerinin üzerindeki gıda 
atığı, PEAl ve karton fazlarının miktarları Çizelge 3’te verilmektedir. Elde edilen PEAl 
fazının Al içeriği de kimyasal analiz yöntemleri ile ağırlıkça %20,08 olarak hesaplanmıştır.

Çizelge 3. Atık Tetra Pak Aseptic ambalajlarında hesaplanan kirlilik, PEAl ve karton 
miktarları (ağ. %).

Kirlilik PEAl Karton 
13,66 24,03 62,31

PEAl karton ayrımından elde edilen PEAl fazının ortalama genişliğinin sinterleme 
uygulamaları için çok fazla olduğu gözlemlenilmiş ve ortalama genişliklerinin düşürülmesi 
için de işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler neticesinde ortalama genişliği 1,9 mm olan 
PEAl lamelleri elde edilmiştir.

Deneysel çalışmalar kapsamında bir adet sinterleme çalışması yürütülmüştür. Dikdörtgen bir 
plaka şeklinde üretilen PEAl kompozitinin sertliği 80 Shore (A) olarak ölçülmüştür.

4. GENEL SONUÇLAR

Bu çalışmada atık olarak her yıl çok yüksek miktarlarda ortaya çıkan ve polietilen, 
alüminyum ve karton fazlarının karışımından oluşan Tetra Pak Aseptic ambalaj 
malzemelerinin yeniden kullanıma uygun bir ürün olarak değerlendirilebilmesinin şartları 
araştırılmıştır.

Çalışmanın ilk aşamasında yüksek verimler ile ambalajların içerdikleri PEAl ve karton 
fazlarının ayrılması üzerine deneysel çalışmalar yürütülmüş ve atık ambalaj malzemesinin 
ağırlıkça %24,03’ü oranında PEAl içeren faz elde edilmiştir. El edilen PEAl fazı, PEAl ve 
karton fazları toplamına oranlandığında ağırlıkça %27,83 oranında olduğu 
hesaplanılmaktadır. Bu oran literatürde belirtilen oranının (%25) bir miktar üzerindedir ve bu 
da elde ettiğimiz PEAl fazının hala bir miktar karton içerebileceğini göstermektedir.

Kirliliği PEAl – karton ayrımı öncesinde giderilmiş ve PEAl’den ayrılmış karton fazının da 
diğer kağıt ürünlerinin üretiminde kullanılabilecek kalitede olduğu gözlemlenilmiştir.

Elde edilen PEAl fazının Al içeriğinin ağırlıkça %20,08 olduğu ölçülmüştür. Deneysel 
çalışmaların ikinci aşamasında söz konusu PEAl fazından sıcak pres yöntemi ile PEAl 
kompoziti plaka üretmek için bir adet çalışma yürütülmüştür. Sinterleme parametreleri, 220 
°C sıcaklık, 114 MPa basınç ve 15 dakika süre olarak seçilmiştir. Deneysel çalışma 
neticesinde dikdörtgen bir plaka şeklinde üretilen kompozitin sertliği 80 Shore (A) olarak 
ölçülmüştür.
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Bu bildiri devam eden bir deneysel çalışmanın sonuçlarını içermektedir. Gelecek çalışmalarda 
sıcaklık, basınç ve süre gibi sinterleme parametrelerinin incelenmesi, çeşitli fiberlerin takviye 
elemanı olarak sinterlenecek kompozitlerin mekanik özelliklerine etkilerinin irdelenmesi ve 
sıcak pres deneylerinin ANSYS CFX simülasyon programı ile modellemelerinin yapılması 
planlanmaktadır.
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Alüminyum Parça Üretiminde İşletme Geri Dönüşleri Kullanımının 
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ÖZET
%100 talaştan üretilen Etial 140 alüminyum parça, primer Etial 140 alaşımına %30 talaş
eklenerek üretilen alüminyum parça ve primer Etial 140 alaşımından üretilen parçalar 
mekanik özellikler açısından, mikroyapı açısından ve maliyet açısından kıyaslanmıştır. Aynı
zamanda sekonder Etial 160 alüminyum parçasının, primer Etial 160 alüminyum parçası ile 
mekanik özellikleri açısından ve metalografik açıdan karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar
sonucunda alüminyum parça üretiminde alüminyum geri dönüşlerinin kullanımının kalite ve 
maliyete etkileri sayısal olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda parça üretiminde 
alüminyum geri dönüşlerinin kullanımının maksimum ne kadar olabileceği ve ekonomik 
olarak işletmelere ne kadar yarar sağlayacağı gözlemlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Alüminyum alaşımları, maliyet etkisi, mekanik özellikler, sekonder alüminyum 

ABSTRACT
The aim of the Project is to study the effect of aluminium use on the environment , and on the cost and quality of 
Aluminium parts and also  toexamine  the differences in the microstructure with metallographic methods and to 
assess the use of cost differences. Primary and secondary Etial 160 alloys Etial 140 alloys with different contents 
of alloy returns were used. Expected mechanical properties of this alloys and literature study were investigated. 
Methods used in the Project are; producing cast Etial 140 samples which have different amounts of scrap (100%, 
30% and 0% ) and producing cast Etial 160 samples which is produced from sekondary and primary ingot, 
characterization of the samples using chemical analysis, microscopy and mechanical tests and producing cast 
samples. These studies carried out partly in the site of a local manufacturer and at the labs of the department. 
With the work to be carried out the effect of recycled aluminium on properties and cost observed.  

Keywords: aluminium alloys, effect of cost, mechanical properties, seconder aluminium 

1. GİRİŞ

Alüminyumun kullanımı, sahip olduğu üstün özellikleri nedeniyle başta otomotiv, havacılık,
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hemen hemen bütün endüstri dallarında giderek yaygınlaşmaktadır. Bütün metaller içerisinde 
yıllık bazda talep ve üretim artış oranı en yüksek olan metal konumundadır. Alüminyum geri 
dönüşümü, geri dönüşüm sırasında enerji tasarrufu ve sağladığı çevresel yararlar bakımından
Türkiye’de ve Dünya’da ön sıralarda yer almaktadır. Enerji tüketimi yoğun olan birincil 
alüminyum üretim fabrikalarının kapanarak, yeni yatırımların enerji kaynaklarının yoğun
olduğu çeşitli ülkelerde yoğunlaşmaya başlaması ile fosil yakıt kaynaklı çevresel sorunlar ve 
en önemlisi küresel ısınma tehdidi ikincil alüminyum üretiminin önemini ve toplam üretim 
içindeki payını günden güne arttırmaktadır [1]. 

Alüminyum-Silisyum alaşımları hafiflik, yüksek mukavemet, yüksek ısı iletkenliği ve düşük
ısıl genleşme özelliklerinden dolayı genellikle otomotiv parçalarının dökümünde 
kullanılmaktadır. Hafif ve istenilen mekanik özellikleri sağlayan alaşımlar tercih 
edilmektedir. Mekanik özelliklerde gerilme mukavemet özellikleri, yorulma özellikleri, darbe 
dayanımı ve işlenebilirlik önemlidir. Mekanik özellikleri etkileyen parametrelerden biri de, 
mikro yapıdır. Alaşımın mukavemetini artırmak için bakır ilave edilir. Bakır içeriği arttıkça
alaşımın sertliği artar. Mukavemet ve düktilite bakır katı çözelti içinde yada homojen 
dağılmış partiküller halinde olmasına göre değişkenlik gösterir. Ayrıca bakır korozyon 
direncini azaltır. Magnezyum, tipik olarak gerilme mukavemetini artırmak için alaşım
içerisine dahil edilir. Ancak artan Mg miktarlarında sertlik ve yorulma direnci artarken 
malzeme sünekliği azalır. Demir, hurda alüminyum içerisinde bulunan bu element dökümle 
elde edilen parçaların tokluğunun azalmasına sebep olur. Demir, dökülebilirlik ve düktilite 
gibi birçok özelliğe zararlıdır ve basınçlı döküm dışında, miktarı olabilecek en düşük seviyede 
tutulmalıdır [2].

Basınçlı döküm, sıvı metalin yüksek basınç ve yüksek hız altında metal kalıba gönderilmesi 
sonrasında kalıp içersinde katılaşmasını tamamlayarak parça üretimine imkân veren bir 
döküm yöntemidir. Basınçlı döküm prosesinde döküm-kalıp ara yüzeyindeki ısı transferi 
döküm parçasının mikro ve makro yapısını önemli derecede etkilemektedir. Bu nedenle sıvı
metalin enjeksiyon haznesine döküldükten sonra başlayan ve enjeksiyon kalıbında katılaşma
tamamlanana kadar süren basınçlı döküm prosesinde döküm-kalıp ara yüzey ısıl temas 
direncinin belirlenmesi son derece önemlidir. Metal kokil kalıba döküm yönteminde 
katılaşma sırasındaki soğuma hızlı olduğu için iç yapı ince tanelidir. Boyut hassasiyeti 0.25 
mm olup, parça yüzeyleri temizleme işlemi gerektirmeyecek kadar yüksek kalitelidir. Kokil 
kalıplar genellikle açılıp kapanabilen iki veya daha fazla parçadan oluşur. Kalıp kapandıktan
sonra oluşan boşluğa erimiş metal dökülür ve katılaşma beklendikten sonra kalıp açılarak
parça çıkarılır [3-5]. 

Bu çalışmada, piyasadan toplanan hurdalarla üretilen alüminyum parçalar ve proses sırasında
oluşan talaşlarla üretilen alüminyum parçaların, primer alüminyum parçalara yakın mekanik 
özellikler gösterip göstermediği konusu araştırılmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Alpar Metal Enjeksiyon San. Tic. Ltd. Şti.’de alüminyum alaşımlarını ergitmek için elektrik 
rezistans (kapasite 500 kg) ve indüksiyon akımı (1000 kg) ile çalışan iki tür fırın
kullanılmıştır. Alüminyum alaşımları 710°C’de 45 dakikada eriyik haline getirilmiştir.  Mahle 
İzmir A.Ş.’de Primer Etial 140 alaşımı indüksiyon ocaklarında hazırlanmıştır. Ergitme 
sıcaklığı 747°C olarak ölçülmüştür. Gaz giderme işlemi bittikten sonra döküm yapılmış ve ısıl
işlem (215 °C, 5 saat) uygulanmıştır.
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Mahle İzmir A.Ş. firmasından primer Etial 140’tan, %30 ve %100 talaş kullanılarak üretilmiş
Etial 140 parçalardan, Alpar Metal Enjeksiyon Ltd. Şti.’den primer Etial 160’tan ve sekonder 
Etial 160’tan üretilmiş 10’ar adet çekme numunesi temin edilmiştir. Çekme numuneleri 
ASTM B 557 – 02a standardına göre hazırlanmış ve çekme testine tabi tutulmuştur.
Numunelere Brinell Sertlik deneyi yapılmıştır. ASTM E10 standardına uygun olarak 
numunelere 15 saniye, 5 mm bilya çapı ile 250 Kgf yük uygulanmıştır. Optik mikroskop ile 
mikroyapı incelemesi yapılmıştır.

3. DENEY SONUÇLARI 

Etial 160 ve Etial 140 alaşımlarının kimyasal kompozisyonları Tablo 1’de verilmiştir. %30 
talaş katkılı Etial 140 alaşımı primer külçeden üretilmiş alaşımdan belirgin farklılık
göstermemektedir. %100 talaştan üretilen Etial 140 alaşımında ise Al ve Si %’leri 
hedeflendiği gibi iken, Cu, Fe, Ni ve Mg seviyelerinde bir artış gözlenmiştir.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan alaşımların kimyasal kompozisyonu (ağ%)

Alaşım Al Si Cu Fe Ni Mg Zn Mn 
Primer Etial 160 85 7,5-9,00 3,0-4,00 1,00 0,2 - 1,00 0,5 

Sekonder Etial 160 85 9,1 2,5 0,8 0,05 - 1,15 0,2 
Primer Etial 140 84 12 1,03 0,36 0,88 0,99 - - 

%30 Talaş Katılmış
Etial 140 84 12 1,01 0,35 0,86 0,99 - - 

% 100 Talaştan
Üretilmiş Etial 140 82 12 1,81 0,6 1,24 1,15 - - 

3.1 Mikroyapı İncelemeleri
Primer Etial 140 alaşımlı malzeme mikroyapısı tipik bir ötektik alaşım görüntüsü 
taşımaktadır. Al matriste dağılmış iğnesel ötektik silis ile birlikte yer yer kaba ve köşeli
primer silis taneleri de görülmektedir (Şekil 1. a ve b). Her iki formdaki silis taneleri ayni 
renkte görüldüklerinden ancak morfolojileri ile ayırt edilebilmektedir. Açık kahve renkli 
görünen partiküller ise alüminyumun Cu ve Mg ile yaptığı metaller arası AlCuMg bileşik
taneleridir. Bu alaşımlarda Fe miktarı önemli miktarda AlFeSi bileşikleri oluşturmak için 
oldukça düşüktür. %30 talaş ilavesi ile üretilen Etial 140 alaşımın mikroyapısı da büyük 
ölçüde benzerdir (Şekil 1. c ve d). Ötektik silisle birlikte primer silis ve AlCuMg bileşik
partikülleri görülmektedir. %100 talaş katkılı alaşımda ise, alaşım elementi miktarının
artmasına paralel olarak bileşik partiküllerinin sayısı artmış yer yer Al-Fe esaslı bileşikler de 
oluşmuştur (Şekil 1. e ve f). 
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Şekil 1. Primer Etial 140 alaşımından (a,b), %30 talaş katkılı Etial 140 alaşımından (c,d) ve 
%100 talaş içeren Etial 140 mikroyapı görüntüleri (e,f) 

c d 

e f 

a b
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Şekil 2. Primer Etial 160 alaşımı (a,b) ve Sekonder Etial 160 (c,d) mikroyapı görüntüleri 

Etial 160 alaşımlarında ötektik altı Al döküm alaşımlarının tipik özellikleri fark edilmektedir. 
Alüminyum matrisin dendritik yapısı arasında Al-Si ötektiği ve dendritler arasında
metallerarası bileşik partiküllerine rastlanmıştır. Alüminyum dendritleri büyük ölçüde eş
eksenli karakterdedir. Bu alaşımda silis miktarı daha düşük iken başta Cu olmak üzere diğer
alaşım elementleri daha fazladır. Buna bağlı olarak bileşik partikülleri sayısı da daha fazladır.
Ancak döküm yapısı çok daha ince ve dolayısı ile homojendir. 

3.2 Mekanik Özellikler 

Tablo 2. Etial 140 ve Etial 160 alaşımlarının mekanik özellikleri

Alaşım Çekme Mukavemeti (MPa) Uzama (%) Sertlik (HB) 
Primer Etial 160 247 3 105 
Sekonder Etial 160 209 2 110 
Primer Etial 140 250 5 95 
%30 Talaşlı Etial 140 230 5 92 
%100 Talaşlı Etial 140 244 4 107 

Tablo 2’de farklı şekillerde üretilen alaşımların mekanik özellikleri verilmiştir. Primer ve 
sekonder Etial 160 alaşımlarının mukavemet değerlerinde belirgin, uzama değerlerinde ise 
sınırlı bir düşme olmuştur. İşletme içi geri dönüş-talaş kullanılarak hazırlanan Etial 140 

a b

c d
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alaşımlarında ise geri dönüş kullanımının mekanik özelikler üzerindeki etkisi daha zayıftır.
Uzama değerleri üzerinden bir değerlendirme yapıldığında şarjda %30 talaş kullanılarak
üretilen Etial 140 alaşımın özelliklerinde bir kayıp olmadığı söylenebilir. 

3.3 Maliyet Analizi 

Primer Etial 140 Alaşımı Maliyet Analizi 
Mahle İzmir A.Ş ‘de üretilen alüminyum piston parçasının üretim süreci ele alınarak
hesaplanmıştır. İlgili hammadde/yarı mamul maliyeti, enerji, işçilik, sarf malzeme maliyeti 
bileşenleri incelenmiş ve toplam maliyetleri hesaplanmıştır.

Tablo 3. Alüminyum piston parçasının maliyet bileşenleri

Maliyet Bileşenleri Primer Etial 140 %30 talaşlı Etial 140 
Hammadde / Yarı Mamül Maliyeti 9,42 TL 7,92 TL 
Hazır Satınalınan Malzeme Maliyeti 0,00 TL 0,00 TL 
Direkt İşçilikler 3,47 TL 3,47 TL 
Enerji Maliyeti 1,18 TL 1,18 TL 
Sarf Malzeme Maliyeti 1,23 TL 1,23 TL 

Toplam maliyet 15,31 TL 13,80 TL 

Tablo 3’te Etial 140 alaşımına %30 talaş ilavesi ile gerçekleştirilen üretim sürecinin maliyet 
bileşenleri ve tutarları verilmiştir. Etial 140 alaşımına %30 talaş eklenerek oluşturulan maliyet 
analizinde elde edilen fiyat primer külçeden gerçekleştirilen üretimin maliyet analizine göre 
1,51 TL kar elde edilmiştir. İstenilen mekanik özellikler karşılandığı sürece %30 talaş
eklenerek üretilen Etial 140 alüminyum parçaları kullanımı daha caziptir. 

4.  SONUÇLAR 

Alüminyum parça üretiminde alüminyum geri dönüşlerinin kullanımının maliyet ve kalite ve 
etkisine dair çalışmalar sonunda elde edilen sonuçlar şöyledir:

1. Hurdalarla üretilen sekonder Etial 160 külçesinden üretilen parça, primer Etial 160 
külçesinden üretilen parçayla yaklaşık olarak aynı uzama ve sertlik değerlerini göstermiştir.

2. Çekme deneyleri sonucu elde edilen sekonder Etial 160  parçasının mukavemet değerleri
üretilecek parçadan istenilen değerleri karşıladığı sürece parça üretimi hurdadan üretilmiş
külçe ile yapılabilir.

3. Primer Etial 140 ile üretilen parçalar ile primer Etial 140’a %30 talaş eklenerek üretilen 
parçaların uzama değerleri birbirine yakın bulunmuştur. %100 talaştan üretilen parçanın
uzama değeri daha düşük çıkmıştır.

4. Yine Brinell sertlik deneyi sonucu, primer etial 140 alaşımıyla üretilen parça, %30 talaş
eklenerek üretilen parçayla yaklaşık olarak aynı sertlik değerlerini göstermiştir.

5. Primer Etial 140 parçasının mukavemet değerleriyle, %30 talaş eklenerek üretilen 
parçanın mukavemet değerlerinin yakın olması ile istenilen değerleri karşıladığı sürece 
kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
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6. Hurda malzeme kullanılarak yapılan ikincil alüminyum üretiminde harcanan enerji 
miktarı birincil alüminyum üretiminin %5’i kadardır. Bu yönden enerji ve yakıt tasarrufu 
açısından tercih edilmelidir. 

7. İkincil alüminyum üretiminde, birincil alüminyum üretimine göre çok daha az sera gazı
salınımı olmaktadır. Bu yönden çevre dostu bir üretim yöntemi olmasından dolayı tercih 
edilmelidir.
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ÖZET
Ülkemizde, ikincil alüminyum üretimi gün geçtikçe artmakta ve bunun sonucu olarak da 
ikincil alüminyum ergitilmesi işlemi sonrasında, azot ve argon gazları yardımıyla curuf 
oluşumu ve temizlenmesi adımları sırasında alüminyum siyah curufu oluşumu da artmaktadır.
Alüminyum siyah curufu içerisinde %15 – 60 metalik alüminyum, tuz (NaCl, KCl, CaF2),
alüminyum oksit ve diğer metal oksitler bulunmaktadır. Alüminyum siyah curufundan 
metalik alüminyum geri kazanılması amacıyla yapılan ön işlemler sırasında tuzlu alüminyum 
curuf keki (kalıntı, pudramsı toz, metalik olmayan kısım) oluşmaktadır.  Bu curuf yapısı
içerisinde %5 – 10 tuz (NaCl, KCl, CaF2), %10 – 20 metalik alüminyum, %30 – 60 Al2O3 ve 
%5 – 10 diğer metal oksit ve bileşikler bulunmaktadır.
Dünya’nın bir çok ülkesinde alüminyum tuzlu curuf kekinin çevreye, bertaraf edilmeden veya 
geri dönüşümü yapılmadan gömülmesi yasaktır. Konuyla ilgili sivil toplum örgütleri ve devlet 
kurumları tarafından yapılan baskılar sonucunda önemli yasalar çıkartılmıştır. Ayrıca bu 
atığın bertaraf edilmesi yerine işlenip birçok sektöre (kimya, seramik, metalürji, gübre)  
hammadde kaynağı olacağı fark edildiği için yüksek teknoloji sahibi ülkeler tarafından
kurulmuş büyük geri dönüşüm şirketleri bulunmaktadır.
Bu çalışmada geri dönüşüm belgesine sahip alüminyum siyah curufu geri dönüşümü yapan 
özel bir firmadan alınan alüminyum siyah curufunun ön işlemlere (kırma/öğütme/eleme) tabi 
tutulması sonucu ergitme işlemine uygun olmayan curuf keki içerisindeki metalik 
alüminyumun ve alüminyum oksitin çözeltiye alınması amacıyla deneyler yapılmıştır. Metalik 
alüminyumun sodyum hidroksit liçine tabi tutularak çözeltiye alınmasının sağlanması ve 
alüminyum hidroksit olarak geri kazanılması üzerine çalışılmıştır. Geriye kalan yapı
içerisinde bolca bulunan alüminyum oksit (%78) yapısının eritiş işlemine tabi tutulup, su ile 
çözündürülüp, çözeltiye geçmesi sağlanmıştır. Deneyler sonuçları atomik absorpsiyon 
spektrometre ile tespit edilmiştir. Curuf ve nihai ürünler X-Işınları (XRD) ile karakterize 
edilmiştir.
Metalik olmayan kısım içerisinde bulunan tuzların (NaCl, KCl) ülkemiz şartlarında curuf 
giderimi sırasında, argon (Ar) gazı pahalı olduğu için azot (N2) gazının kullanılmasından
kaynaklanan ve %10 – 12 aralığında yapıda bulunan AlN yapısının giderilmesinin sağlanması
için su ile liç deneyleri, deney grubunun başlangıcında yapılan deneylerdir. Tuzların
gideriminin %99 oranında sağlanırken AlN yapısının giderilmesi %86,4 olarak sağlanmıştır.
Metalik alüminyumun çözeltiye alınması için yapılan NaOH ile liç deneyleri iki set grubu 
halinde incelenmiştir. Birinci set grubu deneylerin NaOH konsantrasyonu ve süre 
incelenirken, ikinci set deneylerde ise NaOH konsantrayonu ve katı/sıvı oranları
incelenmiştir. Metalik alüminyum çözeltiye alınma verimi yaklaşık %100 olarak sağlanmıştır.
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Çözümlendirme işlemleri sonrasında kalan yapı içerisindeki alüminyum oksitin (%78 Al2O3)
çözeltiye alınması için yüksek sıcaklıklarda (300 – 700°C) NaOH ile eritiş deneyleri yapılmış,
elde edilen yapılar su içinde çözündürülüp, alüminyumun çözeltiye alınma verimi %96,7 
olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Alüminyum, alüminyum hidroksit, alüminyum siyah curufu, curuf keki, geri kazanım

ABSTRACT
Secondary aluminum production in our country is increasing day by day. As a result of this, 
formation of aluminum black dross (slag) also increases during the steps of dross formation 
and cleaning due to nitrogen and argon gases following secondary aluminum melting process.  
Aluminum black dross includes high percentage of metallic aluminum (30% – 60%), salts 
(NaCl, KCl, CaF2), aluminum oxides (Al2O3) and other metal oxides. There are many small 
companies that are working on recycling aluminum black dross in our country. They produce 
metallic aluminium with this recycling process. During the recovery of metallic aluminum 
from aluminum black dross, aluminum dross cake (slag cake - non-metallic residue) is 
generated. The non-metallic residue structure contains 5%- 10% salt (NaCl, KCl, CaF2), 10%-
20% metallic aluminum, 30%-60% Al2O3 and 5%-10% other metal oxides (FeO, MgO, SiO2,
TiO2, Cr2O3) with other compounds like nitride (AlN), carbide (AlC3), sulfide (Al2S3),
phosphide (AlP). 
Non-metallic residues that are formed from melting of aluminum black dross cake are so 
dangerous for environment. It is caused mainly by AlN. AlN in the non-metallic residue 
reacts with underground water also moisture too. After AlN reacts with underground water 
NH3 gas is formed. After that pH increases above 9. So, Al2O3 which is protective layer on 
metallic aluminum is also started to dissolve in NH3 solution because of the pH. Metallic 
aluminum reacts with water and with this reaction H2 gas, which can be exploded when it is 
reacts with flame, is formed. PH3 (AlP), CH4 (AlC3), H2S (Al2S3), HCN can be also formed if 
the pressure is 5 bars and temperature is 150°C underground. 
It is prohibited to bury the aluminum salt slag in the ground without being disposed or 
recycled in many countries of the world. Major laws have been enacted regarding the subject, 
as a result of pressures exerted by civil society organizations and government agencies. 
Besides, large recycling companies founded by the countries with a high technology are 
available as it is realized that this waste would be treated as raw material source for many 
industries as metallurgy, ceramic, chemical, concrete etc.
In this study, some experiments were performed for the dimensional control, pre-treatment, 
getting salt, metallic aluminum and aluminum oxide into the solution of 15 kg aluminum 
black slag obtained from a private company which recycles aluminum black dross with the 
recycling certificate.
It was studied in order to include metallic aluminum into the solution by being subjected to 
sodium hydroxide leach and recycle as aluminum hydroxide and then perform the production 
of aluminum oxide (99.85%), sulfate (99%). It is provided that aluminum oxide structure 
(78%) found plenty in the remaining structure to be subjected to the melting process, 
dissolved into water and transferred into solution. In addition, reading all the results by atomic 
absorption spectrometer, analysis of the solutions obtained after the experiments, chemical 
analyses of the resulting solid structures and solutions and XRD results have been specified. 
Leaching with water experiments performed in order to ensure elimination of A1N structure 
located in the structure at the rate of 3 – 15 % arising out of the use of nitrogen (N2) gas as 
argon gas (Ar) is five times expensive during the removal of dross under the conditions of our 
country and because of  the salts (NaCl, KCl, CaF2) contained in NMR (non-metallic residue) 
are of the experiments which are performed at the start of the experiment group. Water 
leaching experiments are done for removing salts and aluminum nitride. Temperature (25°C, 
80°C), stirring speed (500 RPM), 1/5 solid/liquid rate are investigated while water leaching 
experiments. Removing of salts is provided nearly same at 25°C and 80°C at a rate of 99%, 
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while the removal of AIN structure is provided at 25°C at a rate of 42,48, at 80°C at a rate of 
86.4.
Leaching experiments performed with NaOH to include metallic aluminum into solution was 
examined in two sets of groups. NaOH concentration (0.5 – 0.7 – 0.9 – 1.0 – 1.2 – 1.5 M) and 
time (15, 30, 45, 60, 90 minutes) was analyzed at the first set of groups while NaOH 
concentration (0.7 – 0.9 – 1.0 – 1.2 – 1.5) and solid/ liquid ratio (1/5, 1/10, 1/15) was 
analyzed at the second set experiments. It is determined that solid/liquid rate is not a effective 
parameter to produce sodium aluminate solution. Efficiency of including metallic aluminum 
into the solution is determined to be 99 % (1,5 NaOH M concentration, 60 minutes and 1/5 
solid/liquid rate)  approximately. 0.25 gram was taken for all the NaOH leaching experiments. 
All the experiments are done at room temperature (25°C).
Melting (fusion) experiments were performed with NaOH at high temperatures (300, 400, 
500, 600, 700, 750 °C) to include  aluminum oxide (% 78 Al2O3) in the structure of the 
remaining after dissolving process into the solution and after dissolving the resulting 
structures in water, efficiency of including aluminum into the solution is determined to be 
96,7%.

Keywords: Aluminum, aluminum black dross, aluminum hydroxide dross cake, recovery.  

1. GİRİŞ

Saf alüminyum, hafif mavimsi beyaz bir metaldir ve Al ile sembolize edilmektedir. Atomik 
ağırlığı 26,981 g/mol’dür. Alüminyum, 1807 yılında Sir Humprey Davy tarafından ilk defa 
oksit halindeki bileşiğinden ayrıştırılarak elde edilmiştir. Yeryüzünde konsantrasyon 
açısından oksijen ve silisyumdan sonra en çok bulunan üçüncü element olmasına ve dünya 
kabuğunun % 8’ ini oluşturmasına rağmen, alüminyum bileşiklerinin çok kararlı olması
nedeniyle, alüminyumun endüstriyel çapta üretimine ancak 1886 yılında Charles Martin Hall 
ve Paul T. Heroult’un birbirinden habersiz olarak yaptıkları elektroliz yönteminin 
kullanılmaya başlanması ile geçilmiştir. Böylece, elektroliz yöntemi ile üretimin 
keşfedilmesinden günümüze kadar alüminyum üretimi dünyada, yıllık 13 tondan, 50 milyon 
tonun üzerine yükselmiştir [1].

Metalik alüminyum iki yol ile üretilir [2]: 
a) Boksit cevherlerinden “Birincil alüminyum üretimi”, 
b) Hurdalardan “İkincil alüminyum üretimi”. 

1.1. Birincil Üretim 
Birincil alüminyum üretimi, birbirinden bağımsız üç süreçten oluşur:
a) Boksit madenciliği
b) Boksit cevherlerinden Bayer Prosesi ile alümina üretimi 
c) Alüminadan ergimiş tuz elektrolizi (Hall – Herault Prosesi) ile metalik alüminyum üretimi 

[3].
d) Birincil alüminyum üretiminde ve alaşımlarının döküm aşamasında oluşan curufa; beyaz 

curuf (White dross) adı verilir. Alüminyum curufları arasında en çok metalik alüminyum 
içeren yapıdır (%70 ve üzeri). Şekil 2.6’ da alüminyum beyaz curufu (White dross) 
gösterilmiştir.
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Şekil 1. Alüminyum beyaz curufu (white dross) [4]. 

Şekil 2. Birincil alüminyum üretimi [8] 

1.2. İkincil Üretim 
İkincil alüminyum üretim süreci beş aşamalı bir prosestir: 
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a) Hurda toplama, hurda ayırma, hazırlama ve ön işlemler, ergitme, 
b) Alaşımlandırma,
c) Metal rafinasyonu 
d) Döküm
e) Curuf temizleme ve değerlendirme [5]. 

Çizelge 1’den de görüldüğü gibi: 
a) Alüminyum ürünlerin kullanım ömrü kısaldıkça, toplam tüketim içinde ikincil 

alüminyumun payı artar, 
b) Tüketim hızı düşük olduğundan kullanımdaki alüminyum ürünlerin, hammadde olarak 

ikincil üretime girme olasılığı artacağından, toplam tüketim içindeki payları artar, 
c) Tüketim hızı arttığında ise, kısa kullanım ömrüne sahip içecek kutuları gibi tipik ürünler, 

toplam üretime hammadde kaynağı olarak girer. 

Çizelge 1. Birincil ve ikincil alüminyum endüstrilerinin karşılaştırılması [6,7]. 
Birincil Alüminyum Endüstrisi İkincil Alüminyum Endüstrisi 

Yüksek yatırım maliyeti Düşük yatırım maliyeti 
Uzun üretime geçme süresi Kısa üretime geçme süresi 

Yüksek enerji tüketimi Enerji tasarrufu 

Doğal boksit kaynaklarının hammadde 
olarak kullanılması

Boksit kaynaklarının kullanımında tasarruf 

Yüksek oranda kirli gaz salınımı Düşük oranda kirli gaz salınımı

İkincil alüminyum üretimi işlemleri arasında curuf oluşumu ve temizlenmesi (rafinasyon) 
adımı sırasında oluşan curufa siyah curuf (Black dross) adı verilir. Metalik alüminyum içeriği
% 15 – 60 arasındadır [5,6,7]. Şekil 2.7’ de alüminyum siyah curufu (black dross) 
gösterilmiştir.

Şekil 3. Alüminyum siyah curufu (black dross)

Ülkemizde ikincil alüminyum üretimi yapan birçok firma bulunmaktadır. Bu sayede 
alüminyum siyah curufu oluşumu oldukça fazla olmaktadır. Üretim sırasında oluşan
alüminyum siyah cüruflarının içerisinde bulunan metalik alüminyumun geri kazanılması
amacıyla geri dönüşüm belgesine sahip tesislere gönderilerek tekrar ergitilip metalik 
alüminyum kazanıması sağlanır. Ergitme işlemi öncesinde yapılan ön işlemler
(kırma/öğütme/eleme) sırasında ergitme işlemine uygun olmayan ve yüksek miktarda 
alüminyum oksit içeren cüruf keki (metalik olmayan kısım – non-metallic residue) oluşur.
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Bu çalışmada ikincil alüminyum üretimi yapan bir firmada oluşan siyah alüminyum 
cüruflarından metalik alüminyum geri kazanılması için gönderilen tesisteki ön işlemleri
(kırma/öğütme/eleme) işlemleri sırasında oluşan ve literatürde metalik olmayan kısım (non-
metallic residue, curuf keki) adı ile geçen 125 µm altındaki tozun içerisinde bulunan 
alüminyum ve bileşiklerinin hidro ve yarı pirometalurjik yöntemler ile alüminyum hidroksit 
olarak geri kazanılması üzerine çalışılmış ve sonuçlar incelenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

2.1. Deneylerde kullanılan hammadde 
İkincil alüminyum üretim sürecinde oluşan alüminyum siyah cürufunun kimyasal bileşimi
Çizelge 2’de verilmiştir. Yapı içerisinde bulunan yüksek miktardaki N (Azot – AlN 
formunda) rafinasyon aşamasında Ar yerine N2 gazı kullanılmasından kaynaklanmaktadır.
Alüminyum siyah cürufunun kırılması, öğütülmesi ve eleme işlemleri sonucunda oluşan ve 
çalışma sürecinde kullanılan 125 µm altındaki tozların (metalik olmayan kısım) kimyasal 
bileşimi Çizelge 3’de, XRD sonucu ise Şekil 4’ de verilmiştir.

Çizelge 2. Alüminyum siyah curufu kim yasal bileşimi (%). 

Numune AlT AlMe Al2O3 MgO SiO2 Tuz C S N 

Al siyah 
curufu

53,95 23,59 57,07 7,45 3,34 2,80 0,88 0,28 4,59

Çizelge 3. 125 µm altındaki hammaddenin kimyasal içeriği (%). 

Numune AlT AlMe Al2O3 Mg SiO2 NaCl KCl C S N 

-125 µm 50,09 12,84 70,03 4,33 3,34 0,63 0,22 0,83 0,29 4,59

Şekil 4. 125 µm altındaki hammaddenin XRD sonucu. 
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Deneysel çalışmaların yapıldığı iş-akış diyagramı Şekil 5’de verilmiştir. Akış diyagramı

incelendiğinde 3 adet ana prosesten oluşmaktadır. Öncelikli olarak yapı içerisinde bulunan tuz 

ve azotun giderilmesi için su ile liç deneyleri yapılmıştır. Bu işlemin ardından yapıda bulunan 

metalik alüminyumun sodyum hidroksit ilavesi ile oda sıcaklığında liç deneyleri 

gerçekleştirilerek çözeltiye alınması sağlanmıştır. Bu işlemin ardından kalan kalıntı

içerisindeki yüksek miktardaki alüminyum oksitin çözeltiye alınması amacıyla sodyum 

hidroksit kullanarak yüksek sıcaklıklarda eritiş deneyleri ve ardından su ile liç işlemleri

gerçekleştirilmiştir. Böylece yapıda bulunan alüminyum ve bileşikleri çözeltiye alınması

sağlanmıştır. Son olarak tüm alüminyum çözeltileri birleştirilerek pH ayarlanarak (H2SO4, 9- 

9,5) alüminyum hidroksit üretimi gerçekleştirilmiştir.

2.2. Deneylerin yapılışı
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Şekil 5.  Deneysel çalışmaların iş akış şeması
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3. SONUÇLAR

3.1. Su ile liç deney sonuçları
Metalik olmayan kısım içerisinde bulunan yüksek miktardaki azot ve tuzun giderilmesi için 
yapılan su ile liç deneyleri sonucunda elde edilen kimyasal analiz sonuçları Çizelge 4’de 
gösterilmiştir. 80°C’ deki su ile liç deneyi sonrasında kalan yapının XRD sonucu Şekil 6’da 
verilmiştir.

Çizelge 4. Liç öncesi ve sonrası tozların kimyasal analiz sonuçları (%). 

Numune AlT  AlMe  Al2O3  Mg SiO2 NaCl KCl C  S   N  

(-125 µm) 50,09 12,84 70,03 4,33 3,34 0,63 0,22 0,83 0,29 4,59

25°C Y.T. 50,74 12,34 72,19 4,30 3,21 0,06 0,03 0,88 0,19 1,95

80°C Y.T. 50,68 12,00 72,71 4,27 3,20 0,02 0,02 0,85 0,18 0,62

Şekil 6. 80°C’ de su ile liç sonrası kalan kalıntının XRD sonucu 

3.2. NaOH ile liç deney sonuçları
Curuf keki içerisinde bulunan metalik alüminyumun çözeltiye alınması için yapılan sodyum 
hidroksit ile liç deneyleri iki kısımda incelenmiştir. İlk aşamada katı/sıvı oranı sabit tutularak 
sodyum hidroksit konsantrasyonu ve zaman parametrelerinin çözeltiye alınan alüminyum 
miktarına etkileri incelenmiştir. İkinci kısımda ise zaman sabit tutularak katı/sıvı oranı ve 
sodyum hidroksit konsantrasyonun çözeltiye alınan metalik alüminyuma etkileri 
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçların kimyasal analizleri toplam alüminyum cinsinden 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sırasında belirlenen parametrelerin etkilerinin gösterildiği
sonuçlar Şekil 7 ve Şekil 8’ de gösterilmiştir. Liç işlemleri ardından kalan kalıntının kimyasal 
analiz sonucu Çizelge 5’ de XRD sonucu Şekil 9’ da gösterilmiştir.
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Şekil 7. Sürenin ve NaOH konsantrasyonunun AlT çözeltiye alınmasına etkisi
(1/10 katı/sıvı oranı, 0,25 gram toz) 

Şekil 8. NaOH konsantrasyonu ve K/S oranının AlT çözeltiye alınmasına etkisi 
(60 dakika, 0,25 gram toz, 25°C) 
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Çizelge 5. NaOH liçi sonrası kalan kalıntının kimyasal içeriği (%). 

AlT AlMe  Al2O3 Mg SiO2

41,49 0,15 78 4,26 5,34 

Şekil 9. NaOH liçi deneyi sonrasında kalan kalıntının XRD sonucu 

3.3. NaOH ile eritiş deney sonuçları
NaOH ile liç işlemleri ardından kalan kalıntının içerisinde bulunan alüminyum oksitin 
çözeltiye alınması için yüksek sıcaklıklarda sodyum hidroksit ilavesi ile eritiş deneyleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu deney grubunda sıcaklığın çözeltiye alınan alüminyuma etkisi 
incelenmiş olup, sonuçlar Şekil 10’ da gösterilmiştir.

Elde edilen alüminyum çözeltileri birleştirilmiştir. Elde edilen sodyum alüminat çözeltisinden 
sülfürik asit ilavesi ile pH ayarlanarak sodyum alüminat yapısının bozunması sağlanmıştır. Bu 
bozunma sayesinde alüminyum hidroksit çöktürülmesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
alüminyum hidroksitin kimyasal bileşimi Çizelge 6’ da, XRD sonucu Şekil 11’ de verilmiştir.
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Şekil 10. Sıcaklığın alüminyumun çözeltiye geçmesine etkisi 
(Katı/NaOH 1/2 , 60 dakika, 0,25 gram toz) 

Çizgelge 6. Alüminyum hidroksitin kimyasal bileşimi (%). 

Numune Al(OH)3 Al2O3 Fe2O3 SiO2

Al(OH)3 99,84 65,27 0,02 0,06 

Şekil 11. Alüminyum hidroksit XRD sonucu 
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4. GENEL DEĞERLENDİRME

İkincil alüminyum üretimi sırasında ergitme işlemi sonrasında flaks ve asal gazlar yardımıyla
curuf oluşumu ve temizlenmesi işlemi gerçekleştirilir. İkincil alüminyum üretiminde oluşan
bu curufa alüminyum siyah curufu adı verilir. Bu curuf içinde bulundurduğu metalik 
alüminyumun (% 20 – 60) geri kazanılması amacıyla geri dönüşüm belgesine sahip curuf 
işleme tesislerine gönderilir. Bu tesislerde, alüminyum siyah curufunun öğütülmesi ve 
ergitilmesi sırasında uçuşan tozların filtrelerde toplanmasıyla oluşan curuf keki (metalik 
olmayan kısım, non-metallic residue: NMR) yapısı içerisinde bulundurduğu % 5 – 10 tuzlar 
(NaCl, KCl) nedeniyle bertaraf edilmeden toprağa gömülmesi sonucunda tuzların yer altı
sularına karışıp, bu suların sulama veya içme su kaynağı olarak kullanılmalarına engel 
olmaktadır. Ayrıca bünyesinde bulunan yüksek oranda (% 4 ve üzeri) alüminyum nitrürden 
(AlN) dolayı, gömülmesi ile yeterli sıcaklık (60°C) ve basınç (1,5 bar) oluştuğunda su ile 
reaksiyona girip, parçalanması ve amonyak (NH3) gazı salınımına neden olmaktadır.
Amonyak gazının oluşmasıyla birlikte toprak ortamında pH değeri 9 ve üzerine çıkmakta ve 
NMR yapısında bulunan metalik alüminyumun dış koruyucu oksit filmi çözünmeye 
başlamaktadır. Oksit filmi çözündüğünde metalik alüminyum da su ile ekzotermik reaksiyon 
vererek sıcaklığın daha da artmasına ve Al4C3, AlP ve Al2S3 gibi bileşiklerinde
parçalanmasına (su ile reaksiyona girmesi) neden olmaktadır. Parçalanmaya başlayan metalik 
alüminyum ve bileşikleri PH3, H2S gibi zehirli, CH4, H2 gibi patlayıcı ve yanıcı gazların
çıkmasına neden olmaktadır. Fakat bu tozun yapısında bulunan tuz, metalik alüminyum ve 
alüminyum oksit yapısının geri kazanılması uygun şartlar altında mümkün olabilmekte ve 
birçok alanda hammadde olarak (metalurji – çelik sektörü, çimento, seramik v.b.) kullanım
bulabilmektedir.

NMR yapısında bulunan tuzların (NaCl, KCl) giderilmesi için sıcaklık veya karıştırma hızı
etken parametreler değildir. Tuzlar oda sıcaklığında (25°C) yapılan deneylerde bile yüksek 
verimle (400 g Tuz/L Su) çözünmektedir. Sıcaklık, AlN yapısının giderilmesi (zehirli gazların
giderilmesi) için etken bir parameterdir. Oda sıcaklığında yapılan deneyde azot oranı 4,59’ 
dan 1,95’e düşrülüp % 42,48 verim elde edilirken, yüksek sıcaklıklarda (80°C) yapılan liç 
işlemlerinde azot oranı % 4,59’ dan % 0,62’ ye (% 86,4 verim) kadar düşürülmüştür. Bu 
sayede yapıdan kaynaklanan zehirli gazların (NH3 – azot kimyasal analizi sonuçlarına göre) 
giderilme yüzdesi de artmıştır.

Metalik alüminyumun, alüminyum hidroksit olarak çözeltiye alınması için yapılan NaOH ile 
liç deneylerinde çözeltiye alma için en yüksek verim 1/5 katı/sıvı oranı, 1,5 molar NaOH 
konsantrasyonu ve 60 dakika süre, 25°C ile elde edilmiştir.

Tuz ve metalik alüminyumu giderilmiş NMR yapısı içinde kalan %78 Al2O3, sadece 
corundum (Al2O3 – Kübik) şeklinde olmayıp, spinel (MgAl2O4) ve silikat (Al2SiO5) yapıları
halinde de bulunduğu için otoklavda, yüksek basınç (200 bar) ve sıcaklıklarda (250°C) 
yapılan işlem ile yüksek verim elde edilemeyecektir. Bunun nedeni, spinel ve silikat yapıları
250°C’ de otoklavda liç işleminde stabil halde kalıp, parçalanmayacaktır. Bu nedenle, spinel 
ve silikat yapılarınında parçalanıp alüminyum oksit yapısının geri kazanılması için daha 
yüksek sıcaklıklar (> 650°C) gerekmektedir. Tuz ve metalik alüminyumu geri kazanılmış olan 
NMR yapısındaki kalan alüminyumun geri kazanımı için NAOH ile eritiş deneyleri yapılmış
ve ardından suda çözünebilecek hale gelen yapı su ile çözündürülmüştür. Yüksek 
sıcaklıklarda yapılan NaOH ile eritiş deneylerinde en yüksek çözeltiye alma verimi % 96,7 
olarak hesaplanmış ve bu işlem 700°C’ de gerçekleşmiştir.
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Ülkemizde enerji büyük bir maliyet olduğu için tuz giderim işlemleri sürenin daha uzun 
tutularak (120 – 180 dak.) 25°C’ de gerçekleştirilmesi prosesin ekonomikliği açısından daha 
faydalı olacaktır.

Endüstriyel uygulamalarda kullanılan miktarlar çok daha fazla olacağından daha yüksek 
sıcaklıklara çıkılması oldukça kolay olacaktır. Bu durumda metalik alüminyumun çözeltiye 
alınması hem daha düşük sürelerde (45 dak.) hem de daha düşük NaOH konsantrasyonu (1,2 
molar) ile sağlanabilecektir. Metalik alüminyumun NaOH ile çözümlendirilmesi sırasındaki
reaksiyonu aşırı ekzotermik olduğundan ve yüksek miktarda H2 gazı çıkmaktadır. Reaksiyon 
kontrollü tanklarda yapılmalı ve tankın doluluk oranı tüm kapasitesinin maksimum 20’ de 1’i 
kadar olmalıdır.

NaOH ile eritiş deneyleri demir krozelerde gerçekleştirilmiştir. Demir kroze sodyum 
hidroksite karşı kimyasal açıdan dayanıksız olduğundan zaman içerisinde delinmiş ve 
kullanılamaz hale gelmiştir. Sodyum hidroksite kimyasal olarak dayanıklı bir seramik olan 
zirkonyum oksit (ZrO2) bu işlemlerde kullanılırsa daha güvenli deney koşulları sağlanmış
olabileceği düşünülmektedir. Sodyum hidroksit ile eritiş deneylerinin endüstriyel olarak 
gerçekleştirilmesi ve zirkonyum oksitin pahalı olmasından dolayı NMR atığından Al2O3’ün
eritiş yoluyla geri kazanılması ekonomik olarak karlı olmadığı belirlenmiştir.
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ALÜMİNYUM SIVI METAL KALİTESİNİN PROFİL ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ

Emrah Fahri ÖZDOĞRU1

1BCM Makina&Kimya San.Tic. Ltd.Şti

ÖZET
Alüminyum ekstrüzyon prosesinde kaliteli bir ürünün eldesi için proses parametrelerinin 
optimize edilerek standartlaştırılması ve düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gereklidir. Ancak 
ekstrüzyon prosesinin kontrol altına alınmasının yetersiz kaldığı durumlarda olabilir. Profil 
ürünün hammaddesi olan alüminyum biyetin kalitesi bu durum için verilecek en çarpıcı 
konulardan birisidir. Son yıllarda her ne kadar metalurjik yapısına önem vermiş olsak da sıvı 
metalin temizliği ve bu temizliğin profile etkileri konusunda fazla bir çalışma yapılmamıştır. 
Günümüzde alüminyum biyet dökümü için kullanılan teknikler belli olup, üreticinin üretim 
esnasındaki uygulamaları biyet malzemesinin temizliğini yada başka bir deyişle alüminyum 
sıvı metalin temizliğini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada alüminyum biyet dökümü 
prosesinde özellikle flaks, cüruf, tane inceltici ve seramik filtre kaynaklı safsızlıkların profil 
üzerindeki etkileri incelenmiş ve ekstrüzyon prosesinden alınan örnekler üzerinden önemi 
anlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:Alüminyum biyet döküm, sıvı metal temizlik, ekstrüzyon profil, kalite 
hataları

THE EFFECT OFALUMINUM MOLTEN METAL CLEANINES ON THE QUALITY 
OF ALUMINUM PROFILE 

ABSTRACT
Process parameters should be controlled by systematically and optimized in aluminum extrusion process in order 
to get high quality product. However, there could be some cases which are not enough to take control the 
extrusion process. The quality of billet which is raw material for producing the profile is one of the most 
important cases. Although the metallurgical structure of the billet is given necessary importance in the aluminum 
casting in last years, there is not more research on the molten metal cleaning and the effect of cleaning on the 
quality of the profile. Today, the production techniques are well defined and clear and the way of process 
application of the billet producers affects directly the quality of the billets and in other words the quality of the 
molten metal. In this study, the effects of the impurities coming from fluxes, grain refiner and ceramic foam 
filter has been analyzed and shown in the real industrial samples.  

Keywords: aluminum billet casting, molten metal cleaninnes, extrusion profile, quality defect 

1. GİRİŞ
Alüminyum profilin mekanik ve yüzey özelliklerini etkileyen önemli konularından birisi, 
profilin hammaddesi olan biyetin kalitesidir. Genellikle hammadde üreticileri biyetin 
metalurjik yapılarıyla ilgili kalite kontrol çalışmalarına özellikle otomotiv ve tren sektörünün 
ağır yükümlülükleri sayesinde ağırlık vermişlerdir. Ancak alüminyum sıvı metal kalitesine 
aynı dikkati vermemişlerdir. Biyet hammaddesinde kaynağı farklı olan bir çok metalik 
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olmayan kalıntılar rahatlıkla oluşabilmektedir. Metalik olmayan kalıntılar profilin mekanik 
özelliklerini etkileyebileceği gibi, kullanılan kalıba zarar verebilir ve daha da önemlisi 
üretilen profilde istenmeyen yüzey etkileri oluşturarark hurda oluşumuna ve/veya müşteri 
şikayetine ve sonuç olarak kalitesizlik maliyetlerinin artmasına yol açabilmektedir. [1] Biyet 
üreticileri yukarıda açıklanan durumlarının oluşmaması için sıvı metalin hazırlanması 
aşamasında flaks, gaz giderme ve seramik filtre gibi uygulamalarla sıvı metallerinin kalitesini 
arttırmaya çalışmaktadırlar. [2]

Sıvı metal içerisindeki metalik olmayan inklüzyonları 4 ana gruba ayırmak mümkündür; 
oksitler, karbürler, boridler ve nitrürler. Temel olarak alüminyum ergitme ve döküm 
işleminde sıvı metalin temas halinde bulunduğu tüm noktalar potansiyel sıvı metal kirletici 
olarak düşünebilir. Fırın refrakteri, flaks malzeme, yolluklarda kullanılan koruyucu 
kaplamalar, tane inceltici olarak kullanılan AlTiB malzemesinde topaklanan TiB çökeltileri ve
tuz kirlilikleri, seramik filtre ve döküm masası refrakter malzemesi bu kirliliği yaratabilecek 
alanlardır. [3,4] 

Bu çalışmada sıvı metal temizleme yada rafinasyon işleminden daha çok sıvı metalde var 
olabilecek metalik olmayan kalıntıların profil üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmış 
ve profil yüzeyinde oluşan hataların kaynaklarının tespiti üzerine üretimden alınmış gerçek 
numuneler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 

2. ALÜMİNYUM SIVI METALDE OLUŞAN İNKLÜZYONLAR VE PROFİL 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Alüminyum biyetin dökümü esnasında sıvı metalin kirlenmesine yol açan metalik olmayan 
kirlilikleri iki bölüme ayırarak bir sınıflandırmaya gidilebilir. Döküm esnasında sıvı metalin 
akışından yada prosesin uygulanması esnasında oluşabileşecek alüminyum oksit, magnezyum 
oksit ve alüminyum-magnezyum karışık oksit fimleri  ilk grubu oluştururken, fırın 
refrakterinden, flaks katkılarından, tane incelticinin içerisindeki kirliliklerden veya seramik 
filtreden koparak sıvı metale karışabilecek kirlilikler ikinci grubu oluşturmaktadır.

Hangi kirlilik kaynağı olursa olsun bu tip çökeltilerin varlığı, sıvı metalde gaz oluşumunu 
arttıracağı gibi, biyetin profil ürüne dönüştüğü noktada da kötü yüzey özellikleri, korozyon 
direncinde zayıflama, mekanik özelliklerde düşüş ve ekstrüzyon kalıbında aşınmanın 
hızlanmasına ve hatta kalıbın beklenmedik şekilde hasarına kadar giden durumlara sebep 
olabilmektedir.

2.1. Flaks Malzeme Kaynaklı İnklüzyonlar ve Profildeki Etkileri
Flaks uygulamaları, alüminyum biyet dökümde dikkat edilmesi gereken en önemli 
noktalardan birisidir. Flaksları kullanım amaçlarına göre sınıflandırmak mümkündür. Sıvı 
metalin fırın içerisinde atmosfer ile etkileşimini kesen örtü flaksları, sıvı meal içerisindeki 
alkalileri cürufa almak için kullanılan rafinasyon flaksları, fırın duvarlarında zaman içerisinde 
oluşan oksitlerin alınması için kullanılan duvar temizleme flaksları ve gaz giderme flaksları 
bu konu kapsamında bahsedebileceğimiz en önemli flaks gruplarıdır. En çok kullanılan flaks 
malzemeler aşağıda listelenmiştir; [5,6] 

Allüminyum Klorür (AlCl3)
Alüminyum Florür (AlF3)
Boraks Flaks (Na2B4O7) 
Kalsiyum Klorür (CaCl2)
Kalsiyum Florür (CaF2)
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Karnalit (MgCl2KCl) 
Çinko Klorür (ZnCl2)
Kriyolit (3NaFAl3) 
Lityum Klorür (LiCl)
Magnezyum Klorür (MgCl2)
Potasyum Klorür (KCl)

Sıvı metalin hazırlanması aşamasındaki yapılan yanlışlıklar, sıvı metalle birlikte taşınarak 
billet hammaddesine karışabilmektedir. Bu durumda gerek profil üretiminde kullanılan kalıp 
üzerinde, gerekse alüminyum profil üzerinde sıvı metal hazırlanma aşamasında kullanılan 
flaks malzemesine ait izleri görebiliriz. Şekil 1’de flaks işlemi sonucunda sıvı metalde kalmış 
cüruf parçacıklarının profildeki yansımaları gösterilmektedir. 

(a) (b)

(c) (d)
Şekil 1. Ekstrüzyon üretim sonucunda yüzeyi kusurlu profilde hasarlı bölgeden yapılan SEM 

incelemesi ve EDS analizleri. a)profil makro resmi, b-c) SEM görüntüleri, d)EDS analizi

Şekil 1.a’da yüzeyinde kusur bulunan profil görülmektedir. Profil yüzeyindeki hata, ısıl işlem 
sonrasında yapılan kalite kontrol aşamasında tespit edilmiştir. Kusurlu bölgeden yapılan 
görüntü ve EDS analizlerinde Ca-F esaslı partikülleri yoğun olarak tespit edilmiştir. Prosesten 
alınan geri bildirimlerde de döküm prosesinde kalsiyum esaslı flaks malzemenin kullanıldığı 
öğrenilmiş ve dökümhaneye geri bildirim verilmiştir.

Flakslama sonunda yapılan sıvı metal temizleme operasyonu da oldukça önemli bir konudur. 
Özellikle oksit bileşiklerinin sıvı metale karışarak profile zarar vermesi yüksek olasılıklı bir 
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problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Şekil 2’de cüruf işlemine dikkat edilmeyen bir döküm 
uygulamasında sıvı metale karışan ve daha sonra profil üretiminde ortaya çıkan hataya ait 
resimler gösterilmektedir.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f) 
Şekil 2. Cüruf alma uygulması iyi yapılmayan bir döküm süreci sonucunda sıvı metalden
biyete karışan ve profil üretiminde yüzey kusuru olarak karşımıza çıkan bir profil hatası, 

  a)Profilin yüzey görüntüsü, b-d) Sem görüntü ve EDS analizi, e-f) Hatalı bölgenin kesitten
hazırlanmış metalografik numunesi.
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Şekil 2’de ekstrüzyon sektöründe en çok kullanılan boru profile ait inceleme resimler 
verilmiştir. Hata şekil 2a’da görüldüğü gibi yüzeyde bir delik şekline oluşmuştur. Hatanın 
hem yüzeyinden hem de kesitinden yapılan incelemelerde yoğun oksit parçacıkları görülmüş 
ve EDS analiziyle de tespit edilmiştir. Özellikle Şekil 2e’de verilen kesit mikro yapısında 
uzunluğu yaklaşık 1mm’ye varan kaba oksit partikülleri dikkat çekicidir. Şekil 2f’de de oksit
partikülünün etrafında (kırmızı ok ile gösterilmiştir) oksit filmleri de gözlemlenmiştir. 

2.2. Tane İnceltici Malzemenin Kalitesi ve Profildeki Etkileri
Tane inceltici biyet dökümde tane yapısının belirlenmesindeki en önemli rolü oynayan 
malzemedir. Uygulama şekline ve kullanılan tane inceltici formülüne göre, üreticiler en ince 
tane boyutuna sahip biyetleri üretmekle yükümlüdürler. Sektörde kullanılan ergitme fırın 
tipine ve döküm hattına göre tane incelticinin uygulama noktası değişebilmektedir. Biyet 
üreticileri tane incelticinin etkinliğini anlamak için yaptıkları tane boyut ölçümünün yanısıra, 
kullandıkları tane incelticinin de mikroyapısal kontrollerini yapmaları gerekmektedir. Tane 
incelticiler toz yada çubuk formunda kullanılabilmektedir. Kimyasal kompozisyon açısından 
da en çok kullanılan Al5Ti1B yada Al3Ti1B’dur. Tane incelticiden beklentilerimiz açıktır. 
Kaliteli bir tane incelticinin tane inceltme performansının yanısıra mikroyapısal anlamdaki 
beklentilerimiz oluşturacağı AlTi3 ve TiB2 çökeltilerinin boyutları ve yapı içerisindeki 
dağılımları ve tuz kirlilikleri ihtiva etmemesidir. 

Bilindiği üzere tane incelticiler KBF4 ve K2TiF6 tuzlarının alüminyum sıvı metal içerisinde 
oluşturdukları reaksiyonlar ile üretilmektedir. Yapıda oluşturulan AlTi3 ve TiB2
partiküllerinin yanısıra potasyum florür tuzlarıda yapıda kalabilmektedir. Yapıda kalacak bu 
tuzlar tane incelticinin kullanımı esnasında seramik filtreden geçerek biyet hammaddesine ve 
üretim esnasında profile kadar taşınabilmektedir. Tane incelticinin profildeki etkileri iki 
şekildedir. Aglomera olmuş TiB2 çökeltilerinin profil yüzeyinde yarattığı ve özellikle eloksal 
sonrasında ortaya çıkacak yüzey efekti ve kalıntı tuzların profilde bulunarak hem yüzeye
hemde mekanik özelliklere negatif etkisidir. Titanyum esaslı partiküller profilde siyah ince bir 
çizgi oluşturarak kendilerini belli eder ve genellikle eloksal sonrasında görünür hale gelirler. 
Şekil 3’de Ti esaslı partiküllerin oluşturduğu yüzey hatası ve SEM incelemelerine ait 
görüntüler verilmiştir.

(a) (b)
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(c) (d)

(e) 
Şekil 3. Ti esaslı partiküllerin oluşturduğu yüzey hatasına ait görüntüler ve EDS analiz, a) 

Profilin makro yüzey görüntüsü, b) Metalografik olarak hazılanmış profilin kesit mikroyapı 
görüntüsü, c-d) SEM görüntüsü, e) EDS analizi

Profil üzerinde makro olarak da görülen hatanın incelenmesi sonucunda siyah çizginin 
bulunduğu noktada Şekil 3.’c ve d’de çok açık görüldüğü üzere yoğun Ti esaslı partiküller
tespit edilmiştir. Bu tip hata genellikle profil üzerinde kesik kesik ve rastgele çizgiler şeklinde 
oluşurlar.

2.3. Metal Oksitlerin Profildeki Etkileri 
Birincil ya da ikincil ergitme süreçlerinde alüminyumun oksijene olan yüksek ilgisinden ötürü 
alüminyum oksit oluşumu kaçınılmaz bir durum olup, sıvı metal yüzeyinde stabil bir yapı 
olarak bulunur. Oksidasyon oluşumu için oksijen varlığı kadar, sistemin nem durumu da 
etkilidir. Oksidasyon hızı sıcaklık arttıkça hızlanan bir reaksiyon olup, alüminyumun katı 
haline göre oldukça yüksek hızdadır. Sıvı metalin yüzeyinde oluşan oksit tabakası kendi 
kendini koruyabilen bir yapıdadır ancak sıvı metalde oluşturulacak türbülans ve/veya 
çalkalanma durumunda yapı kırılabilir ve sistemden oksijen kapma olasılığı artar ve tabakanın 
daha da kalınlaşmasına neden olur. Kalınlığın artması hem alüminyum metal kaybına (döküm 
verimliliği) hem de sıvı metalin ısıtma verimliliğini azaltacağı için ergitme maliyetlerinin 
artmasına neden olur. Oksit konsantrasyonunu arttıran diğer etkiler şunlardır;

Alaşımlandırma yapılarak sıvı metalin karıştırılması
Reaktif elementlerin ilave edilmesi 
Dışarıdan gelen sıvı metalin ergitme fırınına beslenmesi esnasında
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Sıvı metalin kalıba yada yolluğa dökülmesi esnasında oksit oluşumu 
hızlanabilmektedir.

Alüminyum oksidin sıvı metalden uzaklaştırılması inklüzyonların yoğunluğu kadar sıvı 
metalin yoğunluğuna da bağlıdır. Alaşım magnezyum ihtiva etmesi durumunda alüminyum 
oksitin yanısıra magnezyum oksit ve magnezyum alüminat (spinel oksit) oluşumuda söz 
konusudur ve biyet üretiminde sık sık karşılaşılan inklüzyonlardandır. Oksit içeren biyetler 
profil üretiminde kullanılması durumunda da profil yüzeyinde ince çizgiler şeklinde oluşacak 
hatalar görülebilmektedir. Şekil 4’de tipik bir oksit hatası görülmektedir. 

(a) (b)

(c) (d)
Şekil 4. Oksit partiküllerinin oluşturduğu yüzey hatasının incelenmesine ait görüntüler, 

a)Profil yüzey hatasının makro görüntüsü, b-d) Hatanın SEM görüntüleri ve EDS analizleri

Yüzeyde kazıntı şeklinde görülmüş olan bu örnekte yapılan incelemede yoğun oksit 
oluşumları tespit edilmiştir. Kusurlu bölgeden yapılan EDS analizlerde alüminyum ve oksijen 
pikinin yanısıra kuvvetli magnezyum pikininde varlığı yapıda alüminyum oksitin yanısıra 
spinel fazında varlığını işaret etmiştir. Bilindiği üzere biyet dökümde en çok oluşan oksit 
tipleri, alüminyum oksit, magnezyum oksit ve AlMgO4 (spinel faz)’dür. 

2.3. Seramik Filtrenin Profildeki Etkileri 
Seramik filtre döküm masasından önce yer alan ve sıvı metal içerisindeki istenmeyen 
inklüzyonları uzaklaştırmak amacıyla kullanılan bir malzemedir. Genellikle alümina esaslı 
seramik malzemeden üretilir. Katkı olarak genellikle fosfor kullanılmakla birlikte, SiO2
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ve/veya MgO’de kullanıldığı durumlar bulunmaktadır. Seramik filtrenin etkin bir şekilde 
kullanılması için ön ısıtma ve kullanıma başlmadan önce sıvı metal ile doğru bir şekilde 
ıslatılması gereklidir.  Ergitme işleminin döküm masası öncesindeki en son durağı seramik 
filtredir. Sıvı metal akışı esnasında temas ettiği yüzeylerde yarattığı erozyon neticesinde
partiküller koparabilir. Bu durum seramik filtre içerisinde de gerçekleştiği durumlarda kopan 
seramik parçacıklarını profil üzerinde görebiliriz. Şekil 5’de üretimden alınan profilin 
yüzeyinden yapılan SEM analizlerine ait resimler gösterilmiştir. 

(a) (b)
Şekil 5. Yüzeyi kusurlu profilin yüzeyinden alınan SEM görütüsü ve EDS analizi

Şekil 5’de verilen incelemedeki profilin hammaddesi olan biyetin üretiminde kullanılan filtre 
40 PPI olup, alümina esaslı (fosfor ile katkılandırılmış) bir seramik filtredir. Analiz 
sonucunda da görüleceği üzere alüminyum ve oksijen piklerinin yanısıra yüzeyde fosfora ait 
pikede rastlanmıştır. Yapıda tespit edilen fosfor parçacıkları hata kaynağı olarak seramik
filtreyi işaret etmektedir. Bu hatanın kök nedenleri araştırıldığında seramik filtrenin kullanım 
öncesinde gerekli ön hazırlık işlemlerinin doğru yapılmadığı tespit edilmiştir. 

3. SONUÇLAR

Alüminyum sıvı metal ergitme işlemi ve bu ergitme işlemi sonucunda oluşan biyet mikro 
yapısı nihai ürün olan profilin yüzey ve mekanik özelliklerinde önemli rol oynamaktadır. 
Alüminyum ergitme işleminde sıvı metalin temas içerisinde olduğu tüm yüzeyler bir 
protansiyel hata kaynağıdır. Fırın refrakteri, kullanılan flakslar, tane incelticiler ve seramik 
filtreler bu hata kaynaklarından en önemlileridir. Döküm hattımızda kullandığımız tüm
malzemelerin muhteviyatını bilmemiz hata analizlerini yaparken işimizi kolaylaştıracağı gibi, 
yüksek kalitede sarf malzeme seçmemizde de yardımcı olacaktır. Alüminyum sıvı metalde 
inklüzyon oluşumu kaçınılmazdır, ancak süreç içerisinde proses kontrollerin doğru yapılması 
yukarıda açıklanan hataların minimize edilmesinde ve ara ürün olan biyetin daha yüksek 
kalitede üretilmesinde yardımcı olacaktır. 
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ÖZET

Bu çalışmada, anodizasyon proses parametrelerinin anodik oksit tabakasının sertliği üzerine 

etkisi incelenmiştir. Kontrol edilen değişkenler katkı türü, sıcaklık, akım yoğunluğu ve 

çözünmüş alüminyum miktarı olarak alınmış ve Taguchi L9 deney tasarımı kullanılarak 3 

seviyeli 4 parametre içn 9 deney yapılmıştır. Anodizasyon deneyleri sonrasında numuneler 

metalografik olarak hazırlanmış anodik oksit tabakaların sertlik ve kalınlıkları ölçülmüş ve 

anodik oksit yüzeylerin morfolojileri taramalı elektron mikroskobu (FEG-SEM) ile incelenmiştir.

Anodik oksit tabakasının kalınlık ve sertlik sonuçları istatistiki olarak analiz edilmiştir. Sertlik 

üzerine en etkili parametrenin sıcaklık ve sonrasında kullanılan katkı türü, çözünmüş alüminyum 

miktarı ve akım yoğunluğu olduğu tespit edilmiştir. Kalınlık değerlerinde ise sırasıyla akım

yoğunluğu, sıcaklık, çözünmüş alüminyum miktarı ve katkı türünün etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler: alüminyum anodik oksidasyon, mikrosertlik, deneysel tasarım

ABSTRACT

In this study, the effect anodization process parameters on the hardness of anodic oxide film. 

Control parameters are additive type, temperature, current density and dissolved aluminum 

quantity and 9 experiments are made using Taguchi L9 design for 4 parameters having 3 levels.

After anodization, samples are metalographically prepared and the thickness and the hardness of 

anodic oxide coatings are measured. And, the urface morphology of anodic oxide surfaces are 

investigated using FEG-SEM. The thickness and the hardness of anodic oxide coatings are 

analyzed statistically. The most effective parameters after temperature are found to be additive 

type, dissolved aluminum quantity and current density. On the coating thickness the effective 

parameters are in turn current density, temperature, dissolved aluminum quantity and additive 

type.

Keywords: aluminum anodic oxide, microhardness, design of experiment. 
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Anodizasyon Proses Parametrelerinin Alüminyum Anodik Oksit Film Sertliği 
Üzerine Etkisi

The Effect Anodization Process Parameters on The Microhardness of Anodic Oxide Film 
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ABSTRACT

In this study, the effect anodization process parameters on the hardness of anodic oxide film. 

Control parameters are additive type, temperature, current density and dissolved aluminum 

quantity and 9 experiments are made using Taguchi L9 design for 4 parameters having 3 levels.

After anodization, samples are metalographically prepared and the thickness and the hardness of 

anodic oxide coatings are measured. And, the urface morphology of anodic oxide surfaces are 

investigated using FEG-SEM. The thickness and the hardness of anodic oxide coatings are 

analyzed statistically. The most effective parameters after temperature are found to be additive 

type, dissolved aluminum quantity and current density. On the coating thickness the effective 

parameters are in turn current density, temperature, dissolved aluminum quantity and additive 

type.
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Giriş

Alüminyum ve alaşımları yüksek spesifik mukavemetleri, elektrik iletkenlikleri çok çeşitli

üretim teknikleri ile karmaşık şekilli ürünlerin üretilmesine olanak verdiği için otomotiv, inşaat,

savunma, ulaşım, elektronik ve havacılık sektörlerinde yoğun olarak kullanım alanı bulmaktadır.

Alüminyum ve alaşımlarını diğer metallerden ayıran en önemli özelliklerden biri yüzey oksidinin 

fonkisyonelliğidir. Kullanılan elektrolit çeşididne (bazik, asidik veya nötral), akım yoğunluğuna

ve sıcaklığa bağlı olarak anodik polarize edilen alüminyum üzerinde farklı morfolojilerde oksit 

filmi üretmek mümkündür. Filmin yapısı ve morfolojisi ise alüminyumun kompozisyonu, yüzey 

özellikleri, banyo bileşimi, sıcaklığı, akım yoğunluğu, karıştırma hızı, anot-katot arası mesafe, 

akım uygulam şekli ve gerilimin türü vb. pek çok değişken tarafından kontrol edilir. Alüminyum 

üzerine doğrudan akım uygulaması ile oluşturulan bu oksit tabakası üretim koşullarına bağlı

olarak malzemeyi korozyondan korumanın yanısıra optik görünümünü değiştirmek, tribolojik 

özelliklerini geliştirmek ve hatta nano tel üretimine yönelik olarak şablon amaçlı olarakta 

kullanılmaktadır. Alüminyum oksit tabakasının yapısı ve morfolojisi film/tabakanın mekanik, 

optik ve kimyasal özelliklerini etkilediğinden oldukça önemlidir.

Alüminyum oksit üretiminde sülfürik asit [1], kromik asit [2], oksalik asit[3], fosforik [4] ve 

sülfamik [5] asit gibi sınırlı miktarda oksit filmini çözen asitleri içeren banyo bileşimleri

kullanılabilir. Ayrıca bazı banyolar bu asitlerin karışımlarından oluşabileceği gibi banyolara 

değişik katkılarda ilave edilerek elde edilen filmin morfolojisi ve yapısı değiştirilmektedir [6-8]. 

Bu banyoların içerisinden sülfürik asit içeren banyolar düşük çalışma sıcaklığı, düşük potansiyel 

ihtiyacı ve küçük gözenek boyutlarının eldesinin mümkün olması nedeniyle en yaygın olarak 

kullanılanlardır.

Alüminyum anodizasyonu esnasında su molekülleri redüklenip hidroksil iyonu oluşurken

alüminyumdan çözünen iyonlar bu hidroksil iyonları ile oksitlenir. Prosesin ilk aşasında oksit 

tabakası yoğun ve süreklidir. Bu tabaka aşınmaya ve korozyona dayanıklı olup bariyer tabaka 

olarak adlandırılır. Bu tabakanın büyümesi oksidin yüksek elektrik direnci nedeniyle uygulanan 

hücre voltajının azalması ile sonlanır. Bu aşamada oksit kalınlığı nanometreler seviyelerindedir. 

Sonraki büyüme yavaş ve asit reaksiyonları ile Al+3 iyonlarının çözünmesi ile devam eder. 

Oluşan oksit yapısı bal peteği şeklinde olup petek/hücre boyutları (çapı, duvar kalınlıkları ve 

boyu) akım yoğunluğu, alüminyum bileşimi, banyo sıcaklığı, karıştırma hızı, banyo bileşimi,

anot-katot arası mesafe, işlem süresi ve akımın uygulanma şeklinden etkilenir ve oksit filmin 

kalınlığı ve sertliğini etkiler [9].

Alüminyum üzerinde oluşturulan oksit tabakası ürün yüzeylerinde aşınma ve korozyon 

dayanımını artırırken aynı zamanda yüzeyin optik görünümünü bir başka ifade ile estetiğini

değiştirir. Genel olarak sülfürik asitle yapılan anodik polarizasyon (eloksal film) tesislerinde 

anodizasyon 15-20V potansiyel aralığında 1,2-1,5A/dm2 akım yoğunluğunda, 20-23°C de 

sıcaklık aralığında ve 3,5mol/l sülfürik asit konsantrasyonunda yapılır.

Bu çalışmada alüminyum üzerinde sert eloksal (hard anodizing) tabakası geliştirmek amaç 

olmayıp, hedef özellikle sert yüzey ihtiyacı duyan piston vb. ürünlerin oksit tabaka sertliklerinin 

arttırılmasıdır. Bu amaçla işletmenin şartları gözönüne alınarak yüksek maliyet ve yatırım

gerektirmeden anodik oksit tabakasının sertliğinin arttırılmasına için Taguchi metodu [10] 

kullanılarak deneyler tasarlanmıştır. Tasarımda çözünmüş alüminyum miktarı, banyo sıcaklığı,

banyoya katılan katkı çeşidi ve akım yoğunluğu üç seviyeli olarak incelenmiştir.

Deneysel Çalışma

Deneylerde 2mm kalınlıkta 6060 alüminyum alaşımlı levhalar anot ve katot olarak olarak 

kullanılmıştır. Alüminyum levhaların kimyasal analizi optik emisyon spektroskopisi ARL 3460 

ile yapılmıştır. Tablo 1’de analiz sonuçları verilmiştir. Levhaların yağları yağ alma prosesi ile 

alınmış ve dağlama 63°C’de 15 dk gerçekleştirilmiştir. Sonrasında üç aşamalı olarak ilk aşamada

45°C sonrasında 21°C’lik banyolarda durulama yapılmıştır. Nötralizasyon 21°C’de 5dk olarak 

gerçekleştirilmiştir. Anodizasyon deneyleri Taguchi L9 tasarımına göre yapılmıştır. Tablo 2’de 

Taguchi tasarımında kullanılan parametreler ve seviyeleri verilmiştir. Anodizasyon deneyleri 

sonrası numuneler 21 °C’de durulanmış ve 98,5±1°C lik tespit banyosunda 85dk tutulmuştur.

Anodizasyon banyosu sülfürik asit ile değişik alüminyum çözünürlükleri kullanılarak

hazırlanmıştır. Deneylerde kullanılan katkılar hacimce %3’lük oksalik asit (H2C2O4), organik 

esaslı ticari EK57 ve WM80L olup tüm katkılar 20g/l oranında banyoya eklenmiştir. Ticari 

olarak kullanılan katkıların WM 80 L zayıf organik asit ve metal tuzları bileşiklerinin
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alüminyumdan çözünen iyonlar bu hidroksil iyonları ile oksitlenir. Prosesin ilk aşasında oksit 

tabakası yoğun ve süreklidir. Bu tabaka aşınmaya ve korozyona dayanıklı olup bariyer tabaka 

olarak adlandırılır. Bu tabakanın büyümesi oksidin yüksek elektrik direnci nedeniyle uygulanan 

hücre voltajının azalması ile sonlanır. Bu aşamada oksit kalınlığı nanometreler seviyelerindedir. 

Sonraki büyüme yavaş ve asit reaksiyonları ile Al+3 iyonlarının çözünmesi ile devam eder. 
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kalınlığı ve sertliğini etkiler [9].

Alüminyum üzerinde oluşturulan oksit tabakası ürün yüzeylerinde aşınma ve korozyon 

dayanımını artırırken aynı zamanda yüzeyin optik görünümünü bir başka ifade ile estetiğini

değiştirir. Genel olarak sülfürik asitle yapılan anodik polarizasyon (eloksal film) tesislerinde 

anodizasyon 15-20V potansiyel aralığında 1,2-1,5A/dm2 akım yoğunluğunda, 20-23°C de 

sıcaklık aralığında ve 3,5mol/l sülfürik asit konsantrasyonunda yapılır.

Bu çalışmada alüminyum üzerinde sert eloksal (hard anodizing) tabakası geliştirmek amaç 

olmayıp, hedef özellikle sert yüzey ihtiyacı duyan piston vb. ürünlerin oksit tabaka sertliklerinin 

arttırılmasıdır. Bu amaçla işletmenin şartları gözönüne alınarak yüksek maliyet ve yatırım

gerektirmeden anodik oksit tabakasının sertliğinin arttırılmasına için Taguchi metodu [10] 

kullanılarak deneyler tasarlanmıştır. Tasarımda çözünmüş alüminyum miktarı, banyo sıcaklığı,

banyoya katılan katkı çeşidi ve akım yoğunluğu üç seviyeli olarak incelenmiştir.

Deneysel Çalışma

Deneylerde 2mm kalınlıkta 6060 alüminyum alaşımlı levhalar anot ve katot olarak olarak 

kullanılmıştır. Alüminyum levhaların kimyasal analizi optik emisyon spektroskopisi ARL 3460 

ile yapılmıştır. Tablo 1’de analiz sonuçları verilmiştir. Levhaların yağları yağ alma prosesi ile 

alınmış ve dağlama 63°C’de 15 dk gerçekleştirilmiştir. Sonrasında üç aşamalı olarak ilk aşamada

45°C sonrasında 21°C’lik banyolarda durulama yapılmıştır. Nötralizasyon 21°C’de 5dk olarak 

gerçekleştirilmiştir. Anodizasyon deneyleri Taguchi L9 tasarımına göre yapılmıştır. Tablo 2’de 

Taguchi tasarımında kullanılan parametreler ve seviyeleri verilmiştir. Anodizasyon deneyleri 

sonrası numuneler 21 °C’de durulanmış ve 98,5±1°C lik tespit banyosunda 85dk tutulmuştur.

Anodizasyon banyosu sülfürik asit ile değişik alüminyum çözünürlükleri kullanılarak

hazırlanmıştır. Deneylerde kullanılan katkılar hacimce %3’lük oksalik asit (H2C2O4), organik 

esaslı ticari EK57 ve WM80L olup tüm katkılar 20g/l oranında banyoya eklenmiştir. Ticari 

olarak kullanılan katkıların WM 80 L zayıf organik asit ve metal tuzları bileşiklerinin
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karışımından oluştukları ve özellikle eloksal banyolarında yüksek sıcaklıklarda anodizasyon 

yapma amacıyla hazırlandıkları bilinmektedir.

Tablo 1. Alaşımın kimyasal analiz sonuçları (%ağ)

Tablo 2. Anodizasyon deney parametreleri ve seviyeleri 

Katkı çeşidi  Banyo Çözünmüş
Al konsantrasyonu 

(g/l)

Banyo Sıcaklığı
(°°C ) 

Akım
Yoğunluğu

(A/dm2)
1. seviye A (%3 Oksalik

asit)
3 16 1,2 

2. seviye B (EK57) 9 22 1,5 
3. seviye C (WM80L) 15 28 1,9 

Anodizasyon işlemi tamamlanmış numunelerin kesitleri metalografik olarak hazırlandıktan sonra 

Vickers sertlikleri HV0,05 Future Tech microhardness tester FM-700 ile ölçülmüş ve ışık

mikroskobu Nikon ECLİPSE MA200 ile kaplama kalınlıkları ölçülmüştür. Anodik oksit yüzey 

morfolojisi ise FEG-SEM (Jeaol 7000F) ile incelenmiştir.

Sonuçlar ve Tartışma

Tablo 3’de numunelerin ölçülen sertlik ve kalınlık değerleri verilmiştir. Elde edilen sertlik aralığı

384-427 ±10 Hv arasındadır. Eloksal kalınlıkları ise 15-28 ±2 µm aralığında değişmiştir.

Tablo 3. Taguchi L9 deney matrisi ve numunelerin sertlik ve kalınlık sonuçları

Kontrol edilen Deney Değişkenleri Sonuç Değişkenler

Katkı

Çeşidi

Sıcaklık

(°°C)

Akım

Yoğunluğu

(A/dm2)

Çözünmüş Al 

(g/l)

Sertlik

HV0,05

Kalınlık

µm

1 1 1 1 384 15 

1 2 2 2 422 21 

1 3 3 3 375 28 

2 1 2 3 408 16 

2 2 3 1 424 28 

2 3 1 2 391 17 

3 1 3 2 427 21 

3 2 1 3 418 19 

3 3 2 1 385 22 

Sonuç değişkenler “büyük olan iyidir” yaklaşımı gözönüne alınarak analiz edilmiş ve 
değişkenlerin istatistiki etki sonuçları sertlik ve kalınlık için Tablo 4’de verilmiştir.
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Şekil.1. Numunelerin metalografik kesitleri a.1 nolu numune, b. 2 nolu numune, c. 3 nolu 

numune, d. 4 nolu numune, e. 5 nolu numune, f. 6 nolu numune, g. 7 nolu numune, h. 8 nolu 

numune, ı. 9 nolu numune 

Şekil 1 de verilen mikroyapılar incelendiğinde anodik oksit tabakasının numune üzerinde 

oldukça düzgün ve her numunede homojen olarak oluştuğu görülmüştür.

Tablo 4. Sertlik ve kalınlık sonuç değişkenine ait etki analizi sonuçları

Sertlik değerleri için analiz sonuçları

Seviye Katkı Çeşidi Sıcaklık (°°C) Akım Yoğunluğu (A/dm2) Çözünmüş Al (g/l) 

1 393,7 406,3 397,7 397,7 

2 407,7 421,3 405,0 413,3 

3 410 383,7 408,7 400,3 

Aralık 16,3 37,7 11 15,7 

Kalınlık değerleri için analiz sonuçları

Seviye Katkı Çeşidi Sıcaklık (°°C) Akım Yoğunluğu (A/dm2) Çözünmüş Al (g/l) 

1 21,42 17,33 16,85 21,55 

2 20,18 22,72 19,80 19,77 

3 20,80 22,35 25,75 21,08 

Aralık 1,23 5,38 8,9 1,78 

Şekil 2’de kontrol edilen değişkenlerin sertlik ve kalınlık değişkenlerinin üzerine ortalama değer

etki grafikleri verilmiştir.

    
a       b 

Şekil 2. a. Sertlik ve b. Kalınlık sonuç değişkeni üzerine kontrol edilen parametrelerin ortalama 
değer etkileri.

Tablo 4 ve Şekil 2 incelendiğinde anodik oksit tabaka sertliği üzerine en etkili parametrelerin 

sırasıyla sıcaklık, katkı çeşidi çözünmüş alüminyum miktarı ve akım yoğunluğu olduğu

görülmektedir. Anodik oksit tabaka kalınlığı üzerinde ise akım yoğunluğu, sıcaklık, çözünmüş

alüminyum miktarı ve son olarakta kullanılan katkı çeşidinin etkili olduğu tespit edilmiştir.

Gözenekli alüminyum oksit (eloksal) tabakasının sertliğini artırmak için yapılan çalışmalar

incelendiğinde en etkili parametrelerin banyo bileşimi, banyo sıcaklığı ve akım yoğunluğu

dolduğu görülmektedir. Jeon ve Chung [11] alüminyum basınçlı döküm alaşımlarının eloksal 

tabaskası sertlikleri üzerine yaptıkları çalışmada sıcaklık arttıkça sertliğin düştüğünü ve sülfürik 

asitli banyo sertliklerinin sülfürik asit ve %2,5 oksalik asit içeren banyodan daha düşük olduğunu

gözlemlemişlerdir. Akım yoğunluğu arttıkça sülfürik asit içeren 20°C banyo sıcaklığında eloksal 

tabaka kalınlığı artarken oksalik asit içeren banyoda daha düşük olduğu gözlenmiş ve her iki 

elektrolitte de sabit akım yoğunluğunda artan sıcaklık ile film tabaka kalınlığının azaldığı tespit 

edilmiştir.

Aerts ve arkadaşlarının [12] 1050 alüminyum alaşımlarına potensiyostatik koşullarda 17V sabit 

voltajda 20µm anodik oksit film kalınlığı için sülfürik asit banyo kullarak değişik sıcaklıklarda

yaptığı çalışmada 5°C’den 50°C’ye yükselen elektrolit sıcaklığı ile oksit film gözenek 
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morfolojisinin değiştirdiği ve sertliğin yaklaşık 450Hv değerlerinden 175Hv değerlerine düştüğü

görülmüştür.

Bu çalışmada bir kerede bir faktörün değiştirildiği klasik deney tasarım yönteminden farklı

olarak Taguchi metodu uygulanmıştır. Taguchi L9 tasarımı seçilerek 3 seviyeli olarak 4 

parametre 9 deney yapılarak incelenmiş tasarımın başlangıcında alüminyum anodizasyon 

prosesinde parametreler arası etkileşimlerin oldukça yüksek olduğu bilinmesine rağmen bu 

etkileşimlerin kontrolü mümkün olmadığından parametreler arası etkileşimler tasarıma dahil 

edilmemiştir. Elde edilen sertlik ve kalınlık sonuçları birlikte değerlendirildiğinde sonuçların

literatürle oldukça uyumlu olduğu görülmektedir. Akım yoğunluğu kontrollü olarak yapılan

deneylerde kullanılan ticari katkıların sertlikte önemli oranda artışa yol açtıkları ve özellikle 

normal işletme sıcaklığında sertliğin yüksek iken artan sıcaklık ile düştüğü gözlenmiştir. Akım

yoğunluğundaki artış ile artan sertliğin daha çok film tabaka kalınlığındaki artışla ilgili olduğu

söylenebilir. Film kalınlığı arttıkça aynı akım yoğunluklarında sertliğin artması beklenen bir 

sonuçtur. Çözeltinin yaşlanması ile birlikte kalınlığın azalması ve sertliğin düşmesi beklenirken, 

katkıların oksit filmin kimyasal ve fiziksel özelliklerine etkisi nedeniyle sertlikte önce artan 

sonra azalan buna karşın kalınlıkta önce azalan sonra artan bir durum gözlenmiştir. Çalışmada

çözünmüş alüminyum miktarının 9g/l olduğu durumda en yüksek sertlik elde edilmiştir.

Ticari katkıların kimyasal bileşimlerindeki organik asit ve tuzların banyodaki çözünme 

kinetiğinde etkili olduğu söylenebilir. Bu katkıların özellikle işletmelerde banyo soğutmalarda

proses esnasında yaşanan güçlükler nedeniyle yüksek banyo sıcaklıklarına rağmen uygun 

kalitede eloksal tabaka üretime yönelik geliştirilmiş oldukları bilinmektedir. Çalışmada sertliğin

her ne kadar artan sıcaklık ile düştüğü gözlense de 28°C gibi yüksek banyo sıcaklıkta sertlik 

önemsenecek derecede yüksektir (384Hv). Filmlerin kalınlıklarında ise yüksek sıcaklıklarda

artma gözlenmiştir. Bu da söz konusu organik asit ve tuzların banyoda alüminyum oksit 

tabakasının çözünmesinde etkili olduğunu göstermektedir. İleri elektrokimyasal analiz teknikleri 

ile araştırılarak bu sonucu oluşturan mekanizma aydınlatılabilir.

Bu çalışmada ele alınan parametreler ve seviyeleri ile elde edilen anodik oksit filmin sertlik ve 

kalınlık değerlerine yapılan Taguchi analizi sonuçları gözönüne alındığında en yüksek sertlik 

değerinin ticari katkılar kullanılarak, 22°C’de, 1,9 A/dm2 akım yoğunluğunda ve 9g/l çözünmüş

alüminyum miktarı ile eldesi mümkündür. Bu koşullarda yapılan deneyde beklenilen sertlik ve 

kalınlık değerleri sırasıyla 442 ±10 Hv ve 26-28µm olması beklenmektedir. Akım yoğunluğu

1,5A/dm2 olduğunda ise 20-22 µm kalınlık beklenmelidir.

Şekil 3’de ise tespit işlemi sonrası alüminyum oksit tabakalarının üst yüzey morfolojileri FEG-

SEM elektron mikroskobu görüntüleri verilmiştir. Şekil 3’de verilen fotoğrafların özellikle 

yüksek büyütme görüntüleri incelendiğinde morfolojilerin birbirinden çok farklı olduğu

görülmektedir. Bu farklılıkta katkı türlerinin etkisi oldukça belirgindir. Şekil 3 a-c de oksalik 

asit, 3d-f de EK57 ve Şekil 3g-I da ise WM80L’ ye ait görüntüler verilmektedir ve her üç grupta 

değişen akım yoğunluğu, çözünmüş alüminyum miktarı ve sıcaklığa bağlı olarak morfolojiler 

değişmektedir. Özellikle artan sıcaklık ile gözeneklerin genişlediği görülmekle birlikte WM80L 

katkılı numunelerde bu durum daha belirgin hale gelmektedir. Anodizasyon prosesleri 

sonrasında gerçekleştirilen sıcak tespit işleminin yüzey anodik oksit film morfolojisi ve yapısına

etkisi ile çalışmalarda yüzeydeki değişimler ve tespit mekanizması ile ilgili tartışmalar hala 

devam etmektedir. Genel olarak sıcak tespit işleminin amacı anodik oksit filmde oluşan

gözeneklerin -işletmelerde çoğu zaman bu banyo sıcak su banyosudur- su ile doldurulmasını

sağlamak ve eloksal yüzeyin korozyon direncini artırmaktır. Önceleri bu işlem sonucunda filmin 

dış yüzeyine yakın yüzeylerde oksit filmin reaksiyona girerek yoğun amorf oksit filmden hidrate 

olmuş oksitleri (psedo böhmit ve/veya böhmit) oluşması ile gözeneklerin tıkandığı

varsayılmıştır. Ancak, yapılan son çalışmalar aslında k apanma işleminin gözenek boyunca 

olduğunu göstermektedir [13-15]. 

Yüzey morfolojileri değerlendirildiğinde kullanılan proses parametrelerinden özellikle katkıların

gözenek yapı ve morfolojilerini etkilediği ve bunun bir sonucu olarak tespit işlemi sonrasında

oluşan hidrate yapıların farklılaştığı görülmektedir. Bu sonuç eloksal yüzeylerin hem optik ve 

tribolojik özelliklerine yansıyacağı gibi korozyon dirençlerini de etkileyecektir.
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  g   h    ı
Şekil 3. Numunelerin metalografik kesitleri a.1 nolu numune, b. 2 nolu numune, c. 3 nolu 
numune, d. 4 nolu numune, e. 5 nolu numune, f. 6 nolu numune, g. 7 nolu numune, h. 8 nolu 
numune, i. 9 nolu numune 

Genel Sonuçlar 

Çalışmada alüminyum anodizasyon tabakasının sertlik ve kalınlığı üzerine Taguchi L9 deneysel 

tasarım yöntemi kullanılmıştır. Deney tasarımında 4 parametre (katkı çeşidi, akım yoğunluğu,

banyo sıcaklığı ve banyoda çözünmüş olan alüminyum miktarı) 3 seviyeli olarak ele alınmış ve 9 

deney gerçekleştirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Anodizasyon tabakası sertlikleri 384-427 ±10 Hv aralığında elde edilmiş, eloksal kalınlıkları ise 

15-28±2 µm aralığında değişmiştir.

• Anodik oksit tabaka sertliği üzerine en etkili parametrenin sıcaklık daha sonra katkı

çeşidinin, çözünmüş alüminyum miktarı ve akım yoğunluğunun, kalınlık üzerine ise akım

yoğunluğu, sıcaklık, çözünmüş alüminyum miktarı ve son olarakta kullanılan katkı

çeşidinin etkili olduğu tespit edilmiştir.

• En yüksek sertlik değerinin ticari katkılar kullanılarak, 22°C’de, 1,9 A/dm2 akım

yoğunluğunda ve 9g/l çözünmüş alüminyum miktarı ile elde edileceği, bu koşullarda

yapılan deneyde beklenilen sertlik ve kalınlık değerleri sırasıyla 442 ±10 Hv ve kalınlık

26-28µm’dir.

• Tespit sonrası yüzey morfolojileri değerlendirildiğinde kullanılan katkıların ve 

anodizasyon sıcaklığının gözenek yapı ve morfolojilerini hissedilir derecede etkilediği ve 

bunun bir sonucu olarak tespit işlemi sonrasında oluşan hidrat yapıların farklılaştığı

görülmüştür.

Teşekkür

Çalışmamıza verdikleri desteklerden dolayı Prof. Dr. Gültekin Göller’e ve Sn. Hüseyin Sezer’e 

çok teşekkür ederiz. 
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Investigation on Transversal Weld Characteristics (Charge Weld) for Structural Profile Production 
and Influence of Die Geometry on the Transversal Weld Length
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1

YAPISAL PROFİL ÜRETİMİNDE BİLLET BİLLETE KAYNAMA 
KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE KALIP GEOMETRİSİNİN

ENİNE KAYNAMA MESAFESİNE ETKİSİNİN ANALİZİ

Sadık Mutlu AYAN1, Yavuz ÇINAR 1, Berk YÖRÜKER1, Hüsnü ÖZTÜRK1,

 Özgül KELEŞ2 , Hasan SOFUOĞLU3
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Ekstrüzyon prosesinin  yukarıda belirtilen tüm avantajlarının yanında elbette proses 
kabiliyetinden gelen boyuna kaynama, enine kaynama, biyet kabuğu kusuru vb gibi bazı
kısıtları da mevcuttur. Bu çalışmada ekstrüzyon prosesinin kısıtlarından biri olan enine 
kaynama kusuru üzerinde durulmuştur.   Ekstrüzyon  ile yapılan profil üretimlerinin çoğunda
üretim kesintisiz değildir. Direkt ekstrüzyonda üretim; içinde tekrarlanan malzeme 
yüklemeleriyle kısmi-sürekli bir üretim olarak gerçekleştirilir.  Direk ekstrüzyon metodunda 
hammadde olarak kullanılan alüminyum alaşımından mamul biyet,  pres kovanına yüklenir ve 
kovanın önünde bulunan basit veya karmaşık şekilli kalıptan geçirilerek şekillendirilir ve 
profil haline dönüşür.

İster açık profil (solid) olsun ister kapalı (hollow profil), direkt ekstrüzyon metoduyla 
üretilmiş profillerin büyük bir kısmında birbirine eklenerek üretilmiş biyetlerin oluşturduğu
kaynak birleşimleri bulunur. Mimari sistemler için üretilmiş olan pek çok profilde enine 
kaynak kalitesi beklentilerin üzerindedir ve ürünler rahatlıkla kullanılabilir. Ancak yapısal
uygulamalarda bu kısımlar germe mukavemetini karşılasalar bile kesilerek hurdaya 
ayrılmaları gerekir.

Ekstrüzyon işlemi esnasında alüminyum biyet kovana yerleştirilir. Kovan içindeki 
alüminyumun akışının bir sonucu olarak biyetin kabuğu biyet sonuna birikir ve sona doğru
yapılan ekstrüzyon ile kısmi olarak kalıbın içine girer. Kalıbın içinde kalan alüminyum ile 
yeni biyetin birleşmesi enine kaynak birleşmesidir ve bu birleşimden üretilmiş profil kesitinde 
eski ve yeni biyet malzemesi aynı anda bulunur. Biyet kabuğun kalıbın içine girmesini 
minimumda tutabilmek için biyet araiş boyu; biyet boyu, biyet ve kovan sıcaklığının bir 
parametresi olarak tespit edilir ve kesilerek hurdaya ayrılır.

Enine kaynamanın istenen kalitede gerçekleşebilmesi için araişin kesiminin düzgün ve 
pürüzsüz olması, kesim yüzeyinde yağ, hava boşluğu olmaması, havuz veya alüminyum giriş
gözlerinde alüminyumun kesim sırasında boşaltılmayacak tasarımda olması, göz ve havuz 
alanlarının nispeten küçük olması gereklidir. 

Kalıptaki enine kaynama mesafesinin tayini; ampirik formüller yardımıyla hesaplama, 
makro dağlama  ve simülasyon metodu ile yapılabilir.

 Basit olarak hurdaya ayrılacak enine kaynama mesafesinin tayini için kalıbın içinde 
kalan alüminyum miktarı temel belirleyici parametredir. Hesabın sapmasında bir sonraki 
biyetin başında kalıptan çıkan alüminyum miktarı kalıbın içinde kalan miktardan daha az 
olması ve kalıp göz tasarımına bağlı olarak alüminyum akış hızındaki farklılık etkilidir.  Bu 
faktörler dikkate alındığında enine kaynak mesafesi olarak hesaplanan boyun iki katına
yakınının dikkate alınması gerekecektir. Bahsedilen oranlar ve etkileyen faktörler 
birleştirildiğinde (%60- %90  x 2) %150  gibi bir değer karşımıza çıkar. Bu değer endüstride 
kabaca hurda edilmesi gereken enine kaynama mesafesi olarak standardize edilebilir (biyet 
başı hurda  mesafesini). Bu şekilde enine kaynama mesafesi; kalıp içindeki alüminyum 
miktarının profilin toplam kesit alanına oranının 1,5 katı olarak hesaplanabilir. [1] 

Enine kaynama mesafesi (metre) = [kalıp içindeki alüminyum miktarı (kg)]/ [profil kesit 
alanı(kg/m) x figür sayısı]

Üretim verimliliği dikkate alındığında, biyet başında enine kaynama kusurundan 
dolayı  hurdaya atılacak mesafenin azaltılabilmesi için kalıp göz hacminin mümkün 
olduğunca  küçültülmesi tercih edilebilir. Fakat bu durumda da daha küçük gözler ve 
kaynama odası üretim hızının düşmesine sebep olabilir. Tasarımcılar her iki durum arasında
dengeyi gözeterek optimum kalıp tasarımını yapmalıdırlar.
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Açık ve kapalı profillerin kalıp tasarım tekniğine ve ekstrüzyon üretim tekniğine bağlı
olmakla birlikte katı (solid) profillerde; biyetin başında (ilk %10’ luk kısmında) biyet kabuk 
kusuru ve biyet biyete kaynama olmasına rağmen (Bknz Şekil 2), içi boş (hollow) profillerde 
bu ekstrüzyon kusurlarına ilave olarak tüm kesitte her zaman boyuna kaynama kusuru etkisi 
mevcuttur. (Bknz Şekil 3). 

Ekstrüzyon hurda miktarının optimizasyonu için biyet sonu kusuru (coring-back end 
defect) ile biyet başı kusurunun (transverse weld- charge weld ) birbirinden ayırdedilmesi
oldukça önemlidir.

Ekstrüzyoncular, birbirine benzer görünümlerde olan bu iki kusuru (biyet biyete kaynama ve 
biyet kabuğu kusuru) ayırt edebilmelidirler. Yeni biyet ekstrüze edildiğinde ilk olarak kalıbın
içindeki biyet kabuğu kusurunu temizler. Her iki kusur katmanı birbirine çok yakın ve benzer 
olduklarından kolayca karıştırılabilirler. Şekil 1-a da biyet kabuğu kusurunun bağlangıcı
gösterilmiştir. Yeni billetin gelmesiyle Şekil 1-b de biyet kabuk etkisi azalmış ve yeni 
malzeme kesiti kaplamaya başlamıştır. Her iki kusurun görünümleri birbirine benzer olmakla 
birlikte birbirinden çok farklı sebep ve mekanizmalar ile ortaya çıkarlar. (Bknz Şekil 1). 

Biyet kabuğundan kaynaklanan ve içerisinde tersine (inverse) segregasyon, kaba 
intermetalikler ve kaba oksitler içeren biyet sonu kusuru, biyetin %85-%88’ i ekstrüze 
edildiğinde kalıba geçmeye başlar-ortaya çıkar. Soğuk baskı pulu (dummy blok) kullanılarak
ortaya çıkması geciktirilebilir fakat çok büyük araiş boyu kullanılmadığı sürece ortadan 
kaldırılamaz. Çoğu ticari 6XXX serisi profil üretimlerinde, %15 lik bir kısmın ekstrüze 
edilmemesi söz konusu değildir. Bunun kesilip atılması yüksek hurda oranı anlamına gelir ve 
verimi düşürüp ürün maliyetini çok yükseltir. Ticari uygulamaların büyük bir kısmında biyet 
kabuğunu içeren araiş boyu, bilet boyunun %2-%5 arasında belirlenir ve uygulanır. [2] 

Biyet kabuk etkisi yeni basılan biyet ile büyük oranda temizlenmesine rağmen içi boş profil 
kalıplarında (hollow dies) bazı kaba partiküller kalıp ayaklarının altındaki ölü bölgelerde 
birikebilir ve boyuna kaynama kalitesini olumsuz etkileyebilirler. [?]

Diğer yandan yeni biyetin ön alnıyla kalıbın arkasındaki kesilmiş biyetin yüzeyinin 
birleşmesinden oluşan biyet billete kaynak birleşmesi, biyetin kesimi sırasında kullanılan
yağlayıcıları ve kirleri içerir. Birleşme biyetin yüzeyindeki oksit filmin parçalanarak kırılması
ile oluşur. Biyet biyete birleşme de ekstrüzyon boyunun ilk %10 unda ortaya çıkar.

          

Şekil 1: Boru kesitinde a) biyet kabuğu kusuru(coring- back end defect) , b) enine kaynama 
ve biyet kabuğu kusuru birlikte ,(Asaş)

Her iki durumda da biyetlerin kabuğunda ve alnında oksit tabakası bulunur. Bu oksit tabakası
birbiri üzerine ekstrüze edilmiş biyetlerde biyetlerin birbirine yeterince yapışmamasına sebep 
olur. Yapısal profil üretiminde biyetin başında bu oksit tabakasından dolayı yeterince 
kaynayamamış biyetten üretilen profiller tespit edilerek hurdaya ayrılır.
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Şekil 2:Solid Profilde biyet sonu kusuru
ve enine kaynama başlangıcı bir arada
,(Asaş)

Şekil 3: Boru kesitinde a) enine kaynak
(transverse weld), b) biyet kabuğu
kusuru(coring- back end defect), c)
boyuna kaynama kusuru (seam
weld),(Asaş)

Bu çalışmada raylı sistem uygulamalarında kullanılan ve dinamik ve statik yük altında çalışan
çok odacıklı alüminyum profilin üretimi gerçek üretim şartlarında yapılarak enine kaynak 
mesafesi tayin edilmiş ve buna etki eden geometrik parametreler incelenmiştir.

1. DENEYSEL ÇALIŞMA

Bu çalışmada seçilen profil (bknz Şekil 4) 6082 alaşımında direkt ekstrüzyon metuduyla 
porthole kalıp tekniği ile yapılmış kalıptan extrüze edilerek ve T6 temperi yapılmıştır..
Üretilen profiller daha sonra 3 ile 10 metre boyları arasında muhtelif boylarda kesilerek 
işlenmeye hazır hale getirilmiştir.

Doğrudan Soğutmalı döküm metodu ile 355 mm çapında (14”)  6,5m boyunda kütükler 
dökülmüş ve  döküm sonrası sürekli homojenizasyon prosesine girmeden önce %100 
ultrasonik testten geçirilerek çatlak kontrolü edilmişlerdir.

Şekil 4: a)Alüminyum profil kesiti, b) Profildeki boyuna birleşim kesitleri 

Ekstrüzyon işlemi SMS MEER marka önden yüklemeli 5500 ton gücünde 1600 mm boyunda 
14” çapında biyet ekstrüze edebilme kapasitesine sahip direkt ekstrüzyon presinde  
yapılmıştır.  Ekstrüzyon öncesi biyetler çok bölgeli gazlı biyet ısıtma fırınında ön ısıtmaya
tabi tutularak sıcak kesim makasında istenen boya kesilmiş, daha sonra da 6 ısıtma bölmesine 
sahip bilgisayar kontrollü indüksiyonlu biyet ısıtma fırınında konik ısıtma yapılarak nihai 
sıcaklığına getirilmiştir.

b
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Odacıklı profilin üretimi zıvana, kalıp, kalıp arkası, destek (bolster) ve destek parçasından
oluşan sıcak iş takım çeliğinden imal edilmiş kalıp setiyle gerçekleştirilmiştir  (Bknz Şekil 5). 
Kalıp sertliği 46-48 HRC olup 450-460 kalıp ısıtma fırınında ısıtılarak üretime alınmıştır.

        

Şekil 5: a) Kalıp 3D tasarımı resmi, b) Gerçek kalıp resmi (alüminyum giriş-çıkış tarafı)

Şekil 6’da görüleceği gibi profilin kesitini besleyecek kalıp gözlerinin tamamı birbirinden 
farklı geometride, kalıp merkezinden farklı uzaklıkta ve farklı kesit alanında tasarlanmıştır.
Kalıp zıvanalı olup 364 mm kovan çapına sahip 55MN prese uygun olarak maksimum 
alüminyum giriş çapı 340mm olacak şekilde 9 farklı alüminyum giriş gözüyle tasarlanmış ve 
üretilmiştir.

Bu çalışmada profil üretiminde ikinci biyetten başlayarak ortaya çıkan ve bir önceki biyete 
eklenerek devam eden üretimde alın alına yapıştırılan biyetlerin kalıbın farklı gözlerindeki 
evrimi detaylı olarak incelenmiştir. Şekil 8’da kalıp üzerindeki her bir gözün profilin hangi 
parçacığını beslediği gösterilmiştir. Kalıp gözleri G1 den G9 a kadar numaralandırılmış ve 
bunların beslediği kesit parçacıkları da aynı numarayla incelenmiştir.

Şekil 6: a)Profil kalıp tasarımında göz yerleşimi, b) Farklı kalıp gözlerinden beslenen kesitler

2. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Profil kesitinde kalıp göz sayısı kadar farklı akış bulunur ve her bir akış ayrı bir enine 
kaynama oluşturur. Her bir gözün beslediği kısmi kesit teker teker ele alınır. Kalıp göz 
hacmi/profil kısmi kesit alanı arasındaki oranın bu kalıptaki 9 farklı gözde 1,58 ile 3,91 
arasında değiştiği görülmüştür. Genel hesap için kullanılan ampirik 1,5 oranı,  her bir kalıp
için biyet başından alınacak numuneler makro test ile analiz edilerek doğrulanması gerekir. 
Yapısal olmayan profillerde  ve profilin kullanım yerine bağlı olarak enine kaynama mesafesi 
tahmini için ampirik değer olan 1,5 katsayısı kullanılabilir fakat özellikle yapısal profil 
üretiminde  kusursuz ürünün (her bir profil kısmi kesit parçacığının kusurdan arınmış)
belirlenebilmesi için kalıp duruş izinden itibaren alınacak numunelere makro test uygulanması
zorunludur. Ancak uygulanacak makro test ile enine kaynama mesafesinin gerçek evrimi ve 
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kesitten tamamen temizlendiğinin tespiti yapılabilir. Her bir kalıp gözünün ve bunların
beslediği profilin kesit parçacığının alanı teorik olarak hesaplanmış ve Tablo 2’te verilmiştir.
Yapılan üretim sonrasında kaynama bölgelerinin tespitine yönelik makro dağlama testi 
uygulanmıştır. Profilin kesiti 9-10gr/lt lik NaOH banyosunda 15 dakika bekletilerek makro 
dağlama yapılmış ve kaynama bölgelerinin gerçek pozisyonu tespit edilmiştir.

Boyuna kaynama noktaları dikkate alınmadan ilk biyet başından sonraki biyet sonuna kadar 
alınan tüm numuneler dağlanmış ve enine kaynama durumu ve profillerdeki kabuk etkisi 
incelenmiştir. Şekil 9’da kalıp duruş izinden itibaren 680-835 mm aralığındaki dağlanmış
profil numunelerindeki biyet kabuğu etkisi, ve eski ve yeni malzeme akışı başlangıcı makro 
yapısal olarak görüntülenmiştir.

Şekil 9’da görüldüğü üzere 6 ve 8 numaralı gözden 
beslenen alanda yeni biyet evrimi yeni başlamış buna 
karşılık 1 ve 7 numaralı gözden beslenen kesitte yeni 
biyet kesitin büyük bir kısmını kaplamıştır.

Şekil 9:  Kalıp duruş izinden itibaren 680-835 mm 
aralığındaki dağlanmış  profil numunesinde biyet 
kabuğu etkisi, eski ve yeni malzeme akışı başlangıcı

Şekil 10 :  Biyet başı a3, b6, c7, ve d10 nolu numunelerin enine kaynama evrimi(makro)

Tablo 1 : Alın kaynağı ve biyet kabuk akış mesafesi teorik&fiili karşılaştırma tablosu
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Şekil 11 : Enine kaynak teorik ve fiili mesafesi karşılaştırma (%95 oranlı TV) 

Şekil 12 : Enine kaynamanın herbir göz için profil boyunca oransal değişimi

Şekil 13 : Enine kaynak mesafeleri gerçek ve teorik başlama ve bitiş şematik gösterimi
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Bu çalışma eski biyetin tüm profil kısmi kesit parçacıklarından tamamen bitip yeni biyetin 
kesitleri kaplama evriminin her bir gözde farklı olduğunu göstermiştir.

Profilin enine kaynama kusurundan tamamen arınmış kısmının tayininde göz hacmi/kesit 
alanı oranı en fazla olan gözün beslediği profil kısmi kesit parçacığı belirleyicidir ve  enine 
kaynama mesafesinin kısaltılması ve dolayısıyla biyet başında profilden hurdaya ayrılması
gereken miktarın azaltılması bu kalıp gözünün optimize edilmesiyle sağlanabilir.

Analiz edilen kalıbın tüm gözlerindeki eski biletten gelen malzeme 1925mm lik mesafede 
%95 oranında temizlenirken 4 numaralı gözde   yeni biyet 2375mm mesafede başlamış ve 
2968mm ancak %95 oranında temizlenmiştir. 4 numaralı gözün %99 oranında temizlenmesi 
3255mm de gerçekleşmiştir. Genel profilin hurda mesafesinin kısaltılması için  4 numaralı
kalıp gözünün kesit alanının ve dolayısıyla hacminin 2 katına çıkartılması durumunda 12,3 
olan  göz kesit alanı /profil kesit alanı oranı 6 ya inecek ve 2200 mm lik mesafede 4. gözdeki 
yeni malzeme evrimi de tamamlanabilecektir. Bu şekilde 3255mm de tamamlanan yeni biyet 
evrimi 2200mm civarınfa tamamlanarak 1055 mm daha az enine kaynama kusuru barındıran
profil üretilebilecektir.

Yapısal profil uygulamalarında enine kaynama mesafesine ilave bir emniyet mesafesi 
eklenmelidir. Bu ekstrüzyon şartlarından gelen değişkenliğin oluşturacağı riski ortadan 
kaldıracaktır.

Alüminyum ile dolu olan kalıp gözlerine girecek olan yeni biyet, gözün tamamında homojen 
olarak akmaz. Gözün cidara yakın kısmında akış daha yavaş, merkezde daha hızlıdır.
Dolayısıyla alüminyum tüm göz kesiti boyunca farklı akış gösterir. Yeni malzeme gözün 
merkezinden erken akar, cidarlarda daha geç akarak her iki biletten olan malzemenin aynı
anda gözden akmasına sebep olur. Akış ideal ve homojen olsaydı-cidar ile merkez arası hız
farkı olmasaydı- yeni biyet malzemesi eski malzemeyi bit rijit katı gibi öteleyerek kalıptan
geçirmesi beklenirdi. Bu durumda kalıp göz hacmi ile profil kısmi kesit parçacığı arasındaki
oran tam olarak enine kaynama mesafesini verebilirdi.

Kalıp gözünün içindeki gecikmeli akışa ayrıca göz ve kaynama odalarındaki ölü bölgeler 
sebep olur. Kalıp gözüne girdiği andan itibaren zaten homojen olmayan malzeme akışı, göz ve 
kaynama odalarındaki ölü bölgelere ayrıca takılarak daha da gecikir. Bu durumda da eski ve 
yeni biletten olan karışık akış, ideal akış mesafesine göre çok daha fazla uzayabilir.

Kalıp içerisinde bulunan  malzemenin kalıptan geçmesinde hacim dengesine göre hesap 
yapılır fakat kalıp içindeki ölü bölgeler kalıp gözüne enine kaynama mesafesi üzerinde 
etkilidir fakat bu çalışmada ölü bölgelerin etkisi detaylı incelenmemiş toplamdaki etkisi 
değerlendirilmiştir.

Enine kaynama mesafesi tayininde makro test gerçek neticeyi veren metottur fakat bunun 
yanında geliştirilen ekstrüzyon analiz programlarıyla enine kaynama mesafesinin tayini 
simülasyon ile de mümkün hale gelmiştir.   Simülasyonlarda konan sınır şartlarının gerçek 
prosesi yansıtma oranına ve üretim sırasındaki değişkenliğin etkisinin simüle edilebilmesine 
bağlı olarak  daha sağlıklı neticeler  alınabilecektir.

Genel Sonuçlar

Bu çalışmada kapalı profil üretimi için yapılan zıvanalı kalıpta birbiri ardı sıra ekstrüzyona 
tabii tutulan biyetlerin akışı incelenmiş ve kalıp göz geometrisinin ve pozisyonunun, bu gözün 
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beslediği profil kesit parçasındaki akışa etkisi analiz edilmiştir.  Enine kaynama mesafesinin 
tayininde ana parametreler olan kalıp göz alanı ve toplam göz hacminin bu gözlerin beslediği
profil kesit parçacığına oranı arttıkça enine kaynama mesafesi de buna bağlı olarak arttığı
gözlenmiştir.

• Enine kaynama mesafesinde kalıp göz tasarımı ve boyutları, ve göz hacmi/profil 
kısmı kesit oranı  ana belirleyici faktördür. 
Profilin kusursuz kısmının tespiti için kalıbın tüm gözlerindeki akış teker teker 
analiz edilir. Profilin tüm kesitinin kusursuz kısmının belirlenebilmesi kısmi kesit 
parçacıklarındaki en uzun kaynama mesafesine bağlıdır.

• Profil kısmi kesit parçacıklarında yeni biyet evrimi aşamalı gerçekleşir ve tam 
olarak tespit edilmesi zor olduğu için %99,5 oranında tamamlandığında malzeme 
kusursuz olarak değerlendirilebilir.

• Kalıp gözlerindeki akışta, göz geometrisi, gözün kovan merkezine olan mesafesi, 
göz ve kaynama odalarındaki ölü bölgeler ve bunların geometrisi etkilidir. 

• Enine kaynama mesafesi tayininde daha önceki çalışmalarda 1,5 olarak tespit 
edilen ampirik oran (kalıp göz hacmi/profil kısmi kesit alanı arası oran),  tahmini 
değer olarak kullanılabilir fakat  her bir profil kalıbı ve her bir kalıp gözü için ayrı
ayrı doğrulanmalıdır. Bu çalışmada 1,58 ile 3,91 arasında değiştiği görülmüştür.

• Enine kaynama mesafesini minimum olması için kalıp tasarımında göz hacimleri 
küçültülmelidir.  Fakat bu durum, üretim hızının ve veriminin düşmesine sebep 
olabilir.

• Minimum enine kaynama mesafesi için; kalıp gözleri ile o gözden beslenen kısmi
kesit parçacıkları arasındaki oran birbirine yakın olmalıdır. Farklı olan kalıp
gözleri, tasarım değişikliği ile optimize edilebilir. 

• Katı (Solid) profiller ile boşluklu (hollow) profillerde enine kaynama mesafesi 
evrimi birbirinden farklı karakter gösterir. 

• Gerçek enine kaynama mesafesi tayini için en etkili metod makro dağlamadır.
• Tüm gözler için  yapılan makro analiz neticesinde tespit edilen enine kaynama 

kusurunun bitiş mesafesine emniyet payı ilave edilmelidir. 
• Enine kaynama mesafesi tayininde ekstrüzyon simülasyonu bir hesap metodu 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gerçek neticeler ile simülasyon neticelerini 
karşılaştırılacak çalışmaların yapılması kalıp tasarımı aşamasında proses hurda 
miktarlarının tayini ve optimizasyonu için yararlı olacaktır.
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AA6063 Alaşımında Yaşlandırma Parametrelerinin Mekanik Özelliklere Etkisi

Effects of Aging Heat Treatment Parameters to Mechanical Properties at AA6063 Allloy

Koray Turbalıoğlu, Tuna Yıldız, Cemal Özsüt
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AA6063 ALAŞIMINDA YAŞLANDIRMA PARAMETRELERİNİN
MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Koray TURBALIOĞLU, Tuna YILDIZ, Cemal ÖZSÜT 

Zahit Alüminyum San ve Tic A.Ş. Adana 
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ÖZET

6xxx serisi Alüminyum alaşımlarından AA6063 Alüminyum alaşımı ekstrüzyon yöntemi ile 
profil üretiminde en çok tercih edilen alaşımdır. Bu çalışmada AA6063 alaşımı için 
yaşlandırma şartlarının (çözünme sıcaklığı, yaşlandırma sıcaklığı ve yaşlandırma süresi) 
mekanik özelliklere olan etkisi iki deneysel metot ile incelenmiştir. 6 farklı çözünme 
sıcaklığından sonra 5 gün doğal olarak yaşlandırılan numuneler 1800C’de 6 saat süre ile yapay 
olarak yaşlandırılıp mekanik özellikleri belirlenmiştir. Aynı sıcaklıkta (550 0C’de)
çözündürme ısıl işlemi uygulanan numuneler 1800C’de 5 farklı sürede yapay olarak 
yaşlandırılıp mekanik özellikler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: AA6063, Ektrüzyon, Yaşlandırma Isıl İşlemi. 

ABSTRACT

6xxx series aluminum alloys of the AA6063 aluminum alloy extrusion profile production method is most 
preferred alloy. In this study, the aging conditions for AA6063 alloy (the dissolution temperature, aging 
temperature and aging time) the effect of the mechanical properties were investigated with two experimental 
methods. 6 different dissolution temperature for 5 days after the artificially aged samples with naturally 1800C
for 6 hours was determined yaşlandırılıp mechanical properties. At the same temperature (at 550 0C temperature) 
solubilization heat treatment is applied to the samples at 6 different time yaşlandırılıp artificially 1800C
mechanical properties were determined. 

Keywords: AA6063, Extrusion, Aging Heat Treatment. 

1.GİRİŞ

6xxx serisi Alüminyum alaşımları Al-Si-Mg alaşımları olarak bilinmektedir. 6xxx serisi 
Alüminyum alaşımları Ekstrüzyon sektöründe yoğun olarak kullanılmaktadır. AA6063 
alaşımı da Ekstrüzyon sektöründe en fazla kullanılan 6xxx serisi Alüminyum alaşımıdır. Öyle 
ki Ekstrüzyon sektöründe kullanılan 6xxx serisi alaşımların % 70’i AA6063 alaşımıdır.
Ekstrüzyondan başka, döküm ve dövme prosesleri içinde kullanılan alaşımları olan 6xxx 
serisi alaşımlar yaşlandırma sertleşmesi gösterirler. 6xxx serisi alaşımlar orta düzeyde 
mukavemet, yüksek korozyon direnci, kaynak yapılabilme, ekstrüzyon ile şekillendirilebilme,
anodik olarak kaplanabilme gibi özelliklere de sahiptirler. 

AA6063 Alüminyum alaşımı ekstrüzyon proesesi için çeşitli çaplarda Düşey Sürekli Döküm 
prosesi ile billet olarak üretilir. Üretilen billet malzemeler ekstrüzyon prosesi öncesinde 400-
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5000C arasında değişen sıcaklıklarda ön ısıtma yapılırak ekstrüzyon prosesi uygulanır.
Ektrüzyon sonrasında presten çıkan profil olarak adlandırılan Alüminyum malzemenin 
sıcaklığı 510-5500C sıcaklıkları arasındadır. Profiller sonrasında hava ile hızlı şekilde
soğutulur ve istenilen mekanik özellik değerlerini elde edebilmek için 1800C gibi bir 
sıcaklıkta 5-6 saat gibi değişen sürelerde yaşlandırma ısıl işlemine tabi tutulurlar.

AA6063 alüminyum alaşımından ekstrüzyon prosesi ile üretilen malzemeler inşaat sektörü 
(kapı-pencere doğramaları, panjur profilleri vb), otomotiv sektörü (araç gövde ve panellerinde 
kullanılan profiller), mobilya sektörü (kulplar, çerçeveler vb), elektrik-enerji sektörü (iletken 
malzemeler, güneş enerjisi panelleri, soğutucu profilleri vb) gibi pek çok sektörde yoğun
olarak kullanılmaktadır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Yapılan çalışmada kullanılan AA6063 Alüminyum alaşımı Zahit Alüminyum A.Ş.’nin Billet 
Üretim Tesislerinde standartlara uygun şekilde birincil hammadde kullanılarak üretilmiştir.
Üretilen Alüminyum Billet malzemenin kimyasal bileşiminin standartlara uygunluğu spektral 
analiz cihazı ile belirlenmiştir. Tablo 1’de AA6063 Alüminyum alaşımının kimyasal 
bileşiminin EN 573 standartına göre değerleri ve Zahit Alüminyum’da üretilen 5123 döküm 
numaralı AA6063 Alüminyum alaşımının kimyasal bileşim değerleri verilmiştir.

Tablo 1. EN 573 standartına göre AA6063 Alüminyum alaşının kimyasal bileşimi ve Zahit 
Alüminyum’da üretilen AA6063 Alüminyum alaşımının kimyasal bileşimi

Si Fe Cu Mg Mn Zn Ti Al 
AA6063
EN 573

0,20-
0,60

Max.
0,30

Max.
0,10

0,45-
0,90

Max.
0,10

Max.
0,10

Max.
0,10 Remain

5123  0,35 0,18  0,03  0,51  0,05 0,01   0,02  98,8 

Üretilen AA6063 Alüminyum alaşımı billet malzeme ekstrüzyon prosesi ile  ölçülerinde 24 
mm çapında profil malzemeler üretilmiştir. Elde edilen silindir şeklindeki malzemelerden TS 
EN ISO 6892-1’ye uygun olacak şekilde çekme testi numunesi hazırlanmıştır. Elde edilen 
numuneler Zwick marka çekme testi cihazında çekme testi uygulanmıştır. Sonrasında Sertlik 
test cihazı ile Brinell cinsinden sertlik değeri elde edilmiştir. Yaşlandırma ısıl işlemi
deneylerinde; sıcaklık ve süre değerleri programlanabilen PLC kontrollü laboratuar tipi ısıl
işlem fırını kullanılmıştır. Tablo 2’de Zahit Alüminyum’da üretilen ölçülerindeki profil 
malzemenin mekanik özellik değerleri verilmiştir.

Tablo 2. Zahit Alüminyum’da üretilen ölçülerindeki profil malzemenin mekanik özellik 
değerleri

Akma
Dayanımı

(Mpa)

Çekme
Dayanımı

(Mpa)
% Uzama Binell

Sertlik

Zahit 62,5 120 24,8 51 
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3.DENEYSEL SONUÇLAR 

3.1. Çözündürme sıcaklığının mekanik özelliklere etkisi 

AA6063 Alüminyum alaşımı ölçülerindeki profilden hazırlanan numuneler 500, 510, 520, 
530, 540 ve 5500C’lerde 30 dakika bekletildikten sonra su verilip 5 gün ön yaşlandırma
yapılmıştır. Ön yaşlandırma işleminden sonra numuneler 1800C’de 6 saat yapay 
yaşlandırılmıştır.  Bu işlem sonrasında elde edilen mekanik özellikler Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Çözündürme ısıl işleminin mekanik özelliklere olan etkisi 

Sıcaklık
(0C)

Akma
Dayanımı

(Mpa)

Çekme
Dayanımı

(Mpa)

%
Uzama

Binell
Sertlik

500 209 267 12 75,36 
510 213 269 12 80,14 
520 238 276 12,1 81,56 
530 265 280 13,9 82,1 
540 251 264 14,8 79,6 
550 245 259 16,1 78,6 

Elde edilen sonuçlara göre 510-5300C arasındaki çözünme sıcaklıklarında numunelerin akma 
dayanımı ve çekme dayanımı değerlerinin arttığı görülmüştür. Uzama değerlerinde ise tüm 
sıcaklık değerlerinde artış yaşanmıştır. Akma dayanımı ve çekme dayanımında görülen 
artışlar malzemenin Brinell sertlik değerlerinde de görülmüştür. Ancak görülen artış dayanım
değerlerine göre daha az olmuştur. Öyle ki en düşük sıcaklık olan 5000C’de Brinell sertlik 
değeri 75,36 iken 5300C’de 82,1 Brinell değerine ulaşmış sonra da artan sıcaklık ile beraber 
azalmıştır. Malzemenin mekanik özelliklerindeki bu artışın yüksek sıcaklıklarda daha üniform 
katı eriyik oluşması, su verme hızı arttığı için doymuş katı eriyik çözelti içindeki boşluk ve 
dislokasyon hatalarının artması, oluşan hatalı bölgelerin çekirdeklenmeyi kolaylaştırıp ince ve 
daha fazla çekirdek oluşturarak malzemenin yapısında küçük taneli ve daha fazla miktarda 
Mg2Si çökeltileri oluşturması ile ilgili olduğu düşünülmüştür. Ayrıca yüksek sıcaklıkta
çöüznen 2.faz oranı ile ilgili olarak aşırı doymuş katı eriyik içinde düşük sıcaklıklara göre 
daha fazla Si atomlarının bulunması yaşlandırma sırasında Si atomlarının Mg atomlarına göre 
daha yavaş yayınması ve Mg2Si fazının çökelti faz tanelerinin miktarının artmasından
meydana geldiği söylenebilmektedir. 

530-5500C’ler arasındaki çözündürme sıcaklıklarında ise akma dayanımı ve çekme dayanımı
değerlerinde azalma meydana gelmiştir. Bu duruma sebep olarak ise; daha yüksek 
sıcaklıklardan su verildiği zaman oluşan aşırı doymuş katı çözeltinin tane sınırlarında
çökelebileceği düşünülen saf Si çökeltilerinin yaşlandırmada yeterli miktarda Mg2Si fazının
çökelmesine daha az imkan vermesi olarak düşünülmüştür.
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3.2. Yaşlandırma zamanının mekanik özelliklere etkisi 

AA6063 Alüminyum alaşımı ölçülerindeki profilden hazırlanan numuneler 5500C’lerde 30 
dakika bekletildikten sonra su verilip 5 gün ön yaşlandırma yapılmıştır. Ön yaşlandırma
işleminden sonra numuneler 1800C’de 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 saat yapay yaşlandırılmıştır.  Bu 
işlem sonrasında elde edilen mekanik özellikler Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4. Yaşlandırma süresinin mekanik özelliklere olan etkisi 

Yaşlandırma
Süresi (saat)

Akma
Dayanımı

(Mpa)

Çekme
Dayanımı

(Mpa)
% Uzama Binell

Sertlik

6 254 271 13,9 81,6 
7 255 276 13,9 82,5 
8 259 281 14,6 83,4 
9 239 256 14,6 82,1 

10 236,8 254 14,5 81 
11 234,1 250 15,1 79 

Elde edilen sonuçlara göre yaşlandırma zamanı 6-8 saat arasında malzemenin akma dayanımı
ve çekme dayanımı değerlerinde artış görülmüştür. 9-11 saat arasında ise malzemenin akma 
dayanımı ve çekme dayanımı değerleri ise azalmaya başlamıştır. Malzemenin Brinell sertlik 
değerlerinde de aynı durum yaşanmıştır. Sertlik ve mukavemet değerlerinde yaşanan azalma 
ile ilgili olarak; uzun yaşlandırma sürelerinde oluşabileceği düşünülen aşırı yaşlanmış
yapıdaki çubuk şeklindeki kaba Mg2Si fazı çökeltilerinin oluşması olarak düşünülmüştür.

4. SONUÇLAR 

1. Çözündürme sıcaklığı 500-5300C arasında mukavemet ve sertlik değerlerinin arttığı,
5300C’den sonraki sıcaklıklarda ise azaldığı görülmüştür.

2. Çözündürme sıcaklığı 510-5200C arasında % uzama değerinde meydana gelen artış az 
miktarda iken 520-5400C arasında % uzama değerinde daha fazla artış meydana 
gelmiştir.

3. Çözündürme sıcaklığına göre en yüksek mekanik özellik değerleri 5300C’de 30 dakika 
bekletildikten sonra su verilip 5 gün ön yaşlandırma yapılıp sonra 1800C’de 6 saat 
yapay yaşlandırılan numunede elde edilmiştir.

4. Yaşlandırma süresi 6-8 saat arasında mekanik özellik değerlerinin arttığı, 8 saatten 
sonraki sürelerde ise azaldığı görülmüştür.

5. Yaşlandırma süresine göre en yüksek mekanik özellik değerleri 5500C’de 30 dakika 
bekletildikten sonra su verilip 5 gün ön yaşlandırma yapılıp sonra 1800C’de 8 saat 
yapay yaşlandırılan numunede elde edilmiştir.
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ÖZET
Son yllarda havaclk, savunma sanayi ve otomotiv endüstrisinde enerji tasarrufu, hafiflik ve 
konfor gibi nedenlerden dolay alüminyum alaşmlar tercih edilmeye başlanmştr. 
Mukavemet, şekillendirilebilirlik, korozyon direnci ve geri dönüştürülebilirlik gibi cazip 
özelliklere sahip olan EN AW 6082 alaşm alüminyum dövme alaşmlar arasndaki en 
popüler alaşmdr. Sahip olduğu özelliklerle 6082 alaşm yaygn olarak otomotiv süspansiyon 
bileşenlerinde kullanlmaktadr. Geleneksel üretim döngüsü EN AW 6082 billetlerin daha 
küçük çapl profillere ekstürüde edilmesi ile başlamaktadr. Fakat yüksek deformasyon ve 
düşük scaklkta yaplan ekstrüzyon işlemi esnasnda oluşan iç enerjiden ve prosesteki yüksek 
gerilmelerden dolay yüzeyde yeniden kristalleşmiş taneler, merkezde ise eş eksenli ipliksi 
taneler olmak üzere heterojen bir yap oluşmaktadr. Bu nedenle, nispeten yüksek 
scaklklarda gerçekleştirilen çözeltiye alma sl işlemi srasnda dövme 6082 süspansiyon 
bileşenlerinin yüzeyinde yeniden kristalleşen taneler yüksek scaklğa maruz kaldğnda 
büyüyüp irileşmektedir. Bu çalşmada, iri tane içermeyen homojen kesit yaps elde edilerek 
daha yüksek yorulma performans ve daha uzun servis ömrü sağlamak amacyla alternatif bir 
proses belirlenmiştir.
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FORGED COMPONENTS 

ABSTRACT
An attractive combination of strength and formability, corrosion resistance and recyclability has made the age-
hardening EN AW 6082 one of the most popular aluminium forging alloys. 6082 alloy forgings are thus used 
extensively in automotive suspension components. The conventional manufacturing cycle starts with the casting 
of 6082 billets that are subsequently extruded into smaller diameter forging stock. The relatively higher 
temperatures generated by frictional heating and high strains introduced at the surface during extrusion 
encourage recrystallization and produces a heterogeneous structure with fully recrystallized small grains at the 
surface, fibrous grains at the centre. Hence, the surface of the forged 6082 components inevitably undergoes 
grain growth once exposed to high temperatures during the solution heat treatment. An attempt was made in the 
present work to identify an alternative process to achieve a homogeneous section structure with no evidence of 
coarse grains across the section, which in turn will ensure a better fatigue performance and a longer service life. 
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1. GİRİŞ

Ağrlk tasarrufu, yakt tüketimi ve egzoz emisyonlarnn azaltlmasnda kritik bir 
gerekliliktir; bu sebeple otomotiv endüstrisinde alüminyum dövme bileşenlerinin kullanm
son yllarda hzla artmaktadr [1]. Yüksek hassasiyete sahip son ürün geometrisine yakn 
mükemmel yüzey kalitesine sahip parçalar alüminyum alaşmlarnn şekillendirilebilme 
kabiliyeti sayesinde minimum operasyon says ile dövme yöntemiyle üretilmektedir [2]. 

Mekanik özellikler ve korozyon direnci yönünden cazip ve çökelme sertleşmesi işlemine
uygun olan EN AW 6082 alaşm işlem alüminyum alaşmlar arasndaki en popüler olan 
alaşmdr [3]. 6082 otomotiv bileşenleri dinamik yükler altnda yüksek darbe direnci ve sertlik 
özelliklerini korumak zorundadr [4]. 6082 alüminyum ekstrüzyon alaşmndan imal edilen 
otomotiv süspansiyon bileşenleri sl işlem uygulamalar ile oldukça yüksek sertlik 
seviyelerine çkarlabilir. 6082 alaşml dövme malzemesinin üretimi geleneksel olarak yar 
sürekli direkt çil döküm yöntemi ile başlar. Bu şekilde üretilen biletlerin çap dövmeye uygun 
profil çaplarna en pratik olarak ekstrüzyon yöntemi ile indirilebilmektedir. Ekstrüzyon 
işleminde bilet ve kovan yüzeyleri arasndaki sürtünme ve bilet ile ekstrüzyon kalb 
arasndaki temas yüzeyi boyunca tecrübe edilen kayma deformasyonu ile profil yüzeyinde 
yeniden kristalleşmiş taneler, merkezde ise eş eksenli ipliksi taneler olmak üzere heterojen bir 
yap oluşmaktadr. Bu şekilde oluşan yeniden kristalleşmiş yüzey taneleri çok küçük olup 
yüksek scaklklara maruz kaldklarnda aşr büyüme riski taşmaktadr. Dövme için ön stma 
ve dövme sonrasnda çözeltiye alma tavlarnda yüksek scaklklar kaçnlmaz olduğundan 
aşr tane büyümesi önlenemez [5-8]. Yüzeyde oluşan anormal irilikteki taneler yüzey 
kalitesini düşürmekle kalmayp ayn zamanda dinamik yükler altnda çalşan süspansiyon
bileşenlerinin mikro ve makro yüzey yaps özelliklerine son derece hassas olduğu bilinen 
dayanmlarn da olumsuz yönde etkilemektedir.

Proses parametreleri nihai ürün dayanm üzerinde fevkalade etkilidir; bu nedenle yüksek 
dayanma sahip dövme bileşenlerde homojen tane yaps ve özellikler hassasiyetle 
sağlanmaldr [8]. Bu çalşmada, iri tane içermeyen daha homojen bir kesit yaps elde 
edilerek daha yüksek yorulma performans ve daha uzun servis ömrü sağlanmas 
hedeflenmiştir. Bu bağlamda, geleneksel imalat döngüsünde bir yüksek scaklk işlemi olan 
çözeltiye alma sl işlemi aşamas ortadan kaldrlmştr. T5 ve T6 kondisyon olmak üzere iki 
farkl proseste üretilen dövme bileşenlerin kesit tane yaplar ve mekanik özellikleri
karşlaştrlmştr.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

EN AW 6082 ingotlar (Tablo 1) direkt çil döküm yöntemiyle 203 mm çapnda ve 6 m 
boyunda dökülmüştür. Elde edilen ingotlar 580 °C scaklkta 8 saat boyunca homojenizasyon 
işlemine tabi tutulup ardndan oda scaklğna soğutulmuştur. Homojen tav uygulanmş 
ingotlardan kesilen biletlerden ekstrüzyonla 42 mm çapta profiller baslmştr. Pres çkş 
scaklklar 490-520 °C aralğnda ayarlanarak profiller pres çkşnda suda soğutulmuştur. 

Tablo 1. EN AW 6082 alaşm profilin kimyasal bileşimi

Si Fe Mn Mg Cu Ti Cr
1.0 0.20 0.55 0.8 0.04 0.02 0.18
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Şekil 1. (a) Süspansiyon bileşenlerinin üretiminde T6 prosesi, (b) T5 prosesi, (c) 6082 
alaşmndan dövülen süspansiyon bileşeni.

Elde edilen profilden iki farkl proses ile süspansiyon bileşenleri üretilmiştir. Bu iki prosesten 
bir tanesi Şekil 1a’da görüldüğü üzere çözeltiye alma ve yaşlandrma sl işlemlerini 
içermektedir (T6 proses). Ekstürüde edilen profiller 500-520 °C scaklkta ön stmaya alnmş 
ardndan 1600 tonluk dövme presinde Şekil 1c’de verilen süspansiyon parçasna dövülmüştür.
Dövülen bileşenlere 520-530 °C scaklkta 4 saat çözeltiye alma sl işlemi, su verme ve 170-
190 °C scaklkta 8 saat yapay yaşlandrma uygulanmştr (Şekil 1a).

Sunulan özgün proseste ise, çözeltiye alma sl işlemi ortadan kaldrlarak dövme aşamasndan 
sonra sadece yapay yaşlandrma sl işlemi uygulanmaktadr (T5 proses). Ekstürüde edilen 
profiller yine 500-520 °C scaklkta ön stmaya alnmş, 1600 tonluk dövme presinde 
süspansiyon parçasna dövülüp ani su verilmiştir. Elde edilen dövme bileşenlere son olarak 
170-190 °C scaklkta yapay yaşlandrma yaplmştr (Şekil 1b).

Ekstürüde edilmiş profillerden kesilen numuneler standart metalografik tekniklerle; SiC 
zmpara kâğtlaryla kaba ve ince zmparalama, 3 mikron elmas pasta ile kaba parlatma, 
koloidal silika ile ince parlatma uygulanarak hazrlanmştr. Profilden, dövülmüş parçadan ve 
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sl işlem uygulanmş parçadan alnan numuneler Tucker’s dağlaycs ile dağlanmştr. Yine 
ayn numuneler, Barker’s çözeltisi (5 ml HBF4 (48%), 200 ml saf su) ile anodize edilerek 
optik mikroskop ile polarize şk altnda incelenmiştir.

Dövme bileşenlerin kimyasal kompozisyonlar Spectromaxx Optik Emisyon Spektroskopi
ünitesinde kontrol edilmiştir. Sertlikler, Brinell Sertlik Testi cihaznda 250 kgf yük altnda 5 
mm çapnda çelik bilye kullanlarak 10 s. test süresinde ölçülmüştür. Çekme testleri sonsuz 
vida mekanizmal ALŞA Çekme-Basma Test Makinesi kullanlarak açk atmosfer şartlarnda 
ve oda scaklğnda 1 mm/dk. hznda gerçekleştirilmiştir. Uzama değerleri çekme 
numunesine bağl ekstensometre yardmyla 30 mm. ölçme uzunluğunda ölçülmüştür. % 0,2 
oranndaki gerilme akma gerilmesi olarak alnmştr.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

EN AW 6082 profili ince bir dağlma sahip Mg2Si çökeltileri ve XRD analizi ile tespit edilen 
kübik ɑc-Al12(Fe,Mn)3Si metalleraras bileşik partikülleri içermektedir (Şekil 2).

Şekil 2. (a) Ekstrüde edilmiş 6082 profilin enine kesit mikroyaps, (b) XRD spektrumu. 

Şekil 3. (a) Ekstrüde edilmiş 6082 profilin yüzeyinden merkezine doğru ekstrüzyon 
yönündeki makroyaps ve (b) yüzeydeki, (c) merkezdeki tane yaps.
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Ayn zamanda, kübik ɑc-Al12(Fe,Mn)3Si metalleraras bileşik partiküllerinin ekstrüzyon
işlemi esnasnda krldğ, böylece döküm halindeki 6082 biletlerinde tipik olarak gözlenen 
metalleraras bileşik partiküllerine  göre daha küçük olduğu tespit edilmiştir [8]. Cr ilavesinin 
Fe esasl metalleraras bileşik partiküllerinin hacimsel orannn ve monoklinik ß-Al5FeSi 
intermetaliklerine göre kübik faz hakimiyetinin artmasnda etkili olduğuna inanlmaktadr [9].
Hem çözünebilir Mg2Si çökeltileri hem de çözünemeyen bileşik partikülleri ekstrüzyon 
yönünde dizilmiştir. Ekstrüzyon yönünde uzamş ipliksi taneler kesitin çok büyük bir ksmna 
hakimdir (Şekil 3). Bu ipliksi taneler zamanla incelerek yüzeye yakn bölgelerde küçük eş
eksenli tanelere dönüşmektedir. Sonuç olarak, ekstrüzyon işlemi esnasnda yüzeyde oluşan
taneler gerilme ve scaklk gradyan sebebiyle oldukça ince ve tamamen eş eksenlidir. Profil 
yüzeyinde oluşan yeniden kristalleşme tabakas ekstrüzyon işlemi esnasnda oluşan iç 
enerjiden ve prosesteki yüksek gerilmelerden dolay oluşmaktadr. Bu şekilde oluşan yeniden 
kristalleşmiş yüzey taneleri çok küçük olup nispeten yüksek scaklklara maruz kaldklarnda 
aşr büyüme riski taşmaktadr. Tipik 6082 alaşm bileşimine ağrlkça % 0.18 orannda ilave 
edilen Cr elementi sayesinde [5-7, 10, 11], ekstürüde edilen profil yüzeylerinde kaba taneler 
gözlemlenmez.

Scak dövme işleminde oluşan ksmi ipliksi tanelerin dşnda dövme ürünün tane yaps büyük 
ölçüde korunmaktadr. Dövme işlemindeki bu plastik akş önem arz etmektedir. Dövme 
esnasnda oluşan sürtünmelerden dolay plastik akş yüzeye yakn bölgelerde daha az 
miktarda gerçekleşmekte ve yüzey tabakas nispeten deforme edilmemektedir [1]. 
Alüminyum alaşmlarnn scak şekillendirilmesinde yüksek basnç altnda ve yüksek 
scaklklarda alüminyum kalp yüzeyine yapşr [12] ve deformasyon sadece billetin iç 
ksmnda meydana gelir. Bu alaşmdaki ekstra Cr ilavesinin scak dövme operasyonu 
srasnda tane irileşmesinin engellenmesinde önemli bir rol oynadğ düşünülmektedir. Krom 
içeren intermetalik parçacklar tarafndan tane snrlarnn hareketi snrlandrlarak tane 
büyümesi engellenmekte, böylece tane yapsnn iyileştirilmesi sağlanmaktadr.

Dövme ürünlerin kesit tane yapsnda çözeltiye alma sl işlemi sonras belirgin bir değişim 
yaşanmaktadr. Geleneksel üretim döngüsüyle (T6 kondisyon) üretilen dövme ürünlerin tipik 
tane yaps Şekil 4a’da gösterilmiştir. T6 kondisyonda üretilen dövme ürünlerin yüzeyinde 
çok büyük kaba taneler gözlenmektedir. Bu taneler, çözeltiye alma sl işlemi srasnda önemli 
oranda tane büyümesi meydana gelmesiyle oluşmaktadr. Bazen, endüstriyel ölçekteki 
üretimlerde, süspansiyon bileşenlerinin kesit kalnlklar boyunca kaba tane içerdiklerinde çok 
daha ciddi durumlarla karşlaşlmaktadr.

Çözeltiye alnmş süspansiyon bileşenlerindeki bu kaba tane bölgesinin kalnlğ, dövülmüş 
süspansiyon bileşenlerindeki ince eş eksenli tane bölgesinin kalnlğ ile ayndr. Buradan 
yüzeydeki kaba tanelerin tamamen dövmeden gelen çok ince yeniden kristalleşmiş tanelerin 
çözeltiye alma sl işlemi esnasnda büyümesiyle oluştuğu anlaşlmaktadr. Yapdaki 
toparlanma sonucunda iç deformasyon enerjinin ksmen tüketilmiş olmas ve yüzeydeki tane 
yapsnn çok ince olmas sonraki bir yüksek scaklk sl işleminde tane büyümesini mümkün 
klmaktadr. Çözeltiye alma sl işleminden sonra, Cr içermeyen tipik 6082 alaşmndan 
üretilen dövme bileşenlerin kesit tane yaplarnda istenmeyen kaba tane oluşumu 
gözlenmektedir. Bu durum, Cr ilavesinin süspansiyon bileşenlerinin tane yapsnda iyileşme 
sağladğn göstermektedir.
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Şekil 4. (a) Geleneksel ve, (b) özgün prosesle üretilen süspansiyon bileşenlerinin enine 
kesitlerinden alnan makro yap görüntüleri.

Özgün proses ile üretilen süspansiyon bileşenlerinin üretim döngüsünde çözeltiye alma sl
işlemi ortadan kaldrlmştr. Yapay yaşlandrma sl işlemi öncesi yeterli miktarlarda Mg ve 
Si çözünmesi sağlamak amacyla özellikle ön stma, dövme ve dövme sonras operasyonlar 
olmak üzere üretim döngüsünde bir takm revizyon uygulanmştr. Bu özgün proseste, dövme 
sonras soğuma şartlar krom içeren dispersoidlerin hacim orann etkilediğinden kritik öneme 
sahiptir.

Çözeltiye alma sl işlemi olmakszn üretilen süspansiyon bileşenlerinin tane yaplarnda
belirgin bir iyileşme vardr. Özgün prosesle üretilen parçada, tüm kesit boyunca kaba taneden 
eser olmayan çok ince bir tane yaps mevcuttur (Şekil 4b). Üretim döngüsünden çözeltiye 
alma sl işlemi aşamasnn kaldrlmas ile süspansiyon bileşenlerinin tane yaplarnda 
olağanüstü bir gelişme yaşanmştr; çünkü alternatif üretim döngülerinde çözeltiye alma sl 
işlemi yüzeyde oldukça derin bir kaba tane bölgesine sebep olmaktadr.

Tablo 2. Üretiminde çözeltiye alma sl işlemi uygulanan ve uygulanmayan süspansiyon 
bileşenlerinin mekanik özellikleri

Proses akma, MPa çekme, MPa A50, % Sertlik, HB
var / çözeltiye alma 279  18 310  23 16  4 97  0.9
yok / çözeltiye alma 296  10 363  7 25  3 96  0.2

Geleneksel üretim prosesi ve yeni proses ile üretilen dövme ürünlerin mekanik özellikleri 
Tablo 2’de verilmiştir. Özgün prosesle üretilen ürünlerin kesit tane yaplar boylu boyunca
ipliksi tanelerden oluşmaktadr. Kesit tane yapsndaki bu olağanüstü gelişme sayesinde özgün 
proses ile üretilen ürünler daha yüksek dayanm ve uzama değerleri sağlamştr. Sertlik 
değerleri ise iki farkl proseste de benzer sonuçlar vermiştir. Revize edilen proseste dövme 
sonras soğuma şartlar hassas bir şekilde kontrol edilerek yeterli Mg ve Si miktarlarnn 
çözündürülmesi ile yapay yaşlandrma sl işleminde yeterli yaşlanma sertleşmesi kapasitesi 
sağlanmştr. İnce ipliksi tane yaplar sadece süspansiyon parçalarnn dayanmnda 
iyileştirme sağlamamakta, ayn zamanda güvenlik parçalar olan kritik öneme sahip bu yapsal 
parçalara olağanüstü süneklik vermektedir. Yüzeyde oluşan oldukça küçük tane yapsnn
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süspansiyon bileşenlerinin yorulma dayanmlarna olumlu etki yapmas beklenmektedir.
Sonuç olarak, bu çalşmada önerilen proses ile otomotiv süspansiyon bileşenlerinin üretim
kalitesi artrlrken, ayn zamanda kayda değer bir maliyet tasarrufu da sağlanmaktadr. 

4. SONUÇLAR

Bu çalşmada, daha iyi yorulma dayanm ve daha uzun servis ömrü sağlayacak, kaba 
tanelerden eser olmayan homojen kesit tane yapsna sahip süspansiyon bileşenlerinin üretimi 
amaçlanarak alternatif bir proses tanmlanmştr. Çözeltiye alma sl işlemi olmakszn üretilen 
6082 alaşm süspansiyon bileşenlerinin tane yapsnda belirgin bir iyileşme görülmüştür. 
Tane yapsnda elde edilen bu iyileşme daha yüksek dayanm ve süneklik sağlamştr. 
Önerilen bu özgün proses ile otomotiv süspansiyon bileşenlerinin üretim kalitesi artrlrken, 
ayn zamanda kayda değer bir maliyet tasarrufu da sağlanmaktadr.
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ÖZET

Aluminyum Anodik Oksit (AAO) kaplamalar/filmler günümüzde mimari, otomotiv ve inşaat

gibi önemli sektörlerde kullanılan profilleri, levhaları ve döküm parçalarinı atomosferik 

koşulların olumsuz etkilerinden korumak ve estetik özellik kazandırmak amacıyla tercih 

edilir. Oluşan anodik oksit kaplamanın yapısı yüzeyin fonksiyonel özelliklerini etkiler.

Bu çalışmada, okzalik asit katkısının ve elektrolit sıcaklığının AAO filmlerin morfolojilerine, 

mekanik ve optik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar değişen proses 

parametrelerinin AAO filmlerin gözenek çaplarına ve duvar kalınlıklarına, mekanik ve optik 

özelliklerine etkilediğini gösterir.

Anahtar Kelime: 

Eloksal, oksalik asit, aluminyum, anodizasyon, mikro-sertlik. 
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ABSTRACT

Today aluminum anodic oxide coatings/ films are preferred for protecting profiles, sheets and 

cast parts from the adverse effects of atmospheric conditions and providing aesthetic look in 

architectural, automotive and building industry. The structure of anodic oxide coatings 

influences the functional properties.

In this study, the effect of oxalic acid and electrolyte temperature in anodic oxide 

morphology, mechanical and optical properties are investigated. Results showed that anodic 

oxide pore structures as well as mechanical and optical properties of the films are greatly 

affected.

Keywords: Eloxal, oxalic acid, anodization, microhardness 

Giriş

Alüminyum ve alaşımlarını diğer metallerden ayıran en önemli özelliklerden biri yüzey 

oksidinin fonkisyonelliğidir. Alüminyum elektrokimyasal olarak çözündürülerek üzerinde 

gözenekli oksit tabakası oluşturulur. Bu oluşan tabaka malzemeyi korozyondan korur, optik 

görünümünü değiştirir, aşınma özelliklerini geliştirir. Aynı zamanda bu tabaka şablon olarak 

kullanılarak nano tel üretimi sağlanabilir.

Alüminyumun kompozisyonu, yüzey özellikleri, banyo bileşimi, sıcaklığı, akım yoğunluğu,

karıştırma hızı, anot-katot arası mesafe, akım uygulama şekli ve gerilimin türü vb. oluşan

alüminyum oksit tabakasının yapı ve morfolojisinde etkilidir. 

Alüminyum anodizasyonunda temel mekanizması alüminyumun gerilim kullanılarak

çözünmesidir. Bu elektrokimyasal proses esnasında su molekülleri katodik reaksiyon ile 

redüklenip hidroksil iyon çıkışına sebep olurken bu iyonlar anottan çözünen alüminyum ile 

oksit oluşturur. Anodizasyonun ilk aşamasında oluşan oksit yoğun ve sürekli olup bariyer 

tabakası olarak anılır. Bu tabaka aşınmaya ve korozyona dayanıklıdır. Bu tabaka proses 

parameterelerine bağlı olarak büyür. Oksit filmi yüzeyinde bulunan yüksek enerjili bölgelerde 

asit iyonlarının oksit filmle reaksiyonu sonucu Al+3 iyonları çözünerek hegzagonal şekilli,
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gözenekli bir yapı oluşturur. Bal peteği şeklindeki gözenekler hücre olarakta anılır.

Petek/hücrelerin çapı, duvar kalınlıkları ve boyu akım yoğunluğu, alüminyum bileşimi, banyo 

sıcaklığı, karıştırma hızı, banyo bileşimi, anot-katot arası mesafe, işlem süresi ve akımın

uygulanma şekli tarafından kontrol edilir. Sonuçta oluşan anodik oksit film kalınlığı ve 

sertliğini ise bu hücrelerin özellikleri belirler [1].

Sülfürik asit [2], kromik asit [3], oksalik asit[4], fosforik [5] ve sülfamik [6] asit içeren 

elektrolit/banyo bileşimleri ile anodik oksit tabaka üretimi mümkündür. Bazı banyolar bu 

asitlerin karışımlarından oluşabileceği gibi banyolara değişik katkılarda ilave edilerek eloksal 

film morfolojisi ve yapısı değiştirilmektedir [7-9].

Endüstriyel olarak anodizasyon prosesinin kullanımı 1923 yıllarında Al-Cu alaşımlı deniz 

uçaklarının korzoyondan korunması için gerçekleştirilmiştir. İlk olarak banyolarda kromik 

asit kullanılmıştır. 1927 yılında Gower ve O’Brien tarafından sülfürik asit anodizasyon 

prosesi patentlenmiştir. Oksalik asit ile gerçekleştirilen anodizasyon prosesi 1923’de 

Japonyada patentlenmiştir. Oksalik asit anodizasyonu genellikle mimari ürünlerde yaygın

olarak kullanılır. Oksalik asit ile üretilen tabakalar sulfurik asit ile üretilenlere göre daha sert 

ve aşınmaya dayanıklıdır [2 ].

Keshavarz ve arkadaşları tarafından [ 10] anodik oksit tabakası üzerine sülfürik asit ve oksalik 

asit ve bunların karışımının katkısı incelenmiştir. Sülfürik asit ile gerçekleştirilen

anodizasyonda düşük voltajlarda küçük çaplarda gözenek oluşumu sağlanırken oksalik asit 

içeren banyolarda düzenli ve büyük çaplı gözenekler elde edilmiştir.

Oksalik asit ile yapılan başka bir çalışmada sıcaklığın artması ile gözenek duvarlarından oksit 

çözünmesi arttığı ve akım verimliliğinin düştüğü gözlenmiştir. Bu sonuç oksalik asit 

sıcaklığının artması ile oluşan oksit tabakasının elektrik direncinin azalması ile 

yorumlanmıştır [11].

Yürütülen bu araştırmada yaygın olarak kullanılan sülfürik asit banyolarına oksalik asit 

katkısının elde edilen anodik oksit filmlerin sertliği üzerine etkisi incelenmiştir. Deneylerde 

6060 alüminyum alaşımlı numuneler 160g/l H2SO4 içeren banyoda, hacimsel olarak %3, %5 

ve %8 oksalik asit içeren banyo bileşimlerinde 1,5A/dm2 akım yoğunluğunda, 22°C banyo 

sıcaklığında ve 9g/l çözünmüş alüminyum miktarı kullanılarak 55dk süre ile oksidasyona tabii 

tutulmuştur. Anodizasyon sonrası oluşan oksit filmlerin sertlik ve kalınlıkları ölçülmüş ve 

sıcak tespit sonrası anodik oksit tabakasının yüzey morfolojileri incelenmiştir.
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Deneysel Çalışma

Deneylerde 2mm kalınlıkta 6060 alüminyum alaşımlı levhalar anot ve katot olarak olarak 

kullanılmıştır. Optik emisyon spektroskopisi ARL 3460 ile alüminyum levhaların kimyasal 

analizi yapılmıştır. Tablo 1’de analiz sonuçları verilmiştir. Levhalara yağ alma işlemi

uygulandıktan sonra dağlama 63°C’de 15 dk’da gerçekleştirilmiştir. Sonrasında ilk aşamada

45°C ve sonrasında iki aşamalı olarak 21°C’lik banyolarda durulama yapılmıştır.

Nötralizasyon 21°C’de 5dk süre ile gerçekleştirilmiştir. Anodizasyon deneyleri 6060 alaşımlı

numunelere hacimsel olarak %3, %5 ve %8 oksalik asit içeren sülfürik asit (160g/l) banyo 

bileşimlerinde 1,5A/dm2 akım yoğunluğunda, 22°C banyo sıcaklığında ve 9g/l çözünmüş

alüminyum miktarı kullanılarak 55dk süre ile %8 C2H2O4 ilavesi ile gerçekleştirilmiştir.

Anodizasyon deneyleri sonrası numuneler 21 °C’de durulanmış ve 98,5°C lik tespit 

banyosunda 85dk tutulmuştur.

Deneylerin sonrasında elde edilen numuneler metalografik olarak hazırlanmış ve ışık

mikroskobu Nikon ECLİPSE MA200 ile kalınlıkları ölçülmüştür. Ayrıca kaplamaların

kesitlerinden Vickers sertlik Future Tech microhardness tester FM-700 ölçümleri (HV0,05)

alınmıştır. Tespit banyosu sonrası yüzey morfolojisi incelemeleri FEG-SEM (Jeol 7000F) 

elektron mikrsokobu ile gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1. Alaşımın kimyasal analiz sonuçları (%ağ)

Sonuçlar ve tartışma 

Tablo 2’de deneylerden elde edilen sertlik ve kalınlık ölçüm değerleri verilmiştir. Sertlik 

ölçümleri dikkate alındığında oksalik asit katkısının sertlikte literatürde değişik şartlarda

yapılan çalışmaların sonuçlarına göre hissedilir derece etkili olduğu gözlenmiştir [9, 12]. 

Kalınlık değerleri ise birbirlerine oldukça yakındır. Kalınlık değerlerinin akım
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yoğunluklarının, çözünmüş alüminyum miktarı ve banyo sıcaklıklarının tüm deneylerde eşit

olması nedeniyle birbirlerine yakın olması beklenen bir sonuçtur.

Tablo 2. Deney parametreleri, seviyeleri ve numunelerden ölçülen AAO tabakalarının sertlik 

ve kalınlık sonuçları.

Oksalik

asit katkı

miktarı

(%)

Banyo

Sıcaklığı

(°°C)

Banyodaki

Çözünmüş

Al miktarı

(g/l)

Akım

Yoğunluğu

(A/dm2)

Sertlik

Hv

Kalınlık

(µm)

Ölçülen

Ortalam

Voltaj

(V)

3 422±10 21,3±1 16,67 

5 427±10 21,2±1 15,95 

8

22 9 1,5

407±10 22,2±1 15,87 

AAO tabakaların tüm numunelerde yüzeye oldukça iyi tutunduğu ve kalınlıklarının homojen 

olduğu Şekil 1’de verilen mikroyapılarından görülmektedir.

a      b 
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c

Şekil 1. Tespit sonrası kesit görüntüleri a. %3 Oksalik asit, b. %5 Oksalik asit, c. %8 Oksalik 

asit.

a      b 

c
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Şekil 2. Tespit sonrası yüzey görüntüleri, a. %3 Oksalik asit, b. %5 Oksalik asit, c. %8 

Oksalik asit. 

Şekil 2’de farklı miktarda oksalik asit içeren eloksal banyolarından elde edilen oksit filmlerin 

morfolojileri görülmektedir. Çözelti içeriğindeki oksalik asit miktarının %3’ten %5’e 

artmasına bağlı olarak gözenek çaplarının arttığı ve film bünyesinde düzenli olarak 

dizildikleri görülmektedir. İdeal şartlarda oksalik asit ile yapılan polarizasyon 40V’da 

yapılırken sulfurik asitle yapılan anodizasyon 19V’da yapıldığı bilinmektedir [13]. Bu bilgiler 

ışığında sülfirik asit çözeltisine oksalik asit katkısının alüminyumun çözünmesini 

yavaşlatacağı söylenebilir. Şekil 2’de gözlemlenen farklılaşma oksalik asitin oksit filmin 

oluşum kinetiğinde gerçekleştirdiği değişimle açıklanabilir. Çözelti içerisinde bulunan oksalik 

asit miktarının daha da artmasıyla film oluşum kinetiğinde değişim daha da belirgin olduğu

Şekil 2c’de görülmektedir. Oksalik asitte alüminyumun çözünmesi için daha yüksek voltaj 

değerlerine gerek duyulması Şekil 2c’de gözüken por dizilimindeki düzensizliği

açıklmaktadır. Por yapısındaki bu düzensizleşme oksit filmlerden elde edilen sertlik 

değerlerinde 427’den 407 Hv’e azalmayı da açıklamaktadır.

Genel Sonuçlar 

6060 alüminyum alaşımlı numuneler 160g/l H2SO4 konsantrasyonundaki banyoda, hacimsel 

olarak %3, %5 ve %8 oksalik asit içeren bileşimlerde oksidasyona tabii tutulmuştur. Oksalik 

asit katkısı olmadan yapılan anodizasyon işleminden elde edilen sertliğe nazaran, %3 ve %5 

miktarındaki oksalik asit katkısının hem por dizilimini hem de sertliği iyileştiren etkisi olduğu

görülmektedir. %8 miktarında oksalik asit ilavesinin ise hem por dizilimini hem de sertliği

düşürdüğü gözlemlenmiştir.

Aluminyum anodik oksit filminden en yüksek sertlik (427 Hv) değeri %5 miktarında oksalik 

asit içeren çözeltiden elde edilmiştir. Çözelti içerisindeki oksalik asit miktarının film oluşum
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kinetiğine etki ederek oksit filmin hem morfolojisine hem de sertliğine etki ettiği

belirlenmiştir.

Teşekkür

Çalışmamıza verdikleri desteklerden dolayı Prof. Dr. Gültekin Göller’e ve Sn. Hüseyin 
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Doğrudan Ekstrüzyon Yöntemi ile 7020 Alüminyum Alaşımından Üretilen 
Ekstrüzyon Profillerinde Yaşlandırma Proses Parametrelerinin Optimizasyonu

The Optimization of Heat Treatment Process Parameters of 7020 Aluminium Alloy Extruded 
Profiles Produced by Direct Extrusion Process
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Parçacık Boyutunun ve Takviye Karbür Oranının Mekanik Alaşımlama Yöntemi 
ile Üretilen Al -WC Kompozit Tozunun Ergime Sıcaklığına Etkisi

TheEffect of Particle Size and Reinforcing Carbide Ratio on the Melting Temperature of 
Mechanical Alloyed Al - WC Composite Powders

Aydın Şelte, Burak Özkal
İstanbul Teknik Üniversitesi  /  Türkiye

Parçack Boyutunun ve Takviye Karbür Orannn Mekanik Alaşmlama 
Yöntemi ile Üretilen Al -WC Kompozit Tozunun Ergime Scaklğna Etkisi 

The Effect of Particle Size and Reinforcing Carbide Ratio on the Melting 
Temperature of Mechanical Alloyed Al - WC Composite Powders 

Aydn Şelte, Burak Özkal*

* İstanbul Teknik Üniversitesi

ÖZET
Başlangç WC tozlar ile sünek Al tozlar ağrlkça %10 ve 30 orannda karştrlmş ve 2, 4 ve 
8 saat mekanik alaşmlanmştr. Mekanik alaşmlanan tozlarn, bünyesinde elde edilmek istenen 
ince fraksiyon oluşumuna ve üretilen kompozit tozlarnn sinterlenme scaklğna WC orannn 
ve mekanik alaşmlama süresinin etkisi bu çalşma kapsamnda incelenmiştir. Karakterizasyon 
işlemleri olarak parçack boyut ölçümü ve dağlm (PSD) ve diferansiyel taramal kalorimetre 
(DSC) teknikleri uygulanmştr. 

Anahtar sözcükler: Al-WC sistemi, Al ergime scaklğ kompozit toz, mekanik alaşmlama.

ABSTRACT
Mixtures of 10 and 30 wt. % of tungsten carbide powder and aluminium powder were ball 
milled for 2, 4 and 8 hrs to investigate the effect of percentages of the reinforcement and 
mechanical alloying time on sintering temperature and particle size distribution of the produced 
composite powders. Particle size and distribution (PSD) technique was used to measure average 
particle sizes. Differential scanning calorimetry (DSC) was also performed to obtain melting 
temperature. 

Keywords: Al-WC system, Al melting temperature, composite powders, mechanical alloying. 

 

1. GIRIŞ

Zayf sürtünme direncine ve düşük aşnma dayanmna rağmen alüminyum alaşmlar, düşük 
yoğunluğa ve özel uygulamalardaki yüksek çekme dayanma sahip olduklarndan ötürü 
otomotiv, havaclk ve denizcilik alanlarnda kullanlmaktadrlar [1-5].  

Son yllarda düşük oranlarda sert parçacklar ile takviye edilmiş alüminyum esasl metal 
matrisli kompozitler dikkate değer bir şekilde çalşlmş, araştrlmştr [6].  

Yüksek dayanm, yüksek elastisite modülü, özel uygulamalarda yüksek sağlamlk, iyi yorulma 
dayanm ve aşnma direnci gibi mekanik özelliklerden ötürü özellikle seramik parçack takviye 
edilmiş Al esasl kompozitler hafifliklerine karşlk gelen bu özellikleri sayesinde gün geçtikçe 
yoğun bir taleple karşlaşmaktadr [7]. Bu tip metal matrisli kompozitler (MMC) otomotiv, 
havaclk ve denizcilik uygulamalarnda çok uzun bir süredir mükemmel aday malzemeler 
olarak değerlendirilmektedirler [8, 9]. Bunun yan sra, bilhassa volfram karbür (WC) takviyeli 
alüminyum kompozitler çok yüksek sertliğe sahip olabildiklerinden dolay yeni bir malzeme 
grubu olarak öne çkmaktadrlar [10–13]. 6B geçiş metal karbürü ve üstün sertlik, aşnma ve 
korozyon direnci bilinen WC [14, 15], genellikle kesici takm uçlarnda, refrakter 
uygulamalarnda ve koruyucu veya abrasif katman olarak ince film kaplamlarnda
kullanlmaktadr [16, 17]. Buna karşn, WC tozlarnn Al esasl metal matrisli kompozitlere 
yüksek oranlarda takviye eleman olarak ilave edilmesi ile ilgili bir çalşma görülmemektedir. 

Bununla birlikte WC ilavesinin Al esasl metal matrisli kompozitin sertliğini arttrrken, Al 
ergime scaklğna etkisi incelenmemiş olup düşük oranlarda SiC takviyesinin Al ergime 
scaklğn düşürdüğü görülmüştür [18].  

Bu çalşmann amac parçack boyutunun ve takviye karbür eleman orannn Al’nin ergime 
scaklğna olan etkisinin incelenmesidir. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu çalşmada, Al (Alfa Aesar, -325 mesh, % 99,5 saflk) ve WC (Alfa Aesar, -325 mesh,  % 
99,5 saflk) tozlar kullanlmştr. Elemental Al ve WC tozlar Al – ağr. % 10/20/30 WC 
(Al10WC, Al20WC ve Al30WC olarak adlandrlmşlardr) olacak şekilde karştrlmş ve 2, 4 
ve 8 saat boyunca mekanik alaşmlanmştr. Mekanik alaşmlama (MA) işlemi 1200 rpm 
hznda 6,35 mm çapnda WC bilyeler ile WC kaplar kullanlarak Spex™ Duo Mixer/Mill 
8000D cihaznda yaplmştr. Kaplar MA srasnda oluşabilecek oksidaysonu engellemek için 
Ar (% 99,995 saflk) gaz atmosferi altnda Plaslabs™ kapal kutuda kapatlmşlardr. Top-bilye 
oran 10:1’dir. Tozlarn parçack boyutlar ve dağlmlar (PSD) Mie teorisine göre Malvern™ 
Mastersizer Laser lazer parçack boyut ve dağlm ölçüm cihaznda, gerçek yoğunluklar He 
gaz altnda Micromeritics™ AccuPyc II 1340 Gas Pycnometer cihaznda ölçülmüştür. Tüm 
tozlar piknometrik ölçüm öncesi 100oC’de etüvde nemin giderilmesi için 1 saat tutulmuştur. 
Diferansiyel taramal kalorimetre (DSC) tekniği kullanlarak (30 - 700 oC aralğnda, 1oC/dk)
ergime scaklklarndaki değişiklik SDT Q600 TGA/DSC cihaznda (TA Instruments™) 
gözlemlenmiştir. 

3. BULGULAR 

Tozlarn ortalama parçack boyutlar Şekil 1’de verilmektedir. 

Şekil 1. Mekanik alaşmlanmş tozlarn ortalama parçack boyutu.

Şekil 1’den de görüleceği üzere tozlarn ortalama parçack boyutu mekanik alaşmlama süresi 
ve sert fazn oranna bağl olarak değişmiştir. Mekanik alaşmlama süresinin yüksek sert faz 
varlğnda daha etkili olduğu açkça görülmektedir. Ayn mekanik alaşmlama süresi için 
yüksek oranda karbür içeren toz karşmnn parçack boyutu daha fazladr. Tersi şekilde, düşük 
karbür varlğnda, mekanik alaşmlama süresinin etkisi çok azdr. Öte yandan, bütün toz 
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Bununla birlikte WC ilavesinin Al esasl metal matrisli kompozitin sertliğini arttrrken, Al 
ergime scaklğna etkisi incelenmemiş olup düşük oranlarda SiC takviyesinin Al ergime 
scaklğn düşürdüğü görülmüştür [18].  

Bu çalşmann amac parçack boyutunun ve takviye karbür eleman orannn Al’nin ergime 
scaklğna olan etkisinin incelenmesidir. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu çalşmada, Al (Alfa Aesar, -325 mesh, % 99,5 saflk) ve WC (Alfa Aesar, -325 mesh,  % 
99,5 saflk) tozlar kullanlmştr. Elemental Al ve WC tozlar Al – ağr. % 10/20/30 WC 
(Al10WC, Al20WC ve Al30WC olarak adlandrlmşlardr) olacak şekilde karştrlmş ve 2, 4 
ve 8 saat boyunca mekanik alaşmlanmştr. Mekanik alaşmlama (MA) işlemi 1200 rpm 
hznda 6,35 mm çapnda WC bilyeler ile WC kaplar kullanlarak Spex™ Duo Mixer/Mill 
8000D cihaznda yaplmştr. Kaplar MA srasnda oluşabilecek oksidaysonu engellemek için 
Ar (% 99,995 saflk) gaz atmosferi altnda Plaslabs™ kapal kutuda kapatlmşlardr. Top-bilye 
oran 10:1’dir. Tozlarn parçack boyutlar ve dağlmlar (PSD) Mie teorisine göre Malvern™ 
Mastersizer Laser lazer parçack boyut ve dağlm ölçüm cihaznda, gerçek yoğunluklar He 
gaz altnda Micromeritics™ AccuPyc II 1340 Gas Pycnometer cihaznda ölçülmüştür. Tüm 
tozlar piknometrik ölçüm öncesi 100oC’de etüvde nemin giderilmesi için 1 saat tutulmuştur. 
Diferansiyel taramal kalorimetre (DSC) tekniği kullanlarak (30 - 700 oC aralğnda, 1oC/dk)
ergime scaklklarndaki değişiklik SDT Q600 TGA/DSC cihaznda (TA Instruments™) 
gözlemlenmiştir. 

3. BULGULAR 

Tozlarn ortalama parçack boyutlar Şekil 1’de verilmektedir. 

Şekil 1. Mekanik alaşmlanmş tozlarn ortalama parçack boyutu.

Şekil 1’den de görüleceği üzere tozlarn ortalama parçack boyutu mekanik alaşmlama süresi 
ve sert fazn oranna bağl olarak değişmiştir. Mekanik alaşmlama süresinin yüksek sert faz 
varlğnda daha etkili olduğu açkça görülmektedir. Ayn mekanik alaşmlama süresi için 
yüksek oranda karbür içeren toz karşmnn parçack boyutu daha fazladr. Tersi şekilde, düşük 
karbür varlğnda, mekanik alaşmlama süresinin etkisi çok azdr. Öte yandan, bütün toz 
karşmlar için 4 saat MA işleminden sonra tozlarn ortalama parçack boyutlarnda azalma 
görülmektedir. 

Mekanik alaşmlanmş tozlarn gerçek yoğunluklar Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1. Mekanik alaşmlanmş tozlarn gerçek yoğunluk ölçümleri.
Malzeme Öğütme Süresi (h) Ölçülen Yoğunluk (g/cm3) Hesaplanmş Yoğunluk (g/cm3)

Al10WC 
2 2.8104 

2.9435 4 2.8610 
8 3.2747 

Al20WC 
2 3.0576 

3.2352 4 3.2757 
8 3.2816 

Al30WC 
2 2.8965 

3.5912 4 2.9551 
8 3.3024 

Mekanik alaşmlanmş tozlarn piknometrik yoğunluklar (gerçek yoğunluklar) farkl 
kompozisyonlar için belirli bir öğütme süresi sonunda teorik yoğunluğa göre düşük elde 
edilmiştir. Bu durum özellikle Al30WC tozlar için her öğütme süresi sonunda görülmüştür.
Ölçüm öncesi nem giderme işlemi uygulanmasna rağmen, elde edilen bu sonuçlar tozlar 
tarafndan absorb edilmiş nem su/nem nedeniyle ortaya çkabilmektedir.  Fakat burada elde 
edilen bu bulgularn, malzeme yapsndaki boşluklar nedeniyle meydana gelen kristal 
kafeslerdeki hatal yerleşimlerden dolay oluştuğu düşünülmektedir. Özellikle, yüksek miktarda 
sert fazn takviye edilmesi ile gerçekleştirilen öğütme işlemindeki düzensizlikler sonucunda bu 
durumun oluştuğu tartşlmştr. 

Şekil 2’de, kat faz varlğnn Al’nin ergime scaklğna etkisi gösterilmektedir. 

Şekil 2. a) Al10WC 2 saat MA, b) Al10WC 8 saat MA, c) Al30WC 2 saat MA and d)
Al30WC 8 saat MA tozlara ait diferansiyel taramal kalorimetre (DSC) grafikleri.
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karşmlar için 4 saat MA işleminden sonra tozlarn ortalama parçack boyutlarnda azalma 
görülmektedir. 

Mekanik alaşmlanmş tozlarn gerçek yoğunluklar Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1. Mekanik alaşmlanmş tozlarn gerçek yoğunluk ölçümleri.
Malzeme Öğütme Süresi (h) Ölçülen Yoğunluk (g/cm3) Hesaplanmş Yoğunluk (g/cm3)

Al10WC 
2 2.8104 

2.9435 4 2.8610 
8 3.2747 

Al20WC 
2 3.0576 

3.2352 4 3.2757 
8 3.2816 

Al30WC 
2 2.8965 

3.5912 4 2.9551 
8 3.3024 

Mekanik alaşmlanmş tozlarn piknometrik yoğunluklar (gerçek yoğunluklar) farkl 
kompozisyonlar için belirli bir öğütme süresi sonunda teorik yoğunluğa göre düşük elde 
edilmiştir. Bu durum özellikle Al30WC tozlar için her öğütme süresi sonunda görülmüştür.
Ölçüm öncesi nem giderme işlemi uygulanmasna rağmen, elde edilen bu sonuçlar tozlar 
tarafndan absorb edilmiş nem su/nem nedeniyle ortaya çkabilmektedir.  Fakat burada elde 
edilen bu bulgularn, malzeme yapsndaki boşluklar nedeniyle meydana gelen kristal 
kafeslerdeki hatal yerleşimlerden dolay oluştuğu düşünülmektedir. Özellikle, yüksek miktarda 
sert fazn takviye edilmesi ile gerçekleştirilen öğütme işlemindeki düzensizlikler sonucunda bu 
durumun oluştuğu tartşlmştr. 

Şekil 2’de, kat faz varlğnn Al’nin ergime scaklğna etkisi gösterilmektedir. 

Şekil 2. a) Al10WC 2 saat MA, b) Al10WC 8 saat MA, c) Al30WC 2 saat MA and d)
Al30WC 8 saat MA tozlara ait diferansiyel taramal kalorimetre (DSC) grafikleri.
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Al’nin ergime scaklğnn mekanik alaşmlama süresi ve sert faz oranna bağl olarak değişimi 
karşlaştrlmştr. Açkça görüleceği üzere, Al ergime scaklğ artan MA süresi ve WC oran 
ile azalmştr. % 10 WC içeren Al tozunun ergime scaklğ 2 saat MA süresi sonunda 662,67oC, 
8 saat sonunda 660,18 oC olarak bulunmuştur. Ayn öğütme süresine karşlk (8 saat) WC oran 
% 30’a çkarldğnda Al ergime scaklğnn 659,63 oC’ye düştüğü görülmektedir. Bu durumun, 
öğütme süresi arttkça aglomera halinde dahi olsa, toz karşm içinde daha ince fraksiyonlarn 
oluşmas sonucu WC tozlarnn slanabilirliğinin artmas ile meydana geldiği düşünülmektedir. 
Açkça görülmektedir ki, Al ve WC tozlar artan scaklkla birlikte reaksiyona girmişlerdir ve 
öğütme süresi bu reaksiyonun oluşmasnda oldukça etkilidir. Şekil 2 a ve c’ye bakarsak MA 
süresi değişmeksizin WC oranndaki artşn ergime scaklğn 2,26 oC düşürdüğü, ikinci olarak 
MA süresinin ilk duruma göre bu scaklğ 3,04 oC kadar aşağ çektiği görülmüştür. 

4. DEĞERLENDİRME

Al tozlarna yüksek oranlarda; ağrlkça % 10, 20 ve 30 oranlarnda WC takviyesi yaplmştr. 
2, 4 ve 8 saat mekanik alaşmlama sonras tozlarn parçack boyutlarndaki ve 
yoğunluklarndaki değişimler incelenmiş ve Al ergime scaklğndaki değişimler tespit
edilmiştir.

Artan MA süresi ile birlikte tozlarn tüm toz karşmlarnn 4 saat sonunda aglomerasyon 
eğilimlerinin arttğ, fakat 8 saat sonunda tekrar düşme eğilimine girdikleri ve karbür oran 
yüksek olan toz karşmlarnda aglomerasyon eğiliminin daha fazla olduğu görülmüştür. 

Mekanik alaşmlama süresi arttkça Al ergime scaklğ düşmektedir. Sert fazn oranndaki artş
ayn şekilde etki etmekte, özellikle MA süresi ile birlikte Al ergime scaklğn düşürmektedir.
MA süresi ile birlikte ince fraksiyon tozlarn sentezlendiği ve bu durumun Al ergime scaklğna 
etki ettiği çalşma kapsamnda değerlendirilmiştir. 
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ÖZET

Yarı katı şekil verme yöntemlerinde birisi de SIMA (Strain Induced Melt Activated) 

yöntemidir. Bu yöntemle alaşım “α+sıvı” yarı katı sıcaklığına çıkartılır ve bir süre 

bekletilmesinden sonra 30 tonluk pres altında şekil verilir. Homojen mikroyapı ve izotropik 

mekanik özellikler elde edilmesinde tercih edilen üretim yöntemlerinden birisidir. Fakat 

bugüne kadar bu yöntemle kompozit malzeme üretimi denenmemiştir. Bu çalışmada farklı

tane boyutuna sahip (50-120 µm) SiC partikülleri 580-690 oC arası sıcaklıklarda farklı

bekletme süreleri sonrasında 30 ton pres altında sıkıştırılması ile SIMA yöntemi ile A380 

döküm alaşımında ve 6063 dövme alaşımında kompozit malzeme üretimi araştırılmıştır. SiC 

partiküllerin ıslatılabilirliği ve matriks alaşımına karışım oranları ile metalografik inceleme 

yapılarak malzeme karakterize edilmiştir.

Anahtar kelimeler: SIMA, SiC, A380, 6063, kompozit 

1. GİRİŞ
Endüstrinin bir çok alanında milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılan gri renkli ve 

sünek bir yapıya sahip olan metal olan alüminyum dünya ekonomisinde çok önemli bir yere 

sahiptir. Dünya pazarında çelikten sonra en çok kullanılan malzemedir. Dünya’da en çok 

bulunan üçüncü element olması haricinde düşük yoğunluğa sahip olması, gösterdiği sünek 

davranış, alaşımlandırıldığında mukavemet kazanması, yüksek ısı ve elektrik iletkenliği ve 

korozyona karşı gösterdiği direnç alüminyumu bu kadar önemli bir element haline getiren 

özelliklerdendir.Bu kadar iyi özelliğin yanında döküm ve mekanik özellikleri kötü olan 

alüminyuma yapılan alaşımlama işlemleri ile bu özellikler çok iyi bir şekilde iyileştirilir.

Bunun için bazı alaşım elementlerinin özellikleri çok iyi bilinmelidir. 
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Yukarda değinilen konular dahilinde alüminyuma elde edilmek istenen özelliklere göre 

yaklaşık %20’ye kadar Si ilavesi yapılabilir. Özellikle bir miktar Mg ilavesi ile alaşımımız iyi 

bir ısıl işlem özelliğine kavuşabilir veya % 0.3’e kadar Cu ilavesi ile sert bir yapı

kazanabiliriz.

Biz de bu çalışmamızda A380 döküm alaşımı ve 6063 dövme alaşımını kullanarak SiC 

takviye ederek SIMA yöntemiyle kompozit malzemeyi üretmeye çalışıp bu iki farklı

alaşımdan oluşan kompozitlerin bazı mekanik özelliklerinin karşılaştırılmasını inceledik. 

2. METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLER 

Adından da anlaşılacağı üzere MMK matrisi sünek metal olan kompozitlerdir. Bu tür 

malzemeler, takviyesiz olan metallere göre daha yüksek ortam sıcaklıklarında kullanılabilir,

takviye işlemi ayrıca özgül rijitliği, özgül dayanımı, aşınma dayanımı, sürünme direnci, ısıl

iletkenliği ve boyutsal kararlılığı da arttırabilir.

Süper alaşımların yanında alüminyum, magnezyum, titantyum ve bakır da matris malzemesi 

olarak kullanılan metal malzemelerdir. Takviyler; parçacık, sürekli ve süreksiz elyaf ve visker 

şeklindedir. Sürekli elyaf malzemesi olarak karbon, silisyum karbür, bor karbür, alüminyum 

oksit ve refrakter metaller kullanılabilir. Süreksiz takviye malzemesi olarak silisyum karbür 

viskerler, karbon elyafı, silisyum karbür ve alüminyum oksit parçacıkları sayılabilir[1].

Otomotiv üreticileri sın zamanlarda MMK’leri ürünlerinde kullanmaya başlamışlardır.

Örneğin bazı motor parçaları, alüminyum oksit veya karbon elyaf ile dayanımı arttırılmış

alüminyum alaşımı matrise sahiptir. Bu MMK parçalar, hafif ve aşınma ve ısıl çarpılmaya

dirençlidir.

Havacılık sektörü de MMK’leri kullanmaktadır. Gelişmiş alüminyum alaşımı metal matrisli 

kompozitlere ait yapısal uygulama örnekleri arasında, bor elyafın kullanıldığı uzay mekiği

uyduları ve sürekli grafit elyafın kullanıldığı Hubble Uzay Teleskobu yer almaktadır.

Tablo 1: Bazı MMK'lerin özellikleri[2] 
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MMK'lerin metallere ve diğer kompozit malzemelere göre üstünlükleri aşağıda verilmiştir[1]

• Matris malzemesi polimer ve seramik kompozitlerden farklı olarak saf veya alaşımlı

metaldir.

• MMK’lerde takviye malzemesinin rolü polimer matrislilerde olduğu gibi çekme dayanımını

arttırmaktır. SMK’lerde ise amaç, darbe dayanımını iyileştirmektir.

• Takviye edilmemiş matris alaşımlarının sünekliği ve tokluğu, takviye edilenden düşük

olduğu halde SMK’lerden yüksektir. 

• MMK’lerin termal dayanımları PMK’lerden yüksek fakat SMK’lerden düşüktür.

2.1. Parçacık Takviyeli Kompozitler 

Kompozit malzemelerin takviye elemanın cinsine göre sürekli fiber takviyeli, süreksiz fiber 

takviyeli ve partikül takviyeli olarak sınıflandırılabileceğini söyleyebiliriz. Kompozit 

malzemelerde malzemenin mukavemetini büyük ölçüde arttıran takviye elemanları fiberlerdir. 

Fakat fiber takviye elemanlarının üretimi oldukça zor ve pahalıdır. Ayrıca fiber takviyeli 

olarak üretilen kompozitlerin daha sonradan yapılacak işlemlerle şekillendirilmesi yapıyı

bozacağından üretildiği şekilde kullanılmaları gerekmektedir. Bu şekildeki olumsuzluklar ve 

maliyet faktörü ön plana çıktığında düşük maliyetli kompozitler üretilmek için çalışmalar

yapılmıştır.

MMK malzemelerin gelişimi tarihsel olarak ele alındığında, ticari anlamda üretimleri için 

başlangıçta 2 yol izlenmiştir: Bunlar toz metalürjisi yöntemi ile kırpık (whisker) fiberli 

MMKlerin üretimi ve partikül takviyeli kompozitlerin üretimidir. Ancak kırpıkfiberlerin ve 

toz metalürjisi yönteminin maliyeti yüksektir. MMK alanındaki teknolojik gelişmelere paralel 

olarak 1970 ve 1980’lerdeki havacılık ve savunma sanayindeki performans odaklı beklentiler 

yerini maliyet odaklı beklentilere bırakmıştır. Bu nedenle teknik fizibiliteye ulaşan kırpık

fiber takviyeli toz metalürjik kompozitlere olan ilgi azalmıştır[3].

2.2. Silisyum Karbür 

SiC parçacıklar, Al2O3 ve AlN gibi diğer seramik takviye elemanlarına göre sıvı alüminyum 

tarafından daha iyi ıslatılabilme ve ucuz olması sebebiyle çok sık olarak kullanılmaktadır.

SiCp takviyeli kompozit malzeme, yüksek mukavemet, yüksek elastiste modülü, düşük termal 

genleşme katsayısı ve düşük yoğunluk özelliklerine sahiptir. Bu özellikleri sebebiyle uzay 

yapı elemanları, elektronik taşıyıcılar ve aşınma direnci yüksek olan alanlarda kullanılır[4].
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Kısaca özetleyecek olursak SiC’ün özellikleri şunlardır [4]; 

• Mükemmel sertlik ve aşınma direnci 

• Mükemmel korozyon direnci 

• Ani sıcaklık değişimlerine karşı direnç 

• Çeliğe göre daha çok ısıl iletim 

• Çok düşük ısıl genleşme

2.3. Alüminyum Metal Matrisli Kompozit Malzemelerin Üretimi 

Kompozit üretim metodunun seçiminde, takviye ve matris malzeme, bunlar arasındaki

reaksiyonlar, ürün kalitesi ve maliyeti etkili olmaktadır. Çoğu zaman yöntemler birbiri ile 

rekabet halinde olmakla beraber, her birinin diğerine göre üstünlükleri bulunmaktadır. Ancak 

tüm kompozit üretim metodları geleneksel alaşım malzeme metodu ile kıyaslandığında, matris 

ile takviye elemanı etkileşimleri nedeniyle karmaşıklığı dikkati çekmektedir[5]. 

Metal matrisli bir kompozit malzemenin üretim tekniği;

• Üretilecek parçanın şekline

• İstenilen mekanik ve fiziksel özelliklere 

• Matrise 

• Takviye elemanı şekli ve türüne bağlıdır.

Her üretim tekniğinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları mevcuttur[6]. 

Buna göre metal matrisli kompozit malzemelerin üretim yöntemleri şu şekilde

sınıflanmaktadır [7]. 

• Sıvı faz üretim yöntemleri 

• Katı faz üretim yöntemleri 

• Çift faz üretim yöntemleri. 
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2.4. SIMA 

Yarı katı durumda metal ve alaşımları şekillendirmek için sıvı faz içinde düzenli dağılmış

küresel ve ince taneli yapılara ihtiyaç vardır. Birincil faz (katı) ne kadar küresel şekle ve 

homojenliğe, küçük tane boyutuna ve yüksek şekil faktörüne sahip ise o kadar yarı katı

şekillendirme kabiliyeti ve yüksek mekanik özellikler sağlanmaktadır.

Yarı katı şekillendirmede küresel mikroyapıya ait malzeme tiksotropik davranış gösterir. 

Tiksotropi, kuvvet altında zamanla viskozitenin sürekli olarak azalması anlamına gelir ve 

kuvvet kalktıktan sonra malzemenin mekanik özellikleri eski haline döner. Yarı katı işleminin

en büyük avantajlarından birisi dentritlerin olmamasıdır. Dentritler olmadığı taktirde bifilmler 

sebebiyle çekme boşluğu ve porozite de olmaz. 

Günümüzde yarı katı şekillendirme için en çok kullanılan yöntemlerden birisi SIMA 

yöntemidir. SIMA yöntemi kristalleşme sıcaklığının üstünde ekstrüzyon, haddeleme gibi 

sıcak şekillendirmeden sonra soğuk deformasyon ve sonrasında tekrar ısıtma işlemlerini

kapsar.

3.DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Kompozit malzeme üretimi için 6063 dövme alaşımı ve A380 döküm alaşımı olmak üzere 2 

farklı alaşım kullanılmıştır. Takviye elemanı olarak SiC seçilmiştir ve farklı tane boyutlarında

kullanılmıştır. Elek analizi sonrasında elde edilen numunelerden 50, 90, 120 µm’lik

boyutlarda SiC’ler tercih edilmiştir. Kompozit malzemeyi üretmek için daha önce hiç 

kullanılmayan bir yöntem olan SIMA yöntemi seçilmiştir. Kısaca SIMA yöntemi matrisin 

yarı katı halindeyken daha önce belirlenen bir basınçla preslenmesi işlemidir.

Şekil 1: Kompozit üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan plakaların kalıpları
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Kompozit malzemeyi üretmek için alüminyum 55x45x15 mm ebadtlarındaki plakalar 

oluşturulmuştur. Şekil 1’de kullanılan kalıbın geometrisi verilmiştir. Ardından iki plakanın

arasına fırında önceden ısıtılan ve ısıtılmayan SiC’ler konulmuştur ve farklı sıcaklıklarda yarı

katı hale gelinceye kadar farklı sürelerde fırında bekletilmiştir. Daha sonra 5 ve 30 tonluk pres 

altında matris ve takviye elemanlarının birleşmesi amaçlanmıştır.

5 tane 6063 alaşımından ve 2 tane A380 alaşımından oluşan toplamda 7 tane kompozit parça 

üretilmiştir. Bunların yarı katı sıcaklığı ve fırında tutma süreleri birbirlerinden farklı

olmasıyla birlikte sadece 1 tanesinde SiC’ler ön ısıtma işlemine tabii tutulmuştur.

Öncelikle 1. Numuneyi ele aldığımızda; 6063 alüminyum alaşımdaki plakalar ve 800 oC’de

ön ısıtma işlemine uğramış 50µm SiC’ler kullanılmıştır. 600 oC’de ve 30 dakikada yarı katı

hale gelmiştir ve 20 kg’lık çelik kütle pres görevi görmüştür. Presten sonra kesit alınıp

partiküllerin büyük miktarda ıslatmayı sağladığı görülmüştür.

Şekil 2: 1. Numuneden alınan kesit 

2, 3, 4 ve 5. Numuneler için konuşacak olursak; yine 6063 alüminyum alaşımı kullanılmıştır.

25 dakikada, sırasıyla 630 oC, 650 oC, 670 oC ve 690 oC sıcaklıklarında yarı katı hale gelen ve 

aralarında 50, 90 ve 120µ’luk SiC’ler ayrı ayrı zon oluşturularak yüzeyi kaplayacak şekilde

ilave edilmiştir. Bu numunelere 30 tonluk basınç uygulanmıştır. Fakat kesit alındığında

ıslatmanın büyük partiküllü olan kısımlarında sağlanamadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca küçük 

partiküllü olan kısımlarda da ıslatma olmuştur fakat ilk numuneye göre yeterli olmadığı

gözlemlenmiştir.

6 ve 7. Numunelerde ise alaşım değişikliğine gidilmiştir. 6063 dövme alaşımı yerine A380 

döküm alaşımı kullanılmıştır. Aynı şekilde farklı tane boyutları için plakalarda zonlar 
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oluşturulmuştur. 6. Numuneyi ele aldığımızda, 690 oC’de ve 25 dakikada yarı katı hale getirip 

30 tonda pres yapmak amaçlanmıştır. Fakat pres yapıldığında plakalar yarı katı halden de 

ziyade sıvı hale daha çok yaklaşmıştır. Hatta altta kalan alüminyum plaka, destek sağlasın

diye en alta koyduğumuz çelik plakanın yüzeyine yapışmıştır.

7. Numuneye baktığımızda, sıcaklık 670 oC ve süre de 15 dakikaya düşürülmüştür. Aynı

şekilde SiC boyutları için 3 farklı bölge oluşturulmuştur ve 30 tonluk pres kullanılmıştır.

Fakat bu deneyde de sıcaklık ve süre düşürülmesine rağmen presten sonra plakalar yeterli bir 

şekilde yapışmayıp kesit alınırken birbirlerinde ayrıldığı gözlemlenmiştir.

4. TARTIŞMA

İlk numuneden başlayacak olursak; daha önce de belirtildiği gibi bu numunede tek tane 

boyutu kullanılmıştır ve SiC’lerin homojen olarak dağıldığı ve takviye elemanın matris 

tarafından ıslatılabildiği tespit edilmiştir.

Şekil 3: Alüminyum matrisi tarafında ıslatılan 50µ’luk SiC taneleri 

Yukarıda verilen şekilde genel olarak takviye elemanı olan SiC, matris tarafından ıslatılmıştır.

Yani topaklanma sadece birkaç yerde gözlenmiştir. Partiküller, etki ettiği bölgede homojen 

olarak dağılmıştır.

2, 3, 4 ve 5. Numunelerimizde takviye elemanlarımız homojen olarak dağılmamıştır. Yani 

matris, takviye elemanı ıslatamamıştır. Aşağıdaki şekillerde de görüldüğü gibi 30 tonluk 

presle üretilen SiC içeren malzeme de birleşim noktası net olarak görülebilmektedir. Bu çizgi 

numune boyunca uzamaktadır ve bazı bölgelerde kesintilere uğramaktadır. Ayrıca burada 
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dağılmış partiküller de gözükmektedir. Skalanın gösterdiği değerle partikül yarıçapları

kıyaslandığında, takviye elemanlarında homojen dağılmama gözlemlenmiştir.

Şekil 4: 30 tonluk presle üretilen 6063 alüminyum alaşımlı metal matrisli kompozitin 

birleşme çizgisi ve tozların ıslanmama durumu 

Daha önce de bahsedildiği gibi A380 alaşımlarından bir tanesi, sıcaklık ve süre fazla geldiği

için neredeyse sıvı duruma geçmişti. Takviye elemanları daha pres esnasındayken dağıldığı

için bu deneydeki sonuç olumsuz oldu.

Diğer A380 alaşımı da metalografik işlemleri yapmak için mekanik testereye konulduğunda

plakalar ayrılmıştı. Buna rağmen ayrılan plakaların içine doğru SiC yapışmasını incelemek 

için yine metalografik işlemler yapılmıştır fakat plakalar ayrıldığı için de bu işlem baya zor 

olmuştur.

Eldeki bulguları tartışacak olursak öncelikle takviye elemanı olan SiC’leri ele almak 

gerekirse; kullanılan SiC’lerden sadece ilk numunede bir ısıtma işlemi gerçekleşmişti. Diğer

numunelerde herhangi bir ön ısıtma işlemi olmamıştı sadece iki plakanın yarı katı olması için 

fırına koyduğumuzda plakalar arasında ısınmıştı. Bu ısıtmaların yeterli olmadığı

söylenilebilir. Hatta Meena ve ark [8] SiC’ler 1100 oC sıcaklıkta ısıtılmış ve yapılan deneyler 

sonucunda olumlu bir sonuç elde edilmiştir.

Ayrıca matrisin takviye elemanını ıslatabilme konusunu konuşacak olursak; işin içine yüzey 

gerilimi giriyor. Yüzey gerilimi dediğimiz şey sıvı üzerindeki kohezyon kuvvetinin etkisi ile 

sıvı yüzeyinin zar gibi davranmasıdır. Yüzey gerilimini etkileyen faktörler arasında sıvının
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cinsi (bu konu için konuşacak olursak sıvı alüminyum), sıcaklık ve yoğunluktur. Mesela 

sıcaklık arttıkça yüzey geriliminin azalması en azından bu sonucumuzu doğrulayabilir.

Aydin [9] bir başka çalışmasında kaybolan köpük yöntemi kullanılarak SiC kompozit 

malzeme üretimini denemiştir. Ancak sıvı metal kalıp içerisinde ilerlerken, partikülleri 

süpürüp kalıp dışına doğru taşıdığını gözlemlemiştir.

5. SONUÇLAR 

• A380 döküm alaşımında SiC ilaveli kompozit üretiminde, yarı katı halde şekil

verilerek yapılan çalışmalarda ıslatma probleminden dolayı arzu edilen yapılar elde 

edilememiştir.

• A6063 alaşımında SiC partikülleri, ön ısıtma tabi tutulmaan dahi ıslatma sağlanarak

SIMA yöntemi ile MMC üretimi gerçekleştirilebilmiştir.

•
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ÖZET 
Bu çalşmada soğuk haddeleme yöntemi ile üretilmiş ve üretim srasnda yeniden kristalleşme 
için 450 C’de tavlama işlemi yaplmş 1 mm kalnlğnda 1050 Alaşm H14 Alüminyum 
levhalar ile üretim srasnda uygulanan işlem scaklğnn üzerine çklarak (500 C) 2 saat ve 4 
saat olmak üzere tavlama işlemi uygulanmş levhalar kullanlmştr. Alüminyum levhalara 
ağrlk düşürme test cihaz ile farkl enerji seviyelerinde düşük hzl darbe testleri yaplmştr. 
Deneylerde 140x140 mm boyutlarnda dört taraf ankastre levhalar kullanşmş ve darbe her 
bir levhann merkezine yaplmştr. Farkl enerji seviyeleri için kuvvet-zaman, kuvvet-çökme 
değişim grafikleri elde edilmiş ve malzeme tarafndan yutulan enerji miktar tespit edilmiştir. 
Tavlama işlemi yaplmş numunelerde darbe etkisiyle oluşan çökme miktarnn tavlama 
yaplmamş numunelere göre arttğ gözlenmiştir. Numunelerin hasar bölgeleri incelenerek 
hasar analizi yaplmş tavlama işleminin darbe davranşna etkisi değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler : Düşük hzl darbe, Alüminyum levha, Darbe hasar, Tavlama işlemi 
 

 
1.GİRİŞ 
 
Metaller, kompozitler ve sandviç malzemeler üzerinde gerçekleştirilen düşük hzlardaki darbe 
davranşlaryla ilgili birçok deneysel çalşmalar yaplmştr. Dinamik yükleme altndaki 
kompozit malzemeleri karakterize etmek için ilk çalşmalar Rotem ve Lifshits [1], Lifshits [2] 
ve Sierakowski ve ark. [3] tarafndan yaplmştr. Sierakowski ve Chaturvedi [4] ve Abrate [5] 
çeşitli darbe modeli ve muayene yöntemlerinde ilerlemeler kaydetmişlerdir. Tabakal 
kompozitlerin düşük hzl darbe cevab analitik olarak Ramkuar ve Chen[6], Abatan ve ark. 
[7] tarafndan araştrlmştr. Gong ve Lam [8] tarafndan düşük hzl darbeye karş plaka 
cevabnn önceden tahmin edilmesi için yaklaşk bir çözüm sunulmuştur. Bu çözüm, temas 
kuvveti ve enine kayma şekil değiştirmesinin etkisi gibi plakann ve takviye elemanlarnn 
beraberce hareketlerini içerir. Hibrit tabakal kompozit plakalarn düşük hzl darbeye bağl 
cevab kayma deformasyon teorisi kullanlarak Lee ve ark. [9] tarafndan araştrlmştr. Kim 
ve Kang [10] darbe kuvvetini önceden belirlemek için enine darbeye maruz kompozit 
plakalarn dinamik şekil değiştirmesinden yeni bir analitik metot geliştirmişlerdir. Lal [11,12] 
grafit/epoksi tabakalarn enine darbe davranş ile ilgili deneysel ve analitik bir çalşma 
yapmştr. Basit bir enerji yayma modeli darbe sonras numunenin kalnt mukavemetini tespit 
etmek için geliştirilmiştir. Belingardi ve Vadori [13] karbon-elyaf/epoksi kompozit 
malzemelerde plaka kalnlğnn düşük hzl darbe davranşna etkilerini araştrmşlardr. Üç 
farkl kalnlktaki deney numunelerine yar-statik ve dinamik darbe yüklemesi yaplmştr. 
Kuvvet-yer değiştirme eğrileri çkarlarak numunelerin farkl darbe hzlarndaki enerji yutma 
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kabiliyetlerini araştrmşlardr. Mitrevski ve ark. [14] farkl vurucu geometrilerinin kompozit 
malzeme üzerindeki darbe etkilerini incelemişlerdir. Karbon-epoksi tabakalara yar küresel, 
konik ve sivri vurucularla darbeler yapmşlardr. Kuvvet-zaman değişimini ve numunelerin 
yuttuğu enerji miktarlarn deneysel olarak tespit ederek vurucu geometrilerinin etkilerini 
değerlendirmişlerdir. Hosseinzadeh ve ark. [15] fiberle güçlendirilmiş kompozit levhalarn 
düşen ağrlk darbelerindeki hasar cevabn incelemişlerdir. Dört farkl fiberle güçlendirilmiş 
tabakal kompozit plakalara düşük hzl darbeler yapmşlardr. Numunelerdeki hasar 
bölgelerinin haritalarn çkararak darbe enerjisi-hasar çap değişimi elde etmişlerdir. Farkl 
numunelerdeki değişimleri rapor etmişlerdir. Sugun ve Rao [16] cam, karbon ve kevlar 
takviyeli kompozitlere tekrarl düşürme testleri yaparak düşük hzl darbe karakteristiklerini 
çalşmşlardr. Kompozit plakalar üzerine delinme oluncaya kadar tekrarl darbeler 
yapmşlardr. En büyük kuvvet-darbe says değişimi ve darbe enerjisi-darbe says 
değişimlerini deneysel olarak tespit etmişlerdir. Son darbeden sonra numunelerdeki hasar 
bölgelerinin haritalar çkarlarak incelenmiştir. E-cam/epoksi tabakal kompozit plakalarn 
darbe altndaki davranş Mili ve Necip [17] tarafndan deneysel olarak çalşlmştr. Ağrlk 
düşürme darbe cihaz kullanmşlardr. Vurucu hzlarnn ve tabakalanma srasnn kompozit 
plağn davranşna etkilerini değerlendirmişlerdir. Aslan ve ark. [18] ile Aslan ve Karakuzu 
[19] düşük hzl darbeye maruz fiber takviyeli tabakal kompozitlerin dinamik davranşn 
değerlendirmişlerdir. Cam fiber/epoksi kompozitin zamana bağl analizi üzerine deneysel ve 
nümerik araştrma yapmşlardr. Nümerik olarak hesaplanan temas kuvveti-zaman değerleri, 
deneysel sonuçlar ile karşlaştrlmştr. Düşük hzl darbeye maruz tabakal kompozitlerde 
darbe hznn, darbe kütlesinin, kompozit plağn boyutlarnn ve kalnlğnn önemini 
belirlemişlerdir. Baucom ve Zikry [20] E cam kompozit sistemlerde düşük hzl darbedeki 
hasar ilerlemelerini incelemişlerdir. Numunede delinme oluşuncaya kadar ayn enerji 
seviyesinden düşük hzl darbeler yaplmş ve buna bağl olarak en büyük temas kuvveti-darbe 
says ve enerji dağlm-darbe says grafikleri elde ederek incelemişlerdir. Martinez ark. [21] 
2024-T3 alüminyum alaşmn çeşitli hzlarda ve scaklklarda yaptklar çekme deneyleriyle 
mekanik olarak karakterize etmiş ve bu malzemeden yaplan plakalar farkl başlangç 
scaklklarnda düşen ağrlk test cihazyla 0,5 ve 4,5 m/s darbe hz aralklarnda test 
etmişlerdir. Deneylerden elde ettikleri sonuçlar literatürde ayn işlemin çeliklere 
uygulanmasyla elde edilen sonuçlaryla karşlaştrmşlardr. Delinen alüminyum plakalarn 
deformasyon bölgesinde çanak ve krk oluşumu olduğunu ve bu plakalarn enerji sönümleme 
miktarlarnn çeliğe kyasla düşük olduğu sonucuna varmşlardr. Grytten ve ark. [22] 3,5 ve 
15,8 m/s hz aralklarnda darbeye maruz kalan AA5083-H116 alüminyum plakalarn 
deformasyonlarn deneysel olarak, negatif deformasyon sertleşmesinin, plastik anisotropinin 
ve sl yumuşamann etkilerini ise nümerik modellerle incelemişlerdir. Darbe kuvvetinin 
yalnzca negatif deformasyon sertleşmesinden, hasar derecesinin ve şeklinin ise sadece sl 
yumuşamadan etkilendiğini belirlemişlerdir. Plastik anisotropinin etkisiz olduğu görülmüştür. 
Fan ve ark. [23] yaptklar çalşmada fiber-metal katmanl (FMK) plakalar düşük hzlarda 
darbeye maruz brakarak oluşan deformasyon ve hasar incelemişlerdir. Çalşmadaki FMK 
2024-0 alüminyum ve çapraz cam elyaf içermektedir. Katman miktarnn artmasyla artan 
plaka kalnlğnn ve artan penetratör büyüklüğünün yapnn darbe enerji sönümleme 
kapasitesini arttrdğn görmüşlerdir. Sevkat ve ark. [24] çalşmalarnda düz örgülü S2 cam 
elyaf/epoksi, düz örgülü IM7 grafit/epoksi ve dokuma kumaş S2 cam elyaf-IM7-grafit 
lifli/epoksi kompozit malzemelerin dört farkl hzda düşen ağrlk testlerini ve modelleme 
çalşmalarn gerçekleştirmiştir. Deneylerde 6,15 kg’lk darbe yükü 3,9, 4,4, 4,8 ve 6,3 m/s 
hzlarnda kompozit malzeme üzerine atlmş ve oluşan kuvvetler zamana bağl olarak 
kaydedilmiştir. Modelleme aşamasnda ise LS-DYNA programnn MAT43 malzeme modeli 
kullanlmştr. Deney sonuçlarna göre S2 cam elyaf/epoksi kompozit malzeme en çok darbe 
dayanmna sahipken, IM7 grafit/epoksi kompozit malzeme en az darbe dayanmna sahiptir. 
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Testlerden elde edilen kuvvet-zaman eğrileriyle modelleme sonuçlarndan elde edilen kuvvet-
zaman eğrilerinin birbiriyle uyumlu olduğu görülmüştür. Zucchelli ve ark. [25] yaptklar 
çalşmada DC04ED tipi düşük karbon içerikli dikdörtgen çelik plaka ve üzeri cams emaye ile 
kapl düşük karbon içerikli dikdörtgen çelik plaka olmak üzere iki farkl malzeme 
kullanmştr. Bu malzemeler piezoelektrik yük ölçer içeren düşen ağrlk test cihaznda düşme 
mesafesi değiştirilerek farkl enerji gruplarnda test edilmiş ve ayn zamanda bilgisayar 
ortamnda modelleme çalşmas yaplmştr. Test sonuçlar değerlendirildiğinde cams emaye 
kapl çelik plakalarn kapl olmayan çelik plakalara göre 6 kat daha fazla kritik enerji 
seviyesine sahip olduğu belirlenmiş ve modelleme çalşmalaryla da doğrulanmştr. Crupi ve 
ark. [26] yaptklar araştrmada, cam elyaf kompozit yüzlü PVC göbekli sandviç ve 
alüminyum plaka yüzeyli alüminyum köpük göbekli sandviç malzemelerin çarpşma 
mukavemetlerini karşlaştrmştr. Cam elyaf kompozit yüzlü PVC göbekli sandviç yaplarn 
düşen ağrlk testlerinde 7 kg yük kullanlmş ve 4 - 9 m/s hz aralğnda test numuneleri 
üzerine braklmştr. Alüminyum plaka yüzeyli alüminyum köpük göbekli sandviç yaplarn 
düşen ağrlk testlerinde ise yük sabit tutulurken çarpma hz aralğ 4 – 8 m/s aralğnda 
tutulmuştur. Deney sonuçlar incelendiğinde cam elyaf kompozit yüzlü PVC göbekli sandviç 
yaplarn tamamen hasar almas için gereken enerji miktar alüminyum plaka yüzeyli 
alüminyum köpük göbekli sandviç yaplardan daha yüksek olduğu bulunmuştur.  
 
 
2.DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 
2.1 Deney Numunesinin Hazrlanmas 

Bu çalşmada düşük hzlarda darbe deneyleri için 1 mm kalnlğnda 1050-H14 
alüminyum  alaşm plakalar kullanlmştr. Alüminyum levhalara üretim srasnda uygulanan 
işlem scaklğnn üzerine çklarak (500 C) 2 saat ve 4 saat olmak üzere tavlama işlemi 
uygulanmştr. Tavlanmamş ve tavlanmş Alüminyum levhalara ağrlk düşürme test cihaz 
ile farkl enerji seviyelerinde düşük hzl darbe testleri yaplmştr. Deneylerde 140x140 mm 
boyutlarnda dört taraf ankastre levhalar kullanlmş ve darbe her bir levhann merkezine 
yaplmştr. 

 
Tablo-1  Al 1050-H14’nin kimyasal bileşimi 

 

Al Fe Si Zn Ti Mg Mn Cu 

99,5 0,4 0,25 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 
 
 
2.2 Düşük Hzl Darbe Deneyleri   

Dinamik darbe testleri numunelerin düşük hzl darbe davranşlarn elde etmek için 
özel olarak imal edilmiş test cihaz ile yaplmştr. Cihaz üzerindeki vurucu 6,35 kg kütleye 
sahiptir. Ağrlk düşürme test cihazmz Şekil 1’de görülmektedir. Deneyde kullanlan vurucu 
24 mm çapnda, yar küresel uçlu bir geometriye sahiptir (Şekil 2) [27] . Her bir deney 
numunesi dört taraf ankastre olacak şekilde bağlanarak 10 J, 20 J, 30 J, 40 J, 50 J darbe 
enerjisi seviyelerinde düşük hzl darbe testlerine maruz braklmştr. 

 
 



Oturum | Session: Ekstrüzyon Prosesleri / Extrusion Processes 567

2015 İstanbul                 ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium

ALUS’07

 
 

Şekil 1. Ağrlk düşürme test cihaz 
 

 
 

Şekil 2. Vurucu-Kuvvet alglayc bağlants [27] 
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3. DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME 
     

Farkl enerji seviyelerinde yaplan düşük hzl darbe deneyleri sonucunda kuvvet-
zaman ve kuvvet-yer değiştirme değişimleri elde edilmiştir. Her bir deney numunesi için elde 
edilen grafikler, karakteristik olarak diğer numuneler için elde edilene benzemektedir.  
 
3.1 Kuvvet - Zaman Değişimi 
 Şekil 3 a-c’de srasyla tavlama işlemi uygulanmamş, 2 saat tavlama işlemi 
uygulanmş ve 4 saat tavlama işlemi uygulanmş numunelerden düşük hzl darbe deneyleri 
sonucunda elde edilen kuvvet-zaman değişimleri verilmiştir.  Deneyler neticesinde tüm 
numuneler için uygulanan enerji seviyesi arttkça kuvvet değerinin de buna bağl olarak arttğ 
ancak temas süresinin azaldğ tespit edilmiştir. Tavlama işlemi uygulanmayan numunelerde 
40 j enerji seviyesinde saplanma 50 J enerji seviyesinde delinme gözlenmiştir. Tavlama işlemi 
uygulanan numunelerde ise süneklik arttğ için tüm enerji seviyelerinde saplanma ve delinme 
gözlenmemiştir. Ayn enerji seviyeleri için tavlanmamş numunelerden elde edilen en büyük 
temas kuvveti diğerlerine göre daha fazla çkmştr. Bunun en önemli nedeni tavlanmamş 
numunelerin sünekliğinin daha düşük olmas ve buna bağl olarak numunelerin daha rijit 
davranmasdr.  
 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

 

Şekil 3. Değişik enerji seviyelerinde a) tavlama işlemi uygulanmamş b) 2 saat tavlanmş ve c) 4 saat tavlanmş 
numuneler için elde edilen kuvvet-zaman değişimleri 
 
3.2 Kuvvet – Yer Değiştirme Değişimi 
Şekil 4 a-c’de srasyla tavlama işlemi uygulanmamş, 2 saat tavlama işlemi uygulanmş ve 4 
saat tavlama işlemi uygulanmş numunelerden düşük hzl darbe deneyleri sonucunda elde 
edilen kuvvet-yer değiştirme değişimleri verilmiştir.  Deneyler neticesinde tüm numuneler 
için uygulanan enerji seviyesi arttkça yer değiştirme miktarnn da buna bağl olarak arttğ 
tespit edilmiştir. Kuvvet-yer değiştirme eğrisi altnda kalan alan numune tarafndan yutulan 
enerjiyi vermektedir. Darbe enerji seviyesi arttkça numune tarafndan yutulan enerji miktar 
da artmaktadr. Ayn enerji seviyeleri için tavlanmamş numunelerden elde edilen yer 
değiştirme miktar daha düşük çkmştr. Tavlama işlemi ile numunelerin sünekliğinin arttğ 
grafiklerden anlaşlmaktadr ancak 2 saat tavlanmş ve 4 saat tavlanmş numunelerin 
yerdeğiştirme miktar yaklaşk olarak eşit çkmştr.    
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Şekil 4. Değişik enerji seviyelerinde a) tavlama işlemi uygulanmamş b) 2 saat tavlanmş ve c) 4 saat tavlanmş 
numuneler için elde edilen kuvvet-yer değiştirme değişimleri 
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3.3 Hasar Analizi 
Şekil 5-7’de srasyla tavlama işlemi uygulanmamş, 2 saat tavlama işlemi uygulanmş ve 4 
saat tavlama işlemi uygulanmş numunelerden düşük hzl darbe deneyleri sonucunda elde 
edilen ön ve arka hasar bölgelerine ait görüntüler verilmiştir.  Tüm numuneler için darbe 
enerjisi arttkça numunede meydana gelen çökme miktar artş göstermiştir. Ayn enerji 
seviyeleri için tavlanmş numunelerde meydana gelen çökme miktar daha fazla olmuştur. 2 
saat ve 4 saat tavlanmş numunelerde ayn enerji seviyesi için meydana gelen çökme miktar 
yaklaşk olarak eşit çkmştr.  40 J enerji seviyesinde tavlanmamş numunede saplanma 
neticesinde yrtlma meydana gelmiştir. 50 J enerji seviyesinde ise yine tavlanmamş 
numunede delinmeye meydana gelmiştir. Tüm enerji seviyeleri için tavlanmş numunelerde 
saplanma veya delinme gözlenmemiştir. 
 
 

Ön Hasar Bölgesi Arka Hasar Bölgesi 
  

(a) 
  

(b) 
  

(c) 
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(d) 

  

(e) 
 

Şekil 5. Tavlanmamş numunelerde a) 10 J b) 20 J c) 30 J d) 40 J ve e) 50 J enerji seviyesi için elde edilen ön ve 
arka hasar bölgeleri 
 
 

Ön Hasar Bölgesi Arka Hasar Bölgesi 
  

(a) 
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(b) 
  

(c) 
  

(d) 
  

(e) 
 
 Şekil 6. 2 saat tavlanmş numunelerde a) 10 J b) 20 J c) 30 J d) 40 J ve e) 50 J enerji seviyesi için elde edilen ön 
ve arka hasar bölgeleri 
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Ön Hasar Bölgesi Arka Hasar Bölgesi 
  

(a) 
  

(b) 
  

(c) 
  

(d) 
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(e) 
 
Şekil 7. 4 saat tavlanmş numunelerde a) 10 J b) 20 J c) 30 J d) 40 J ve e) 50 J enerji seviyesi için elde edilen ön 
ve arka hasar bölgeleri 
 
4. SONUÇLAR 
 
Bu çalşmada tavlanmş ve tavlanmamş 1050 H14 Alüminyum levhalarn düşük hzl darbe 
cevab araştrlmştr. Çalşmadan elde edilen sonuçlar aşağya çkarlmştr; 
 

• Deneyler neticesinde tüm numuneler için uygulanan enerji seviyesi arttkça kuvvet 
değerinin de buna bağl olarak arttğ ancak temas süresinin azaldğ tespit edilmiştir.  

 
• Ayn enerji seviyeleri için tavlanmamş numunelerden elde edilen en büyük temas 

kuvveti diğerlerine göre daha fazla çkmştr. Bunun en önemli nedeni tavlanmamş 
numunelerin sünekliğinin daha düşük olmas ve buna bağl olarak numunelerin daha 
rijit davranmasdr. 

 
• Deneyler neticesinde tüm numuneler için uygulanan enerji seviyesi arttkça yer 

değiştirme miktarnn da buna bağl olarak arttğ tespit edilmiştir. Darbe enerji 
seviyesi arttkça numune tarafndan yutulan enerji miktar da artmaktadr.  

 
• Ayn enerji seviyeleri için tavlanmamş numunelerden elde edilen yer değiştirme 

miktar daha düşük çkmştr. Tavlama işlemi ile numunelerin sünekliğinin arttğ  
ancak 2 saat tavlanmş ve 4 saat tavlanmş numunelerin yerdeğiştirme miktar yaklaşk 
olarak eşit çktğ gözlenmiştir.    

 
• 40 J enerji seviyesinde tavlanmamş numunede saplanma neticesinde yrtlma 

meydana gelmiştir. 50 J enerji seviyesinde ise yine tavlanmamş numunede delinmeye 
meydana gelmiştir. Tüm enerji seviyeleri için tavlanmş numunelerde saplanma veya 
delinme gözlenmemiştir. 
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Al-Mg-Si ALAŞIMLARININ ARTIMSAL ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMİ 
İLE ŞEKİLLENDİRİLMESİ

İsmail Durgun1, Tanya A. Başer1, Emre Doruk1

1TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikas A. Ş. Yeni Yalova Yolu Cad. No:574 BURSA 

ÖZET
Özellikle prototip parça üretimlerinde mevcut seri üretim sac şekillendirme yöntemleri 
kullanldğnda hem kalp üretimlerinin uzun sürmesi, hem de yüksek maliyetli olmalar 
nedeniyle bu yöntemler dezavantajl olmaktadr. Bu nedenle çok sayda sac parça üretim 
metodu geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri de artmsal şekillendirme yöntemidir. Artmsal 
sac şekillendirme (ASŞ) yönteminde dikey bir freze tezgah ucuna bağlanan yarm küresel bir 
ucun sabitlenmiş sac üzerinde gezerken bask oluşturmas neticesinde şekillendirilmesi 
esasna dayanmaktadr. Bu yöntemde genellikle kalp kullanlmaz. Baz durumlarda geri 
yaylanma etkisini azaltmak için tek tarafl kalp kullanlmaktadr. Bu çalşmada T4 
kondisyonundaki 6016 alaşmnn kalp kullanmakszn artmsal şekillendirme ile parça 
üretimi gerçekleştirilmiş ve parçadaki geometrik sapmalar incelenerek oluşan geri yaylanma 
durumu incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Al-Mg-Si alaşmlar, Alüminyum geri yaylanma, artmsal sac şekillendirme

FORMING OF Al-Mg-Si ALLOYS WITH THE INCREMENTAL FORMING METHOD

ABSTRACT 
Using sheet metal forming processes have became disadvantageous  due to the long-time and high cost mold 
production in prototype component production. Therefore, various sheet metal component production methods 
were developed. One of these methods is incremental forming method. In incremental sheet forming, the tool, 
which can be attached to a CNC machine, a robot arm or similar, indents into the sheet follows a contour for the 
desired part. It then indents further and draws the next contour for the part into the sheet and continues to do this 
until the full part is formed. In general, mold is not used during forming process. In some cases, single-sided 
mold is used to in order to reduce the spring back effect. In this study, non-molded incremental forming method 
was performed. The spring back effect and geometric variations were investigated on AA6016 T4 alloy.  

Keywords: Al-Mg-Si alloy, aluminium spring back effect, incremental sheet forming.

1. GİRİŞ

Doğal enerji rezervlerinin giderek azalmas ve çevre dengesinin bozulmas konusundaki 
kayglar nedeniyle ortaya çkan yasal düzenlemeler tüm endüstriyel yakt tüketicilerine yakt 
tasarrufunu şart koşmaktadr.  Bu konunun en yakndan ilgilendirdiği sanayi kollarndan biri 
de otomotiv endüstrisidir. Günümüzde otomotiv endüstrisi, sk bir uluslararas rekabet, çevre 
korumaya yönelik yasal düzenlemeler, çevre konusunda artan kamuoyu duyarllğ, konfor ve 



Oturum | Session: Ekstrüzyon Prosesleri / Extrusion Processes578

ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium                 2015 İstanbul

ALUS’07

 

ŞŞiirrkkeett  İİççii  
 

güvenlik talepleri ile yeni hedefler peşindedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için taşt konforunun 
artmas ve yolcu güvenliğinin önemsemesi ile taştlara yeni aksamlar eklenmekte ve bu da 
taşt ağrlğnda artşa neden olmaktadr. Taşt ağrlğnn azaltlmasnda tasarm değişiklikleri 
dşnda kullanlabilecek tek yöntem otomobil üretiminde daha hafif malzemeler kullanmaktr
[1]. Alüminyum güvenlikten ödün vermeden, konfordan vazgeçmeden, daha az yakt tüketen 
çevre dostu bir otomobilin tasarmnda kullanlabilecek en cazip yap malzemesidir. Demirden 
3 kat daha hafif olup özellikle Mg’la alaşmlandrldğnda mukavemeti önemli ölçüde 
artmakta, birim ağrlk için mukavemet değeri, çeliğinkini bile geçmektedir.  Bunun yan sra 
birçok üretim ve imalat tekniğine uygunluğu, yüksek elektrik ve s iletkenliği, kolay 
işlenebilirlik, korozyona dayankllk, soğuk ve scak şekillendirilebilirlik, kaynaklanabilirlik 
ve gerikazanlabilirlik gibi özellikleri nedeniyle otomotiv endüstrisinde birçok uygulama için 
tercih edilmektedir [2].             
                                                          
Otomotiv endüstrisinde küresel rekabetin gereği olarak bir ürünün pazara erkenden girip, ksa 
sürede mevcut ürünlerin yerini almas yönünde duyulan ihtiyaç ve gelen talepler, ürün 
geliştirme süreçleri üzerinde zamansal ve finansal baskya yol açmakta, bunun sonucu olarak 
mühendisler sürekli olarak yenilikçi yöntem ve proses arayşna yönelmektedir [3]. Araç 
gövdesinin oluşturulmasnda sac parça kullanmnn ağrlkl olmas, fiziksel doğrulama süreci 
için hzl ve düşük adetli üretim yöntemlerinin gelişmesine olanak sağlamaktadr [4]. Sac 
şekillendirme imalat yöntemleri, prototip süreci ile birlikte, esnek imalat yöntemlerine 
duyulan ihtiyaç bakmndan da ön plana çkmaktadr. Araştrmalar sonucunda yaplan 
geliştirmeler ise, ilk olarak prototip imalat alannda uygulanmak suretiyle 
endüstriyelleştirilmektedir. Fiziksel doğrulama ve fonksiyonel test gerektiren ürünler için bu 
işlemler, seri üretim öncesi, düşük hacimli / prototip imalat teknikleri kullanlarak imal edilen 
parçalar üzerinde yürütülmektedir. Prototip parça ihtiyac doğduğu durumlarda mevcut seri 
üretim sac şekillendirme yöntemleri kullanldğ zaman hem kalp üretimlerinin uzun sürmesi, 
hem de yüksek maliyetli olmalar nedeniyle dezavantajl olmaktadr. Seri üretimde kullanlan 
kalplara alternatif olarak daha ucuz, daha kolay üretilen ve geri dönüşümü daha az enerji ile 
gerçekleştirilebilecek olan malzemelerden üretilen kalplar araştrlmakla birlikte [5-7], 
özellikle son yllarda giderek artan bir şekilde artml sac şekillendirme (ASŞ) yöntemleri 
belirgin bir şekilde ön plana çkmaya başlanmştr.

Artml Sac Şekillendirme (ASŞ) tekniği, kalp kullanmadan ya da tek tarafl kalp (mastar) 
kullanarak, çevresel olarak snrlandrlmş ve sabitlenmiş saca, hassas bir şekilde kumanda 
edilebilen bir dik/yatay işleme tezgahna bağlanan sac malzemenin üzerine bir veya birkaç 
noktadan bask uygulanarak ve uygulanan bask noktas kontrolü olarak hareket ettirilerek 
saca şekil verme işlemi olarak tanmlanmaktadr [8]. Bu yöntemde malzeme deformasyonu 
lokal ve artml olarak yapldğndan, şekillendirme kuvvetleri konvansiyonel proseslere göre 
oldukça küçüktür. Artml şekillendirme yaklaşmnda kullanlan malzeme (sac, titanyum, 
plastik…), takm (HSS & karbür rijit takm, su jeti…) ve temas durumunda (tek nokta kontak, 
iki nokta kontak…) bağl olarak farkl uygulama prosesleri vardr [4].  

Yöntemin CAD geometrisinden direk olarak yararlanlmas, konvansiyonel yöntemlerdeki 
kalp üretim maliyet ve zamanna göre avantajl olmas, prototip ve düşük adetli üretim 
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yöntemleri için tercih sebebi olmuştur. ISF yöntemi, çelik sac, alüminyum ve titanyum 
alaşmlar, termoplastik, sandviç panel gibi çok çeşitli malzemeler üzerinde uygulamalar 
yaplmaktadr. Yöntem, otomotiv endüstrisinden farkl olarak, motosiklet, medikal, mimari, 
ev aletleri endüstrisi, havaclk ve denizcilik sanayinde de kullanlmaktadr [9]. 
ASŞ yönteminde genellikle kalp kullanlmaz. Baz durumlarda geri yaylanma etkisini 
azaltmak için tek tarafl kalp kullanlmaktadr. Literatürde plakalar üzerinde, koni ve piramit 
geometriler üzerinde farkl takm yaps, çap ve devir parametrelerinin etkisinde şekillendirile 
bilirlik, yüzey pürüzlülüğü ve takma gelen yüklerinin incelendiği çalşmalar yer almaktadr. 
Sabit uçlu, takm dönmeden yaplan şekillendirme işleminde yüzey pürüzlülük değeri en 
yüksek seviyeye ulaşrken, teflon kapl yataklanmş serbest olarak dönebilen küre takm ise en 
düşük pürüzlülük değerini vermiştir. Takm çap ve açsal admdaki artşn, şekillene bilirliği 
azaltc yönde etkilediği, takm ile sac arasndaki temas şeklinin ise etkili olmadğn tespit 
edilmiştir [10-13]. 

Bu çalşmada uygulanacak yöntem literatürde Tek Nokta Kontak (Single Point Incremental 
Forming  - SPIF) olarak adlandrlan yöntem olacaktr. SPIF tek noktada kontak esasna 
dayanan, kalp veya destek gerektirmeyen yöntemdir. Tek nokta ile form verme işlemi, sac 
svama (spinning) ve gerdirmeli form (stretch forming) verme tekniklerinin kombinasyonuna 
ilave olarak eksenel simetrisi olmayan parçalara da form verebilmektedir [13].  Düz sac, 
detaylar Şekil 1’de gösterilen metal karkas üzerine, tutucu plaka ile sabitlenir. CNC dik 
işleme merkezi ya da frezede, küre uçlu takm kullanlarak form verme işlemi yaplr. SPIF 
yönteminde, sac altnda destek ya da kalp kullanlmadğndan en az maliyetli ASŞ prosesidir.

Şekil 1.  SPIF yöntemi ile parça üretimi için kullanlan ekipmann kesit görünüşü [11]

Bu çalşmada alüminyum 6016 alaşml levhann tek noktadan temasl artmsal şekillendirme 
yöntemi ile konu şeklinde imalat gerçekleştirilmiştir. Üretim sonrasnda elde edile parçann
geometrik doğruluğunun anlaşlabilmesi için ölçüm yaplmş ve hangi bölgelerde sapmalar 
olduğu tespit edilmiştir.
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA

Bu çalşmada AA6XXX serisi alüminyum alaşmlarndan 6016 alaşm kullanlmştr. 6016 
alaşml levhalar 1 mm kalnlğnda olup kimyasal bileşimi Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Bu çalşmada kullanlan 6016 levhalarn kimyasal bileşimi (% ağrlkça)

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn 

1,03 0,17 0,08 0,08 0,32 0,01 0,01 

Çalşma kapsamnda kullanlacak alüminyum malzemenin teknik özelliklerinin tespiti için 
öncelikle çekme testleri geçekleştirilmiştir. Yaplan bu çekme testleri ZWICK 150 model 
çekme testi cihaznda 250 mm ölçüm boyundaki numune üzerinden 20mm/dak çene hznda 
uygulanmştr. Çekme testi 3 kez tekrarlanarak ortalama mekanik özellik değerleri 
hesaplanmştr. Yaplan bu testler sonucunda 6016 alaşml levhann çekme testleri 
sonuçlarnn ortalama değerleri Tablo 2’deki gibidir. 

Tablo 2. 6016 alaşml levhann çekme testi sonras mekanik özellik bilgileri

Akma Dayanm (σA)
[MPa] 

Çekme Dayanm (σÇ)
[MPa] 

Uzama ( )
[%] 

120 230 24

Artmsal şekillendirme yöntemi ile CNC dik işleme merkezinde parça üretimini 
gerçekleştirebilmek için öncelikle takm yolunun oluşturulmas gerekmektedir. Takm 
yolunun oluşturulmas aşamasnda ise takm yolu stratejisi (yöntem), işleme pay (stock), 
derinlik adm (∆z), devir, ilerleme, takm çap ve tip bilgilerinin tanmlanmas gerekmektedir.  
Takm yolu oluşturma stratejisi, free form yüzeylerin işlenmesi için CAM programlarnda 
genel olarak kaba ve finish operasyonlar olmak üzere snflandrlr. Birçok programda benzer 
stratejiler farkl isim ve alt operasyon seçenekleri ile birlikte sunulmaktadr. 

Bu çalşmada Unigraphics NX 7.5 sürümü CAM modülü kullanlarak takm yolu
oluşturulmuştur. Surface area helicel method (finish yüzey) yöntemi kullanlarak parça 
üretimi planlanmştr. Bunun için finiş işlemlerinde kullanlan yöntemlerden biri olan Surface 
Area yönteminde Drive Method olarak Helical seçildiği taktirde seçilen yönde takm hiç 
kalkmadan helisel bir ilerleme yapabilmektedir (Şekil 2). Yaplan program ile koni şeklinde 
üretilecek olan parçann geniş ksm 172 mm ve dar ksm da 79 mm çağndadr. 80 mm 
derinliğindeki bu parçann üretimi için 160 helisel dönme (number of stepovers) söz 
konusudur. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesinde 15mm çapnda takm kullanlacaktr. 
Takmn ucu 7,5mm yar çağnda küre şeklindedir.
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Şekil 2. Parça üretimi için takm yolu oluşturulmas

Takm yolu belirlemesinden sonra parça üretimi için gerekli olan tutucu plakalardan oluşan 
CNC dik işleme merkezi tablas üzerinde sac plakay tutacak bir aparatn üretimi 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). Sac plaka aparatta alt ve üst tutucu plakalar arasna 
konumlanarak cvatal bağlant ile sabitlenmiştir.

                   

Şekil 3. Sac parça tutucu aparatn görseli 

Belirlenen takm yoluna uygun olarak alüminyum 6016 alaşml levhaya şekil verme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Üretim yaklaşk 8 dk içerisinde gerçekleştirilmiştir. Üretim sonrasnda 
parçada yrtlma görülmemiştir.
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ŞŞiirrkkeett  İİççii  
 

Şekil 4. Üretilen alüminyum parçann görseli

3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA

Artmsal şekillendirme yöntemi ile CNC dik işleme tezgahnda alüminyum 6016 alaşml 
levhann üretimi başar ile gerçekleştirilmiştir. Parçada fiziki bir problem gözlemlenmemiştir. 
Boyutsal ölçüm karşlaştrmas için ise parçann ATOS cihaz ile tarama işlemi 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 5). Tarama sonuçlarndan da görülebileceği gibi sapma değerleri 
koniyi oluşturan bölgede 1 mm’nin altndadr.

Şekillendirme mevcut yöntemlerdeki gibi biranda olmadğ ve takmn temas ettiği bölgede 
olduğu için çevreden malzeme çekme mümkün olmamaktadr. Artmsal şekillendirme 
yönteminde takmn şekil vermek için temasta olduğu şekillendirme bölgesinde saçta incelme 
olmaktadr. Üretilen malzemede de bu gözlemlenmiştir.

       
Şekil 5. Üretilen parça ölçüm raporu
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ŞŞiirrkkeett  İİççii  
 

4. SONUÇLAR 

Artmsal şekillendirme yöntemlerinden biri olan tek nokta temasl artmsal şekillendirme 
yöntemi, kalp gerektirmemesi, CAD dosyas kullanlarak direk üretime geçilebilmesi, 
konvensiyonel yöntemlere göre daha fazla şekillendirmenin gerçekleştirilebilmesi ve tasarm 
değişikliklerinin kolaylkla uygulanabilmesini sağlamayan üstünlüklere sahiptir. Fakat 
konvensiyonel yöntemlere göre daha fazla parça üretim süresi gerektirmesi ve baz 
geometrilerde yaşanan zorluklar nedeni ile seri üretim yerine az sayda parça üretiminde 
kullanlmas uygundur.

Yaplan bu çalşmada da görüşeceği gibi artmsal şekillendirme yöntemi ile alüminyum 6016 
levhalar başar ile şekillendirilebilmektedir. Oluşan geri esnemeler dikkate alnarak uygun bir 
takm yolu belirlenmesi ile boyutsal olarak başarl bir parça üretmek mümkün olacaktr. 
Konvensiyonel yöntemlerdeki gibi yüzey geliştirme çalşmalarnda parça geometrisi dşnda  
ilave alanlar oluşturularak boyutsal doğruluk arttrlabilecektir. Burada unutulmamas gereken 
bir diğer nokta da şekillendirilen bölgedeki kalnlk değişimidir. Nihai olarak elde edilmek 
istenen kalnlk dikkate alnarak bu sorunda çözülebilecektir. 
Bu çalşma ile otomotiv sektöründe yaygn kullanm alan bulmaya başlayan alüminyum 6016 
alaşm kullanlarak az saydaki parça üretiminde artmsal şekillendirme yöntemi başar ile 
kullanlabilecektir.
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DEFORMASYON ORANINA GÖRE 4006 VE 99.5 AL 
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ÖZET
Bu çalışmada iletkenlik sektöründe gelişmekte olan alüminyumun 4006 ve %99,5 
alaşımının, çeşitli işlemlerle mikroyapısını değiştirerek elektriksel iletkenlik özellikleri 
araştırılmıştır. Alaşımdan döküm yöntemi ile külçeler üretilmiştir. %99,5 alaşımından
elde edilen iki külçe sırası ile on ve onbirer kes deformasyona uğratılmış, 4006 
alaşımından elde edilen bir diğer hücre onbir defa deformasyona uğratılmıştır. İşlemler
sonunda numunelerden biri metalografik incelemeye diğeri ise yeniden kristalleşmeye
tabi tutulmuştur. Her aşamada numunelerin elektriksel dirençleri ölçülmüş, bunun yanı
sıra sertlik değerleri alınmıştır. Sertlik direnç değerleri kıyaslanmış,  metalografik 
inceleme ile deformasyon ve yeniden kristalleşme ile değişen mikroyapının iletkenlik 
üzerinde etkileri ortaya çıkartılmıştır.

1. GİRİŞ
Mukavetleme mekanizmaları ve metal işlem teknikleri bir metalin elektriksel özelliklerini 
farklı bir şekilde etkiler. Yaşlandırma ve dağılım mukavemetlenmesi iletkenliği katı eriyik 
mukavemetlenmesinden daha az azaltmaktadır. Bununla birlikte tane boyutu kontrolü, 
iletkenlik üzerinde düşük etkiye sahiptir[1]. 

Metallerde yapı kusurları iletkenliği sağlayan elektronlar için saçılma merkezleri olarak 
davranması nedeniyle, kusur sayısının artması, öz direnci arttırır veya tersi iletkenliği
düşürür. Bu kusurların konsantrasyonu, sıcaklığa, bileşime ve metal numunenin gördüğü
soğuk şekillendirmenin derecesine bağlıdır. Gerçekten, bir metalin toplam öz direnci, ısıl
titreşim, empürüte ve plastik deformasyondan kaynaklanan öz dirençlerinin toplamı olduğu
deneysel olarak gözlenmiştir, yani saçılma mekanizması birbirinden bağımsız etkiye 
sahiptir[1,2].

Periyodik cetvelin III A gurubunda bulunan ve atom numarası 13, atom ağırlığı 26.89 olan +3 
değerlikli, yüzey merkezli kübik sıkı istiflenmiş yapıya sahip bir element olan alüminyumun 
20oC’taki yoğunluğu 2,7gr/cm³, ergime noktası 659,8°C, kaynama noktası 2450°C, ısınma
ısısı 0.224 cal/gr erime ısısı 400 cal/gr, 20oC’taki elektriksel iletkenliği Cu’ın %65’i, 
iletkenlik değeri 36–37.7 m/(Wmm2), ısıl genleşme katsayısı 24.10-6 l/grd, ışık
yansıtılabilirliği %90 olup, bu özellikler alaşım elementleri ile büyük ölçüde 
değiştirilebilmektedir. Uygulanan ısıl işlemlere ve yöne bağlı olarak geniş bir aralıkta değişen
özelliklere sahiptir. Haddeleme ve yumuşatma tavlamasından sonra mekanik özellikleri; 
elastik modülü: 65000- 70000N/mm2, çekme mukavemeti: 70 140N/mm2, akma dayanımı:
20- 30 N/mm2, kopma uzaması: 30-50 %, kopma büzülmesi: 80-95 %, sertlik:15-25 
HB30'dır[3].

Al’u diğer metallere göre birçok alanda avantajlı kılan en önemli ana özelliklerini; düşük
yoğunluk, hafifliğine karşın alaşımlandırılabilirliği, tekrar geri dönüşebilirliği, yüksek 
korozyon direnci, çekilebilirliği, şekillendirilebilirliği, dövülebilirliği, işlenebilirliği, yüksek 



Oturum | Session: Ekstrüzyon Prosesleri / Extrusion Processes 585

2015 İstanbul                 ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium

ALUS’07

ısı ve elektriksel iletkenliği, ışık ve ısı yansıtıcılığı olarak sıralayabiliriz. Alüminyum iletken 
bir metal olarak bakıra göre yaklaşık üç kat düşük yoğunlukta olmasından dolayı, bakırın 
yerini almaktadır .Au, Ag ve Cu daha iyi iletkenliğe sahip olmasına rağmen Al’un maliyetinin 
düşüklüğü bu sektöre olan ilgiyi artırmaktadır[4,5].

Uygulanan kuvvetin malzemede oluşturduğu gerilmenin malzemenin elastiklik sınırını aşması
durumunda meydana gelen kalıcı şekil değişimine elastik deformasyon denir. Plastik şekil
değiştirme yeteneği, malzemeleri birbirleriyle karşılaştırmak için kullanılan karakteristik 
özelliklerinin başındadır[6].

Haddeleme, presleme, markalama, dövme, derin çekme, tel çekme ve ekstrüzyon gibi şekil
verme işlemleri malzemenin plastik şekil değişimi ile ilgidir. Talaşlı işlem uygulamaları da 
plastik şekil değişimini ilgilendirir. Şekillendirme işlemlerinin doğru yapılabilmesi için 
plastik deformasyon mekanizmaları ile malzemelerin plastik deformasyon sırasındaki 
davranışlarının iyi bilinmesi gerekir. Bir tek kristalin gerilme altındaki davranışı incelenerek 
plastik deformasyon mekanizmaları hakkında önemli bilgiler edinilebilir. Edinilen bu 
bilgiler sonradan çok kristalli malzemelere de uygulanabilir[7]. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA

Projede kullanılan alaşımlar %99,5 alüminyum ve 4006 alaşımıdır.%99,5 alüminyum 
alaşımı 740 ̊ C de grafit potaya konulup rezistanslı fırında ergitilmiştir. Ergimenin 
gerçekleştiği esnada, ergiyen metalin döküleceği kalıplar hazırlanmıştır. Kalıp kumdan 
hazırlanmıştır ebatları ise; uzunluk:115mm, genişlik 55mm’dir. Bu boyutlarda iki numune 
dökülmüştür.
Dökülen numunelerin soğuması ile birlikte boyutları ölçülmüş ve  numuneler 30 ton pres 
altında deformasyona uğratılmış, deformasyonun ardından tekrar boyut ölçümü yapılmıştır.
Son boyut ölçümünden sonra numune ikiye bölünmüş ve bir tanesi incelenmek için 
ayırılırken diğeri tekrar 30 ton pres altında deformasyona uğratılmıştır. Her deforme öncesi, 
sonrası ve numunelerin ikiye bölünmesinden sonra boyut ölçümü yapılmak kaydıyla aynı 
işlemler ilk külçeye 10, ikinci külçeye 9 kere tekrarlanmıştır. Son kez deforme sonrası elde 
edilen kalınlıklar sırası ile 0,59 ve 0,715 mm ye düşmüştür.

Tüm deformasyon işlemleri bittikten sonra kumpasla ölçülen boyut verilerinden yaralanarak 
uygulanan gerilme ve deformasyon oranları hesaplanmıştır.Oranların hesaplanmasından 
sonra başta dökülen iki numunenin işlem görmüş elemanları farklı sıcaklıklarda yeniden 
kristalleşmeye tabi tutulmuştur.Numune grubunun ilki 2 saat yeniden kristalleşmeye tabi 
tutulurken, diğer gruba 5 saat yeniden kristalleşme uygulanmıştır. Yeniden kristalleşme
işlemlerinin ardından sadece deforme edilen, hem deformasyona uğrayan hem de farklı 
sıcaklıklarda yeniden kristallşemeye tabi tutulan numune gruplarından metalografik 
inceleme için numune alınmıştır.Alınan tüm numuneler sırasıyla zımparalama, parlatma ve 
dağlama işlemlerinden geçerek mikroskobik görüntüleri elde edilmiştir.Zımparalama, 5 kez 
ve daha fazla deformasyona uğratılan numuneler için , azalan numune kalınlığı sebebiyle 
600-800-1200 nolu zımparalarla yapılmış daha az sayıda deformasyona uğratılan numuneler 
için zımpara numaraları 180-240-400-600-800-1000-1200 sırası ile gitmiştir. Yapılan 
parlatma işlemi elmas pasta ve keçe kullanılarak yapılmış, dağlama işlemi ise keller ve 
tucker çözeltileriyle yapılmıştır. İletkenlik ölçümleri sonrasında her iki numune grubunun 
yeniden kristalleşme öncesi ve sonrasına ait numune gruplarının her bir deformasyon 
kademesine ait olan parçalarından metalografik inceleme için numune alınmıştır.Dağlama
sonrası numunelerden görüntü alınmıştır.Her iki numune grubunun yeniden kristalleşme
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öncesi ve sonrası dirençleri 2 prop yöntemi ile Fluke 289 multi True RMSMetter iletkenlik 
cihazında ölçülmüştür.

4006 alaşımı firmadan külçe şeklinde gelmiştir. Külçenin kumpas yardımıyla boyut 
ölçümleri yapılmıştır. Boyutları ölçülen numuneler 30 ton pres altında deformasyona 
uğratılmış ve deformasyonun ardından tekrar boyut ölçümü yapılmıştır. Son boyut 
ölçümünden sonra numune ikiye bölünmüş ve bir tanesi incelenmek için ayırılırken diğeri
tekrar 30 ton pres altında deformasyona uğratılmıştır. Her deforme öncesi, sonrası ve 
numunelerin ikiye bölünmesinden sonra boyut ölçümü yapılmak kaydıyla aynı işlemler 10 
kere tekrarlanmıştır. 11. Kez deforme sonrası elde edilen kalınlık 0,5925 mm’ ye düşmüştür.

3.SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Şekil 1: %99,5 alaşımının 2 saat yeniden kristalleşme sonrası mikroyapısı

Şekil 2 : %99,5 alaşımının 3 defa deformasyon sonrası mikroyapısı

Şekil 3 : %99,5 alaşımının bir defa deformasyon sonrası mikroyapısı
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Şekil 4: %99,5 alaşımının 4 kez deformasyon+ 2 saat yeniden kristalleşme sonrası

Şekil 5: %99,5 alaşımının 7 kez deformasyon+5 saat yeniden kristalleşme sonrası
mikroyapısı

Resimleri verilen %99,5 alüminyum alaşımında yeniden kristalleşme işlemi sonucu 
toparlanma gözlenmiştir. Fakat 5 saatlik yeniden kristalleşme sonucu tane irileşmesi
gözlenmektedir. Bununla birlikte yapılan 2 saatlik yeniden kristalleşmenin uygun olduğu
sonucunu çıkartabiliriz.

%99,5 alışımında yapılan metalografik incelemelerde parlatma ve dağlama problemleri 
yüksek oranda yaşanmıştır. Özellikle numunelerin 10. Deformasyon sonrası yapılan
metalografik incelemelerinde dağlama sırasında numunenin dağlanamadığı gözlenmiş bunun 
üzerine sertlik-direnç kıyaslamasına da gidilmiştir. Bunula beraber tüm numunelerden 
sertlik değerleri de alınmıştır.

Mikroyapı ve dislokasyon yoğunluğunun iletkenlikteki etkisi ve sertlik değerlerindeki
değişimi gözlemlemek amacı ile deforme edilen ve farklı sıcaklıklarda yeniden 
kristalleşmeye tabi tutulan 99,5 ve 4006 alaşımlarının vickers sertlik değerleri ölçülmüştür.



Oturum | Session: Ekstrüzyon Prosesleri / Extrusion Processes588

ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium                 2015 İstanbul

ALUS’07

Şekil 6 : %99,5 alaşımın sertlik değerleri grafiği

Şekil 7 : %99,5 alaşımın sertlik değerleri grafiği

Şekil 6-7 ‘de görüldüğü gibi yeniden kristalleşme öncesi ve sonrası ölçülen sertlik 
değerlerinde numunelerin yeniden kristalleşmesi sonrası sertlik değerlerinin azaldığı
gözlenmiştir. Yeninden kristalleşme sonucu malzeme toparlanmış ve bunun sonucunda 
sertlik değerleri neredeyse aynı çizgiye gelmiştir. Yeniden kristalleşme öncesi grup içindeki 
artışlar plastik şekil verme işlemi sonrasındaki deformasyondan kaynaklanmaktadır. Sertlik 
değeri deformasyonla lineer bir şekilde artmaktadır. En yüksek sertlik değerleri de Tablo 4.6 
da görüldüğü gibi 4006 alaşımından elde edilmiştir.

Tüm bu işlemler sonrası bu etkilerin numunenin direncinde yarattığı etkiyi incelemek amacı
ile 2 nokta prop yöntemi ile direnç ölçümleri yapılmıştır ve ölçülen sertlik değerleri ile 
aşağıdaki grafikte kıyaslanmıştır.
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Şekil 3.8 : %99,5 alaşımının sertlik-direnç grafiği

Şekil 8’de artan sertlik değerleri ile direnç azalışında sapmalar söz konusudur. Bu durumun 
sebebi ölçülen sertlik değerlerinin doğru sonuca ulaşma aşamasında yeterli olmayışı yeterli 
sayıda sertlik değeri alınmaması olabilir. Bununla birlikte tez sırasında ölçülen direnç 
değerlerinin numunenin parlatılması öncesi ve sonrası iki kez alınması ve parlatma sonucu 
elde edilen verilerin parlatma öncesine oranla daha tutarlı olması fakat istenilen doğruluğa
hala ulaşmamış olması durumu gözlenmiştir.

Şekil 3.9: %99,5 alaşımının sertlik-direnç grafiği

Şekil 9 da  yapılan  literatür taramasının aksine deformasyon miktarının artması ile artan 
sertlik değeri ibaresi gözlenememiştir. Bu durumun sebebi ölçülen sertlik değerlerinin doğru
sonuca ulaşmasında yeterli olmaması ve deney sırasında yapılan direnç ölçümlerinin 
birbirine yakın ve orantısız çıkması olabilir. Direnç ölçümü sırasında kullanılan cihazın
proplarının numune yüzeyine tam temas etmemesi durumu da olabilmektedir. 
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Şekil 3.10: %99,5 alaşımının sertlik-direnç grafiği

Şekil 10’da görüldüğü üzere olması gereken sertlik ile direncin orantılı artması durumu 
gözlemlenmiştir.

Şekil 3.11 : %99,5 alaşımının sertlik-direnç grafiği

Şekil 11’ deki grafikte direnç değeri ile sertlik ters orantılı olarak artış göstermiştir. Bu 
durumda deney sırasında ölçülen sertlik değerleri doğru sonuca ulaşmak için yeterli 
olmayabilir. Bununla birlikte 5 saat yeninden kristalleşme sonrası mikroyapı incelemesinde 
tane irileşmesi gözlenmiştir.
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Şekil 3.12 : 4006 alaşımının sertlik-direnç grafiği

Şekil 12’deki  grafikte görüldüğü üzere sertlik değerlerinde sapmalar söz konusudur. Bu 
durumun sebebi alınan sertlik değerlerinde yüzeyin yeteri kadar pürüzsüz olmaması durumu 
olabilir.

2 prop yöntemiyle yapılan direnç ölçümleri ve ölçülen sertlik değerleri göz önüne 
alındığında elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

1. Ölçülen sertlik değerlerinde 4006 alaşımında deformasyon sonrası elde edilen sertlik 
değerleri diğerlerine oranla yüksektir. 
2. Yeniden kristalleşme öncesi ölçülen %99,5 alaşımındaki sertlik değerleri
deformasyon ile orantılı olarak artmıştır.
3. Yeniden kristalleşme sonrası ölçülen %99,5 alaşımındaki sertlik değerleri yeniden 
kristalleşme öncesine oranla azalmıştır. Fakat yeniden kristalleşme sonrası ölçülen sertlik 
değerleri deformasyon oranı ile orantılı artmamıştır. Bu durumun sebebi her numuneden 
alınan sertlik değerlerinin yeterli sayıda olmaması ve alınan ortalamaların sapmalarının
yüksek olmasıdır.
4. 4006  alaşımında ölçülen direnç değerleri deformasyon oranının artmasıyla artmıştır.
5. %99,5 alaşımında ölçülen direnç değerlerinde sapmalar gözlenmiştir.
6. %99,5 alaşımında alaşım elementi miktarı 4006 alaşımına oranla azdır, bu sebeple 
literatür taramasında anlatıldığı gibi yabancı atomlar malzeme iletkenlik direncini arttırır.
%99,5 alaşımında ölçülen direnç değerlerinin 4006 alaşımına oranla daha düşük olduğu
görülmüştür.
7. Plastik şekil değiştirme dislokasyon yoğunluğu ve distorsiyonları arttıracağı için 
direnci artar. 
8. Metallerde yapı kusurları iletkenliği sağlayan elektronlar için saçılma merkezleri 
olarak davranması nedeniyle, kusur sayısının artması, öz direnci arttırır veya tersi iletkenliği
düşürür. Bu kusurların konsantrasyonu, sıcaklığa, bileşime ve metal numunenin gördüğü
soğuk şekillendirmenin derecesine bağlıdır. Şekillendirme miktarının artması sertliği ve 
direnci de arttırır.
9. Yapılan mikroyapı incelemelerinde %99,5 alaşımında yeniden kristalleşme süresinin 
2 saat olmasının uygun olduğu gözlenmiş 5 saat yeniden kristalleşme tane irileşmesine
neden olmuştur. Tane irileşmesi durumu da sertlik ve direnç değerlerini saptırmıştır.
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6000 SERİSİ ALÜMİNYUMLARDA FARKLI MIG KAYNAK 
TELLERİNİN NİHAİ PARÇAYA ETKİLERİ 

Zeki Ayaz*, Gürkan Ylmazoğlu*, 

*TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikas A. Ş., Yeni Yalova Yolu Cad. No:574 BURSA 

ÖZET 

Alüminyum ve alaşmlarnn MIG kaynağ, çelik alaşmlarnn MIG kaynağna nazaran birçok 
farkllklar göstermektedir. Alüminyumun farkl sl iletkenlik katsays, ergime noktas 
düşüklüğü gibi baz özellikleri kaynak parametrelerinin oturtulmas ve seri üretime 
adaptasyonu çeliğin kaynağna göre daha zor ve sorunludur. 6000 serisi alüminyum 
ekstrüzyonunda malzemenin özelliklerinin değişiminin yannda parçann taştta kullanldğ 
yere bağl olarak kaynak bölgesinden beklenen performansnda önemi son derece önemlidir. 
Kaynak parametrelerinin yan sra, kaynak performansn etkileyen en önemli parametre 
kaynak teli yani dolgu malzemesidir. Literatürde birçok dolgu malzemesinin hangi 
malzemeler ve hangi performans için seçilebileceği çokça görülmektedir. 

Bu çalşmada, 6000 serisi (Al-Mg-Si) alaşmlarda otomotivde skça kullanlan 6082 
alüminyum malzemesinin kaynağnda, literatürde skça önerilen 4043 ve 4047 telleri 
kullanlarak kaynak yaplmştr. Diğer kaynak parametrelerin sabit brakldğ bu çalşmada, 
kaynak teli değişiminin kaynak performansna etkisi incelenmiştir. İki farkl kaynak teli ile 
kaynatlmş numunelerin mekanik özellikler karşlaştrlmştr. Tüm bunlara ek olarak, her bir 
kaynak teli ile yaplan kaynak sonras kaynak bölgeleri üzerinde geniş kapsaml mikro yap 
çalşmalar yaplmştr.

Anahtar kelimeler: Al-Mg-Si alaşmlar, 6082, Alüminyum Kaynak, MIG

 
 

ABSTRACT 

MIG welding of aluminum and alloys show differences from MIG welding of steels. Aluminum and alloys have 
different thermal properties than steel. For example; high thermal conduction coeffecient, low melting 
temperature etc. Therefore setting the welding parameters in aluminum welding and adaptation to serial 
production is harder than steel welding process. 

6000 series(Al-Mg-Si) extruded aluminum materials, depend on the position on car body, not only the 
mechanical properties but also the welding area performances are very important. For welding area performance, 
besides welding parameters, welding wire type is also very important parameter for improving the mechanical 
performance.  

In this study, most common used welding wires; 4043 and 4047 are chosen and the material is 6082 extruded 
aluminum which has very common usage area and potential on car body in 6000 series. Except welding wire the 
whole other welding parameters are fixed, just examinated the effect of welding wire changes on welding 
performance. 2 different samples which welded with 4043 and 4047 are examinated and compared the 
mechanical and microstructure properties.  

Key words: Al-Mg-Si alloys, 6082, Aluminum welding, MIG 
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1. GİRİŞ

Günümüzde yakt tüketimi ve buna bağl olarak karbon emisyonunun çok önem kazanmştr. 
Ülkeler araçlarda her sene artarak devam eden zorlayc hedefler ile karbon emisyon 
limitlerini azaltmaktadrlar. Avrupa Birliği resmi web sitesinden alnan verilere göre 2015 yl 
hedefi olarak 130gr CO2/km dir. Bir sonraki hedef ise 2021 yl için konmuş olup 95gr 
CO2/km dir. [1] 

Araç üzerinde her 100kg ağrlk hafiflemesi ortalama olarak 0.25Lt/km yakt tasarrufu 
sağlamakta olup yaklaşk 6-7 CO2/km emisyon azalmasn sağlayacaktr[2]. Bu oranlara 
bakldğnda 2021 ylna kadar, yaktta, motorda ve araç dinamiğinde yaplacak iyileştirmeleri 
hesaba katmaz isek belirlenen karbon emisyon değerlerini yakalamak için bir aracn ortalama 
olarak 500kg kadar hafifletilmesi gerekmektedir.  

Tüm bu sebeplerden dolay araç üzerinde alüminyum kullanm ciddi olarak artmş ve 
artmaya devam edecektir [3,4]. Alüminyumun mukavemet/yoğunluk oran pek çok çeliğin 
oranna göre iyi olduğu için, araç üzerinde kullanmlar epey yaygnlaşmştr.

Alüminyumun kullanmnn yaygnlaşmas yannda pek çok sknty beraberinde 
getirmektedir. Bunlardan ilki alüminyumun birleştirilmesidir. Aluminyum, alüminyum dş 
bir metal ile birleştiğinde kaynaklanabilirlik problemleri aşlsa da galvanik korozyon problemi 
çkmaktadr [5]. Alüminyum alüminyum birleştirmelerde ise kaynak parametrelerinin 
oturtulmas çok zahmetli bir süreçtir.

Yaplan bu çalşmada otomotiv sektöründe çok yaygn olarak kullanlmaya başlanan 6000 
serisi yaşlandrlabilir alüminyum olan 6082 malzemesi kullanlmştr. 6082 plakalardan 
üretilen numuneler literatürde epeyce kullanlan 1,6 mm çapndaki 4043 ve 4047 kaynak 
telleri ile kaynatlmştr. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA

Bu çalşmada 6082 ektrüzyon malzemesi baz malzeme olarak seçilmiştir. Bunun nedeni 6082, 
gerek seri imalat koşullar açsndan, gerek ise mekanik özellikleri açsndan otomotiv için 
skça tercih edilen bir malzeme olmasdr. 

Çalşmada 2±0.15 mm kalnlğndaki levhalar aln alna dayanarak ark kaynak yöntemi ile 
birleştirilmesinde kaynak tellerinin etkilerini inceleyeceğimiz için, bu levhalar düz boru kare 
profilden elde edilmiştir. Şekil 1’ de levhalarn nasl elde edildiğini gösteren şematik görüntü 
yer almaktadr.
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Şekil 1. İçi boş profilin kenar yüzeylerinden (noktalarla işaretlenmiş) kaynaklanacak levhalar 
alnmştr.

Extrüzyon kare profilden alnan  levhalar Şekil 2’ deki gibi hazrlanp kaynak operasyonu için 
hazrlanmştr. 

Şekil 2. Kaynak operasyonuna hazr levhalarn genel görüntüsü (a), kesit görüntüsü(b)

Levha hazrlanmadan önce 6082 kare profil T6 sl işlemine ile yaşlandrlarak 
sertleştirilmiştir [6-8]. Dolays ile levhalarn mekanik özellikleri Tablo 1’deki gibi olmuştur.

Tablo 1. 6082 T6 mekanik özellikleri

  Rp 0,2 Mpa Rm Mpa A %  
6082 T6  275 310 12,8 

a b 
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Kullanlan kaynak tellerinin kimyasal özellikleri Tablo 2’ de verilmektedir.

Tablo 2. 4043 ve 4047 kaynak telleri kimyasal dağlmlar

Kaynak teli çeşitleri/
İçerdiği kimyasallar Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Be Others Al 

4043 
4,5-6 0,8 0,3 0,05 0,05 … 0,1 0,2 0,0003 0,15 Rem. 

4047 
11-13 0,8 0,3 0,15 0,1 … 0,2 … 0,0003 0,15 Rem. 

Kaynak parametreleri testi gerçekleştirdiğimiz firmann, alüminyum kaynatrken kullandğ
standart değerleri olarak alnmş ve bu proje kapsamnda ayns kullanlmştr.Tablo 3 

Tablo3. Kaynak parametreleri 

Argon akş hz(lt/min) Voltaj (volt) Akm (amp) tel besleme hz 
(m/min) 

kaynak 
hz 

(m/min) 

10 20 190 5 0,4 

3. SONUÇLAR

3.1 Görsel kontrol sonuçlar

Kaynatlmş levhalarn kaynak bölgelerine yaplan incelemede 4047 kaynaklarnn 4043 
kaynaklarna göre Şekil 3’ de de görüldüğü gibi daha fazla gaz boşluğuna sahip olduğu 
belirlendi. 

Şekil 3. 4047 ve 4043 ile  kaynaklanmş plakalarn, kaynak bölgesi  mikroskop görüntüleri
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Gaz boşluklarnn yüzeye yakn yerlerde olmas, gazn kaynak alann terk edemeden 
kaynağn ergidiğine dair bir işaret olarak yorumlanabilir. Bu da 4047 kimyasal oranndaki Si 
miktarnn fazlalğ ile doğrudan orantldr.

Bu çalşmann ardndan kaynak parametreleri gaz boşluğu giderecek şekilde ayarlanarak 4047 
teli ile kaynak tekrarlanmş ve gözeneklerin göreceli olarak daha az olduğu tespit 
edilmiştir.Sonuçlar Şekil 4’ de gösterilmiştir.

Şekil 4. 4047 ile  gaz boşluğu azaltmş kaynak çalşmas görüntüsü

3.2 Çekme testi sonuçlar

Çekme testi numunesi, parçalar Şekil 5 deki gibi kaynatlmştr.

Şekil5. Kaynaklanmş plakalarn şematik gösterimi

Şekil 6 deki gibi kaynatlan plakalar, kaynak bölgesi tam ortaya gelecek şekilde Şekil xx 
de belirtilen ebatlarda çekme çubuğu olarak hazrlanmştr [9].
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Şekil 6. Çekme çubuk ebatlar

Çekme testleri sonucu 6’şar adet yaplmş ve ortala değerleri tablo 4’e işlenmiştir.

Tablo 4. Kaynaklanan levhalarn çekme testi sonuçlar

Kaynak teli Akma 
mukavemeti 

Çekme 
Mukavemeti % Uzama 

4047 175 284 18
4047* 240 305 13
4043 270 315 13

*: Gaz boşluğu iyileştirilmiş kaynak.

Gaz boşluklarnn miktarlarnn etkileri çekme testinde çok net görüşmüştür. 4043 ile 
kaynatlmş parça 6082 T6 mekanik özelliklerine çok yakn değerlerde akma ve çekme 
mukavemetine sahiptir.  

4. DEĞERLENDİRME

4047 kaynak teli içeriği bakmndan, 4043 için ayarlanan optimum şartlarda 
kaynatldğnda çok ciddi gaz boşluğu problemleri yaratmaktadr.
4047 kaynak teli ile kaynatma da gaz boşluğu problemi çözülse dahi mekanik 
özelliklerde kayplar görülmüştür.
4043 ile kaynatlmş parçalarda 6082 T6 malzemesine çok yakn mekanik özellikler 
yakalanmştr

Kaynatlmş bölge 
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ÖZET
Son yıllarda, otomotiv endüstrisi daha çok yakıt tasarrufu sağlayan araçlar üretmek ve böylece 
enerji tüketimini ve hava kirliliğini azaltmak için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Daha hafif 
konstrüksiyona olan ihtiyaç, farklı metallerin bir arada kullanılmasını beraberinde getirmiştir.
Alüminyumun yüksek mukavemet, hafifliği, iyi şekil alma kabiliyeti, korozyon direnci ve geri 
dönüştürülebilir metal olması onu potansiyel bir aday haline getirmiştir. Böylece çelik-
alüminyum gibi farklı metallerin birleştirilmesi gereklilik haline dönüşmüştür. Bu endüstriyel 
gereklilik üreticileri farklı yüksek teknolojik kaynak prosesleri geliştirmeye yönlendirmiş,
bunun sonucunda soğuk metal transferi (CMT) yöntemi geliştirilmiştir. Otomotiv 
endüstrisinde yoğun olarak kullanılan 0,75 mm DX54D+Z galvanizli çelik ve 1 mm EN-AW-
5754 alüminyum alaşımının kaynaklı bağlantılarının optimizasyonun gerçekleştirmek
amacıyla hazırlanan saclar farklı tel besleme hızı, kaynak hızı ve elektrot besleme mesafesi 
değerlerinde Taguchi deney tasarımı yöntemi uygulanmak üzere robotik CMT kaynak 
teknolojisi ile birleştirilmiştir. Elde edilen kaynaklı bağlantıların mekanik özellikleri 
incelenmiştir, kırılma yüzeyleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile analiz edilmiştir.
Bağlantıların kaynak bölgelerinden alınan numuneler mikroskobik ve makroskobik olarak 
incelenmiş, mikrosertlik taraması yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda CMT yöntemi ile 
birleştirilmiş çelik-alüminyum alaşımına ait çekme test sonuçları baz alınarak yapılan analizi 
ile optimum parametreler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: CMT, DX54D+Z, EN-AW 5754-H111,Farklı metallerin kaynağı, Optimizasyon, soğuk
metal transferi.

ABSTRACT  

Recently, the growing demand for more fuel efficent vehicles to reduce energy consumption and air pollution is 
a big challenge for the automotive industry. The need for lightweight constructions has become strong interest in 
multi-material systems. The main characteristic of aluminium, such as high strength stiffness to weight ratio, 
good formability, good corrosion resistance and recycling potential make it ideal canditate. Therefore, joining 
dissimilar materials as steel-aluminium alloy has become necessity. The industrial demand have been driven 
manufacturers to develop high performance welding process and consequently CMT (Cold Metal Transfer) 
process have been developed.  Often used materials in automotive industry, 0,75 mm DX54D+Z galvanized steel 
and 1 mm aluminum alloy joints fabricated by robotic synergic cold metal transfer process have been 
investigated by using different wire feding speed, welding speed and torch deviation distance parameters to 
optimize process variables by using Taguchi method. Fabricated weld joint’s mechanical properties are 
investigated and fracture surface of specimens are analyzed by scanning electron microscope. Specimens 
extracted from weldments have been investigated micro and macroscopically and microhardness measurement 
test have been evaluated. As a result, based on the peak load of CMT welded steel-aluminum alloy joints have 
been analyzed and optimum process variables were defined by using Taguchi analyze. 

Keywords: CMT, Cold metal transfer, DX54D+Z, EN-AW 5754-H111, Dissimilar welding, optimization 
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1.GİRİŞ

Alüminyum dünyada en çok tüketilen demir dışı metaldir. Yüzyıllardır kullanımı artan bir 
şekilde insanlığa hizmet amacıyla kullanılmaktadır ve günümüzde yaşantımızın ayrılmaz bir 
endüstriyel malzemesi konumuna gelmiştir. Yer kabuğunda en çok bulunan ikinci element 
olmakla birlikte 19.yy’ın sonlarında mühendislik uygulamalarında ekonomikliği ile ön plana 
çıkan bir metal olmuştur. 19.yy’ın başlarında Sir Humphrey Davy tarafından alüminyum 
elementinin varlığı açıklandığı kabul edilmektedir. 1825 yılında ilk olarak Hans Christian 
Oersted laboratuvar ortamında alüminyumu ayrıştırarak alüminyumun varlığını ortaya 
koymuştur. 1886 yılına kadar geçen süreç içerisinde de üretimi laboratuvar ortamında kalmış
ve az miktarda üretimi yapılmıştır. Ticari olarak üretimi ise 1886 yılında birbirinden habersiz 
olan ve iki farklı kıtada yaşayan Charles Martin Hall (ABD), Paul Heralt (Fransa) tarafından
gerçekleştirilmiştir. [1-3] 
Alüminyum ve alüminyum alaşımları, ticari hayatta öncelikle bakır, pirinç ve bronzun yerine 
geçmiştir. İlk yıllarındaki üretim güçlüğü nedeniyle 1885’te yıllık 200 ton üretilirken, bu 
rakam 2012’ de 50 milyon tona ulaşmıştır. Günümüze kadar gelen süreçte endüstride mutfak 
eşyası da dâhil birçok alanda kullanılmaktadır. Mukavemeti, estetik ve hafifliği sayesinde gün 
geçtikçe günlük yaşantımızın her alanına girmiş ve üstün özellikleri sayesinde dünyamızı
daha iyi bir geleceğe hazırlamamız için sürdürülebilir gelişmelerin önemli bir aktörü haline 
gelmiştir. [4] 

Enerji tüketimini ve doğaya salınan CO2 miktarını azaltmaya yönelik çalışmaların devam 
etmesine ve otomotiv sektörünün gelişimi için için itici bir güç oluşturmaktadır. Günümüzde 
otomobil sektörü alüminyumu otomobil gövdelerinde kullanarak çelik gövdeye göre %24 
daha hafif araçlar üretmektedir, bu da her 100 kilometrede 2 litre yakıt tasarrufu sağlar ve bu 
da kilometrede ortalama 9 gram daha az CO2 salınımı demektir [5]. 
Alüminyumun otomobil gövdesinde kullanılması, kaynak teknolojisinin gelişimi paralelinde 
ilerlemektedir. Zira otomobil gövdesinde kullanılan geleneksel malzeme olan çeliğin yerini 
alan alüminyumun, geliştirilen hibrit yapılarda maksimum verim ile kullanılması
gerekmektedir. Bu da iki metalin uygun yöntem ve/veya yöntemler ile birleştirilmesi
gerekliliğini doğurmaktadır. Çelik ve alüminyum mekanik bağlantı yöntemleri ve adesif 
yöntemler ile başarılı şekilde birleştirilmesine rağmen, düşük mekanik özellikler ve 
kısıtlanmış bindirme geometrisi gibi faktörlerden dolayı verimsiz kalmaktadır. Alüminyum ile 
çeliğin birleştirilmesinde katı hal kaynağından ergitme esaslı kaynak yöntemlerine kadar 
çalışmalar yürütülmektedir. Bunlar, direnç nokta kaynağı (RSW), delta spot, sürtünme 
karıştırma kaynağı (FSW), sürtünme karıştırma nokta, difüzyon kaynağı, manyetik puls, 
patlamalı kaynak, gaz metal ark kaynağı (GMA), soğuk metal transferi (CMT), laser kaynağı,
laser hibrit gibi yöntemlerdir [6-8]. Yıllardır devam eden çalışmaların sonucu olarak 2004 
yılında MIG/MAG kaynak yöntemi üzerine geliştirilen soğuk metal transferi prosesi 
sayesinde farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip bu iki metalin uygun bir biçimde 
birleştirilmesi mümkün kılınmıştır. Yöntemin sağladığı üstünlük, 70-150 Hz arasında
ayarlanabilir tel besleme hızı ve özel tel besleme hareketi ile düşük ısı girdisi oluşturarak, iki 
metal arasında oluşan intermetalik faz tabakası kalınlığının teknolojik üst sınır olarak kabul 
edilen 10 µm’ nin altında elde edilebilmesidir. 
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2.MALZEME ve DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu çalışmada EN-AW 5754-H111 serisi alüminyum alaşımı ile DX54D+Z galvanizli çeliğin
soğuk metal transferi (CMT) yöntemi ile birleştirilmesinin uygunluğunu araştırmak amacıyla
deney tasarımı (Design of Experiment) Taguchi yöntemi kullanılmıştır.

Yapılan literatür araştırmaları sonucu üç farklı değişken belirlenmiş olup, bu değişkenler Tel 
besleme hızı, kaynak hızı ve elektrod besleme mesafesidir. Tablo 1’ de bu üç faktör 
(değişkenler) ve dört farklı seviyenin bulunduğu L16 deney tasarımı gösterilmiştir. Bu tasarım
ile düz CMT yöntemi için toplamda 16 birleştirme yapılmıştır. Her kolonda yer alan 
değişkenlere göre belirlenen değerler yerleştirilerek gerçekleştirilmesi hedeflenen deney 
koşulları oluşturulmuş olup, oluşturulan plan dahilinde yapılan kaynaklı bağlantıların kopma 
mukavemet değerleri temel alınarak Taguchi analizi ile parametre optimizasyonu 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Taguchi deney tasarımının kullanılması, daha az deney 
sayısında ve düşük maliyet ile zaman kaybını minimuma düşürerek optimum sonuca ulaşması
hedeflenmiştir.

CMT kaynağı için 480x150 mm boyutlarında kesilen numunelerin yüzeyleri birleştirme
işleminden önce aseton ile iyice temizlenerek kaynak bölgesinde oluşabilecek muhtemel 
hataların önlenmesi, daha kaliteli kaynaklı birleştirilmelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
Daha sonra metaller kaynak için uygun pozisyonda (alüminyum çeliğin üzerinde olacak 
şekilde) 10 mm bindirme mesafesinde klepeler yardımıyla sıkıca tabla üzerine sabitlenerek ve 
birleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Şekil 2.1 Birleştirme işlemi 15 l/dk debi ile ticari 
saflıktaki argon koruyucu gaz atmosferi altında 1.2 mm AlSi3Mn1 dolgu metali kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1. Parametreler. 

1 2 3 4 

A-Tel Besleme Hızı (m/dk) 3 4 5 5,5 
B-Kaynak Hızı (mm/s) 8 10 13 16 

C-Elektrod Besleme Mesafesi (mm) 0 0,5 1 2 

Çekme testi INSTRON çekme test makinasında 3 mm min-1 sabit çekme hızında tüm 
numuneler için gerçekleştirilmiştir. Tablo 2’ de çekme testleri sonucu elde edilen ortalama 
kopma mukavemet değerleri (kN), kaynak parametreleri ve ısı girdisi değerleri
gösterilmektedir. Isı girdisi, J=(60×UI)/v formülü kullanılarak hesaplanmış olup, U=ortalama 
kaynak voltajı, I ortalama kaynak akımı, v (cm/dk) ise kaynak hızını temsil etmektedir. 
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Şekil 2.1 Şematik robotik CMT kaynaklı bileştirme görüntüsü. 

Tablo 2. Çekme testi sonrası L16 deney deseni üzerinde kaynak parametreleri, numunelere ait 
ortalama yük değerleri ve ısı girdisi. 

A (m/dk) B (mm/s) C (mm) Voltaj Amper Yük (kN) kJ cm-1

T1 3 8 0 11,1 47 3,72 0,65 
T2 3 10 0,5 11,1 47 4,17 0,52 
T3 3 13 1 11,1 47 4,35 0,40 
T4 3 16 2 11,1 47 0* 0,33 
T5 4 8 0,5 12 69 4,07 1,04 
T6 4 10 0 12 69 3,07 0,83 
T7 4 13 2 12 69 2,69 0,64 
T8 4 16 1 12 69 3,52 0,52 
T9 5 8 1 12,6 85 2,87 1,34 
T10 5 10 2 12,6 85 2,68 1,07 
T11 5 13 0 12,6 85 2,20 0,82 
T12 5 16 0,5 12,6 85 3,26 0,67 
T13 5,5 8 2 13,6 113 0* 1,92 
T14 5,5 10 1 13,6 113 2,96 1,54 
T15 5,5 13 0,5 13,6 113 0* 1,18 
T16 5,5 16 0 13,6 113 2,06 0,96 

*Uygun kaynak bağlantısı gerçekleştirilememiştir.

Gerçekleştirilen kaynaklı birleştirmelerdeki kopma mukavemet değeri temel alınarak Minitab 
programı aracılığı ile deney tasarımı analizi gerçekleştirilmiştir. Proses parametrelerinin 
istatistiksel önemini belirlemek için, varyans’ın istatistiksel analizi de gerçekleştirilmiştir.
İstatistiksel analiz sonucu tel besleme hızının %59,7 ile en etkili proses parametresi olduğu,
elektrod besleme mesafesinin %20,6 ile ikinci ve son olarak % 6,5 ile kaynak hızının bağlantı
mukavemetine en az etkiyi oluşturduğu bilgisi elde edilmiştir. Taguchi analizi sonucu bulunan 
sinyal/gürültü oranı için daha büyük-daha iyi kalite karakteristiği baz alınarak yapılan
analizde 3-4 m/dk tel besleme hızı aralığında, 0-1 mm elektrod besleme mesafesi ve 8-10 
mm/s kaynak hızında en iyi kaynak bağlantılarının elde edilebileceği sonucu ortaya çıkmıştır.
Bu aşamanın ardından kaynak bağlantıları arasından seçilen numuneler ilk olarak optik ışık
mikroskobu (LOM) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) yardımı ile incelenmiştir. Isı
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girdisine bağlı olarak iki metal arasında oluşan ortalama intermetalik faz tabaka kalınlığı
ölçülmüş olup, metaller arası geçiş bölgesi mikrosertlik ölçümü yapılmıştır.

Elde edilen kaynaklı bağlantılar uygun boyutlarda işlenerek bakalit içerisine alınmış olup, 
120-240-500-1200 zımparalama işlemlerinin ardından 3 ve 1 mikron elmas parlatma ve nihai 
parlatma işlemlerine tabi tutulmuş ve ardından incelenmek üzere 5 sn Keller ayracı ile 
dağlanarak mikroskobik inceleme için hazır duruma getirilmiştir. Dağlama sonrası optik ışık
mikroskobu yardımı ile 500x büyütmede alüminyum ile çelik arayüzeyinde oluşan
intermetalik faz (IMC) kalınlığı her numuneden alınarak ede edilen sonuçlar Tablo 3. de ısı
girdisi ve kopma mukavemet değerleri ile birlikte gösterilmektedir. Elde edilen değerler
incelendiğinde artan ısı girdisi ile çelik ile alüminyum arayüzeyinde oluşan intermetalik 
tabaka kalınlığının arttığı, buna bağlı olarakda kaynaklı bağlantıya ait kopma mukavemet 
değerinde artan ısı girdisi ile düşüş meydana geldiği gözlenmiştir. Şelil 2.2 

Şekil 2.2 Isı girdisinin, kopma mukavemetine olan etkisi.

Kaynaklı bağlantılar inelendiğinde, galvanize kaplı çelikten ısı sonucu buharlaşan çinko 
buharının kaynak metaline olan etkisi net bir şekilde görülmektedir. Şekil 2.3’ de alüminyum-
çelik kaynak metaline SEM görüntüsünde kaynak metalinde oluşan yapılar gösterilmiştir.
Kaynak sırasında birbirine sıkıca bağlanan metallerin ısı sonucu çelik yüzeyinden buharlaşan
çinkonun alüminyum bindirme bölgesinde kaçamaması ve oluşan arkı yönlendirmesi sonucu 
ısının etkisini azalttığı ve bunun sonucu olarak eksik ergimenin meydana geldiği yapılan
araştırmalar sonucunda elde edilmiştir [9-11].

Şekil 2.3 Alüminyum-çelik kaynak metali SEM görüntüsü. 
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Tablo 3. Kaynak bağlantıları arayüzeyinde oluşan IMC tabaka kalınlıkları.

Yük (kN) kJ cm-1
IMC (µm)

T1 3,72 0,65 4,3 
T2 4,17 0,52 2,805 
T3 4,35 0,40 2,295 
T4 0* 0,33 0 
T5 4,07 1,04 4,63 
T6 3,07 0,83 5,695 
T7 2,69 0,64 2,815 
T8 3,52 0,52 5,035 
T9 2,87 1,34 12,5 
T10 2,68 1,07 4,87 
T11 2,20 0,82 4,1 
T12 3,26 0,67 3,915 
T13 0* 1,92 0 
T14 2,96 1,54 5,19 
T15 0* 1,18 5,79 
T16 2,06 0,96 9,665 
*Uygun olarak birleştirilemeyen numuneler 

Benzer bir durum kaynak bölgesinin sol tarafında da oluşmaktadır. Kararsız çinko buharı
ortamdan hızla uzaklaşamadığı için katılaşan kaynak metali içinde kaldığı ve çinkoca zengin 
bölge oluşturduğu gözlenmiştir. Çinko tabakasının olumlu etkisinin ise ergiyen alüminyumun 
çelik üzerine ıslatma açısını arttırdığı bildirilmiştir [12-14]. 

Farklı ısı girdisi ve kaynak parametrelerine sahip kaynak metallerinden alınan optik 
mikroskop görüntüleri Şekil 2.4’ de gösterilmiştir. Artan ısı girdisi ile IMC tabakasında çatlak 
oluşumuna rastlanmıştır. Buna bağlı olarak da mukavemet değeride %30 düşüş gözlenmiştir.

Mikrosertlik taraması kaynak metalinden başlayarak arayüzey IMC tabakası ve çelik 
üzerinden 0,5 kg yük altında 15s süre yapılmış olup, HV cinsinden elde edilen veriler Şekil
2.5’de gösterilmiştir. Kaynak metali üzerinden toplamda 7 adet ölçüm alınarak geçiş
bölgelerindeki sertlik dağılım eğrisi oluşturulmuştur. Sertlik dağılımı incelendiğinde iki ana 
metal arayüzeyinde oluşan intermetalik faz geçiş bölgesinde sertliğin ana metale göre artarak 
190 HV değerine kadar ulaştığı gözlenmiştir. Artan ısı girdisi ile arayüzeyde oluşan
intermetalik faz sertlik değerinin de arttığı gözlenmiştir. Ana metallerden yapılan ölçümlerde 
ise çelik için sertlik değeri 118 HV, alüminyum için ise 82,5 HV olarak elde edilmiştir.
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Şekil 2.4 (a) Numune 1 (b) Numune 2 (c) Numune 9 (d) Numune 16 

Çekme testi sonrası iki farklı kopma modu gözlenmiş olup bunlar, kaynak metali ısıdan
etkilenmiş bölgeden kopma ve arayüzeyden kopma şeklindedir. Şekil 2.6 Isıdan etkilenmiş
bölgeden kopma, soğuk metal transferi yönteminde karşılaşılabilen eksik ergime veya kaynak 
kök bölgesinde oluşan poroziteden dolayı çekme uygulandığında kaynak dikişinin kökünden 
başlayarak ısıdan etkilenmiş bölgeye doğru gerçekleşen bir kırılma türüdür. Isıl çevrim 
sonucu kabalaşan taneler ve farklı çökeltilerin çözünerek yok olması bölgeyi daha da zayıf
kılmaktadır. Arayüzey kırılmasını teşvik eden durum alüminyum ile çelik arayüzeyinde 
oluşan kesme gerilmesidir. İntermetalik tabakanın mukavemeti arttıkça bu hata türünün 
oluşması bir o kadar azalır [9,10] 

Şekil 2.5 Farklı ısı girdisi değerlerinde kaynak metali ve ana metal arası mikrosertlik dağılım
grafiği.

Çelik

Arayüzey

a b

c d
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Şekil 2.6 Çekme testi sonrası kopma türleri. 

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME

1 mm EN-AW 5754-H111 alüminyum alaşımı ile 1 mm DX54D+Z galvanizli çelik 10 mm 
bindirme mesafesinde soğuk metal transferi yöntemi ile taguchi analizi sonucu yapılan
mekanik ve metalografik incelemeler sonucunda 3-4 m/dk tel besleme hızı, 0-1 mm aralığında
elektrod besleme mesafesi ve 8-10 mm/s kaynak hızı değerlerinde uygun olarak 
birleştirilmiştir.

İstatistiksel analiz sonuçları, kullanılan kaynak proses parametreleri içinde tel besleme hızının
%59,7 oranında etki derecesi ile en önemli proses değişkeni olduğu, ikinci olarak %20,6 ile 
elektrod besleme mesafesi ve son olarak prosese değişkenler arasında en az etkinin %6,5 ile 
kaynak hızı olduğu sonucuna varılmıştır.

CMT prosesinde ısı girdisinin kontrolü ile (0,40-1 kJ cm-1) IMC tabaka kalınlığının kontrol 
edilebileceği, böylece daha mukavemeti yüksek, güvenilir bağlantıların oluşturulabileceği
sonucu elde edilmiştir. Elde edilen kaynaklı bağlantılarda ana metalin (alüminyum) %80’ i ne 
yakın mukavemet değerlerine ulaşılmıştır.

Mikrosertlik incelemesi sonucu arayüzeye oluşan intermetalik faz tabakasının beklendiği gibi 
ana metallerin sertlik değerlerinden yüksek olduğu, bu durumun ikincil fazların sertlik 
değerlerinin ana metallere göre yüksek olmasından kaynaklandığı söylenebilir.

TEŞEKKÜR

Yazarlar, 114M784 kodlu 1002 hızlı destek projesi kapsamında yapmış olduğu katkılardan
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ÖZET

Bu çalışmanın amacı, AA 1050, 3003, 5754, 7072 ve 8006 alüminyum alaşımlarının sürtünme 
karıştırma nokta kaynağı esnasında kaynak hızı, karıştırıcı ucun dönme hızı ve karıştırıcı uç 
açısı sabit tutularak bileşimsel değişimin etkisinin mekanik ve mikro yapılardaki etkisinin 
gözlemlenmesidir. Çalışma sonunda, sürtünme karıştırma nokta kaynağının numunelerde, 
homojen bir yapı ile edildiği, mekanik özelliklerin ana metalin kaynak öncesi özellikleri ile 
yakından ilişkili olduğu, elde edilen en yüksek çekme dayanımının AA1050 serisinde 
görüldüğü, bu durumun serinin yumuşak yapısından ötürü sürtünme karışma nokta kaynağı 
esnasında daha iyi karışması,  ergimesi ve homojen bir şekilde soğuması ile ilişkilendirebileceği
öne sürülmüştür. Diğer taraftan sürtünme karıştırma nokta kaynağında punto sayısının
arttırılması aralarındaki mesafelerin azaltılması, karıştırma ucunun dönme hızının artırılması 
ilerleme hızının düşürülmesi, kaynağın çift taraflı uygulanması, farklı serilerin –daha yumuşak 
ve nispeten sert- birlikte kaynaklanması ile mekanik özelliklerde iyileştirmeye gidilebileceği 
sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Alüminyum alaşımları; 1050, 3003, 5754, 7072 ve 8006, Sürtünme Nokta Kaynağı

EXPERIMENTAL STUDIES ON  FRICTION STIR SPOT WELDING OF 
ALUMINUM ALLOYS 1050, 3003, 5754, 7072 AND 8006

ABSTRACT

The purpose of this work is to observe the effect of the compositional difference on the mechanical properties 
and the microstructure by taking the welding speed, the rotational speed of the mixer tip and its angle constant 
during the friction stir spot welding process of aluminum alloys AA 1050, 3003, 5754, 7072 and 8006. As a 
result of this study, a homogenous structure was obtained in the specimens and it was suggested that the 
mechanical properties were closely related to the properties of the main metals before welding, the AA1040 
series had the highest tensile strength due to its softness, thus better mixing, melting and homogeneously 
solidified. However, it was found that the increase of the spot number and the decrease of the distance 
between them, the increase of the mixer tip’s rotational speed and the diminution of the advancement, the 
double side application of the weld, the dissimilar welding of the different series –softer ones and 
comparatively hard- could result in the improvement of the mechanical properties. 
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ÖZET

Bu çalışmanın amacı, AA 1050, 3003, 5754, 7072 ve 8006 alüminyum alaşımlarının sürtünme 
karıştırma nokta kaynağı esnasında kaynak hızı, karıştırıcı ucun dönme hızı ve karıştırıcı uç 
açısı sabit tutularak bileşimsel değişimin etkisinin mekanik ve mikro yapılardaki etkisinin 
gözlemlenmesidir. Çalışma sonunda, sürtünme karıştırma nokta kaynağının numunelerde, 
homojen bir yapı ile edildiği, mekanik özelliklerin ana metalin kaynak öncesi özellikleri ile 
yakından ilişkili olduğu, elde edilen en yüksek çekme dayanımının AA1050 serisinde 
görüldüğü, bu durumun serinin yumuşak yapısından ötürü sürtünme karışma nokta kaynağı 
esnasında daha iyi karışması,  ergimesi ve homojen bir şekilde soğuması ile ilişkilendirebileceği
öne sürülmüştür. Diğer taraftan sürtünme karıştırma nokta kaynağında punto sayısının
arttırılması aralarındaki mesafelerin azaltılması, karıştırma ucunun dönme hızının artırılması 
ilerleme hızının düşürülmesi, kaynağın çift taraflı uygulanması, farklı serilerin –daha yumuşak 
ve nispeten sert- birlikte kaynaklanması ile mekanik özelliklerde iyileştirmeye gidilebileceği 
sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Alüminyum alaşımları; 1050, 3003, 5754, 7072 ve 8006, Sürtünme Nokta Kaynağı

EXPERIMENTAL STUDIES ON  FRICTION STIR SPOT WELDING OF 
ALUMINUM ALLOYS 1050, 3003, 5754, 7072 AND 8006

ABSTRACT

The purpose of this work is to observe the effect of the compositional difference on the mechanical properties 
and the microstructure by taking the welding speed, the rotational speed of the mixer tip and its angle constant 
during the friction stir spot welding process of aluminum alloys AA 1050, 3003, 5754, 7072 and 8006. As a 
result of this study, a homogenous structure was obtained in the specimens and it was suggested that the 
mechanical properties were closely related to the properties of the main metals before welding, the AA1040 
series had the highest tensile strength due to its softness, thus better mixing, melting and homogeneously 
solidified. However, it was found that the increase of the spot number and the decrease of the distance 
between them, the increase of the mixer tip’s rotational speed and the diminution of the advancement, the 
double side application of the weld, the dissimilar welding of the different series –softer ones and 
comparatively hard- could result in the improvement of the mechanical properties. 

Keywords: Aluminum alloys; 1050, 3003, 5754, 7072 and 8006, Friction Stir Spot Welding 
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1. GİRİŞ

Günümüzde petrol fiyatlarındaki artış ve küresel ısınma gibi çevresel sorunlar ile mücadeleye 
katkı sağlamak için otomobillerde kompozit malzemeler ve hafif metallerin kullanımına ağırlık 
verilmeye başlanmıştır. Burada, araçların üretimi esnasında hangi kaynaklı birleştirme 
yönteminin kullanılacağı önem kazanmaktadır. Mesela, geleneksel punto ark kaynağı gibi 
yöntemler ısıl iletkenliği yüksek olduğundan alüminyum gibi metallerde zorluklarla 
karşılaşılmaktadır. Sürtünme karıştırma  nokta kaynağı Wayne Thomas tarafından 1991 yılında 
Kaynak Enstitüsü’nde (Birleşik Krallık) icat edilmiştir. Düşük ergime sıcaklıklarında hafif 
metallerin katı hal birleştirmesi prosesine imkan tanıdığında sürtünme karıştırma kaynağı kısa 
sürede dünyada ilgi uyandırmıştır. Sürtünme karıştırma nokta kaynağı ise son yıllarda 
geliştirilmiştir. Sürtünme karıştırma nokta kaynağının ilk geliştirilmesi Sumitomo Hafif Metal 
Endüstrileri Ltd., Mazda, Kawasaki Ağır Sanayileri Ltd. ve Norsk Hydro  tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 2003 yılında Mazda, sürtünme karıştırma nokta kaynağı RX-8 modelinin 
arka kapı panelinin montajında uygulandı, bu prosesinin ilk rapor edilen uygulamasıdır [1]. 
Ayrıca çevre dostu bir yöntem olarak, uzay ve inşaat sektöründe de kullanılmaktadır. Önceki 
çalışmalarda proses geliştirme, alet tasarımı ve proses kontrolü ile bunların sayısal modellemesi 
üzerinde de durulmuştur. Sürtünme karıştırma kaynağı sırasında, kaynak parametreleri 
ayarlanarak  iş parçasının malzemesinde yumuşama, mekanik deformasyonu ve malzeme 
alaşımlanması meydana gelmektedir. Bu süreçte, ısı üretimi malzeme akışı ve sürtünme/temas 
şartları ilişkilidir [2]. Önceki çalışmalarda, kaynak kalitesinin iyileştirmesi, araç  tasarımı
üzerine eğinilmiş, dönüş  ve kaynak hızı gibi etkiler üzerinde durulmuş, sürtünme karıştırma 
kaynağı nokta parametreleri deneme-yanılma yöntemi ile farklı tür alüminyum alaşımlarından  
hatasız kaynakların  üretilmesi için çaba sarf edilmiştir.  AA2017, AA2024, AA2195, AA2219, 
AA5052, AA5083, AA5754, AA6005, AA6061, AA6082, AA7075 gibi alüminyum 
alaşımlarında kaynak parametreleri, alet tasarımı değişiklikleri yapılarak kaynağın mekanik
özellikleri ve mikro yapısı üzerine etkisine yönelik araştırmalara literatürde rastlanmıştır 
[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14].  

Mevcut çalışmada, AA 1050, 3003, 5754, 7072 ve 8006 alüminyum alaşımlarının sürtünme 
karıştırma nokta kaynağı esnasında kaynak hızı, karıştırıcı ucun dönme hızı ve karıştırıcı uç 
açısı sabit tutulmuştur. Ardından mekanik özellikleri –sertlik ve çekme dayanımı- değişimi 
gözlemlenmiştir.   

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

Bu çalışmada kullanılan alüminyum serilerinin bileşimleri ve karıştırma sürtünme kaynak 
parametreleri sırası ile Tablo 1 ve 2’de verilmektedir.  

Çalışmada kullanılan sürtünme karıştırma kaynak ucu 1.2367 takım çeliğinden imal edilmiştir. 
İmal edilen uçların teknik çizim Şekil 1’de gösterilmektedir. Ardından sertleştirilmek üzere, 
Tam Çelik A.Ş. firmasına ısıl işleme gönderilmiş, nihai sertlik değerleri 45-47 HRc’ye 
çıkarılmıştır.

Ardından Tablo 2’de belirtilen kaynak parametrelerinde sürtünme kaynağı gerçekleştirilmiştir.

İşlem sonrasında kaynaklı bölgelerin metalografik incelemesi için numuneler, abrazif kesici ile 
kesit alanı boyunca enine kesilmiş, ardından 320, 600, 800, 1000 grid SiC zımparalar ile 
zımparalandıktan sonra, ipek çuha üzerinde kolloidal silika –0.04 mikron- kullanılarak 
parlatma disklerinde parlatılmıştır. Ardından Kroll dağlacı –saf su (92 ml), nitrik asit (6  ml) ve 
hidrofluorik asit (2 ml)- 20 s süresince dağlanmıştır. Ardından Olympus optik mikroskop 
kullanılarak kaynak bölgesinin mikro yapısını görüntülenmesi ve kaynak hatalarının tespiti için 
incelenmiştir.
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Kaynaklı bölgelerin mikro sertlik ölçümleri FM-ARS 7000 (Future Tech Corp Tokyo, Japan) 
Full-Automatic Microhardness Testing System cihazı kullanılarak 100 g kuvvette 10 s 
süresince gerçekleştirilmiştir.

Çekme numuneleri, Instron Universal Testing cihazı kullanılarak, TS EN ISO 6892-1 
standardına bağlı kalınarak, her bir alüminyum serisinden 3 numune ile 1mm/dak çekme hızı 
ile gerçekleştirilmiştir. Standarda göre hazırlanmış çekme deney numunesinin geometrisi Şekil 
2’de verilmektedir. 

Tablo 1. İlgili alüminyum alaşımlarının bileşimleri (ağ. %.) [15]. 

Al Alaşımı Cu Mg Si Fe Mn Zn V Cr Ti

Belirtil
miş 

diğer 
element

ler 

Belirtil 
memiş 
diğer 

elementler Al
 (en az) 

Her 
biri 

Top 
lam 

AA1050 0.05 0.05 0.25 0.40 0.05 0.05 0.05 - 0.03 0.03 99.5 

AA3003 0.05- 
0.20 - 0.6 0.7 1.0- 

1.5 0.01 - - - - 0.05 0.15 Kalan 

AA5457 
0.40 0.40 0.10 0.50 2.6-

3.6 0.20 - 0.30 0.15 

0.10-
0.60 

(Mn + 
Cr) 

0.05 0.15 Kalan 

AA7072 0.10 0.10 0.7
(Si+Fe) 0.10 0.8- 

1.3 - - - - 0.05 0.15 Kalan 

AA8006 0.10 0.10 0.40 1.2-
2.0 

0.30-
1.0 

0.8- 
1.8 - - - - 0.05 0.15 Kalan 
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Şekil 1. Karıştırma sürtünme nokta kaynak ucunun teknik çizimi.

Tablo 2. Alüminyum numunelerin karıştırma nokta kaynak parametreleri.

Alüminyum 
alaşımı

Sac 
kalınlığı 

(mm) 

Sürtünme 
kaynak 

noktası çapı 
(mm) 

Derinlik 
(mm) 

Kaynak 
Süresi (s)

Dönüş Hızı
(rpm) 

İlerleme 
Hızı 

(mm/dak) 

AA1050 1.55 4 1 1 2600 
160 

AA3003 1.55 4 1 1 2600 160 

AA5754 1.55 4 1 1 2600 160 

AA7072 1.55 4 1 1 2600 160 

AA8006 1.55 4 1 1 2600 160 
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Şekil 2. TS EN ISO 6892-1 standardına uygun olarak hazırlanan çekme numunesi geometrisi.

3. DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME

Yapılan analizler sonucunda sürtünme karıştırma nokta kaynağı numunelerinin mekanik 
özellikleri –çekme dayanımları ve sertlikleri- Tablo 3’te özetlenmektedir. Şekil 3’te ise x20 
büyütmede farklı seri alüminyum numunelerin optik mikroskop görüntüleri yer almaktadır.

Tablo 3. Alüminyum sürtünme kaynak numunelerinde kaynak sonrasında kaynak bölgesindeki 
sertlik (HV) ve çekme dayanımları.

Yapılan analizlerde,  çekme dayanımının AA1050 serisinde diğer serilere kıyasla daha yüksek 
olduğu görülmüştür. Bunun nedeninin, ağ. % 99.5’ten daha yüksek oranlarda alüminyum ihtiva 
eden bu serinin yumuşak yapısından ötürü sürtünme karışma nokta kaynağı esnasında daha iyi 
karışması,  ergimesi ve homojen bir şekilde soğuması ile ilişkilendirebileceği gibi, AA5754’ün 
sahip olduğu başlangıç sertliğinin diğer serilere kıyasla yüksek olması, sürtünme karıştırma 
nokta kaynağı sonrasında da benzer şekilde yüksek sonuçlar elde edilmesi ile sonuçlandığı
düşünülmektedir. Her bir numunede üçer adet sürtünme karıştırma nokta kaynağı uygulaması 
yapıldığından, bu miktar yetersiz gelmiş olabilir. Puntolar arası mesafeyi azaltıp sayısı artırılırsa, 
kaynak dönme hızı artırılıp ilerleme hızı düşürülürse, özellikle daha yumuşak seri alüminyum 
ile beraber diğer serilerin kaynaklanması gerçekleştirilirse mekanik özelliklerde optimizasyon 

Alüminyum 
Alaşımı

Çekme 
dayanımı (MPa) Sertlik (HV) 

AA1050 37.61±0.57 26.9±0.2

AA3003 17.22±0.28 32.45±0.4

AA5754 8.79±0.29 38.6±0.3 

AA7072 8.79±0.32 25.9±0.5 

AA8006 18.78±0.43 29.75±0.75 
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yapılacağı düşünülmektedir. Şekil 3’te görüldüğü üzere, ana metalde inklüzyonlar görülse de 
nispeten homojen bir kaynak yapısı elde edilmiştir.

(a)                                                                           (b) 

 (c)                                          (d) 

                   (e) 
Şekil 3. Sürtünme karıştırma nokta kaynağı sonrası farklı seri alüminyumların x20 büyütmede 
optik mikroskop görüntüleri; (a) AA1050 serisi, (b) AA3003 serisi, (c) AA5754 serisi, (d) 
AA7072 serisi, (e) AA8006 serisi.  
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4.SONUÇLAR

Yapılan analizlerin sonucunda alüminyum alaşımlarında sürtünme karıştırma kaynağı
esnasında benzer metaller arasında çalışılacaksa homojenizasyonu yüksek olması için 
normalizasyon görmüş veya menevişlenmiş yapıların, alaşımlandırıcı elementlerin az 
kullanıldığı serilerde başarının daha yüksek olması beklenmektedir. Diğer taraftan, punto 
sayılarında ve mesafesinde azalma, farklı serilerin –özellikle daha yumuşak seriler ile alaşım 
elementi yüksek serilerin- bir arada kullanılması, kaynağın çift taraflı uygulanması gibi bir dizi 
değişiklik ile yapıda mekanik optimizasyonun sağlanacağı düşünülmektedir.
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1050 ve 5005 Serisi Alüminyum Alaşımlarının Elektrik Direnç Kaynağında 
Kaynak Parametrelerinin Bağlantı Özelliklerine Etkisi

The Effect of Welding Parameters on Welding Joint of 1050 and 5005 Aluminum Alloys
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1050 ve 5005 SERİSİ ALUMİNYUM ALAŞIMLARININ ELEKTRİK 
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ÖZET
Alüminyum malzemeler birçok endüstriyel uygulamada, özellikle otomotiv ve gemi imalat
endüstrilerinde ağırlık ve yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla kaynaklı bağlantılar oluşturulmak 
suretiyle kullanılmaktadırlar. Otomotiv endüstrisinde en yaygın kulanım alanına sahip kaynak 
yöntem elektrik direnç kaynağıdır. Bu yöntemin kullanımı özellikle alüminyum ve 
alaşımlarının kaynağında son yıllarda artmış durumdadır. Alüminyum alaşımlarının 
kaynağında karşılaşılan zorluklar mevcut kaynak uygulamalarının detaylı olarak 
incelenmesini gerekli kılmaktadır.

Bu çalışmada, 3 mm kalınlığındaki alüminyum alaşımı EN AW 5005 ve EN AW 1050 kalite 
saclar endüstriyel koşullarda elektrik direnç kaynağı yöntemi ile birleştirilmiştir. Bu işlemde 
aynı kalitedeki sac malzemeler kaynaklanmış daha sonra da farklı kalite saclar kaynaklanarak 
bağlantı özellikleri kıyaslanmıştır. Baskı kuvveti sabit tutularak kaynak akımı ve kaynak 
süresinin bağlantı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Elde edilen bağlantıların kaynak 
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ÖZET
Alüminyum malzemeler birçok endüstriyel uygulamada, özellikle otomotiv ve gemi imalat
endüstrilerinde ağırlık ve yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla kaynaklı bağlantılar oluşturulmak 
suretiyle kullanılmaktadırlar. Otomotiv endüstrisinde en yaygın kulanım alanına sahip kaynak 
yöntem elektrik direnç kaynağıdır. Bu yöntemin kullanımı özellikle alüminyum ve 
alaşımlarının kaynağında son yıllarda artmış durumdadır. Alüminyum alaşımlarının 
kaynağında karşılaşılan zorluklar mevcut kaynak uygulamalarının detaylı olarak 
incelenmesini gerekli kılmaktadır.

Bu çalışmada, 3 mm kalınlığındaki alüminyum alaşımı EN AW 5005 ve EN AW 1050 kalite 
saclar endüstriyel koşullarda elektrik direnç kaynağı yöntemi ile birleştirilmiştir. Bu işlemde 
aynı kalitedeki sac malzemeler kaynaklanmış daha sonra da farklı kalite saclar kaynaklanarak 
bağlantı özellikleri kıyaslanmıştır. Baskı kuvveti sabit tutularak kaynak akımı ve kaynak 
süresinin bağlantı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Elde edilen bağlantıların kaynak 
bölgelerinin makro yapı ve mekanik özellikleri incelenmiştir.
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1. GİRİŞ

Son yıllarda yakıt tasarrufunun ve çevresel etkilerin çok önemli hale gelmesi sonucu otomobil 
toplam ağırlığını azaltmaya yönelik girişimlerde bulunulmaktadır. Daha az yakıt tüketecek, 
çevre dostu bir otomobil daha hafif olmalıdır. Tasarım değişiklikleri dışında bunu 
sağlayabilecek tek yöntem otomobil imalatında daha hafif malzeme kullanmaktır [1]. Buradan 
hareketle bazı otomobil modellerinin gövdelerinde tamamen alüminyum alaşımları 
kullanılmakta ve böylece ağırlık azaltılmaya çalışılmaktadır.

Alüminyum güvenlikten ödün vermeden, konfordan vazgeçmeden, daha az yakıt tüketen 
çevre dostu bir otomobilin tasarımında kullanılabilecek en cazip konstrüksiyon malzemesidir. 
[2-3]. Sünek, kolay şekil alabilen ve korozyona dirençli bir malzeme olan alüminyum 
otomobil gövde üretiminde kullanılan elektrik direnç kaynağı ile kaynak edilmesinde 
malzemenin fiziksel ve metalürjik özelliklerinden dolayı yaşanan güçlükler, otomotiv 
endüstrisinde tüm gövdenin alüminyum alaşımlarından oluşturulmasını geciktirmektedir [4].

Elektrik direnç kaynağı otomotiv sektöründe alüminyum sac metallerin birleştirilmesi 
işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Alüminyum ve alaşımlarının araç gövde ve yapı 
elemanlarında kullanımlarının artışıyla alüminyum elektrik direnç nokta kaynağının uygulama 
esasları daha önemli hale gelmiştir. Çelik ve alüminyum kaynağının yöntemleri benzer 
olmakla beraber alüminyum elektrik direnç kaynağının verimliliği çeliğe kıyasla daha 
düşüktür ve kaynak kontrolü daha zordur. Bunun nedeni alüminyum alaşımlarının yüksek ısı
ve elektrik iletkenliğine sahip olması ve kaynak işlemi sonunda istenen çekirdek çapına 
ulaşabilmek için yüksek akım ve yüksek baskı kuvvetine ihtiyaç duymasıdır[5]. 

Elektrik direnç kaynağı yönteminde, üst üste konmuş sacların birleştirilmesinde, kaynak 
yerlerinde çok az renk değişimi ve elektrot izlerinden başka bir şey görünmez. Ayrıca iyi bir 
bağlantı yapılmasında, ısıtmanın çok kısa sürede olması nedeniyle ergitme kaynağı ile 
birleştirilmiş olan alüminyumlarda ortaya çıkan metalürjik dönüşümler ya hiç oluşmaz ya da 
çok az oluşur, yine de bu tür oluşumların meydana getirebileceği tehlikeler göz ardı 
edilmemelidir. Elektrik direnç kaynağı, diğer direnç yöntemlerinde olduğu gibi, malzemeden 
geçen elektrik akımına karşı, malzemenin gösterdiği elektrik direnci ile oluşan ısı ve kaynak 
bölgesine uygulanan basma kuvveti ile gerçekleştirilen bir yöntemdir. Ayrıca, dış bir ısı 
kaynağı yoktur; ısı, birleştirme yerinde Joule Kanunu (Q=I2×R×t)’na göre oluşur. Burada Q: 
Üretilen ısı, I: kaynak akımı, R: kaynak akımının geçtiği devredeki dirençlerin toplamı, t: 
kaynak akımının devrede kalma süresidir [6].

Bu çalışmada kullanılan EN AW 5005 ve EN AW 1050 alüminyum alaşımları elektrik direnç 
kaynağı yöntemiyle (RSW) kaynak edilmiştir. Kaynaklı bağlantıların mekanik özelliklerini 
incelemek üzere çekme deneyine tabi tutulması, kaynak bölgelerinin metalürjik 
dönüşümlerinin görülmesi için metalografik incelemelerin yapılması amaçlanmış ve 
gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra kaynak bölgeleri ve ITAB bölgelerinin Vickers sertlik 
taraması ile setlik dağılımları incelenmiştir. Ortaya çıkan bulgular değerlendirilerek otomotiv 
endüstrisine aktarılması amaçlanmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu çalışmada, kimyasal bileşimi ve mekanik özellikleri Tablo 1'de verilen 3 mm 
kalınlığındaki EN AW 5005 ve EN AW 1050 kalitedeki saclar kullanılmıştır. Bu alaşımlar 
hem benzer (Al 1050-Al 1050 ve Al 5005-Al 5005) hem de farklı (Al 1050-Al 5005) 
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birleşmeleri sağlayacak şekilde Tablo 2'de verilen parametrelerde birleştirilmiştir. Tablo 2’de 
ve bu bölümden sonra kaynak gücü, kaynak akımı olarak kullanılmıştır. Burada geçen kaynak 
gücü değerleri elektrik direnç kaynak makinesinin % değeri olarak ifade edilmektedir. 
Birleşmelerin makro yapı karakterizasyonu optik mikroskop ile mekanik özellikleri ise sertlik 
ve çekme-makaslama testleri ile gerçekleştirilmiştir.

2.1. Numunelerin Hazırlanması
Deneyi gerçekleştirilecek numuneler Şekil 1 ve 2'de görüldüğü gibi ilgili standarda [7] uygun
olacak şekilde hazırlanmıştır. Kesilen malzemelerin kenarlarından çapakları alınmış ve 
kaynak işleminden önce yüzey zımparalanarak numuneler birleştirmeye hazır hale 
getirilmiştir.

Tablo 1. Deney malzemelerinin kimyasal bileşimi ve mekanik özellikleri

ALAŞIM KİMYASAL BİLEŞİM
Numerik Kimyasal Sembol Si Fe Mn Mg Cu 

EN AW 1050 Al 99.5 0.11 0.36 0.02 0.01 0.01
Akma Mukavemeti (MPa) 

~30 MPa 
Çekme Mukavemeti (MPa)

~70 MPa 
Sertlik 

~30 HB 

ALAŞIM KİMYASAL BİLEŞİM
Numerik Kimyasal Sembol Si Fe Mn Mg Cu 

EN AW 5005 AlMg1 0.12 0.38 0.02 0.53 0.01
Akma Mukavemeti (MPa) 

~40 MPa 
Çekme Mukavemeti (MPa)

~125 MPa 
Sertlik 

~50 HB 

Şekil 1. Test numunesinin şematik gösterimi

Tablo 2. Bağlantı çiftlerinin kaynak işleminde belirlenen kaynak parametreleri

A Z A Z A Z A Z A Z A Z
1050-1050 40 11 50 11 60 11 70 11 80 11 90 11

40 13 50 13 60 13 70 13 80 13 90 13
5005-5005 40 11 50 11 60 11 70 11 80 11 90 11

40 13 50 13 60 13 70 13 80 13 90 13
1050-5005 40 11 50 11 60 11 70 11 80 11 90 11

40 13 50 13 60 13 70 13 80 13 90 13
A:Kaynak Akımı; Z:Kaynak Zamanı

3 mm 
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Şekil 2. Kaynatılan test numunesi 

2.2. Elektrik Direnç Nokta Kaynağının Uygulanması
Belirtilen şekilde hazırlanan alüminyum alaşımı numuneler elektrik direnç kaynağıyla 
birleştirilmiştir. Bu uygulama için hiçbir işlem görmemiş halde temin edilen alüminyum 
numunelerinin yüzeyi zımparalandıktan sonra kaynak işlemi gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan 
numunelerin elektrik direnç kaynağı işleminde temas yüzey çapı 9 mm olan Cu/Cr/Zr 
malzemeden işlenen sıkı geçme elektrotlar kullanılmıştır.

Çalışmada elektrot baskı kuvveti (6 bar) ve baskı kuvvetinin uygulama süresi (40 periyod) 
sabit tutulmuş olup akım ve kaynak süresi değiştirilerek kaynak denemeleri 
gerçekleştirilmiştir. Tablo 3’de denemeleri gerçekleştirilen elektrik direnç kaynak 
makinesinin özellikleri görülmektedir.   

Tablo 3: Elektrik direnç kaynak makinesinin özellikleri    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Besleme Gerilimi Anma Gücü Frekans Sekonder Gerilim Hava Basıncı
380-400 VAC 120 KVA 50 Hz 11 V 6 Bar 

En yüksek kaynak akımı (90) ve kaynak süresi (13) ile en düşük kaynak akımı (40-50) ve 
zamanlarını (11) içeren kaynak parametreleri ile birleştirilen alüminyum bağlantıların 
metalografik incelemeleri kesitinden alınan numuneler üzerinde yapılmıştır. Bu inceleme için 
800 meshlik zımparaya kadar zımparalanan numuneler makro incelemeler Nikon marka SMZ 
745 T model makro mikroskopta gerçekleştirilmiştir.

Vickers sertlik deneyinde numune üzerine 250 kg yük uygulanmış ve kaynak bölgesinden 
başlanarak ısıdan etkilenmiş bölge ve ana metal bölgesini kapsayacak şekilde sertlik dağılımı 
gerçekleştirilmiştir. ITAB ve kaynak metali referans alınarak belirtilen hat üzerinde 1 mm 
aralıklarla kaynak merkezinden yukarı ve aşağı doğru ilerlenerek deneyler gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada kaynatılan numuneler Tablo 2'de verilen parametrelerde çekme-makaslama 
testine tabi tutulmuştur. Farklı parametreler kullanılarak hazırlanan kaynak numunelerinin 
çekme testleri 25 KN kapasiteli Zwick Roell Z 250 marka çekme cihazında 5 mm/dk. hızında 
gerçekleştirilmiştir. Çekme testi ile deney numunelerinin dayanım gösterebildiği maksimum 
çekme kuvvetleri saptanmış ve kaynak işlemi sonucunda elde edilen numunelerin sayısının 
fazla olması nedeniyle çekme testi sonuçlarına göre yapılan ilk değerlendirmelere göre 
yetersiz görülen kaynak numuneleri sonraki testlere tabi tutulmamıştır.
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Daha sonraki testlere geçilmeden önce her bir bağlantı çifti için en yüksek ve en düşük 
mukavemeti gösteren parametreler yine çekme-makaslama testlerine göre belirlenmiş ve 
sonraki aşamaya geçilmiştir (sertlik, makro yapı incelemeleri). Buna göre 1050-1050 bağlantı 
çiftlerinde en yüksek mukavemet gösteren 90-13 ve en düşük mukavemet gösteren 60-11 
parametreleriyle kaynaklanan bağlantı çiftleri tercih edilmiştir. Bunun sebebi bağlantı 
çiftlerinde düşük mukavemet gösteren bağlantı çiftlerinin numune hazırlama işlemi sırasında 
dahi yeterli mukavemeti gösteremeyip kırılması dolayısıyladır.

İlk olarak 1050-1050 malzeme çiftleri ardından 5005-5005 malzeme çiftleri ve son olarak da 
1050-5005 malzeme çiftleri 9’ar adet kaynaklanarak bunlardan 7 adeti çekme testine tabi 
tutulmuş, çıkan maksimum ve minimum değerler dikkate alınmamış ve kalan 5 değerin 
ortalaması alınarak tabloya eklenmiştir. Kalan 2’şer adet test numunesi ise sertlik ve makro 
yapı görüntüleri almak üzere muhafaza edilmiştir. 

3. DENEY SONUÇLARININ İRDELENMESİ

Kaynak işlemi için kullanılan bağlantı çiftleri standart metalografi teknikleri; SiC zımpara 
kağıtlarıyla kaba ve ince zımparalama, 3 mikron kalınlıktaki çuha ile parlatma uygulanarak 
hazırlanmıştır. Metalografik olarak farklılıklarını göstermek adına numuneler makro yapı için
(%32 HNO3, %32 HCl, %4 HF ve %32 saf su ile) dağlayıcı ile dağlanmış, optik mikroskop 
altında incelenmiştir. 

Çalışmada kullanılan alaşımların kimyasal kompozisyonu Spectromaxx Optik Emisyon 
Spektroskopi Ünitesi’nde kontrol edilmiştir. Sertlik değerleri, Vickers sertlik cihazında 10 s. 
uygulama süresinde 250 kgf yük altında ölçülmüştür.

Tablo 1'de verilen parametrelerde elektrik nokta direnç kaynağı ile üretilen Al 1050-Al 1050, 
Al 5005-Al 5005 ve Al 1050-Al 5005 kaynaklı bağlantıların birleşme bölgeleri Tablo 4’de 
görülmektedir. Tablodan da görüleceği gibi kaynak akım ve zamanı arttıkça birleşme 
bölgesinin alanı (nugget diameter) artmaktadır. Bu durum literatürle de  [11] uyumludur. 

Tablo 4. Kaynak parametrelerine göre çekirdek çapları
 

Al 1050 - Al 1050 
Akım/Çevrim 40 akım 50 akım 60 akım 70 akım 80 akım 90 akım

11
9,22 mm 9,25 mm 9,26 mm 9,30 mm 9,44 mm 9,48 mm 

13
9,22 mm 9,26 mm 9,25 mm 9,30 mm 9,46 mm 9,49 mm 

 
Al 5005 - Al 5005 

Akım/Çevrim 40 akım 50 akım 60 akım 70 akım 80 akım 90 akım

11
8,26 mm 8,26 mm 8,34 mm 8,43 mm 8,40 mm 8,45 mm 

13
8,23 mm 8,25 mm 8,33 mm 8,40 mm 8,41 mm 8,46 mm 
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Al 1050 - Al 5005 
Akım/Çevrim 40 akım 50 akım 60 akım 70 akım 80 akım 90 akım

11
8,62 mm 8,69 mm 8,70 mm 8,97 mm 8,90 mm 8,98 mm 

13
8,65 mm 8,74 mm 8,73 mm 8,98 mm 8,91 mm 9,00 mm 

3.1.Metalografik İncelemeler
En yüksek kaynak akımı (90) ve kaynak süresi (13) ile en düşük kaynak akımı (40-50) ve 
zamanlarını (11) içeren kaynak parametreleri ile birleştirilen alüminyum bağlantıların
metalografik incelemeleri kesitinden alınan numuneler üzerinde yapılmıştır. Bu şekilde elde 
edilen bağlantılardan kaynak bölgelerinin makro yapı görüntüleri Şekil 3’de verilmiştir.
Makro yapı fotoğraflarından birleşme ara yüzeylerinde yer yer birleşmeyen bölgeler ve 
gözenekler görülmüştür. Birleşmeyen bölgelerin varlığı düşük kaynak akım ve zamanına 
atfedilebilir. Gözeneklerin varlığı ise literatürde [10] alüminyum yüzeyinin higroskopik 
özelliği atmosferden hidrojeni absorbe ederek sıcak kaynak metalin içerisinde kalmasına ve 
gözenek oluşmasına neden olduğu belirtilmiştir.  

1050-1050 60-11 1050-1050 90-13 

5005-5005 50-13 5005-5005 90-13 

1 mm 
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Şekil 3. Al 1050-Al 1050, Al 5005-Al 5005 ve Al 1050-Al 5005 kaynaklı bağlantıların en
yüksek ve en düşük dayanımlara sahip birleşmelerin makro yapıları,

3.2. Sertlik Sonuçlarının İrdelenmesi
Sertlik deneyi gerçekleştirilen parçalar metalografik numuneler gibi 90-13 parametresiyle 
kaynatılan numune ve yine kıyaslama yapılması açısından 50-11 parametresiyle kaynatılan 
numunelerin sertlik dağılımları incelenmiştir (Şekil 4, 5 ve 6).  

Şekil 4. 90 kaynak akımı-13 çevrim süresince ve 60 kaynak akımı-11 çevrim süresince elde 
edilen Al 1050-Al 1050 birleşmelerinin sertlik ölçümleri 
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Şekil 5. 90 kaynak akımı-13 çevrim süresince ve 50 kaynak akımı-13 çevrim süresince elde 
edilen Al 5005-Al 5005 birleşmelerinin sertlik ölçümleri 

Şekil 6. 90 kaynak akımı-13 çevrim süresince ve 50 kaynak akımı-13 çevrim süresince elde 
edilen Al 1050-Al 5005 birleşmelerinin sertlik ölçümleri 

RSW yöntemiyle kaynatılan bağlantıların sertlik taraması sonuçlarından ana metalin 
sertliğinin kaynak metaline doğru yaklaşıldıkça düştüğü ve en yüksek sertlik değerine 5005-
5005 bağlantı çiftlerinde 90-13 parametreleriyle kaynatılan numunelerde ( 54 HV) ulaşıldığı
fark edilmiştir. En düşük kaynak parametrelerinde (50 akım-11 çevrim) elde edilen 
bağlantıların sertlik değerlerinde esas metal ITAB ve esas metal bölgelerinde sertlik 
değerlerinin hemen hemen aynı kaldığı ancak en yüksek (90 akım-13 çevrim) kaynak 
parametresi değerlerinde sertliklerin kaynak metalinde esas metale göre düştüğü 
görülmektedir. Bu da en düşük kaynak parametresi değerlerinde elde edilen ısıl çevrime 
atfedilebilir. 50 akım ve 11 çevrimde malzemenin kaynak prosesinin tamamlanmadığı ve 
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3.2.Çekme-Makaslama Deneyi  
Çekme-makaslama deneyinden elde edilen veriler Şekil 8’de grafik halinde verilmiştir. Tüm 
bağlantılara ait çekme deneyi sonuçları incelendiğinde 5005-5005 bağlantı çiftlerinin çekme 
değerlerinin 1050-1050 bağlantı çiftlerinin çekme değerlerine göre daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Aynı zamanda 1050-5005 bağlantı çiftlerinin çekme değerleri grafikte 
görüldüğü şekliyle 5005-5005 ve 1050-1050 bağlantı çiftlerinin mukavemet değerleri arasında 
olduğu tespit edilmiştir. Artan alüminyum seri numarasıyla beraber mukavemetin de arttığı 
bilinmektedir. Buna bağlı olarak artan mukavemet ile ara yüzeyler arasındaki temas direnci ve 
beraberinde ısı üretimi arttığından kaynak noktasının daha hızlı ve kaliteli oluşmasına neden 
olmakta ve kaynak bağlantısının mekanik özellikleri yükselmektedir [8]. Çekme makaslama 
dayanım değerleri en yüksek kaynak akımı ve çevrimlerinde elde edilmiştir. Bu da artan akım 
ve çevrim değerlerinde Şekil 7'de görüldüğü gibi birleşme bölgesinin (nugget size) 
artmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum literatürdeki [12-13-12-4] benzer çalışmalarla da 
uyumluluk göstermektedir. Şekil 8’ de 90-13 ve 60-13 parametreleriyle kaynatılan alüminyum 
bağlantı çiftlerinin çekme deneyi sonrasındaki kopma yüzeyleri görülmektedir.

Şekil 7. Bütün parametreler için ortaya çıkan çekme-makaslama deneyi sonuçları
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Şekil 8. Al 1050-Al 1050, Al 5005-Al 5005 ve Al 1050-Al 5005 kaynaklı bağlantıların en 
yüksek ve en düşük dayanımlara sahip birleşmelerin çekme-makaslama testi sonrası kopma 

yüzeyleri

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Elektrik direnç kaynağı ile birleştirilen alüminyum alaşımı sacların mekanik ve makro yapı 
incelemeleri sonucunda şu sonuçlar elde edilmiştir: Kaynaklı bağlantıların mukavemeti 
açısından; amper değeri sabit tutulup kaynak süresi arttırılan veya kaynak süresi sabit tutulup 
akım değeri arttırılan numunelerde çekme testlerinde daha yüksek değerlere ulaşılmıştır. 
Makinenin maksimum gücü açısından 90-13(Akım-Süre) değerinin üstüne çıkıldığında 
patlamalar gerçekleşmiş ve 40-11 değerinin altına inildiğinde de yine bağlantının tutmadığı 
gözlemlenmiştir. Akım değeri veya kaynak süresi yükseldikçe çekme deneyi sonucunda tutan 
kaynak yüzeyi artmış bu da ulaşılan maksimum kuvvet değerini etkilemiştir. 

5. TEŞEKKÜR

Deney çalışmalarınki katkılarından dolayı Sn. Mustafa EVLEK ve Sn. Yüksel ÇETİNKAYA’ 
ya, makale yazımındaki katkılarından dolayı Sn. Gamze KÜÇÜKYAĞLIOĞLU’ na teşekkürü 
bir borç biliriz. 

6. KAYNAKLAR 
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ÖZET

Bu çalışmanın amacı, AA 1050, 3003, 5754, 7072 ve 8006 alüminyum alaşımlarının lazer 
kaynağı parametreler ve dolgu metali değiştirilmeden uygulanması, ardından mekanik özellikleri 
–sertlik ve çekme dayanımı- değişiminin gözlemlenmesidir. Yapılan çalışmada, lazer kaynak 
yapısında dolgu teli kullanıldığında, kullanılan dolgu teli ile ana fazların bileşimsel uyumunun 
ve/veya yakınlığının olması, kaynak hatalarının az olmasının mekanik özelliklerin iyi olması için, 
kaynak birleştirmenin başarısı açısından önemli olduğu tespit edilmiştir. Bu bakımdan, AA1050 
serisinin alüminyumun AA1040 dolgu teli ile bileşimsel uyumunun fazla olması çekme 
dayanımının da aynı şekilde seriler içerisinde en yüksek olması ile sonuçlanmışken, kaynak 
bölgesinde uyumsuz intermetallik ara fazın hızlı soğuması nedeniyle gevrek yapı AA5754 serisi 
alüminyumda görülmüştür.  

Anahtar kelimeler: Alüminyum alaşımları; 1050, 3003, 5754, 7072 ve 8006,  Lazer kaynağı

EXPERIMENTAL STUDIES ON  FRICTION STIR SPOT WELDING OF 
ALUMINUM ALLOYS 1050, 3003, 5754, 7072 AND 8006

ABSTRACT
The purpose of this work is to apply the laser welding of AA 1050, 3003, 5754, 7072 and 8006 aluminum 
alloys without changing laser welding parameters nor the filler metal, then to observe the alteration of the 
mechanical properties –hardness and tensile strength-. In this study, it was determined that the compositional 
accordance or the affinity of the filler metal and the main phases, also few numbers of welding defects were 
important for the success of the welding joints and the mechanical properties.  By this aspect, it was seen that 
as the AA 1050 series aluminum main metal was compositionally coherent with the filler metal of the 
AA1040 series, their tensile strength was the highest amongst them and as the intermetallic phase’s 
solidification in the welding region was fast, aluminum specimens of AA5754 series had brittle structure.  
Keywords: Aluminum alloys; 1050, 3003, 5754, 7072 and 8006, Laser  Welding 

1. GİRİŞ

ABD başta olmak üzere dünyada hava kirliliği seviyesini düşürmek, enerji tüketimini azaltmak 
için bir dizi düzenleme gerçekleştirilmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak, özellikle otomobil 
endüstrisinde özellikle otomobil endüstirsinde kompozit malzemeler ve alüminyum alaşımları 
öne çıkmaya başlamıştır. Bunların arasında alüminyum alaşımları, iyi mekanik özellikleri, 
yüksek korozyon direnci, yüksek şekil alabilirlik ve kolay geri dönüştürülebilirlikleri ile ilgi 
çekmektedir. Geleneksel olarak alüminyum alaşımlarının kaynaklı birleştirmeleri,  genellikle 
ark kaynağı veya punto kaynağı teknikleri ile gerçekleştirilmektedir. Son dönemlerde, lazer 
kaynak yöntemleri, yüksek kaynak hızları, düşük enerji girdileri, yüksek esneklikleri ve yüksek 
kaynak kaliteleri ile otomotiv endüstrisinde tercih edilmeye başlanmıştır. Lazer kaynak 
yöntemlerinin güvenilirlikleri, alüminyum alaşımlarının yüksek yansıtırlıkları, yüksek ısıl 
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iletkenlikleri ve düşük viskoziteleri nedeni ile bazı durumlarda azalmaktadır. Karşılaşılan 
sorunlar, yetersiz nüfuziyet, yırtıklar, kabarcıklar, gözenekler ve katılaşma kırıkları olarak rapor 
edilmiştir. Bu durum kaynağın mekanik özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Nd:YAG 
lazer kaynağı alüminyum kaynağında karbondioksit lazere kıyasla yansıtırlığın düşük olması 
ve optik fiber yolu ile iletilmesi daha başarılıdır. Bu üstünlükleri, Nd:YAG lazerini yerinde 
uygulama ve fabrikada yüksek hacimde üretim için uygun hale getirmektedir [1]. Günümüzde 
ticari Nd:YAG lazerşer 5 kW’a kadar güçlerde çalışabilirken, yüksek kaynak hızlarına 
çıkabilmektedir, bu yöntem ile kaynak üretimi birleşme yerinin doğru yönlenmesi ve iyi bir 
dayanımla üretimi temiz ve dikkatli bir çalışma gerektirmektedir [2].  Modern Nd:YAG lazerler 
birkaç kHz’e kadar atış tekrar hızlarında her bir atımın zamana bağlı güç profilini 
şekillendirebilmektedirler. Bu esneklik, evvelden mümkün olmayan kesinlikte ısıl girdinin 
kontrolünü sağlar. Böylelikle, nüfuziyetin kontrolü, ergime havuzcuğunun şekli ve boyutu, 
kaynama başlangıcı, anahtar deliği oluşumu ve parlama tahliyesini mümkün kılmaktadır. 
Malzemenin ısıl-fiziksel özellikleri, yüzey yansıtırlığı, kalınlığı, hızı, yatay veya dikey 
uygulanması, lazer ışını –ortalama güç, ışın ıraksaması, şiddet dağılımı, atım şekli, atım 
enerjisi, atım süresi, atım tekrar sayısı, kullanılan koruyucu gaz ve akış hızı, lensler gibi bir dizi 
özellik lazer kaynak atımının kalitesini etkileyen parametrelerdir [3]. Nd:YAG lazer teknolojisi 
sayesinde bütün hafif metaller ve kombinasyonları ile yüksek üretim verimi ve kullanımda ileri 
performansın ağırlık azalmasını takip etmesi sağlanmaktadır [4]. Literatürde yapılan 
araştırmalarda, AA-AW6061, AA5083, A356, AA2024, AA7050 ve Al-Li alaşımı 5A90 gibi 
alaşımların aynı ve farklı alaşımlar –titanyum, alüminyum- ile Nd:YAG lazeri kullanılarak 
kaynaklanabilirlikleri, mekanik özellikleri ve mikro yapıları üzerinde kaynak parametrelerinin 
etkisi üzerine çalışmalara rastlanmıştır [5,6,7,8,9,10].

Mevcut çalışmada, AA 1050, 3003, 5754, 7072 ve 8006 alüminyum alaşımlarının lazer kaynağı
parametreler ve dolgu metali değiştirilmeden uygulanmış, ardından mekanik özellikleri –sertlik 
ve çekme dayanımı- değişimi gözlemlenmiştir.   

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

Bu çalışmada kullanılan alüminyum serilerinin ve dolgu telinin bileşimleri ve lazer dolgu 
kaynak parametreleri sırası ile Tablo 1 ve 2’de verilmektedir.  

Kaynak işlemi  Laser star 7000 serisi Nd:YAG lazer kullanılarak Tablo 2’de verilen 
parametrelerde uygulanmıştır. Cihazın temsili fotoğrafı Şekil 1’de gösterilmektedir. Lazer tek 
taraflı, tek yönde uygulanarak ve lazer atımları esnasında dolgu metali kullanılarak iki levha –
çekme numunelerinde iki uç- birbirine uç uca eklenerek birleştirilmiştir. Dolgu metali olarak 
AA1040 kullanılmıştır.

İşlem sonrasında kaynaklı bölgelerin metalografik incelemesi için numuneler, abrazif kesici ile 
kesit alanı boyunca enine kesilmiş, ardından 320, 600, 800, 1000 grid SiC zımparalar ile 
zımparalandıktan sonra, ipek çuha üzerinde kolloidal silika –0.04 mikron- kullanılarak 
parlatma disklerinde parlatılmıştır. Ardından Kroll dağlacı –saf su (92 ml), nitrik asit (6  ml) ve 
hidrofluorik asit (2 ml)- 20 s süresince dağlanmıştır. Ardından Olympus optik mikroskop 
kullanılarak kaynak bölgesinin mikro yapısını görüntülenmesi ve kaynak hatalarının tespiti için 
incelenmiştir.

Kaynaklı bölgelerin mikro sertlik ölçümleri FM-ARS 7000 (Future Tech Corp Tokyo, Japan) 
Full-Automatic Microhardness Testing System cihazı kullanılarak 100 g kuvvette 10 s 
süresince gerçekleştirilmiştir.

Çekme numuneleri, Instron Universal Testing cihazı kullanılarak, TS EN ISO 6892-1 
standardına bağlı kalınarak, her bir alüminyum serisinden 3 numune ile 1mm/dak çekme hızı 
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ile gerçekleştirilmiştir. Standarda göre hazırlanmış çekme deney numunesinin geometrisi Şekil 
2’de verilmektedir. 

Tablo 1. İlgili alüminyum alaşımlarının ve dolgu telinin alaşımının bileşimleri (ağ. %.) [11]. 

Al Alaşımı Cu Mg Si Fe Mn Zn V Cr Ti

Belirtil
miş 

diğer 
element

ler 

Belirtil 
memiş 
diğer 

elementler Al
 (en az) 

Her 
biri 

Top 
lam 

AA1040 0.10 0.05 0.30 0.50 0.05 0.10 0.05 - 0.03 0.03 99.3 

AA1050 0.05 0.05 0.25 0.40 0.05 0.05 0.05 - 0.03 0.03 99.5 

AA3003 0.05- 
0.20 - 0.6 0.7 1.0- 

1.5 0.01 - - - - 0.05 0.15 Kalan 

AA5457 
0.40 0.40 0.10 0.50 2.6-

3.6 0.20 - 0.30 0.15 

0.10-
0.60 

(Mn + 
Cr) 

0.05 0.15 Kalan 

AA7072 0.10 0.10 0.7
(Si+Fe) 0.10 0.8- 

1.3 - - - - 0.05 0.15 Kalan 

AA8006 0.10 0.10 0.40 1.2-
2.0 

0.30-
1.0 

0.8- 
1.8 - - - - 0.05 0.15 Kalan 

Şekil 1. Laser star 7000 serisi Nd:YAG lazerin temsili fotoğrafı.
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Tablo 2. Alüminyum numunelerin karıştırma nokta kaynak parametreleri.

Şekil 2. TS EN ISO 6892-1 standardına uygun olarak hazırlanan çekme numunesi geometrisi.

Alüminyum 
alaşımı

Sac 
kalınlığı 

(mm) 

Potansiyel 
farkı (V) 

Lazer 
atım 

uzunluğu 
(ms) 

Frekans 
(Hz) 

Kaynak 
ilerleme 

hızı 
(mm/s) 

Punto çapı
(mm) 

AA1050 1.55 450 7.5 9.0 4 0.44 

AA3003 1.55 450 7.5 9.0 4 0.44

AA5754 1.55 450 7.5 9.0 4 0.44

AA7072 1.55 450 7.5 9.0 4 0.44

AA8006 1.55 450 7.5 9.0 4 0.44
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3. DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME

Yapılan analizler sonucunda sürtünme karıştırma nokta kaynağı numunelerinin mekanik 
özellikleri –çekme dayanımları ve sertlikleri- Tablo 3’te özetlenmektedir. Şekil 3’te ise x20 
büyütmede farklı seri alüminyum numunelerin optik mikroskop görüntüleri yer almaktadır.

Tablo 3. Alüminyum sürtünme kaynak numunelerinde kaynak sonrasında kaynak bölgesindeki 
sertlik (HV) ve çekme dayanımları.

Görüntüler ve analizler göstermiştir ki, AA5754 numunesinde farklı seri alüminyumların –dolgu 
ve ana metaller- birleştirilmesinde bileşimsel uyumsuzluktan ötürü, Şekil 4’te de görüldüğü 
üzere aşırı nüfuziyet meydana gelmiş bu da kaynağın ayrılmasına neden olmuştur. Numunelerde  
bu durum kendini mekanik özelliklerde –çekme dayanımı- diğer serilere kıyasla zayıflık, nispi 
olarak standart sapmadaki yükseklik ve kaynak bölgesinde intermetalik fazda hızlı soğuma
nedenli sertlikteki yükseklik –gevreklik- ile göstermektedir. AA7072 numunesi ise, Şekil 3 (d) 
ve Şekil 5’te görüldüğü üzere, kaynak bölgelerinde intermetalik faz geçişlerindeki 
uyumsuzluklar, kaynak bölgesindeki ayrılmalar, çatlak ve kırıklar, bu sefer çekme dayanımda 
diğer malzemelere kıyasla zayıflıklara neden olmuştur.  Diğer fazlarda ise kaynak hatalarının 
daha az, bileşimsel uyumun daha fazla olması nedeniyle mekanik özelliklerinin daha iyi olduğu 
görülmüştür. AA1040 dolgu telinin bileşimi daha yakın olduğundan kaynak yapısı daha 
homojen, AA1050 serisinin çekme dayanımı daha yüksekken, AA3003 ve AA8006 serisi 
alüminyumların oluşturduğu intermetalik fazlarda diğer elementlerin varlığı nedeni ile 
sertliklerin daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Alüminyum 
Alaşımı

Çekme 
dayanımı (MPa) Sertlik (HV) 

AA1050 111.44 ± 12.52 27.3 ± 0.2

AA3003 82.48 ± 11.25 33.5 ± 0.5

AA5754 41.56 ± 10.45 43.3 ± 2.5

AA7072 80.7 ± 15.75 29.3 ± 0.1

AA8006 87.74 ± 8.72 33.15 ± 0.2
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(a)                                                                           (b) 

                                 (c)                                                                           (d) 

                

    (e) 

Şekil 3. Sürtünme karıştırma nokta kaynağı sonrası farklı seri alüminyumların x20 büyütmede 
optik mikroskop görüntüleri; (a) AA1050 serisi, (b) AA3003 serisi, (c) AA5754 serisi, (d) 
AA7072 serisi, (e) AA8006 serisi.  
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Şekil 4. AA5754 serisi numunede kaynağın durumu fiziksel deformasyonu (x5 büyütme).

Şekil 5. AA7072 serisi numunede kaynaklı yapıda farklı metal bölgelerinin görünümü; koyu 
renkli alan kaynak bölgesi, açık renkli alan ana metal (x50 büyütme).

Şekil 6. AA8006 serisi numunenin kaynak uygulanan yüzeyinin arkası (x20 büyütme).
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4.SONUÇLAR

Yapılan çalışmada, lazer kaynak yapısında dolgu teli kullanıldığında, kullanılan dolgu teli ile 
ana fazların bileşimsel uyumunun ve/veya yakınlığının olması, kaynak hatalarının az olması
mekanik özelliklerin iyi olması için, kaynak birleştirmenin başarısı açısından önemlidir. Bu 
bakımdan, AA1050 serisinin alüminyumun AA1040 dolgu teli ile bileşimsel uyumunun fazla 
olması çekme dayanımının da aynı şekilde seriler içerisinde en yüksek olması ile 
sonuçlanmışken, kaynak bölgesinde uyumsuz intermetallik ara fazın hızlı soğuması nedeniyle 
gevrek yapı AA5754 serisi alüminyumda görülmüştür. 
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AlSi7MgCu0.5 Alaşımlı Silindir Kapak Özelliklerine Isıl İşlemin Etkisinin 
İncelenmesi

Investigation of Heat Treatment Effects on AlSi7MgCu0.5 Alloy Cylinder Head
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AlSi7MgCu0.5 ALAŞIMLI SİLİNDİR KAPAK ÖZELLİKLERİNE ISIL 
İŞLEMİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Engin Kılınç1,2, Yücel Birol2

1Cevher Döküm Sanayii AŞ, 2Dokuz Eylül Üniversitesi
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Aluminyum alaşımlı silindir kapakları en önemli otomotiv uygulamalarından biridir. T6 ısıl 
işlem prosesi AlSiCuMg alaşımlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada; 
AlSi7MgCu0.5 alaşımı ile üretilen silindir kapaklarının mekanik ve mikroyapısal özelliklerini 
geliştirmek amacıyla bir dizi ısıl işlem denemesi uygulanmıştır. T6 ısıl işlem prosesinin 
önemli adımları olan çözeltiye alma ve yaşlandırma tavı sıcaklık ve süreleri değiştirilerek 
uygulanan denemelerde en önemli adımın yaşlandırma tavı olduğu görülmüştür. Mikroyapı 
incelemeleri ve mekanik ölçümler, döküm ve  rutin proses yapısı ile karşılaştırılarak, optimum 
ısıl işlem parametresi belirlenmiş ve silindir kapaklarda iyileştirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Silindir Kapak,  Isl İşlem,  Mikroyap, Mekanik Özellikler

INVESTIGATION OF HEAT TREATMENT EFFECTS ON AlSi7MgCu0.5 ALLOY 
CYLINDER HEAD

Abstract
Aluminum alloy cylinder  head  is one of the most important automotive application. T6 heat treatment process 
that is widely used in AlSiCuMg alloys. In this study, goal is to improve the mechanical and microstructural 
properties of the cylinder head  alloy produced by alsi7mgcu0.5 that treated with T6 experiment was performed. 
T6 process the important process steps of solution  heat treatment and aging process implemented by changing 
annealing temperature and duration of the test was found to be aging attitude is the most important step. 
Microstructure analysis and mechanical measurements, compared with the casting process and routine structure, 
determined the optimum heat treatment parameters and improvements on the cylinder heads. 

Keywords: Cylinder head, Heat Treatment, Microstructure, Mechanical Properties 

1.GİRİŞ

Aluminyum, otomotiv endüstrisinde 1970 yılından itibaren ilk tercih edilen malzeme olmuştur
[1]. Otomotiv sektöründe, diğer metallere göre alüminyumun kullanımı düşük yoğunluk, 
yüksek dayanıklılık, geri dönüşüm kolaylığı, yüksek korozyon direnci ve şekillendirilebilirlik 
açısından oldukça cazip görülmektedir [2]. Otomotiv endüstrisinde kullanılan alüminyum 
miktarı son yıllarda %80 artmıştır. Emisyon kontrolü ve yakıt tasarrufu gereksinimi ile 
hafiflemek zorunda olan taşıtlarda en cazip malzeme seçeneklerinden biri alüminyum, en 
yaygın alüminyum uygulamalarından biri silindir kapaklarıdır.
Günümüzde, yüksek özelliklere sahip yeni motorların üretilmesi, motor bileşenleri 
üreticilerinin yeni zorluklarla karşılaşmasına yol açmıştır. Motor bileşenlerinden biri olan 
silindir kapak, en önemli otomotiv uygulamalarından biridir [3-5]. Mevcut üretim prosesleri 
ile üretilen silindir kapakları daha yüksek sıcaklık ve yüklerde çalışmaya dayanaklı olmak 
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1.GİRİŞ

Aluminyum, otomotiv endüstrisinde 1970 yılından itibaren ilk tercih edilen malzeme olmuştur
[1]. Otomotiv sektöründe, diğer metallere göre alüminyumun kullanımı düşük yoğunluk, 
yüksek dayanıklılık, geri dönüşüm kolaylığı, yüksek korozyon direnci ve şekillendirilebilirlik 
açısından oldukça cazip görülmektedir [2]. Otomotiv endüstrisinde kullanılan alüminyum 
miktarı son yıllarda %80 artmıştır. Emisyon kontrolü ve yakıt tasarrufu gereksinimi ile 
hafiflemek zorunda olan taşıtlarda en cazip malzeme seçeneklerinden biri alüminyum, en 
yaygın alüminyum uygulamalarından biri silindir kapaklarıdır.
Günümüzde, yüksek özelliklere sahip yeni motorların üretilmesi, motor bileşenleri 
üreticilerinin yeni zorluklarla karşılaşmasına yol açmıştır. Motor bileşenlerinden biri olan 
silindir kapak, en önemli otomotiv uygulamalarından biridir [3-5]. Mevcut üretim prosesleri 
ile üretilen silindir kapakları daha yüksek sıcaklık ve yüklerde çalışmaya dayanaklı olmak 
zorundadır.
Avrupa Aluminyum Birliği aluminyum esaslı otomotiv ürünlerinin karakteristik özelliklerini 
(yüksek mukavemet, yüksek düktilite vb.) geliştirmede ısıl işlemin önemini açıkca 
vurgulamıştır. T6 ısıl işlemi silindir kapak uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bu çalışmada, farklı T6 ısıl işlem serisi uygulanmış ve bununla birlikte elde edilen veriler 
karşılaştırılmıştır [6].

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

V8 Silindir kapaklar, 7600C’ de gravite döküm yöntemiyle AlSi7MgCu0.5 malzemesinden 
üretilmiştir. AlSi7MgCu0.5 malzemesinin kimyasal kompozisyonu Tablo 1’ de verilmiştir.

Şekil 1. V8 Silindir Kapak

Döküm parçalara 4 farklı ısıl işlem uygulanmıştır ve sertlikleri, mikroyapıları ve mekanik 
özellikleri döküm ve rutin proses ile karşılaştırılmıştır.

Tablo 1. AlSi7MgCu 0,5 alaşımın Spektral Analizi (ağ%)

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr Ni Pb Sn Sr 
6,88 0,22 0,52 0,02 0,38 0,02 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,017 

Her bir ısıl işlem denemesinde ısıl işlem sepetine 9 adet parça yerleştirilmiştir. Parça 
sıralaması en altta 3, ortada 3 ve en üstte 3 olacak şekilde konumlandırılmıştır (Şekil 3).
Çözeltiye alma işleminden sonra, su verme işlemi gerçekleştirilmiştir. Su verme sıcaklığı 700

C’dir. Su verme işlemini takiben parçalar yaşlandırma işlemine tabi tutulmuştur.  Yaşlandırma 
sonrası parçalar ortam sıcaklığında soğumaya bırakılmıştır.
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zorundadır.
Avrupa Aluminyum Birliği aluminyum esaslı otomotiv ürünlerinin karakteristik özelliklerini 
(yüksek mukavemet, yüksek düktilite vb.) geliştirmede ısıl işlemin önemini açıkca 
vurgulamıştır. T6 ısıl işlemi silindir kapak uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bu çalışmada, farklı T6 ısıl işlem serisi uygulanmış ve bununla birlikte elde edilen veriler 
karşılaştırılmıştır [6].

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

V8 Silindir kapaklar, 7600C’ de gravite döküm yöntemiyle AlSi7MgCu0.5 malzemesinden 
üretilmiştir. AlSi7MgCu0.5 malzemesinin kimyasal kompozisyonu Tablo 1’ de verilmiştir.

Şekil 1. V8 Silindir Kapak

Döküm parçalara 4 farklı ısıl işlem uygulanmıştır ve sertlikleri, mikroyapıları ve mekanik 
özellikleri döküm ve rutin proses ile karşılaştırılmıştır.

Tablo 1. AlSi7MgCu 0,5 alaşımın Spektral Analizi (ağ%)

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr Ni Pb Sn Sr 
6,88 0,22 0,52 0,02 0,38 0,02 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,017 

Her bir ısıl işlem denemesinde ısıl işlem sepetine 9 adet parça yerleştirilmiştir. Parça 
sıralaması en altta 3, ortada 3 ve en üstte 3 olacak şekilde konumlandırılmıştır (Şekil 3).
Çözeltiye alma işleminden sonra, su verme işlemi gerçekleştirilmiştir. Su verme sıcaklığı 700

C’dir. Su verme işlemini takiben parçalar yaşlandırma işlemine tabi tutulmuştur.  Yaşlandırma 
sonrası parçalar ortam sıcaklığında soğumaya bırakılmıştır.
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,

Şekil 3. Isıl işlem sepeti

Isıl işlem sepetindeki konumlara ve sertlik sonuçlarına bakıldığında, en alt konumda yer alan 
yani su verme işlemine ilk giren parçaların sertlik değerlerine bakıldığında diğerlerine nazaran 
daha yüksek sertlik verdiği gözlenmiştir. Tablo 2’ de Cevher Döküm tesisinde hali hazırda 
uygulanmaya devam eden rutin proses şartlarıyla beraber deneme ısıl işlemlerin proses 
adımları verilmiştir. Deneme 1 ve Deneme 2’ de çözeltiye alma sıcaklıkları ve süreleri sabit 
tutulup yaşlandırma sıcaklıkları değiştilirken, Deneme 3 ve Deneme 4’ de yaşlandırma prosesi 
sabit tutulup çözeltiye alma prosesi değiştirilmiştir.

Tablo 2. T6 ısıl işlem şartları

T6- AlSi7MgCu0.5 Çözeltiye Alma Yaşlandırma

Rutin Proses 4900 C 5 saat 2000 C 1,5 saat 

Isıl İşlem Deneme 1 5300 C 4 saat 2100 C 2,2 saat 

Isıl İşlem Deneme 2 5300 C 4 saat 1900 C 2,2 saat 

Isıl İşlem Deneme 3 5400 C 2 saat 1600 C 5 saat 

Isıl İşlem Deneme 4 5450 C 1 saat 1600 C 5 saat 
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3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA

3.1 Sertlik
T6 ısıl işlemine tabi tutulan silindir kapaklar EMCOTEST cihazında 5 mm bilya çapı ve 250 
kg yük ile sertlik testine tabi tutulmuştur.  Elde edilen sonuçlar Tablo 3’ de gösterilmektedir.

Şekil 4. Sertlik ölçümü

Tablo 3. Sertlik Değerleri

T6- AlSi7MgCu0.5 Çözeltiye Alma Yaşlandırma Sertlik (90 HB) 

Rutin Proses 4900 C 5 saat 2000 C 1,5 saat 98,54 ± 4,25

Isıl İşlem Deneme 1 5300 C 4 saat 2100 C 2,2 saat 105 ± 2,62

Isıl İşlem Deneme 2 5300 C 4 saat 1900 C 2,2 saat 111 ± 3,66

Isıl İşlem Deneme 3 5400 C 2 saat 1600 C 5 saat 106 ± 4,03

Isıl İşlem Deneme 4 5450 C 1 saat 1600 C 5 saat 108 ± 5,88

Sertlik sonuçlarına bakıldığında her denemenin istenilen değerleri verdiği görülmektedir, 
fakat Deneme 2 ve Deneme 3 daha yüksek sertlik değerlerine sahiptir. Çözeltiye alma 
sıcaklığının ve süresinin artırılması, katılaşma süresince yapıdaki zengin Cu ve Mg 
bileşiklerinin daha fazla çözünmesini, alaşım elementlerinin homojenize olmasını ve ötektik
Si partiküllerinin küreselleşmesini sağlamaktadır ki bu da sertlik değerlerini artırmaktadır.

3.2 Mekanik Test 
T6 ısıl işlemli V8 silindir kapaklardan DIN 50125 standardına göre yanma odasından çekme 
çubukları hazırlanmıştır. Yüksek çevrimli yorulma yüklemesinin kritik olduğu silindir kafası 
bölgesi yanma odasının tekrarlı çekme gerilmelerinin aktif olduğu su ceketi yüzeyidir. Yanma 
odası çevresi motorun ısınması ve soğuması sırasında yüksek sıcaklıklara ve ısıl yorulma 
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yüklemelerine maruz kalır. Çekme çubukları Zwick test cihazında çekilmiştir ve elde edilen 
değerler Tablo 4’de gösterilmektedir.

Şekil 5 ve 6. Yanma odasından işlenen çekme çubuğu ve çekme testi cihazı

Tablo 4. Mekanik Değerler

T6-AlSi7MgCu0.5  Rp 0,2 (230 MPa) Rm (280 MPa) % A5 (1,5) 

Rutin Proses 255,26 - 264,86 314,18 - 320,53 3,39 - 4,46

Isıl İşlem Deneme 1 268,80-272,72 321,28-331,36 2,32-3,68 

Isıl İşlem Deneme 2 260,10-265,19 314,59-317,59 3,51-4,11 

Isıl İşlem Deneme 3 242,73-243-63 319,43-321,43 5,0-6,5 

Isıl İşlem Deneme 4 236,58-239,10 317,64-327,30 5,64-7,06 

Çekme testi sonucu incelendiğinde, Deneme 3 ve Deneme 4 uzama değerlerinin arttığı 
görülmektedir. Yaşlandırma prosesinin düşük sıcaklıkla birlikte rutin proses adımına göreceli 
olarak daha uzun süreli yapılması uzama değerlerini etkilemektedir.

3.3 Mikroyapı
Farklı T6 ısıl işlem prosesi uygulanmış alaşımlardan 4x2 cm boyutunda numuneler 
hazırlanmıştır. Numunelere, %5 lik HF çözeltisinde dağlama işlemi yapıldıktan sonra optik
mikroskopta 100 mikron büyütmede yapıları incelenmiştir.
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Şekil 6. a) Döküm b) Rutin proses c) Deneme 1 d) Deneme 2 e) Deneme 3 f) Deneme 4 
mikroyapı görüntüleri

Optik mikroskop incelemelerinde ısıl işlemsiz döküm yapısında iğnemsi kaba morfoloji 
yapılara az rastlanmıştır ve bunun nedeni olarak iyi bir modifikasyon sürecinin gerçekleştiği 
söylenebilir. Isıl işlem sonrası yapılarda İğnemsi yapılarının tamamen kaybolduğu 
görülmüştür. Deneme 3 ve Deneme 4’ de yüksek sıcaklık ve süredeki çözeltiye alma prosesi, 
Si partiküllerinin irileştiğini ve iç partiküller arası mesafenin arttığını göstermektedir.Ancak 
yaşlandırma sıcaklığının artmasıyla β´ ve β fazı ortaya cıktığı ve yapı morfolojisinin kaba
taneler oluşturduğu görülmüştür.
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4. SONUÇLAR

Silindir kapak parçalarına uygulanan ısıl işlem denemeleri sonucu en önemli adımın 
yaşlandırma tavı olduğu görülmektedir. Yaşlandırma tavı sıcaklık/süresi arttıkça malzeme 
yapısında iri taneler oluşmakta iken, yaşlandırma tavı sıcaklık/süresi göreceli olarak 
düşürüldüğünde ince taneli yapılar oluşmaktadır. Yaşlandırma tavı süresi malzeme 
sünekliğinde ve uzamada önemli rol oynamaktadır ki, bu silindir kapakların yüksek sıcaklık 
ve yüklere karşı daha dayanıklı olmasında önemli bir avantaj konumundadır. AlSi7MgCu0.5 
alaşımlı silindir kapaklara uygulanan ısıl işlem denemelerinde Deneme 3 ve Deneme 4 ile 
malzeme yapısının mekanik özellikleri geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir. Deneme 3 ve Deneme 
4, silindir kapakların yorulma ömrünün arttığının da bir göstergesidir. Cevher Döküm Sanayii 
silindir kapak uygulamalarında kullandığı üretim süreçlerini iyileştirmek ve ürün kalitesini 
artırmak için teknolojik çalışmalarına devam etmektedir. T6 ısıl işlem uygulamasının 
geliştirilmesi ve malzeme kalitesinin artırılması, silindir kapak konseptinde önemli sonuçlar 
elde edilmesini ve ayrıca ilerideki uygulamalar için potansiyel öneriler ortaya koymaktadır.
Bununla birlikte T6 ısıl işlem prosesinin kısaltılması birim zamanda yapılan ısıl işlem parça 
sayını artırmakla beraber işletmeye enerji maliyeti açısından da oldukça avantajlar 
kazandırmaktadır ki bu çalışma diğer ürünlere de uygulanabilirliği açısından referans 
olmaktadır.

TEŞEKKÜR

Bu çalışmaya verdikleri desteklerden ötürü, Sn. Sebahattin Karabulut, Sn. Seza Güler ile 
birlikte numune hazırlama ve mekanik testlerde katkılarından ötürü Sn. İsmail Emre Çiftçi’ye 
ve  Sn. Mümin Öztürk’e teşekkür ederiz.
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ÖZET
Alüminyum alaşımları uzay, havacılık, savunma sanayi, otomotiv ve dayanıklı tüketim 
malları gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Özgül mukavemet, korozyon 
direnci, şekillenme kabiliyeti ve geri dönüşüm başta olmak üzere cazip özelliklere sahip 
olmaları son yıllarda alüminyum işlem alaşımlarının tercih edilmesini sağlamıştır. 
Alüminyum işlem alaşımlarının mühendislik malzemesi olarak kullanılabilmesi için, ısıl işlem 
sürecinin başarılı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir.

Farklı kimyasal kompozisyonlara sahip alüminyum işlem alaşımlarının ısıl işlem 
parametreleri de farklılık göstermektedir. Bu çalışmada, alüminyum işlem alaşımlarına 
uygulanan T6 ısıl işleminde, çözeltiye alma sıcaklığı ve süresi sabit tutularak, yapay 
yaşlandırma sıcaklığı ve sürelerinin metalografik ve mekanik özelliklere etkisi ele alınmıştır. 
6005, 6061 ve 6082 alaşımları olmak üzere seçilen 3 (üç) farklı alüminyum işlem alaşımı T6 
ısıl işlemine tabi tutularak, her bir alaşım için ayrı ayrı yaşlandırma sıcaklık ve süre eğrileri 
çıkarılmıştır. Yürütülen deneysel çalışmalarda, 3 (üç) farklı yaşlandırma sıcaklığı ve 10 (on) 
farklı yaşlandırma süresinde denemeler gerçekleştirilmiştir. Yaşlandırma sıcaklığı ve 
süresinin mekanik özelliklere etkisinin incelenmesinde sertlik ölçümü esas alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Alüminyum alaşımları, ısıl işlem, T6, sertlik, yaşlandırma. 

 INVESTIGATION OF AGING PARAMETERS IN T6 HEAT TREATMENT OF 
ALUMINUM ALLOYS
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Aluminum alloys are widely used in many fields such as aerospace, aviation, automotive and durable goods. In 
recent years, aluminum alloys are preferred because of their specific strength, corrosion resistance, extraction 
capability and recycle characteristics. For optimum use of the aluminum alloys as an engineering material, the 
heat treatment process is required to be executed successfully. 
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1. GİRİŞ

Alüminyum alaşımları günümüzde, çelik ve alaşımlarından sonra en çok kullanılan 
metallerden birisidir. Demir-çelik, bakır ve pirinç malzemelere göre üç kez daha hafif 
olmasına rağmen amaca hizmet edecek düzeyde yüksek dayanıma sahip olması, alüminyumun 
ulaştırma sektöründe kullanım miktarını hızla yükseltmektedir. Avrupa’da tüketilen 
alüminyumun yaklaşık üçte biri ulaşım sektörü tarafından kullanılmaktadır. Otomobillerde, 
uçaklarda, tren ulaşım sisteminde yük taşıma ve yolcu kompartımanlarının yapımında, gemi 
sanayinde gittikçe artan oranlarda alüminyum kullanılmaktadır. Otomotiv endüstrisinde 
güvenlikten ödün vermeden, konfordan vazgeçmeden, büyük ve az yakıt tüketen otomobiller 
için hafif, fakat mukavemeti yüksek malzemelerin geliştirilmesi için daha fazla alüminyum 
kullanımı daima gündemde olmuştur. Çünkü hâlihazırda alüminyum bu amaçlara yönelik 
rakipsiz bir malzeme durumundadır [1].

Alüminyum alaşımları döküm ve işlem alaşımları olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. 
İşlem alaşımları plastik deformasyonla şekillendirilen grubu içermektedir [2]. İşlem alaşımları 
kendi içinde ısıl işlem uygulanabilen ve ısıl işlem uygulanmayıp deformasyonla 
mukavemetlenen olmak üzere iki guruba ayrılır [3]. İşlenmiş alüminyum alaşım grupları 
arasında ısıl işleme tabi tutulan alaşımlar: 2xxx, 6xxx, 7xxx alaşımlarıdır. 1xxx, 3xxx, 5xxx 
alaşımları ise ısıl işleme tabi tutulamayan alaşımlardır [4]. Alüminyum alaşımlarına çökelme 
sertleşmesi ısıl işlemi uygulanır. Çökelme sertleşmesi için kimyasal bileşimi uygun bir alaşım 
tek fazlı bir yapı elde etmek amacıyla (α) T1 sıcaklığına kadar ısıtılır ve alaşımdaki bütün 
fazların tek faz içerisinde çözünmesine kadar bekletilir. Daha sonra ani su verilerek 
yaşlandırılır [5]. Çökelme sertleşmesinde çökelti fazları oluşturan atomların çözünmesi ve bir 
araya gelerek çökmesi süreçlerinde difüzyon mekanizması çalışmaktadır. Bu nedenle 
difüzyon parametrelerinden olan sıcaklık ve süre, alüminyum alaşımlarındaki çökelme 
sertleşmesinde önemli faktörlerdendir [6].  

Bu çalışmada kullanılan AA 6005, AA 6061 ve AA 6082 alaşımlarının çökeltme sertleşmesi 
mekanizması incelenmiştir. AA 6005 ve AA 6082 alaşımları ile yapılan çalışmada dövme ve 
ekstrüzyon ürünleri döküme göre daha iyi bir sertlik almaktadır. AA 6005 alaşımının
çözeltiye alma sıcaklığı ile yaşlanma kinetiği bağlantılı değildir. AA 6005 ve AA 6082 
alaşımının 515°C - 565°C arasında çözeltiye alınarak 120 saat doğal yaşlanmaya bırakılmıştır. 
Bu çalışma sonucunda; AA 6005 alaşımının sıcaklıkla doğal yaşlanma sıcaklığı ile aldığı 
sertlik değişmezken AA 6082 alaşımı çözeltiye alma sıcaklığı arttıkça doğal yaşlanma sertliği
artmaktadır. 570°C’de çözeltiye alınıp doğal yaşlanmaya bırakıldığında 90 HB sertliğe 
ulaşmıştır[7]. 

Bu çalışmada, alüminyum işlem alaşımlarına uygulanan T6 ısıl işleminde, çözeltiye alma 
sıcaklığı ve süresi sabit tutularak, yapay yaşlandırma sıcaklığı ve sürelerinin metalografik ve 
mekanik özelliklere etkisi ele alınmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

EN AW 6082, EN AW 6061 ve EN AW 6005 alaşımlar Tablo 1’de gösterilen kimyasal 
içeriklerde sürekli döküm yöntemi (wagstaff) ile biyetler dökülerek alaşım özelliklerine göre 
farklı sıcaklık ve sürelerde homojenize edildikten sonra ekstrüzyon preslerinde 420-500°C’a 
kadar ısıtılan biyetlerden profiller çekilmektedir. Bu çalışmada ekstrüzyonla şekillendirilmiş 
profillerle çalışılmıştır.



Oturum | Session: Isıl İşlem / Heat Treatment646

ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium                 2015 İstanbul

ALUS’07

Tablo 1.  Alaşımlara ait profillerin kimyasal bileşimleri

Si Fe Mn Mg Cu Ti Cr 
6082 1.00 0.20 0.55 0.80 0.04 0.02 0.18
6061 0.68 0.27 0.1 0.78 0.22 0.01 0.11
6005 0.77 0.24 0.12 0.49 0.02 0.01 0.02

Ekstürüde edilmiş profillerden 10 mm kalınlığında kesilen numuneler 540°C’de çözeltiye 
alınarak su verilmiştir. Ardından 3 farklı sıcaklıkta ve farklı sürelerde yaşlandırılarak T6 ısıl 
işlemi gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de T6 ısıl işleminin ısıl haritası yer almaktadır. 

Şekil 1. T6 prosesi 

EN AW 6082, EN AW 6061 ve EN AW 6005 alaşımların her birinden 3’er tane olmak üzere 
10 farklı süre için numuneler kesilmiştir. Her bir alaşım için toplam 30 numune olmak üzere,
3 alaşım için 90 numune hazırlanmıştır. Hazırlanan bu numuneler 540°C’de çözeltiye alınarak 
su verilmiştir. Su verme işlemi 10 farklı sepet ile fırının hemen önündeki su tankında 
gerçekleşmiştir. Şekil 2’de ısıl işlemin yapıldığı NABERTHERM laboratuvar tipi ısıl işlem 
fırını ve su tankı ile yaşlandırma fırını yer almaktadır.

      
Şekil 2. Çözeltiye alma fırını ve su tankı (solda) ile yaşlandırma fırını (sağda)

Sudan alınan numuneler hiç bekletilmeden 2. bir laboratuvar tipi fırında 170°C’de suni 
yaşlandırmaya alınmıştır. Her 10 dakikada bir numune alınarak yaşlanmasının devam
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etmesini önlemek için su verilmiş ve sertlik değerleri incelenmiştir. Bu çalışmada 170°C, 
200°C ve 250°C’de yaşlandırma işlemi yapıldığı için aynı süreç 200°C ve 250°C için de 
izlenmiştir. Toplamda 270 adet numunenin sertliği ölçülmüştür.

Sertlik ölçümü, Brinell Sertlik Testi cihazında 250 kgf yük altında 5 mm çapında çelik bilye 
kullanılarak 10 s. test süresinde ölçülmüştür ve mm/dk. hızında gerçekleştirilmiştir. 170°C, 
200°C ve 250°C sıcaklıklarında suni yaşlandırılan numunelerden her 10 dakikada alınan 
numunelerin sertlik ortalamaları alınarak MS Excel programında farklı sıcaklıklar ve 3 alaşım 
için sertlik-zaman (HB)  grafikleri oluşturulmuştur.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

540°C’de çözeltiye alınan, ardından 3 farklı sıcaklıkta (170°C, 200°C ve 250°C) yaşlandırılan 
EN AW 6082, EN AW 6061 ve EN AW 6005 alaşımlarının sertlik-zaman (HB)  grafikleri 
hazırlanmıştır.

Bu çalışmanın amacı farklı alaşımların aynı yaşlanma sıcaklığında gösterdikleri tepkinin 
araştırılmasıdır. Şekil 3’te 170°C ve 10-100 dakika arasında yaşlandırma fırınından alınan EN 
AW 6082, EN AW 6061 ve EN AW 6005 alaşımlarının sertlik-zaman (HB) grafikleri yer 
almaktadır.

Şekil 3. 170°C da EN AW 6082, EN AW 6061 ve EN AW 6005 alaşımlarının sertlik-zaman 
(HB)  grafiği

Bu grafikte görüldüğü gibi en yüksek sertliğe ilk ulaşan alaşım EN AW 6061 olmuştur. En 
yüksek sertliğe EN AW 6061 70. Dakikada ulaşırken, EN AW 6082 ve EN AW 6005 
alaşımları 80. dakikada ulaşmışlardır. 170°C’de aşırı yaşlanma net olarak görülememektedir. 
İstenilen sertlik değerine 3 alaşım da 40. dakikada ulaşmaktadır.

Şekil 4’te 200°C ve 10-100 dakika arasında yaşlandırma fırınından alınan EN AW 6082, EN 
AW 6061 ve EN AW 6005 alaşımlarının sertlik-zaman (HB)  grafikleri yer almaktadır.
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Şekil 4. 200°C’de EN AW 6082, EN AW 6061 ve EN AW 6005 sertlik-zaman (HB)  
grafiği

EN AW 6082 alaşımı en yüksek sertliğe 40. dakikada, EN AW 6061 ve EN AW 6005 50. 
dakikada ulaştıkları görülmektedir. EN AW 6061 alaşımı Cu içermesinden dolayı 3 alaşım 
içerisinde en yüksek sertliğe ulaşmakta ancak, EN AW 6082’den daha geç bir zamanda bu 
sertliğe erişmektedir. 3 alaşımda aşırı yaşlanma eğilimi göstermektedir.

Şekil 5’te 250°C ve 10 -100 dakika arasında yaşlandırma fırınından alınan EN AW 6082, EN 
AW 6061 ve EN AW 6005 alaşımlarının sertlik-zaman (HB)  grafikleri yer almaktadır.

Şekil 5. 200°C da EN AW 6082, EN AW 6061 ve EN AW 6005 alaşımlarının sertlik-
zaman (HB)  grafiği

En yüksek sertlik değerine EN AW 6082 10. dakikada ulaşırken EN AW 6061 ve EN AW 
6005 20. Dakikada ulaşmıştır. Çökeltme sertleşmesinin difüzyon mekanizması ile çalıştığı 
bilinmektedir. Kimyasal içerikte yer alan Cu difüzyonu yavaşlatmaktadır. Bu nedenle EN AW 
6061 alaşımı en yüksek sertliğe daha geç ulaşmakta ve çökelen Cu fazları nedeniyle de daha 
yüksek sertliğe sahip olmaktadır.

Şekil 6, 7 ve 8’de aynı çalışmanın alaşımlara göre grafikleri yer almaktadır.
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Şekil 6. EN AW 6005 alaşımının 170°C, 200°C ve 250°C sıcaklıklarındaki sertlik-zaman 
(HB)  grafiği

Şekil 7. EN AW 6061 alaşımının 170°C, 200°C ve 250°C sıcaklıklarındaki sertlik-zaman 
(HB)  grafiği

Şekil 8. EN AW 6082 alaşımının 170°C, 200°C ve 250°C sıcaklıklarındaki sertlik-zaman 
(HB)  grafiği
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3 alaşımda en yüksek sertlik değerine 170 °C’de ulaşmaktadır. Bu durum da yaşlandırma 
sıcaklığının düşmesiyle ulaşılabilen en yüksek sertliğin artığını kanıtlamaktadır. EN AW 
6061, alaşımlar içerisinde en yüksek sertliğe ulaşırken, EN AW 6005 alaşımı bu sıralamada 
her zaman 3. sırada kalmıştır.

4. SONUÇLAR

Bu çalışmada 3 farklı 6XXX alaşımının suni yaşlandırma sıcaklık ve sürelerine göre 
gösterdikleri tepkiler araştırılmıştır. Çıkan sonuçları şöyle özetleyebiliriz;

En yüksek sertliğe kimyasal içeriğinde Cu içeren EN AW 6061 alaşımı çıkmıştır. Bu 
sonucun çıkmasında Al-Cu çökeltilerinin Mg2Si çökeltilerine ilave olarak sertlik artırdığı 
görülmüştür.

6005 alaşımı ile ulaşılabilen en yüksek sertlik değeri yaşlandırma tav parametrelerinden 
bağımsız olarak 6061 ve 6082 alaşımlarından 10 HB’den daha düşüktür.

Suni yaşlandırma tav sıcaklığı düştükçe ulaşılabilen en yüksek sertlik değeri artmaktadır. 
Daha kısa sürelerde yaşlandırma tavı yapıldığında sertlikten bir miktar fedakarlık edilmesi 
gerekmektedir. 

3 alaşım da en yüksek sertlik değerine 170°C’de ulaşmıştır. Suni yaşlandırma sıcaklığı 
artıkça ulaşılan en yüksek sertlik değeri düşmekte, buna karşın en yüksek sertliğe ulaşma 
süresi kısalmaktadır.
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ÖZET

Al – Mn alüminyum alaşm snfnn önemli bir üyesi olan 3105 alaşmlar mekanik özellikleri 
ve atmosferik koşullarda gösterdikleri yüksek korozyon dayanmlar ile ön plana 
çkmaktadrlar. Haddelendikçe sertleşen alüminyum malzemelerin plastik deformasyonunun 
kolaylaştrlmas ya da şekil alma kabiliyeti beklenen uygulamalarda nihai kondisyon tav 
olarak uygulanan yeniden kristalleşme tavnn scaklk ve bekleme süresinin yan sra hedef 
scaklğa ulaşmak için tatbik edilen stma hzlar da malzemelerin mikroyaps ve nihai 
özellikleri üzerinde önemli rol oynamaktadr. Bu çalşmada, farkl stma rampalarnn Al-Mn 
alaşmlarnn mikroyaplar ve çeşitli karakterizasyon çalşmalar ile nihai malzeme özellikleri 
üzerindeki etkisi incelenmiştir.
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EFFECT OF HEATING RATE DURING RECRYSTALLIZATION ANNEALING ON 
MATERIAL PROPERTIES OF 3105 ALLOYS 

ABSTRACT

3105 alloys, one of the important members of Al – Mn family, finds itself a wide range of application area with 
its mechanical properties and corrosion resistance in atmospheric conditions. Recrystallization annealing which 
has a great effect on material properties, can be applied to ease plastic deformation in deformation hardened 
materials or to the materials for deep drawing as final temper annealing. During recrystallization annealing, heating 
rate and annealing temperature directly affect materials final microstructure and final mechanical properties. In 
this study the effect of different heating rates on the microstructure and mechanical properties of the materials 
were investigated. 
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1. GİRİŞ

Günümüzde demir dş metal sektörünü incelediğimizde, artan üretim ve tüketim oranlar ile 
alüminyum metalinin lider durumda olduğunu görmekteyiz. Pek çok kullanm alannda 
alüminyumun, paslanmaz çelik ve bakr gibi geleneksel metallerin yerini aldğn görmekteyiz. 
Alüminyum ve alaşmlarnn tüketimindeki belirgin artşn ve kullanm alanlarndaki 
gelişmelerin, bu metalin pek çok iyi özelliği ile bağlantl olduğu söylenebilir. Hafiflik, sl 
iletkenlik, elektriksel iletkenlik, korozyon dayanm vs. gibi pek çok özellik alüminyum 
alaşmlarnn temel avantajlar olarak saylabilir. Mn varlğ ile birlikte, Al – Mn alaşmlar 
genel olarak derin çekme uygulamalarnda kendilerine önemli kullanm alanlar bulmaktadrlar. 
Saf alüminyum ile karşlaştrldğnda Mn varlğnn alaşmn dayanmn arttrdğ ve bunun 
yannda safszlklarn etkilerini azalttğ da gözlemlenmiştir [1 - 2].  

İkiz merdane döküm yöntemi ile üretimde sv haldeki metal soğutucu iki merdane arasna 
dökülerek hzl bir katlaşma oluşumu sağlanr. Fakat bu yöntemde katlaşma ve deformasyona 
bağl olarak malzeme yapsnda tane yönlenmesi döküm yönünde gerçekleşir. Yüksek şekil 
alabilirlik, yüksek derin çekme kabiliyeti istenen durumlarda malzemede plastik anizotropinin 
kontrolü malzemenin nihai durumdaki özelliklerini doğrudan kontrol etmek anlamna gelir. 
Üretim srasnda meydana gelen bu yönlenmenin etkisinin ksmen de olsa giderilebilmesi 
uygulanan yeniden kristalleşme tav ile gerçekleştirilebilir [3 – 6]. 

Sürekli döküm ile üretim sonras nihai kalnlğa ulaşma süreci boyunca soğuk haddeleme işlemi 
ile sürekli deformasyona maruz kalan malzemede, belirli bir ezme oran sonras deformasyon 
sertleşmesi en üst seviyeye ulaşacak ve deformasyon yüklerinin çok yüksek seviyeye çkmasna 
neden olacaktr. Üretim srasnda meydana gelen bu duruma karşlk haddeleme işleminin daha 
kolay gerçekleştirilmesi için malzeme özelliklerinden bağmsz olarak malzemeye yeniden
kristalleşme tav uygulanabilir. 

Bu çalşmada Al – Mn alaşm grubunun önemli bir üyesi olan 3105 alaşmnn yeniden 
kristalleşme tavnda snma rampasnn malzeme özellikleri üzerine etkileri araştrlmştr. Bu 
kapsamda en yavaştan en hzlya doğru snma rampalar denenerek bu koşullarda oluşan 
malzeme yaplar ve bu yaplarn malzemenin derin çekme ve büküm gibi özelliklerine etkileri
incelenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Yeniden kristalleşme tavlamas, malzeme yapsnda meydana getirdiği kritik değişimlerle hem 
malzemenin bir sonraki süreçlerde göstereceği performans hem de nihai kalnlktaki 
özelliklerini doğrudan etkiler. Sürekli döküm teknolojisi ile üretilen ürünler bobinler halinde 
sarlp tav işlemini bu şekilde gördükleri için snma süreleri tav genelinde farkllk gösterebilir.
Örneğin bobin halinde 3105 alaşmnda bir malzemenin 410 derecede 4 saat gerçekleşecek tav 
snma süresiyle beraber toplam 16 saat sürmektedir. Bu tav süresiyle benzerlik gösterecek 
şekilde %60 orannda deformasyon görmüş malzemeler 2 mm kalnlkta tav işleminde snma 
süresinin yapya etkisini örneklemek amacyla Tablo 1’de verilen dört farkl yeniden 
kristalleşme tav rampas denenerek tavlanmşlardr. Bunun ardndan malzemeler %50 deforme 
edilerek malzeme özellikleri incelenmiştir. 
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Tablo 1. Yeniden kristalleşme tavlar

410°’ye ulaşma süresi 410°’de bekleme süresi
Tav 1 4 saat 4 saat 
Tav 2 12 saat 4 saat 
Tav 3 5 dakika 16 saat 
Tav 4 4 saat 12 saat 

Bu denemelerde Tav 1, laboratuvar tipi frn içerisinde malzemenin istenen tav derecesine 
snma ve bekleme süresini temsil etmektedir. Tav 2, laboratuvar tipi frn içerisinde 12 saat 
snma süresi ile malzemenin işletmede göreceği tav birebir örneklemektedir. Tav 3, tuz 
banyosu frn içerisinde malzemenin çok hzl snarak tüm tav süresini bekleme süresi olarak 
geçirdiği durumu, Tav 4 ise laboratuvar tipi frn snma hzyla toplam tav süresinin 
uygulanmas durumunu örneklemektedir.    

Tav işlemi sonras %50 deformasyon uygulanarak malzemeler 1 mm kalnlğa indirilmiştir. 1 
mm kalnlktaki malzemelerin çekme testi ile mekanik özellikleri tespit edilmiş, Erichsen testi 
ile derin çekme kabiliyetleri, metalografik hazrlanarak ise makro ve mikro yapsal özellikleri 
incelenmiştir.

3. İRDELEME

Farkl snma rampalar ile yeniden kristalleşme tav işlemi gören 3105 malzemelerin makro 
görünümde tane yaplar stereo mikroskop ile incelenmiştir. Şekil 1’de verilen görüntüler 
değerlendirildiğinde 4 farkl tav rampasna bağl olarak tane yaplarnda farkllklar olduğu 
gözlemlenmektedir. Tav rampasnn uzun tutulmasnn tane yapsn büyüttüğü burada net 
olarak görülmektedir. 12 saat bekleme süresi uygulanan Tav 2 prosesi sonucunda en kaba 
tanelerin oluştuğu gözlemlenmektedir. Ayn snma rampasna sahip olan Tav 4 ve Tav 1 
prosesleri ile işlem gören malzemeler benzer tane yaplar göstermektedirler. Bu iki malzeme 
arasnda bekleme süresi uzun olan malzemenin ayn snma süresinde daha ksa bekleme 
süresiyle işlem görmüş malzemeye göre daha büyük tanelere sahip olduğu görülmektedir. Bu 
dört proses arasnda çok hzl snan ve bekleme süresi uzun olan Tav 3 prosesinde işlem görmüş 
malzemenin tane yapsnn en küçük olduğu görülmektedir. Bu karşlaştrma neticesinde 
rampann daha ksa ve bekleme süresinin daha uzun olduğu durumlarda yeniden kristalleşmenin 
daha homojen geliştiği görülmektedir.
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Şekil 1. 4 farkl tav prosesi görmüş malzemelerin makro görünümde tane yaplar.

Makro olarak tane yaps incelenen malzemelerin mikro yaplar ise Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 
1’de verilen görüntülerle benzer olarak tane yaplar arasndaki farkllk mikroyap 
görüntülerinde de görülmektedir. Mikroyap görüntüleri incelendiğinde Tav 2 prosesi sonucu 
malzeme yapsnda diğer proseslere oranla daha büyük tanelerin oluştuğu görülmektedir. Tane 
yüzeylerinde merkeze göre daha kaba taneler oluşmuş olmasna rağmen genel görüntü de bu 
durumu desteklemektedir. Tav 4 ve Tav 1 prosesi ile tavlanan malzemelerin mikroyaplar çok 
benzer boyutlardadr. Fakat bir önceki incelemede olduğu gibi bekleme süresi uzun olan 
malzemenin tane büyüklüğünün biraz daha kaba olduğu gözlemlenmektedir. Gene en küçük 
tane boyutu en ksa tav rampasna sahip olan Tav 3 prosesi ile tavlanmş malzeme yapsnda 
görülmektedir. 
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Şekil 2. 4 farkl tav prosesi görmüş malzemelerin mikroyap görüntüleri

Mikroyap karşlaştrmalar gerçekleştirilen malzemelerin mekanik özellikleri Tablo 2’de 
verilmiştir. Yapsal olarak farkllklar görülen malzemelerin mekanik özellikler açsndan 
birbirlerinden çok farkl olmadklar gözlemlenmiştir. Özellikle Tav 1, Tav 2 ve Tav 4 
prosesleri ile tavlanan malzemelerin mekanik özellikleri birbirleri ile ayn iken tane boyutu 
olarak bu üç parametreden farkllk gösteren Tav 3 prosesi ile tavlanmş malzemenin daha 
düşük mukavemete sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. 4 farkl tav prosesi görmüş malzemelerin mekanik özellikleri

  Akma Mukavemeti 
(MPa) 

Çekme Mukavemeti 
(MPa) Uzama % Erichsen (mm) 

Tav 1 180 185 2,4 9 
Tav 2 183 186 2,5 8,5 
Tav 3 172 176 3 7,5 
Tav 4 181 183 2,2 8,5 

Tane yaplar arasndaki farkllklarn benzer şekilde görüldüğü özellik malzemelerin derin 
çekme kabiliyetlerinde görülmektedir. Tablo 2’de verilen Erichsen değerlerine bakldğnda en 
küçük tane yapsna sahip Tav 3 prosesi ile tavlanmş malzemenin en düşük Erichsen değerine 
sahip olduğu görülmektedir. Benzer tane yapsna sahip Tav 1, Tav 2 ve Tav 4 proseslerinde 
ise Erichsen değerlerinin ayn olduğu görülmüştür. Bu üç proses sonucunda büyük tane yaps 
derin çekme kabiliyetinde çok üstün bir performans yaratmasa da küçük tane yapsndaki 
malzemeye göre daha iyi derin çekme özelliği oluşturmaktadr. Erichsen testi sonras yrtlma 
bölgelerinde oluşan görüntüler Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 3. Erichsen Testi sonras yrtlma bölgesinde oluşan görüntülerin stereo mikroskop 
görüntüleri

Farkl tav rampalar ile yeniden kristalleşme tav işlemi gören malzemelerin büküm 
performanslar Şekil 4’te verilmiştir. Büküm performanslar 0T (180°) büküm yüzeyleri 
incelenerek gerçekleştirilmiştir. Büküm yüzeyleri incelendiğinde en kaba tane yapsna sahip 
Tav 2 prosesi ile tavlanmş malzemenin büküm performansnn en kötü olduğu görülmektedir. 
Büküm yüzeyinde istenmeyen çatlaklar net şekilde görülmektedir. Benzer tane yapsna sahip 
Tav 1 ve Tav 4 prosesi ile tavlanmş malzemelerin büküm yüzeylerinin benzer olduğu ve büküm 
yüzeyinde Tav 2 malzemesine göre daha az çatlaklarn oluştuğu görülmektedir. En küçük tane 
yapsna sahip Tav 3 prosesi ile tavlanmş malzemelerin büküm yüzeyleri diğer parametreler 
ile tavlanan malzemelere göre çok iyi bir performans sergilemektedir. Beklenildiği üzere tane 
yapsnn küçük olmas büküm performansnda pozitif bir etki yapmaktadr.
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Şekil 4. 4 farkl tav prosesi görmüş malzemelerin büküm performanslar

4. SONUÇ

Malzeme yapsnda ve mekanik işlem performanslarnda önemli bir basamak olan yeniden 
kristalleşme tavnda malzeme snma süresine bağl olarak tasarlanan tav işlemlerinde snma 
rampasnn etkin bir rol oynadğ görülmektedir. Malzemenin hzl snmas veya yavaş 
snmasna bağl olarak toplam tav süresi belirlenirken ayn şekilde malzemenin tav scaklğna 
maruz kaldğ süre de bu durumdan etkilenmektedir. Tüm bu durumlar göz önüne alndğnda 
farkl tav rampalarna bağl olarak malzeme yapsnda ve özelliklerinde meydana gelen 
durumlar şu şekilde özetlenebilir:

- Uzun rampa süresi ile birlikte malzemede hem makro hem de mikro tane yapsnda daha 
büyük tane boyutuna ulaşlmaktadr. Bekleme süresinin tane yaps üzerine etkisinin 
yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Malzemede çok hzl snma ve buna bağl 
olarak uzun tav süresi çok küçük tane yapsnn oluşmasnda etkili olmaktadr.

- Çok hzl snan tav rampas haricinde uzun süreli tav rampalar ile gerçekleştirilen 
tavlar sonucunda malzeme mekanik özelliklerinde çok fazla bir farkllk olmadğ 
görülmektedir. Hzl snmaya bağl olarak uzun süreli tavn sonucunda beklendiği gibi 
malzeme diğer tav proseslerine göre daha düşük mukavemet değerleri göstermektedir.

- Küçük tane yapsna sahip malzeme derin çekme kabiliyetinde diğer malzemelere göre 
daha kötü bir performans göstermektedir. Diğer üç parametre ile tavlanan malzemelerin 
tane yaplar arasndaki boyut farknn çok yüksek boyutta olmadğ derin çekme 
kabiliyetlerinin de ayn değerde olmasyla desteklenmektedir. 

- Malzemelerin büküm kabiliyetleri tane boyutlar ile doğru orantl bir görünüm 
sergilemektedir. Küçük tane boyutuna sahip malzeme en iyi büküm performansna 
sahipken, en uzun rampa süresiyle tavlanarak büyük tane yapsna sahip olan malzeme 
en kötü büküm performansn göstermektedir.
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Al-Mg-Si Alaşımlarının Boya Sonrası Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

The Effect of Bake Hardening on Mechanical Properties in Al-Mg-Si Alloys
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Al-Mg-Si ALAŞIMLARININ BOYA SONRASI MEKANİK 
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
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ÖZET

Artan ekolojik kayglar, yakt tasarrufunun önemini vurgulamaktadr. Yakt tasarrufu için 
otomobil temel bileşenlerinin ağrlğnn azaltlmas yoluna gidilmektedir. Tasarm 
değişikliklerinin yan sra hafifletmeyi sağlayabilecek yöntem olarak parça imalatnda 
alternatif düşük yoğunluklu malzeme kullanma öne çkmaktadr. Isl işlem uygulanabilen Al-
Mg-Si alaşmlar sahip olduklar düşük yoğunluk ve yüksek korozyon direnci özellikleri 
sayesinde otomotiv endüstrisinde geniş kapsaml olarak kullanlmaktadr. Al-Mg-Si 
alaşmlarnn iyi şekillenebilme yeteneğine ve yüksek dayanma sahip olmalar için 
uygulamada, şekillendirme ve boya pişirimi işlemleri çözeltiye alma tavndan ksa süre sonra 
yaplmaldr. Ancak endüstriyel uygulamada bunu gerçekleştirmek oldukça güçtür. Al-Mg-Si 
alaşmlarn doğal yaşlanmaya uğramas kaçnlmazdr. Bu çalşmada, otomotivde parças 
olarak kullanlan T4 kondisyonundaki 6016 alüminyum levhann boya pişirimi öncesi ve 
sonras mekanik özellikleri incelenmiştir. T4 kondisyonunda Al alaşml levhalar pres altnda 
şekillendirilerek boya pişirim çevrimine tabi tutulmuşlardr. Boya pişirimi sonras 6016 
alaşml parçada gerçekleşen boya pişirim sertleşmesi incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Al-Mg-Si alaşmlar, boya proses çevrimi, doğal yaşlanma. 

ABSTRACT
Increasing environmental concerns emphasize the importance of fuel economy. Car manufacturers focus on 
weight reduction of car components for fuel savings. Alternative low density materials stand out as the 
manufacturing method to reduce car weight as well as the design changes. The Al-Mg-Si alloy which heat 
treatment can be applied,  is used extensively in the automotive industry due to their low density and high 
corrosion resistance. In practice,  forming and paint baking must be performed shortly after solution treatment to 
improve formability and strength properties of Al-Mg-Si alloys. However, it is very difficult to achieve this in 
the industrial applications. The natural aging of Al-Mg-Si alloys is an inevitable situation. In this study,  
mechanical properties of the aluminum 6016 T4 sheet which is used in the automotive industry is examined 
before and after  paint baking. Al alloy sheets in T4 condition are subjected to bake hardening cycles by forming 
under press. Bake hardening  of  Al sheets are investigated after paint baking. 

Keywords: Al-Mg-Si alloys, paint processing cycle, natural aging. 
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1. GİRİŞ

Otomotiv endüstrisinde araçlarn yakt tüketimini düşürmek için mevcut kullanlan 
malzemelere göre (daha düşük ağrlkta olacak şekilde) yoğunluğu daha düşük olan ya da 
daha ince ve yüksek mukavemetli malzemelerin seçilmesi gerekmektedir. Otomotiv 
üreticilerinin bu yöndeki çalşmalar doğrultusunda malzeme üreticileri de o alana doğru 
yönlenmektedir. Son yllarda yaplan çalşmalar sonucunda alüminyum malzemelerin 
mukavemet değerleri arttrlarak çelik malzemelerle yarşabilir duruma gelmiştir. Ayrca 
çeliklerin üçte biri yoğunluğunda olduğu için hafifletmede rol oynayan çok etkili 
malzemelerdir.

Şekillendirilebilirlik, sacn şekillendirilmesi srasnda yrtlma, bölgesel boyunlaşma ve 
buruşma gibi hasara uğramadan istenilen şekli alma kabiliyetidir [1].  Alüminyum formlama 
operasyonlar değerlendirildiğinde, şekillendirilmesi en kolay metaller arasndadr.
Alüminyum ve alaşmlar çeşitli plastik şekil verme ve talaşl imalat tekniklerine son derece 
uygundur.  Ekstrüzyonla çok karmaşk şekilli profiller, haddeleme ile çok ince levhalar 
üretilebilmektedir. Alüminyum levhalar derin çekilebilir, kesilebilir, delinebilir, dövme 
tekniği ile şekillendirilebilir. Kaynak, lehim, yapştrma, perçinleme gibi yaygn tekniklerin 
tümü ile birleştirilebilir. Alüminyum alaşmlar yük altnda eğilirken yük boşaltldğnda eski 
şekillerini almaktadr. Esnek bir mukavemete ve şekil tutma kabiliyetine sahiptirler.  Enerji 
absorblama kapasitelerinin plastik malzemeler ve çelikten daha yüksek olmas, yanmaz ve 
kvlcm çkarmazlk özellikleri otomobillerde güvenlik donanmlar için büyük avantaj 
sağlamaktadr [2].   

Alüminyum alaşmlarnn otomotiv uygulamalarnda tercih edilmesinin en önemi nedeni 
hafiflik olmakla birlikte alüminyumun göz ard edilemeyecek diğer artlar da bulunmaktadr 
[2]. Taştlarda alüminyum kullanldğnda motor kapasitesini arttrmadan daha iyi performans, 
mükemmel yol tutuş ve sürüş sağlanrken, titreşim ve gürültüler de en aza indirilmektedir.  
Uygun alaşm ve üretim tekniği seçimi ve tasarmlarla alüminyum-yoğun taştlarn 
dayankllk ve çarpşma-güvenlik performans çelikten üretilenlere kyasla çoğu kez 
üstündür. Tüm bunlara ilave olarak, alüminyumun yüzeyinde oluşan doğal oksit tabakas 
nedeniyle sağlanan eşsiz korozyon direnci, estetik yönden olduğu kadar güvenlik yönünden 
de çok önemli bir avantaj sağlamaktadr. 

Isl işlem uygulanabilen Al-Mg-Si alaşmlar sahip olduklar hafiflik, yüksek korozyon 
direnci, yüksek dayanm ve iyi şekillenebilirlik özellikleri sayesinde otomotiv endüstrisinde 
geniş kapsaml olarak kullanlmaktadr [3]. Al-Mg-Si alaşm grubunda doğal yaşlanma 
süresinin çökelti sertleşmesine etkisi son derecede önemlidir. Karmaşk çökelme davranşn 
karakterize etmek ve anlayabilmek için birçok çalşmalar yaplmaktadr [4].  

Boya pişirimi srasnda taşttaki alüminyum alaşml parçalar 180°C civar scaklklarda yapay 
yaşlanmaya uğramakta ve boya sertleşmesi (boya pişirim cevab) gerçekleşmektedir [5-7]. 
Boya sertleşmesi genelde istenilen bir durum olmakla birlikte baz durumlarda problemler 
yaratmaktadr. İstenilen hedef dayanmlarda montaj gerçekleşmiş alüminyum alaşml bir 
parçann boyada dayanm artş istenmemektedir. Özellikle güven unsuru olan enerji 
sönümleyici parçalarda boya sonras dayanm artş alüminyum parçann işlevselliğini 
kaybetmesine neden olmaktadr. Bu gibi durumlarda araç performans testlerinde Al alaşml 
parçalarn doğrulanmas mümkün olmamaktadr. Bu nedenle, otomotiv üreticileri Al alaşml 
parçann uğradğ süreçleri doğal yaşlanma etkisini de değerlendirerek çok iyi takip etmeli, 
boya sertleşmesini de hesaba katarak montaj öncesi parçann mekanik özelliklerini çok iyi 
belirlemelidirler. 
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Bu çalşmada, otomotivde dş panel uygulamalarnda kullanlan T4 kondisyonundaki 6016 
alüminyum levhann boya pişirimi öncesi ve sonras mekanik özellikleri incelenmiştir. T4 
kondisyonunda Al alaşml levhalar pres altnda şekillendirilerek boya pişirim çevrimine tabi 
tutulmuşlardr. Boya pişirimi sonras 6016 alaşml parçada gerçekleşen boya pişirim 
sertleşmesi incelenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA

Bu çalşmada AA6XXX serisi alüminyum alaşmlarndan 6016 alaşm kullanlmştr. 6016 
alaşml levhalar 0,9mm kalnlğnda olup kimyasal bileşimi Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Bu çalşmada kullanlan 6016 levhalarn kimyasal bileşimi (% ağrlkça).

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn 

1,03 0,17 0,08 0,08 0,32 0,01 0,01

6016 levhalara 2010 model sl işlem frnnda boya pişirim çevrim scaklk ve süresi 180 °C-
30 dk olarak uygulanmştr. Bu scaklk ve süre, otomotiv endüstrisinde kullanlan standart 
boya pişirim sl işlemini temsil etmektedir. 

Çalşma kapsamnda kullanlacak 6016 levhann alndğ gibi durumda ve boya pişirim sl 
işlemi sonras mekanik özelliklerinin tespiti için çekme testleri gerçekleştirilmiştir. Yaplan bu 
çekme testleri ZWICK 150 model çekme testi cihaznda 250 mm ölçüm boyundaki numune 
üzerinden 20mm/dak çene hznda uygulanmştr. Çekme testi 3 kez tekrarlanarak ortalama 
mekanik özellik değerleri hesaplanmştr. ZWICK test cihaznn yan ekipmanlar yardmyla 
çekme testi numuneleri mevcut plakalardan çkarlmş ve hadde yönü doğrultusunda 
numuneler hazrlanmştr (Şekil 1). Şekil 2’ deki düzenek yardmyla testler gerçekleştirilmiş 
ve sonuçlar raporlanmştr.

Şekil 1. Çekme testi numuneleri.
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Şekil 2. Çekme testi cihaz görseli.

3.  DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA

Literatürde boya pişirim öncesi doğal yaşlanma süresinin artmasyla 6000 serisi alaşmlarn 
dayanmda düşüş gözlendiği birçok çalşma yer almaktadr [3-9]. AA6000 serisi alaşmlarn 
oda scaklğnda bekleme süresine bağl olarak mekanik özelliklerindeki değişim çökelme 
sertleşmesi ile açklanmaktadr. Literatürde AA6000 alaşmlarndaki çökelme sras aşağdaki 
gibidir [7]; 

Aşr doymuş çözelti GPI kümeleri GPII kümeleri / yar kararl  (Mg2Si) faz yar 
kararl ’ (Mg2Si) faz kararl  (Mg2Si) faz

Aşr doymuş çözelti, çözeltiye alma tavndan hemen sonra elde edilmektedir. Çözeltiye alma 
tavndan sonra Mg ve Si kümeleri oluşmaktadr. Mg ve Si kümeleri oda scaklğnda doğal 
yaşlanma süresinin sonucu olarak GPI kümelerine dönüşmektedir [9]. Bu nedenle T4 
kondisyonunda dayanm değerleri oda scaklğnda çökelen GPI kümelerinin oluşumu ile 
artmaktadr. Sonuç olarak, AA6000 serisi alaşmlarda çözeltiye alma tav sonras oda 
scaklğnda bekleme sürelerinin artmas şekillenebilmeyi olumsuz olarak etkilemektedir.

6016-T4 doğal yaşlanma kinematiğini tamamlamş (oda scaklğnda bekleme süresi > 3 ay) 
levhann “alndğ gibi” haliyle hidrolik pres altnda şekillendirme çalşmalar gerçekleşmiş 
olup krlma ya da yrtlmalar gözlenmemiştir (Şekil 3). Şekillendirme çalşmalar başar ile 
tamamlandğ için çözeltiye alma tavnn uygulanmasna gerek kalmamştr.
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Şekil 3. AA6016 T4 alaşm ile şekillendirilmiş parça görseli.

180 °C-30 dk yaplan boya pişirimi sonras doğal yaşlanma süresinin artş ile dayanm 
değerleri azalmaktadr. Bunun nedeni; doğal yaşlanma srasnda oda scaklğnda oluşan GPI 
kümelerinin boya pişirimi srasnda çözünememesi olarak açklanmaktadr [3-5]. Oluşan GPI 
kümeleri boya pişirim tav scaklğnda çözünerek tekrar çözeltiye geçemedikleri için 
dayanm artşna katkda bulunamamaktadr. Bu durum boya pişirimini olumsuz yönde 
etkileyerek AA6000 serisi alaşmlarda boya pişirimi sonras yumuşamasna neden olmaktadr.
Bu nedenle boya çevrimi öncesi doğal yaşlanma süreleri alüminyum parça hedef dayanmlar 
açsndan kritik bir önem taşmaktadr. 

6016 alaşml çekme testi numuneleri 180 °C-30 dk yapay yaşlandrmaya tabi tutulmuştur. 
Buradaki amaç boya çevrimi sonras elde edilen dayanm artşn belirlemektir. 6016 
numuneler üzerinde “alndğ gibi” ve 180 °C-30 dk boya pişirimi sonras çekme testleri 
gerçekleştirilmiş olup sonuçlarn karşlaştrlmas Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2. T4 ve T8X kondisyonlarndaki 6016 alaşml levhann çekme testleri sonras 
mekanik özelliklerinin karşlaştrlmas.

Akma Dayanm 
(σA)

[MPa] 

Çekme Dayanm (σÇ)
[MPa] 

Uzama ( )
[%]

Alndğ gibi (T4) 145 255 25
180 °C-30 dk sonras (T8X) 164 260 23

Boya pişirim cevab* 19
*Boya pişirim cevab= σA,T8X- σA, T4 

Tablo 2’ de gösterilen boya pişirim çevrimi sonras akma dayanm değerlerindeki 19 MPa 
değerindeki artş genelde istenilen bir durum olmakla birlikte baz durumlarda problemler 
yaratmaktadr. İstenilen hedef dayanmlarda montaj gerçekleşmiş alüminyum alaşml bir 
parçann boyada dayanm artş istenmemektedir. Boya sonras alüminyum alaşml parçada 
sağlanan dayanm artş parçadan beklenen hedef dayanm değerlerinin kaybolmasna neden 
olur. Özellikle güven unsuru olan enerji sönümleyici parçalarda boya sonras dayanm artş 
alüminyum parçann işlevselliğini kaybetmesine neden olmaktadr. Bu gibi durumlarda araç 
performans testlerinde Al alaşml parçalarn doğrulanmas mümkün olmamaktadr. Bu 
nedenle, otomotiv üreticileri Al alaşml parçann uğradğ süreçleri doğal yaşlanma etkisini 
de değerlendirerek çok iyi takip etmeli, boya sertleşmesini de hesaba katarak montaj öncesi 
parçann mekanik özelliklerini çok iyi belirlemelidirler.
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4. SONUÇLAR

6016-T4 doğal yaşlanma kinematiğini tamamlamş (oda scaklğnda bekleme süresi > 3 ay) 
levhann “alndğ gibi” haliyle hidrolik pres altnda şekillendirme çalşmalar gerçekleşmiş 
olup krlma ya da yrtlmalar gözlenmemiştir.

6016 alaşml çekme testi numuneleri 180 °C-30 dk yapay yaşlandrmaya tabi tutulmuştur. 
Buradaki amaç boya çevrimi sonras elde edilen dayanm artşn belirlemektir. 6016 
numuneler üzerinde “alndğ gibi” ve 180 °C-30 dk boya pişirimi sonras çekme testleri 
gerçekleştirilmiştir. Boya pişirim çevrimi sonras akma dayanm değerlerindeki 19 MPa 
değerindeki artş genelde istenilen bir durum olmakla birlikte baz durumlarda problemler 
yaratmaktadr. İstenilen hedef dayanmlarda montaj gerçekleşmiş alüminyum alaşml bir 
parçann boyada dayanm artş istenmemektedir. Boya sonras alüminyum alaşml parçada 
sağlanan dayanm artş parçadan beklenen hedef dayanm değerlerinin kaybolmasna neden 
olmaktadr. Bu gibi durumlarda araç performans testlerinde Al alaşml parçalarn 
doğrulanmas mümkün olmamaktadr. Bu nedenle, otomotiv üreticileri Al alaşml parçann 
uğradğ süreçleri doğal yaşlanma etkisini de değerlendirerek çok iyi takip etmeli, boya 
sertleşmesini de hesaba katarak montaj öncesi parçann mekanik özelliklerini çok iyi 
belirlemelidirler.  

Teşekkür

Çalşma grubu olarak yardmlarndan dolay Coşkunöz Arge Departmanndan Nihat Kaya ve 
Kalite departmanndan Tolga Gülkan’ a teşekkür ederiz.
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Sertleşmesinde Çözeltiye Alma Sıcaklık ve Sürelerinin İncelenmesi

Effect of Solution Heat Treatment Parameters on the Precipitation Hardening of 6082 Alloy in the 
As-Cast, Extruded and Forged States
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ÖZET
Bu çalşma, otomotiv süspansiyon bileşenleri üretiminde kullanlan 6082 alaşmndan dövme, 
döküm ve ekstrüzyon olmak üzere 3 farkl yöntemle üretilen numunelerde çözeltiye alma 
scaklk ve süre parametrelerinin etkilerini belirlemek amacyla başlatlmştr. Döküm, 
ekstrüzyon ve dövme birbirini takip eden süreçler olduğundan her bir operasyonda yüklenen 
termomekanik işlemlerin çözeltiye girme trendine etkileri incelenmiştir.

EN AW 6082 alaşmnn scak dövülmesi süreci ana hatlar ile şöyledir:

Biyet döküm 
Homojenizasyon 
Istma ve ekstrüzyon
Istma ve dövme 
T6 sl işlemi

Ayn kimyasal içerikte, homojenizasyon sonras döküm numunesi, ekstrüzyon sonras havada 
soğutulmuş parçadan ekstrüzyon numunesi ve ekstrüzyon ön şekilden dövülmüş havada 
soğutulmuş dövme numunesi alnmştr. İlk olarak, farkl yöntemlerle üretilen numunelerin 
DSC analizleri yaplarak çözeltiye girme trendleri gözlemlenmiştir. Üç farkl üretim 
yönteminden alnan numuneler 3 farkl scaklk ve 5 farkl sürede çözeltiye alnan parçalarn 
hepsi ayn koşullarda yapay yaşlandrlmştr. Yaşlandrma işlemi 185 °C de 3 saat olarak 
uygulanmştr. Yaşlandrma sonras sertlik değerleri ölçülmüştür. Belirlenen numunelerde 
metalografik analizler yaplmştr.

Sonuç olarak, döküm, ekstrüzyon ve dövme şartlarna göre ideal çökelme sertleşmesi için
çözeltiye alma scaklk ve süreleri karşlaştrlmştr. Termomekanik etkilere göre çözeltiye 
alma scaklk ve süresindeki farkllklar ortaya konmuştur.

Anahtar kelimeler: Çökelme sertleşmesi, döküm, dövme, ekstrüzyon, EN AW 6082. 
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EFFECT OF SOLUTION HEAT TREATMENT PARAMETERS ON THE 
PRECIPITATION HARDENİNG OF 6082 ALLOY IN THE AS-CAST, EXTRUDED 

AND FORGED STATES 

ABSTRACT
The objective of the present work was to investigate the effect of solutionizing time and temperature on the 
precipitation hardening of 6082 alloy in the as-cast, extruded and forged states. As casting, extrusion and forging 
are consecutive steps in the manufacture of forgings, it is of interest to estimate the impact of each of these steps 
on the capacity of the alloy to solutionize. 

The hot forging process of the EN AW 6082 alloy consists of the following steps: 

Billet casting  
Homogenization 
Pre-heating and extrusion 
Pre-heating and forging  
T6 heat treatment 

Samples of the cast material following homogenization, extruded material following air cooling and material 
forged from extruded preform and subsequently air cooled were investigated. DSC tests were employed to 
understand the solutionizing behavior of each material.  The cast, extruded and forged materials were 
solutionized at three different temperatures and for 5 different times were subsequently artificially aged under 
exactly the same conditions.  The ageing was performed at 185 C for 3 hours. The hardness of the aged samples 
were measured and their microstructures were analyzed. 

Finally, the solution heat treatment parameters to achieve maximum precipitation hardening for cast, extruded 
and forged samples were compared. 

Keywords: Precipitation hardening, casting, forging, extrusion, EN AW 6082 

1. GİRİŞ

Alüminyum güvenlikten ödün vermeden, konfordan vazgeçmeden, daha az yakt tüketen 
çevre dostu bir otomobilin tasarmnda kullanlabilecek en cazip konstrüksiyon malzemesidir 
[1]. Birim ağrlkta mukavemetinin ve enerji soğurma kapasitesinin çelikten daha yüksek 
olmas yapsal gövde uygulamalarnda ve güvenlik modülleri için büyük üstünlük sağlar. 
Üstelik alüminyum alaşmlar agresif atmosferik koşullara karş dayankl ve paslanmazdr [2, 
3]. 

Taştn daha yüksek güvenlik ve konfor sunmas, her türlü yük ve sürüş şartlarnda (frenleme, 
hzlanma, yüksek hz, viraj alma, çukur, kasis, iklim şartlar) isteklere seri yant vermesi, yolu 
en iyi şekilde tutmas; ancak gelişmiş bir süspansiyon sistemi sayesinde mümkündür [4]. 
Enerji sönümlemesinin ve darbe direncinin yüksek olmasndan dolay alüminyum 
süspansiyon parçalar özellikle üst segment araçlarda tercih edilmektedir [1].

Alüminyum süspansiyon parçalarnn üstün mekanik özellikler, dar toleranslar, kaliteli bir 
yüzey ve az sayda üretim adm ile üretilmesini sağlayabilecek cazip teknolojilerden biri 
dövme teknolojisidir [5]. Otomotiv sektörünün en önemli amaçlarndan biri haline gelen 
hafifleme, ölü ağrlklardaki mütevazi azalmalar bile ekstra avantajlar sağladğ için 
alüminyum dövme parçalara önemli bir ayrcalk kazandrmştr [5]. 
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Bu taleplerin karşlanmasnda ekonomik ve yeterli özelliklere sahip olan işlem alaşm grubu 
ise Al-Mg-Si (6XXX) ve bu grubun içerisinde dövmeye ve T6 sl işlemine en uygun alaşm 
EN AW 6082 dir. 6xxx grubundaki en yüksek dayanma ve mükemmel korozyon direncine 
sahip olan EN AW 6082 nin bunun yannda kaynak edilebilirliği, şekillendirilebilirliği ve 
işlenebilirliği de daha iyidir [6]. 

Otomotiv süspansiyon bileşenleri kritik öneme sahip %100 güvenlik parçalar olduklarndan 
dolay hareket halindeyken herhangi bir hasara uğrama durumunda araç hâkimiyetini 
kaybettirip kazaya sebebiyet verebilirler. Bu nedenle ürünlerin imalat yöntemleri, malzeme 
seçimleri ve mukavemet kazandrma yöntemleri büyük önem arz etmektedir. Alüminyum 
alaşmlarnda da dayanm artrmak için çökelme sertleşmesi süreci uygulanmaktadr. 

Bu çalşmada, süspansiyon parçalarnn üretiminde kullanlan 6082 alaşmndan dövme, 
döküm ve ekstrüzyon olmak üzere 3 farkl yöntemle üretilen numunelere çökelme sertleşmesi 
uygulamalar yaplarak dayanmlar artrlmştr. Mukavemet kazandrma yolunda çözeltiye 
alma sl işleminin scaklk ve süre parametrelerinin etkileri sertlik değerleri ölçülerek ortaya 
konmuştur. Ayrca, çalşma ile dövme, döküm ve ekstrüzyon kondisyonlarndaki numunelerin
yaşlanma kapasitelerinin de karşlaştrlmas imkân bulunmuştur. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Tipik ekstrüzyon profil üretim aşamasndan geçtikten sonra ele alnan 6082 alaşm (Tablo 1) 
çalşmada, sahip olduğu ekstrüzyon kondisyonu, ekstrüzyon profilden dövülerek elde edilen 
dövme kondisyonu ve ekstrüzyon profilin ergitilip dökülmesiyle elde edilen döküm 
kondisyonu olmak üzere 3 farkl kondisyonda kullanlmştr. Döküm kondisyonda elde edilen 
6082 alaşmna 580 °C’de 8 saat homojenizasyon uygulanmştr.

Tablo 1. 6082 alaşm profilin kimyasal bileşimi

Si Fe Mn Mg Cu Ti Cr
1.05 0.25 0.59 0.83 0.03 0.02 0.17

Farkl yöntemlerle üretilen parçalara DSC analizleri yaplmş, yaklaşk olarak tüm 
kondisyonlarn 510 °C scaklkta çözeltiye alnabildiği tespit edilmiştir. 510 °C scaklkta 
çözeltiye alnan 3 farkl kondisyondaki parçaya bir DSC analizi daha yaplarak çökelme 
eğilimleri incelenmiştir.

Elde edilen 3 farkl kondisyondaki malzemelerden deney reçetesine uygun biçimde 10 mm et
kalnlğnda deneysel numuneler çkartlmştr. Numuneler Şekil 1’de verilen çözeltiye alma, 
su verme ve yaşlandrma aşamalarn içeren çökelme sertleşmesi işlemine tabi tutulmuştur. 
Dövme, döküm ve ekstrüzyon kondisyondaki numuneler srasyla 510 °C, 520 °C, 530 °C 
çözeltiye alma scaklklarnda ve 1, 2, 3, 4, 5 saat çözeltiye alma sürelerinde çözeltiye 
alndktan sonra su verilmiş ardndan 185 °C scaklkta 3 saat yaşlandrlmştr. Çalşmann 
gerçekçilik orannn yüksek tutulmas açsndan her bir ayr parametrede 3’er adet numune 
kullanlmştr.
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Şekil 1. Çökelme sertleşmesi aşamalar

Farkl çözeltiye alma parametrelerinde çökelme sertleşmesine tabi tutulan dövme, döküm ve 
ekstrüzyon olmak üzere 3 farkl kondisyondaki numuneler standart metalografi teknikleri; SiC 
zmpara kağtlaryla kaba ve ince zmparalama, 3 mikron elmas pasta ile kaba parlatma, 
kolloidal silika ile ince parlatma uygulanarak hazrlanmştr. Metalografik olarak sertlik ve 
kondisyon farkllklarn göstermek adna belirli numuneler % 0,5 HF konsantrasyonundaki (1 
ml HF 200 ml saf su) dağlayc ile dağlanmş, optik mikroskop altnda incelenmiştir. 

Çalşmada kullanlan 6082 alaşmnn kimyasal kompozisyonu Spectromaxx Optik Emisyon 
Spektroskopi Ünitesi’nde kontrol edilmiştir. Sertlik değerleri, Brinell sertlik cihaznda 10 s. 
uygulama süresinde 250 kgf yük altnda 5 mm çapndaki çelik top kullanlarak ölçülmüştür.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Homojen tav uygulanmş döküm kondisyonun mikroyaps ɑ-Al dendritik örgüsü ve dendrit 
snrlarna yerleşmiş Al-Fe(Mn)-Si bileşik partiküllerinden oluşmaktadr (Şekil 2a). Homojen 
tavdan soğutma srasnda önemli miktarda Mg2Si faz tane içlerinde çökelmiştir. Ayn şekilde 
ekstrüzyon ve dövme kondisyonlar da ince bir dağlma sahip Mg2Si çökeltileri ve Al-
Fe(Mn)-Si metalleraras bileşik partikülleri içermektedir (Şekil 2b, 2c). X-şnlar analizi ile 
bu bileşiklerin ɑc-Al12(Fe,Mn)3Si olduğu belirlenmiştir (Şekil 3).  X-şnlar spektrumunda 
Al12(Fe,Mn)3Si bileşiğine ait pikler dşnda, -Mg2Si ve -Mg2Si piklerine de rastlanmştr 
(Şekil 3).

Şekil 2. Çalşmada kullanlan: (a) döküm, (b) ekstrüzyon, (c) dövme kondisyondaki parçann 
mikro yaps
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Şekil 3. Çalşmada kullanlan 6082 alaşmnn x-şnlar difraktometre spektrumu.

Bu karakteristik özellikleri ile kullanlan 6082 alaşmnn yapsal özellikleri yönünden yeterli 
kalitede olduğu sonucuna varlmştr.

Çalşmada ilk olarak, dövme, döküm ve ekstrüzyon kondisyonlarndaki numunelere hiçbir 
işlem yaplmadan direkt DSC analizi yaplarak farkl kondisyonlara sahip parçalarn çözeltiye 
girme trendi incelenmiştir. 10 °C/dk sabit hzda stlarak yaplan DSC analizinde (Şekil 4a)
çözeltiye alma endoterminin başladğ scaklğn farkl kondisyonlarda (döküm-dövme-
ekstrüzyon) farkllk gösterip göstermediğine ve uygun çözeltiye alma scaklğna baklmştr.
Yaplan DSC analizi (Şekil 4a) sonucunda farkl kondisyonlardaki numunelerin hepsinde 
yaklaşk 510 °C’de çözeltiye geçmenin tamamlanacağ tespit edilmiş, daha sonra 510 °C 
scaklkta çözeltiye alnmş numunelerin yaşlandrma tavnda nasl davranacaklar bir başka 
DSC analizi ile (Şekil 4b) incelenmiştir.

Şekil 4. (a) Farkl kondisyonlarda çözeltiye alma endoterminin belirlenmesi amacyla yaplan, 
(b) 510 °C scaklkta çözeltiye alndktan sonra yaplan DSC analizleri

DSC analizlerinde ekzotermik çökelme pikleri, önce ß’’ sonra ß’ birbirlerini takip etmektedir. 
Alüminyum matrisin denge diyagramnda belirlenen miktarda Mg ve Si’nin çözeltiye 
alabildiği, bir başka deyişle toplam çökelme kapasitesinin belli olduğu ve seçilmiş bir 
çözeltiye alma scaklğ için değişmediği bilinmektedir. Bu gözle bakldğnda ß’’+ß’ pikleri 
alanlarnn toplamnn aşağ yukar ayn kalacağ, buradan hareketle ß’’ piki büyürse ß’ 
pikinin küçülmesi gerektiği anlaşlmaktadr. 510 °C scaklkta çözeltiye alndktan sonra 
yaplan DSC analizinde (Şekil 4b) bu durum net bir şekilde görülmüştür.
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Dövme kondisyondaki parça ekstrüzyona göre, ekstrüzyon da döküme göre daha fazla
miktarda yapsal hata içermektedir. Yapsal hatalarn miktar arttkça, stma srasnda ß’’ 
çökeltilerinin matrisle ara yüzeylerindeki uyumu kaybetme olaslğ artmakta, diğer bir 
deyişle, ß’’ ß’ dönüşümü artmaktadr. Bu nedenle de dövme parçada daha fazla miktarda ß’’ 
çökeltilerinin ß’ ya dönüştüğü, yapsal hatalarla oldukça fakir olan döküm parçada ise ß’’ 
çökeltilerinin daha kararl olduğu görülmüştür. Yine bu yapsal hata (boşluk, nokta, çizgi,
dislokasyon vb.) miktar dökümden dövmeye doğru arttğ ve bu hatalar çökeltilerin oluşmas 
için tercihli çekirdeklenme noktalar olarak görev yaptğndan dökümde yaşlanma sertleşmesi 
zaman alrken, dövme parçada çok daha çabuk olduğu gözlemlenmiştir.

DSC analizinde ekzotermik pikler sadece bir çökelme reaksiyonun en şiddetli olduğu aralğ 
kabaca tarif etmektedir. Bu, bu çökeltilerin daha önce oluşmaya başlamadğ ve ß’’ pikinin 
büyük olmas en yüksek sertlik değerine ulaşlacağ anlamna gelmemektedir. Dövmede bu 
pikin küçük olmas dövme ile üretilmiş parçada Mg ve Si’nin bir ksmnn daha önce (pikin 
bulunduğu scaklk aralğndan daha düşük scaklklarda) çökelmeye başladğ anlamna gelir. 
Böylece reaksiyonun şiddetlendiği anda pik daha zayf olabilmektedir. Ksacas, ß’’ pikinin
dövme parçada en küçük, döküm parçada en büyük olmas aslnda yaşlanma tav scaklğnda 
(yani daha önceden) en fazla çökelmenin dövmede, en az dökümde olduğunu göstermektedir.

DSC analizleri sonucunda elde edilen bilgiler şğnda, dövme, döküm ve ekstrüzyon 
kondisyondaki numuneler srasyla 510 °C, 520 °C, 530 °C çözeltiye alma scaklklarnda ve 
1, 2, 3, 4, 5 saat çözeltiye alma sürelerinde çözeltiye alndktan sonra su verilmiş ardndan 185 
°C scaklkta 3 saat yaşlandrlmştr. Farkl çözeltiye alma parametrelerinin yaşlanma 
kapasiteleri üzerindeki etkisi sertlik ölçümü metoduyla tespit edilmiştir. Elde edilen veriler 
şğnda DSC analizlerini destekler nitelikte sonuçlara ulaşlmştr. 

Deneysel çalşmalar neticesinde, çözeltiye alma scaklğ arttkça çözeltiye geçme olaynn 
daha ksa sürelerde gerçekleşebildiği en belirgin sonuçtur (Şekil 5). Diğer bir sonuç; dövme 
parçalarn benzer proseslerden sonra daha yüksek sertliklere ulaşmasdr; bunu ekstrüzyon ve 
döküm kondisyonlar izlemektedir (Şekil 5). Diğer yandan, yapsal hata yoğunluğu dökümden 
dövmeye doğru arttğndan dökümde yaşlanma sertleşmesi zaman alrken, dövme parçada çok 
daha çabuk olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 5). Dövme ile üretilmiş parça yoğun deformasyon 
yaps sayesinde difüzyonu yani atomik hareketleri daha yoğun bir şekilde yaşamakta ve 
çözeltiye geçme işlemi daha hzl gerçekleşmektedir.
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Şekil 5. Dövme, döküm ve ekstrüzyon kondisyonlarnn: (a) 510 °C, (b) 520 °C, (c) 530 °C
scaklklarnda 1, 2, 3, 4, 5 saat sürelerde çözeltiye alma işlemi uygulanp, 185 °C scaklkta 3 

saat yaşlandrldktan sonraki sertlik dağlmlar.

Çalşma kapsamnda, metalografik olarak sertlik farklarnn açklanmas üzerinde de 
çalşlmştr. Bu bağlamda, herhangi bir parametre olan 520 °C scaklkta ve 4 saatte çözeltiye 
alnan, ardndan 185 °C scaklkta 3 saat yaşlandrlarak mukavemet kazandrlan ekstrüzyon 
numunesi üzerinde mikroyap çalşmas yaplmştr. Bu numuneye ait Şekil 6’da verilen 
mikroyap görüntülerinde tane içlerindeki partikül boyut ve saysal yoğunluğun çözeltiye 
alma tavndan hemen sonra ve sertliğin pik değerlere ulaştğ yaşlandrmadan sonra yaklaşk 
olarak ayn olduğu tespit edilmiştir. Böylece, optik mikroskopta tane içlerinde görülen
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4. SONUÇ
Bu çalşmada, otomotiv süspansiyon bileşenleri üretiminde kullanlan 6082 alaşmndan 
dövme, döküm ve ekstrüzyon olmak üzere 3 farkl yöntemle üretilen numunelerde çözeltiye 
alma scaklk ve süre parametrelerinin etkileri incelenmiştir. Çözeltiye alma scaklğ arttkça
çözeltiye geçme olaynn daha ksa sürelerde gerçekleşebildiği görülmüştür. Dövme parçalar 
ayn sl işlem parametrelerinde daha yüksek sertliklere ulaşmş, bunu ekstrüzyon ve döküm 
kondisyonlar izlemiştir. Diğer yandan, yapsal hata yoğunluğu dökümden dövmeye doğru 
arttğndan dökümde yaşlanma sertleşmesi zaman alrken, dövme parçada çok daha çabuk 
olduğu gözlemlenmiştir. Ekstrüzyon kondisyondaki bir numunede mikroyap çalşmas
yaplmştr. Mikroyap görüntülerinde tane içlerindeki partikül boyut ve saysal yoğunluğun 
çözeltiye alma tavndan hemen sonra ve sertliğin pik değerlere ulaştğ yaşlandrmadan sonra 
yaklaşk olarak ayn olduğu tespit edilmiştir. Böylece, optik mikroskopta tane içlerinde 
görülen taneciklerin ß’’ ve/veya ß’ sertleştirici partikülleri olmadğ ortaya konmuştur.
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ÖZET
Alüminyum alaşımları düşük yoğunluk, yüksek korozyon direnci ve üretilebilirlik gibi 
özelliklerinden dolayı endüstride oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır. Alüminyum 
alaşımlarından nihai parçanın elde edilmesi için farklı üretim yöntemleri bulunmaktadır;
döküm, ekstrüzyon, hadde ve yarı katı şekillendirme bunların başında gelmektedir. Üretim 
yöntemi üretilen iş parçasının fiziksel özelliklerini doğrudan etkiler. Özellikle iş parçalarının 
tasarımında en önemli kriterlerden birisi olan mekanik özellikler, üretim yöntemi ile 
değişkenlik göstermektedir. Örneğin, soğuk ya da sıcak plastik şekil verme ile üretilen 
parçalar direkt dökülen parçalara göre her zaman daha mukavimdir. 

Bu çalışmada alüminyum işlem alaşımlarından olan EN AW 6082’nin sıcak plastik 
şekillendirme prosesinde ön ısıtma sıcaklığının ve deformasyon oranının mekanik özellikleri
üzerindeki etkisi incelenmiştir. 450°C, 475°C, 500°C ve 525°C olmak üzere 4 farklı ön ısıtma 
sıcaklığında ve %10, %30 ve %50 olmak üzere 3 farklı deformasyon oranında uygulama 
yapılmıştır. Numunelere T6 ısıl işlemi uygulanarak deneysel çalışmalar tamamlanmıştır.
Malzeme sertlik ölçümü, tane boyutu incelemesi ve çekme testi yapılarak sonuçlar 
karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum dövme, deformasyon oranı, ön ısıtma sıcaklığı
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density, high corrosion resistance and reproducibility. There are several manufacturing methods to obtain the 
final product of the aluminum alloys. Casting, extrusion, rolling and semi-solid forming are one of the most 
important methods. Production method influences the physical properties of the work piece directly. Especially, 
mechanical properties which is the most important criteria on the design of work piece, vary from the production 
method. Such as the items which are produced hot forming or cold forming more durable than casting products. 
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1. GİRİŞ 

AA6082 yapısal profil uygulamaları için tercih edilen yüksek mukavemetli Al-Mg-Si
alaşımları arasında yer almaktadır [1]. 6082 alaşımında yaşlanma sertleşmesi kapasitesini 
arttırmak için Mg elementinin bağlayabileceğinden daha fazla Si, tane yapısını kontrol etmek 
için ise Mn kullanılmaktadır [2]. Bu alaşımda mukavemet, bileşime ve proses koşullarına 
bağlıdır [3]. Bu alaşımdan üretilen profil kesitlerinde kısmi kristalleşmiş yapılara sık sık 
rastlanır ve bu heterojen yapı malzemenin mekanik özelliklerini olumsuz etkiler [4,5,6]. 
Yüksek mukavemet için 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 mamul niteliğindedir. Alüminyumun hafiflik, yüksek 
mukavemet, kolay şekil verilebilme ve paslanmazlık gibi 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 yapısı ve mekanik özelliklerini yakından etkiler. Üstün dövme 
parça özellikleri sadece 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 incelenmiştir[9]. 

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.

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 [10]. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

AA6082 alaşımları direkt çil döküm sistemi ile 203 mm çapa sahip yuvarlak ingotlar şeklinde 
dökülmüştür. Bu ingotların kimyasal analizleri Tablo 1’de verilmektedir. Döküm ingotlar 
580°C’de 8 saat süreyle homojenleştirilmiş ve yaklaşık 4°C/dk hızla oda sıcaklığına gelinceye 
kadar soğutulmuştur. Homojen tav uygulanmış ingotlardan kesilen biletler 450°C ile 490°C
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aralığındaki sıcaklıklara kadar ısıtılmış ve ekstrüzyonla 25 mm çapta profiller şeklinde 
basılmıştır. 

Tablo 1. Bu çalışmada kullanılan 6082 alaşımının kimyasal kompozisyonu

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 
0,93 0,21 0,01 0,65 0,78 0,18 0,01 0,01

Bu çalışmada, 25 mm çapındaki ekstrüzyon profiller, 450°C, 475°C, 500°C ve 525°C olmak 
üzere 4 farklı dövme ön ısıtma sıcaklıklarında 45 dakika süre ile NABERTHERM marka 
laboratuvar tipi rezistanslı fırında ısıtılmış ve %10, %30 ve %50 olmak üzere 3 farklı 
deformasyon oranında dövülmüştür. Deneysel çalışmalarda kullanılan fırın ve eksantrik pres 
makinası görselleri Şekil 1’de verilmiştir.

              

Şekil 1. Deneysel çalışmada kullanılan ısıl işlem fırını ve pres makinası

25 mm çapındaki ekstrüzyon profiller, 80 mm boyunda kesilerek rezistanslı fırında 45 dakika 
ısıtılmıştır. Fırından alınan numuneler 60 tonluk eksantrik prese yatay şekilde yerleştirilerek
dövülmüş, dövme oranı hesaplanırken numune çapındaki ezilme dikkate alınmıştır. 25 mm 
kalınlığındaki numune ile %10 deformasyonla gerçekleşen şekil değiştirmede malzemenin 2,5 
mm kısalması baz alınmıştır. Tablo 2’de numunelerin deformasyon oranı karşılığındaki 
kalınlıkları yer almaktadır.

Tablo 2. Numunelerin deformasyon oranı karşılığındaki kalınlıkları

% Deformasyon Oranı Numune Kalınlığı
İlk çap 25 mm 
%10 22,5 mm 
%30 17,5 mm 
%50 12,5 mm 
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forming process of aluminum alloy (EN AW 6082) were investigated in. 4 different preheating temperatures 
(450°C, 475°C, 500°C and 525°C) and, 3 different strain experimental ratio (%10, %30 and %50) are selected 
for the study. Experimental studies were completed applying T6 heat treatment to study samples. Hardness 
measurement, grain size analysis and tensile test were performed and the results were compared with each other. 

Keywords: Aluminum forging, strain experimental rate, preheating temperature 

1. GİRİŞ 

AA6082 yapısal profil uygulamaları için tercih edilen yüksek mukavemetli Al-Mg-Si
alaşımları arasında yer almaktadır [1]. 6082 alaşımında yaşlanma sertleşmesi kapasitesini 
arttırmak için Mg elementinin bağlayabileceğinden daha fazla Si, tane yapısını kontrol etmek 
için ise Mn kullanılmaktadır [2]. Bu alaşımda mukavemet, bileşime ve proses koşullarına 
bağlıdır [3]. Bu alaşımdan üretilen profil kesitlerinde kısmi kristalleşmiş yapılara sık sık 
rastlanır ve bu heterojen yapı malzemenin mekanik özelliklerini olumsuz etkiler [4,5,6]. 
Yüksek mukavemet için 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 mamul niteliğindedir. Alüminyumun hafiflik, yüksek 
mukavemet, kolay şekil verilebilme ve paslanmazlık gibi 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 yapısı ve mekanik özelliklerini yakından etkiler. Üstün dövme 
parça özellikleri sadece 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 incelenmiştir[9]. 

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.

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 [10]. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

AA6082 alaşımları direkt çil döküm sistemi ile 203 mm çapa sahip yuvarlak ingotlar şeklinde 
dökülmüştür. Bu ingotların kimyasal analizleri Tablo 1’de verilmektedir. Döküm ingotlar 
580°C’de 8 saat süreyle homojenleştirilmiş ve yaklaşık 4°C/dk hızla oda sıcaklığına gelinceye 
kadar soğutulmuştur. Homojen tav uygulanmış ingotlardan kesilen biletler 450°C ile 490°C



Oturum | Session: Isıl İşlem / Heat Treatment 675

2015 İstanbul                 ALUS’07    •     7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposium

ALUS’07

aralığındaki sıcaklıklara kadar ısıtılmış ve ekstrüzyonla 25 mm çapta profiller şeklinde 
basılmıştır. 

Tablo 1. Bu çalışmada kullanılan 6082 alaşımının kimyasal kompozisyonu

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 
0,93 0,21 0,01 0,65 0,78 0,18 0,01 0,01

Bu çalışmada, 25 mm çapındaki ekstrüzyon profiller, 450°C, 475°C, 500°C ve 525°C olmak 
üzere 4 farklı dövme ön ısıtma sıcaklıklarında 45 dakika süre ile NABERTHERM marka 
laboratuvar tipi rezistanslı fırında ısıtılmış ve %10, %30 ve %50 olmak üzere 3 farklı 
deformasyon oranında dövülmüştür. Deneysel çalışmalarda kullanılan fırın ve eksantrik pres 
makinası görselleri Şekil 1’de verilmiştir.

              

Şekil 1. Deneysel çalışmada kullanılan ısıl işlem fırını ve pres makinası

25 mm çapındaki ekstrüzyon profiller, 80 mm boyunda kesilerek rezistanslı fırında 45 dakika 
ısıtılmıştır. Fırından alınan numuneler 60 tonluk eksantrik prese yatay şekilde yerleştirilerek
dövülmüş, dövme oranı hesaplanırken numune çapındaki ezilme dikkate alınmıştır. 25 mm 
kalınlığındaki numune ile %10 deformasyonla gerçekleşen şekil değiştirmede malzemenin 2,5 
mm kısalması baz alınmıştır. Tablo 2’de numunelerin deformasyon oranı karşılığındaki 
kalınlıkları yer almaktadır.

Tablo 2. Numunelerin deformasyon oranı karşılığındaki kalınlıkları

% Deformasyon Oranı Numune Kalınlığı
İlk çap 25 mm 
%10 22,5 mm 
%30 17,5 mm 
%50 12,5 mm 
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Numunelerin dövüldükten sonraki görüntüleri Şekil 2’de yer almaktadır. 4 farklı sıcaklıkta ve 
3 farklı deformasyon oranında toplam 12 farklı parametre için deneme yapılmıştır. Bu 12 
parametrenin her birinden 3’er parça olacak şekilde toplam 36 parça dövülmüştür.

Şekil 2. Dövülen numuneler

Numunelere T6 ısıl işlemi uygulanmıştır. Bu işlem için numuneler 530°C’de 4 saat çözeltiye 
alınarak su verilmiş ve 185°C’de 3 saat yaşlandırılmıştır. Isıl işlemler, NABERTHERM 
marka ısıl işlem fırınında gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada kullanılan 6082 alaşımının kimyasal kompozisyonu Spectromaxx Optik Emisyon 
Spektroskopi Ünitesi’nde kontrol edilmiştir. Sertlik değerleri, Brinell Sertlik Cihazı’nda 5 mm 
çapında çelik top kullanılarak, 250 kgf yük altında ve 10 s. uygulama süresinde ölçülmüştür. 
Tane yapısı, karma asitle (H2O, HCl, HNO3 ve HF) 50-70 °C’de dağlanarak yapılmıştır.
Çekme testleri, ALŞA elektromekanik MCK 300 çekme basma test cihazında yapılmıştır.
Deneysel çalışmada 3 farklı deformasyon oranı ve 4 farklı ön ısıtma sıcaklığı denenmiştir. 
Test numuneleri dövme işleminin ardından T6 ısıl işlemi uygulanmıştır. Yapılan tüm analizler 
T6 ısıl işlemi görmüş parçalara yapılmıştır. Her parametreden 3 numune dövülmüş olup 
bunlardan birisi sertlik ve makro yapı için kullanılmış diğer 2’si ise çekme testinde 
kullanılmıştır. Çekme testinde akma dayanımı, çekme dayanımı ve % kopma uzaması 
ölçülmüştür. Yapılan tüm analizler deformasyon oranı ve dövme ön sıcaklığına göre 
tablolarda karşılaştırılmıştır.
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Farklı ön ısıtma sıcaklıkları ve dövme oranlarına göre sertlik dağılımı Tablo 3’te yer 
almaktadır. Sertlik değerlerinde ön ısıtma sıcaklığı ve deformasyon oranına göre bir değişim 
görülmemektedir. Sertlik dağılımı ortalamalarına bakıldığında kabul edilebilir bir fark 
görülmemekle beraber 500°C ön ısıtma sıcaklığında yapılan denemelerde ve %30 
deformasyonunda dövmelerde en yüksek ortalamalara ulaşılmıştır. Ancak bu fark 1-2 HB 
olduğundan sağlıklı bir yorum yapılamamaktadır. Numunelerin sertlik ölçümü; 5 değerin 
ortalaması alınarak oluşturulmuştur

Tablo 3. Ön ısıtma sıcaklığı ve deformasyon oranına göre sertlik değerleri

Deformasyon Oranı
%10 %30 %50 Ortalama  

Ön Isıtma 
Sıcaklığı

450°C 112 HB 116 HB 108 HB 112 HB 
475°C 108 HB 113 HB 109 HB 110 HB 
500°C 114 HB 112 HB 114 HB 113,33 HB 
525°C 111 HB 110 HB 109 HB 110 HB 

Ortalama  111,25 HB 112,75 HB 110 HB 111,33 HB 

Dövme ön ısıtma sıcaklığı ve deformasyon oranının sertlik dağılımında önemli bir etkisinin 
olmadığı sonucu çıkmıştır.  İşlem alaşımlarında 2XXX, 6XXX ve 7XXX alaşımları çökelme 
sertleşmesi ısıl işlemi ile mukavemetlenirken 3XXX ve 5XXX serisi alaşımları da 
deformasyonla mukavemetlenmektedir [11]. EN AW 6082’nin deformasyon oranına bağlı 
sertlik değişimi oldukça sınırlı düzeyde kalmaktadır.

Dövme ön ısıtma sıcaklığı ve deformasyon oranına bağlı olarak tane boyutundaki değişimi 
Tablo 3’te yer almaktadır. 4 farklı dövme ön ısıtma sıcaklığı ve 3 farklı deformasyon oranına 
göre dövülen parçaların T6 ısıl işlemi sonrası alınan kesit tane yapısı incelendiğinde ön ısıtma 
sıcaklığının artmasıyla dinamik yeniden kristalleşmeye bağlı tane irileşmesi azalmaktadır.

Tablo 3. Ön ısıtma sıcaklığı ve deformasyon oranına göre tane boyutundaki değişim

Deformasyon oranı
%10 %30 %50 

Ön Isıtma 
Sıcaklığı

450°C

475°C

500°C

525°C
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Dövme ön ısıtma sıcaklığının artması ile çözeltiye alma esnasında gerçekleşen dinamik 
yeniden kristalleşmeyi takip eden tane irileşmesinin en aza indiği görülmektedir. Dövme ön 
ısıtma sıcaklığı çözeltiye alma sıcaklığına yaklaştıkça tane irileşmesi de azalmıştır. 

Çekme testleri sonuçlarına göre Tablo 5’te akma değerleri, Tablo 6’te çekme dayanımı
değerleri ve Tablo 7’da % kopma uzamaları yer almaktadır. Çekme testleri için 2 numune 
dövülmüştür. Sonuçlar karşılaştırıldığında sertlik değerlerinde olduğu gibi önemli bir fark 
görülmemektedir. Dinamik yeniden kristalleşme ardından gerçekleşen tane büyümesinin 
akma dayanımı, çekme dayanımı ve % kopma uzaması üzerinde belirgin bir etkisi 
görülmemektedir. Ancak % kopma uzamasının Tablo3’te görülen kesit tane yapısına bağlı 
olarak farklılık gösterdiği görülmüştür. Dövme ön ısıtma sıcaklığının artmasıyla % kopma 
uzaması da artmıştır.

Tablo 5. Akma değerleri (MPa) 

Deformasyon oranı
%10 %30 %50 

Ön ısıtma sıcaklığı

450°C 259,92 250,11 265,15
475°C 267,85 251,97 271,75 
500°C 261,78 226,99 256,17 
525°C 264,21 253,72 285,11 

Tablo 6. Çekme Dayanımı değerleri (MPa) 

Deformasyon oranı
%10 %30 %50 

Ön ısıtma sıcaklığı

450°C 370,85 350,06 356,35
475°C 365,17 370,02 322,28
500°C 379,65 368,15 376,37
525°C 386,12 380,21 327,55

Tablo 6. % Kopma uzamaları

Deformasyon oranı
%10 %30 %50 

Ön ısıtma sıcaklığı

450°C 12,3 12,5 10,7
475°C 12,7 12,9 11,2
500°C 13,0 13,9 13,3
525°C 14,6 13,8 14,9

Ön ısıtma sıcaklığı ve deformasyon oranı çekme testi sonuçları üzerinde önemli bir etkisi 
olmadığı ve sertlik sonuçlarını doğrular nitelikte olduğu görülmüştür.

4. SONUÇLAR

4 farklı ön ısıtma sıcaklığı ve 3 farklı deformasyon oranında yapılan dövme denemeleri 
sonuçları şöyle özetlenebilir;

Ön ısıtma sıcaklığı ve deformasyon oranına bağlı olarak sertlik değerleri ve çekme 
testi sonuçlarında belirgin bir fark görülmemektedir.
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Sertlik değerleri 12 parametreden her biri için en az 5 kez tekrarlanmış olup bu 
değerlerin ortalamaları alınarak belirtilmiştir. Çıkan sonuçların farklı ön ısıtma sıcaklığı ve 
deformasyon oranına göre tekrar ortalamalarının alınması ile 1-3 HB’lik farkın dikkate 
alınabileceği bir sonuç çıkmıştır. Sertlik değerlerinin genel ortalaması 111 HB iken %30 
deformasyonla dövülen numunelerde 112 HB ve dövme ön ısıtma sıcaklığı 500°C olan 
numunelerde ise 113 HB dir.1-3 HB bir farklılık olarak nitelenebilmektedir.

12 farklı parametrelerde dövülen numunelerin dövme yönüne paralel alınan kesit tane 
yapıları incelendiğinde ön ısıtma sıcaklığı artıkça tane yapısında görülen iri tane azalmaktadır. 
Deformasyon oranı artıkça kesit tane yapısında görülen tane irileşmesi artmaktadır. 500°C ve 
525°C’de %10 ve %30 deformasyonunda tane irileşmesi oldukça düşük oranda olduğu 
görülmektedir.

Deformasyon oranı artıkça dinamik yeniden kristalleşmeye bağlı tane irileşmesi 
görülmektedir.

Çekme testi sonuçları incelendiğinde belirgin bir farklılık görülmemekle beraber kesit 
tane yapısı değişimine bağlı olarak % kopma uzaması ve akma dayanımında farklılık 
görülmektedir.

5. TEŞEKKÜR

Bu çalışma 540.STZ.2013-2 kodlu SAN TEZ projesi kapsamnda yaplmştr. Deneysel 
çalışmalardaki katkılarından dolayı AYD firmasından Sn. Ahmet Asım ESER, Sn. B. Umut 
YAKIŞAN ve Sn. Emre GÖKÇİL’ e ve yazım, grafik tasarımındaki katkılarından dolayı Sn. 
Gamze KÜÇÜKYAĞLIOĞLUNA‘na, ayrıca çalışma boyunca desteğini hiçbir zaman eksik 
etmeyen AYD firmasından Sn. Ü. Ahmet ÇAKAL’ a teşekkürü bir borç biliriz. 
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ÖZET
Dünyada çelikten sonra en çok tercih edilen metal alüminyumdur. Özgül mukavemetinin 
yüksek olması, daha güvenilir olması ve düşük sıcaklıklarda geri dönüştürebilmesinden dolayı 
alüminyum alaşımları havacılıktan otomotiv sanayisine birçok alanda kullanılmaktadır. 
Elektroliz işlemi ile ingot olarak üretilen alüminyum alaşımları, farklı imal usulleri ile 
kullanılacağı geometriye kavuşmaktadır. Bu İmal usulleri; ekstrüzyon, döküm, dövme, hadde 
ve yarı katı şekillendirme olarak 5 ana başlıkta toplanmaktadır. Malzeme ömrü ve mukavemet 
olarak bu imal usulleri karşılaştırıldığında dövme işlemi en önde gelen üretim yöntemlerinden 
birisidir. Günümüzde ön ısıtma için kullanılan teknolojilerin parçayı istenen sıcaklığa 
ulaştırması için geçen süreler ve ısıtma pratiği birbirlerinden farklıdır. Bu çalışmada; 
alüminyum sıcak dövmede ön ısıtma için rezistans ve indüksiyon teknolojileri kullanılmıştır. 
EN AW 6082 alaşımında bu iki ön ısıtma yöntemi 4 farklı sıcaklık (450°C, 475°C 500°C ve 
525°C) için denenmiştir. Bu yöntemlerin denenmesinden elde edilen numunelere T6 ısıl 
işlemi uygulanmıştır. Bütün parametrelerden elde edilen değerlerin sertlik değişimleri ve kesit 
tane yapısı gözlenerek optimum ön ısıtma teknolojisi ve ön ısıtma sıcaklığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: EN AW 6082, ön ısıtma, sıcak dövme, yaşlandırma.

THE EFFECT OF PREHEATING TECHNOLOGY TO AGING PARAMETERS ON 
ALUMINUM HOT FORGING 

ABSTRACT
Aluminum is the most preferred metal after the steel in the world. Aluminum alloys are preferred because of 
their specific strength, corrosion resistance, extraction capability and recycle characteristics. Aluminum alloys 
are produced as ingot by the electrolysis process and they are achieved geometry to be used with different 
manufacturing processes. These manufacturing processes are extrusion, forging, casting, rolling and semi solid 
forming. Material life and strength properties are much better than others for forging manufacturing process. 
Today, preheating temperature and time show a change for manufacturing methods. In this study, resistance and 
induction technologies were used on preheating of aluminum hot forging process. 4 temperature (450°C, 475°C 
500°C and 525°C) were employed for preheating of EN AW 6082. The samples which are obtained from 
preheating were implemented T6 heat treatment. After the experimental studies, hardness measurement and grain 
size were monitored and optimum preheating temperature and technology were examined. 

Keywords: Aging, EN AW 6082, hot forging, preheating.
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1. GİRİŞ

AA6082 yapısal profil uygulamaları için tercih edilen yüksek mukavemetli Al-Mg-Si
alaşımları arasında yer almaktadır [1]. 6082 alaşımında yaşlanma sertleşmesi kapasitesini 
arttırmak için Mg elementinin bağlayabileceğinden daha fazla Si, tane yapısını kontrol etmek 
için ise Mn kullanılmaktadır [2]. Bu alaşımda mukavemet, bileşime ve proses koşullarına 
bağlıdır [3]. Bu alaşımdan üretilen profil kesitlerinde kısmi kristalleşmiş yapılara sık sık 
rastlanır ve bu heterojen yapı malzemenin mekanik özelliklerini olumsuz etkiler [4,6]. Yüksek 
mukavemet için 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 mamul niteliğindedir. Alüminyumun hafiflik, yüksek 
mukavemet, kolay şekil verilebilme ve paslanmazlık gibi 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 yapısı ve mekanik özelliklerini yakından etkiler. Üstün dövme 
parça özellikleri sadece 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 incelenmiştir[9].

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.

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 [10].

Alüminyum dövme ön ısıtmasında rezistans yerine infraret kullanılması ile ön ısıtma süresi 
kısalmıştır. Buna bağlı olarak kalıpların yeniden ısıtılması dan tasarruf sağlanmıştır. İş 
parçalarının ön ısıtma tavında daha kısa süre beklemesi ile dinamik yeniden kristalleşmeye 
bağlı kesit tane yapısında tane irileşmesi kontrol altına alınacaktır [11]. Çelik dövme ön 
ısıtmasında endüstride yaygın olarak indüksiyon teknolojisi kullanılmaktadır. İndüksiyonla 
çelik ısıtmada 3000 Hz gibi yüksek frekansta ısıtılırken alüminyum alaşımları orta frekans da 
ısıtılabilmektedir. İndüksiyonla ısıtmada parça etrafına sarılan bakır bobinden manyetik alan 
oluşturulması ile iş parçasında yüksek frekans da oluşur. İş parçasının manyetik rezonans
değerine ulaştığında ısınma gerçekleşmektedir [12]. Şekil 1‘de oluşan manyetik alan etkisi 
gösterilmektedir.
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Şekil 1.İş parçası üzerinde oluşan manyetik alan etkisi [12] 

Alüminyum yarı katı şekillendirme çalışmalarında indüksiyon ısıtma teknolojisi yaygın olarak 
kullanılmaktadır. A356 alaşımının yarı katı şekillendirilmesinde indüksiyonla ısıtma 
teknolojisi kullanılmıştır. İndüksiyonla ısıtmanın mikro yapı ve mekanik özellikler üzerinde 
olumlu etkileri görülmüştür [13].  

Alüminyum dövmede ön ısıtma tavı için rezistanslı tünel fırınlar bazı endüstri kollarında 
kullanılmaktadır [10]. Al-Si alaşımlarının dövme sıcaklığı 450°C - 500°C aralığındadır. Ön 
ısıtmada homojen sıcaklığa gelmesi için rezistanslı fırında parça kalınlığına bağlı olarak 
bekletilmektedir [14]. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu çalışmada AA6082 alaşımları wagstaff sistemi ile 203 mm çapa sahip biyetler 
dökülmüştür. Bu biyetlerin kimyasal analizleri Tablo 1’de verilmektedir. Döküm biyetler 
580°C’de 8 saat süreyle homojenleştirilmiş ve kontrollü olarak oda sıcaklığına gelinceye 
kadar soğutulmuştur. Homojen tav uygulanmış biyetlerden kesilen parçalar 450°C ile 490°C 
aralığındaki sıcaklıklara kadar ısıtılmış ve ekstrüzyon presinde 25 mm çapta profiller şeklinde 
basılmıştır. 

Tablo 1. Bu çalışmada kullanılan 6082 alaşımının kimyasal kompozisyonu

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti
0,93 0,21 0,01 0,65 0,78 0,18 0,01 0,01

Bu çalışmada, 25 mm çapındaki ekstrüzyon profiller, 450°C, 475°C, 500°C ve 525°C olmak 
üzere 4 farklı dövme ön ısıtma sıcaklığına kadar iki farklı ön ısıtma teknolojisi ile ısıtılmıştır.
Rezistanslı ön ısıtma teknolojisi denemesi; NABERTHERM marka laboratuvar tipi rezistanslı 
fırında 45 dakika süre ile ısıtılmıştır. İndüksiyonlu ön ısıtma teknolojisinin denenmesi ise 
laboratuvar tipi özel imalat 50 kW’lık indüksiyon ısıtıcısında yapılmıştır. Frekans ölçümü 
yapılarak orta frekansta ısıtma yapılmıştır. İndüksiyonlu ısıtıcıda sıcaklık kontrolü, 
indüksiyon ısıtma süresine göre belirlenmiştir. Temaslı termometre ile numunenin istenen 
sıcaklığa ne kadar sürede geldiği belirlenmiştir. Isıtma süresi 450°C için 13 saniye, 525°C için 
ise 17,5 saniye olarak belirlenmiştir. Isıtılan numuneler 60 tonluk eksantrik preste %50 
deformasyon oranında dövülmüştür. Deneysel çalışmalarda kullanılan rezistanslı fırın, 
indüksiyon ısıtma sistemi ve eksantrik pres makinası görselleri Şekil 2’de verilmiştir.

Bobin içindeki akm 
İş parçasndaki 
uyarlmş akm 

Manyetik alan 
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Şekil 2. Deneysel çalışmada kullanılan ısıl işlem fırını, indüksiyon makinası ve pres makinası

25 mm çapındaki ekstrüzyon profiller, 30 mm boyunda kesilerek rezistanslı fırında ve 
indüksiyon ısıtma sisteminde 4 farklı sıcaklığa (450°C, 475°C, 500°C ve 525°C) kadar 
ısıtılarak dövülmüştür.

Numunelere T6 ısıl işlemi uygulanmıştır. Bu işlem için numuneler 530°C’de 4 saat çözeltiye 
alınarak su verilmiş ve 185°C’de 3 saat yaşlandırılmıştır. Isıl işlemler, NABERTHERM 
marka ısıl işlem fırınında gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada kullanılan 6082 alaşımının kimyasal kompozisyonu Spectromaxx Optik Emisyon 
Spektroskopi Ünitesi’nde kontrol edilmiştir. Sertlik değerleri, Brinell Sertlik Cihazı’nda 5 mm 
çapında çelik top kullanılarak, 250 kgf yük altında ve 10 s. uygulama süresinde ölçülmüştür. 
Tane yapısı, karma asitle (H2O, HCl, HNO3 ve HF) 50-70°C’de dağlanarak yapılmıştır. 
Deneysel çalışmada, rezistanslı ve indüksiyon ön ısıtma teknolojileri ile, 4 farklı ön ısıtma 
sıcaklığı denenmiştir. Test numunelerine dövme işleminin ardından T6 ısıl işlemi 
uygulanmıştır ve analizler gerçekleştirilmiştir. Her parametreden 3 adet numune dövülmüş 
olup, bunlardan sertlik ölçümleri ve makro yapı analizleri yapılmıştır. Yapılan tüm analizler 
ön ısıtma teknolojisi ve dövme ön sıcaklığına göre tablolarda karşılaştırılmıştır.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Rezistanslı ve indüksiyon ön ısıtma teknolojileri ile farklı ön ısıtma sıcaklığında yapılan 
denemelerin sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. Her bir parametre için 3’er adet numuneden 
5’er kez sertlik ölçülerek ortalamaları alınmıştır.

Tablo 2. Ön ısıtma teknolojisi ve farklı ön ısıtma sıcaklıklarına göre sertlik değerleri

Ön ısıtma teknolojisi
Rezistans  İndüksiyon Ortalama  

Ön Isıtma Sıcaklığı

450°C 116 HB 108 HB 112 HB 
475°C 109 HB 110 HB 109,5 HB 
500°C 118 HB 109 HB 113,5 HB 
525°C 114 HB 114 HB 114 HB 

Ortalama 114,25 HB 110,25 HB 112,25 HB 
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Dövme ön ısıtma teknolojisi ve sıcaklığına göre yapılan sertlik ölçümü karşılaştırmasında 
önemli bir fark oluşmadığı gözlenmiştir. Denemesi yapılan tüm parametrelerin ortalama 
sertlik değeri 112,25 HB’dir. Rezistanslı ön ısıtma teknolojisinde yapılan denemelerde 
ortalama sertlik 114,25 HB, indüksiyonlu ön ısıtma teknolojisinde yapılan denemelerde 
ortalama sertlik 110,25 HB olarak ölçülmüştür. Rezistanslı ön ısıtma denemelerinde 4 HB 
daha yüksek sertlik ele edilmiş olsa da farklılık önemsenmeyecek düzeydedir. 

İki farklı dövme ön ısıtma teknolojisi ve 4 farklı ön ısıtma sıcaklığı ile %50 deformasyon 
oranında dövülen numuneler ekstrüzyon yönüne dik ve dövme yönüne paralel olarak kesilerek 
karma asitle dağlanmıştır. Bu 8 parametrede dağlanan numunelerin dik kesit tane yapısı Tablo 
3’te yer almaktadır. Ekstrüzyon ve dövme yönüne paralel kesilen numunelerin kesit tane 
yapısı Tablo 4’de yer almaktadır.

Tablo 3. Ön ısıtma teknolojisi ve sıcaklığına göre numunelerin dik kesit alanındaki değişim

Deformasyon oranı
Rezistans  İndüksiyon 

Ön Isıtma Sıcaklığı

450°C

475°C

500°C

525°C

Dövme ön ısıtma sıcaklığının artmasıyla tane boyutlarının inceldiği görülmektedir. Dövme ön 
ısıtma sıcaklığının artması ile çözeltiye alma esnasında gerçekleşen dinamik yeniden 
kristalleşmeyi takip eden tane irileşmesinin en aza indiği görülmektedir. Dövme ön ısıtma 
sıcaklığı çözeltiye alma sıcaklığına yaklaştıkça tane irileşmesi de azalmıştır. 

İndüksiyonlu ön ısıtma teknolojisinde rezistanslı ön ısıtma teknolojisine göre daha ince tane 
yapısı görülmektedir.
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Tablo 4. Ön ısıtma teknolojisi ve sıcaklığına göre numunelerin paralel kesit alanındaki
değişim

Deformasyon oranı
Rezistans  İndüksiyon 

Ön Isıtma Sıcaklığı

450°C

475°C

500°C

525°C

4. SONUÇLAR

Bu çalışmada indüksiyon ve rezistanslı olarak 2 ön ısıtma teknolojisi ve 4 farklı dövme ön 
ısıtma sıcaklıkları ile toplam 8 parametrede dövme yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 
çıkan numunelerin sertlik ve kesit tane yapıları incelenmiştir.

Dövme ön ısıtma sıcaklığının artmasıyla kesit tane yapısındaki tane boyutları 
küçülmektedir. Dövme ön ısıtma sıcaklığının artması ile çözeltiye alma esnasında gerçekleşen 
dinamik yeniden kristalleşmeyi takip eden tane irileşmesinin en aza indiği görülmektedir. 
Dövme ön ısıtma sıcaklığı çözeltiye alma sıcaklığına yaklaştıkça tane irileşmesi de azalmıştır.

İndüksiyonla ön ısıtma teknolojisinde rezistansla yapılan ön ısıtma teknolojisine göre daha 
ince bir kesit tane yapısı elde edilmektedir. İndüksiyonla ısıtma teknolojisinde ön ısıtma 
işlemi 17-14 saniye aralığında gerçekleşirken, rezistanslı ön ısıtma teknolojisinde bu süre 45 
dakikaya kadar uzamaktadır. Dövme ön ısıtma süresinin uzaması hem tane yapısını 
etkilemekte hem de parça başı maliyeti etkilemektedir.

5. TEŞEKKÜR

Bu çalışma, 540.STZ.2013-2 kodlu SAN TEZ projesi kapsamında yapılmıştır. Deneysel 
çalışmalardaki katkılarından dolayı AYD firmasından Sn. Ahmet Asım ESER, Sn. B. Umut 
YAKIŞAN ve Sn. Emre GÖKÇİL’ e ve yazım, grafik tasarımındaki katkılarından dolayı Sn. 
Gamze KÜÇÜKYAĞLIOĞLUNA‘na, ayrıca çalışma boyunca desteğini hiçbir zaman eksik 
etmeyen AYD firmasından Sn. Ü. Ahmet ÇAKAL’ a teşekkürü bir borç biliriz.

6. KAYNAKLAR 
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Dünyanın önde gelen sektörel fuarlarına
“Milli Katılım organizasyonları” düzenleyerek hem 
ülkemizi temsil ediyor hem de üyelerimizin yurtdışı 
fuar katılımlarını 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 almacılarla kendi ülkelerinde
görüştürüyoruz.
Yurtdışındaki işbirliği kuruluşları ile yapılan
organizasyonlar çerçevesinde “Alım heyetleri” 
düzenliyor, yurtdışı alıcıları Türkiye’de ağırlıyor ve 
üyelerimizle ikili 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 pazarlar ve 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 Çalıştayları” 
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 için 
çalışıyoruz…

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AYLIK YAYINI

MAYIS- HAZİRAN 2015 • SAYI: 33

İMMİB, TASARIMCIYLA SANAYİCİYİ BULUŞTURUYOR

İHRACATTA ALÜMİNYUM GRUBU ŞAMPİYON

TÜRKİYE’NİN HEDEFİ AVRASYA VE AFRİKA

METAL AMBALAJ HEM ÇEVRECİ, HEM DE EKONOMİK 

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AYLIK YAYINI

TEMMUZ - AĞUSTOS 2015 • SAYI: 34

NEWCAST 2015’TE TARİHİ ZİRVE

TÜRKİYE’NİN İHRACATI 9,5 MİLYAR DOLAR ARTACAK

İHRACATÇININ YENİ GÖZDESİ İRAN

MUTFAKTA UR-GE PROJESİ GERÇEKLEŞECEK

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AYLIK YAYINI

MART - NİSAN 2015 • SAYI: 32

AMBIENTE FUARI TÜRK FİRMALARINA DAR GELDİ
İHRACATTA İLK SIRA ALMANYA’NIN

ZÜCCACİYENİN İDEAL ADRESİ: İDEAL HOME

ALÜMİNYUMUN DEVLERİ ALUEXPO 2015’TE BULUŞACAK

İHRACATIN YILDIZIiMMiB





Türkİye’nİn En Büyük İkİncİL Alümİnyum Üretİcİsİ




