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TURKISH ALUMINIUM INDUSTRIALISTS’ ASSOCIATION
TALSAD, Turkish Aluminium Industrialists Association has been established by the leading
industrialists and the entrepreneurs of the Turkish Aluminium Industry in 1971 and since
then for approximately for 50 years, Talsad has been working for the progress of aluminium
industry of Turkey, as the strongest and deep rooted industry organization. In 1989, TALSAD
has been awarded the right to use the title “Turkey” by the Turkish Minister’s Council,
which then marked an important date in establishing international representation power of
the Turkish Aluminium Industry. Following that, Talsad has been accepted as a member
to European Aluminium, the umbrella organization for the European Aluminium Industry.
Currently, with 75 leading members from the Turkish Aluminium Industry, TALSAD has now
become an important organization representing the Turkish Aluminium industry, in national
and international platforms.
TALSAD’s mission is to improve the aluminium markets, to expand the new technology
implementations, to increase best practices in the field of health, safety and environment, to
progress the awareness as well as data quality and statistical information in the aluminium
industry. In addition, improving the market share of the Turkish Aluminium Industry in the
international markets is one of the key targets of this association. In this regard, ALUEXPO
and the 9th International Aluminium Symposium plays a key role to meet these objectives. The
Turkish aluminium industry has achieved a significant growth and has become an important
industrial production center for aluminium parts and products, in this region. Therefore
ALUEXPO and ALUS, the international aluminium symposium, that TALSAD has been actively
supporting and leading since its establishment are important international events for the
development of our industry.
International Aluminium Symposium, that TALSAD has been actively supporting and leading
for almost 20 years, is one of the most effective industrial and technological platform that
support and provide scientific and technological information for our industry. With this
approach ALUEXPO, the Aluminium industry fair and ALUS the international Aluminium
symposium has been growing as the most important Commercial and technological event of
the regional Aluminium industries.
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TÜRKİYE ALÜMİNYUM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
TALSAD, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği alüminyum sektörünün öncülüğünü yapan
sanayicilerimiz tarafından 1971 yılında kurulmuş olup yaklaşık 50 yıla yakın bir süredir Türkiye
alüminyum sektörünün en eski ve köklü kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
TALSAD’a 1989 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türkiye” sözcüğünün kullanma hakkını
verilmiş ve böylece Türkiye alüminyum sektörünün ulusal ve uluslararası alanda temsili
açısından da önemli bir aşamaya ulaşılmıştır. TALSAD, bu gelişme sonrasında Avrupa
Alüminyum Sektörünün üst temsil örgütü olan European Aluminium’a üye olarak ülkemizin
bu alandaki uluslararası temsilcisi olmuştur. TALSAD ülkemizin alüminyum sektörünün
önde gelen şirketlerinden oluşan 75 üyesi ile sektörümüzün ulusal ve uluslararası alanda
önemli bir temsilcisidir.
TALSAD, alüminyum pazarının sağlıklı büyümesi ve gelişmesi, yeni ve ileri teknoloji
uygulamaların yaygınlaşması, çevre, insan sağlığı ve kalite alanında iyi uygulamalarının
çoğaltılması, sektörel bilgi, farkındalık ve veri kalitesinin geliştirilmesi, Türk Alüminyum
sektörünün dünya ve bölge pazarlarındaki payının artması için çalışmalar yapmaktadır. Bu
çalışmalar kapsamında ALUEXPO ve Uluslararası Alüminyum Sempozyumu çok önemli bir
yer tutmaktadır. Alüminyum sektörümüz bu dönem içinde önemli bir alüminyum mamül
üreticilerinden biri haline gelmiş ve başta Avrupa pazarı olmak üzere içinde bulunduğumuz
coğrafyanın çok önemli bir üretim üssü haline gelmiştir. Bu nedenle TALSAD olarak ALUEXPO
ve bu yıl uluslararası hale gelen alüminyum sempozyumunun önemi giderek artmaktadır.
Uluslararası Alüminyum Sempozyumu TALSAD’ın yaklaşık 20 yıldır devam ettirdiği,
başlangıcından bugüne kadar öncülüğünü yaptığı ve ülkemizde alüminyum alanındaki
bilimsel ve teknolojik çalışmaları desteklemek üzere gerçekleşen en önemli uluslararası
organizasyonlardan biridir. Bu yaklaşım ile içinde ALUEXPO ve ALUS Uluslararası Alüminyum
Sempozyumunun, alüminyum sektörünün yakın coğrafyamızın en önemli uluslararası
etkinliği olarak giderek büyümekte ve gelişmektedir.
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TUBITAK MARMARA RESEARCH CENTER (TUBITAK MRC)
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 926 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.tubitak.gov.tr
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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 926 personel ile çalışmalarını yürüten TÜBİTAK MAM’ın bünyesinde, Çevre ve
Temiz Üretim Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Gıda
Enstitüsü, Kimyasal 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.
tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
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UCTEA CHAMBER of METALLURGICAL and
MATERIALS ENGINEERS’S TRAINING CENTER

UCTEA CHAMBER OF METALLURGICAL AND MATERIAL ENGINEERS’S
TRAINING CENTER
METEM (TMMOB Chamber of Metallurgical and Materials Engineers Training Center) gathers
whole sector and cooperate for sustainable development and transformation of the sector.
Also, it combines the qualified knowledge of industry, university and colleagues;
• Aims to be integrated to the world, with national and international symposiums,
congresses, conferences, seminars,
• Provides highly qualified trainings and consultancy with scientific, technical and practical
approach,
• Support sectoral and social developments with own projects,
• Acts as an powerful and active center by providing information, new aspects, relationships,
and cooperation to create new opportunities.
METEM organizes many activities in order to reach the increasing knowledge accumulation,
to share the experiences and to evaluate them in production processes.
Many such as the EFRS International Iron and Steel Symposium, IMMC International Metallurgy
and Materials Congress, ALUS International Aluminum Symposium, Mediterranean Heat
Treatment and Surface Engineering Conference, congresses, conferences and symposium
organization carries out.
In addition, it provides in-house training and consultancy services open to general participation.
Engineers, scientists, researchers and production managers; in order to review and discuss
new challenges, recent developments and issues.
For that purpose, by bringing together highly qualified and experienced experts from the
university and industry, we are able to; technical, managerial and engineering knowledge to
refresh, making business development related to the sector’s problems, occupational health
and safety in problem solving, quality and to increase awareness and thus aim to provide
value-added training and events planning, engages.
METEM also demonstrates “researches of Turkish metallurgy industry and universities” to
the world, by organizing “international congresses, conferences and symposiums”.
METEM is at the service of our sector with its trust, diligence, beliefs and values for
improvement.
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TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
EĞİTİM MERKEZİ
METEM (TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi) tüm sektörü bir araya
getirerek sektörün gelişimi ve dönüşümü için çalışmaktadır. Sanayi, üniversite ve meslektaşlarının
nitelikli birikimlerini birleştiren METEM;
• Geliştirdiği ve planladığı tüm ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, konferans, seminer gibi
organizasyonlarıyla dünyaya entegre olabilmek üzere çalışan,
• Bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren,
• Sektörel ve toplumsal gelişimi planladığı projelerle destekleyen,
• Bilgi, yeni açılımlar, ilişkiler, fırsatlar yaratma konusunda işbirlikleri sağlama üzerinden hareket
eden güçlü bir etkinlik merkezidir.
Artan bilgi birikimine hızla ulaşmak, edinilen deneyimleri paylaşmak ve bunları üretim süreçlerinde
değerlendirmek üzere, METEM bünyesinde birçok etkinlik düzenlenmektedir.
EFRS Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu, IMMC Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi,
ALUS Uluslararası Alüminyum Sempozyumu, Akdeniz Isıl İşlem ve Yüzey Mühendisliği Konferansı gibi
birçok; kongre, konferans ve sempozyum organizasyonları gerçekleştirmektedir.
Bunun yanı sıra genel katılıma açık, şirketiçi eğitimler ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Mühendislere, bilim adamlarına, araştırmacılara ve üretim yöneticilerine; alanlarında yeni zorlukları,
son gelişmeleri ve ortaya çıkan konuları gözden geçirip tartışabilecekleri ortamlar hazırlamaktadır.
Yine bu amaçla, üniversite ve sanayide yer alan, yüksek bilgi ve deneyime sahip uzmanları bir
araya getirerek, sektöre ve sektör çalışanlarına yönelik; teknik, yönetsel ve mühendislik bilgilerini
tazelemeyi, sektörün sorunlarına ilişkin iş geliştirmeler yapmayı, çalışan sağlığı ve güvenliğinde sorun
çözmeyi, nitelik ve farkındalık kazandırmayı ve böylece katma değer sağlamayı hedefleyen, eğitimler
ve etkinlikler planlayıp yürütmektedir.
METEM gerçekleştirdiği uluslararası etkinlikler ile Türkiye metalurji sektörünün ve akademik
araştırmalarının dünyaya tanıtılmasına katkı sağlamaktadır.
METEM, güven, çalışkanlık, iyiye ve değişime olan inanç ve değerleriyle sektörümüzün hizmetindedir.
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INVITED SPEAKERS
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Salon/Hall
EFES

13:00
13:30

10 October Thursday 2019
10 Ekim Perşembe 2019
Vision 2050: A Vision for Strategic, Low Carbon
and Competitive Aluminium. Perspectives for
Decarbonisation, Circularity with Free and Fair
Competition
Gerd GÖTZ
European Aluminium / Brussels

13:30
14:00

14:00
14:30

14:50
15:20

15:20
15:50

Outlook on the German Market and the Structural
Changes within the Auto Sector
Marius BAADER
German Aluminium Association / Germany

Future Applications for Aluminium Foils
Jürgen HIRSCH
Aluminium Consulting / Germany

The Outlook for the Aluminium Market; Focusing
on China, the US, Europe and Turkey
Eoin DINSMORE
CRU, Head of Primary Products, Aluminium / UK

Aluminium World Outlook Low Carbon
Aluminium
Inga SIMONENKO, Jerome LUCAES
RUSAL / Russian Federation
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SYMPOSIUM PROGRAM
SEMPOZYUM PROGRAMI

10 October Thursday 2019 // 10 Ekim Perşembe
TIME/SAAT
10.30 - 11.45

Açılış Konuşmaları // Opening Statements

11.45 - 12.30

Plaket Töreni // Plaque Ceremony

10 October Thursday 2019 // 10 Ekim Perşembe
TIME/SAAT

HALL/SALON: EFES

13.00 - 14.30

Openning Session 1
Özel Oturum 1

14.50 - 16.20

Openning Session 2
Özel Oturum 2

16.40 - 17.40

Openning Session 3
Özel Oturum 3

11 October Friday 2019 // 11 Ekim Cuma
TIME/SAAT
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HALL/SALON: PAMUKKALE

10.00 - 11.00

Aluminium Markets, Pricing and Trading
Alüminyum Pazarı, Fiyatlandırma ve Ticaret

11.15 - 12.35

New and Advanced Aluminium Alloys
Yeni ve İleri Teknoloji Alüminyum Alaşımları

13.30 - 14.50

Industrial Applications for Aluminium and Its Alloys
Alüminyum ve Alaşımlarının Endüstriyel Uygulamaları

15.10 - 16.30

Heat Treatment and Alloying
Isıl İşlem ve Alaşımlandırma

16.50 - 18.10

Heat Treatment and Alloying
Isıl İşlem ve Alaşımlandırma
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SYMPOSIUM PROGRAM
SEMPOZYUM PROGRAMI

11 October Friday 2019 // 11 Ekim Cuma
TIME/SAAT

HALL/SALON:KAPADOKYA

10.00 - 11.00

Aluminium Recycling and Sustainability
Alüminyum Geri Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik

11.15 - 12.15

Aluminium Recycling and Sustainability
Alüminyum Geri Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik

13.30 - 14.50

Casting Processes
Döküm İşlemleri

15.10 - 16.30

Casting Processes
Döküm İşlemleri

16.50 - 18.10

Casting Processes
Döküm İşlemleri
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9. ULUSLARARASI ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU

10 October / Ekim 2019
Hall/Salon
Efes

Openning Session 1
Özel Oturum 1

Session Chairman / Oturum Başkanı
GÖKSAL GÜNGÖR

13:00
13:30

Vision 2050: A Vision for Strategic, Low Carbon
and Competitive Aluminium. Perspectives for
Decarbonisation, Circularity with Free and Fair
Competition
Gerd Götz
European Aluminium
Brussels

(Invited Speaker)

13:30
14:00

Outlook on the German Market and the Structural
Changes within the Auto Sector
Marius Baader
German Aluminium Association
Germany

(Invited Speaker)

14:00
14:30

Future Applications for Aluminium Foils
Jürgen Hirsch
Aluminium Consulting
Germany

(Invited Speaker)
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10 October / Ekim 2019
Hall/Salon
Efes

Openning Session 2
Özel Oturum 2

Session Chairman / Oturum Başkanı
METİN YILMAZ

14:50
15:20

The Outlook for the Aluminium Market; Focusing on
China, the US, Europe and Turkey
Eoin Dinsmore
CRU, Head of Primary Products, Aluminium
UK

(Invited Speaker)

15:20
15:50

Aluminium World Outlook Low Carbon
Aluminium
Inga Simonenko, Jerome Lucaes
RUSAL
Russian Federation

(Invited Speaker)

15:50
16:20
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Turkish Aluminium Industry, a Brief Overview
Erol Metin
TALSAD Turkish Aluminium Industrialists Association
Turkey

9. ULUSLARARASI ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU

10 October / Ekim 2019
Hall/Salon
Efes

Openning Session 3
Özel Oturum 3

Session Chairman / Oturum Başkanı
VEDAT SANCAKDAR

16:40
17:00

Yüksek Basınçlı Dökümde Kullanılan Tutma Potası
Sistemlerinin ve Potalardaki Ergiyik AlSi9Cu3
Alaşımı Seviyesinin Döküm Kalitesi Üzerine Etkisi
The Effect of Melt Holder Crucible Systems in High
Pressure Casting and the Level of Melt AlSi9Cu3 Alloy in
Melt Holder Crucibles on the Casting Quality

İrem Sapmaz¹,³, Ömer Vardar², Asım Zeybek¹, Gökhan Tekin¹,
Muhammet Uludağ¹
¹Yeşilova Holding, ²Can Metal Enjeksiyon Döküm San. Tic. A.Ş.,
³Bursa Teknik Üniversitesi
Turkey

17:00
17:20

17:20
17:40

Ekstrüzyonda Alaşım Çözümleri
Alloy Solutions in Extrusion
Emrah Özdoğru
RUSAL
Türkiye

Aluminium Strip Cleaning System
Antonio Perego
FIMIGroup
Italy
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11 October / Ekim 2019
Hall/Salon
Pamukkale

Aluminium Markets, Pricing and
Trading
Alüminyum Pazarı, Fiyatlandırma ve Ticaret
Session Chairman / Oturum Başkanı
EBUBEKİR KOÇ

10:00
10:20

10:20
10:40

10:40
11:00

Dünya Alüminyum Pazarı ve Ticaretinde Türkiye’nin
Yeri
Turkey’s Position in Aluminium Market & Trade
K. Mert Demirci
Corporate Sense Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.
Turkey

Teknoloji Transferi ve Alüminyum Endüstrisi

Technology Transfer and Aluminium Industry
Erman Car
Metkim Ltd.
Turkey

Alüminyum Sektöründe Uluslararası İşbirlikleri ve
Fon Destekli Projelerin Yapılanması
Management System of International Collaborations and
Funded Projects in Aluminum Industry
Zeynep Tutku Özen, Fatih Zafer Zorlu, Cem Mehmetalioğlu
ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Turkey
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11 October / Ekim 2019
Hall/Salon
Pamukkale

New and Advanced
Aluminium Alloys

Yeni ve İleri Teknoloji Alüminyum Alaşımları
Session Chairman / Oturum Başkanı
ALİ KALKANLI

11:15
11:35

11:35
11:55

11:55
12:15

12:15
12:35

An Effective Interaction of Grain Refinement by TiBAl and
Modification by AlSr for Eutectic Modificationin Aluminium
Foundry Alloys
Pallavi Deshmukh, S. K. Yadav, S. B. Misra
MINEX Metallurgical Co. Ltd.
India

Prevention of Hot Crack Formation in 304 Stainless Steel
Reinforced AA7075 Aluminium Matrix Bimetal Composites
Rıdvan Gecü, Ahmet Karaaslan
Yıldız Technical University
Turkey

Alüminyum Köpükler: Üretim Yöntemleri ve Uygulama
Alanları

Aluminum Foams: Production Methods and Applications Areas
Koray Dündar¹, Fatih Güler¹, Levent Turhan¹, Metin Usta²
¹TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi,
²Gebze Teknik Üniversiresi
Turkey

Alüminyum Sıcak Hadde Ürünlerine Muadil Alüminyum
Ekstrüzyon Alaşımı Seçimi ile Yerlileştirme Sağlanmasına
Yönelik Yenilikçi Ürün Uygulaması

Innovative Production Application for Providing Localization with
Aluminium Extrusion Alloy Selection Instead of Aluminium Hot
Rolling Products
Fatih Zafer Zorlu¹, Sadık Mutlu Ayan², Ali Kumaş²
¹ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş., ²Tırsan Treyler A.Ş.
Turkey
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11 October / Ekim 2019
Hall/Salon
Pamukkale

Industrial Applications for Aluminium
and Its Alloys
Alüminyum ve Alaşımlarının Endüstriyel Uygulamaları
Session Chairman / Oturum Başkanı
ONURALP YÜCEL

13:30
13:50

13:50
14:10

Ulaşım Araçları ve Alüminyumun Vazgeçilmez Yol Arkadaşlığı

Companionship Between Transportation Vehicles and Aluminum
Yaylalı Günay
Günay Danışmanlık
Turkey

Otomotiv Mühendisliğinde Alüminyum Strüktürleri,
Tasarım Metotları ve Alüminyum Profil Üreticileri için Yeni
Potansiyeller

Aluminium Structures in Automotive Engineering, Design Methods and
New Potentials for Aluminium Profile Manufacturer
Nihat Yıldırım
ALEN GmbH
Germany

14:10
14:30

14:30
14:50

Ekstrüzyon Preslerinde Enerji Yönetimi
Energy Management in Extrusion Presses

Yaşar Akça, Mustafa Safa Yılmaz, Gökhan Özer, Ebubekir Koç
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve
Araştırma Merkezi
Turkey

Ekstrüzyon Tekniği ile Üretilmiş AlCuMg Alaşımlı Bar
Profillerde Sıcaklık ve Sürenin Mekanik Özellikler ve
İşlenebilmeye Etkisi

Effect of Temperature and Time on Extruded AlCuMg Aluminum Alloy
Bar Profiles’ Mechanical Properties and Machinability
Osman Halil Çelik, Mert Altay, Mehmet Buğra Güner, Görkem Özçelik
ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Turkey
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Hall/Salon
Pamukkale

Heat Treatment and Alloying
Isıl İşlem ve Alaşımlandırma

Session Chairman / Oturum Başkanı
MERT EFE

15:10
15:30

15:30
15:50

Plant and Process Development for Heat Treatment of
Aluminous Structural Automotive Parts
Hartwig Thie, Rukiye Gültekin, Dominik Schröder,
Adolf Hanus
LOI Thermprocess GmbH / Germany

Sıvama Yöntemi ile Üretilen Yüksek Mukavemetli
Alüminyum Roket/Füze Gövdelerinde Gerilmeli Korozyon
Davranışı

Stress Corrosion Behaviour in High Strength Aluminum Alloy
Rocket/Missile Motor Cases Produced by Flow Forming
Mustafa Elmadağlı, Fatih Güner, Orkun Umur Önem,
Onur Demirel
Roketsan A.Ş. / Turkey

15:50
16:10

Ara Tav İşleminin İkiz Merdane Sürekli Döküm Tekniği ile
Üretilen AA5754 Alaşımının Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri
Üzerindeki Etkisi

Effect of Intermediate Annealing on Microstructure and Mechanical
Properties of Twin-Roll Continuous Cast AA5754 Alloy
Zeynep Özeşer¹,², Onur Meydanoğlu¹, Cemil Işıksaçan¹, Mustafa Çöl²
¹ASSAN Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., ²Kocaeli Üniversitesi
Turkey

16:10
16:30

Alüminyum Dövme ve Ekstrüzyon Alaşımlarında Aşırı
Yaşlandırmanın Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi

The Effect of Over-Aging on Microstructure and Mechanical
Properties of Aluminum Forging and Extrusion Alloys

Ahmet Can Yaşar¹, Ahmet Asım Eser¹, Abdurrahman Özcan¹, Mustafa
Acarer²
¹AYD Ar-Ge Merkezi, ²Selçuk Üniversitesi / Turkey
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11 October / Ekim 2019
Hall/Salon
Pamukkale

Heat Treatment and Alloying
Isıl İşlem ve Alaşımlandırma

Session Chairman / Oturum Başkanı
MUSTAFA ÇİĞDEM

16:50
17:10

1XXX Serisi Alüminyum Alaşımlarında Soğuk Deformasyonun
Homojenizasyon Tavına Etkisi
The Effect of Cold Deformation on Homogenization of 1XXX Series
Aluminium Alloys
Ece Arıcı, Hatice Mollaoğlu Altuner, Mert Günyüz, Mert Gülver
ASSAN Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. / Turkey

17:10
17:30

17:30
17:50

17:50
18:10

Effects of Retrogression and Reaging (RRA) on the Mechanical
and Physical Properties in Aluminum Alloys 7050 and 7075
Gökhan Özer¹, Işık Kaya², Ahmet Karaaslan³
¹Fatih Sultan Mehmet Vakif University-ALUTEAM,
²Sistem Aluminium, ³Yıldız Technical University / Turkey

Al8Si3Cu Alaşımında Sr Modifikasyonunun Sıcak Yırtılma
Eğilimi Üzerine Etkisinin Karakterizasyonu

Characterization of Hot Tearing Tendency of Al8Si3Cu with Sr Addition

Muhammet Uludağ¹, Remzi Çetin², Derya Dışpınar³,
Murat Tiryakioğlu4
¹Bursa Teknik Üniversitesi, ²KTO Karatay Üniversitesi, ³İstanbul Teknik
Üniversitesi, 4University of North Florida
Turkey, USA

Gerdirme-Düzeltme Banyolarındaki Deterjan Derişiminin
Ölçümü İçin Spektroskopik ve Kemometrik Yöntemler
Geliştirilmesi

Development of Spectroscopic and Chemometrics Methods for
Measurement of Detergent Concentration in Tension Levelling Lines
Fırat Kurtal¹, Özlem İnanç Uçar¹, Faruk Çelebi¹, İsa Çakar¹, Vedat
Topaloğlu¹, Durmuş Özdemir²,³
¹ASSAN Alüminyum, ²İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
³OBA Kemometri / Turkey
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11 October / Ekim 2019
Hall/Salon
Kapadokya

Aluminium Recycling and
Sustainability

Alüminyum Geri Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik
Session Chairman / Oturum Başkanı
MURAT DÜNDAR

10:00
10:20

Geri Dönüşüm ile Üretilen ETİAL 171 Alaşımında Sr
Modifikasyonunun Darbe Dayanımı Üzerine Etkisi

Effect of Sr Modification on Impact Resistance in ETIAL 171
Alloy Produced by Recycling
Elif Umay¹, Gözde Zorman¹, Mustafa Kocabaş², Halil Yılmaz³,
Muhammet Uludağ¹
¹Bursa Teknik Üniversitesi, ²Konya Teknik Üniversitesi,
³BTSO Kamil Tolon Bilim Sanat Merkezi
Turkey

10:20
10:40

Valorisation of Aluminium Black Dross through
Pyrometallurgical and Hydrometallurgical
Operations
Umay Çınarlı, Ahmet Turan
Yalova University
Turkey

10:40
11:00

Yerküremiz Kaynaklarının Kullanımı,
Sürdürülebilirlik ve Alüminyum

Resource Use of Our Planet, Sustainability and Aluminum
Fevzi Yılmaz, Sadullah Göncü
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Turkey
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Hall/Salon
Kapadokya

Aluminium Recycling and
Sustainability

Alüminyum Geri Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik
Session Chairman / Oturum Başkanı
ÖZGÜL KELEŞ

11:15
11:35

11:35
11:55

Twin-Chamber Melting Furnaces: Efficient Recycling of
Contaminated Aluminıum Scrap
Rukiye Gültekin, Hartwig Thie
LOI Thermprocess
Germany

Yeni Alaşımlı Alüminyum ile Daha Çevreci ve Ekonomik
Aerosol Kutu Üretimi

Production of More Environmentally Friendly and Economical
Aerosol Can with New Alloy Aluminum

Mehmet Anıl Alten¹, Ersay Kavruk¹, Gürkan Solmaz¹, Hudai Kara²
¹Perfektüp A.Ş., ²Metsims Sustainability Consulting
Turkey

11:55
12:15

ALUS’09

XXXII

Assessment of Recyclability of Complex Aluminium
Secondary Sources
İlayda Elif Öner¹, Mertol Gökelma², Onuralp Yücel¹,
Gabriella Tranell²
¹İstanbul Techical Universty,
²Norwegian University of Science and Technology
Turkey, Norway
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11 October / Ekim 2019
Hall/Salon
Kapadokya

Casting Processes
Döküm İşlemleri

Session Chairman / Oturum Başkanı
SEBAHATTİN GÜRMEN

13:30
13:50

13:50
14:10

14:10
14:30

14:30
14:50

Decreasing Thermal Gradients via VDC Tabletop
Refractory Design
Jonathan Klesch
Pyrotek, Inc.,
USA

Semi-Solid Processing of EN AW 6063 Aluminum
Alloy for Thin-Wall-Applications
Yekta Berk Süslü¹,², Mehmet Siraç Acar¹, Muammer Mutlu¹,
Özgül Keleş²
¹Mita Kalıp ve Döküm Sanayii A.Ş.,
²İstanbul Technical University
Turkey

Production of Hybrid Reinforced AA7075 Matrix
Composite with Investment Casting
Kubilay Öztürk, Ahmet Karaaslan
Yıldız Technical University
Turkey

Ti Tane İnceltme ve A356 Sıvı Metal Temizliği
Ti Grain Refinement and A356 Melt Cleanliness
Özen Gürsoy¹, Eray Erzi², Derya Dışpınar¹
¹İstanbul Teknik Üniversitesi,
²İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Turkey
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11 October / Ekim 2019
Hall/Salon
Kapadokya

Casting Processes
Döküm İşlemleri

Session Chairman / Oturum Başkanı
DERYA DIŞPINAR

15:10
15:30

Alüminyum Döküm Şirketlerinde Dijital Dönüşüm Zorunluluğu ve
İnsan Faktörü
Digital Transformation Necessity in Aluminium Foundries and the
Effect of Human Factor
Şener Muter
Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği / Turkey

15:30
15:50

Eklemeli İmalat Destekli Hassas Döküm Yöntemi ile Alüminyum
Alaşımlı Hücresel Bal Peteği ve Kafes Yapıların Tasarım, Üretim ve
Karakterizasyonu
Design, Production and Characterization of Aluminum Alloy Cellular
Honeycomb and Lattice Structures by Additive Manufacturing-Aided
Investment Casting Method
Fatih Güler¹, Koray Dündar¹, Engin Durmaz¹, Levent Turhan¹, Özgül Keleş²
¹TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi, ²İstanbul Teknik Üniversitesi /
Turkey

15:50
16:10

Yüksek Safiyetteki Alüminyum Alaşımlarında Tane İnceltici İlavesinin
Mikro-Yapı ve İletkenliğe Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Grain Refiner Addition on Microstructure
and Conductivity in High Purity Aluminum Alloys
A. Ulaş Malcıoğlu, Görkem Demir, Feyza Denizli,
Cemal Çelebi, Hüseyin Güven, Canan İnel, Ali Ulus
ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. / Turkey

16:10
16:30

Hata Analizi Vaka Çalışması; 7075 Alüminyum Alaşımında
Mikroyapısal Özelliklerin Tasarım ve Malzeme Seçiminde Kırılma
Davranışı Açısından Rolü
A Failure Analysis Case Study: The Role of Microstructural Properties
in 7075 Alloy in Terms of the Fracture Behavior in Design and Material
Selection
Onur Birbaşar¹, Murat Dündar¹, Emrah Fahri Özdoğru², Mehmet Ali Güzel³,
Samet Çalış³
¹ASSAN Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., ²TRI Metalurji A.Ş.,
³TSI Uçak Koltuk Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. / Turkey
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11 October / Ekim 2019
Hall/Salon
Kapadokya

Casting Processes
Döküm İşlemleri

Session Chairman / Oturum Başkanı
AHMET TURAN

16:50
17:10

17:10
17:30

Alüminyum Alaşımlarında Alaşım Elementi Olarak
Magnezyum Kullanımı
Magnesium in Aluminium Alloys as an Alloying Element

Tuğçe Ergül¹, Ahmet Turan¹, Erman Car², Onuralp Yücel³
¹Yalova Üniversitesi, ²Metkim Ltd., ³İstanbul Teknik Üniversitesi
Turkey

Yüksek Magnezyumlu Alüminyum Alaşımlarının Otomotiv
Yan Sanayi Uygulamalarında Kullanımını Mümkün Kılan
Sürekli Döküm Ürünlerinin Termo-Mekanik Proseslerinin
Optimizasyonu

Optimization of Thermo-Mechanical Processes of Continuous Casting
Products Which Are Using High Magnesium Aluminium Alloys in
Automotive Supply Industry Applications
Görkem Demir, Feyza Denizli, Çisem Doğan, Sümbüle Sağdiç, Münevver
Köroğlu, Canan İnel, Ali Ulus
ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. / Turkey

17:30
17:50

17:50
18:10

The Effect of Vibration Frequency and Casting Temperature
on the Microstructure and the Mechanical Properties of 7075
Aluminum Alloy Produced by Semi-Solid Rheocasting Casting
Cemre Metin Poyraz, Ali Kalkanlı
Middle East Technical University / Turkey

AlSi9Cu3 Yüksek Basınçlı Dökümünde Sıvı Metal Kalitesi ve
İşlenebilirlik

Correlation Between Melt Quality and Machinability of AlSi9Cu3 HPDC
Alloy
İbrahim Halil Kalkan¹, Ömer Vardar², İbrahim Göksel Hızlı³, Eray Erzi³,
Özen Gürsoy³, Derya Dışpınar4
¹Daimler Mercedes-Benz Turk, ²Beyçelik Gestamp, ³İstanbul Teknik
Üniversitesi, 4İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / Turkey
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Posters / Posterler
ALUS - P01

Alüminyum Ticaretinde Fiyatlama Riskleri ve Yönetimi

Pricing Risks of Aluminium Trade & Risk Management
K. Mert Demirci
Corporate Sense Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.
Turkey

ALUS - P02

Metallothermic Reactions in Secondary Aluminium
Metallurgy
Tuğçe Ergül¹, Ahmet Turan¹, Erman Car², Onuralp Yücel³
¹Yalova University, ²Metkim Ltd., ³İstanbul Technical University
Turkey

ALUS - P03

Novel Integrated Refurbishment Solution As A Key Path
Towards Creating Eco-Efficient and Competitive Furnaces:
Vulkano Project
Cem Mehmetalioğlu, Görkem Özçelik, Alper Naim Ayan, Zafer Zorlu,
Hasan Basri Taşkın, Tutku Özen
ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Turkey

ALUS - P04

Boşluk Yapıcılar Kullanılarak A356 Alüminyum Köpük
Üretimi

Production of A356 Aluminum by Space Holder

Hayati Şahin¹, Özen Gürsoy¹, Serkan Emik², Derya Dışpınar¹
¹İstanbul Teknik Üniversitesi,
²İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Turkey

ALUS - P05

Direk Katılaşma ile Alüminyum Biyet Döküm Yöntemi
için Ultrasonik Kavitasyon ile Tane İnceltme Yönteminin
Kullanımının Araştırılması

Investigation of Ultrasound Cavitation Grain Thinner Method for
Aluminum Direct Chill Casting
Cem Mehmetalioğlu, Görkem Özçelik, Mehmet Buğra Güner,
Osman Halil Çelik
ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
Turkey
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Posters / Posterler
ALUS - P06

Hydraulic Performance of the HPDC Machine and Its Effect on
Die Casting Part Quality
Naci Ekmen¹, Ekrem Altuncu², Fuat Topcu¹, Burak Erdil¹, Aykut Doğan¹
¹Arpek High Pressure Die Casting Company,
²Sakarya Applied Science University
Turkey

ALUS - P07

The Effect of Orbital Shaking on the Microstructure of Lost
Foam Cast A356 Aluminium Alloy
Öznur Kılıç, Serhat Acar, Kerem Altuğ Güler
Yıldız Technical University
Turkey

ALUS - P08

Production of SiC Bentonite Filters for Al Casting Processes
Gizem Baran, Mehmet Buğdaycı
Yalova University
Turkey

ALUS - P09

AlTi5B1 ve Al3B İlavesinin A380 Alaşımında Döküm Kalitesi
Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Effect of Addition of AlTi5B1 and Al3B Grain Refiners on Casting
Quality in A380 Alloy
Ali Engin¹, Ayberk Uzer¹, Muhammed Raşit Eryılmaz², Muhammet
Uludağ¹
¹Bursa Teknik Üniversitesi,
²Kırpart Otomotiv Parçaları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Turkey

ALUS - P10

Ötektik Üstü Al-Si Alaşımında Sıvı İşlemlerinin ve Katılaşma
Hızının Aşınma Davranışı Üzerine Etkisi

Effect of Liquid Treatment and Solidification Rate on Wear Behaviour
in Hypereutectic Al-Si Alloy
Rabia Şevval Akan, Sena Erdoğan, Muhammet Uludağ
Bursa Teknik Üniversitesi
Turkey
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Posters / Posterler
ALUS - P11

A356 Alaşımında Sr Modifikasyonun Döküm Kalitesine
Etkisinin İncelenmesi

Investigation of Effect of Sr Modification on Casting Quality in A356
Alloy
Umut Göl¹, Merve Özaydın¹, Gökhan Tekin², Muhammet Uludağ¹
¹Bursa Teknik Üniversitesi, ²Yeşilova Holding
Turkey

ALUS - P12

A356 Alaşımında Vanadyum ve Bor İlavesinin Tane İnceltme
Etkisi
Grain Refinement Effect of Vanadium and Boron Addition in A356
Özkan Kesen¹, Selim Temel¹, Ahmet Can Filiz², Özen Gürsoy¹,
Derya Dışpınar¹
¹İstanbul Teknik Üniversitesi, ²İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Turkey

ALUS - P13

Bor Oksit Takviyeli Alüminyum Kompozitin Mekanik
Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Mechanical Properties of Boron Oxide Reinforced
Aluminum Composite
Serap Kekeç¹, Özkan Kesen², Özen Gürsoy², Mert Zorağa¹, Eray Erzi¹,
Derya Dışpınar²
¹İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, ²İstanbul Teknik Üniversitesi
Turkey

ALUS - P14
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Abstract
It is widely used in the production of cold chamber highpressure die-cast aluminum alloys; it is a method that
provides high-speed parts production. Porosity can be seen
in the casting parts due to the rapid solidification, rapid
filling of the mold and the presence of surface oxide films in
the melt due to the nature of the injection system. Bifilm
forms by cracked oxide films negatively affects both the
quality of the metal and the quality of the casting. In this
study, the opened melt holder crucible which is in constant
contact with the atmosphere where the molten metal used in
the high-pressure casting machine and the molten metal
come into contact with the atmosphere only during injection;
The comparison of the metal quality and the quality of the
casting part will be made according to the level of the molten
AlSi9Cu3 alloy of the covered or closed melt holder crucible
which does not take molten metal with ladle. The test
samples were taken from the runners of the castings
produced simultaneously from both casting machines. Metal
quality (bifilm index) was determined by solidification with
the Reduced Pressure Test (RPT). Density measurements of
all samples solidified by RPT were calculated. The
microstructure analyzes of the casting parts were examined.
Porosity imaging of RPT samples was performed by X-Ray
radiography analysis. Consequently, closed melt holder
crucible system has worse metal quality than opened
crucible system and the casting quality gets worse according
to decreasing the melt level in melt holder crucible
especially in closed melt holder crucible system.
Özet
Soğuk kamaralı yüksek basınçlı döküm alüminyum
alaşımlarının üretiminde yaygın olarak kullanılmakta olup;
yüksek hızlı parça üretimi sağlayan bir yöntemdir.
Katılaşmanın hızlı olması, kalıbın hızlı şekilde doldurulması
ve enjeksiyon sisteminin doğasından dolayı yüzey oksit
filmlerinin kırılarak ergiyiğin içinde bulunmasından dolayı
döküm parçalarında porozite görülmektedir. Kırılan oksit

filmlerin sebep olmasıyla oluşan bifilmler, hem metalin
kalitesini hem de döküm parçasının kalitesini negatif
etkilemektedir. Bu çalışmada, yüksek basınçlı döküm
makinesinde kullanılan ergiyik metalin bulunduğu
atmosferle sürekli temas halinde olan açık tutma potası ve
ergiyik metalin sadece enjeksiyon sırasında atmosfer ile
temas ettiği; kepçe ile ergiyik metal alımı gerçekleşmeyen
üstü kapalı tutma potasının ergiyik AlSi9Cu3 alaşımı
seviyesine göre metal kalitesinin ve döküm parçasının
kalitesinin karşılaştırması yapılacaktır. Test numuneleri her
iki döküm makinesinden de eş zamanlı olarak üretilen
döküm parçalarının yolluklarından alınmıştır. Metal kalitesi
(bifilm indeks), Azaltılmış Basınç Testi (RPT) ile
katılaştırılarak belirlenmiştir. RPT ile katılaştırılan tüm
numunelerin yoğunluk ölçümleri hesaplanmıştır. Döküm
parçalarına ait mikro yapı analizleri incelenmiştir. X-Ray
radyografi analizi ile RPT numunelerinin porozite
görüntülemeleri yapılmıştır. Sonuç olarak, kapalı tutma
potası sisteminden elde edilen parçalar daha kötü döküm
kalitesine sahiptir ve döküm kalitesi özellikle kapalı tutma
potası sisteminde bulunan ergiyik metal seviyesi azaldıkça
gittikçe kötüleşmektedir.
1. Giriş
Havacılık ve otomotiv gibi döküm komponentlerinin
oldukça kritik rol aldığı alüminyum esaslı alaşımların
üretiminde tercih edilen döküm yöntemi yüksek basınçlı
dökümdür. Kritik parçaların üretiminde kullanılmasının en
önemli sebepleri arasında üretilen parçaların yüzey
kalitesinin oldukça iyi olması, karmaşık şekillere sahip
geometrilerin rahatlıkla üretilebilirliği ve döküm
mekanizmasının seri üretime oldukça uygun olması
sayılabilmektedir [1]. Ancak ergiyik metalin basıncın
etkisiyle kalıbı oldukça hızlı doldurması, kalıplarda
katılaşmanın çok hızlı gerçekleşmesi gibi etkenlerden dolayı
yapılan dökümlerde porozite kusuru yaygın olarak
görülebilmektedir [2]. Yüksek basınçlı döküm ile elde edilen
parçalarda yaygın olarak gözlemlenen porozite, döküm
kalitesini azaltıcı etki göstermektedir. Döküm parçalarının
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yapısında oluşan porozitelerin kontrolü ile parçalardan elde
edilen verimlilik arttırılabilmektedir. Porozite oluşumunun
kontrolünde oldukça etkili olan yöntemlerden biri ise döküm
kalitesinin sürekli olarak kontrol edilmesidir.
Porozite oluşumunu tetikleyen sadece kalıp dolum hızının
yüksek olması ve hızlı katılaşma süreleri değildir. Ergiyik
metalin tutma potasına türbülanslı doldurulması sonucunda
da döküm parçalarının yapısında porozite kusuru
oluşabilmektedir. Türbülanslı döküm, sıvı metalin yapısında
hidrojen gazının sıkışıp kalmasına sebep olmaktadır [3, 4].
Dışpınar ve Campbell, yapmış oldukları araştırmalarda
hidrojen gazının porozite formasyonunun asıl sebebi
olmadığını; yapıda oluşan porozitelerin asıl sebebinin
alüminyum yüzeyinde oluşan ve koruyucu ince oksit film
olan alüminyum oksit tabakasının olduğu iddia edilmektedir
[5, 6]. Ergiyik metalin yapısında bulunan bifilm kusurunun
oluşum mekanizmasına ait şematik gösterim Şekil 1’de
gösterilmektedir. Alüminyumun yüzeyinde bulunan oksit
tabakasının her kırılışında, oksit film katlanma hareketi ile
Şekil 1’de gösterildiği gibi ergiyik metal yapısının içine
gömülür. Katlanmanın sonucunda oksit filmlerin oksit-oksit
yüzeyleri birbirine temas eder ve çatlak formuna sahip bifilm
kusurunun oluşmasına sebep olur. Bifilmin çatlak gibi forma
sahip olması döküm kalitesini düşürmesinin yanı sıra döküm
parçasının mekanik özelliklerini negatif etkilemektedir. [7]
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karışır, kolaylıkla yapıdan uzaklaştırılamaz. Kapalı tutma
potasında bulunan ergiyik metale ait döküm kalitesinin, açık
tutma potasında bulunan ergiyik metale ait döküm kalitesine
kıyasla daha iyi olması beklenmektedir ancak kapalı potada
ergiyik metalin enjeksiyon bölgesine getirilmesi hava
basıncı ile olduğundan dolayı bu enjeksiyon makinesinde
daha kötü metal kalitesine sahip parçaların üretilebilme
olasılığı olabilmektedir.
Bu çalışmada, AlSi9Cu3 alaşımı için tutma potalarında (açık
ve kapalı) bulunan ergiyik seviyesine bağlı olarak döküm
kalitesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Her iki tür tutma
potası için de bifilm indeksi, döküm kalitesinin
belirlenmesinde kullanılan bir teknik olan azaltılmış basınç
testi (RPT) ile ölçülmüştür [8]. Numunelerde bulunan
porozitelerin görüntülenmesinde X-Ray radyografi tekniği
kullanılmıştır. Bu çalışma, iki farklı tutma potası türünün
ergiyik metal seviyesinin döküm kalitesi üzerindeki etkisi
incelenmiştir.
2. Deneysel Çalışmalar
AlSi9Cu3 alaşımlı döküm numuneleri, her ikisi de 750 ton
kapasiteli olan soğuk kamaralı enjeksiyon makinesi ile
700°C’de üretilmiştir. Parçaların dökümünde iki tür
enjeksiyon makinesi kullanılmıştır. Bunlardan birincisi
ergiyik metalin tutma potasından kepçe ile alındığı
enjeksiyon makinesi olup; ikincisi ise ergiyik metali almak
için kepçe sisteminin kullanılmadığı, potanın üstünün
tamamen kapalı olduğu yani atmosferle sürekli bağlantısının
olmadığı ve enjeksiyonun hava basıncı kullanılarak
yapıldığı bir döküm makinesidir. Bu çalışmada kullanılan
alaşımın kimyasal analizi Çizelge 1'de verilmektedir.
g 1. AlSi9Cu3 alaşımının kimyasal
y
Çizelge
analizi.

Şekil 1. Bifilm oluşumunun şematik görüntüsü [5]
Alüminyum, atmosferde bulunan oksijen ile oldukça hızlı
reaksiyon verme eğiliminde olduğu için, ergiyik alüminyum
ile havanın temas süresini kısaltmak amacıyla ergiyiğin
bulunduğu tutma potasında bazı önlemler alınmıştır. Bu
amaçla, atmosferle olan teması oldukça sınırlı olan kapalı
ergiyik metal tutucu potalar tercih edilmektedir. Kapalı
tutma potalarında ergiyik metal, üst yüzeyi kapalı olduğu ve
ergiyik alma için kepçe sistemi kullanılmadığından dolayı
atmosfer ile sürekli temas halinde bulunmamaktadır. Ergiyik
metal atmosfer ile sadece enjeksiyon işlemi sırasında
etkileşime girmektedir. Ergiyik metal, enjeksiyon bölgesine
potaya uygulanan hava basıncı ile getirilmektedir. Yani
kapalı tutma potasında ergiyik taşıma sistemi olarak
kepçeden ziyade hava basıncı kullanılmaktadır. Soğuk
kamaralı enjeksiyon makinesinde bulunan geleneksel
potalarda, ergiyiği potadan enjeksiyon makinesine transfer
etmek için küçük bir kepçe kullanılır. Kepçe tutma potasına
girdiğinde, yüzeyde bulunan koruyucu oksit film tabakası
kırılır ve tutma potasında bulunan ergiyik metalin içine
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Ergiyik metal, her iki enjeksiyon makinesine de getirilmeden
önce 2 dakika Argon atmosferinde gaz giderme işlemine tabi
tutulmuştur. Kapalı tutma potasına sahip enjeksiyon
makinesinden ergiyik alımı söz konusu olmadığı için her iki
enjeksiyon makinesinden elde edilen döküm parçalarının
yollukları alınıp, 700°C’ de yeniden ergitilmiştir. Yeniden
ergitilmiş sıvı metal kalitesinin ve aynı zamanda her iki
enjeksiyon makinesinin döküm kalitesinin tespit
edilebilmesi için Azaltılmış Basınç Testi (RPT) yapılmıştır.
RPT testinde ergiyik numuneler 80 mbar vakum altında 300
saniyede katılaştırılmıştır. Bu testin sonucunda numunelerin
bifilm indeksleri hesaplanmıştır ve metal kaliteleri tespit
edilmiştir.
RPT numunelerinin porozite görüntülemeleri X-Ray
radyografi ile gerçekleştirilmiştir. Numunelerin porozite
hesaplamaları hem hacimsel hem de alansal olarak
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yapılmıştır. Hacimsel porozite ölçümü Arşimet Metodu ile
gerçekleştirilmiştir.
Mikro yapı analizi için numunelerin yüzeyleri sırasıyla 240,
400, 800, 1000 ve 1200 grid zımpara ile hazırlanmış;
ardından hazırlanan yüzeyler 6 μm, 3 μm ve 1 μm elmas
solüsyon ile parlatılmıştır.
Döküm parçaları, her iki enjeksiyon makinesinden de eş
zamanlı olarak alınmıştır. Ergiyik metal tutma potasına
getirildikten sonra 15. dakikada üst pota seviyesinden
yapılan döküme ait parçanın yolluğundan ilk numune
alınmıştır. Orta pota seviyesinden alınan numune 30.
dakikada ve son olarak alt pota seviyesinden alınan numune
ise 45. dakikada alınmıştır.
3. Sonuçlar ve Tartışma
Açık tutma potasından yapılan AlSi9Cu3 alaşımının
dökümü sonucunda; döküm parçalarından pota seviyelerine
bağlı olarak alınmış yolluklara ait temsili mikro yapı
görüntüleri Şekil 2'de gösterilmektedir. Açık tutma
potasından yapılan AlSi9Cu3 döküm numunelerine ait
mikro yapı görüntülerine göre, yapıda karakteristik Al-Si
esaslı alaşımlarda görülen mikro yapı özellikleri
görülmektedir. Karakteristik bu yapıda birincil α-Al fazı ve
ötektik Al-Si dendritik fazı bulunmaktadır [12]. Yapılan
incelemeler sonucunda pota seviyesine bağlı olarak döküm
parçasının mikro yapısında herhangi bir değişiklik
görülmemektedir. Açık tutma potasından yapılan dökümün
üç seviyesinden de alınan temsili mikro yapı görüntülerinde
de herhangi bir mikro porozite oluşumu söz konusu değildir.
Pota seviyesinin, döküm parçasının mikro yapısal
karakteristiğini etkilemediği söylenebilmektedir.

Şekil 2. Açık potadan ergiyik metal seviyesine göre alınan
yolluk numunelerine ait temsili mikro yapı görüntüleri.
Kapalı tutma potasından yapılan AlSi9Cu3 alaşımının
dökümü sonucunda; döküm parçalarından pota seviyelerine
bağlı olarak alınmış yolluklara ait temsili mikro yapı
görüntüleri Şekil 3'te gösterilmektedir. Açık tutma
potasından yapılan Mikro yapı görüntüsünde karakteristik
AlSi9Cu3 alaşımında bulundan birincil α-Al fazı ve ötektik
Al-Si dendritik fazı bulunmaktadır [12]. Pota seviyesinin
mikro yapı karakteristiği üzerinde herhangi bir etkisi
olmadığı ancak açık potadan alınan mikro yapı görüntülerine
kıyasla numuneler yapılarında mikro porozite bulundurduğu
görülmektedir. Oluşan bu porozitelerin boyutu ve sayısı
oldukça fazla olup; mikro yapıdaki porozitelerin varlığı
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kapalı potadan yapılan dökümlerin kalitesinin daha kötü
olduğunu işaret edebilmektedir. Pota seviyesine bağlı olarak
porozite boyutunda ve sayısında herhangi bir değişiklik
gözlemlenmemektedir.

Şekil 3. Kapalı potadan ergiyik metal seviyesine göre
alınan yolluk numunelerine ait temsili mikro yapı
görüntüleri.
Açık potadan alınıp yeniden ergitilerek katılaştırılan RPT
numunelerine ait yüzey görüntüleri Şekil 4'te verilmektedir.
Açık tutma potasında bulunan ergiyik metal seviyesine göre
elde edilen RPT numunelerine göre, tutma potasında
bulunan metal seviyesinin azalmasına bağlı olarak yapıda
oluşan porozite boyutlarının arttığı görülmektedir. Potada
bulunan ergiyik metal azaldıkça, porozitelerin dağılma alanı
genişlemekle birlikte boyutları da büyümektedir. Oluşan
porozitelerin boyutu ve alanı büyüdüğü için sayı olarak daha
az olduğu görülmektedir.

Şekil 4. Açık potadan ergiyik metal seviyesine göre alınan
yollukların RPT numunelerine ait yüzey görüntüleri.
Açık tutma potasından elde edilen RPT numunelerine ait XRay görüntüleri Şekil 5’te verilmektedir. Şekil 4’te verilen
RPT numunelerine ait yüzey görüntülerinde olduğu gibi,
pota seviyesindeki metalin azalmasına bağlı olarak RPT
numunelerinin yapısında oluşan porozitelerin daha geniş
dağılım gösterdiği ve yapıda oluşan porozitelerin
boyutlarının artış gösterdiği görülmektedir. Açık tutma
potasının tüm seviyelerine ait X-Ray görüntüleri
incelendiğinde, porozitelerin dağılımının merkezde
toplanmadan geniş dağılım gösterdiği ancak oluşan bu
porozitelerin boyutlarının orta ve alt seviyede oluşan
porozitelere nazaran daha küçük boyutta olduğu
görülmektedir. Potadaki ergiyik metal seviyesi azaldıkça
yolluğun yeniden ergitilmesi sonucunda yapıdaki
porozitelerin boyutunun arttığı ve dağılımın daha geniş bir
alanda gerçekleştiği görülmektedir.
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açık tutma potasında yapılan döküme kıyasla metal
kalitesinin daha düşük olduğu sonucuna varılmaktadır.
Çizelge 2. RPT numunelerine ait alansal ve hacimsel
porozite hesaplamaları.
Şekil 5. Açık potadan ergiyik metal seviyesine göre alınan
yollukların RPT numunelerine ait X-Ray görüntüleri.
Kapalı potadan alınıp yeniden ergitilerek katılaştırılan RPT
numunelerine ait yüzey görüntüleri Şekil 6'da verilmektedir.
Kapalı tutma potasında ergiyik metal seviyesi azaldıkça,
yapıda oluşan porozitelerin büyüklüğü arttığı görülmektedir.
Yapıda oluşan porozite sayılarında değişiklik görülse de
potadaki ergiyik metal seviyesi azaldıkça porozitelerin
alanında artış meydana gelmektedir.

Şekil 6. Kapalı potadan ergiyik metal seviyesine göre
alınan yollukların RPT numunelerine ait yüzey görüntüleri.
Kapalı tutma potasından elde edilen RPT numunelerine ait
X-Ray görüntüleri Şekil 7’de verilmektedir. Şekil 6’da
verilen RPT numunelerine ait yüzey görüntülerinde olduğu
gibi, pota seviyesindeki metalin azalmasına bağlı olarak
RPT numunelerinin yapısında oluşan porozitelerin daha
geniş dağılım gösterdiği ve yapıda büyük ve tek bir porozite
oluşturma eğilimi gösterdiği görülmektedir. Kapalı tutma
potasının tüm seviyelerine ait X-Ray görüntüleri
incelendiğinde ise porozitelerin fazla dağılım göstermeden
belli bir bölgede toplanarak daha büyük porozite oluşturma
eğilimi gösterdiği görülmektedir.

Şekil 7. Kapalı potadan ergiyik metal seviyesine göre
alınan yollukların RPT numunelerine ait X-Ray
görüntüleri.
RPT numunelerine ait alansal ve hacimsel porozite
hesaplamaları Çizelge 2’de verilmektedir. Çizelge 2'ye göre,
potadaki ergiyik metal seviyesi azaldıkça RPT numunelerine
ait yoğunluk değerlerinde azalma, hacimsel porozite
değerlerinde ise belirgin bir artma meydana gelmektedir.
Hacimsel porozite değerini ve yoğunluk değerini,
numunelere ait alansal porozite hesaplamaları da
desteklemektedir. Sonuç olarak her iki tutma potası türünde
de metal seviyesi azaldıkça yeniden ergitme işleminde metal
kalitesinde oldukça fazla düşüş meydana gelmektedir ancak
kapalı potadaki numunelerin hacimsel porozite sonuçları
kıyaslandığı zaman kapalı tutma potasında yapılan dökümün
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RPT numunelerinde oluşan porozitelerin küreselliğini
gösteren grafik Şekil 8’de verilmektedir. Her iki pota
türünden ve her üç pota seviyesinden alınan numunelerde
oluşan porozitelerin küreselliğine bakıldığı zaman hepsi
yaklaşık olarak birbirlerine yakın değerler sergilemektedir.
Yapıda oluşan porozitelerin küresellik değerlerinin en yakın
değerler sergilediği ise her iki ergiyik tutma potası türü için
de alt pota seviyesidir. Ergiyik metal seviyesi azaldığı zaman
her iki tutma potası türüne ait RPT numunesinde de oluşan
porozitelerin küresellik değerleri birbirine oldukça yakındır.

Şekil 8. RPT numunelerinde bulunan porozitelerin
küreselliği.
RPT numunelerinde oluşan porozitelerin ortalama
uzunluğunu gösteren grafik Şekil 9’da verilmektedir. Açık
potadan alınan RPT numunelerine ait porozitelerin ortalama
uzunluk değerleri incelendiğinde, pota seviyesinde bulunan
ergiyik metal miktarı azaldıkça yapıda oluşan porozitelerin
ortalama uzunluğunun arttığı görülmektedir. Alt pota
seviyesinde maksimum ortalama uzunluk değeri elde
edildiği görülmektedir. Kapalı tutma potasından alınan
numunelere ait porozitelerin ortalama uzunluk değerleri
incelendiğinde ise her üç seviyeden alınan numunelerde
ortalama porozite uzunluğu değerlerinin birbirlerine yakın
olduğu görülmektedir.
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Şekil 9. RPT numunelerinde bulunan porozitelerin
ortalama uzunluğu.
RPT numunelerinde oluşan porozitelerin ortalama alanını
gösteren grafik Şekil 10’da verilmektedir. Her iki tutma
potası türünde ve her üç pota seviyesi için de sonuçlar paralel
gözükmektedir. Açık tutma potasında da kapalı tutma
potasında da tutma potalarında bulunan ergiyik metalin
seviyesi azaldıkça RPT numunelerinin yapısında oluşan
porozitelerin ortalama alanı artış göstermektedir. Her iki
tutma potası için de en fazla ortalama porozite alanına sahip
pota seviyesinin alt bölge olduğu görülmektedir.

Şekil 10. RPT numunelerinde bulunan porozitelerin
ortalama alanı.
RPT numunelerinde oluşan porozitelerin sayısını gösteren
grafik Şekil 11’de verilmektedir. Buradaki sonuçlara göre
tutma pota türünün veya pota seviyesinin birim alana düşen
porozite miktarı üzerine herhangi bir bağlantı
kurulamamıştır. Açık potanın orta seviyesinden alınan
numunenin birim alanına düşen porozite sayısının yüksek
olmasının sebebi ise bu numunede birim alan başına düşen
porozitelerin boyutunun daha düşük olmasıdır. Daha küçük
boyutlu ve sayıca daha çok poroziteler, numunenin birim
alanına düşen porozite yoğunluğunun artmasına sebep
olmaktadır.

•
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Şekil 11. RPT numunelerinde bulunan porozitelerin sayıca
yoğunluğu.
RPT numunelerinde oluşan porozitelerin uzunluk
yoğunluğunu gösteren grafik Şekil 12’de verilmektedir.
Açık tutma potasında potada bulunan ergiyik metal seviyesi
azaldıkça numunelerde bulunan porozitelerin birim alan
başına düşen uzunluğu artmaktadır. Kapalı tutma potasında
ise üst ve orta seviyede birim alana düşen porozite uzunluğu
yakın değerler sergilerken; sıvı metal seviyesi alt seviyeye
indiği zaman fark edilir derece artış göstermektedir. Her iki
tutma potası türünün alt seviyesi için de birim alan başına
düşen porozite uzunluk yoğunluğu oldukça yakın değerler
göstermektedir.

Şekil 12. RPT numunelerinde bulunan porozitelerin
uzunlukça yoğunluğu.
Açık tutma potasının seviyelerine göre alınan RPT
numunelerinde oluşan porozitelerin sayıca yoğunluk
değerlerine göre uzunluk dağılımlarını gösteren grafik Şekil
13’te verilmektedir. Üst pota seviyesinden alınan numunede
oluşan porozitelerin uzunlukları 0,5 mm ile 3 mm arasında
yoğunlaşmaktadır ancak pota seviyesi azaldıkça numunenin
yapısında boyutu 0,5 mm’den başlayıp 10 mm’ye kadar
ulaşan poroziteler bulunmaktadır.
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Şekil 13. Açık tutma potasından alınan RPT numunelerinde
bulunan porozitelerin sayıca yoğunluğuna göre uzunluk
değerlerinin dağılımı.
Kapalı tutma potasının seviyelerine göre alınan RPT
numunelerinde oluşan porozitelerin sayıca yoğunluk
değerlerine göre uzunluk dağılımlarını gösteren grafik Şekil
14’te verilmektedir. Kapalı tutma potasının üst seviyesinden
alınan numunenin sonucuna göre yapıda oluşan
porozitelerin boyutu çoğunlukla 0,5 mm ile 3 mm arasında
değişmektedir. Yapıda oluşan porozitelerin boyutu diğer
seviyelerdeki numunelerin porozitelerinin uzunluklarına
kıyasla daha düşüktür. Üst pota seviyesinde 10 mm’ye kadar
uzunluğu olan porozite görülebilirken alt seviyeden alınan
numunede oluşan porozitelerin boyut dağılımı 0,5 mm ile 5
mm arasındadır. Alt pota seviyesinden alınan numunede
sayıca en yoğun boyut dağılımı 1 ile 3 mm arasında
görülmektedir.

karışabilmektedir. Kırılmanın etkisiyle katlanıp ergiyiğin
içine giren bu çift katlı filmler “Bifilm” olarak adlandırılır
ve dökümde çatlak benzeri kusurlara sebep olabilir [5].
Bifilmler
döküm
parçasında
ciddi
problemler
yaratabilmektedir. Azaltılmış basınç testi metal kalitesinin
belirlenebilmesi (bifilm indeksi) için kullanılan oldukça
efektif bir yöntemdir. Bifilm indeksi ise metal kalitesinin
sayısal olarak gösterilmesini sağlamaktadır [4, 8]. Yapılan
bu çalışmada da görüldüğü gibi, ergiyik metal tutma potası
sistemleri metal ve döküm parça kalitesi üzerinde oldukça
büyük bir etkiye sahiptir. Açık potanın kepçe vasıtasıyla
ergiyik metal alma sistemi bifilm oluşumunu tetiklemesine
rağmen bu sistemle yapılan dökümün ve parçanın kalitesi,
kapalı potanın numunelerinden çok daha iyi sonuç
göstermektedir. Her iki döküm parçası da Al-Si-Cu yüksek
basınçlı döküm alaşımları [9] olarak karakteristik mikroyapı özellikleri göstermektedir. Temsili mikro-yapı
görüntüleri, grafik sonuçlarını destekler şekilde açık pota
sisteminin kapalı pota sisteminden daha iyi döküm kalitesi
sağladığını ortaya koymaktadır. Her iki tutma potası sistemi
için de ergiyik metalin tutma potasındaki seviyesinin döküm
kalitesi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Özellikle kapalı
potadan alınan numunelerin sonuçlarına bakıldığında hem
tutma potasından enjeksiyon makinesine ergiyik metal
tasarım sisteminin hem de ergiyik yapısına sürekli katılan
bifilmlerin döküm kalitesi üzerindeki etkisi oldukça kötüdür.
4. Sonuç







Şekil 14. Kapalı tutma potasından alınan RPT
numunelerinde bulunan porozitelerin sayıca yoğunluğuna
göre uzunluk değerlerinin dağılımı.
Yüksek basınçlı dökümde son ürünün kalitesi oldukça
önemlidir. Yüksek kaliteye sahip döküm parçası elde
edebilmek için yapılan dökümün kalitesinin de çok iyi
olması gerekmektedir. Alüminyum dökümünde, koruyucu
oksit film sıvı metalin yüzeyinde meydana gelir ve sıvı
metalin
içerisine
kırılarak
veya
katlanarak
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Azaltılmış Basınç Testi (RPT), döküm kalitesinin
ortaya sayısal olarak çıkarılmasında oldukça
yaygın olarak kullanılan bir test yöntemidir.
Bifilm indeks sonuçları esas alındığında, açık tutma
potası sistemi daha iyi döküm kalitesi
sağlamaktadır. Kapalı pota sisteminin daha düşük
kalite sağlamasının sebebi ise metalin enjeksiyon
mekanizması olabileceği ön görülmektedir.
Özellikle kapalı potadan alınan mikro yapı
görüntülerinde gözlemlenen porozitelerin oluşum
mekanizmasında bifilm kusurlarının rol oynadığı
görülmektedir.
Her iki ergiyik tutma potası sistemi için; potada
bulunan ergiyik metal seviyesi azaldıkça metal
kalitesi negatif etkilenmektedir. Bunun sebebi ise
yapıda bulunan ve seviye azaldıkça yapıda
bulunma olasılığı artan bifilm kusurlarıdır.
Kapalı potanın açık potaya kıyasla daha kötü
döküm kalitesine sahip olmasının sebebi ise ergiyik
metal enjeksiyonun kepçe ile değil hava basıncı
uygulanarak yapılmasıdır. Ergiyik metale üflenen
hava, yüzeydeki oksit filmin daha kuvvetli bir
şekilde kırılmasına ve kırılan bu oksit filmlerin
ergiyiğin yapısına karışarak bifilm kusuru
oluşturmasına sebep olmaktadır.
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Abstract
Turkey’s position in World Aluminium market & trade
statistics from bauxite to semi finished aluminum products
will be describe in this article. Turkey's position will be
evaluated according to last years.
Özet
Bu bildiride, cevherden başlayarak yarı mamul alüminyum
ürünleri açısından Türkiye’nin Dünya alüminyum
ticaretindeki yeri anlatılmaya çalışılacak. Geçtiğimiz yıllara
göre Türkiye’nin konumu değerlendirilecektir.
1. Dünya Boksit, Alümina, Birincil Alüminyum Üretimi
Alüminyum değer zincirinin ilk üç basamağında yer alan
boksit, alümina ve birincil alüminyum pazarda upstream
olarak tanımlanmaktadır.

Şekil 2. Dünya Boksit Üretimi ve Rezervleri

Boksitten elde edilen alümina ise 2017 yılına kadar son beş
yıl içerisinde sürekli artış göstermiş 2018 yılında ise 130,42
milyon tona gerilemiştir. 2018 yılında alümina üretimindeki
gerileme
Güney
Amerika
ve
Avustralya’dan
kaynaklanmaktadır. Çin ise 2017’de 71 Milyon ton olan
alümina üretimini 72 milyon tona çıkarmıştır.

Şekil 1. Alüminyum Değer Zinciri

Şekil 3. Bölgelere Göre Yıllık Dünya Alümina Üretimi

Alüminyumun doğadaki cevher hali olan boksit rezervleri
2018 yılı itibarı ile yaklaşık 30 milyar tondur. Bu rezervlerin
%24,35’i Gine, %19,74’ü Avustralya ve %12,18’i
Vietnam’da bulunmaktadır. 2017 ‘yılında 309 milyon tonu
bulan Dünya boksit üretimi 2018 yılında 295 milyon tona
gerilemiştir. 2018 yılı boksit üretiminde ilk sırayı
%25,42’lik pay ile Avustralya almıştır. Çin ise %23,72’lik
pay ile Dünya boksit üretiminde ikinci sırada yer almaktadır.

Dünya alümina üretiminde ilk sırayı %54’lük payı ile Çin
almaktadır. Çini %15,41’lik pay ile Avustralya takip
etmektedir. Boksit rezervleri açısından dünyanın en zengin
rezervlerine sahip Gine ise alümina üretim tesisi olmaması
sebebiyle alümina üretiminde pay sahibi değildir.
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Şekil 4. 2018 Yılı Bölgelere Göre Alümina Üretimi

Şekil 7. 2018 Blgelere Göre Dünya Birincil Alüminyum Üretimi

Biricincil alüminyum üretimi ise alümina ve boksitin aksine
sürekli olarak artışına devam etmiş ve 2018 yılında da
büyüme kaydetmiştir. 2018 yılında dünya birincil
alüminyum üretimi 64 milyon ton seviyesine gelmiştir.

2018 yılı itibarı ile Çin’in dünya biricil alüminyum
üretiminden aldığı pay %56,71 seviyesine çıkmıştır. Bu pay
2014 yılında %52,51’dir.
2. Alüminyum Ticareti
2018 yılı itibarı ile dünya alüminyum dış ticaretinde en fazla ihraç
edilen ürünler birincil alüminyum olmuştur. Birincil alüminyumun
toplam alüminyum ihracatındaki payı ise 61,2 milyar dolar ile
%31’dir. Birincil alüminyumu 35,9 milyar dolarlık ihracat rakamı
ile yassı alüminyum ürünleri takip ekmektedir. Ekstrüzyon ürünleri
ise 18,4 milyar dolarlık ihracat tutarı ile 4. sırada yer almaktadır.
     



  

Şekil 5. Bölgelere Göre Yıllık Dünya Birincil Alüminyum Üretimi
  

Dünya birincil alüminyum üretiminin artışında iki bölge
büyümenin öncülüğünü yapmaktadır. Bunlar Çin ve Körfez
ülkeleridir. Özellikle Çin son beş yıl içerisinde 28,3 milyon
ton olan üretimini 36,5 milyon tona çıkararak %28’luk bir
büyüme kaydetmiştir.



 



 

 


    



  

   

Şekil 8. 2018 Yılı Ürün Bazında Dünya Alüminyum İhracatı

Şekil 6. 2014-2018 Çin Birincil Alüminyum Üretimi

Birincil alüminyum, diğer tüm alüminyum ürünlerinin
hammaddesi niteliğinde olduğundan ihracatta ilk sırada yer
alması doğaldır. 2018 yılı dünya birincil alüminyum ithalatı
içerisinde Türkiye 2,55 milyar dolarlık ithalatı ile 7. sırada
yer almaktadır ve dünya birincil alüminyum ithalatından
aldığı pay %4’tür. Bu da Türkiye’nin birincil alüminyum
ihtiyacının
neredeyse
tamamını
yurt
dışından
karşılamasından kaynaklanmaktadır.

9

ALUS’09

ALUS’09

•

9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu - 9th International Aluminium Symposium 			

     

  

2019 İstanbul

yatırımlarının eksikliği sebebi ile uzun yıllardır devam
etmekte ve her geçen yıl artmaktadır.
Yassı Alüminyum

    


   

   
   



 

   

 

 
 
   

Dış ticaret verilerine göre dünya dış ticaretinde en fazla ihraç
edilen ikinci ürün olan yassı alüminyum yaklaşık 36 milyar
dolar ihracat ile ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye yassı
alüminyum ihracatında 637,7 milyon dolar ile 14. sırada yer
almaktadır ve toplam ihracat pazarından aldığı pay %2’dir.

 

    

 
   

  

Şekil 9. 2018 Yılı Dünya Birincil Alüminyum İthalatı

Aynı zamanda ürün grubu bazında değerşendirildiğinde
2018 yılı Türkiye toplam ithalatının %74,6’sını birincil
alüminyum ürünleri oluşturmaktadır. Birincil alüminyum
ithalatı toplam 1,5 milyon ton olan alüminyum ithalatının
1,12 milyon tonuna tekabül etmektedir.

  

 
     

 
  

 

 
   
    
 
  





    
  


 


Şekil 12. 2018 Yılı Dünya Yassı Alüminyum İhracatı

Şekil 10. 2018 Yılı Türkiye Birincil Alüminyum İthalatı

Tüm alüminyum ürün grupları arasında Türkiye’nin en fazla
ihracat gerçekleştirdiği ürün grubu olan yassı alüminyum
Türkiye ihracatının %25,96’sını oluşturmaktadır. 2018 yılı
itibarı ile 209 bin ton olan yassı alüminyum ihracatında en
fazla ihracatı ABD’ye gerçekleştirmiştir.

Birincil alüminyum ithalatında Rusya %17,43 lük payı ile ilk
sırada yer almaktadır. Onu Hindistan %14,98’lik pay ve
Malezya %8,58’lik pay ile takip etmektedir. Türkiye’nin
birincil alüminyum ithalatında Avrupa Birliği ülkelerinin
payı %1 seviyesindedir.

Şekil 13. 2018 Türkiye Yassı Alüminyum İhracatı

Özellikle ABD’nin Türkiye’ye yönelik olarak uyguladığı
ilave vergilere rağmen her geçen yıl ABD’ye olan ihracat
artmaktadır. Bu sonuçta ABD’nin Çin ile olan ticaret
savaşının etkisi büyüktür.
Şekil 11. Yıllara Göre Türkiye Birincil Alüminyum İthalat İhracat
Tutar ve Miktarları

Özellikle birincil alüminyum ithalatında net ithalatçı
konumu
Türkiye’de
birincil
alüminyum
tesisis
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Ekstrüzyon
Dış ticaret verilerine göre alüminyum ürün grupları arasında
dördüncü sırada yer alan ekstrüzyon ürünlerinin alüminyum
ürünleri arasında dünya dış ticaretinden aldığı pay %10’dur.
 

 

Şekil.14 Yıllara Göre Türkiye – ABD Yassı Alüminyum İthalat
İhracat Verileri

ABD yassı alüminyum ithalatı 2017’den 2018’e değişimi
dikkate alındığında ilk 16 ülke arasında Türkiye, ABD’ye
olan ihracatını %270 artış ile en fazla artıran ikinci ülke
konumundadır. Çin ise %45 düşüş ile en fazla ihracatı azalan
ülke olmuştur. ABD’nin Çin’e açmış olduğu ticaret savaşına
rağmen halen ABD’nin ilk tedarikçisi olma özelliğini de
korumaktadır.

 

  

   

 
  

  

  

  
 


  
  
 

  
  

Şekil 16. 2018 Yılı Dünya Ekstrüzyon İhracatı Pasta Grafiği

Türkiye’nin ekstrüzyon ihracatı pazarından aldığı pay ise
%4’tür. Bu oranla Türkiye dünyanın en büyük 6. ihracatçı
ülkesi konumundadır.

Tablo 1. ABD Yassı Alüminyum İthalatı (Miktar x 1000 ton)

Türkiye yassı alüminyum ihracatı 2017 yılında miktar olarak
%8 düşüş gösterse de 2018 yılında tekrar artarak 209 bin
tonu geçmiştir. İthalat ise sürekli olarak artışını devam
ettirmektedir. 2018 yılı itibarı ile Türkiye yassı alüminyum
ithalatı 178 bin tonu aşmıştır. Yüksek ihracata rağmen
ithalatın bu denli yüksek olmasının nedeni Türkiye’de sıcak
hadde mamullerinin üretimindeki eksikliktir. Bu eksiklik
ithalat ile kapatılmaktadır.

Şekil 17. Yıllara Göre Türkiye Ekstrüzyon İthalat ve İhracatı

Türkiye’nin 2014 ve 2016 tarihlerinde kuvvetli olan iç pazarı
sebebiyle ihracatı 155 bin ton civarında yatay bir seyir
izlemesinin ardından 2017 ve 2018 yıllarında ihracat tekrar
yükselişe geçmiş ve 2018 yılı sonunda 208 bin tonu aşmıştır.
İthalat ise Türkiye’deki kuvvetli yerli sanayi sebebi ile 12
bin ton seviyeside yatay seyretmektedir.
Türkiye ekstrüzyon ürünleri ihracatında neredeyse dünyanın
tüm ülkelerine ihracat gerçekleştirmektedir. 2018 yılında en
fazla ihracatın gerçekleştirildiği ülke ise toplam ihracat
pazarımızdan aldığı %23,8’lik pay ile Almanya olmuştur.
Almanya’yı %9,89’luk payı ile Irak ve %4,42’lik payı ile
Avusturya takip etmektedir.

Şekil 15. Yıllara Göre Türkiye Yassı Alüminyum İthalat ve İhracatı
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rağmen TL cinsinden LME alüminyum fiyatları eksi
seviyesine ancak yaklaşabilmiştir.

Şekil 18. 2018 Yılı Türkiye Ekstrüzyon İhracatı

Türkiye’nin 2018 yılı toplam ekstrüzyon ihracatında AB
ülkelerinin payı ise %52,88’dir. Son 10 yıl içerisinde bu oran
10 puan kadar düşmüş olsa da miktar açısından seviyesini
korumuş, son beş yıl içerisinde de %50 seviyesinin altına
düşememiştir. Bu da Avrupa Birliği üyeliği konusunun
alüminyum açısından Türkiye için oldukça kritik bir konu
olduğunu göstermektedir.

Şekil 19. Türkiye Ekstrüzyon İhracatında AB Payı

Türkiye alüminyum endüstrisini yakından ilgilendiren
konulardan biri de 2018 yılının Ağustos ayında yaşanan ani
kur artışı olmuştur. Özellikle LME (Londra Metal Borsası)
‘de fiyatların düşmekte olduğu bir dönemde yaşanan ani
kur artışı Türk Lirası cinsinden alüminyum fiyatlarında
yaklaşık %40’lık bir artışa neden olmuştur. Kasım’da
dengelenme sürecine giren kur ile birlikte LME alüminyum
fiyatlarında ton başına 200 $ ‘a yakın bir düşüş olmasına

Şekil 20. $ ve  Cinsinden LME Alüminyum Fiyatları

3. Sonuç
Türkiye alüminyum sektöründe geçmişte olduğu gibi önemli
bir birincil alüminyum tedarikçisi ve yarı mamul alüminyum
imalatçı ve ihracatçısı konumundadır. Bu konumu coğrafi
olarak değerlendirildiğinde ise doğu ile batı arasındaki bir
ticaret köprüsü oluşturmaktadır. Hammaddesini doğudan
(ilk sırada Rusya gelmektedir) alırken ihracatını ise batıya
(ABD ve AB ülkelerine) gerçekleştirmektedir.
En büyük tedarikçisi Rusya ve en büyük müşterisi
konumundaki ABD ve AB ile olan ilişkileri Türkiye
alüminyum sanayisini oldukça derinden etkilemektedir. Her
geçen yıl artan üretim ve ihracatına paralel artan ithalatı ile
Türkiye, S-400 ve F35 gerginliğinde ABD ve Rusya ile karşı
karışıya iken AB üyeliği konusunda da AB ile olan
gerginliği önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin önündeki
önemli risk faktörleri olarak görülebilir.
Teşekkür
Bu makalede katkılarından ötürü Türkiye Alüminyum
Sanayicileri Derneği’ne ve TALSAD Genel Sekreteri Sayın
Erol Metin’e teşekkür ederim.
Referanslar
[1] Talsad Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği
[2] Tüik Türkiye İstatistik Kurumu
[3] International Trade Centre
[4] USGS U.S. Geological Survey
[5] LME, London Metal Exchange
[6] TCMB , Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
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Teknoloji Transferi ve Alüminyum Endüstrisi
Technology Transfer and Aluminium Industry

TEKNOLOJİ TRANSFERİ ve ALÜMİNYUM ENDÜSTRİSİ R7
Erman Car
Erman
Car
Metkim
Ltd.
/ Turkey
Metalurji Mühendisi / Danışman
Metkim Ltd., 34680, Çengelköy, İstanbul, Türkiye
Özet
Tüm ülkelerin temel amacı, var olan kaynaklarını akılcı bir biçimde kullanarak ekonomik kalkınma hedefine
ulaşmaktır. Geleneksel “ekonomi” tanımı da, yani “sınırlı kaynaklarla, sınırsız insan ihtiyaçlarının karşılanma
çabası” bu konuya işaret eder. Sanayileşmeye bağlı ekonomik kalkınmanın temel aracı “teknoloji”dir. Teknoloji
kapasitesi. Teknoloji üreterek ta da transfer edilerek oluşturulur. Ancak teknoloji transferinin tamamlanması için
belirli adımların yerine getirilmesi gerekir. Aksi takdirde “teknoloji transferi”, sürekli yinelenen “tüketim
harcamasına” dönüşür. Bu çalışmada teknoloji transferinin temel mantığı ve alüminyum endüstrisine
uygulanabilirliği açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler : teknoloji, teknoloji transferi, alüminyum endüstrisi
Abstract
Rational resource utilisation is one of the important factor to reach “economical development”. Traditionaly
economical sciences try to define to meet unlimited human requirements by using limited resources. Technology
is the key component of the economical development by industrialization. National technology capacity depends
technology production and technology transfer. But if the technology transfer is uncompleted it can be
converted to periodical consumption.
I try to investigate technology transfer mechanism and applicability of aluminium industryç
Key words : technology, technology transfer, aluminium industry
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve teknoloji denildiğinde genel anlayış “bilimin icat ettiği”, “teknolojinin ise uygulamaya geçirdiği”
şeklindedir. Bu tanım sorunlu bir tanımdır. Cahit Arf, bilimi doğayı ve evreni bütünüyle algılama çabası olarak
tanımlar37. Teknolojinin amacı ise, doğayı kavramak değil, doğayı değiştirmek ve ardından ”yeni” olanı
üretmektir. Öte yandan bilimsel çalışma salt “insan odaklı” değildir. Yani içinde “insan” olsun ya da olmasın,
doğada ve evrende olan biteni açıklamaya çalışır. Teknoloji ise “insan odaklı” bir kavramdır ve teknolojinin her
aşamasında “insan” ve dolayısıyla “insana yararlı ve uygulamaya yönelik yeni bir şey” vardır. Bu “şey” maddi
bir ürün, bir hizmet, hatta bir güzel sanat icrası da olabilir. Teknolojik bilgi bize bu “şey”in nasıl üretildiğini,
nasıl tüketildiğini veya kullanıldığını sistematik biçimde sunan bilgi demetidir. Ancak, bilimsel bilgi ile
teknolojik bilgi arasındaki organik bağlar nedeniyle, çok kesin bir saf bilim-saf teknoloji ayrımı yapmak
neredeyse imkansızdır5.
Derek Price bilim ve teknoloji, “aynı müzikle dans ettikleri halde kendi bağımsız adımlarını atan iki dansçı”
olarak tanımlar.
Ahmet İnam ise teknolojiyi, sözcüğün kökenine göre şöyle tanımlıyor: “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 üretimii tıp ve bugünkü anlamıyla
mühendislik tümüyle “tekhne” kavramı altında toplanıyordu. Çağımızda kullanılan “teknik” ve “teknoloji”
sözcükleri bu kavramdan türetilmişti”38.
Birinci Sanayi Devrimi sonrası neredeyse teknik ile eş anlamlı olarak algılanan “makina” kelimesi isei
Aristoteles’e göre ise, “machinato” yani Yunanca’dan türetildiği üzere “hileli bir araç” anlamındadır. O halde
teknikle mekaniğin görevlerinde ortaya çıkan çelişkilerin çözümü yoluyla “doğanın aldatılması” ve güçlüklerin
aşılması söz konusuydu3.
Marx ise, teknolojinin insandan kaynaklanan her şeye güç yetirme arayışını ve dönüştürme gücünü şu şekilde
tarif etmektedir: “Teknoloji insanın doğa ile baş etme tarzını, hayatını sürdürmesi için gerekli üretim sürecini
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açığa vurur ve böylelikle aynı zamanda insanın toplumsal ilişkilerinin oluşum tarzını ve bu ilişkilerden
kaynaklanan zihinsel kavrayışları ortaya koyar”.
Veblen’e göre teknoloji “insanlığın varoluşundan bu yana, hayatını kolaylaştıracak ve ihtiyaçlarını karşılayacak
nesnelerin oluşturulması için gereken üretim sürecinden fazlasıdır. Bir bilgi ve inanç sistemi olmasının yanı sıra,
modern hayatın ayırt ediciliğini de yansıtmaktadır. Modern sanayinin sahip olduğu bakış açısı olarak, modern
teknoloji, “tüm insanlığın maddi refah sahibi olmasına doğrudan katkı sağlayan” işçilik içgüdüsüne yatkınlığın
dışsallaştırılmış biçimidir. Bu yüzden, ötekine saygı duyma ya da ötekini gözetme bilincinin modern
biçimidir42”.
Veblen’e göre, bir bütün olarak, sanayi sistemi optimal biçimde işleyebilir. Bir başka deyişle, tek tek
kuruluşlarda optimum üretim kapasitesi kullanımı, bir bütün olarak sanayi sistemi içerisinde optimum üretim
kapasitesini önvarsayar. Veblen, “sanayi uzmanlarının, üretim mühendislerinin (yani faal sınıfın) ortak bir
anlayış etrafında birlikte çalışması koşuluyla, böyle bir duruma ulaşılabileceğini ileri sürer. Ama öncelikle,
“birbirleriyle çelişen farklı amaçlarla çalışmaması koşuluyla42” diye ekler.
Teknolojiyi mantık ve sistem içerisinde bir olgu ve bu olgunun meydana getirilmesinde uygulanan maharet ve
ustalık sistemleri olarak düşünürseki dünya üzerinde düşünebilen tek varlık insan olduğuna göre, mantıklı bir
düşüncenin ürünü olan bu durumda, doğal olarak insanlık tarihiyle bir bütün oluşturmaktadır3. Bilim
adamlarının doğayı şekillendirmede ve kontrol edilmede kullanılan bilgiyi toplamaya başlamalarından uzun
zaman önce de teknoloji vardı. Bilinen en eski teknolojilerden biri olan taş alet imalatı, mineraloji ve jeolojinin
ortaya çıkışından önce, 2 milyon yıl boyunca gelişimini sürdürmüştür3.
Artık teknoloji, yavaş veya hızlı ileri doğru bir hareketin içindedir ve dünyanın her kısmı da bu yürüyüşe, şu
veya bu kapasitede, belli bir tempoda katılmak durumundadır 5.
Bilgi
Teknolojinin analizinde teknolojik bilgi kavramı önemli bir yer tutar. Ekonomik açıdan bakıldığında, değişen
dünya koşullarında eskiden ekonomik aktörler arasındaki bağımlılık somut olarak ürün ve hizmetlerin üretim
süreçleri ile ilgili iken, bugün daha geniş kapsamlı bir tanım olan “bilgi yaratma” sürecine kaymıştır. Rekabet
faktörünün önemi çerçevesinde “üründen” “bilgiye” doğru olan bu değişim, sanayi kuruluşlarının düzeninin
büyük ölçüde etkilemiş ve şirketlere atfedilen statik bakış açısının, dinamik bir bakış açısına dönüşmesine neden
olmuştur. Değişen iktisadi küreselleşme kuramları bunu, sanayi üretim sistemlerinin “uluslararasıllaşmasından”
bilgi yaratımının ve üretiminin “küreselleşmesine” bir kayış olarak göstermektedir. 39
Bilgi, ekonomik anlamda bir “meta” olarak düşünüldüğünde, diğer ekonomik metalardan farklılık gösterir.
Diğer ekonomik metaların tüketimi arttıkça değeri azalırken, bilgini tam tersine tüketimi arttıkça değeri artar.
Teknolojilerin etkin şekilde seçimi, edinilmesi, özümsenmesi, kullanılması ve dönüştürülmesi, her aşamada
teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Oysa teknolojik bilgi açık (kodlanmış) ya da örtük olabilir.
Açık bilgi; bilginin bir dizi kod ya da dil gibi formal yollarla ifade edilerek, sahibinden büyük ölçüde
ayrılabildiği ve bir araç üzerine kaydedilip başkalarının kullanımına sunulduğu ve deneyimlerden
soyutlanabilen bilgidir. Bu durum teknolojik bilginin metaya dönüşüp piyasada dolaşıma girmesini ve
aktarımını büyük ölçüde kolaylaştırır.
Örtük (gömülü) bilgi ise, pratikte elde edilen ve deneyim ve uygulamalarla geliştirilen bilgidir. Bu nedenle ona
sahip olandan koparılması mümkün değildir ve bilgi sahibi istese dahi teknolojiyle ilgili bilgisini başkalarına
sözlü, yazılı ya da görsel-işitsel yollarla aktaramaz (Michael Polanyi’nin deyişiyle “ifade edebildiğimizden
daha fazlasını biliriz”). Bu aktarımı sağlamak için bilfiil teknolojinin içerdiği etkinliği gerçekleştirmek gerekir.
Teknolojik bilginin örtük boyutu bireysel (çalışanlar), örgütsel (firma) ya da makro düzeylerde kendini gösterir
ve etkin bir teknoloji aktarımı sürecini zorlaştırır, bazen imkansız kılar.
Bilginin bir değer olduğuna ilişkin birkaç gösterge sıralamak gerekirse:
1- Bilginin erişilebilir çıktılarını açık bilgi olarak görüyoruz; ancak, yaratıcı süreçler genellikle gömülü bilginin
ürünüdür.
2- Açık bilginin, global ölçekte dağıtımı giderek hızlanmaktadır; gömülü bilgi ise sıkı sıkıya korunmaktadır.
3- Ürün veya hizmetlere, ulaşılan açık bilginin uygulanabilmesi durumunda bile, rekabetçilik için gerekli temel
altyapı giderlerinde dramatik düşüşler gözlenmektedir.
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4- Daha önce de belirtildiği gibi, fiziksel varlıklar kullanıldıkça tükenmesine rağmen, bilgi yeni bilgiler
doğurmaktadır.
5- Bilgi üretimindeki patlama, hızlı dağıtım araçlarının da devreye girmesiyle, sürekli aynı bilgiyle rekabetçi
kalınmasını imkansız hale getirmiştir. Bilgiyi üretmek kadar bilgiyi yönetmek de önemli bir unsur olmuş ve bu
bütünsel yaklaşım, çokça duyulan bilgi ekonomisi kavramının temelini oluşturmuştur1.
Mühendislerin temel derdi ise, teorik donanımları ile mühendislik hüner ve deneyimlerini birleştirerek gömülü
ya da örtük bilgiye ulaşmaktır. 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. 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.
Teknoloji Transferi
Bilgi, karmaşık ve genellikle maliyeti yüksek bir ‘diğerlerinden öğrenme’ sürecini de içeren, araştırma ve
inovasyon süreçlerinde elde edilmektedir. Teknoloji transferi de, temel olarak, bu karmaşık ve maliyeti yüksek
öğrenme sürecidir. Teknoloji transferi, transfer edilen teknoloji transfer edence tamamıyla anlaşılmadan ve bu
teknolojiden yararlanmaya başlamadan tamamlanmış sayılmaz1.
Bilimsel sonuçlar bir dereceye kadar kamu malı ya da insanlığın ortak malzemesi olarak sayılabilir. Ancak,
genelde firmaların (ve bazı devlet kurumlarının) üretip sahip olduğu teknolojilerde durum böyle değildir.
Patentlenmiş veya patentlenmemiş, yayımlanmış veya yayımlanmamış teknik bilgilerin bir kısmının, çeşitli
nedenlerle (gizlilik, rekabet, çevre ve etik sorunlar vb.) teknoloji piyasasına arz edilmediğini biliriz.
Teknolojilerin ulusal bir ekonomide legal ya da illegal yayılması (diffusion of innovation); içerilmiş (embodied)
veya içerilmemiş (disembodied) biçimlerde uluslararasında transferiyle (transfer of technology) toplumların
teknoloji stokları sürekli değişir ve canlı kalır5.
Bir toplumun teknoloji stokunun büyüklüğü ve canlılığı, yani tekniklerin kullanılabilir, işlevsel ve katma değer
yaratan kısımlarının toplam bilgi stokuna oranı olarak tanımlanabilecek “teknoloji kapasitesi” iki ana unsura
bağlıdır:



Teknoloji üretme ve
Transfer edilen yabancı teknolojileri özümseme yeteneği.

Modern bir toplumda teknoloji üretimi için, Ar-Ge sisteminin büyüklüğü ve etkinliği, bu alanda harcanan mili
gelirin payı, teknoloji satın almak ve bunu uyarlama/özümseme, yani girişimcilerin teknoloji transferi için
ayırdığı kaynaklarla bu teknolojileri seçmede göstereceği beceri ve akıl en önemli parametrelerdir. Fakat
zaman içinde ve ülkelere göre nispi ağırlıkları değişse bile, herhalde bu iki ana unsur birbirini tamamlamalıdır.
Japonya ve Güney Kore, kendi modernleşmelerinde önce kitlesel teknoloji transferine ağırlık verdiler ve
özümseme kapasiteleri yüksek olduğu için, araştırma sürecine girdiklerinde kendi teknolojilerini yaratmaya
çalıştılar; ama hiçbir zaman tamamen teknoloji transferi ağırlıklı bir politika sürdürmeye çalışmadılar. Zaten
araştırma kapasitesi olmazsa, teknoloji transferi de yatırımdan çok bir “tüketim harcaması” niteliği alır ve
sürekli yeni teknolojiler için, daha doğrusu teknoloji ürünleri için, artan bir harcama kapısı olur. Türkiye
bunun örneğidir. Ayrıca, sadece ulusal Ar-Ge çabasıyla, canlı bir teknoloji stoku götürmek de günümüzde pek
mümkün görünmüyor. ABD gibi bilim ve teknolojide lider bir ülke dahi, teknoloji transferi yapmakta, her şeyi
kendi kaynağı ile karşılamaya kalkmamaktadır. (Kendi Ar-Ge kaynaklarının ötesinde, tüm dünyanın beyinlerini
çekerek, teknoloji transferinin en etkili yolunu kullanmaktadır). İngiltere, kendi yarattığı teknolojilerle Birinci
Sanayi Devrimi’ni yaratan toplum olmakla birlikte, daha 19. yy ortasında yeni teknolojilerin az gelişmiş saydığı
ABD’den transfer etmeye başlamıştı bile5.
Teknoloji transferi temel olarak bu kompleks ve maliyetli öğrenmenin prosesidir. Teknoloji transferi, transfer
eden tarafından tamamı ile anlaşılmadan ve teknolojiden yararlanmaya başlamadan tamamlanmış
sayılmaz. Teknoloji transferinden bahsederken anahtar içerik işte bu tanımda yatmaktadır. Bu kriterin
sağlanıp sağlanamadığını test etmek için, transfer edenin seçtiği teknolojiyi yerel sosyo-ekonomik çevreye ve
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hammaddelere hangi oranda adapte ettiğine ve daha üst seviyede geliştirerek orijinal bir teknoloji olarak
başkalarına satıp satmadığına bakmak gerekir. Bu kapasitenin oluşmaması durumunda seçilen ve transfer edilen
teknolojinin uygun, sürdürülebilir ve güvenilir bir teknoloji olmadığı, belki ucuz ama kötü bir teknoloji olduğu
sonucuna varılabilir37.
Teknoloji transferini, bu aktarımla ve aktarılan bilgiye egemen olmakla ilişkilendirerek dikey teknoloji transfer
yöntemleri ve yatay teknoloji transfer yöntemleri olarak ikiye ayırmak mümkündür:




Dikey teknoloji transferi için şirket içi, yatay teknoloji transferi için ise kuruluşun dış aktörlerle
ilişkileri ile teknoloji edinim ve yayınım sistemi anlatılmaktadır40. Dikey teknoloji transferinde transfer
edilen teknoloji bir şeylere (örneğin donanıma) gömülüdür ve transfer edilen teknolojiye hakimiyet ve
bu teknolojiyi bir üst seviyede geliştirme yeteneğinin kazanılması pek fazla mümkün değildir. Sürekli
dışa bağımlılık söz konusudur. Bu nedenle dikey eksenin üstünde teknolojinin satın alındığı,
üstünlüğünü ve hakimiyetini koruyan firma; altta ise bağımlı, sürekli yüksek bedel ödeyen firma
bulunmaktadır.
Yatay teknoloji transferinde ise, gömülü bilgiye erişim vardır. Bunun sonucu teknolojiye erişim, uygun
olanı seçme, tedarik, absorbsiyon, özümseme, bir üst seviyede geliştirme ve daha sonra teknoloji
üretimi mümkündür. Bu yöntemde teknoloji, Ar-Ge, üniversite sanayi işbirliği, kümeler içinde yer
alma gibi firma içinde ya da dışında, ilgili tüm tarafların yoğun olarak teknoloji geliştirme veya üretme
çalışmalarına katıldığı; teknolojinin derinlemesine özümsendiği ve ilişkiler bakımından yatay işbirliği
ve etkileşim modellerinin daha ağır bastığı araç ve sistemlerle edinilmektedir. Yatay teknoloji transfer
yöntemlerinin ortak paydasında Ar-Ge ya da giderek kabul gören ismiyle ‘araştırma-teknolojik
geliştirme’ yoğunluğunun yüksek çabaları vardır.

Teknoloji transferinin gerekçeleri transfer eden taraflar açısından birbirinden farklılaşmaktadır. “Azgelişmişlik”
kavramını nedenlerin oluşturduğu bir sonuç olarak düşünürsek, bu nedenlerin arasında:
 Kaynakların kıtlığı ve yeterince kullanılamaması,
 Teknolojide ve organizasyonda gecikmişlik,
 Gelişmede yer alan insan ve madde kaynaklarının kötü kullanılması ve ya elden kaçırılması ilk bakışta
göze çarpar52.
Bu nedenler doğal olarak, aynı zamanda azgelişmiş ülkeleri teknoloji transferine iten nedenlerdir.
Bunun yanı sıra mevcut tesislerin modernizasyonu, kârlılık artışı sağlamak gibi sebeplerden de bahsetmek
mümkündür. Teknoloji ihracında etkili olan sebepler ise, teknoloji üretimi esas olan firmaların geliştirdikleri
teknolojileri satmak suretiyle giderlerini karşılamaları ve kâr elde etmeleri, üretilen bir yatırım malı veya yarı
mamulün satışını yaygınlaştırmak için bunları kullanan teknolojilerin satışı, yeni teknolojileri kullanmaya
başlayan firmaların eskiyen teknolojilerini satarak kâr sağlamaları, mal satışı zorlaşan pazarlara yarı mamul
satışını sağlayacak şekilde teknoloji (veya lisans, know-how ve patent) satışı, yaygınlaşan teknolojileri satmak
suretiyle ek kâr sağlanması olarak ifade edilebilir. Teknoloji ihracını yapan taraflar için temel amacın ‘kârlılık’,
ithali yapan taraf için ise temel hedefin ‘kalkınma ve rekabet gücü kazanma’ olduğu görülmektedir 2.
Günümüzde, teknolojik alanda yeterli ve gerekli birikimi yaratamamış veya sahiplenememiş ülkelerin, gelişme
ve ilerleme ile halka refah sağlama konularında daima geri kaldıkları, somut örnekleriyle görülmektedir. O
halde, geri kalmış ülkeler için ekonomik gelişmişliğin kısır döngüsünü kırmanın temel şartı gerekli teknolojik
birikimleri temin etmek, bunlara sahip olabilmektir. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi, geri kalmış ülkelerin
çoğu için üstesinden gelinemeyecek kompleks ve pahalı bir süreç hüviyetini taşıdığından “teknoloji transferine
gitmek” daha çok başvurulan bir alternatif olmaktadır.
Teknoloji transferi süreci:
- seçim ve edinme,
- özümseme ve geliştirme,
- üretim olarak sıralanabilecek üç temel adımdan oluşur.
Geriden gelen azgelişmiş ülkelerin, erken sanayileşmiş ülkeleri yakalayabilmek için geliştirmeleri ve
uygulamaları gereken öğrenme temelli teknoloji transferi politikasının, her bir aşaması ayrı ayrı büyük bir
öneme sahip olmakla birlikte özellikle bu üç adımda şekillenerek sonuç verebileceğini söyleyebiliriz 2.
Seçim ve edinme aşaması, ihtiyaç tespiti ve uygun teknolojinin seçimi ile birikte öğrenme başarısını doğrudan
etkileyecektir. Ülkenin iktisadi yapısı ve istikrarı, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı, beşeri, fiziki ve
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mali sermaye mevcudu ve potansiyeli, teknolojik yetenek kapasitesi, bilim, teknoloji, sanayi ve kalkınma
politika ve stratejisi teknoloji seçimini ve edinim sürecinin başarısını belirleyici temel faktörlerdir2. Bu faktörler
aynı zamanda teknolojinin yatay ya da dikey hangi yöntemle edinileceğini de belirler. Transferin dikey transfer
yöntemleri ile gerçekleştirilmesi, transfer edilen teknolojiye hâkimiyet ve geliştirme yeteneğinin olmamasını ve
sürekli dışa bağımlılığı ifade ederken, yatay transfer yöntemleri teknolojiye erişim, uygun olanın seçimi, tedarik,
asimilasyon, geliştirme ve ileri aşamada teknoloji üretiminin mümkün olmasını ifade etmektedir1.
İşletme ölçeğinde ise seçme ve edinme aşamasında “fizibilite” süreci kritik bir süreçtir.
Özümseme ve geliştirme aşamalarını kapsayan ikinci adım, öğrenme temeli üzerine kuruludur. Bu adımda,
transfer edilen teknolojiden öğrenmeyi sağlayacak ve bunu üretim altyapısına dönüştürecek ‘insan’ ve insanın
nitelik ve becerilerini ifade eden beşeri sermaye planı ön plana çıkmaktadır. Mevcut beşeri sermaye birikiminin
etkin kullanımıyla teknolojik yetenek kapasitesinin arttırılması özümsemeyi mümkün kılacak ve transfer edilen
teknolojinin geliştirilerek yeniden üretilmesine imkân verecektir. Gerek çokuluslu firmaların üretim yapmak
amacıyla yatırımda bulundukları ülkelere taşıdıkları gelişmiş teknolojiyi bulundukları ülkenin çevresine
uyarlama gereklilikleri, gerekse de ev sahibi ülkenin bu gelişmiş teknolojiden öğrenmeyi sağlayabilmesinde
temel faktör ‘insan’dır. Her iki taraf için de öncelikli olarak bilim adamları, mühendisler olmak üzere tüm ArGe personeline önemli görevler düşmektedir. Beyaz yakalılar olarak ifade edilebilecek olan bilim adamı ve
mühendisler mavi yakalıların niteliklerinin artmasını sağlarken yenilikçi üretim sürecinde başat rol oynayan
mavi yakalılar da sürekliliği ve etkinliği sağlamaktadır. Özetle, öğrenme temelli bir politikanın bel kemiğini
oluşturan özümseme ve geliştirme aşamasında bilginin kaynağını oluşturan ‘insan’ ve insana yapılan her türlü
yatırım bilgi temelli kalkınma sürecini sürdürülebilir kılacaktır2.
Özümseme ve geliştirme aşamasında formasyon sahibi ve takım çalışması kültürüne sahip mühendis
kadrosunun varlığı belirleyici olmaktadır.
Üçüncü ve son adım ise özümsenen bilgi ve teknolojinin yeniden ve yenilenerek üretilebilir hale geleceğini
ifade eden aşamadır. Bu aşamada Ar- Ge personeli ve uzmanlaşmış mavi yakalılardan oluşan eğitimli işgücü ile
birlikte yenilik sisteminin bilgi üretimini ve uygulanmasını sağlayacak bir altyapıyı oluşturması ve bununla
birlikte çeşitli sektörel teşvikleri içeren yönlendirici ve kolaylaştırıcı stratejileri uygulayan devlet aktörü
belirleyici rol oynayacaktır. Kurumsal yapılanmanın desteği ile teknolojik öğrenme çabalarının sonuç vereceği
bu son adımda yeni bilgi üretimi, yeni ürünlerin tasarımı ve uygulanması mümkün olacaktır2.
Üniversite ve gerçek Ar-Ge kurumları ( işletmelerin “kalite kontrol” bölümü gibi çalışan değil) ile iletişim ve
ilgili teknoloji üzerinden gömülü (örtük) bilgi üretmek ana amaç olmalıdır.
Bu anlamda, yani teknolojiyi bilgi olarak gören yeni yaklaşım da dikkate alındığında bu süreçler bütünü, yani
teknoloji transferi;
“teknoloji, bilgi, birikim, know-how, tasarım, üretim yöntemleri ve sistemlerinin; faydaya ve ekonomik değere
dönüşümünü temin etmek için veya daha da gelişmesini ve yeni ürünler, uygulamalar, malzemeler ve prosesler
yaratılmasını sağlamak amacıyla bilimsel ve araştırma kurumları, endüstri, kamu vb. ilgili taraflar arasında
paylaşılması” şeklinde de tarif edilmektedir24
Türk Alüminyum Endüstrisinin Çıkmazları ve Fırsatları
Çıkmazlar
Enerji
Dünya sınırlı bir alan ve sınırlı enerji kaynaklarına sahiptir. Tüm insanların duyduğu bir ihtiyaç olması ve
yoksunluğunun insan yaşamını olumsuz yönde oldukça fazla etkilemesi nedenleri ile enerji etkin ve verimli
kullanılmalı ve kesinlikle israf edilmemelidir46.
Ülkemizde enerji kaynaklarının yetersizliği, enerjide büyük oranda dışa bağımlı olunması ve bu oranın giderek
artması, enerjinin bütün sektörlerde etkin ve verimli kullanılmasının önemini bir kat daha artırmaktadır. En
uygun ve en ucuz enerji, enerjinin etkin ve verimli kullanılmasıyla sağlanacak enerji tasarrufu ile elde
edilendir46.
Enerji verimliliğinde, yoğun enerji kullanan ağır sanayi sektörü ve enerji tüketiminin yanı sıra enerji tüketen
ürünler üretmesi itibariyle sanayi sektörü öncelikli ve önemli sektörlerdir. Sanayi sektöründe enerji verimliliği
yüksek ürün ve araçlar üretilmesi yasalarla zorunlu hale getirilmelidir 46.
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Enerji üretimi için kullanılan fosil yakıtların ve özellikle kömürün sera gazı salınımını yükselterek iklim
değişikliğine yol açan nedenlerinden biri olduğu tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edilmiştir. Bu gerçekten
hareketle, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakılabilmesi için fosil ve özellikle kömür yakıtlı enerji
üretimi ile sanayi tesislerinin en aza indirilmesi sağlanmalıdır. Isınma ve diğer mesken kullanımlarında fosil
yakıtlar kısıtlanmalı, taşıma sektöründe petrol bazlı yakıtlar yerine yenilenebilir kaynaklarla doldurulabilen
elektrikli akülerle çalışanların kullanılması teşvik edilmelidir46.
Birincil alüminyum üretimi enerji yoğun bir prosesdir. Ancak bu tanım göreceli bir tanımdır ve açıklanmaya
gereksinimi vardır. Bir proses için gerekli olan enerji, sadece prosesin yürümesi için gerekli olan girdilerden
birisidir. Burada önemli olan nokta “enerji etkinliği” kavramıdır. Enerji etkinliği, yalnızca üretim için gerekli
olan enerji miktarını değil, ürünün tüm ömrü boyunca ihtiyaç duyacağı enerjiyi dikkate alınır. Bu konu için
alüminyum tipik bir örnektir. Çünkü alüminyum kullanımı yaygınlaştıkça, çök önemli miktarlarda enerji
tasarrufu sağlanır.
Alüminyum için gerekli olan enerjiyi 3 aşamada incelemek mümkündür:




Birincil alüminyum üretimi için gerekli olan enerji,
Alüminyumdan üretilmiş ya da alüminyum içeren bir ürünün kullanımı için gerekli olan enerji,
İkincil alüminyum üretimi için gerekli olan enerji.

Birincil alüminyum üretimi için gerekli olan enerji, 1 kg birincil alüminyum üretimi için gerekli olan enerji
miktarı farklı kaynaklardan aşağıdaki tabloda verilmiştir. Gerekli olan enerjinin büyük bölümü yenilenebilir su
kaynaklarından karşılanmaktadır. Kömür ise ikincil durumdadır.
Son 25-30 yıllık dönemde ise birincil alüminyum yatırımları doğal gazın yaygın ve ucuz olduğu Orta Doğu ve
Gulf bölgesine kaymıştır.

Tablo: Farklı kaynaklara göre kilogram alüminyum başına enerji tüketimi (alümina dahil)
Kaynak
Norgate
Norgate
Norgate
Cambridge
Avustralya Alüminyum Birliği
Grant
Choate ve Green

Enerji tüketimi
MJ/kg Al
211
150
120
260
182-212
207
133

Notlar (elektrik enerjisine
dönüşüm verimi %)
Kömür % 35
Doğal gaz % 54
Su % 89
Kömür % 35
Kömür % 35
Kömür % 35
Amerika için ortalama değer

Tablo: Farklı kaynaklara göre kilogram alüminyum başına enerji tüketimi (alümina üretimi hariç, sadece
elektroliz prosesi)
Kaynak
Schwarz
IAI
Norgate
Norgate
IAI
Cambridge
Cambridge
Cambridge
Choate ve Green
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Enerji tüketimi
(MJ/kg Al)
47
54
66
46
69
55
160
50
56

Notlar
Elektrik bazında
Ortalama elektrik
Maksimum elektrik
Elektrik bazında
Maksimum elektrik
% 95 su bazlı enerji üretim verimi ile,
% 35 kömür bazlı elektrik üretimi verimi ile
% 100 elektrik üretim verimliliği ile
Amerika ortalaması
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Ticari taşıtlarda alüminyum kullanımı ile taşıtın kendi ağırlığı azalırken, taşıyabileceği yük miktarı artar.
Böylece birim enerji maliyeti ve dolayısı ile taşıtın amortisman süresi düşer. Örneğin alüminyum kasa ve şaseye
sahip bir damperli kamyon yılda 50 000 kWh enerji tasarrufu sağlayabilir ve çelik yerine alüminyum
kullanımının neden olduğu ilave enerji 1.5 yıldan daha kısa bir sürede geri kazanılır.
İkincil alüminyum üretimi için gerekli olan enerji, alüminyum enerji bankası olarak da tanımlanır. Çünkü
alüminyum malzeme hiçbir zaman kaybolmaz, ömrünü doldurduktan sonra birincil üretimimin yalnızca % 5’i
kadar bir enerji tüketimi ile yeniden değerlendirilir.
Yeniden üretimi en yaygın olan alüminyum malzemelerin başında içecek kutuları gelir. Alüminyum içecek
kutularının yeniden üretimi ile sağlanan enerji tasarrufuna ilişkin birkaç çarpıcı örnek aşağıda sıralanmıştır:
Haftada 1 kutu yanı yılda 52 kutu alüminyum içecek tüketildiğinde, bu kutularin yeniden üretilmesi ile sağlanan
enerji tasarrufu televizyonun 156 saat (6.5 gün), gece lambasının 298 saat (8.7 gün) ya da 100 km’de 9,5 litre
benzin tüketen standart bir binek otomobilinin 130 km seyahatte tüketecegi enerjiye eşittir.
Alüminyum hurdaların daha fazla toplanması ve döngüye dahıl olarak daha fazla yeniden üretilmiş aluminyum
ürün kullanılması, hem alüminyum endüstrisi hem de sürdürülebilir kalkınma kaygısı taşıyan herkes için
oldukça önemlidir.
Tablo: İkincil üretim sürecinde enerji ihtiyacı
İşlem
Ergitme
Döküm
Toplam

Enerji
tüketimi
(MJ/kg Al)
4.5
0.5
5.0

Ölçüt enerji
tüketimi
(MJ/kg)
2.1
0.3
2.4

Tablo : Uluslararası Alüminyum Enstitüsü (IAI) verilerine göre birincil ve ikincil alüminyum üretiminde kg
alüminyum başına enerji tüketimi
İşlem

Tipik enerji tüketimi

Çarpan

Boksit madenciliği
Alümina rafinasyonu
Anot üretimi
Elektroliz
Toplam birincil üretim
İkincil üretim

0.15
16
9
117

5
1.9
0.44
1.02

10

1

Toplam enerji tüketimi
(MJ/ton)
0.75
30
4
120
155
10

Türkiye’nin 2016 yılındaki toplam enerji arzı 136,5 milyon tep’dir. Bu arzın kaynaklara dağılımında, ilk sırayı
42 milyon tep ve toplam arzın %31’i ile petrol almıştır. Petrolü, 38 milyon tep ve %28 pay ile kömür, kömüre
çok yakın değerle doğal gaz, 8,3 milyon tep ve %6 ile jeotermal, rüzgâr ve güneş toplamı, 5,8 milyon tep ve %4
ile hidrolik, 3,4 milyon tep ve %3 ile biyoenerji, atık ve diğer kaynaklar izlemiştir48.
Toplam enerji üretiminin toplam enerji arzını karşılama oranı; son 26 yıllık dönemde %48 den %26’ya düşerken
2000-2016 yılları arasındaki on altı yılda ise %33’den %26’ya düşmüştür. Başka bir ifadeyle, Türkiye’nin
toplam enerji arzında dışa bağımlılığı, 1990’da %52 iken, 2000 yılında %67, 2010’da %70 ve 2016 yılında %74
düzeyine çıkarak son yirmi altı yılda %22 artmıştır. Sonuç olarak, enerji güvenliği ve güvenirliği için, enerji
üretiminin artırılması, enerji arzını karşılama oranının yükseltilmesi gerekir. Ancak plansızlık ve yanlış enerji
politikaları nedeniyle üretime gereken önem verilmemiş ve enerji üretimi artışı gerileyerek Türkiye’nin dışa
bağımlılığı ve cari açığı artmıştır48.
Türkiye ekonomisinin geneline hakim olan dışa bağımlılıktan kaynaklanan sorunlar dizisi, enerji alt alanı için de
geçerlidir. Makro ekonomideki her türbülans, kaçınılmaz olarak enerji alanına da yansımaktadır. Enerjide dünya
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piyasalarında görülen dalgalanmalar ise, ekonominin geneline bazen olumlu bazen olumsuz rüzgârlar
taşımaktadır. Bilindiği gibi, Türkiye hem enerji kaynaklarını hem de birçok ham maddeyi ithalatla sağlıyor,
bağımlı yani. Türkiye, 2017’den başlayarak bunları hem pahalılaşmış dolar ile hem de dünyada tırmanan yeni
fiyatlarla almak durumunda kalmıştır. 49.
Türkiye yılda ancak 2,5 milyon ton ham petrol üretmekte ve buna karşılık 25 milyon ton ham petrol ithal
etmektedir. Yani, Türkiye’nin kullandığı petrolün %91ithal petroldür. Benzer durum, doğal gaz için de
geçerlidir. 350 milyon m3 yıllık üretim ve 54 milyar m3 ithalat söz konusudur49.
Elektriğe bağlı olarak birincil alüminyum maliyeti hesaplandığında kabaca aşağıdaki tabloda verilmiş değerlere
ulaşılabilir:
Elektrik fiyatı (USD/MW)
Elektroliz proses maliyeti
USD/ton Al

25
1 695

30
1 760

35
1 830

40
1 900

45
1 960

50
2 030

55
2 100

60
2 160

Tablodan görüldüğü üzere, kritik enerji fiyatı, LME’deki değişime bağlı olarak 30-45 USD/MW aralığıdır. Bu
değerin üzerinde, sadece doğrudan fabrika maliyetleri dikkate alındığında bile işletmenin karlılığı olanaklı
değildir. Bugün enerji maliyeti 45 USD/MW’ın üzerinde olan tesisler üretimlerini durdurmaktadır.
Türkiye’nin nesnel koşullarda birincil alüminyum üretimi ekonomik açıdan gerçekçi değildir. Türkiye ikincil
kaynaklarını verimli kullanmanın yollarını aramalıdır.

Boksit
Tablo : Boksit ve boksit yapısını oluşturan ana mineraller
Mineral
Boksit
Gibsit
Böhmit
Diasporit
Kliahit

Kimyasal
formül
Al2O3.2H2O
Al2O3.3H2O
Al2O3.H2O
Al2O3.H2O
Al2O3.3H2O

Al (%)

Al2O3 (%)

39.12
34.62
45.00
45.00
34.62

73.9
65.4
85.00
85.00
65.4

İçerdiği su
(%)
26.1
34.6
15.00
15.00
34.6

Sertlik
(Mohs)
1-3
2.3-3.5
3.5-5.0
6.5-7.0
1.3

Yoğunluk
(gr/cm3)
2.0-2.55
2.3-2.4
3.01-3.06
3.3-3.50
2.0-2.55

Metalurjik kalite alümina üretimi için gerekli olan boksitlerde aranan en önemli kriter, tenörden de önce alümina
rafinerisine yakınlıktır. Çünkü boksit taşıma maliyetleri, toplam alümina üretim proses maliyetinde en önemli
bileşendir. Bu nedenle zaman zaman rafineri yakınındaki düşük tenörlü cevher, uzaktan gelecek yüksek tenörlü
cevhere tercih edilir. Enerji ile birlikte diğer önemli kriterde boksitin silika içeriğidir. Teroik olarak %5’in
pratikte ise % 3,5’ün üzerindeki aktif silika içeriği, alümina rafinasyonunun ikinci önemli maliyet bileşeni olan
kostik soda tüketimini arttırır.
Bu nedenle alümina rafinerilerinin yatırım planları hazırlanırken rezerv, işletme tipi ve yatırım maliyetleri ile
birlikte, boksit taşıma maliyeti de ana bileşenlerden birisi olarak dikkate alınır. Öte yandan, alümina tesisleri
genellikle yüksek kapasiteli tesislerdir ve ihracat amaçlı çalışırlar. Bu nedenle limana yakın olmak
zorundadırlar. Hem limana hem maden yatağına uygun uzaklıkta yer seçimi oldukça önemlidir.
Teorik olarak bakıldığında, Türkiye’de bilinen alüminyum kaynaklarını boksit ve diasporit, zımparataşı ve Orta
Anadolu’da varlığı bilinen, ancak üzerinde ciddi araşturma yapılmamış Nefeli ve Siyenit yatakları
oluşturmaktadır6.
Türkiye boksit yataklarının yaklaşık % 88’i diasporitik, demirli diasporitik ve lateritik tip boksitlerden
oluşmakta ve bunların aşağı yukarı tamamı Toros Kuşağı üzerinde yer almaktadır6.
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Türkiye’de görünür 57 000 000 ton, muhtemel 365 000 000 ton olmak üzere toplam 422 000 000 ton boksit
potansiyeli olmasına karşın böhmitik karakterli boksit toplamı 36 000 000 ton ve işletilebilir rezerv toplamı 63
300 000 ton’dur. Yani bu kaynaklar ile ve günümüz teknolojisinde Türkiye ‘de sadece 16 milyon ton
alüminyum üretebilecek, ekonomik ve işlenebilir boksit vardır. Türkiye dünya boksit potansiyelinin % 1’ine,
ancak işletilebilir boksit potansiyeli sadece % 0,2’sine sahiptir 6.
Günümüz teknolojisinde, Bayer Prosesi ile sadece Seydişehir-Akseki bölgesi boksitleri metalurjik kalite
alümina üretmeye uygundur. Diğer sahalar için ekonomik işleme yöntemleri araştırma ihtiyacı vardır.
Tablo : Türkiye boksit yatakları6
Bölgeler
Seydişehir
Akseki *
Zonguldak
Kokaksu
YalvaçŞarkikarağaç
Payas-İslahiye
TufanbeyliSaimbeyli
Muğla-MilasYatağan
Bolkardağı
Alanya
Toplam

Görünür
rezerv (000
ton)
35 250

Muhtemel
rezerv (000
ton)
1 250

5 900

Toplam rezerv
(000 ton)
36 500

İşeltilebilir
rezerv (000
ton)
31 000

Böhmitik

3 400

9 300

5 000

Böhmitik

-

115 600

115 600

-

-

215 500

215 500

5 500

6 000

11 500

9 800

Demirli
diasporitik
Demirli
diasporitik
Diasporitik

9 400

11 200

20 600

17 500

Diasporitik

1 300
57 350

3 900
7 700
364 500

3 900
9 000
421 900

-

Diasporitik
Diasporitik

63 300

Boksit tipi

*2002 rakamlarıdır, 2005 yılı özelleştirme sonrası rakamlara ulaşılamamaktadır.
Günümüz birincil alüminyum üretim teknolojileri ile, gibbsitik ve böhmitik esaslı boksitler alüminyum
metalurjisinde hammadde olarak kullanılmakta olup, diaspor, alünit, siyenit ve nefelin cevherlerinin
değerlendirilmesine yönelik araştırmalar sürse de, henüz ekonomik olarak yığın üretime geçilememiştir.
Türkiye birincil alüminyum üretimi için gerekli olan enerjinin yanı sıra, ekonomik olarak işlenebilir hammadde
kaynaklarına da sahip değildir.
Teknik / Teknolojik Sorunlar
Türk alüminyum sektörünün en önemli yapısal sorunu, hammadde olarak kullandığı birincil alüminyumun
%90’nından fazlasını ithal etmektedir.
Kişi başına alüminyum tüketimi50
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Kişi başına alüminyum tüketimi50


Kişi başına alüminyum tüketim değerleri dikkate alındığında Türkiye alüminyum talebini azaltamaz, tam tersi
arttırmalıdır. Ancak birincil alüminyuma olan talebi azaltmalıdır. Yani ikincil alüminyum üretimini teşvik
etmeli ve arttırmalıdır.
Enerji ve boksit kaynaklarının durumu dikkate alındığında Türkiye ikincil alüminyum sektörünü stratejik bir
sektör olarak düşünmek zorundadır. Bunun için:










Hurda kaynaklarını kayıt altına alarak, ikincil hammadde stokunu hesaplamalıdır,
Başta otomotiv olmak üzere ikincil hammadde kullanımını teşvik etmek zorundadır,
İkincil tesislerde, özellikle hurda hazırlama. Ergitme ve rafinasyon süreçlerinde; metal verimi ve
çevresel etkileri dikkate alan teknolojileri kullanmak ve artık bu teknolojilerin özümsenmemiş teknoloji
transferi ile kötü kopyalarını üretmekten çıkıp, mühendislik bilgisine değer vererek kendi teknolojisini
üretmek zorundadır,
Hurdaların kaynağından yani evlerden, okullardan, otellerden vs doğrudan, çöpe karışmadan
toplanabilmesi için, özellikle belediyeler ölçeğinde çalışmalıdır,
Hurda piyasası kontrol edilmeli ve denetim altına alınmalıdır. Dünyadaki örnekleri gibi “hurda
hazırlama” tesisleri kurulmalı ve desteklenmeli ve alüminyum hurdaya gereken önem verilmelidir,
Kısmen hurda kullanabilen haddehane ve billet dökümhaneleri ve tamamen hurda kullanan ikincil
alüminyum tesisleri teşvik kapsamına alınıp, desteklenmelidir,
Alüminyum curuf atık değildir, işlenmediği zaman atıktır. Curuf toplama ve işleme tesisleri
düzenlenmeli, desteklenmeli ve denetim altına alınmalıdır,
Yüksek katma değerli alüminyum ürünleri üretebilecek doğru teknoloji seçimi ve transferi süreci
yanında,” ikincil olarak üretilebilir yeni alaşım (recycle friendly alloys)” tasarımları konusunda
üniversiteler ve Ar-Ge kuruluşları birlikte ciddi çalışmalara ihtiyaç vardır.

Öte yandan, ithal ettiği birincil alüminyumdan ürettiği ürünlerin yaklaşık % 60-70’inin ağırlıkla düşük katma
değerli inşaata uygun ekstrüzyon ve hadde ürünleri olması ve inşaat sektöründe kullanılmasıdır. Yani
alüminyum tüketiminin itici gücü inşaat sektörüdür. Bu nedenle inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar, alüminyum
endüstrisini doğrudan etkilemektedir.
Daha genel bir yaklaşımla, inşaat (tekstil ve turizm ile birlikte) ile ekonomik kalkınma hedefine ulaşan ülke
henüz görülmemiştir.
Özellikle otomotiv sektöründe, yüksek katma değerli ekstrüzyon, hadde ve döküm ürünlerinin kullanımı teşvik
edilerek, otomotiv sektöründe hafif metal kullanımına yönelik duyarlılık arttırılmalıdır.
Alüminyum hadde ürünleri üretiminde yaygın teknoloji ikiz merdaneli sürekli döküm teknolojisidir. Başta
otomotiv, savunma ve havacılık sanayi ve alüminyum içecek kutuları gibi pahalı ürünlerin üretilebilmesi için
“sıcak hadde” yatırımı zorunludur. Sıcak hadde ile hem söz konusu “dar katılaşma sıcaklığına sahip” bu kritik
alaşımlar üretilebilirken, hammadde olarak ikincil malzeme kullanımı da arttırılabilir.
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Ekstrüzyon sektöründeki dağınıklık ve yetersiz teknolojik/teknik donanıma sahip üretim süreçleri kontrol altına
alınmalıdır. Ne yaparsak satıyor anlayışından çıkılmalıdır. Geleneksel inşaat amaçlı ürünlerin yanında sanayi
profilleri üretimi desteklenmelidir.
Halihazırda otomotiv endüstrisi ile en yakın çalışan ve ikincil malzemeleri en fazla kullanabilen döküm
endüstrisi, ucuz ve basit ürünlerden daha karmaşık ve pahalı ürünler üretmeye geçmelidir.
Teknoloji Transferi Bağlamında Çözüm Önerileri
Gerek çalışan tesislerin modernizasyonu ya da rehabilitasyonunda, gerekse yeni yatırımlarda, Alüminyum
sektöründe gözlemlenen teknolojik gecikmişliği ivedilikle aşmanın en gerçekçi yolu teknoloji transferi olarak
görülmektedir. Özellikle bugün yaşadığımız “teknolojik dönüşüm” süreci teknoloji transferi kavramını daha da
işlevsel kılmaktadır. Yukarıda açıkladığımız “teknoloji transferinin tamamlanabilmesi için” kritik olan seçim ve
edinme, özümseme ve geliştirme ve üretim adımlarının hayata geçirilmesi aşağıdaki kriterlere bağlıdır:
Nitelikli İnsan Gücü
Nitelikli insan gücü yalnızca alüminyum sektörünün değil, sanayinin genel sorunudur.
İktisadi gelişmenin sosyal ve kültürel şartları, kalkınmadaki yeri gözetilerek “insan”ın ele alınmasıyla
sağlanabilir. Bu bir yandan eğitim ve öğretim yoluyla “kalkınma”nın gerektirdiği nitelikte ve sayıda “insan”ın
hayata hazırlanması, bir yandan da insan gücü ve zeka rezervlerinin iyi bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür.
Bu, eğitim felsefesi ile sosyal planlama arasında ilişki kurma ve öğretim cihazının işlemesini yurdun insan
ihtiyacına göre ayarlama anlamına gelir52.
Nihai hedef olan ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı sağlamak için ilk ve en önemli adım bilginin kaynağı
olarak kabul edilen insana yatırım yapmaktır. Nitelikli insan gücü ya da ekonomi literatüründeki tanımıyla
“beşeri sermaye” birikimi bir yandan bilgi üretimini arttırırken diğer taraftan da edinilen teknolojinin (bilginin)
özümsenmesi sürecinde etkin rol oynamaktadır. Bu nedenledir ki, bilgi üretimini sağlamaya yönelik yatırımlar
bir yandan iç kaynakların etkinliğini arttırarak teknoloji üretilmesini sağlarken diğer taraftan da dış
kaynaklardan elde edilen teknolojinin özümsenmesini ve kullanılabilir biçimde yeniden üretimini sağlayacaktır 2.
Nitelikli insan gücü aynı zamanda üniversite-sanayi işbirliği, gerçek Ar-Ge birimlerinin üretimi ve teknoloji
transferinin tamamlanabilmesi için gerekli adımların hayata geçirilmesinde ve en sonunda özümsenmiş ve
üretime geçirilmiş yeni teknolojiden özgün gömülü (örtük) bilgi üretiminin temel unsurudur.
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.
Fizibilite ya da Yapılabilirlik Etüdü
Büyük ya da küçük ölçekli büyün teknik yatırım kararları, fizibilite etüdü sonunda verilmelidir.
Genelde ekonomi biliminin, özelde ise ekonomi politikalarının temel amacı toplumların sahip olduğu sınırlı
kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayan yaklaşım ve yöntemler geliştirmek ve/veya
belirlemektir. Böyle olunca da, ülkelerin ya da toplumların veya toplumu oluşturan bireylerin ellerindeki sınırlı
kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlarını karşılama uğraşılarında, akılcı davranmaları ve mevcut kaynaklarını optimal
kullanmaları bir zorunluluk yaratmaktadır. Çünkü optimal kaynak kullanımı mevcut sınırlılıklar ve koşullar
çerçevesinde eldeki sınırlı kaynaklardan en yüksek fayda ya da verimin elde edilmesini veya elde edilmek
istenen fayda ya da verimin en az kaynak kullanımı ile elde edilmesini ifade eder. Kuşkusuz, böyle bir tanım
kapsamında optimal kaynak kullanımı kaynakların alternatif kullanım alanlarının ve bu alternatif alanlarda
kullanım sonucu sağlanabilecek muhtemel fayda ya da verimin belirlenmesini gerektirir. Dolayısıyla optimal
kaynak kullanımı, kaynak kullanımına karar veren toplum ya da bireylerin kaynaklarını belirli bir kullanım
alanına aktarmaları ya da tahsis etmeleri durumunda hangi imkanlardan ya da fırsatlardan vazgeçildiğini
belirlemeyi amaçlayan geniş bir görüş açısını gerektirir 51.
Bir yatırım projesini hazırlama ve değerlendirme çalışması, uygulamada ister “yapılabilirlik çalışması”, isterse
“fizibilite etüdü” olarak adlandırılsıni kapsam itibarı ile:
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Pazar analizi,
Teknik analiz ve
Finansal analiz olarak tanımlanan üç belirgin aşamayı içeren kapsamlı bir çalışmadır.

Böyle üç aşamalı kapsamlı bir çalışmada yatırım için proje önerisinin ya da önerilerinin kendi içlerinde bütünlük
içinde düzenlenmesi ve ekonomik açıdan arzu edilebilirlik derecesi (karı ya da faydası) değerlendirilerek,
yatırım önerisinin kabul ya da ret edilmesine karar verilir. Bu nedenle, bir yapılabilirlik çalışması sınırlı
kaynakların optimal kullanımını sağlayan uygun yatırım alanlarının seçilmesinde vazgeçilmez bir anahtardır51.
Fizibilite etüdünün “teknik analiz” bileşeni mühendislerin sorumluluğundadır.
Teknik analiz tanımının genel içeriği aşağıdaki bileşenleri kapsar:








Ürünün teknik tasarımının belirlenmesi,
Üretim teknolojisinin belirlenmesi,
Seçenek teknolojilerinin değerlendirilmesi ve optimal teknoloji seçimi ve transferi,
Üretim süreçlerinin belirlenmesi ve düzenlenmesi
o Optimal üretim kapasitesinin seçimi
o Üretim tipinin ve iş akımının belirlenmesi
o Üretim programının belirlenmesi
o Makina ve araç-gereç seçimi
o İşgücü ihtiyaçlarının belirlenmesi
o Üretim sürecinin örgütsel yapısının belirlenmesi
o Fabrika içi yerleşim düzeni ve bina ihtiyacının belirlenmesi
Kuruluş yeri seçimi
Yatırım uygulama planının hazırlanması51

İster teknoloji üreterek ister teknoloji transferi yolu ile olsun yeni bir projenin hayata geçirilmesinin ilk
aşaması, yani projenin teknik ve ekonomik açıdan yapılabilirliğinin analizi için fizibilite etüdü çok kritik bir
öneme sahiptir.
Fırsatlar
Otomotiv
Küresel alüminyum talebinin artışında itici güçlerin başında otomotiv sektörü gelmektedir:
Taşıtlarda alüminyum kullanımının getireceği yararları 5 ana başlık altında toplamak mümkündür:
1.
2.
3.
4.
5.

CO2 salınımlarının azaltılması,
Performans avantajları,
Yakıt verimliliğinin yükseltilmesi ile daha az enerji tüketimi,
Daha güvenilir taşıt üretimi,
Yasal kısıtlar

Bu bağlamda sektöründe “ağırlık düşümü (lightweighing)” alüminyum endüstrisinin önündeki en önemli fırsat
olarak durmaktadır. Her 100 kg.’lık ağırlık düşümü, ortalama bir taşıt için 100 km kullanımda yaklaşık 0,6 lt
daha az yakıt tüketimi anlamına gelir.
Tablo : Taşımacılık sektöründe beklentiler.

Toplam taşıt ağırlığı
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Yüksek dayanımlı
çelik

Dayanım değeri
>600MPa’den daha
yüksek çeliklerin
kullanımı >50%

Üçüncü kuşak çeliklerin
kullanım oranı >30%

Dayanım değeri>2000MPa
olan çeliklerin kullanımı

Alüminyum
alaşımları

190kg Al/araç

250kg Al/araç

350kg Al/araç

Magnezyum
alaşımları

15kg Mg/araç

25kg Mg/araç

45kg Mg/araç

Karbon fiber ile
güçlendirilmiş
polimer (CFRP)

CFRP ürünlerinin
CFRP ürünlerinin
kullanımı % 2 olacak ve
maliyeti 2105’e göre %50
maliyeti 2020’ye göre %
azalacak
50 azalacak
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CFRP ürünlerinin kullanımı
%5 olacak ve maliyeti 2025’e
göre % 50 azalacak.

Gerek işlem gerek ise döküm alaşımları taşıt endüstrisinde geniş kullanım alanı bulan alüminyum
malzemelerdir.
Türk Otomotiv Sektörü, bu küresel eğilimi izleyerek, taşıtlarda alüminyum kullanımını arttırmak zorundadır.
Elektrikli Araçlar:
Elektrikli araçlar, genel olarak, taşıdıkları bataryaya depolanmış olan kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye
çevirerek hareket eden araçlardır. Elektrikli bir otomotiv sistem olarak, enerji kaynağı olarak kullanılan
bataryalar, elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren bir elektrik motoru ve motora giren enerji akışını
düzenleyen bir kontrolcüden oluşmaktadır. Eğer araç, bataryalara ek olarak başka bir güç kaynağından daha
besleniyorsa (küçük hacimli bir içten yanmalı motor gibi) “hibrit araç” olarak tanımlanır.
Alüminyum, seri üretimi yapılan taşıt gövde iskeletlerinde en yaygın kullanılan malzemedir. Geliştirilen yeni
alaşımlar ile hem hafif hem de dayanıklı paneller üretilebilmesi ile, kullanıcıya sanki çelikten yapılmış robust
bir araç gövdesi duygusunu vererek, tercih sebebi olmuştur. Ancak alüminyum yassı ürünlerin çelik yassı
ürünlere göre maliyet dezavantajı nedeni ile, seri üretim gerekmektedir.
Avantajları:






Ağırlık: Günümüzde geleneksel içten yanmalı motorlar ile çalışan araçlarda bile ağırlık düşümü
konusunda ciddi çalışmalar ve yaptırımlar yapılmakta iken, bu konu yani hafiflik elektrikli araçlar için
yaşamsal önem taşır. Çünkü aynı güçteki batarya ile hafif olan araç daha uzun süre ve daha uzun
mesafede hareket edebilecektir. Bu durum içten yanmalı motora sahip araçlar için de geçerlidir, ancak
akaryakıt dolum süresinin batarya şarj süresine göre çok kısa oluşu dikkate alındığında, elektrikli
araçlar için kritik olmaktadır.
Ekonomi: Elektrikli araçların en önemli avantajı, geleneksel araçlara göre daha az yakıt tüketmesidir.
Elektrikli araçların yakıt tüketimi Amerika Birleşik Devletleri koşullarında, geleneksel araçlara göre 56 kat daha düşüktür. Bununla beraber, elektrikli araçlar, geleneksel araçlara göre çok daha az bakıma
gereksinim duyarlar. Ek olarak, birçok ülkede teşvik amacı ile, elektrikli araçlardan alınan vergiler,
geleneksel araçlara göre çok daha düşüktür.
Çevre: Geleneksel araçlar, fosil yakıt kullanımı nedeni ile, çevreye birçok tehlikeli gaz salarken, bu
durum elektrikli araçlar için söz konusu değildir. Elektrikli araçlar “sıfır salınım” ile çalışırlar. Ancak
burada önemli nokta, elektrikli aracın gereksinim duyduğu elektriğin hangi kaynaklar kullanılarak
üretildiğidir.

Elektrikli araç üretme yoluna girmiş olan ulusal sanayi, otomotiv sanayine uygun işlem ve döküm alaşımlarını
üretmek zorundadır.
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Sonuç
Türkiye’nin hammadde ve enerji kısıtlarından ötürü birincil alüminyum üretmesi olanaklı değildir. Bu nedenle
ikincil kaynaklara ve ithal ettiği birincil hammaddeler ile başta otomotiv endüstrisine olmak üzere yüksek katma
değerli alüminyum ürünler üretmek zorundadır.
Uluslararası piyasalarda kabul edilebilir kalitede alüminyum ürünler üretebilmek için, alüminyum tesislerinde
kullanılan teknolojisini planlamalı, yenilemeli ve alüminyum tüketimini arttırmalıdır.
Modern teknoloji kullanımına geçebilmesi için başta formasyon sahibi mühendisler olmak üzere insan nitelikli
insan gücü, mühendislik metodolojisi ve araştırma kapasitesini yaratma ve sürekli arttırmak durumundadır. Aksi
takdirde, tamamlanamamış teknoloji transferi çıkmazından kurtulması, hem kapasite hem de kalite anlamında
ikinci sınıf alüminyum üreten bir ülke imajını değiştirmesi mümkün değildir. Bu durumda, teknoloji transferi,
yatırımdan çok bir “tüketim harcaması” niteliği alır ve sürekli yeni teknolojiler için, daha doğrusu teknoloji
ürünleri için, artan bir harcama kapısı olur. Alüminyum endüstrisinin de etkilendiği yeni “teknolojik dönüşüm
süreci”, Türkiye’nin diğer sektörlerde olduğu gibi, alüminyum sektöründe de “teknolojik geç kalmışlığı”nı
büyütecek ve gelişmiş ülkeler ile arasındaki teknolojik gelişmişlik farkının daha da artmasına neden olacaktır.
Ancak bu süreç, iyi niyetli işletme sahipleri, yöneticileri, mühendisleri ve meslek örgütlerinin yeteneklerinin çok
ötesinde, devlet ölçeğinde bir “bilim, teknoloji ve sanayi politikası” oluşturulması, bu politikanın üniversite ve
sanayi paydaşlarının katkıları ile sürekli olarak güncellenmesi ve kararlılıkla izlenmesi sonucu mümkün
olacaktır.
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ALÜMİNYUM SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ VE FON
DESTEKLİ PROJELERİN YAPILANMASI
Alüminyum Sektöründe Uluslararası İşbirlikleri ve Fon Destekli Projelerin
MANAGEMENT SYSTEM OF INTERNATIONAL COLLABORATIONS AND FUNDED PROJECTS IN
Yapılanması
ALUMINUM INDUSTRY

Management System of International Collaborations and Funded Projects in Aluminum Industry
Zeynep Tutku Özen, Fatih Zafer Zorlu, Cem Mehmetalioğlu1
Zeynep Tutku Özen, Fatih Zafer Zorlu, Cem Mehmetalioğlu
ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret1ASAŞ
A.Ş. / Turkey
Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Fon Destekli Proje, Horizon, Horizon 2020, Horizon Avrupa, Tübitak
Abstract
Aluminum has too much importance and indispensable
place in industry due to its lightweight feature, sufficient
strength, formability and corrosion resistance. In order to
accelerate the growth of the Aluminum Industry in Turkey,
scientific and technological developments and global
collaborations related with these developments must be met
besides the quality productions. Turkey and Europe are
dependent on outside primer aluminum raw material
sources and high energy is needed for casting operations.
These are the main problems that the sector has faced.
European commission has determined “Energy Efficiency”
as a priority field for its project calls which could solve
aluminum industries’ problems with a multidisciplinary
approach. Project funding programs like Horizon 2020,
Eureka and Eurostars are great opportunities for aluminum
companies in order to get the grant which is given to the
European Commission by Turkey back, collaborate with
foreign companies, improve R&D skills and benchmark. In
this study, project funding programs are introduced in the
aluminum industry that will contribute to company
portfolio and an example system held by ASAŞ will be
introduced to evaluate project funding programs more
consciously.
Özet
Alüminyum hafif bir malzeme olması, yeterli mukavemete
sahip olması, korozyon dayanımı ve kolay işlenebilir
olması sayesinde endüstride çok önemli ve vazgeçilemez
bir yere sahiptir. Türkiye alüminyum sektörünün beklenen
ivmesini aşarak büyüme gösterebilmesi için, hammadde
kalitesinin yanı sıra, kendini bilimsel olarak geliştirecek ve
küresel anlamda kendi bilinirliğini arttıracak atılımlar
yapması, alüminyum endüstrisinde stratejik bir önem teşkil
etmektedir. Avrupa’nın ve ülkemizin birincil (primer)
alüminyum hammadde konusunda dışarıya bağımlı olması
ve özellikle döküm işletmeleri için yüksek enerji ihtiyacı
sektörün yüzleştiği ana problemlerdendir. Avrupa Birliği
çağrılarında öncelikli alan olarak belirlenen enerji
verimliliği başlığı sayesinde sektörün bu problemlerine,

multidisipliner yaklaşımla çözüm bulunabilir. Öte yandan,
Türkiye olarak AB projelerine verilen hibenin geri
alınabilmesi, yurt dışındaki firmalarla işbirliği sağlanması,
Ar-Ge kabiliyetlerinin arttırılması ve benchmarking
yapılması adına alüminyum firmaları için Horizon 2020,
Eureka ve Eurostars gibi programlar fırsat teşkil
etmektedir. Bu çalışmada alüminyum sektöründe şirket
portföyüne katkıda bulunacak destek programları
tanıtılacak
ve
bu
kaynakların
daha
bilinçli
değerlendirilebilmesi için, ASAŞ bünyesinde oluşturulmuş
ve yürürlükte olan, örnek bir yapılanmadan bahsedilecektir.
1. Giriş
Belli bir bölgenin uluslararası rekabet edebilirliğini
arttırmak için, odaklanmış kuruluşlar tarafından
oluşturulan, yüksek teknolojili ve bilimsel çıktıları
hedefleyen, uluslararası proje paydaşları ile birlikte
yürütülen projelere fon desteği sunan yapılanmalar
sayesinde teknoloji seviyesini arttırmak mümkündür. Bu
programlara örnek olarak, Avrupa Birliği tarafından
oluşturulan
çerçeve
programları
(7.
Framework
Programme, Horizon 2020 vs.) ve Tübitak tarafından
desteklenen EUREKA gösterilebilir. Bu programlar farklı
isimlere sahip olsalar da, aynı misyona sahiptir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Horizon 2020 programına
451 Milyon € vererek dâhil olmuştur. Avrupa Birliği
tarafından yönetilen bu fon, 2017 yılına kadar 9913 projeyi
17 Milyar € ile fonlamıştır. Türkiye ise 219 proje ile 70
Milyon € civarında destek alabilmiştir [1]. Bahsedilen
programa katılım aynı hızda devam ederse bu rakam yalnız
150 Milyon € değerlerine çıkarak, ülke adına karlı
olmayacaktır.
Faaliyet gösterdiği sektörlerde yenilikçi ürün ve hizmetlerle
değer yaratma vizyonuyla, hem şirket adına katma değeri
arttırmak hem de ülkemizin bilimsel gelişimi için yapılan
yatırımın geri alınabilmesi için ASAŞ, fon destekli
projelerin yönetimi için Ar-Ge Merkezi içinde ayrı bir
yapılanma oluşturmuştur. ASAŞ yürütmekte olduğu 2
H2020 projesinden 1,5 Milyon TL’den fazla destek
almıştır. Bu projeler devam etmekte olup, 2019 yılında
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yaklaşık 352.000 € bütçesiyle bir proje için daha onay
almıştır.
2. Uluslararası Fon Destekli Projeler Tanıtımı
Günümüzde birçok büyük ölçekli sanayi şirketi, KOBİ,
araştırma enstitüsü ve üniversite TÜBİTAK tarafından
fonlanan 1501, 1505, 1515 gibi programlardan araştırmaları
için fon desteği sağlamaktadır. Ülkemiz bu yönüyle birçok
ülkeden fazla destek vererek bilimsel ve teknolojik gelişimi
desteklemektedir. Bu sistem uluslararası olarak farklı
kuruluşlar tarafından kurulan çeşitli destek programları ile
mevcuttur. Horizon2020, Eureka, Eureka Clusters ve
Eurostars bu programlardan en çok öne çıkanlarıdır.
2.1. Horizon 2020 Destek Programı

2019 İstanbul

Çizelge 1. Horizon2020 programında eylem türleri [3]
Eylem Türü

Kod

Destek
Oranı

Araştırma ve
İnovasyon
İnovasyon

RIA
IA

70%

Koordinasyon ve
Destek

CSA

100%

100%

Hedef
İşbirliği içeren araştırma
projeleri
Ürün, süreç ve servis
geliştirme planları
Yaygınlaştırma ve
standartlaştırma

Horizon 2020 projelerine başvurmak için minimum 3
ülkeden katılımcı olması gerekmektedir. Bu katılımcılar
Avrupa Birliği’ne üye veya Horizon programları için
oluşturulan fona destek olmuş ülkelerden olmalıdır. H2020
programına başvuru yapabilecek ülkeler Şekil 2’de
gösterilmiştir. Proje başvurusu için Avrupa Birliği
tarafından çağrı özelinde farklı şartlar ve beklentiler
olabileceğinden, çağrı sayfası çok iyi incelenmelidir.

Horizon 2020 Avrupa’nın en büyük araştırma ve inovasyon
programıdır. 2014 yılında 7. Çerçeve Programı’nın
sonlanmasıyla başlayan program adını aldığı 2020 yılında
sonlanarak 7 sene boyunca devam etmiş olacaktır. Avrupa
Birliği bu programla yaklaşık 80 Milyar € desteği proje
yürütücüsü konsorsiyumlara bölüştürmektedir.
Programın amacı Avrupa’nın global rekabet edebilirliğini
arttırmaktır. Ayrıca program uygulandığı ülkelerlde
araştırma ve inovasyon bilgisinin sınırlarından kurtulup tek
kaynak olarak kullanılmasını hedeflemektedir [2].
Program kapsamında açılan çağrılar önde gelen sektörlerin
oluşturduğu kümelenmeler veya Avrupa Birliği tarafından
belirlenir. Çağrıların ayrılan bütçeye göre yüzdeleri Şekil
1’de gösterilmiştir. Buna göre toplam fon desteğinin 38%’i
toplumsal zorluklar alanına, 32%’si bilimsel mükemmeliyet
alanına, 22%’si endüstriyel liderlik alanına ve 8%’i diğer
alanlara ayrılmıştır.

Şekil 2. Horizon 2020 programına uygun ülkeler [4]

Şekil 1. Horizon 2020 programı fon desteklerinin çağrı

alanlarına göre dağılımı

Açılan çağrılar gerçekleştirilecek eylem türüne göre farklı
oranlarda destek miktarı içerir. Eylem türlerine göre verilen
destekler ve açıklamaları Çizelge 1’de mevcuttur.
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Horizon 2020 projelerine Avrupa Birliği’nin “Finansman
ve Destekler” portalından başvuru yapılmaktadır.
Alüminyum sektörüne uygun çağrılar enerji, sağlık, çevre,
bilgi ve iletişim teknolojileri çağrı başlıklarında bulunabilir.
Tipik bir malzeme ve imalat projesi ortalama 16 ortak, 5
katılımcı ülke, 700.000 €’su koordinatör, 350.000 €’su
ortaklara hibe edilecek şekilde ortalama 6-7 Milyon €
bütçeye sahiptir.
Horizon 2020 projelerine katılımda ana nokta bir
konsorsiyum oluşturmak veya mevcut bir konsorsiyuma
dahil olabilmektir. Ülkemiz dahil olmak üzere dünyada bu
işbirliği ve tanıtım için bilgilendirme günleri ve seminerler
gibi etkinlikler düzenlenmektedir.
TÜBİTAK H2020 başvurularına yönelik seyahat ve eşik
üstünde değerlendirilen projelere Avrupa Birliğinden
bağımsız olarak teşvik vermektedir.
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2.2. Eureka Destek Programı

2.3. Eureka Clusters Destek Programı

1985’ten beri, uluslararası işbirliklerinin ulusal fon ile
desteklendiği bir program olan Eureka’nın kurucu
üyelerinden biri Türkiye’dir. Programın amacı kısa sürede
ticarileşebilecek, uluslararası ortaklı proje geliştirmektir.
Bugüne kadar Eureka programı 6500 civarında projeye,
38,6 Milyar € destek vermiştir.

Belli bir alanda geliştirmeye yönelik farklı kümelenmelerin
belirlediği çağrılara başvuru ile gerçekleştirilen Eureka
Clusters, çok ortaklı projelere fon desteği sağlayan bir
programdır. Amacı endüstriyel yenilik ve ekonomik
büyüme olan bu programda farklı çağrı grupları küme
başlıklarında toplanmıştır. Bu kümeler ve açıklamaları
Çizelge 2’de gösterilmiştir.

Horizon 2020’den farklı olarak Eureka projeleri için
belirlenmiş çağrı konuları bulunmamaktadır. Programdan
yararlanmak için en az 2 Eureka üyesi ülkeden partner
gerekmektedir. Eureka üyesi ülkeler Şekil 3’te
gösterilmiştir. Bunlardan başlıcaları, Kanada, Fransa,
İspanya, Güney Kore, Rusya, Almanya, İngiltere ve
Hollanda’dır

Çizelge 2. Eureka Clusters programları
Küme Adı

Celtic Next
Euripides
Eurogia
ITEA
Metallurgy Europe
Penta
SMART

Alan

Telekomünikasyon
Akıllı elektronik sistemler
Düşük karbon enerji teknolojileri
Yoğun yazılım sistem ve servisleri
Metalurji
Mikro-Nano elektronik sistem ve
uygulamalar
Gelişmiş üretim programları

Proje hazırlanırken uygun çağrı için çalışm yapılması bu
programda önem taşımaktadır. Başvuru sonrasında yapılan
teknik değerlendirmeyi, kamu değerlendirmesi takip eder.

Şekil 3. Eureka üye ülkeler [5]
Bir Eureka projesi tüm teknoloji alanlarından seçilebilir.
Önemli olan pazar odaklı olması ve proje çıktısının inovatif
bir ürün, süreç veya hizmet olması gerekmektedir.
Teknoloji alanlarına göre mevcut Eureka projelerinin oranı
Şekil 4’te gösterilmiştir.

Alüminyum sektörü için en uygun alan “Metallurgy
Europe” gibi görünse de diğer kümelenmelerde, veri
sağlayıcı ve/veya son kullanıcı rollerinde projeye katılım
sağlanabilir. Bu sebeple gelen proje önerilerini ve çağrı
kapsamları doğru bir şekilde incelenip,
Tipik bir Eureka Clusters projesinde ortalama 2-14 arasında
katılımcı şirket, 3-4 katılımcı ülke bulunmaktadır. Ortalama
30 ay süren projeler, 1.5-15 Milyon € arasında proje
maliyetine sahiptir.
3. ASAŞ’ta Uluslararası Fon Destekli Projelerin
Yönetimi

Şekil 4. Eureka projeleri teknoloji alanları [5]
Başvuru süreci yürütülecek projenin her ortak tarafından
kendi ülkesindeki başvuru programına proje önerisi
yapması ile başlar. Türkiye’de bu program TÜBİTAK 1509
programıdır. Proje değerlendirmeleri ulusal olarak yapılır.
Başvurusu onaylanan projelere Eureka etiketi verilir. Bir
Eureka projesi büyük işletmeler için 60%, KOBİ’ler için
75% oranında desteklenir [5].
Bir Eureka projesi ortalama 3 partner, ortalama 3 katılımcı
ülke ile gerçekleştirilmektedir. Ortalama bir proje süresi 28
ay ve ortalama bir proje bütçesi 1,3 Milyon €’dur.

ASAŞ’ta uluslararası fon destekli projelerin yönetimi
değerlendirme, başvuru ve yürütme adımlarını kapsar. Bu
yapılanmanın amacı, gelen proje ortaklığı ve uluslararası
işbirliği tekliflerinin değerlendirme kalitesini arttırmak,
proje başvurularında şirket katkısını arttırmak, mevcut
projelerde etkin proje yönetimi sağlamak, farkındalık ve
yaygınlaştırma sağlanmasıdır. Yapılanma kapsamında,
uluslararası çerçeve programları, ulusal destekli uluslararası
destek programları, şirket içinde belirlenen projelere fon ve
işbirliği bulunması, potansiyel projelerin belirlenmesi ve
projelerin gözden geçirilmesi vardır.
Bu
yapılanmada
öncelikle
potansiyel
projelerin
değerlendirilmesi
yapılmaktadır.
Potansiyel
proje
değerlendirmesi iş akışı Şekil 5’te gösterilmiştir. Buna göre
öncelikle gelen veya bulunan proje fırsatları ön
değerlendirmeye tabii tutulur. Proje koordinasyon uzmanı
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tarafından şirket bilgi ve yetkinliklerinde olup olmadığı,
içeriği ve bütçesi analiz edilerek ön değerlendirme
tamamlanır. Ardından proje komite değerlendirmesinden
geçer. Komite yapılanmasında Ar-Ge Müdürleri, Enerji
Müdürü aslen ve gerektiğinde iş merkezi direktörleri ve
proses sorumluları bulunur. Yapılan toplantı esnasında
öncesinde konu hakkında bilgilendirilen ekip proje
başvurusunun artı ve eksilerini tartışarak karar verir. Proje
başvurusu yapma kararı alınırsa, proje yürütücüsü
belirlenerek proje başvurusu yapılır. Son olarak proje
başvurusunun onaylanması durumunda ASAŞ iç sistemi
olan Proje Yönetim Sistemi (PYS) ara yüzünde proje
açılarak çalışmalar başlar.

2019 İstanbul

katkı sağlanarak, dolaylı olarak ek katkı sağlanmış
olacaktır.
Çizelge 3. Performans göstergeleri ve hedefler
KPI

Gelen proje fırsatı
Başvurulan proje
Çağrı
değerlendirme
performansı
Başvuru
performansı

Anahtar

Gelen proje fırsatı sayısı
Başvurulan proje sayısı
(Komitede değerlendirilen
proje sayısı) / (Gelen proje
önerisi)
(Onaylanan proje
sayısı)/(Başvurulan proje
sayısı)

Mevcut

Hedef

33%

60%

3
3
100%

10
5
50%

4. Sonuçlar ve Değerlendirme

Şekil 5. ASAŞ Uluslararası proje değerlendirme iş akışı
Uluslararası
projelerin
değerlendirme
adımı
tamamlandıktan sonra proje başvurusu yapılmaktadır. Proje
başvurusu yapılırken ilgili programın başvuru belge ve
formları proje koordinasyon birimi tarafından hazırlanır.
Koordinatör firma varsa başvurular bu firma üzerinden
yürütülür. ASAŞ’ın kendi dışında liderlik etmesi gereken
şirketler varsa (iş paketi liderliği, koordinatörlük vb.) bu
paydaşların başvuruları da koordine edilir.
Proje
başvurusunun
ilgili
kuruluşlar
tarafından
onaylanarak, kabul yazısı gelmesi ile proje yürütme
aşamasına geçilir. Proje yürütücüsü tarafından ilerlemeye
başlarken, aylık komite toplantılarında mevcut durum ile
ilgili bilgilendirmeler yapılır.
Uluslararası fon destekli projelerin yönetimi belirlenen
başarı göstergeleri ile takip edilir. Bu göstergeler, gösterge
anahtarları, durum ve hedefler Çizelge 3’te gösterilmiştir.
2020 yılı itibariyle gelen proje fırsatı sayısını arttırarak
şirket içi komite değerlendirmeye tabii tutulması
öngörülmüştür. Başvurulan proje oranındaki düşüşün
sebebi proje fırsat sayısının bu yapılanma ile başvurulan
proje sayısından daha hızlı artmasıdır.
Uluslararası fon destekli proje sayısının arttırılması ile aynı
zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
belirlenen Ar-Ge Merkezi ek performans göstergelerine de
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Uluslararası işbirlikleri ve fon destekli projeler ülke
ekonomisine katkı sağladığı gibi, şirketlerin katma değerli
çıktılara yönelmesini teşvik eden ve bilimsel ve teknolojik
olarak
ilerlemesini
sağlayacak
yapılanmalardır.
Alüminyum sektörü ürün, proses ve servis kapsamları
düşünüldüğünde bu tip programlarla geliştirmeye çok
uygun bir pazar niteliğindedir. Bu kapsamda enerji
verimliliği, süreç geliştirme, ekonomik kazanç, geri
dönüşüm gibi birçok konuda projeye katılım gösterilebilir.
Ayrıca
sahip
olduğu
yetkinlik
göz
önünde
bulundurulduğunda Türkiye’deki Alüminyum firmaları
alanlarındaki projelerde proje koordinatörü olabilecek
gelişime sahiptir.
Ülkemizde bu tip programlara katılım ulusal irtibat noktası
olan Sabancı Üniversitesi Avrupa İşletmeler Ağı ve
TÜBİTAK gibi kuruluşlar tarafından teşvik edilmekte olup,
bu konularda hem ücretsiz danışmanlık veriliyor hem de
maddi ödüllendirmeler yapılıyor. Sektör temsilcilerinin bu
konuda çalışma yapmaları ülke ekonomisine katkıda
bulunup, şirketin teknolojik olarak kalkınmasını da
sağlayacaktır.
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ABSTRACT:
The present paper explores the application of Al base master alloy containing Sr, Ti and B in
simultaneous refinement of coarse columnar α-Al dendrites to fine equiaxed α-Al
dendritesand modification refines the morphology of primary and eutectic Si crystals of Al
alloy. Ti has a high growth restriction factor (GRF) which correspondingly decreases the
grain size without undergoing fading phenomena. A master alloy consisting essentially of, in
weight percent:4-20% Sr, 0.2-5% Ti, up to 1% B, thebalance being Al and impurities to
improve the castingand mechanical properties. Moreover the SrAl4 intermetallic particle size
is reduced which, intern, improves ductility and dissolution time. This is dueto the presence
of more efficient nucleating particles{(Al, Ti)B2, Al3Ti and commonly formed SrB6
andAlTiBSr particles of the two master alloys in thecombined addition}.The presenceof Sr
does not influence grain refinement and similarlythe presence of a grain refiner does not
influence the modificationof eutectic Si.
KEYWORDS: Grain Refinement, Modification, Boron, Titanium, Strontium,Growth
Restriction Factor, Micro Structure, Mechanical Properties
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Abstract
AA7075 matrix bimetal composites reinforced with 304
stainless steel (SS) were manufactured by melt infiltration
casting technique. A preform, made by assembling 304 SS
shavings under 220 MPa pressure, was infiltrated by
molten AA7075 alloy under vacuum atmosphere during
this process. The preform was preheated for 10 min before
infiltration to avoid rapid solidification of Al alloy. Casting
operation was performed at varied temperatures between
680 and 880 °C. Fabricated samples were analyzed by
XRD, light optical microscopy, SEM and EDS. θ-Fe4Al13,
η-Fe2Al5 and γ-Cr2Al13 phases formed at 304/AA7075
interface. Hot crack formation occurred near the interface
at lower and higher casting temperatures. Low heat input
accelerated solidification while high heat input allowed
rapid cooling by increasing the temperature difference
between the mould and the AA7075 melt. In this study, it
was determined that the formation of hot cracks was
prevented by decreasing cooling rate from water quenching
to furnace cooling. The decrease in the cooling rate also
reduced the amount of shrinkage cavities in the Al matrix.
On the other hand, at appropriate casting temperatures like
730 and 780 °C, avoiding hot crack formation was possible
without furnace cooling.
1. Introduction
Metal matrix composites (MMCs) have been widely used
in aerospace, automotive, military and electronic industries
due to their high strength, low density, high specific
modulus, excellent wear resistance and good thermal
stability [1]. The most used reinforcement type in MMCs
are ceramics like SiC, Al2O3, TiC, B4C, graphite or carbon
nanotubes (CNTs), while aluminium alloys have been
especially preferred as matrix materials to meet increasing
need for lightweight constructions in MMCs [2].
Despite providing advantageous features to AMCs, ceramic
particles may cause decrease in toughness and ductility of
monolithic Al alloy. Moreover, undesired phase formations
at the interface or wettability problems between matrix and
reinforcement still have not been fully solved yet [3]. Metal
reinforcements show themselves up instead of the ceramics
so as to solve these production failures of conventional
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ceramic reinforced AMCs. Fabrication of AMCs with metal
reinforcements in an environmentally friendly and
economical way by using recycled products and suitable
casting methods seems possible.
The most preferred metal reinforcements to improve
mechanical features of the monolithic Al alloys are iron
based alloys. In the case of combining two different metals,
interfacial reactions are very important to determine the
mechanical properties of the final product.
Sarkari Khorrami et al. [4] studied in-situ Fe-reinforced
AMCs, and proved that the adequate bonding between Al
alloy and Fe particles was achieved by intermetallic
compound (IMC) formation at the interface.
Baron et al. [5] researched these IMC layers in AMCs for
different steel reinforcements, and stated that there should
be an upper limit for thickness and volume ratio of formed
IMC layer.
Ozaki and Kutsuna [6] investigated the couple of steel and
Al alloy, and reported that IMC layer thickness should be at
least 10 µm to prevent failure in tensile test.
However, Selvakumar et al. [7] manufactured Al matrix
composite reinforced with 316L SS without IMC
formation, and proved the increase in composite ductility.
Selvakumar et al.’s work [7] demonstrates the potential of
metal reinforcements to increase ductility, as well as
ultimate tensile strength (UTS).
The previous works [4-7] proved the importance of bimetal
composite production. Al matrix bimetal composites can be
produced by varied fabrication techniques such as stir
casting, powder metallurgy or squeeze casting. On the other
hand, the most economical way to manufacture near-net
shaped AMCs require molten metal routes. Vacuumassisted melt infiltration casting method can be used to
produce AMCs by infiltrating molten Al alloy into porous
preforms of the reinforcement phase [8].
In this study, 304 SS and AA7075 alloys were used as
reinforcement and matrix phases in bimetal composite
production, respectively. Weak castability and fluidity
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vacancies were infiltrated by the melt via vacuum
assistance. This entire process called as melt infiltration
casting was shown in Fig. 2. When solidification was
completed, the mould was quenched and composite part
was taken out.

2. Experimental Procedure
2.1. Production
AA7075 (Al - 5.6 Zn – 2.5 Mg – 1.6 Cu) and 304 SS (Fe –
18.0 Cr – 8.0 Ni – 2.0 Mn) alloys were used as matrix and
reinforcement materials, respectively. 304 SS shavings
were assembled by 220 MPa pressure in order to obtain
50% porous monoblock preform. The value of 220 MPa
was determined by trial and error method to obtain half of
theoretical density of the preform. The 50% emptiness was
infiltrated by molten AA7075 alloy at varied temperatures
between 680 to 880 ˚C with the interval of 50 ˚C.
Wax pattern (25 mm in diameter and 50 mm in height) was
settled into SS perforated flask and covered by castable
slurry that was made by mixed investment powder and
water. The investment powder contains plaster, silica and
other chemical additives. When the slurry was solidified,
the pattern was removed from the flask at 110 ˚C. After
dewaxing process, mould cavity was obtained.
Dewaxed mould was gradually heated up to 700 ˚C.
Burnout regime of the mould was given in Fig. 1. The
preform was placed in the mould 10 min before casting.
This preheating process inhibited rapid solidification of
molten AA7075 alloy owing to increased time for
solid/liquid interaction between 304 SS and AA7075
alloys.
Figure 2. Illustration of melt infiltration casting process;
(a) general view, (b) cross-section view
2.2. Characterization
The micrographs of produced bimetal composites were
taken by optical microscope (OM) and scanning electron
microscope (SEM). Phase analysis was carried out by Xray diffraction (XRD) using CuKα radiation, while
elemental analysis was performed by energy dispersive Xray spectrometry (EDS).
3. Results and Discussion

Figure 1. Illustration of mould burnout process
The mould with the preform inside was placed in a vacuum
chamber. Molten AA7075 alloy was cast into the mould
under -105 Pa vacuum atmosphere and the preform

50% 304 SS-reinforced AA7075 matrix bimetal composites
were successfully manufactured by melt infiltration casting
process at various temperatures. Fig. 3 shows XRD analysis
results of the bimetal composite produced at 730 ˚C. This
result is also valid for other temperatures. According to
XRD results, Al, Fe, θ (Fe4Al13), η (Fe2Al5) and γ (Cr2Al13)
phases were formed in the composite structure.
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Figure 3. XRD analysis results of 304 SS-reinforced
AA7075 matrix bimetal composite produced at 730 ˚C

Figure 4. SEM images of 304 SS-reinforced AA7075
matrix bimetal composites: (a) overall and (b) interface
morphology
Table 1. The results of EDS area analysis shown in Fig. 4b
Area

Al

Fe

Cr

1 (θ)

64.7

24.1

11.2

2 (η)

60.2

31.3

8.5

3 (γ)

72.4

5.9

21.7
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Figure 5. The micrographs of 304 SS-reinforced AA7075
matrix bimetal composites produced at (a) 680, (b) 730, (c)
780, (d) 830 and (e) 880 ˚C
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θ was the first reaction product at the interface when Fe
atoms diffused into molten Al alloy. η phase was also
formed at the interface because solid/liquid interaction
between 304 SS and AA7075 alloy was long enough to
form second IMC layer. γ precipitated in θ phase when
maximum solubility limit of Cr in θ was exceeded.
Fig. 4 shows overall and detailed appearances of bimetal
composite sample produced at 730 ˚C. All formed phases
determined by XRD analysis were marked in Fig. 4a and
Fig. 4b. Both overall morphology and interface structure
did not contain any casting defects. Vacuum assistance
allowed successful infiltration of molten AA7075 alloy into
the preform vacancies of 304 SS.
EDS results of IMC layers formed at the interface shown in
Fig. 4b was listed in Table 1. These results were consistent
with the XRD results given in Fig. 3, as well as with the
elemental contents of θ, η and γ phases in the previous
work of Barmak and Dybkov [9].
OM images of produced composites at various
temperatures were given in Fig. 5. The formation of hot
cracks beneath the θ layers was observed (areas marked
with red arrows). Both rapid cooling and short
solidification time can cause hot crack formation along
grain boundaries [10]. Low heat input accelerates
solidification while high heat input caused rapid cooling by
increasing the temperature gradient between the solid
preform and the liquid AA7075. Hot crack formation was
observed at both low and high production temperatures.
Another reason for hot crack formation is the chemical
composition of the matrix alloy [11]. The low Si (0.4%)
and high Mg (2.5%) content make the AA7075 alloy
susceptible to hot cracks.
The hot cracks, usually occur in the alloys that have wide
solidification ranges [12]. In produced bimetal composites,
hot cracks were formed during casting because AA7075
has the widest solidification range (477-635 °C) by
comparison with the other Al alloys.
Fig. 6a and Fig. 6b demonstrate SEM images of the bimetal
composite manufactured at 880 ˚C after water cooling
which is the standard procedure for melt infiltration casting
process. The hot cracks beneath the θ layer and shrinkage
cavities in Al matrix can be clearly seen in Fig. 6b. In order
to prevent mentioned casting failures, this specimen was
produced once again with the same parameters. For this
time, the sample was furnace cooled with 2 °C/min instead
of quenching. Low and high magnification SEM images of
furnace cooled specimen are given in Fig. 6c and Fig. 6d. It
was determined that the amount of hot crack formation can
be decreased by reducing the cooling rate during
manufacturing. The reduction in the cooling rate also
reduced the amount of shrinkage in the Al matrix.

Figure 6. SEM images of 304 SS-reinforced AA7075
matrix bimetal composites produced at 880 ˚C after (a, b)
quenching and (c, d) furnace cooling)
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Fig. 7 shows the 304 SS-reinforced AA7075 matrix bimetal
composites produced at 730 and 780 °C, respectively. At
these temperatures, it is possible to avoid hot crack
formation or shrinkages, without the need for cooling in the
furnace environment.
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Figure 7. SEM images of 304 SS-reinforced AA7075
matrix bimetal composites produced at (a) 730 and (b) 780
˚C temperatures
4. Conclusion
50% 304 SS-reinforced AA7075 matrix bimetal composites
were successfully manufactured by vacuum-assisted melt
infiltration casting method. Al, Fe, θ (Fe4Al13), η (Fe2Al5)
and γ (Cr2Al13) phases were formed.
At both low (680 °C) and high (830 and 880 °C) casting
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layer, in matrix part. On the other hand, at the optimum
temperatures (730 and 780 °C), avoiding hot crack
formation was possible.
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of the areas that consist of hot cracks.
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Anahtar Kelimeler: Metal Köpük ve Uygulama Alanları, Açık Gözenekli Alüminyum Köpük, Hassas Döküm
Abstract
Nowadays, aluminum foam materials in the group of metal
foams shown among the materials that will guide the
future; In addition to their low density, crash/impact energy
absorption, sound and vibration damping properties, they
have a wide range of structural and functional applications
with their properties such as gas and air permeability, high
corrosion resistance and thermal behavior. Metal foams
divided into two groups as open-cell and closed-cell metal
foams according to their cell structure. If the pores in their
structure are separated from each other by walls, are called
closed-cell metal foam, and if the pores in the structure are
connected to each other by beams (ligaments), they are
called as open-cell metal foam. Because of their high
surface area / volume ratio they have variety of different
industrial applications such as blast resistant armour in the
defence industry, crash box and bumpers for passenger
protection in the automotive industry, electronic circuit
cooling in the compact heat exchangers; and also in the
field of sound and heat isolation with suitable surface
materials as the sandwich panel; and furthermore for other
functional purposes, such as in the the field of filters and
water purifiers are also used. Open-cell aluminium foams
are produced by using investment casting and powder
metallurgy methods. In this study, aluminium foam
production methods and its application areas are explaned
as well as open-cell aluminum foams which are
successfully produced first time in Turkey by the
TUBITAK MAM Material Institute by means of the
investment casting method.
Özet
Günümüzde, geleceğe yön verecek malzemeler arasında
gösterilen metal köpükler grubunda bulunan alüminyum
köpük malzemeler; düşük yoğunlukları, çarpma/darbe
enerjisi sönümleme, ses ve titreşim sönümleme özellikleri
yanında gaz ve hava geçirgenliği, yüksek korozyon direnci
ve ısıl davranışları gibi özellikleri ile de oldukça geniş
yapısal ve fonksiyonel uygulama alanlarına sahiptirler.
Metal köpükler, gözenek yapılarına göre açık gözenekli ve

kapalı gözenekli olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Metal
köpükler,
yapılarındaki
gözenekler
birbirlerinden
duvarlarla ayrılmışsa kapalı gözenekli metal köpük,
yapıdaki gözenekler birbirlerine kirişlerle (ligament) bağlı
bulunuyorsa açık gözenekli metal köpük olarak
isimlendirilirler. Açık gözenekli metal köpükler, yüksek
yüzey alanı/hacim oranına sahip olmalarından dolayı farklı
uygulama alanlarında; örneğin savunma alanında
patlayıcılara/parça tesirine karşı zırh uygulamalarında,
otomotivde sürücü ve yolcu korumaya yönelik çarpışma
kutusu (crash box) ve tamponlarda, elektronik devre ve
sistem soğutma uygulamalarına yönelik kompakt ısı
değiştiricilerde, sandviç panel halinde uygun yüzey
malzemesiyle birlikte ses ve ısı yalıtımlarında, ayrıca
filtreler ve su arıtıcıları gibi diğer çeşitli fonksiyonel
amaçlar için kullanılabilirler. Açık gözenekli alüminyum
köpükler; hassas döküm ve toz metalürjisi gibi yöntemler
ile üretilmektedirler. Bu çalışmada; Alüminyum köpüklerin
üretim yöntemleri ve uygulama alanları ile Türkiye’de ilk
defa TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü tarafından
hassas döküm yöntemiyle başarılı bir şekilde üretimi
gerçekleştirilen açık gözenekli alüminyum köpüklerden
bahsedilmiştir.
1. Giriş
Metal
köpük
malzemeler,
farklı
mühendislik
uygulamalarında kullanılabilen malzemeler olarak son
zamanlarda hafiflik ve rijitlik istenen durumlarda birçok
endüstrinin oldukça ilgisini çekmektedir. Özellikle
alüminyum ve alüminyum alaşımlarından üretilen köpük
malzemeler, üretimlerindeki zorluklar ve yüksek
maliyetleri sebebiyle ticari anlamda üretime henüz
geçilebilmiştir.
Metal
köpüklerin
üretiminde
tekrarlanabilirlik kısmının zor olması ve malzemenin
mekanik özelliklerinin belirlenmesinde yapılması gereken
testlerle ilgili standartların eksiklikleri köpük metallerin
günümüzde bile halen gizemli malzemeler olmasının
sebepleri arasındadır. Alüminyum ve alüminyum alaşımlı
köpük malzemeler, açık gözenekli ve kapalı gözenekli
yapıya sahip olması (Şekil 1) ve hafiflikleri ile ön plana
çıkmaktadır [1].
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tutucu ve toz metalurjisi yöntemleri başlıca açık gözenekli
metal köpükler üretim yöntemlerindendir.
Replikasyon Tekniği İle Hassas Döküm

Şekil 1. Metal köpük gözenek türleri a)Kapalı gözenek
b)Açık gözenek [2,3,4]
Metal köpüklerin üretim yöntemleri için birbirinden
oldukça farklı üretim yöntemleri düşünülmüş ve
uygulanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde metal köpük
üretim yöntemleri metalin başlangıçtaki formuna göre iki
ana grupta toplanmıştır. Birinci grup toz formundaki
metaller (metal enjeksiyon kalıplama, toz boşluk tutucu ve
çamur köpüklendirme ) kullanılarak gerçekleştirilen köpük
üretimi, ikinci grup ergiyik formda (replikasyon tekniği ile
hassas döküm, boşluk tutucular etrafına döküm) bulunan
metalden yapılan köpük üretim yöntemleridir [5].
Endüstride bu yöntemler üretici firmaların ticari isimleriyle
de anılmaktadır. Ergiyik halde içerisine gaz enjekte
edilmesi (Cymat), ergiyik içerisine köpürtücü ajan ilavesi
(Alporas), hassas döküm (ERG-DUOCELL) ve toz
metalurjisi (Alulight) yöntemleri ile ticari amaçla üretilen
metal köpüklerdir. [7]. Mevcut üretim yöntemlerinin her
biri ile üretilmiş metal köpükler farklı yoğunluğa, farklı
gözenek boyutuna ve farklı hücre topolojisine sahiptirler.
Bu iki ana grubun birbirleri içerisinde avantajları ve
dezavantajları bulunmaktadır. Her iki grupta gözenek
yapısına göre açık veya kapalı olmasına göre farklı
teknikler uygulanmaktadır. İki ana grup için farklı üretim
yöntemleri arasında ortak karşılaşılan en büyük problemler,
üretilen metal köpüklerin maliyeti, tekrarlanabilirliği ve
gözenek yapısındaki heterojenliğe bağlı olarak köpük
malzeme özelliklerinin her zaman farklılık göstermesidir
[6].
2. Metal Köpük Üretim Metotları
Metal köpük üretim metotları; Açık gözenekli metal köpük
üretimi ve kapalı gözenekli metal köpük üretimi olmak
üzere iki ana başlıkta toplanmıştır. Bu üretim yöntemlerinin
her biri ile üretilmiş metal köpükler farklı yoğunluğa, farklı
gözenek boyutuna ve farklı hücre topolojisine sahiptir.
2.1 Açık Gözenekli Metal Köpük Üretim Yöntemleri
Replikasyon tekniği ile hassas döküm, boşluk tutucu
etrafına döküm, metal enjeksiyon kalıplama ve boşluk
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Replikasyon tekniği ile hassas döküm yönteminde Şekil
2’deki gibi ilk başta polimer malzemeden açık gözenekli
preform köpükler kullanılır. Preformların açık gözenekleri
sıcaklığa dayanıklı seramik malzeme ile (mullit, fenolik
reçine, kalsiyum karbonat, vb.) kaplandıktan sonra polimer
preform, dış kısımdaki seramik malzeme pişirilerek
uzaklaştırılır. Polimer preformun seramik içerisinde
bıraktığı boşluklara ergimiş halde bulunan metal dökülür.
Son aşamada ise seramik malzeme basınçlı su yardımıyla
temizlenir ve metal köpük üretim işlemi tamamlanır. Bu
işlem polimer preform köpük replika edilerek yapıldığı için
replikasyon tekniği ile hassas döküm adını almaktadır [8,9].

Şekil 2. Replikasyon tekniği ile hassas döküm yöntemi [8]
Düşük ergime derecesine sahip metallerden (Al alaşımları,
Cu alaşımları ve Mg alaşımları) bu yöntemle açık gözenekli
metal köpük üretilebilmektedir. Bu yöntem ile üretilen açık
gözenekli metal köpükler, diğer yöntemlerle üretilen açık
gözenekli metal köpüklerden daha fazla gözeneklilik (%
80-97) içermektedir. Bu proseste dikkat edilmesi gereken
en önemli nokta, seramik pişirilirken uzaklaşan polimer
filtre süngerin bıraktığı boşluklar dar olabilir, bundan
dolayı ergimiş metal bu boşluklardan geçemez. Bu
durumda, dökümden önce seramiği ısıtmak veya basınç
uygulamak gerekir [8,9].
Boşluk Tutucu Etrafına Döküm
Bu döküm yönteminde; düşük yoğunluğa sahip organik
veya inorganik yuvarlak şekilli boşluk tutucular (alümina
silikat, vermikülit, çözülebilen tuzlar, genişleyen kil
tanecikleri, kum peletler, köpük cam küreler, içi boş
alüminyum oksit küreler ) üzerine ergimiş metal dökülür ve
hemen devamında basınç veya vakum yardımıyla
emdirildikten sonra boşluk tutucu malzemeler su ya da ısıl
işlemle giderilerek metalik köpük elde edilir (Şekil 3).
Düşük ergime derecesine sahip birçok metal (alüminyum,
magnezyum, çinko, kurşun, kalay) bu yöntemle üretilebilir.
Boşluk tutucu malzemelerin kullanıldığı bu üretim
yönteminde; gözenek boyut dağılımını kontrol etmek
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kolay olmakla birlikte üretilen köpükler en fazla % 80
porozite oranına sahip olmaktadır. [8].

Şekil 3. Boşluk tutucu etrafına döküm yöntemi şematik
gösterimi [8]
Metal Enjeksiyon Kalıplama ve Boşluk Tutucu Yöntemi
Metal enjeksiyon kalıplama yönteminde, bilinen toz
metalurjisi yöntemi ve plastik enjeksiyon kalıplama
yönteminin birlikte uygulandığı bir yöntemdir. Birinci
adımda, bağlayıcı ve metal tozu karıştırılarak yapı
preslenir. İkinci adımda bağlayıcı yapıdan uzaklaştırılarak
sinterleme yapılır (Şekil 4). Bu yöntem yüksek ve düşük
ergime derecesine sahip; alüminyum, titanyum, bakır,
seramik ve kompozitlere uygulanır [10]. Bu yönteme
oldukça benzer bir diğer yöntem ise ‘toz boşluk tutucu
yöntemidir’. Bu yöntemin metal enjeksiyon kalıplamadan
farkı boşluk tutucuların (polimetil metakrilat, karbamit,
amonyum bikarbonat) da olmasıdır. (Şekil 4) [12]. Bu
yöntem de yüksek ve düşük ergime derecesine sahip;
paslanmaz çelik, alüminyum, bakır, titanyum, nikel ve bu
metallerin alaşımlarına uygulanır. Her iki yöntemde de
karmaşık şekilli ürünlerin üretimi mümkündür ve işlevsel
olarak yüksek özellikte yapılar oluşur. Fakat boşluk tutucu
yöntemiyle üretilen açık gözenekli köpüklerin gözenek
boyutunu ve yapı içerisinde dağılımını kontrol etmek kolay
değildir. Bu yöntemle üretilen açık gözenekli köpükler
%65‟den az oranlarda porozite içermektedirler. [11,12].

Şekil 4. Metal Enjeksiyon Kalıplama ve Boşluk tutucu
etrafına döküm yönteminin şematik gösterimi [13]
Toz Metalurjisi Yöntemiyle Metal Köpük Üretimi
Bu yöntem literatürde bazı yazarlar tarafından, polimere
emdirme ve replika yöntemi adıyla da söylenmektedir. Toz
metalurjisi yöntemi 3 ana aşamadan oluşmaktadır; metal
tozu ve uygun bağlayıcı karışımının (çamurunun)
hazırlanması, polimer preform üzerine karışımın
kaplanması ve preformun yapıdan uzaklaştırılarak
sinterleme işleminin gerçekleştirilmesidir. Birinci adımda
polimer preform, hazırlanan çamur karışımının içerisine
daldırılarak üzerinin çamur karışımı ile homojen bir şekilde
kaplanması için bir süre bekletilir. Üzeri çamur karışımı ile
kaplanan preforma yapılan kurutma işleminin ardından
preform uçurularak sinterleme işlemi gerçekleştirilir. Bu
yöntemle üretilen köpükler genel olarak açık gözenekli
olmakla birlikte yarı açık ve kapalı hücreli köpük elde
etmek de mümkün olabilmektedir. Hazırlanan çamur
karışımının viskozitesi, preformun yoğunluğu, preformun
gözenek büyüklüğü gibi parametreler bu yöntem ile
üretilen açık gözenekli metal köpüklerin özelliklerini
doğrudan etkilemektedir [14].

Şekil 5 . Toz Metalurjisi Yöntemiyle Parça Üretimi
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2.2 Kapalı Gözenekli Metal Köpük Üretim Yöntemleri
Kapalı gözenekli metal köpük üretiminin genel olarak dört
farklı yöntemi vardır. Ergitme, döküm ve toz metalurjisi en
yaygın kullanılan üretim yöntemleridir. Dördüncü yöntem
ise
diğer
iki
yöntemin
kombinasyonu
ile
gerçekleştirilmektedir [15].
Ergimiş metal içerisine gaz enjekte edilmesi
Bu üretim yönteminde silisyum karbür, alüminyum oksit ya
da magnezyum oksit parçacıkları ergimiş metal
viskozitesini artırmak için kullanılır. Üretimde ergimiş
metal hazırlandıktan sonra içerisine karıştırıcı (pervane)
veya titreşimli nozul yardımıyla inert gaz (azot veya argon)
enjekte edilmesidir (Şekil 6). Böylece ergimiş metal
içerisinde homojen olarak dağılmış çok ince gaz
baloncukları oluşur. Balonların ve ergimiş metalin
oluşturduğu karışım yukarı doğru yükseldiğinde bir
konveyör yardımıyla çekilerek soğumaya bırakılır [8].

Gaz salınımı
(FORMGRIP)

ile

güçlendirilmiş

2019 İstanbul

üretim

yöntemi

Bu yöntem, iki yöntemin (toz metalurjisi ve ergitme
yöntemi) beraber uygulanması ile yapılmaktadır. Foaming
Of Reinforced Metal by Gas Release In Precursor
kelimelerinin baş harfleri kullanılmıştır. Birinci aşamada
TiH2 tozları atmosfer ortamında ısıl işleme tabi
tutulmaktadır. Böylece yüzeyde titanyum oksit bir film
tabakası oluşumu sağlanır ve bu tabaka çözünmeyi
geciktirici bir bariyer rolü oynar. Daha sonra ısıl işleme
tabii tutulmuş köpürtücü tozları, alaşım tozlarıyla ağırlıkça
belirli oranında karıştırılır (Şekil 8). Ardından karışım
halindeki tozlar belirli sıcaklıkta ergitilir. Ergimiş hale
gelen ve yayaş yavaş soğutulmuş alaşımının içerisine ilave
edilir. Bu işlem sırasında parçacıkların ergiyik içerisinde
homojen dağılımını sağlamak için belirli bir hızla dönen
konvansiyonel bir mekanik karıştırıcı kullanılır. İkinci
aşamada ise karışım titanyum hidrürün hidrojen gazı salıp
çözünmesi için ısıl işlem uygulanır ve köpükler elde
edilebilir [18,19].

Şekil 6. Gaz enjekte edilerek metal köpük üretimi [8]
Ergimiş metal içerisine köpürtücü ajan ilave edilmesi
Ergimiş metal içerisine köpürtücü ajan ilave edilerek metal
köpük üretimi, gaz enjekte edilerek yapılan üretime
alternatif olarak geliştirilmiş bir yöntemdir [16]. Bu üretim
yönteminde, ergimiş metal içerisine gaz enjekte etmek
yerine doğrudan TiH2, ZrH2 ve CaCO3 gibi köpürtücü
ajan ilave edilerek köpürtme yapılır [17]. Köpürtücü madde
etkili sıcaklıkta çözünerek gaz açığa çıkarmakta ve köpük
oluşumunu sağlamaktadır (Şekil 7).

Şekil 7. Ergimiş metal içerisine köpürtücü ajan ilave
edilerek metal köpük üretimi [16]
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Şekil 8. FORMGRIP yöntemiy metal köpük üretimi [18]
Toz metalurjisi ve ergitme yöntemiyle
Toz metalurjisi yöntemi (TM) ile metal köpük üretimi ilk
önce metal (genellikle alüminyum) ve köpürtücü madde
tozlarının (genellikle TiH2 veya ZrH2) karıştırılmasıyla
başlar (Şekil 9). Metal tozları ve köpürtücü madde karışımı
sıcak olarak kalıp içerisinde preslenir. Daha sonra karışım
ekstrüze edilerek yarı mamul ürün haline getirilir ve belli
bir sıcaklıkta haddelenir Böylece homojen olarak dağılmış
köpürtücü ajan, metal matris içerisine hapsedilir. İkinci
aşamada matris malzemenin ergime noktasına yakın bir
sıcaklığa kadar ısıtılır. Metal matris içerisinde homojen
dağılımlı köpürtücü ajan ergimiş matris içerisinde
reaksiyona girerek ayrışarak gaz çıkışı meydana gelir. Bu
gaz çıkışı ergimiş metalin genişlemesine (köpürmesine) ve
hacim alarak gözenekli bir şekil almasını sağlar ve böylece
metal köpük üretimi gerçekleşmiş olur [20].
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3. Metal Köpük Genel Uygulama Alanları
Metal köpük malzemeler fiziki yapıları gereği sahip
oldukları gözeneklerin geçirgenliği (sıvı veya gaz),
iletkenlik (elektrik ve ısı), enerji, ses ve titreşim absorblama
özellikleri sayesinde oldukça geniş uygulama alanına
sahiptirler. Bu uygulama alanlarını; yapısal ve fonksiyonel
olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür [11].
3.1. Yapısal uygulama alanları

Şekil 9. Toz metalurjisi ve ergitme yöntemiyle metal köpük
üretim aşamaları [21].

Metal köpükler, yüksek spesifik mukavemetleri nedeniyle
başta otomotiv endüstrisinde (çarpışma kutularında (Şekil
11), yan duvarlarında sandviç panel şeklinde ve T
bağlantılarında)
(Şekil
12),
savunma
sanayii
(patlayıcılara/parça tesirine karşı zırh uygulamalarında,
Şekil 13), bal peteği olarak uçak-uzay endüstrisinde çeşitli
yapısal uygulamalarda, inşaat sektöründe (viyadük altında
ses emici bariyerlerde, çatı kaplamalarında, bina
cephelerinde) ve denizcilik sektöründe olmak üzere sağlık
sektöründe de tek başına veya sandviç panel olarak, değişik
yapısal uygulama alanları bulmaktadırlar. [11,22]

APM tekniği ile kapalı gözenek metal köpük üretimi
İleri gözeneklilik morfolojisi tekniği (APM) Almanya’da
IFAM tarafından son zamanlarda yeni geliştirilmiş kapalı
gözenekli metal köpük üretim yöntemidir [22]. Bu yöntem,
iki temel işlemin birbirinden ayrılmasını dayanır. Bu iki
temel işlem köpüğün üretilmesi ve üretilen köpük
parçaların şekillendirilmesi olarak bilinir. Her bir APM
işlemi küçük hacimli standart şekilli Al köpükleri temsil
eder [22]. Böylelikle APM köpük parçaların IFAM ve diğer
ticari firmalar tarafından tüketicilere ulaştırılması, maliyet
ve iş gücü açısından tüketiciler için belirgin bir tasarruf
sağlamaktadır. Bu standart şekilli parçalar normal bir
yapıştırma tekniği ile bile birbirine birleştirilebilmektedir
(Şekil 10) [22].

Şekil 11. Çarpışma kutusu kullanımı ve uygulama örneği.

Şekil 12. Audi A8 üzerinde kullanılan yapısal köpük
malzemeler [23].

Şekil 10. Üretilen küresel şekilli köpüğün birbiri ile
yapıştırılması [21].
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Şekil 14. Metal köpükten yapılmış farklı ısı değiştirici
türleri. [8]
Metal köpükler; açık gözenekli yapıda, ve yüzey/hacim
oranının yüksek oluşu ile ısıl iletim özellikleri sayesinde,
son zamanlarda elektronik devre soğutma/hipersonik
araçlarda
krayojenik
soğutma
vb.
fonksiyonel
uygulamalarda, verimi artırılmış yeni tip kompakt ısı
değiştiricilerinin
geliştirilmesi
gibi
uygulamalarda
kullanıldığı görülmektedir (Şekil 15).

a)

Şekil 13. Patlayıcılara/parça tesirine karşı zırh
uygulamalarında (kara, hava ve deniz araçları gövde
zırhlandırma, düşme/çarpma etkilerine karşı koruma, vb.)
3.2. Fonksiyonel uygulama alanları
Metal köpüklerin başlıca fonksiyonel uygulama alanları
arasında ısı değiştiriciler (Şekil 14), susturucular (araç
motorlarının susturucu gövdelerinde ses absorblama ve
gürültü azaltma), filtreler (yüksek sıvı/gaz geçirgenliği),
katalizör destekleri (azot oksitin egzoz dumanından
uzaklaştırılması), alev tutucular (yüksek termal iletkenlik)
ve biyo-uyumluluk, korozyona dayanıklılık ve düşük özgül
ağırlığı özelliklerinden dolayı biyo-medikal (implant
malzeme, kalça ve diz protezleri) uygulamalarında
kullanılmaktadır. [11,22]

b)

c)
Şekil 15. a) Krayojenik tank b) Elektromanyetik girişim
(EMI)koruma c) Optik sistemler/aynalar
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4. Sonuçlar
Türkiye’de ilk defa TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü
tarafından, ARDEB destekli ‘’Düzenli ve Açık Gözenekli
Geometride Metal Köpüklü Akış Kanalına Sahip Yüksek
Performanslı Kompakt Isı Eşanjörü Tasarımı ve
Geliştirilmesi’’ projesi kapsamında, hassas döküm
yöntemiyle açık gözenekli alüminyum köpükler başarılı bir
şekilde üretimi gerçekleştirilmiştir (Şekil 16). Geliştirilen
bu alüminyum metal köpük yapılar, deneme amaçlı olarak
ticari bir firmaya ait ev tipi kombilerde kullanılan ana ısı
değiştiricilere uygulanarak (bakır boru üzerinde bulunan
bakır lamelli finler yerine uygulanarak), ısıl performansları
test edilmektedir (Şekil 17).

Şekil 17. TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü tarafından
ısıl performans denemeleri amaçlı geliştirilen bakır borulu
açık gözenekli alüminyum köpüklü ev tipi kombi ısı
eşanjörü
Teşekkür
T1003-215M232 proje koduyla bu çalışmayı destekleyen
TÜBİTAK ARDEB’e teşekkür ederiz. Ayrıca proje
çalışmalarında her türlü desteği sağlayan tüm TÜBİTAK
MAM Malzeme Enstitüsü personeline ve özellikle
Başuzman Araştırmacı Sn. Dr. Ömer Eksik hocamıza,
başteknisyen Sn. Yücel Taşkın’a, CERTUS hassas döküm
alçı firması sahibi Sn. Chris Ürgüplüoğlu’na, Çan Döküm
firması sahibi Sn. Şadi Çan’a ve TÜBİTAK ARDEB 1003
proje ortağımız İTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
öğretim üyesi olarak Prof. Dr. Özgül Keleş hocamıza
desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
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ALÜMİNYUM SICAK HADDE ÜRÜNLERİNE MUADİL ALÜMİNYUM
EKSTRÜZYON ALAŞIMI SEÇİMİ İLE YERLİLEŞTİRME SAĞLANMASINA
YÖNELİK YENİLİKÇİ ÜRÜN UYGULAMASI
Alüminyum Sıcak Hadde Ürünlerine Muadil Alüminyum Ekstrüzyon Alaşımı
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Seçimi ile Yerlileştirme
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Yönelik Yenilikçi
Ürün Uygulaması
EXTRUSION ALLOY SELECTION INSTEAD OF ALUMINIUM HOT ROLLING PRODUCTS.
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Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Ekstrüzyon, Sıcak Hadde, Treyler, Alt yapı komponenti
Abstract
This study, it will mention aluminium based treyler
components design and production of two big companies.
this R&D study is cooperation project of Treyler Company
and ASAŞ Alüminyum. Treyler company is supply hot
rolling product aluminium sheet metal (EN AW 5083) from
abroad. Hence, Treyler company has to spend extra money
and time for supply. because, there isn't aluminium hot
rolling manufacturing company in Turkey. Treyler
company has to make lots of different process for
manufacturing treyler component. after supply sheet metal,
lazer cutting, forming,machining and welding are create
that process. with that project, while we made local design
and we will use extrusion production instead of hot rolling
product. At the same time, we refered to patent office for
two different treyler components design. we eliminated non
value added process during our project. thus, both
company gained new experince and both company
contributed to company's turnover.
Özet
Bu çalışmada sektöründe Türkiye lideri iki firmanın yerli
üretim ile alüminyum şaseli treyler (Silobas ve Tanker)
komponentleri
geliştirmesi
konu
edilmektedir.
Komponentlerin maruz kaldığı yükler, sınır şartları, kabul
kriterleri belirlenerek sıcak haddeden elde edilen levha
yerine geçebilecek muadil ürünler tasarlanmıştır. Yapılan
tasarımlar bilgisayar ortamında doğrulama ve prototip
üretimlerle hayata geçirilmiştir. Çalışmada alüminyum
treyler sektöründe kullanılan sıcak hadde levhaların (EN
AW 5083 ) kaynaklı imalat ile bir dizi sac parçanın
birleştirilmesi ile üretilen makas kulakları ve ara kroslar
gibi komponentlerin patentli tasarım ile Alüminyum
Ekstrüzyon yöntemiyle (6082 T6) üretilmesi sağlanmıştır.
Yapılan çalışma ile elde edilen ürün tüm testlerden başarı
ile geçmiştir. Yapılan çalışma ile firmaların AR-GE
merkezlerinin işbirliği ile ülkemizin sıcak hadde levha
kaynaklı dışa bağımlılığı azaltılarak katma değerli ürün

üretimi ile yurt dışına lisanslı ürün satışına olanak veren
inovatif ürün üretimi gerçekleştirilmiştir.
1. Giriş
Ülkemizde endüstriyel olarak hizmet veren sıcak hadde
tesisi olmaması sebebiyle üreticiler bu ihtiyacı (EN-AW
5083-H111) yurt dışı firmalarından sağlamaktadır. 2016
yılında ithal edilen yassı mamul miktarı 139 bin tondur,
(yaklaşık 420 M $) [6] ve büyük kısmı Sıcak hadde
ürünleridir. Otomotiv, Raylı Sistem, Treyler vb. sektörlerde
Alüminyum komponentlerin alaşım ve imalat metodu
seçimi kullanım yeri ile bağlantılıdır. Gelişen alüminyum
sektörü ve buna bağlı alüminyum alaşımlarının
dayanımının artması sayesinde alüminyum komponentlerde
tasarım değişikliği yapılarak farklı imalat metotlarının
kullanımı sağlanabilmektedir.
Alüminyum profillerin başta otomotiv sektörü olmak üzere
giderek mühendislik uygulamalarında daha çok kullanılır
hale gelmesiyle, bu profiller, giderek daha karmaşık ve et
kalınlıkları daha ince, üstelik daha dar toleranslı hale
gelirken profillerin ölçüleri de büyümüştür; buna karşın
daha yüksek mukavemetli alaşımlar devreye girerken bu
profillerin arzu edilen yüzey kalitesi de artmıştır.
Treyler sektöründe kullanılan en yaygın alüminyum üretim
metodu Sıcak hadde ürünleri levhalardır. Üreticilerin bu
metotla üretilmiş ürünleri kullanmalarının sebebi yüksek
dayanım ve yüksek uzama değerlerine ulaşılabilmesidir.
Ürünün kullanım yerine bakarak sahip olması gereken
mekanik özellikler (Rm,Rp0,2,%Uzama,sertlik vb.) göz
önünde bulundurulmadan en yüksek mekanik özelliğe sahip
alaşımlar tercih edilmektedir. Özellikle yurt dışındaki kabul
bu yönde olduğundan yerli üreticilerde aynı yöntemi
kullanmaktadır. Yurt dışında sıcak hadde tedariki ülkemize
nazaran daha kolaydır ve yurt dışındaki imalatçı kullandığı
alüminyum sıcak hadde ürünü yerine farklı metotla
üretilmiş farklı bir alüminyum alaşım ile ilgili yaygın bir
geliştirme içerisinde değildir. Ülkemizde ise bu ürünün
kullanımı dışa bağlılık getiren bir durum oluşturmaktadır.
Zira, Ülkemizde sıcak hadde ürünü üretebilen endüstriyel
tesis bulunmamaktadır.
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Çalışmada treyler sektöründe 1985 yılından [2] itibaren
kullanılmaya başlanan 290-370 MPa Rm, min.145 Rp0,2
MPa, min. %A 17 olan EN AW-5083 [3] sıcak hadde ürüne
muadil Ekstrüzyon alaşımı seçimi, Ekstrüzyon profil
tasarımı ve prototip imalatı yapılarak yenilikçi ürün üretimi
gerçekleştirilmiştir.

2019 İstanbul

Tablo 2. 5083 ce 6082 kimyasal kompozisyon karşılaştırması

Şekil 1. Alüminyum Damperli Silobas ve Alüminyum Şase

2. Deneysel Çalışmalar - Metot
Yapılan çalışma AR-GE projesi olarak ele alınarak PMI
metodolojisine uygun proje yönetim yaklaşımı ile
yürütülmüştür. Çalışmada ilk olarak mevcutta kullanılan
Sıcak hadde ürünleri incelenmiştir. Alüminyum Şasede
kullanılan ürünlerin teknik dataları ve resimleri incelenerek
proje kapsamı belirlenmiştir. Yapılan değerlendirme
sonucunda proje öncesinde %95 oranında yurt dışından
tedarik edilen alüminyum miktarının %15 oranına
indirilmesi hedeflenmiştir. Treyler şasesinde kullanılan tüm
alüminyum malzemeleri Ekstrüzyon ile üretmek şu an için
mümkün gözükmemektedir. Özellikle ebatsal problemler
hadde ürünlerinin kullanımını mecbur bırakmaktadır.
Sonra

Önce

Şekil 2. Proje Öncesi ve sonrası yerlileştirilen komponentler

Hedeflerin belirlenmesinden sonra tasarlanacak olan
ürünler belirlenmiştir. Yapılan incelemede 2 farklı tip Ara
kros, Makas Kulağı ve Lonjeron profili üretiminin
yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Tablo 1. Mevcut ve Geliştirilecek ürün teknik bilgileri

İkinci aşamada kullanılacak olan alüminyum alaşım için
çalışma yapılarak firma deneyimi, maliyet, üretilebilirlik
vb. kıstaslar göz önünde bulunularak EN AW 6082 T6
seçilmiştir.
Tasarım
ve
bilgisayar
ortamındaki
simülasyonlardaki sonuca göre alaşım değişikliği alternatif
aksiyon olarak belirlenmiştir.
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Şekil 3. Ekstrüzyon yöntemine uygun tasarlanacak yekpare Şase
profili,monoblok makas kulakları ve omega kroslara sahip tam şasi

Şekil 3 içerisin de yer alan resimler proje kapsamında
tasarımı ve üretimi yapılan profilleri göstermektedir.
Turuncu renkli Komponent Şase profilini, Sarı renkli
Komponent Makas Kulağı profilini, Mavi renkli
Komponent ise Ara kros (Omega) profili göstermektedir.
Bu ürünlerin tamamı proje öncesinde yurt dışından tedarik
edilmekteydi.

2019 İstanbul 			

9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu - 9th International Aluminium Symposium

2.1. Ara Kros Tasarımı ve Üretimi (C kros)
Treyler firması ara kros olarak tabir edilen parçaları iki adet
ana şase profilinin ara kayıtı olarak kullanarak rijitliği
sağlamaktadır. Kullanılan malzeme 5083 H111 sıcak hadde
ürünüdür. Ürün levha olarak yurt dışından tedarik edilerek
lazer ile kesim, mekanik form verme ve talaşlı imalat
yapılarak kullanım sağlanmaktadır.

•
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2.2. Ara Kros Tasarımı ve Üretimi (Omega kros)

Treyler Firması C krosta olduğu gibi Sıcak hadde levhadan lazer
kesim, form verme ve talaşlı imalat ile elde ettiği Omega kros için
tasarım yapılmıştır. Omega ve C kros ara kroslar farklı şaselerde
kullanılmaktadır.

Şekil 6. Mevcutta kullanılan Omega kros
Mevcut kullanım incelenerek Ekstrüzyon kesit tasarımı ve talaşlı
imalat detayları belirlenerek yeni ürün tasarımı tamamlanmıştır.

Şekil 7. Yeni Tasarımı yapılan Omega kros kesit ve nihai hali
Şekil 4. Mevcutta kullanılan C kros tipleri
Treyler firması mevcutta 10 farklı C kros kullanılmaktadır.
Yapılan tasarım ile yalınlaşma ve standardizasyon sağlanarak tek
C kros ile üretim yapılması sağlanmıştır.

Resim 2. Yeni tasarım Omega kros üretim aşamaları

2.3. Makas Kulağı Tasarımı ve Üretimi

Şekil 5. Yeni Tasarımı yapılan C kros kesit ve nihai hali

Resim 1. Yeni tasarım C kros üretim aşamaları

Treyler firmaları Makas Kulağı (Hanger Bracet) komponentini
aracın dingili ile Şasenin bağlantısı için kullanmaktadır. Makas
kulağı şase dingil bağlantısının yanı sıra makasların ve
amortisörlerin bağlandığı sürekli dinamik yüke maruz kalan
emniyet parçasıdır. Treyler firması makas kulağı imalatı için yurt
dışından tedarik ettiği Sıcak hadde levhaları Lazer kesim, Form
verme, kaynak ile birleştirme ve talaşlı imalat ile üreterek
kullanmaktadır. 6 farklı parçanın birbirine kaynatılmasıyla ürün
oluşturulmaktadır.

Şekil 8. Mevcutta kullanılan Makas Kulağı
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kullanıldığından Ekstrüzyon kaynak dikişi (longitudinal
welding) ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Zıvanalı bir
Ekstrüzyon profili tasarlandığından Ekstrüzyon kaynama
dikişlerinin dinamik yük altında kalmayacak noktalara
getirilmesi için Ekstrüzyon simülasyon programı QForm ile
çalışma yapılmıştır.
Resim 3. Proje Öncesi makas kulağı parçaları ve kullanım yeri

Treyler Firması kullandığı makas kulağı ürünü için tasarım
kriterlerini ve parçadan beklentileri ASAŞ a iletti.

Şekil 8. Mevcutta kullanılan Makas Kulağı tasarım limitleri

Makas Kulağı parçasından ana beklentiler;
 Alüminyum malzemeden üretim,
 BPW EAC tipi akslara ve bu aksların dingil
kaldırma, ayar plakası gibi aparatlarına uygunluk,
 Gerektiğinde sökülüp takılabilen bir C-kros
tasarımı,
 Tümsek, viraj, frenleme, makaslama gibi yol
şartlarında en az mevcut makas kulağı kadar
dayanım ve yorulma ömrü
Makas kulağı profiline ait tasarım çalışmaları yaparak
hyperworks simülasyon programı ile doğrulamasını
gerçekleştirdik.

Şekil 11. Boyuna kaynama dikişleri pozisyonlarına uygun
Ekstrüzyon kalıp tasarımı

Simülasyon ile doğrulanan Ekstrüzyon kalıbı imalatı
gerçekleştirilerek profil üretimi yapılmıştır. Yapılan profil
mekanik işlem ile monoblok makas kulağı elde edilmiştir.

Şekil 9. Makas Kulağı profili tasarımı ve doğrulama çalışmaları

Yapılan tasarım simülasyona tabi tutularak uygunluk teyidi
alınmıştır.

Resim 4. Makas Kulağı üretim aşamaları
Şekil 10. Hyperworks programı ile doğrulama çalışması

Tasarım onayı alındıktan sonra profilin üzerine tatbik
edilen yüklere uygun olarak kalıp tasarımı yapılmıştır.
Daha önceki kullanımlarda sıcak hadde ürünü
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Her üretimden sonra biyetlere ait numuneler makro
dağlama
ile
kontrol
edilerek
backend,transvers
welding,boyuna
kaynama
kalitesi
açısından
incelenmektedir. Proje süresince uygunsuz olarak
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belirlenen boyuna kaynama kalitesi problemi olan parçalar
fiziksel ömür testine tabi tutulmuştur.
Bu test aynı zamanda Treyler üreticileri tarafından
ürünümüzü fiziksel olarak doğrulamak için kullanılan
testtir. Test ile makas kulağı ürününe 1s’de 3 kez olacak
şekilde dikey yönde 22,5 kN (3 Hz), 30 çevrimde bir dikey
yönde uygulanan kuvvet 45 kN ve 20 çevrimde bir 30 kN
yanal yönde kuvvet uygulanmıştır.
Uygulanan 1 Milyon çevrim sonucunda makas kulaklarında
herhangi bir deformasyon, kaynak bölgelerinde çatlak
kırılma vs. gözlemlenmiş ve ürünler testten başarılı şekilde
onay almıştır. Mevcut projemiz vasıtasıyla Ekstrüzyon
boyuna dikiş kalitesi düşük ürünleri de bu testten geçirerek
çatlakların yük altındaki davranışı incelenmiştir.

Resim 5. Test düzeneği ve uygulaması

Test için kaynama problemi olan ürünler tespit edilerek
ürün haline getirilmiş ve test için seçilmiştir.
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olarak kabul edilen parçalarda bu tip kusurlar sevk
edilmemektedir. Bu test ile know how bilgisi
edinilmiştir.
2.4. Şase Tasarımı ve Üretimi
Treyler firması alüminyum şaseyi mevcut durumda
İsviçre’den satın almaktadır. Şase profili patentli üründür
ve patent treyler firmasına aittir. Şase profili gramajı 24,71
kg/mt dir. Du değeri 555.8 mm dir. Türkiyenin en büyük
ekstrüzyon presi olan 55 MN pres ile üretilmesi durumunda
14” biyet ile ekstrüzyon oranı 10 olarak hesaplanmaktadır.
Yurt dışında bu ürünü 20-22” biyet ile üretilmektedir ve
ekstrüzyon oranı 25 civarındadır. Ekstrüzyon oranı
azaldıkça üretimin zorluk seviyesinin arttığı ve üretim
yapılamayacak seviyeye gelindiği sektörün kabulleri
arasındadır. Profil üretimi için kullanılacak olan biyet çapı
14” tir. 355 mm ye takabül eden biyet çapı ile 520 mm
gemişliğinde profil üretimi sağlanabilemsi için Ekstrüzyon
kalıbında genişletme tekniği kullanılmıştır. Profilin talep
edilen mekanik özellikleri min. Rm 310 MPa, min.Rp0,2
260 MPa dır. Talep edilen Alaşım 6082 T6 dır. Bu
değerlere ulaşmak için quench kullanımı zorunludur.
Profilin genişliği, farklı et kalınlıklarına sahip olması, pres
çıkışında üzerine tatbik edilen suyun profil yüzeyinde
kalması kaynaklı çarpılma problemi vb. üretimde problem
yaratabilecek ana etkenler olarak belirlenmiştir.
İlk olarak profil tasarımında değişikliğe gidilerek tatbik
edilen suyun profil üzerinden akmasını sağlamak adına
tırnaklardan biri kaldırılmıştır. Bu sayede profil gramajı
23,41 kg/mt ye gerilemiştir. Farklı et kalınlıklarından
dolayı orta kısımda biriken su yüzeyde biriktiğinden
profilde dalgalanmalara sebep olmaktadır.

Resim 6. Ömür testi öncesi ve sonrası ekstrüzyon kaynama
bölgelerindeki değişimler

Ekstrüzyon ile yapılan imalatta kalıpların zıvanalı
olması sebebiyle oluşan boyuna kaynama kalitesi
zayıf olan profillerde dahi dinamik yük altında
değişiklik olmadığı yapılan test ile doğrulanmıştır.
ASAŞ olarak politikamız gereği emniyet parçası

Şekil 12. Lonjeron (Şase) profili gramaj değişimi

Üretimde kullanılan quench sistemine ilave nozül sistemi
kurularak profilin farklı et kalınlarına tatbik edilecek su
miktarı kontrollü bir yapıya getirilmiştir.
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Şekil 13.Alaşım bazlı pres çıkışı sıcaklık-zamana (T-t diyagramı)
bağlı soğutma tipi tayini [4]

Tatbik edilecek su miktarı T-t diyagramında görüldüğü gibi
mekanik özelliklerin korunumu ve profilde yaşanabilecek
burkulma veya form değişikliğinin önüne geçebilmek adına
literatürde de belirtildiği gibi 3-4 °C/sn olarak seçilmiştir.

2019 İstanbul

Tablo 4. Şase profili mekanik özellikler ölçüm sonuçları

2.5. Şase Komplesi Simülasyon ile Doğrulama Çalışması
Treyler firması tarafından mevcutta üretimi yapılan Sıcak
Hadde Levha ile Ekstrüzyon profillerinden oluşan hibrit
şase komplesi ile proje ile ortaya çıkan sadece Ekstrüzyon
profillerinden oluşan şase komplesi hyperworks programı
ile simülasyona tabii tutulmuştur. Burada amaç mevcut şase
komplesi ile aynı veya daha iyi gerilme değerlerinin tespit
edilmesidir.

Tablo 3. Alaşım bazlı soğutma hızı limitleri [4]

Tatbik edilecek su miktarı, profil hızı, çıkış sıcaklığı, germe
değerleri vb. parametreler deney tasarımı metodu ile
belirlenerek deneme üretimi gerçekleştirilmiştir.

Şekil 14. Şase Komplesi simülasyonu

Şase Komplesi simülasyonu için ; Modal Analiz, 2g Dikey
, 0,5g Yanal, 2g Frenleme, 45° Damper Kaldırma analizleri
simüle edilmiştir. Yapılan tüm analizler sonucunda yeni
tasarıma ait değerler mevcut verilerden daha iyi gerilme
değerlerine sahiptir.
Resim 7. Şase profili üretimi için soğutma sistemi revizyonu ve
mevcut quenche entegre edilmesi.

Yapılan deneme üretimi sonucunda istenilen mekanik
özellikler ve profil ölçüleri sağlanarak onay alınmıştır.

Şekil 15. Şase Komplesi 45° Damper Kaldırma Simülasyonu
Resim 8. Şase profili üretim aşamaları
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Yapılan çalışma ile mevcutta kullanılan alüminyum
malzemelerin farklı imalat metotları ile üretilebilirliğine
örnek teşkil eden bir uygulama yapılmıştır. Ülkemizdeki
ürün üreticileri için genellikle tersine mühendislikle farklı
uygulamaların
adaptasyonu
şeklindeki
tasarım
çalışmalarının sorgulanması gerektiğini bu çalışmalara
inovatif bir bakış açısı getirerek katma değerli ürün
yaratmak için çaba harcanması konu edilmiştir.
Mevcutta 6 farklı parçayı kaynak ile birleştirilerek
oluşturulan makas kulağı yerine tek parça monoblok makas
kulağı tasarlanmıştır. Sadece alüminyum kaynağı sebebiyle
üründeki
malzeme
yapısındaki
deformasyonların
azaltılması veya yok edilmesi bile yapılan inovatif
çalışmaya örnektir. Aynı zamanda uzama yüzdesi yüksek
olsa bile sıcak hadde ürünü levhaya form verme sırasında
oluşan kılcal çatlaklar kaynaklı imalat hatalarını önüne
geçebilecek ara kros tasarımları yapılmıştır.
Özellikle AR-GE merkezlerinin işbirliği faaliyetlerine
önem vererek yapılan üretimlerin katma değersiz
safhalarının ortadan kaldırılması, yenilikçi ürün üretim
konseptini benimsenmesi ülkemiz açısında son derece
büyük öneme sahiptir.
Çalışma ülkemizin yerlileştirme ve yurt dışı bağımlılığını
azalttığı gibi (yurt dışından 200 ton sıcak hadde alımı bu
sayede engellenmiştir) Alüminyum treyler üretim
proseslerinde %40 a yakın komponent imalat süresi
tasarrufu, form bozukluğu veya ölçüsel kalite
problemlerinin %70 seviyesinde azalmasını sağlayarak
katma değersiz sürelerin elenmesini sağlamıştır.
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Referanslar
[1] http://talsad.org.tr/hizmetlerimiz/sektor-raporlari/. Dünyada
ve Türkiye’de Alüminyum Raporu sf.41
[2] https://www.knapen-trailers.eu/our-drive/our-history
[3] TS EN 14286 Alüminyum ve Alüminyum alaşımlarıTehlikeli maddelerin stoklanması ve nakliyesi için
kullanılan tanklarla ilgili kaynak edilebilir haddelenmiş
ürünler standarttı.
[4] ET-Extrusion Technology Seminer _ 13-16.05.2008

4. Sonuç
Yapılan çalışmada iki Treyler firması ve ASAŞ
Alüminyum işbirliği çalışmasıdır. Çalışma neticesinde 2
adet ulusal ve uluslararası patent başvurusunda
bulunulmuştur.(2017/10225 ve 2017/10332)
Treyler firması üreticileri kullandıkları şase ve dingil
bağlantıları için lisans ücreti ödemektedirler, bu çalışma
sayesinde alüminyum şaseler için lisanslama ücreti
ödenmeyerek, olası onaylardan sonra yurt dışına lisanslı
ürün satışı gerçekleştirilebilecektir.
Proje sonucunda 200 ton alüminyum sıcak hadde ürünü ve
50 ton yurt dışından tedarik edilen Ekstrüzyon profili yurt
içinden alınabilecektir. Yıllık olarak 0,5 Milyon $ lık firma
cirosuna katkı sağlanarak yurt dışına sermaye çıkışı
engellenmiştir.
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Ulaşım Araçları ve Alüminyumun Vazgeçilmez Yol Arkadaşlığı
Companionship Between Transportation Vehicles and Aluminum
Yaylalı Günay
Günay Danışmanlık / Turkey

ÖZET:
Otomotiv sektöründeki son yıllardaki hızlı
değişim, önümüzdeki 10 yıl ve sonrasında,
dünya otomotiv sanayi ve otomotiv ürünleri
kullanımı konularında önemli gelişmelerin
yaşanılacağına işaret etmektedir.
Metal sektörünün ana pazarlarından biri olan
taşıt sanayinde hafifleyen, elektrifikasyon ve
benzeri yöntemlerle tahrik yapısı farklılaşan ve
bunun yanında otonomlaşan araçların
dünyasına, bu araçlarda kullanılan malzemelerin
metalurjisi ve insanların araç sahibi olma
hevesindeki değişim ayrı bir faktör olarak
devreye girmektedir.
Otomotiv ürünleri için AB’de başlayan, ABD ve
Çin’de kısa sürede çeşitli seviyelerde
uygulamaya giren, 2020 ve 2025’de gittikçe
daraltılan eksoz emisyon değerlerinin üst
limitlerinin tutturulmasında araç ağırlıkları,
limit aşılması halinde önemli miktardaki ceza
ödenmesi yanında, tüketici nezdindeki ‘çevreyi
kirletiyor’ imajı oluşmaması için önem
kazanmaktadır. Tedbir olarak, araç üreticileri
hem araçlarını hafifletmekte, hem de yakıt
verimliliklerini arttırmaktadırlar.
En azından benzinli motor olarak, bir süre daha
ortalıkta kalacak olan içten yanmalı motorların
verimliliğinin arttırılması yanında, tahrik
sistemi için tam elektrikli veya küçük içten
yanmalı motor + elektrikli güç sistemlerine
doğru hızlı bir dönüşüm yaşanılmaktadır.
Araç hafifletilmesi için güç sistemlerindeki
değişimin ötesinde, karesöri ve platformlarda
da, alışılmış çelik karkas ve saç levha yerine,
aluminyum levha, ekstruzyon ve aluminyum
döküm kullanımı önemini arttırmaktadır. Bu
dönüşümün ötesinde karbon fiber, takviyeli
plastikler, nano partikül takviyeli çelik
malzemeler yarışta olduklarını atılımları ile
göstermektedirler.
ALUS’09
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Tebliğde, dünya otomotiv sanayindeki
değişimler, içten yanmalı ve elektrikli araçlar
arasındaki gelecek yılların perspektifi, araç
yapısında aluminyumun artan oranları ve
nerelerde kullanıldığı, diğer malzemelerle
rekabet konuları incelenmektedir.
Anahtar sözcükler: Otomotiv, aluminyum,
aluminyum döküm, levha ve ekstruzyon, eksoz
emisyonu

SUMMARY:
Rapid transformation in the vehicles market will
in the future 10 years and beyond be subject to
major changes in the global vehicle industry and
way of usage of vehicles.
Overall lightening, modification of the traction
units with electrification in automotive industry,
autonomous cars, metallurgy of materials used
in automotive products and the change in the
desire to buy new cars are all individual factors
in the trends of the main markets of the foundry
industry.
The upper limits of exhaust emission
regulations for automotive vehicles that have
first been initiated in EU in 2010, and soon
adopted in USA and China, have been
decreased in 2020 and will further be reduced in
2025. In order to cope with these regulations
and not to be financially penalized, as well as
not to face the image of “environment polluter”
in the public, weight of cars and fuel efficiency
are of utmost importance for the vehicle
manufacturers.
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Internal combustion engines will stay in usage as
gasoline engines with modified and increased
efficiencies, while there will be a fast
transformation into electrical and hybrid
electrical power trains.
Reduction of the weight of vehicles is not
pertinent only to the type of power train systems,
but changes in the platform and chasis as
replacement of all steel structures with
aluminum plate, extrusions and aluminum
castings are on the rise. Other than this change,
carbon fiber, reinforced plastics, nano-particle
reinforced steel plates are still on the race.
Paper studies, changes in the world of vehicle
industries, future perspectives for the electrical
vs ICE power trains, increased usage of
aluminum and competition with other alternative
materials.
Key Words: Auto Industry, aluminum,
aluminum casting, aluminum plate and
extrusion, exhaust emissions

GİRİŞ:
Tüm dünyada sayısallaşma, internet
kulllanımının artması, ekoloji, şehirleşme, yaşlı
oranının yükselmesi, farklılıklara yönelme gibi
konular nedeni ile üretim sektörleri yapı
değişikliğine gitmek zorunda kalmaktadırlar.
İş yapış şekillerinin klasik endüstri kurallarının
dışına taştığı, insan beyninin kullanmadığı
rezervlerinin devreye girme baskısı ile üretim,
pazarlama, yaşam alışkanlıkları, rekabetciliğin
yeni evrelerindeki değişim tüm sektörleri
etkilemektedir.
Metal sektörü, değişim yaşayan tüm sektörlere
hizmet verdiği için bu yeni yapılanmadan
etkilenmemesi beklenilmemelidir. Her yapılanın
satılabildiği, yeni fikir ve şekillerinin devreye
girmediği ve çevre koşullarını göz önüne
almayan bir yapının, bu yeni ve çalkantılı
dünyada yerini koruyabilmesi çok zor
görülmektedir.
Günümüzde araçların yapısal değişimi, “Atlı
Araçtan Otomobile Geçiş”’e benzer yapıdadır.
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altında bulunmaktadır. Tüm bu değişim,
metal üretim tesisleri dahil tüm oto yan
sanayinde yapısal farklılıklara neden
olacaktır.
b) Tüm dünya otomotiv parça
üreticilerinde sıfır emisyon, sıfır kaza,
sıfır ses ve sıfır hata anlayışı ve hedefi
ile araç yapısı, malzemeleri ve kullanım
şeklinde yapılan değişiklikler, sektörü
ve bu sektöre fikir, ürün ve malzeme
verenleri önemli şekilde etkilemektedir.
c) Araçlar emisyon, güvenlik, kullanım
kolaylığı nedenleri ile malzeme
yönünden yapı değiştirmenin ötesinde,
artık akıllı bir teknolojik ürün haline
dönmektedirler.
Otomobil Pazarında Değişenler…
a) Şehirleşme oranı arttığından, araba
sahibi olma sevdası azalarak, araç
paylaşma, saatlik kiralama, şöförlü
araçlar artacaktır.
b) Herkes birçok işini internet ve sanal
dünya üzerinden yapacağından, alış
veriş, banka, rezervasyon vs için
evden/ofisten çıkma ihtiyacı
hissetmeyecek.
c) Yeni malzemeler (karbon fiber, nano
katkılı aluminyum, plastikler) ile
hafiflemiş ve yüksek verimli motorlar
veya elektrik gücü ile tahrikli araçlar
kullanılacak
d) Kendi kendine sensörler ile hareket eden
araçlarda önemli ilerlemeler sağlanacak.
Araçların değerinin %50’sini elektronik
oluşturacak.
e) Klasik otomobil üretimi devrim geçirip,
güç, hız yerine araçların ne kadar akıllı
oldukları pazar paylarını arttıracak. Bu
değişimi yakalayamayan şirketler
piyasadan silinecek. (Şekil 1)
Dünya araç üretimi ve pazarı, şehirleşme,
yaşlanan nufus, gençlerde araba sevdasının
azalması, kiralık araçlar, otonom arabalar nedeni
ile azalma eğilimindedir. Otomotiv satışlarında,
Çin pazarı göz önüne alınmassa diğer pazarlarda
gerileme söz konusudur. 2018’den itibaren
hızlanan ABD’nin öncülük ettiği ülkeler arası
ticaret savaşları, ambargolar ve ek gümrük
vergileri, bu azalmayı hızlandıracaktır.

a) Tüm dünyada otomotiv sanayii, bugüne
kadar yaşamadığı değişim ve baskı
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Şekil 1: Dünya milli gelirinin %5’ini (4 trilyon
$) oluşturan otomotiv sanayinde hızla gelişen
eğilimler…
Elektrikli araçlarda ise, önümüzdeki 10 yıl
içinde pazarı hibrit ve tam elektrikli araçlar
domine edecektir. 2025’e kadar pazar gelişimi
emisyon kanunları tarafından, 2025 sonrası ise,
alıcılar tarafından yönlendirilecektir.(2) (Şekil 2)

2019 İstanbul

Şekil 3: Araçlardaki tahrik sisteminin değişimi
(2040 yılı perspektifi(2)

NİÇİN HAFİFLEME?
Otomobil gerek kullanım miktarı, gerekse yakıt
verililiği açısından mekanik araçların en
verimsizidir. Özel araçlar, ömürlerinin ancak
%5’inde kullanılmakta, geri kalan zamanlarda,
kapı önünde, garajda veya trafikte
beklemektedirler. Yakıt verimliliği açısından da
%11-12 gibi düşük verim alınabilmektedir. Ana
kayıplar: motor kayıpları (%62), motorun
rölantide çalışması (%17), transmisyon sitemi
(%5.5) ve fren kayıplarıdır (%5.5) (Şekil 4)

Şekil 2: Dünya araç üretimi artışı eski yıllar
gibi yüksek olmamakta, yıllık adet 100 milyon
seviyesinde oynamaktadır. (22)
Otomobiller, otobüsler ve ticari pikaplarda ,
elektrikli araçların hakim durumda olacağı,
kamyonlarda içten yanmalı motorların devam
edeceği beklenilmektedir. (2040 tahmini)
(Şekil 3)
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Şekil 4: Araçlarda yakıttan elde edilen enerjinin
kayıpları
Taşıt araçları mevcut halleri ile çevre ve
atmosferi atıkları ile kirlettikleri için, toplum,
çevre kuruluşları ve ilgili devlet kurumları
tarafından gittikçe daraltılan kurallarla yapısal
değişikliğe yönlendirilmektedirler. (1)
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a)Kara, deniz, hava taşıt araçlarında tahrik
mekanizması olarak kullanılan içten yanmalı
dizel, benzin ve LNG motorları, yanma gazı
atığı olarak eksozlarından atmosfere CO2,
NOx ve yanmamış karbon partikülleri
atmaktadırlar.
b) Atmosferde biriken bu atıklar, havanın
ısınmasına, kirlenmesine, meteorolojik
değişimlere, buzların eriyerek deniz suyu
seviyesinin yükselmesine, yağmur rejiminin
değişimi sonucu tarımın yapısal değişimine
neden olmaktadır.
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suya erişim, tarım gibi birçok yaşam sistemi
farklılaşmaktadır. Atmosferdeki CO2 miktarının
artması, dünya sıcaklıklarını arttırmaktadır.
Isınan hava ile tarım zorlaşmakta, ürün tipleri
değişmektedir. Binalar içinde, UV ışınları ile
dikey tarım sistemine geçiş artacaktır.

c) Atmosfer dengelerinin, yakıtların yanması
ile değişimi önlenmemesi ve kontrol altına
alınmaması, yaşamı tehlikeye sokacağından,
ülkeler, petrol bazlı yakıtların kullanımına
sınırlar getirmek zorunda kalmışlardır.
d) Tüm nakil araçlarında, atık gazların
belirlenen tarihlerde, kararlaştırılan
düşürülmüş emisyon miktarlarına uymaları
istenmiş ve uyulmaması halinde önemli
miktarda parasal cezalar verilmesi ortaklaşa
kararlaştırılmıştır. (Şekil 5 a,b,c)
e)Araç üreticileri, ağırlık azaltma, içten
yanmalı motorların verimini arttırılması,
araçların hava ve sürtünme dirençlerinin
azaltılması yönünde adımlar atmışlardır.
Elektrikli araçlar, bu hamlelerin bir
sonucudur.
f)Yakıt ve emisyon azaltılmasının, bir başka
hamlesi de, aracın klasik çelik ve demir olan
ağır yapısının, daha hafif olan aluminyum,
kompozitler ve karbon fiber malzemelere
dönüştürülmesidir.
g)Otomotiv ürünleri, deniz ulaşım araçları
ve havacılıkta, hafifleme bilim ve akademi
dünyasının önemli çalışma alanlarından biri
durumunda olup, her yıl yayınlanan tebliğ ve
alınan patentler sürekli artmaktadır.
Yayınlarda; Almanya, ABD, ve Çin,
patentlerde ise; Almanya, ABD ve Japonya
önde gelmektedir.
Dünya atmosferindeki karbon diyoksit miktarı,
dünyadaki emisyonlar nedeni ile tehlikeli
limitlere ulaşmaktadır. Artan CO2 emisyonu,
yaşam konforunu birçok yönden etkileyen
atmosferin aşırı ısınmasına neden olmaktadır.
Atmosferde artan CO2 oranı, dünya yüzeyinde
sıcaklık seviyelerini arttırmakta, enerji üretimi,

Şekil 5 a,b,c: Araç eksoz emisyon şartname
değerleri ve araçların hafifletilmesinin emisyon
değerlerine katkısı
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AB’de üretilen araçların, filo ort. ağırlıklarına
göre emisyon miktarları, 2021 limiti olan 95
gr/km sınırından uzakta kalmaktadır. Çeşitli araç
üretici firmalar, filo ortalama CO2 emisyon
miktarlarını 2021 yılına kadar 95 gr/km (Dizel:
3.6 lt/100 km, benzin: 4.1 lt/100 km) değerlerine
düşürmek zorundalar. Bu tedbirlerle AB’de
2030’a kadar atmosphere salınan CO2
miktarının %37.5 azalacağı hesaplanmaktadır.
Özellikle, AB ülkelerinde 95 gr CO2/km
emisyon değeri kontrolu ötesinde, fabrikalardan
çıkan araçlarda WLTP ( World Wide
Harmonized Light Duty Vehicles Test
Procedure), Dünya Çapında Uyumlaştırılmış
Hafif Araç Test Prosedürü, 2017 yılının
sonundan itibaren, eski NEDC (New EU Driving
Cycle) yerini alıp, RDE (Real Driving
Emissions) ile trafikte kullanımdaki gerçek
emisyonlar ölçülmeye başlanıldı.Bu durumda,
tüketim ve emisyon değerleri eskisine göre daha
yüksek çıkmakta olup, araç hafifletilmesinin
önemi artmaktadır
Yakıt tasarrufu ve dolayısı ile emisyon
miktarının azaltılmasında en etkin yol, aracın
hafifletilmesi ile tahrik grubunun verimli
çalışmasıdır
Tüm dünyada otomotiv sanayii, bugüne kadar
yaşamadığı değişim ve baskı altında
bulunmaktadır. Tüm bu değişim, metal üretim
tesisleri dahil tüm oto yan sanayinde yapısal
farklılıklara neden olacaktır
a)TEKNOLOJİK DEĞİŞİM: ( Elektrikli araçlar,
Otonom sürüş, Sayısal bağlanabilirlik)
b)SOSYAL DEĞİŞİM ( Araç paylaşımı, araç
kiralama, şehirleşme, evden çalışma )
c)HUKUKİ DEĞİŞİM: (Şehir içine araç sokma
kuralları, CO2,NOx,partikül emisyon limitleri ve
ödenecek cezalar, müşteri gözünde kirlilik yayan
araç imajı oluşması)
Araçlarda hafifleme akımının itici ve mecbur
edici güçleri (8)
1) Emisyonlar ile ilgili kanunlar ve cezalar
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2) Sürekli düşürülen emisyon üst limitleri
3) Euro 6 ve 7 motor teknolojisinin bile bu
emisyon değerlerine ulaşmasındaki olumsuzluk,
4) Toplum ve müşterilerin ekoloji bilinci
5) Ülkenin demografik yapısı (yaş, dağılım,
şehirleşme)
6) Ülke halkının kültür seviyesi
7) Araç üretim tesisleri ve yan sanayideki alt
yapı seviyesi
8) Mevcut para ve insan kaynakları
9) Tesisteki üretim yeteneği
10) Müşterilerin alım gücü
11) Ülke trafik karmaşıklık seviyesi
12) Araçlarda müşterinin istediği özelliklerin
standard hale gelmesi ile artan ek ağırlıklar
kadar ek hafifleme sağlama zorunluluğu,
13) Araçlarda artan ve gerekli olan güvenlik
sistemleri (araç içindeki yolcular ve yayaların
korunması)

HAFİFLEME YOLCULUĞU
ANA TEMA:
Daha hafif, daha küçük, daha
ekolojik araç
Bu hafifleme dönüşümde, bu malzemelerin
a) bulunabilirlikleri b) şekillendirilebilmeleri
c) dayanımları d) fiyatlarına bağlıdır.
Mg’un kg fiyatı 2.4 $ , Al’un 1.80 $, çelik veya
dökme demir 0.75-1.20 $ civarındadır. Mg,
aluminyumdan %33, demir bazlı malzemelerden
de % 75 daha hafiftir. Aynı durumda, karbon
fiber malzeme ise, Al’dan %40 daha hafif
olmasına rağmen fiyatı 10-14 $/kg’dır.
Kompozit ve özellikle karbon fiber yapılar
hafiflik açısından %60’a varan tasarruf
sağlamasına rağmen, bugünkü takr. 10 misli
yüksek maliyetleri, (Bugün için 14-15 E/kg olan
karbon fiber fiyatının üretim süreçlerinde
iyileştirmelerle 2020’de 7-8 €/kg’a indirilmesi
hedeflenmektedir), dünyada sayılı üretici olması
nedeni ile kullanım alanının hızla artmasını
önlemektedir.. Maliyet faktörünün yanında,
diğer tüm metalik malzemeler (çelik, pik,
Al,Mg) geri kazanılabilmelerine rağmen, karbon
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fiberin geri kazanımında ilerleme
kaydedilmemiştir. (10)
Araçlarda metalik parça miktarını etkileyen
faktörler:
1)Her 4 yılda bir düşürülen ve aşılması halinde
araç üreticilerinin yüksek parasal cezalar ödediği
emisyon limitleri değerlerini tutturmak için tüm
aracın hafifletilmesi. Hafifletmenin ilk etapta
demir bazlı metallerden, Al,Mg’a, bilahere
kompozit ve fiber malzemelere dönüşümü.(Şekil
6, 7)
2)Küçük araçların tercih edilmesi ve satışlarının
artması
3)İçten yanmalı motorlar yerine hibrit, elektrikli
ve H2-hücreli motorlar kullanılması
4)Hibrit + elektrik motorlu araçlarda,
hafiflemenin haricinde metalik parçaların tipi ve
miktarı fazla etkilenmemektedir. Sadece, demir
bazlı parçalar, demir dışı metallere ve kompozit
karışımlara dönüşmektedir.

Şekil 6: 2025 yılında araç ağırlık dağılımı.
Kaybın demir bazlı metallerde olduğu ve
bunların yerinin aluminyum, kompozitler ve
yüksek dayanımlı çeliklerin aldığı
görülmektedir. (25)

5)Elektrikli araçlarda ise, motor, dişli kutusu,
diferansiyel gibi birçok metalik parça devre dışı
kalmaktadır. Araç üzerindeki diğer metalik
parçalar da hafifleme akımı nedeni ile değişime
uğramaktadır. Elektrikli araçlarda ana ağırlık
unsuru olan bataryalarda verim ve kapasite her
yıl artmaktadır.
6)Elektrikli araçlar elektrik kullandıkları için,
primer elektrik üretiminde atmosfere salınan
CO2 miktarı da toplam çevre kirliliğinde göz
önüne alınmalıdır. Fakat, elektrikli araçların
kullanımının önemli miktarda artacağı 2030’lu
yıllarda, rüzgar, güneş, dalgalar vs gibi
yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretimi
artacağı için, toplamda çevre kirliliği düşecektir.
7)Yakıt hücresi ve hidrojen yakıtlı araçlar CO2
atığı üretmedikleri için, toplam enerjide en
verimli araçlar olacaktır.
Araçlarında dahil olduğu tüm kullandığımız
ekipmanlarda, malzeme tipi seçimi ve yeniden
dizayn ile elde edilen hafifleme a) ürünün
üretilmesi b) kullanılması süresince maliyet
avantajı, çevre kirliliğinin azaltılması, alternatif
malzemelerin ve malzeme biliminin gelişmesi,
geri dönüşüm oranlarının artması, enerji
tasarrufu gibi birçok açılardan toplam
kullanımda tasarruf ve teknoloji gelişmesine yol
açmaktadır. (20)

Şekil 7: Hafifletme işlemlerinde değişen
malzemelerin etkileri

ULAŞIM ARAÇLARININ
HAFİFLETİLMESI İÇİN
KULLANILAN MALZEMELER:
1) Aluminyum (döküm, levha,
ekstruzyon, dövme)
2) Alaşımlı ve özel ısıl işlemli çelikler
(AHSS, DP-Dual phase steel, mikro
alaşımlı çelikler)
3) Magnezyum
4) Karbon fiber (CFRP)
5) Hafif polyester (CLC-Cellular light
weight polyster)
6) SMC (Sheet molding composite)
7) ADI (Ostemperlenmiş dökme demir)
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1) Aluminyumun Otomotiv Sanayinde
Kullanım Alanları
Aluminyum, çelik ve kompozitlerin araçlarda
kullanımında farklı yararları bulunmaktadır.
Çelik; maliyet, tamir kolaylığı, geri dönüşüm,
üretim kolaylığı, aluminyum; hafiflik, kalıp
maliyeti, maliyet açısından, karbon fiber
kompozitler ise; hafiflik, dizayn serbestisi ve
kalıp maliyetleri açısından avantajlı durumdadır.

2019 İstanbul

birlikte artma eğilimindedir.Araçlarda kullanılan
aluminyum malzemenin üretim şekli yıllar
itibari ile değişmektedir.(Şekil 8 a,b) Döküm
olarak üretilen parçaların toplam aluminyum
kullanımı içinde oranları %73’den % 63’e
düşmekte, hadde, ekstruzyon ve dövme oranları
artmaktadır. Tüm dünyada, araçlardaki
hafiflemeye parallel olarak aluminyum döküm
talebi artacaktır. (12) Aynı şekilde, aluminyum
levha ve ekstruzyon ürünlerine de talep artacağı
için, dünya aluminyum ham madde talebinde
sıkıntılar öngörülmektedir. Dökümün
kullanıldığı her üründe, hafifleme zorunluluğu,
simulasyonla gereksiz dizayn ağırlıklarından
kurtulma, alaşımlandırma, ısıl işlem ve döküm
tekniklerindeki ilerleme etkisi ile aluminyum
döküm üretiminin tüm dünyada artması
beklenilmektedir. (Şekil 9 a,b)

Şekil 8 a,b : Araçlarda aluminyum kullanım
tarihi ve miktarları (9)
Araç üretimi tarihi boyunca, aluminyum
kullanarak araç hafifletilmesi ana ilgi odağı
olmuştur. (11)(18) ABD’de araç başı Al
kullanımının 2028 itibari ile 260 kg olması
hedeflenmektedir. AB taşıt üretiminde,
aluminyum kullanımı, araç başına ort. 150 kg
(2016) civarındadır. Bu miktar, yeni dizayn
edilen araçlarla 200 kg’a kadar cıkmaktadır. AB
araç üretiminde döküm, dövme, levha ve
ekstruzyon olarak olarak aluminyum kullanım
miktarı araç büyüdükçe ve lüks seviyesi arttıkça
yükselmektedir. (2016) A-sınıfı araçlarda 75 kg
olan kullanım, E-sınıfında 350 kg’ı aşmaktadır.
Bu değerler, tüm araç tiplerinde yeni dizaynlarla
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Şekil 9 a,b : Dünyada toplam döküm parça
üretiminin azalmakta veya sabit kalmasına
rağmen aluminyum döküm üretimi artmaktadır.
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AB’nin aluminyum döküm talebi, tüm dünyaya
göre daha hızlı artacaktır. D ve E sınıfı araçların
AB’de üretilmesi ve tüm araçların %70’inde
fabrika çıkışı aluminyum jant takılması bu talebi
arttırmaktadır. Benzer nedenlerle, AB
ülkelerinde de aluminyum döküme talep
artmaktadır. Türkiye’nin de dahil olduğu Doğu
Avrupa ülkelerinde artış daha bariz
görülmektedir. Talebin artma hız ve miktarına
göre, kapasitelerin daha fazla artması, bu
sektörde rekabeti önemli ölçüde etkilemekte ve
genelde pazar büyük oyuncular tarafından
paylaşılmaktadır. (13)
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yerine göre değişmektedir. Uzay araçlarında
5000€/kg, uçaklarda 500€/kg, otomobillerde
2-10€/kg, kamyon ve trenlerde ise 1-3€/kg
bugünkü kabul sınırlarıdır.

Aluminyumun çelik malzemeye göre bazı
teknolojik farklılıkları:
-Çelik malzemeye göre daha hafif ve esdeğer
çarpışma koruma özelliği olması(Şekil 10), fakat
150 C üzerindeki uygulama alanlarında
kullanılamaması (Şekil 11, 12)

Şekil 10) Çelik ve Al’un karşılaştırması

-Hafifleyen aracın daha kısa fren mesafesi
olması
-Paslanmaya karşı daha iyi direnç (Çelik
malzemedeki, karasöri çelik malzemesinin çift
taraflı galvaniz kaplama zorunluluğu olmaması)
-Kolay şekil verilmesi nedeni ile, daha büyük
yekpare parça yapılabilmesi ve daha az birleşim
noktası gerektirmesi,
-Aluminyum levhaların yapıştırma veya perçin
ile daha kolay ve ucuz bağlanabilmesi,
-Çelik malzemenin (AHSS), 1000 N/mm2
üzerinde uzama ve esnekliğinin düşük olması,

Şekil 11) Al malzeme, 150 C üzerindeki
uygulamalarda kullanılamamaktadır

-AHSS çeliklerinde düşük yüzey düzgünlüğünün
boya kalitesini etkilemesi,
-Çeliklerde dayanımın 1000 N/mm2’nin üstüne
çıkınca, şekil vermede geri esneme problemi
yaşanılması.
Araçların çeşitli bölgelerinde çelik malzemenin
aluminyumla yer değiştirmesi sekonder
etkilerde (fren, yakıt tankı, motor gücü) dahil
olmak üzere hafiflemeye ve maliyete etki
etmektedir. (23) Çelik malzemenin %50’sinin,
aluminyum levha, ekstruzyon veya döküm ile
yer değiştirmesi, maliyeti 7 €/kg kadar
arttırmaktadır. 1 Kg hafifletme için kabul
edilebilecek bedel, araç tipine ve kullanım

Şekil 12) Al kullanılan gövdeler çarpışma
testlerini geçmektedirler
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Aluminyumun Otomotiv Sanayinde Üretim
Metodları:
a) Yüksek basınç metodu ile aluminyum
döküm: (Şekil 13)
-

Motor blokları (Yeni üretilen araçların
ABD’de %85’I, AB’de %55’I, Çin’de
%60’I, Brezilya’da %45’I aluminyum
döküm bloklu. 2020’de bu rakamın
ABD’de %89, AB’de %60, Çin’de %66,
Brezilya’da %64’e ulaşması planlanıyor.
- Transmisyon ve dişli kutuları (Yeni
üretilen araçlarda ABD ve AB’de %90’ı
aluminyum döküm)
- Karter (%90 Aluminyum döküm)
- Taşıyıcı köşe ve kuleler (AB’de %60,
ABD’de %30 vakumlu aluminyum
döküm)
- Ön ve arka aks taşıyıcılar (AB’de %50,
ABD’de %20 vakumlu aluminyum
döküm)
- Kapı ve karasöri parçaları (AB’de %30,
ABD’de %10 vakumlu aluminyum
döküm)
Araçlarda kullanılan aluminyumun büyük bir
çoğunluğu halen döküm ve dövme süreçleri ile
üretilmektedir. Levha ve profillerin karasöri ve
platformlarda kullanılmaya başlaması ile, bu
oran değişmektedir. Döküm malzemelerin ısıl
işlemler (T4,T5,T6,T7) ile uzama ve dayanım
değerleri önemli ölçüde iyileştirilebilmektedir.
(Şekil 14) Klasik yüksek basınç sistemi ile
üretilen parçalarda, ısıl işlem gazların yüzeye
çıkması sonuçu kullanılamamaktadır. Bu
problemi önlemek için, vakumlu döküm
sistemleri ve özel alaşımlar kullanılmak sureti
ile, ısıl işlem uygulaması yapılarak, yüksek
uzama, darbe ve dayanımlara ulaşılabilmektedir.
Yapıda gizli kalmış gaz oluşmanın olmadığı
alçak basınç döküm sistemlerinde ısıl işlem ile
yüksek dayanım, darbe ve uzama özellikleri elde
edilebildiğinden, yeni yapılan dizaynlarda, alçak
basınç sistemi tercih edilmektedir.
b) Alçak basınç metodu ile aluminyum
döküm: (Şekil 15 a,b)
-Silindir kafaları (Yeni üretilen araçlarda
AB’de %90, ABD’de %80)
-Volan muhafaza, zaman dişli kapakları (AB
ve ABD’de %90)
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Şekil 13) Yüksek basınç metodu ile üretilen Al
döküm parçalar

Şekil 14 : Aluminyum malzemelerin mekanik
özellikleri ısıl işlem ile arttırılarak
kullanılmaktadır
-Aksonlar (ABD’de %20, AB’de %10. Çelik
dövme olarak başlayıp, sonra sfero döküme
dönüşen aksonların %50’si, 2021’den sonra
piyasaya çıkacak araçlarda aluminyum alçak
basınç olarak dizayn edilmektedir.)
-Ön ve arka braket kolları (AB’de %50, ABD’de
%30)
-Aluminyum jantlar (ABD’de %70, AB’de %
75. Çin ve Hindistan’da aluminyum jant
penetrasyonu düşük seviyededir. Oranların,
2020’lerden sonra, dünya çapında %90’lara
ulaşması beklenilmektedir. Dövme jantların
kullanımları spor arabalarla, Mg jantlar yarış
arabaları ve Porsche gibi lüks sınıf araçlarda
sınırlı kalacaktır. Kamyon ve treylerlerde dövme
Al jant, çelik jantın yerini tamamen
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alacaktır.Şekil 16) Ayrıca, aluminyum döküm
jantların ağır olan kollarının içi kum maça ile
çıkarılarak, araç başı 5 kg hafiflik
sağlanılmaktadır. (16)
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döküm kampanalar TIR başına 175 kg ağırlık
tasarrufu sağlamaktadır.

c) Laser yolu ile eklemeli üretim
(Laser additive manufacturing)
prototip ve kısa serili üretim
olarak öne geçmektedir.
Bu sektörde trend artık, plastik parçaların 3D
baskı yolu ile üretilmesi veya kum
maçalar/kalıplar yapıp döküm yapılmasının
ötesinde, metalik parçaların digital baskı ile
üretilmesi yönüne kaymakta. (Şekil 17) 40 x 40
x 25 cm’ye kadar ebadtaki metalik parçalar, 2025 değişik analizde malzemeden lazer sinterleme
yolu ile üretilip, prototip veya kısa serili işlerde
kullanılmakta. Kullanılan metalik toz fiyatları
ise 400 €/kg’dan, 100 €/kg’ın altına inmiş, toz
imal eden firmaların artması ile rakamın 20-25
€/kg’a ineceği beklenilmekte. Parça sayıları ise
1000’li rakamlara yaklaşmakta. (29)(35)

Şekil 15 a,b : Alçak basınç yolu ile üretilen Al
parçalar

Şekil 17 : 3D Laser Additive Manufacturing
metodu ile üretilmiş parçalar
d) Levha ve hadde mamulu aluminyum
- Ön kaput
- Arka bagaj kapağı
- Kapıların dış cepheleri
- Araç üst cephesi
e) Ekstruzyon aluminyum
- Kamyon jantları

Şekil 16 : Kamyonlarda toplam taşıma
kapasitesini arttırmak için toplam boş ağırlıkta
tasarruf yapılmaktadır. Aluminyum dövme
kampanalar ve dışı aluminyum döküm, içi pik

- Ana platform kirişleri
- Karoseri taşıyıcı yapı
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2) Çelik Malzemenin Otomotiv
Sanayinde Kullanım Alanları
a) Pazarda yıllardır süren
hakimiyet, saça şekil verme
tesislerinin ve tecrübenin olması,
araç dizayn edenlerin çelik
malzeme bilgisinin ve
alışkanlığının bulunması,
b) Al ve Mg’a göre daha düşük ve
fazla oynamayan fiyat,
c) Darbe dayanımı ve çarpma
güvenliği gerektiren yerlerde

vazgeçilmez malzeme olması,

d) AHSS, UHSS çeliklerinin yüksek
dayanım değerleri nedeni ile daha
ince ve hafif komponentler
yapılabilmesi, (Şekil 18 a, b)
e) Sıvı çelik üretiminde, enkluzyonları
temizleyecek vakumlu üretim
teknikleri ile sağlanan derin şekil
verme özelliği,

Şekil 18 a, b: Alaşımlı ve özel ısıl
işlemli çelik malzemeler 300-1200
N/mm2 kopma dayanımı
sağlayabilmektedir. Alaşımlı çelik
kullanılan bir araçta malzeme
dağılımı(17)
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3) Magnezyumun Otomotiv
Sanayinde Kullanım Alanları
a) Yoğunluk bakımından, Al’a göre %35,
çelik ve dökme demire göre %75 daha
hafif olan Mg, araçların bazı alanlarında
sınırlı miktarda ve proje bazında
kullanılmaktadır. (Şekil 19 a, b)
b) Yüksek ısılara dayanamaması,
fiyat/getiri oranının yüksek olması, Mg
komponent üreten yan sanayicilerin
sınırlı sayıda olması, mekanik
dayanım/ağırlık avantajı oranının
sınırlandırıcılığı gibi birçok neden ile
olması gereken kullanım miktarlarına
ulaşamamıştır. Halen dünya Mg üretimi
230 bin ton civarında olup, bunun ancak
30-40 bin tonu araç sanayinde döküm
olarak kullanılmaktadır.
c) Malzemenin tanınmaya başlanılması,
fiyatının dengeye oturması ile kullanımı
bir miktar daha artacaktır. (34)

Şekil 19 a,b: Mg’un otomotiv sanayinde
kullanımı artmaktadır
4) Dökme Dem�r�n Otomotiv

Sanayinde Kullanım Alanları
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Yoğunluk/mekanik özellikler nedeni ile
otomotiv dizaynlarında tercih sırasını kaybeden
dökme demir;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Alaşımlı malzemeler
Yüksek silisli ve dayanımlı malzemeler
Ostemperlenmiş dökme demir
Vermiküler grafitli dökme demir
Biyonik dizayn
İnce cidarlı döküm

gibi tekniklerle yerini korumaya çalışmaktadır.
Elektrikli araçlara geçiş ile birlikte,
otomobillerde içten yanmalı motorların
kademeli olarak devreden çıkması, kamyon,
tarım ve hafriyat makinalarında daha verimli ve
daha az emisyon üreten formları ile devam
etmesi öngörülmektedir.
İçten yanmalı motorların emisyon değerleri
nedeni ile üretimden kalkmaları ve dökme
demirin daha az kullanılacak olması karşısında,
özel alaşımlı dökme demirler ve %10 uzamada
1100 N/mm2 kopma dayanımı sağlayan
ostemperlenmiş dökme demir(ADI) alternatif
olarak sunulmaktadır. (Şekil 20) ADI malzeme,
dişliler, akslar, şaftlar, kardan milleri gibi
yüksek yük, darbe ve aşınmaya maruz alanlarda
alternatif olabilmektedir.

Şekil 20) Dökme demir içten yanmalı
motorlarda verim artırılarak, ağırlık düşüşü
7) Kompozitler, Plastikler ve Karbon fiberin
Otomotiv Sanayinde Kullanım Alanları (Şekil
21)
a)Aluminyum (2.7 gr/cm3) olsa bile, araçların
yük binmeyen, darbelere maruz kalmayan,
genelde iç hacımlar veya kaplama alanlarında
metalik olmayan karbon fiber, takviyeli
plastikler ve kompozitler, toplam araç ağırlığını
azaltmak için gittikçe artan oranlarda
kullanılmaktadır. (19)
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b)Bu oranın, otonom araçların veya kaza
yapmayan araç sistemi devreye girdiğinde,
araçın diğer dış alanlarına da yayılacağı
beklenilmelidir. (27)
c)Üretim ve kullanılmaları özel bilgi ve beceri
gerektiren bu malzemeler, genelde ana üretici
veya ana yan sanayiler tarafından
kullanılmaktadır.
d)En önemli sakıncaları a) fiyat b) geri
dönüşümlerindeki tekrar kullanabilme
zorluklarıdır.

Şekil 21: Plastik malzeme kullanım alanları
Genelde dökme demir malzemeden üretilen fren
disklerinde, artan araç ağırlığı, kısalan fren
mesafeleri nedeni ile 400 C’dan daha yüksek
sıcaklıklara dayanmayan dökme demir yerini
C/C-SiC disklere bırakmaktadır. (Ağırlık
azalması = 5 kg, ömür 300.000 km). SiC
Seramik fiber malzeme kullanılan, duruş
mesafesini %30 kısaltan ve metalik malzemelere
göre daha hafif (Porsche) SiC fren diskleri
dökme demire göre %70 daha hafif, ömürleri 5
defa daha uzun, sürtünme katsayısı %20 yüksek,
ısı iletimi ise 4 defa daha yüksektir.
8) Çok Malzemeli Araçlar (MMD-Multi
Material Design)
a) Teknolojinin gelişmesi, birim
maliyetlerin kabul edilebilecek
seviyelere getirilmesi ve teminlerinin
kolaylaşması ile, araçların hafifletilmesi
ve yeni araç kullanım lükslüğü, konforu,
araç hızları, ivmesi, güvenliği gibi
birçok girdi göz önüne alınarak, araçın
yapısında çeşitli malzemeler ortak
olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Araç
dizaynında aluminyum, yüksek
dayanımlı çelik, magnezyum, plastik ve
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kompozitlerin beraberce kullanılması
genel sektör uygulaması haline
gelmektedir. (24)
b) Birbirlerinin alternatifi olarak
kullanılabilecek malzemeler rakip
olduklarından, fiyatları kontrol altında
tutulabilmektedir. Değişik malzemelerin
kullanılması, bunların birbirlerine
bağlanılması (kaynak, yapıştırma,
perçin) tekniklerini de geliştirmektedir.
(Şekil 22, 23 a,b)

Şekil 23 b : Yeni tip araçlarda tek tip malzeme
kullanılması yerine MMD, çeşitli tip malzeme
kullanılmaktadır (Audi, Mercedes C serisi,
Porsche)
Kaçınılmaz bir şekilde, araç teknolojilerinde tüm
tahminlerin ötesinde bir hızda yerini alan
elektrikli (hibrit veya tam) araçlarda da mevcut
aluminyum kullanımı oransal olarak yerini
koruyacaktır. (Şekil 24)

Şekil 22: Çeşitli malzemelerin dayanım ve
bükülme dirençleri açısından karşılaştırması.
Seramikler en yüksek değeri verirken, Al ve
çelik orta alanda bulunmaktadır. Darbe dayanımı
göz önüne alındığında, metalik malzemeler öne
geçmektedir.

Şekil 23a:
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Geleceğin aracı: a) Elektrik tahrikli
b) İnternet bağlantılı c) Paylaşılan d) Çok
tip malzeme yapılı e) Otonom f) Daha az
parça kullanılan g)Ekolojik yapıda olacaktır.

Şekil 24 : Elektrikli araçlarda daha az sayıda
fakat gene hafif malzemeler kullanılacaktır.(22)
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Diğer Ulaşım Araçlarında
Kullanılan Malzemeler:
1) Hava Araçları

Uçakların yapısında, aluminyum, titanium
ve kompozitler ön plana çıkmaktadır.(Şekil
25)

Şekil 25 : Uçakların hafif olma zorunluluğu,
aluminyum, magnezyum, karbon fiber ve
kompozit kullanımını zorunlu hale
getirmektedir.

2) Trenler (Şekil 26)

Şekil 27 : Deniz araçlarında aluminyum
kullanımının avantajları. Paslanma, deniz
araçlarında aluminyum terçihinin ana
nedenlerinden biridir
4) Askeri Araçlar. (Şekil 28)
Askeri ekipmanların bazı alanlarında Al
malzemeler uzun ömür, yüksek dayanım/ağırlık
oranları nedenleri ile kullanılmaktadır.

Şekil 26 : Hızlı trenlerde enerji tasarrufu ve hız
için aluminyum yapı kullanılmaktadır. (31)

3) Deniz Araçları

Hareket enerjisinde yakıt tasarrufu sağladığı
için tüm taşıyıcı araçların yeni dizaynlarında
hafifleme ana planda olmaktadır. Lüks yatlarda
bile aluminyum levha ve ekstruzyon ürünleri
tercih edilmektedir. (Şekil 27).

Şekil 28: Askeri araçlarda Al kullanımı
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Ham madde üretimi ve kullanılan
toplam enerji ve oluşan
emisyonlarındaki büyük resim:
Bu konuda çeşitli çevre ve kuruluşlarca çok
sayıda araştırma yapılmıştır. Ham maddenin
çıkarılmasında, işlenmesine, kullanım
noktalarında şekillendirilmesi, montajı ve en az
10 yıllık kullanım süresine kadar geçen süre ve
işlemlerde harcanan toplam enerji ve atmosfere
salınan atıklar ile ömür sonunda malzemelerin
geri kazanılması konuları bu araştırmalarda
değerlendirilmiştir. (28)
Hammaddenin üretimi esnasında salınan CO2’e
araçın 300 bin km kullanımı esnasında salınan
CO2 eklendiğinde, aluminyum malzemenin
yüksek geri dönüşüm oranları da göz alınınca
çevreyi en az kirleten malzeme olduğu
gözlenmektedir. (Şekil 29)
Hafifletmenin önemli itici güçlerinden biri araç
hareketinde atmosfere atılan CO2 miktarıdır.
Büyük resmin incelenmesinde, kullanılan ham
maddelerin üretimi için harcanan toplam enerji
ve salınan CO2 göz önüne alınmalıdır. Çelik
malzeme en düşük toplam CO2 salınımına,
karbon fiber ise en yüksek CO2 salınımına
neden olmaktadır. Al ve çeliğin geri dönüşüm
miktarları %90’larda olması, karbon fiber için
bu değerin sıfıra yakın olması, metalik
malzemelerin avantajını arttırmıştır. (Şekil 30)
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Aracın 150 000 km kullanımı durumunda
atmosfere saldığı CO2 miktarı (kg) açısından
karşılaştırmasında, karbon fiber malzeme en
elverişli malzeme olmasına rağmen, geri
dönüşüm ve birim fiyatı nedeni ile en elverişli
malzeme olamamaktadır. Aluminyum fiyat ve
%90 geri dönüşüm özelliği nedeni ile, birçok
araçta, levha, ekstruzyon, döküm ve dövme
olarak kullanılmaktadır.

Şekil 30: Çeşitli malzemelere göre üretim ve
kullanım süresinde oluşturulan armosfer kirliliği.
(Not: Yeşil bölge, ham malzemenin üretiminde
atmosfere salınan CO2 miktarını
göstermektedir)

SONUÇ
1)Karasöri malzemelerinin tarihsel gelişimi
tahta’dan başlayıp, çelik, aluminyum, karbon
fiber malzemelere ve uzay konstruksiyon tipine
doğru gelişen bir süreçtir.
2)Elektrikli ve hibrit araçlara geçiş
malzemelerime değişimi için önemli bir gerekçe
ve uygulama alanı yaratmaktadır. Yeni dizayn
edilen karasöri, platform ve tahrik gruplarında
aluminyum ve fiber malzemeler ana kullanım
malzemeleri olmaktadırlar
3) Aracın ilk dizaynında kullanılan
malzemelerin, araçların ara makyajlanması
sırasında bile, maliyet, daha fazla hafiflik,
teminindeki zorluk gibi nedenlerle
değiştirilmeleri söz konusudur.

Şekil 29 : Üretim ve ömür boyu oluşturulan
CO2 karşılaştırması

ALUS’09

68

4) Araçı “teker üzerinde hareket eden
bilgiyara dönüştürecek” tüm bu değişim,
klasik araç yapısında önemli yer tutan gri,
küresel grafitli dökme demir ve klasik çelik saç
malzemelerin azalarak yerlerini, Al, Mg döküm,
hadde Al, yüksek dayanımlı çelik saçlar, plastik,
kompozit ve karbon fiber malzemelerin olduğu
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Çok Malzemeli Dizayn’na (Multi Material
Design, MMD) bırakmaktadırlar.
5) Kullanılan malzemelerin üretim enerjileri ve
bunlarla üretilen taşıt araçlarının doğumdan
ölümlerine kadar olan sürelerde kullandıkları
enerji, çevreye attıkları emisyonlar, ömür sonu
rejenere edilebilme özellikleri, fiyat ve temin
edilebilmeleri malzeme seçiminde göz önine
alınmalıdır.
6) Hafifletme ekonomisi, hafifletme
stratejilerine, prensiplerine ve metodolojisine
bağlıdır. Cezalar, pazar imajı, alıcı kitle
beklentileri de göz önüne alınarak, bedeli
eksponansiyel artan hafifletmenin toplam
maliyeti hesaplanmalıdır.
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Abstract
In today's conditions, the ever increasing demands and
expectations in the automobile sector give rise to a new set
of possibilities for automobile manufacturers.
The steel and aluminum structures, which are widely used
under the lightweight structure, will be replaced by multiple
materials (Material Mix) with the age of electromobility.
Aluminum alloys used by automobile manufacturers still
maintain their leading position.
In view of this attraction, automobile manufacturers need to
implement new and effective R & D methods in order to
make their complex and intelligent aluminum structures and
products ready for mass production.
In this paper, the trends in the aluminum market addressing
the automobile industry will be introduced and the potentials
and new opportunities that will be attractive for the
aluminum producers will be discussed.
The transition from the classical parts supplier to the system
supplier will be demonstrated by the aluminum producers
wishing to be permanent in the automotive market.
Material and product development and engineering methods,
which are the main subjects of R & D teams, will be given.
Özet
Günümüz şartlarında otomobil sektöründe her geçen gün
artan talep ve beklentiler otomobil üreticilerine yeni
imkanlar dizisi doğurmaktadır.
Hafif yapı çatısı altında yaygın olarak kullanılan çelik ve
alüminyum
strüktürleri,
içinde
bulunduğumuz
elektromobilite çağı ile birlikte yerini zamanla çoklu
malzemelere (Material Mix) bırakacaktır.
Otomobil üreticileri tarafından kullanılan alüminyum
alaşımları, günümüzde lider konumunu korumaktadır. Bu
cazibesi dikkate alındığında, karmaşık ve akıllı alüminyum
strüktürlerinin ve ürünlerinin seri üretime hazır duruma
gelebilmesi için yeni ve etkili Ar-Ge yöntemlerinin hayata
geçirilmesi gerekmektedir.
Bu bildiride otomobil sektörüne hitap eden alüminyum
piyasasındaki yönelimler tanıtılacak, bunun yanında
alüminyum üreticileri için cazip olabilecek potansiyeller ile
yeni fırsatlar üzerinde durulacaktır.
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Bu bildiride ayrıca otomotiv piyasasında kalıcı olmak
isteyen
alüminyum
üreticilerinin
klasik
parça
tedarikçisinden sistem tedarikçisine geçiş süreci
gösterilecektir. Aynı zamanda Ar-Ge takımlarının başlıca
konularından olan malzeme ve ürün geliştirme ile
mühendislik yöntemleri hakkında da örnekler ile bilgiler
verilecektir.
1.

Giriş

Otomobil endüstrisi dünyadaki en önemli endüstri
alanlarından biri olarak bilinmektedir. Zira Avrupa, Türkiye
dahil olmak üzere, otomotiv sektörüne büyük ölçüde bağlılık
göstermektedir. Bununla birlikte Avrupa ülkeleri dünyadaki
üstünlüklerini korumak istemektedir.
Bu durum ancak uygun kurumsal stratejiler, etkin geliştirme
faaliyetleri ve makul maliyet yönetimi ile sağlanabilir.
Verimli geliştirme için sadece ürünü oluşturmak yeterli
değildir. Ürün oluşturmanın yanında şirketin tüm ana ve alt
süreçlerinin de tasarlanması gerekmektedir.
Satın alma değerinden çok daha pahalı olan veya
üretilemeyen muazzam bir ürün geliştirme aşamasında
başarısız olur. Diğer taraftan yaşam süresi az olan, ucuz
ürünler de pazarda uzun vadede konsolide edemez. Sadece
pazarın beklentilerini karşılayan ve şirket karını sağlayan
ürünler pazarda başarılı olabilir. Alüminyum, gerek tek
başına gerekse bir malzeme karışımında kullanılması ile
otomotiv geleceğini belirlemede önemli bir rol oynayacaktır.
2.

Otomotiv Gelişiminde Eğilimler

Otomotiv endüstrisinde sürekli başarılı olmak için otomobil
üretimi branşının gelişim sağladığı eğilimi iyi tanımak
gerekir. Bu eğilimi anlamak için bu branştaki gelişimin
geçmişten günümüze nasıl geldiğini analiz etmemiz gerekir.
Otomotiv gelişimindeki eğilimlere bakıldığında, söz konusu
gelişimin ani bir değişiklik ile yaşanmadığını, daha ziyade
belli bir zaman içindeki değişiklikler ile sağlandığını
gözlemliyoruz. Bu algı sayesinde gelecekteki eğilimler daha
hızlı tanımlanabilir ve buna göre konumlandırma yapılabilir.
Aşağıda verilen örnekler, otomotiv sektöründeki
değişikliklerin geçmişe kıyasla çok daha hızlı geliştiğini
açıkça ortaya koymuştur. Bu dinamik pazarda sadece
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yeteneği, dijital yöntemlerin artması ve esnek yapı gibi
faktörler ile gelebilmek mümkün olacaktır.

2.1. Kısaltılmış Geliştirme Süreleri

2.2. Güncel Durum

Bir otomobil üreticisinde model geliştirmede kullanılan
süreçlerin
geçmişten
günümüze
kısaldığı
gözlemlenmektedir. Tüm otomobil üreticileri yeni modelleri
daha kısa sürede piyasaya sürerek, daha fazla satış
potansiyeli elde etmek istemektedir. Bunun gerçekleşmesi
için de yeni modellerin tasarlandığı araştırma ve geliştirme
sürelerinin azalması gerekmektedir. Yakın zamandaki
projelere baktığımızda, yeni bir model için mevcut olan
geliştirme süresinin, bir önceki modelin geliştirme süresine
kıyasla daha kısa olduğunu görüyoruz. Gelecekte bu durum
daha belirgin gözlemlenecektir.
Örnek olarak BMW 5 serisinin ve Mercedes E serisinin
üretim yılları dikkate alınırsa, bir sonraki model için ön
görülen geliştirme süresi tahmin edilebilecektir:
E12/E28, 1972 – 1987; toplam 15 sene
E34, 1987 – 1996; toplam 9 sene
E39, 1995 – 2004; toplam 9 sene
E60, 2003 – 2010; toplam 7 sene
F10, 2010 – 2016; toplam 6 sene
G30, 2017’den itibaren

Artan nüfus yoğunluğu ve fosil hammaddelerine olan talep,
otomobil üreticilerini uzun süredir yeni arayışlar ve çözüm
olanakları aramaya zorlamaktadır. Japonlar uzun yıllar önce
elektrikli ve hibrit araç tasarımlarına yöneldiler. Bu alanda
başarılar elde eden Japonya, çevre dostu alternatif tahrik
sistemleri alanında dünyadaki diğer ülkelere kıyasla açık ara
önde gitmektedirler. Çinliler her ne kadar bu alandaki
bağlantıyı geç bulmuş olsalar da elektromobilite konusunda
birçok yerli marka ile Japonya’ya yaklaşmış durumdadırlar.
Avrupalı ve özellikle Alman otomobil üreticileri, uzun yıllar
fosil yakıtlar konuları ile ilgilendiler. Böylelikle Asyalı
ülkelere kıyasla elektromobilite konusunda geride kaldılar.
Günümüzde BMW, Mercedes ve VW gibi Alman otomobil
üreticileri bu arayı kapatmak için farklı işbirliği
senaryolarını ortaya koymaktadırlar.

Şekil 1: BMW 5 Serisi modelleri. [1]
Mercedes E serisinin ise 1975’den günümüze toplam 6
modeli piyasaya sürmüştür:
W123, 1975 – 1986; toplam 11 sene
W124, 1984 – 1993; toplam 9 sene
W210, 1995 – 2002; toplam 7 sene
W211, 2002 – 2009; toplam 7 sene
W212, 2010 – 2016; toplam 6 sene
W213, 2016’dan itibaren

Şekil 3: I03. BMW AG’nin ilk elektrikli otomobili.

Şekil 2: Mercedes E Serisi Modelleri. [2]
Geliştirme süreçlerinin azalması ile birlikte gelecekteki
otomobillerin üzerinde yoğunlaşan gereksinimler, yeni
ürünün hatalı olma riskini de beraberinde getirmektedir.
Geliştirme süreçlerinin azalması, ister istemez üreticiler
üzerlerinde artan bir baskı doğuracaktır. Bu baskının
üstesinden ancak güçlü takım ruhu, hızlı karar verme

Şekil 4: I03 modelinin ilk prototip gövdesi.
Siyasi nedenlerden dolayı dizelin ömrünün yakın zamanda
sona ereceği ve yerini elektromobiliteye bırakacağı
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bilinmektedir. Ancak bu değişiklik Avrupa için pek kolay
olmayacak. Çünkü kıtada bu değişikliğe imkân sağlayacak
platform henüz tam olarak olgunlaşmadı. Yine de siyasiler
bu değişikliğin en kısa sürede yapılmasını talep ediyor.
Otomobil üreticileri de bu talepler doğrultusunda hareket
ediyor. Avrupa'da yakın gelecekte benzinli ve elektrikli
araçlar sektöre önderlik edecek. Dizel varlığını her ne kadar
sürdürecek olsa da önemini oldukça yitirecek.
Alman otomobil üreticilerinin şu andaki belirsizliği, mevcut
üretim modellerinde hem fosil yakıtlı hem de elektrikli
araçları dikkate almaları ve bu araçlara ürün yelpazelerinde
yer vermeleri ile gözlemlenebilmektedir. Bu iki ürün
arasında hibrit araçlar da yer almaktadır.
2.3. Geleceğin Otomobilleri
Otomotiv üreticilerinin belirsizliğinin, önümüzdeki yıllarda
da hangi araç tahrik tipinin daha sürdürülebilir, verimli ve
maliyeti tasarruflu olduğu ortaya çıkana kadar devam
edeceği tahmin edilmektedir. Bu zaman zarfında, tanınmış
otomobil üreticilerinin bir kısmı yok olacak ve yerlerini yeni
üreticilere bırakacak. Sürdürülebilirlik ve tüketim otomotiv
sektöründe önemli bir rol oynadığından, bu bağlamda hafif
yapıdan vazgeçmek mümkün değildir. Hafif yapı, sadece
hafif olmak anlamına gelmemelidir. Aynı zamanda en düşük
ağırlık ve maliyet çözümüne sahip, piyasa ve yasal
gereklilikleri de pazara getirmek anlamına da gelmektedir.
Oluşumu, düşük yoğunluklu, iyi biçimlendirilebilir olması
ve enerjiyi emme yeteneği alüminyumu diğer malzemelere
kıyasla üstün kılan önemli özelliklerdir. Alüminyum
malzemesi, bu yüzden hafif bir malzeme olarak
tanımlanmalıdır. [5]
3.

Geleceğin Tedarikçileri

Otomobil üreticileri gibi onlara hizmet veren tedarikçilerin
de pazarda yaşanan değişikliklere ayak uydurmaları gerekir.
Çevre dostu alternatif otomobil teknolojileri ve otomotiv
sektöründeki yeni gereksinimler, yeni malzemelerin
kullanımı ve yeni üretim süreçlerinin kullanımını zorunlu
kılmıştır. Otomobil üreticileri bu zorluklarla tek başına başa
çıkamazlar. Daha kısa geliştirme süreleri, modellerdeki
çeşitlilik, artan ihtiyaç profilleri ve ekolojik sorumluluklar
üreticiler arasında daha fazla ortaklık yapılması gerekliliğini
doğurmuştur. Bu sadece OEM'ler arasında değil,
tedarikçilerle de işbirliği ile mümkündür. Otomotiv
üreticileri ve tedarikçileri arasındaki ortaklıklar, tahrik
teknolojisi ve malzeme geliştirmede kuvvetli bir bağ
oluşmasına neden olmuştur. Bu noktada tedarikçiler sadece
üretim alanları olarak görülmekle kalınmaz, aynı zamanda
otomobil üreticilerinin gelişim süreçlerine de katılırlar.
3.1. Üretim Tedarikçisinden Sistem Tedarikçisine
Otomotiv sektöründe yaşanan değişimde alüminyum
tedarikçileri önemli rol oynamaktadır. Tedarikçiler, bu
süreçte kendisini geliştirerek klasik bir imalat tedarikçi
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modundan çıkarak bir sistem tedarikçisi rolünü
üstlenmelidir. Sistem tedarikçisi, otomobil üreticisinin
projelerine erken gelişim aşamasında giren ve üretimin
sonuna kadar müşteri süreçlerine entegre edilen bir tedarikçi
olarak tanımlanmaktadır. Alüminyum tedarikçileri,
alüminyum malzemesi ile oluşturulan mevcut alaşımları
optimize eden, bununla kalmayarak ihtiyaçlar doğrultusunda
yeni alaşımlar geliştiren tedarikçiler olarak tanımlanır.
Geliştirici sistem tedarikçilerleri altta verilen süreçleri takip
etmektedirler:
A. Potansiyel sistem tedarikçileri, geliştirme öncesi
oluşturulan ön tasarım ürünlerini ve şartnamelere
dayalı sistemleri geliştirmeli ve müşteriye
sunmalıdır.
B. En iyi geliştirmeye ve en iyi teklif fiyatına sahip
tedarikçi, değerlendirilmeye tabi tutularak bir proje
için aday gösterilir. Değerlendirmede ağırlık,
malzeme, performans, kalite güvencesi, üretim
kavramı, teslimat kavramı ve fiyatı gibi faktörler
dikkate alınır.
C. Aday gösterilmesinden hemen sonra, tedarikçi
otomobil üreticilerinin kurumsal süreçlerine dahil
edilir. Artık tedarikçi otomobil üreticisi ile birlikte
hareket etmektedir. Otomobil üreticisinin tasarım
özelliklerine, tasarım şartnamelerine ve yasal
gerekliliklere dayalı sistemler geliştirir. Geliştirme
yöntemleri,
konstrüksiyon,
performans
simülasyonu, sistemlerin test edilmesi, fizibilite
analizleri ve montaj edilebilirlik gibi faktörlerden
oluşur.
D. Proje için ön görülen zaman planına bağlı olarak,
tedarikçi tarafından geliştirilen prototipler üretilir
ve araçta test edilir. Test sonuçları geliştirmeye
aktarılır ve simülasyonda elde edilen değerler ile
karşılaştırılır. Sistemler testte tespit edilen sapma
değerleri dikkate alınarak optimize edilir.
Prorotipler ile yapılan testler, otomobil üreticisi
tarafından ön görülen donanım sonuçları elde
edilinceye ve şartnamelere uygun olana kadar
tekrarlanır.
E. Parça üretimi için gerekli aletler ve üretim
ekipmanları planlanır ve tedarik edilir. Sistemle
ilgili tüm boyutlar ve karakteristik değerler özel
olarak planlanır ve takip edilir.
F. Otomobil üreticisinin farklı teknik uzmanlık
bölümlerinin ve tüm sistem tedarikçilerinin
katılımıyla, aletler ilgili tüm bileşenler tek bir araca
monte edilir. Bileşenler, montaj bölümündeki
sorumluların gözetiminde adım adım denetlenir ve
monte edilebilirlik açısından değerlendirilir. Bu
montaj çalışmalarından elde edilen bulgular,
aletlerde ve ekipmanlar da optimize edilir ve ürün
tekrardan üretilir. Bu optimizasyon döngüsü,
parçalar araca sorunsuz bir şekilde monte
edilinceye kadar tekrarlanır.
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G. Sistem tedarikçisi seri üretime başlamadan önce,
kullanılacak alet ve ekipmanların seri üretime hazır
oldukları,
otomobil
üreticilerinin
kalite
mühendisleri tarafından yapılan çalışmada
doğrulanır. Bu çalışmada istatistiksel yöntemler
kullanılır.
H. A'dan G'ye kadar olan aşamalar sırasında belirtilen
ürünlerden
tamamen
sistem
tedarikçisi
sorumludur.
Ürün tedarikçisinden sistem tedarikçisine geçen safhaların
seri üretimin sonuna kadar devam etmesi gerekmektedir.
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verimli olmaları ve maliyeti düşürmeleri yetmeyecektir.
Sistem tedarikçisi olabilmek için otomotiv üreticilerinin
yükünü hafifletmesi gerekmektedir. Bunu da sahip olduğu
sistemin araştırma ve geliştirmesini üstlenerek, fonksiyon,
fizibilite,
dayanıklılık, üretilebilirlik ve maliyet
sorumluluğunu da üstlenmesi ile sağlayacaktır.
Sistem birçok parçaların bir modül halinde meydana
gelmesine denir. Modüle dahil olan otomotiv parçaları veya
ürünleri değişik alaşımlardan ve hatta değişik
malzemelerden de oluşabilir.
Sorumluluğun büyük olmasından dolayı geliştirme
esnasında yapılacak olası hatalar, şirketlerin iflasına kadar
yol açabilecek sonuçlar meydana getirebilir.
Bunun önlenebilmesi için sağlıklı bir kalite planlaması ve
yapılan tüm AR-GE çalışmalarının kısa ve uzun vadeli
olarak değişik testlerden geçerek teyitleri yapılmalıdır.

Tablo 1: Ürün tedarikçisinden sistem tedarikçisine geçiş

3.3. Müşteri Odaklı Proje Takımı

3.2. Sistem Tedarikçilerinden Beklentiler

Sistem tedarikçilerinin müşteri odaklı çalışmalarında en
büyük yük proje takımlarına düşmektedir. Avrupa’daki
otomotiv üreticilerinin şirket yapılanmaları birbirlerine
benzediğiden dolayı bir sistem tedarikçisi aynı takım yapısı
ile birçok müşteriye aynı anda hizmet verebilme özelliğine
sahip olabilir. Müşteri-tedarikçi ilişkisinde en etkili çalışma
yapısı müşteri proje takımı üzerinden sağlanabilmektedir.
Sistem tedarikçisindeki proje takımı, projenin büyüklüğüne
göre 1-5 kişiden oluşur. Satış ve geliştirme ekibi de bu
takıma dahildir.

Günümüzde otomotiv sektöründe sistem tedarikçisi
olabilmek için müşteri pozisyondaki otomotiv üreticilerinin
beklentilerini eksiksiz yerine getirmek gerekir. Buna müşteri
odaklı çalışma da denilebilir.
Sistem tedarikçisi olabilmek için öncelikle öngörülen tüm
gerekli sertifikaların tedarikçide mevcut olması ve şirket alt
yapısının sertifikaya uyumlu olması gerekmektedir. Bunun
yanında şirketin sertifikaya uygun olarak çalışarak, yıllık
denetimlerden başarı elde etmesi gerekmektedir.
Üst düzeyde alüminyum üretiminin sağlanması ve
uluslararası kabul edilen sertifikaların elde edilmesinin
yanında sistem tedarikçilerinden yerine getirilmesi gereken
bazı şartlar mevcuttur. Bu şartlar dört kısıma ayrılır:
I.
Araştırma ve Geliştirme
II.
Sorumluluk
III.
Test ile ispatlama
IV.
Proje Takımı

Şekil 5: Sistem tedarikçisinden beklentiler.
Alüminyum üreticilerinin ‚1. Tier‘ olarak adlandırılan ilk
halka tedarikçi kategorisine girmek için üretimde çok

Proje takımının başlıca sorumlulukları:
I.
Müşteriye çok yakındır, hatta çalışma ortamını
müşterinin çalışma yeri dâhilinde olabilir.
II.
Müşteri ve fabrika arasında ki kilit ekiptir.
Müşterinin kararlarını kendi şirketine aktarır ve
kendi şirketinin verilerini müşteri ile paylaşır.
III.
Müşteri tarafından tertiplenen toplantılara katılır ve
müşterinin süreçlerinde etkilidir.
IV.
Müşterinin veri tabanını (sanal ortam) kullanır, tüm
2D/3D boyutlu çizimleri müşteri sistemine
yüklemekle sorumludur.
V.
Üç boyutlu sanal ortamdan sorumlu olduğundan
geliştirilen
tüm
ürünlerin
otomobillerdeki
fonksiyon, monte edilebilirlik, ağırlık gibi
değerlerden de sorumludur.
VI.
Yapılan değişiklikleri müşteriden alır, fiyat
belirlenmesi için kendi firmasındaki üretim ve satış
ekibiyle fiyat belirler. Belirlenen fiyatların
müşterinin koymuş olduğu sınırlar içerisinde
olmasından sorumludur.
VII.
Proje takımı her ne kadar müşteri ile yakın çalışsa
da, sistem tedarikçinin kendi proje liderine bağlıdır.
Bu bağlamda proje takımı her zaman sistem
tedarikçisinin hedeflerini ve çıkarını gözetmekle
yükümlüdür.

73

ALUS’09

ALUS’09

•

9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu - 9th International Aluminium Symposium 			

Şekil 6: Etkili sistem tedarikçisi takım yapısı.
Tüm takım hiyerarşisinin düşey yönden ziyade yatay yönde
genişlemesi, sistem tedarikçileri için faydalı olacaktır. Proje
takımında çalışan proje üyelerinin kendi aralarında şeffaf ve
aynı şartlar altında çalışmaları sağlanmalıdır. Herkese
verilen eşitlik, şirket içerisindeki en önemli faktör olan
insanı motive edecek ve şirketine olan bağımlılığını
arttıracaktır.
4.

Alüminyum Potansiyeli

Daha önce de belirtildiği gibi, otomotiv endüstrisi sürekli
değişim içindedir. Müşteri beklentileri, yasal gereklilikler,
yenilikler, iç gereklilikler ve sürekli artan maliyet baskısı
doğru malzeme seçiminde en önemli faktörler olarak
sayılabilir. Karbon fiber ve cam fiber gibi yeni malzemeler,
hafifliği optimize edilmiş çelik yeni alaşımları, dayanıklılığı
optimize edilmiş plastikler, süper hafif magnezyum
alaşımları veya çok amaçlı alüminyum birbirleriyle sürekli
rekabet halindedir. Otomotiv tarihine baktığımızda
alüminyumun halen yeni bir alaşım olduğu ve geleceğinin
parlak olduğu gözlemlenmektedir. Ancak geçmişte
uygulanan tek malzemeli kullanımlar yerini çok malzemeli
(Material Mix) kullanımlara bırakacaktır.
Artan talepler ve maliyet baskısı inovatif çalışmalarına daha
çok hız katacaktır. Önceleri sadece saf çelikten üretilen
darbe sistemleri, yerini sadece alüminyumdan üretilen
sistemlere bıraktı. Elektromobilitenin gelişmesiyle yüksek
mukavemetli çelik sistemleri tekrar cazip malzeme
özelliğini elde etti. Otomobillerde bağlantı noktaları
mukavemeti yüksek alüminyum alaşımları ile tasarlarırken,
taşıyıcı parçaların karbon fiber alt yapılı plastiklerden
üretilmeye başlandı. Elektromobilite teknolojisi ile birlikte
batarya sistemleri çoğaldı. Bu sistemlerin büyük bir kısmı
%90 oranında alüminyum alaşımlarından tasarlanmaktadır.

fark edilmektedir. Otomotiv sanayisine hizmet veren
alüminyum üreticilerindeki üretim kapasitesinin artması,
üreticilerdeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin de
büyük ölçüde artışa gitmeleri gerektiği anlamına
gelmektedir. [5]
Hafif yapı, günümüzde ve gelecekte otomotiv sektörünü
meşgul edecek en büyük kavramlardan birisi olacaktır. Aracı
daha hafifletmek beraberinde birçok avantaj getirecektir.
Örneğin 100 kg daha hafif olan bir otomobil 100 km’de 0,3
ile 0,5 litre arasında daha az yakıt tüketecektir. Aynı şekilde
aracın karbonmonoksit üretimi 8 ile 11 gram arasında da
azalacaktır. Konfor ve dinamik kazanan otomobiller
sürücülerin de memnuniyetini sağlayacaktır. Bu bakış
açısından alüminyumun buradaki payı çok yüksek olup,
kullanım alanları genişlemektedir. [5]
Alüminyumun diğer alaşımlar ile kıyaslandığında neden
avantajlı olduğunu tasarlanmış ve piyasaya sürülmüş
örnekler doğrultusunda açık bir şekilde görülmektedir. Ekte
ki örneklerde (Şekil 8-11) yine darbe sistemleri ele alınarak
çelik ve alüminyumun kıyaslaması ve teknik sonuçları ele
alınmıştır. Şekil 7 de görülen ön darbe sistemi birinci ve
ikinci darbe seviyesi olarak gösterilmiştir. İlk ve ikinci
seviyede alüminyum sistemlerinde taşıyıcılar ve
crashbox’lar için kapalı profiller, çelik sistemlerinde taşıyıcı
için levhadan üretilmiş açık profil ve yine levhalardan
üretilip birbirleriyle kapalı profil haline getirilen
crashbox’lar kullanılmıştır.

Şekil 7: Alüminyum alaşımından ön darbe sistemi.
Kıyaslamada değişik katogorilerde ele alınan otomobil
sınıfların sistemlerinin hangi alaşım ve mukavemet ile
ulaştıkları enerji seviyesi ve ağırlık ölçülmüştür.

4.1. Motivasyon
Uluslararası artan karbonmonoksit sınırlandırmaları
otomobil üreticilerini hafif yapı tasarımına zorlamaktadır.
Otomobil üreticilerinin büyük bir kısmı, gövde parçalarını,
hatta araçtaki tüm karoseriyi alüminyum malzemesinden
üretmektedirler. Yeni modellerde kullanılan alüminyum
oranı, önceki modellerde kullanılan ile kıyaslandığında artış
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Şekil 8: Alt sınıf araçlarda kıyaslama.
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4.2. Hafif Yapı Anlayışı

Şekil 9: Orta üst sınıf araçlarda kıyaslama.

Şekil 10: Orta sınıf araçlarda kıyaslama.

Şekil 11: Orta üst sınıf araçlarda kıyaslama.
Karşılaştırmalar
sonucunda
performans
açısından
alüminyum ve çelik sistemlerinin kabul edilebilecek
seviyede oldukları, ancak alüminyum sistemlerin
mukavemet değerlerinin düşük olduğu halde %50’ye kadar
ağırlıkta tasarruf ettiği görülmektedir. Alüminyumun
işlenebilme ve enerji absorbe etme konusunda çelikten daha
iyi olduğu gözlemlenmektedir. Bu tasarım faktörü
alüminyum darbe sistemlerini çelik sistemlerine kıyasla çok
daha cazip hale getiriyor.

Gövde, kaporta ve strüktür yapılarda alüminyumun artan
payı, tedarikçilerin araştırma ve geliştirme ekiplerinin ürün
portföyünü sürekli olarak optimize etmeleri ihtiyacını
doğurmuştur. Uzun süreli kullanımla birlikte malzemelerin
üzerindeki talepler artmaktadır. Örneğin, kapıların yapıldığı
alüminyum levhalar, diğer araç parçalarına göre daha
yumuşak olmalıdır. Aynı zamanda alüminyum güvenlik
açısından da beklentileri karşılamaktadır. Modern, yüksek
dayanıklı alüminyum çarpma yönetim sistemlerinin (Crash
Management Systems), çarpışma durumunda insanı
koruyarak sürücünün ve yolcuların güvenliğini arttırdığı
tespit edilmiştir. Alüminyumun geliştirilmiş enerji emilimi
sayesinde, araçtaki kişileri çarpışma durumunda diğer
malzemelere kıyasla daha iyi koruduğu da kanıtlanmıştır.
Uzmanlar, darbe sistemlerinin sektöründeki alüminyum
oranının önümüzdeki beş yıl içinde, özellikle Avrupa üst seri
araçlarında artmaya devam edeceğini tahmin etmektedirler.
2018 yılında yapılan istatistiklere göre alüminyum darbe
sistemlerinin payını Avrupa Birliği pazarının % 30'unu ve
ABD pazarının % 20'sini oluşturduğu tespit edildi. Çin,
Avrupa ve Kuzey Amerika için toplam darbe sistemlerinin
üretiminin 2018 yılında 28 milyondan fazla birime ulaştığı
da belirlendi. [5]
Günümüz teknolojisi özellikle araç dış yüzeyi için yeni
alüminyum levhaların yapımına ağırlık vermektedir. Yüksek
şekillendirilebilirlik, estetik talepler, tasarım ve hafif yapı,
güvenlik talepleri de alüminyum malzemesi için özel önem
arz etmektedir.
4.3. Alaşım Ve Proses Geliştirme
Ürün tasarımında malzeme en önemli faktör olarak
tanımlanır. Malzemenin seçimine göre, ürün tasarımı,
üretim, montaj gibi önemli konular belirlenir. Malzeme
seçiminde en önemli neden ise gereksinimler, malzeme
stratejisi ve maliyettir.
Özellikle alüminyumun, otomotiv üreticiler tarafından
belirlenen gereksinimleri yerine getirmesi beklenir.
Alüminyum profilleri sert ve yüksek mukavemetli olarak iki
ana kısıma ayrılmaktadır. Bu iki kısım kimyasal değerler,
mekanik değerler, üretim parametrileri ve özellikleri olarak
ayrılır. Her iki kategorinin alaşımlarının kimyasal
yapılarının interkristalin korozyona karşı dayanıklı olarak
tasarlanması gerekir. Profillerin tüm yüzeyleri grafitsiz,
korozyonsuz ve paslanmadan arınmış olması gerekir.
Profiller üzerinde kirlilik ve çapak kabul edilmemekle
birlikte monte edilebilir ve yüzeyi işlenebilir olması
gerekiyor. [3], [4]
A. Sert Profil Alaşımları
Otomobil üreticileri tarafından özel gereksinimler talep
edilmedikçe, alüminyum üreticileri ekteki kimyasal yapıya
konsantre olmaktadırlar:
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Fe

Cu

Mn

Mg

0,2 <
<
<
0,3
0,25 0,03 0,1
–
0,6
0,6
Diğerleri maksimum: 0,10

Cr
<
0,1

Zn
<
0,1

Ti

<
0,1

V

<
0,2

Al

diğer

Tablo 2: Sert profillerin kimyasal yapıları (%). [3]
Tüm alaşımların 2000/53/EG kurallarına uygun olması şartı
aranmaktadır. Kimyasal yapısı ile birlikte üreticiler beklenen
mekanik değerleri de vermektedirler. Örneğin Alman üretici
BMW’nin WS2002 isimli normunda ekteki mekanik
değerlerin üretim aşamasında yerine getirilmesi talep
edilemektedir:
Özellik
Rp0,2
[MPa]
Rm
[MPa]
A50
[%]

Şekil U

Şekil A

Şekil B

> 130

> 225

> 205

> 22

> 10

> 10

Termiksiz
> 65

Sert
195 - 245

Darbe odaklı
180 – 220

Tablo 3: BMW’nin WS2002 normunda ki mekanik
değerler. [3]
Şekil U’daki profiller BMW tarafından tekrar form verme
işlemine tabi tutulan profillerdir. Bu profiller daha sonra
BMW tarafından termik işlemlere tabi tutularak mukavemeti
yükseltilmektedir.
Şekil A profilleri bu grupta mukavemeti en yüksek olan ve
kullanım alanı bu yüksek mukavemeti gerektiren ürünleri
kapsamaktadır.
Şekil B ise darbeye tabi tutulan ürünlerin mukavemet
bilgileridir. Bu profiller için biyet üretiminden termik
işlemine kadar uzanan tüm süreçlerde özel muamele
gerekmektedir. Bu profiller pasif can kurtarma sistemlerinin
kaçınılmaz alaşımı olduğu için çok hassas üretim
süreçlerinden geçmesi ve artı kalite yöntemlerine tabi
tutulması gerekmektedir. Bu yazının devamında darbeye
tabi tutulan alaşımlar hakkında detaylı bilgiler de
verilecektir.
B. Yüksek Mukavemetli Profiller
Bu kategoride ki profiller standart kullanım dışında ki
alanlarda kullanılmaktadır. Ancak hafif yapı ile birlikte çelik
alaşımlarını elimine etmek için kullanılan bu tür profillerin
kimyasal değerleri ekte ki gibidir:
Si

Fe

Cu

Mn

Mg

0,4 <
<
<
0,4
–
0,35 0,25 1,0
–
1,3
0,9
Diğerleri maksimum: 0,10

Cr
<
0,2

Zn
<
0,2

Ti

<
0,1

V

<
0,2

Al

diğer

Tablo 4: Yüksek mukavemet gerektiren alaşımların
kimyasal yapıları (%). [4]
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Burada da verilen kimyasal değerler, üreticilere değişik
alaşımların kullanılmasına izin veriyor.
Şekil U değeri hem A. da hem de B. de eşit mekanik
değerlere sahiptir. Ancak şekil A değerleri A. kategorisinde
bulunan değerden yüksektir.
Özellik
Rp0,2
[MPa]
Rm
[MPa]
A50
[%]

Şekil U

Şekil A

> 130

> 270

> 22

> 10

Termiksiz
> 65

Sert
250 – 290

Tablo 5: BMW’nin WS2003 normunda ki mekanik
değerler. [4]
Bu tür alaşımlar daha çok bağlantı noktalarında, darbe gören
parçaların birleştiği ana hatlarda ve et kalınlığı ince
tutulması gereken ürünlerde kullanılmaktadır.
Otomobil üreticileri tarafından verilen kimyasal ve mekanik
değerler, alaşım geliştirmeye engel değildir. Alaşım
geliştirmek ve yeni alaşımları üretmek ancak sistem
tedarikçileri ile birlikte yapılabilir. Hiçbir otomobil üretici
şirketinin ekstrüzyon baskı makinası bulunmamaktır.
Otomobil
üreticileri
tüm
malzeme
normlarını
tedarikçilerden yapmış olduğu tecrübeler doğrultusunda
oluşturur ve tedarikçilerden bu şartları yerine getirmesini
talep eder. Otombil üreticileri iş ortakları olan sistem
tedarikçileri tarafından geliştirilen her türlü yeniliğe açıktır
ve bu yenilikçiliği desteklemektedir. Bundan dolayı
alüminyum üreticilerinin klasik üreticiden sistem üretimine
geçişi sağlaması, yeni ve daha verimli alaşımlar geliştirmesi
gerekmektedir.
Şuan piyasada yüksek mukavemetli şekil B alaşımları
mevcutdur. Bunların Rp0,2 değeri 330 MPa’yı bulmakta ve
her şartta katlanabilir özelliliğini korumaktadır.
Özellikleri ne kadar da iyi olursa, en iyi alaşım, üretimi en
kolay olanıdır. Üretim prosesleri zor olan alaşım, maliyet
açısından da yüksek olacağı için piyasada kendini
ıspatlamada zorlanacaktır. Bu nedenle iyi bir sistem
tedarikçisi sadece alaşım geliştiren bir tedarikçi değildir aynı
zamanda kendi süreçlerini de geliştiren olmalıdır. Hızlı,
verimli, kaliteli ve maliyeti düşük üretim süreçleri tüm
tedarikçileri başarılı kılacaktır.
Yukarıda belirtilen darbe sistemleri için kullanılan şekil B
alaşımlarını ele alındığında biyet üretiminde kullanılan
kimyasal yapının çok önemli olduğunu şekil 12’de
görülmektedir. Mg, Si ve Cu oranlarının alaşıma kattığı
değişik özellikleri olmasına rağmen, hangi kimyasalın hangi
oranda kullanılması gerektiği iyi belirlenmelidir. Oranların
ne yüksek ne de düşük olması istenir.
Alaşımda kullanılan Mg, Si ve Cu oranı yüksek olduğunda
alaşımın mukavemeti artar, böylelikle malzemenin enerji
absorbe etme özelliği kaybolur. Alaşımdaki Mg, Si ve Cu
oranı düşük olduğunda ise malzeme katlanabilir özelliğe
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sahip olsa da, alaşım için gerekli mekanik değerlere
ulaşılamadığından, darbe anında sürücü ve yanındakiler için
tehlike oluşturur.

Şekil 14: T66 sonrası ve T79 özelliği.

Şekil 12: Mg, Si ve Cu oranlarının katlanma özelliği ile
mukavemet seviyesinin ilişkisi.
Ekstrüzyon prosesi sırasında parametrelerin çok iyi
seçilmesi ve tecrübeler ile sabitlenmesi gerekmektedir.
Profilin katlanabilir özelliğinin oluşmasında kullanılan
presin markası, ölçüleri ve uyguladığı güç bile katlanabilme
özelliği için önemli bir faktör oluşturmaktadır.
Pres sonrasındaki en önemli safha profilin soğutulmasıdır.
Çok hızlı bir soğutma kaçınılmazdır. En uygun soğutma
yöntemi su ile soğutma olarak bilinir. Hızlı soğultmayan
profiller kritik soğutma eğrisinin üst kısmında kalır ve
böylelikle malzeme katlanabilir özelliğini kaybeder.

Soğutması hızla gerçekleşen profiller son olarak sertleştirme
için gerekli termik işleminden geçmelidir. ‘Over aged’
olarak adlandırılan T7x ve özellikle T79 profillerin
mukavemetinin artmasına imkan sağlamaktadır ve
katlanabilir özelliğini de kaybetmemesini sağlamaktadır.
T5x ve T6x termik sonrasında profiller katlanma özelliği
gösterse de, yırtıksız bir sonuç alınamamaktadır.
Pasif koruma sistemlerinde kullanılan tüm alaşımların
hatasız çalışmaları gerekmektedir. Hatasız enerji emme
kabiliyetine sahip olmak, ancak yırtıksız, kırılmadan ve
bükülmeden meydana gelen katlanmalar sonucu elde edilir.
4.4. Alüminyum Ve Diğer Malzemeler
Hafif yapı denildiğinde hemen akla alüminyum
gelmemelidir. Örneğin karbon fiber malzemesi ile bazı
kullanımlarda daha ileri bir hafif yapı elde edilebilir. Efektif
hafif yapı denildiğinde alüminyum malzemesinin çok ileride
olduğunu görülmektedir. Hafif yapı hedefine en yakın ve
üretim maliyeti en düşük olan malzeme efektiftir ve
otomobil üreticileri tarafından favori edilmektedir.
Malzemelerin kıyaslanması genel olarak çelik üzerinden
yapılmaktadır.
Aşağıda
şekildeki
gibi
çelik
konstrüksiyonundan yola çıkıldığında eşit fonksiyonda nispi
ağırlık ve nispi maliyet diğer malzemeler ile kıyaslanır.
Ağırlığın düşmesiyle maliyetin de arttığı anlaşılır.

Şekil 13: Kritik soğutma eğrisinin altında kalan dereceler
hedeflenmeli.

Şekil 15: Nispi ağırlık ve maliyetin malzemeye göre
değişimi.
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Geliştirme Yöntemleri

Daha önce de belirtildiği üzere otomotiv endüstrisi sürekli
değişim göstermektedir. Kullanılacak malzemenin seçimi,
müşterinin beklentileri, yasal gereklilikler, yenilikler, dahili
gereklilikler ve sürekli artan maliyet baskısı gibi faktörlere
bağlıdır.
Ancak söz konusu alüminyum olunca, ilk önce alüminyum
alaşımlarının otomobilin hangi bölgelerinde ve hangi
fonksiyonları yerine getirmesi gerektiğini bilmek
kaçınılmazdır.

Şekil 16: Alüminyum belirli adet sonrasında karbon
fiberden daha uyguna üretiliyor.
Alüminyuma hafif yapıda rekabet sağlayan karbon fiber
düşük sayıda maliyet açısından alüminyumdan daha düşük
bir maliyet ile üretilebiliyor. Burada söz konusu işlenmiş,
değişik proseslere tabi tutulmuş, yüzeysel işlem gördükten
sonra bir sistem haline getirilmiş alüminyum ürünleridir.
Tabii ki işlenmemiş alüminyum profilleri maliyet açısından
yüksek değildir. Ancak belli bir yıllık adet sonrasında
dönüşüm noktasına ulaşılmış olup, artan sayı ile her
alüminyum ürününün daha düşük maliyet ile üretilebilmesi
söz konusudur. Sadece maliyet konusunda değil fonksiyon
konusunda da alüminyumun diğer malzemeler ile
kıyaslandığında çok kullanımlı bir malzeme olduğu ortaya
çıkacaktır. [6]
Belli bir çapta ve belli bir et kalınlığında ki çelik borunun,
fonksiyon açısından alüminyum ile değiştirildiğinde,
alüminyum borunun aynı çapta et kalınlığının fazlasıyla
artması
gerektiğinin
hesaplanması
mümkündür.
Fonksiyonun, yani katılılığın yine aynı bırakıldığında, çapın
artmasıyla et kalınlığının da azaldığını ve hatta ağırlığında
azaldığı anlaşılıyor. Eylemsizlik momentinin burada dizayn
faktörüne bağlı oldup, değerinin dizayn ile değiştiğini
matematiksel hesaplanılabilir bir durumdadır. Tekrar çeliğe
geri dönülmesiyle birlikte aynı çapta ek kalınlığının
azaldığını (0,2mm), hafif yapı adına çok kazançlı olduğu
anlaşılır. Ancak burada ki burkulma tehlikesi çok yüksek
olduğundan, doğru seçimin alüminyum dizaynında
(D=40mm) olduğu gerçektir.

Şekil 17: Eşit fonksiyonda dizayn ve alaşım faktörü.
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Şekil 18: Alüminyumun kullanım alanları ve fonksiyonları.
5.1. Alüminyum Strüktürlerinde Tasarım Metotları
Sistem tedarikçilerinin en büyük özellikleri ürün geliştirme
görevine sahip olmalarıdır. Klasik tedarikçiler tek proses ve
üretim ağırlıklı çalışırken, sistem tedarikçileri otomotiv
sektörüne yeni yön verebilecek buluşlar yapıp, yeni teknik
ölçüler koyma kapasitesine sahiptirler.
Bu metnin son bölümünde alüminyum ürünlerinin
tasarımında kullanılan geliştirme metotları örnekler
doğrultusunda gösterilecektir. Alüminyum profillerinin
popüler olduğu darbe sistemlerinde kullanılabilecek bir
tasarım metotu, dizayn odaklı çalışmaktır.
Genellikle dizaynerler bir otomobilin ilk önce dizayn
hatlarını tasarlayıp, daha sonrasında görevi mühendislere
teslim ederler. Tasarım mühendisleri verilen dizayn
doğrultusunda otomobilin gelişimini ve endüstrileşmesini
sağlarlar.
Aşağıda ki basitleştirilmiş şekilde dizayn tampon şeklinde
verilşmiştir. Dış dızaynı yansıtan parçaların başında ön ve
arka tampon, motor kaputu, kapılar, bagaj kapağı, çatı ve
çamurluklar belirler. Darbeye karşı dayanıklılık sistemleri,
ingilizcesi ‘Crash Management Systems’, genelde motor
kollarına veya ana gövdeye bağlanır. Dizaynın yanı sıra
bağlantı noktaları da belirlenir. Özellikle Avrupa’nın,
Amerika Birleşik Devletleri’nin ve Japonya’nın kanun ile
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belirlediği sarkaçlar, trafikte meydana gelebilecek
çarpışmaları
ve
darbelerin
yansıtması
olarak
kullanılmaktadır. Bu sarkaçların değişik hızları ve Y ve Z
pozisyonları vardır. Aşağıda gösterildiği gibi Zmin ve Zmax
sarkaçların pozisyonu ve otomobilin yüksekliği ile birlikte
belirlenir.

Şekil 21: Tüm takımın hedefe odaklanması.

Şekil 19: Çalışma hacminin belirlenmesi – iki boyutlu.
Sistem içerisinde ki parçaların birbirlerine olan mesafesi de
belirlendikten sonra, ortaya bir çalışma hacmi çıkacaktır.
Mevcut olan bu çalışma hacminin içerisinde sistem
tedarikçileri otomobil üreticilerinin verileri ve isterkleri
doğrultusunda yeni bir darbeye karşı dayanıklıklık sistemi
tasarlayacaklardır.

Şekil 20: Çalışma Hacminin belirlenmesi – üç boyutlu.
Sarkaçlar düşük hız (low speed), yüksek hız (high speed) ve
yaya koruması (pedestrian safety) olarak üçe ayrılırlar.
Devletlerin ve sigortaların belirlemiş oldukları darbe
çeşitlerine göre bu üç bölüm içerisinde de değişik sarkaçların
(pendulum) mevcut olduğu yukarıda ki şekilde
görülmektedir.
Tasarlanacak ve geliştirilecek olan darbe sistemleri tüm
takımın birlikte çalışmasıyla mümkün olacaktır. Tasarım
esnasında geliştirme ekibi liderlik durumunda olsa da,
ürünün seri üretim esnasında karşılaşabileceği tüm
problemler göz önünde bulundurarak, tüm takımın
tecrübeleri
doğrultusunda,
problemlerin
meydana
gelememesini sağlayacak bir sistem dizaynın tasarımı
gerekmektedir.

Geliştirme ekibi, sistem için gerekli çalışma hacmini (design
room) oluşturduktan sonra, tecrübeleri doğrultusunda 3
boyutlu ortamda ilk konseptlerini tasarlarlar. Bir çok
konsept arasından takım olarak en iyileri belirlenir ve yine
sanal ortamda parametrik olarak oluşturulur yani modellenir.
Parametrik modeller, tasarımcının değişiklik yapması
gerektiğinde konseptini herseferinde yeniden oluşturmasını
önler ve zaman tasarrufu sağlar. Ayrıca otomobil
dizaynerlerin vereceği yeni dizayn modelleri doğrultusunda
parametrik modelleme, değişiklikleri tanımlayıp, darbe
sistemi tasarımına yansıtacaktır. Bunun sayesinde
tasarımcılar, ‘2.1. Kısaltılmış Geliştirme Süreleri’ başlıklı
temada bildirilen kısaltılan geliştirme sürelerine uygun bir
metot uygulamış olacaktır.
Üç boyutlu (CAD) ortamda hazırlanan modeller ile elde
bulunan
sarkaç
modeller
doğrultusunda
darbe
simülasyonları yapılır. Günümüzde simulasyon teknolojisi
çok ilerlediğinden, çoklu deneyleri yapma talebi azalmıştır.
Bu hem maliyeti hem de geliştirme süresini de azaltmıştır.
Simülasyonda çok önemli olan faktör, simülasyon
parametrelerinin çok iyi belirlenmesidir ve gerçek darbe
senaryosunun iyi modellenmesi gerektiğidir. Simülasyon
programlarının çok geniş kullanma alanlarına sahip
olduklarından, ufak değişikliklerde farklı sonuçlar verme
ihtimali çok yüksektir. Örneğin bir alaşımın mekanik
değerlerinin %5 oranda az verilmesi, sistemin sanal ortamda
darbe sonrasında kırılması veya olumsuz bir sonuç
göstermesi olarak yansıyabilir.

Şekil 22: Tasarım yönteminin akış şeması.
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Darbe sistemlerinin görevi, dışarıdan geleçek olan
darbelerin enerjisini otomobilin içerisinde bulunan insanlara
ulaşmasını önlemek veya en düşük seviyeye getirmektir.
Örneğin ön darbe sistemi her otomobilde bir adet olarak
bulunmaktadır. Bu sistem bir çok sarkaçın darbesini
absorblaması gerekmektedir. Sarkaçlar 4km/h ila 64 km/h
arasında değişik hızlara ve Y ile Z eksende değişik
pozisyonlara sahiptir. Alüminyum sistemleri katlanabilir
özelliği ile her bir gramm başına düşen enerji absorbleme
değerinde en yüksek seviyeye sahiptir. Yüksek hızda ki
darbelerde sistem çok iyi bir katlanma göstermiyecektir.
Kırılmasına izin verilir ama yırtılması veya bir parçasının
kırılıp yere düşmesi kesinlikle kabul edilemez ve darbe testi
başarısız olarak red edilir.
Daha önceki konular da değinildiği gibi, bir sistemin başarılı
olması sadece dizayna veya malzemeye bağlı değil. Her
ikisinin birbirleriyle uyumlu olması şartıyla en ideal sistem
tasarlanmış olur. Bundan dolayı malzeme seçimi başta
yapılır ve dizayn malzemeye göre tasarlanır. Her iki konuya
iyi sahip olan sistem tedarikçileri bu sektörde çok başarılı
olup, otomobilin geleceğinde önemli bir rol alır.

Şekil 23: Fonksiyonu belirleyen hem dizayn hem de
malzemedir.
Yukarıda ki tasarım yöntemi doğrultusunda olumlu bir
simulasyon sonrasında detay konstrüksiyonu başlar. Bu
aşamada üretim, tolerans, dizayn gibi faktörlerin hassas
detayları modellere dahil edilir.
Sanal ortamda elde edilen sonuçlar en son olarak hem sistem
üzerinde hem de modül olarak teste tabii tutulur. Test
sonuçlarının simulasyon sonuçlarıyla aynı olması şartıyla
başarılı bir tasarım son bulmuş olur. Sistem tedarikçisi bu
başarısını proje sahibi olan otomobil üreticisine sunar ve
onayı ile otomobil üreticinin sanal veri tabanına tüm çizim
ve modelleri dahil eder.
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Şekil 24: Ön darbe sisteminde gerçekleşen başarılı bir
tasarım.
6.

Sonuç

Çok kapsamlı olan otomobil sektörü ve bu sektörde
kullanılan alaşımlar bu metinde çok kısaltılmış olarak
verilemeye çalışılmıştır. Otomobil sektörü devamlı değişim
içerisinde bulunmasından dolayı malzeme ve dizayn
tasarımı da beraberinde değişikliğe uğramaktadır.
Türkiye alüminyum sektöründe çok güçlü bir konumda.
Ancak otomotiv alanında henüz çok aktif değil. Otomotiv
sektöründe yüksek sayıda adet üretildiğinden, türk
tedarikçiler için çok verimli bir fırsattır. Özellikle otomobil
sayılarının gittikçe çoğalması ve bateryalı otomobillerin
çoğalması alüminyumun artarak talep görmesini
sağlayacaktır. Bu sektörün akışını iyi kavrayan her tedarikçi
başarılı olacaktır. Bu yolda en önemlisi alt yapının hazır
olmasıdır. Bunun temeli iyi bir çalışma takımına ve çalışma
prosesine sahip olmaktan geçecektir. Araştırma ve
geliştirme Avrupa’da ki veya Japonya’da ki şirketlerin
seviyesinde yapılması gerekmektedir. Bunun için türk
şirketleri yatırımlar yapmadan başarı elde edemeyecektir.
Gelecekte sistem tedarikçileri çok ilerleyecek, klasik
üreticilere ihtiyaç duyulsada, bu piyasadan fazla pay
alamıyacaklardır.
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Abstract
Turkey is one of the most commonly used among
country extruded aluminum forming methods.
Turkey was ranked 7th in the world by performing
the 4% of world trade in the extrusion industry.
When the projections of IAI (International
Aluminum Institute) in 2030 are considered, it is
foreseen that the growth will be 7% on average. In
parallel, Turkey will continue to grow in the
aluminum forming. Since extrusion is a low
temperature forming method (according to copper
and steel) made between 300oC – 550oC, energy
efficiency is not particularly prominent. When the
costs of aluminum production are analyzed, it is seen
that energy is an important expense after primary
production. Today, energy efficiency has become an
important cost item. Especially with increasing
environmental pressure, energy efficiency becomes
mandatory rules that must be followed (carbon
footprint regulations). Turkey is estimated to be
close to extrusion presses in general 550. Most
extrusion companies cannot properly calculate the
energy consumption of extrusion presses.
In this study, the energy consumption of the
extrusion systems will be evaluated with the Energy
Efficiency studies of the Aluminum Test Training
and Research Center and a comparison will be made
with the energy data of the literature / firm (extrusion
press manufacturers).
Özet
Türkiye, alüminyum şekillendirme yöntemleri
arasında ekstrüzyon yöntemini en fazla kullanılan
ülkelerdendir. Türkiye, ekstrüzyon sektöründe
dünya ticaretinin %4’ünü gerçekleştirerek dünyada
7. sırada yer almıştır. IAI (International Aluminium
Institue)’nın
2030
yılı
projeksiyonlarına
bakıldığında büyümenin ortalama %7 olarak
gerçekleşeceği ön görülmektedir. Buna paralel
olarak Türkiye alüminyum şekillendirme alanında
büyümeye devam edecektir. Ekstrüzyon 350oC–
600oC arasında yapılan düşük sıcaklık (bakır ve
çeliğe göre) şekillendirme yöntemi olduğu için
özellikle enerji verimliliği ön plana çıkmamaktadır.
Alüminyum üretim aşamalarındaki maliyetlere

bakıldığında enerjinin birincil üretim sonrasında da
önemli bir gider olduğu görülmektedir. Günümüzde
enerji verimliliği önemli bir maliyet kalemi
olmuştur. Özellikle artan çevre baskısıyla beraber
enerji verimliliği uyulması gereken (karbon ayak izi
düzenlemeleri) zorunlu kurallar haline gelmektedir.
Türkiye genelinde 550’ye yakın ekstrüzyon presi
olduğu
tahmin
edilmektedir.
Ekstrüzyon
firmalarının çoğu ekstrüzyon preslerinin enerji
tüketimlerini
düzgün
olarak
hesaplayamamaktadırlar.
Bu çalışmada, Ekstrüzyon sistemlerinin enerji
tüketimleri Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma
Merkezinin Enerji Verimliliği çalışmaları ile
değerlendirilecek ve literatür/firma (ekstrüzyon pres
üreticileri) enerji verileri ile karşılaştırma
yapılacaktır.
1.

Giriş

Alüminyum ekstrüzyonu; yüksek üretkenlik, sınırsız
çeşitlilikte çok çeşitli karmaşık şekillerle parça
üretilebilmesi, nispeten ucuz bir üretim yöntemi
olması, ürünlerin mekanik özelliklerinin yüksek
olması gibi üstün özelliklere sahip bir üretim
teknolojisidir. Türkiye birincil alüminyum üretimi
sadece
Seydişehir
Alüminyum
tesislerinde
yapılmaktadır. Seydişehir Alüminyum Üretim tesisi
yıllık kapasitesi en fazla 95.000 ton’dur. Türkiye
alüminyum ithalat verileri incelendiğinde 2018
yılında 1,56 milyon ton (İstanbul Demir Dışı
Metaller İhracatçılar Birliği-İDDMİB) olarak
gerçekleşmiştir. Bilgiler doğrultusunda Türkiye’ de
temelde alüminyum şekillendirme faaliyetleri
yürütülmektedir. Türkiye alüminyum şekillendirme
yöntemleri arasında ekstrüzyon yöntemi en fazla
kullanılan yöntemlerdendir. Türkiye, 2014 yılında
dünya birincil alüminyum ithalatının %4,4 (1,09
milyon ton) gerçekleştirmiştir. Türkiye, ekstrüzyon
sektöründe
dünya
ticaretinin
%4’ünü
gerçekleştirerek dünyada 7. sıradadır, yassı
ürünlerde %2,2’si ile 11. sırada, folyada %2,5’i ile 7.
sırada ve demetlenmiş teller, kablolar, vb.’lerde ise
%8,5 pay ile 4. sıradadır [1][2]. IAI’nın 2030 yılı
projeksiyonlarına bakıldığında büyümenin ortalama
%7 olarak gerçekleşeceği ön görülmektedir[3].
Türkiye genelinde 550’ye yakın ekstrüzyon presi
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olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada gerçekleşecek
büyüme doğrultusunda Türkiye alüminyum
şekillendirme alanında büyümeye devam edecektir.
Alüminyumun
ekstrüzyon
metodu
ile
şekillendirilmesinde kullanılan ekstrüzyon presleri
Şekil 1’de görüldüğü gibi hidrolik sistemler,
konteyner, kalıp ve billet tav fırınları, kalıp
sistemleri ve konveyörlerden oluşmaktadır.
Ekstrüzyon işlemi, billet içinde çatlama riskini
düşürmek ve düşük akış stresine sahip olması için
ekstrüze edilen malzemelere göre belirli
sıcaklıklarda yapılmaktadır. Literatürde, alüminyum
için bahsedilen ekstrüzyon sıcaklıkları 400–500oC
arasında, uygulamada ise 350–600oC arasında
değişen sıcaklıklarda yapılmaktadır. Ekstrüzyon
sıcaklığı daha çok ekstrüze edilecek alüminyum
alaşımına
göre
değişmektedir.
Ekstrüzyon
sıcaklığını etkileyen diğer etmenler ise ekstrüzyon
oranı, pres kapasitesi ve kalıp geometrisidir [4].

Şekil 1. Ekstrüzyon pres sistemi.
Alüminyumun kullanım alanlarının genişlemesi ile
beraber kullanılan ekipmanların kapasiteleri ve güç
tüketimleri de artmaktadır. Şekil 2’de görüldüğü gibi
alüminyum üretim aşamalarındaki maliyetlere
bakıldığında enerjinin birincil üretim sonrasında da
önemli bir gider olduğu görülmektedir. Günümüzde
enerji verimliliği önemli bir maliyet kalemi
olmuştur. Özellikle artan çevre baskısıyla beraber
enerji verimliliği uyulması gereken (karbon ayak izi
düzenlemeleri) zorunlu kurallar haline gelmektedir.
Avrupa ülkelerinde enerji geri kazanımı konusunda
yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar
sonrasında birincil alüminyum üretiminde 1995’den
günümüze kadar %26’lık enerji kazanımı ve buna
bağlı olarak karbon ayak izinde %37’lik bir azalma
gerçekleştiği görülmektedir [5].
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Şekil 2. Alüminyum üretim aşamalarında önemli
maliyet kalemlerinin ürün maliyetine etkisinin
değişimi [1].
Ekstrüzyon prosesleri genel olarak %69’luk
verimlilik ile çalışmakta ve kilogram başına 1,3 kWh
(2003) enerji tüketmektedirler. Teorik olarak bir
ürünü minimum enerji ile ekstrüze edebilmek için:
• Billeti ön ekstrüzyon sıcaklığına ısıtmak
için gereken enerji,
• Malzemeyi bir kalıp boyunca deforme
etmek için gereken enerjiden oluşmaktadır.
Minimum ekstrüzyon kuvvetinin hesaplanması çok
karmaşıktır ve yalnızca teorik ve ampirik modellerle
tahmin edilebilir ve aşağıdaki gibi modellenebilir.

(σ
= ln(Ao/Af)
gerilim azaltma alanı
σGerilme için ortalama stres
verimlilik faktörü
Yukarıdaki formül saf alüminyum ve basit
geometrik form için yapıldığından minimum enerji
gereksiniminin kilogram başına 0,44 kWh
olabileceği tahmin edilmiştir. Bu yaklaşımla enerji
veriminin %50 sisinin ısıtma sistemlerinde ve
%75’nin
elektrik/hidrolik
sistemlerinde
sağlanabileceği öngörülmektedir [6].
Ekstrüzyon proseslerinde güç tüketimlerinin gerçek
zamanlı ölçülmesi yapılmış ve birçok matematiksel
model geliştirilmiştir. Yapılan ölçümlerde Şekil 3’de
görüldüğü gibi sistemin boşta olduğu durumlarda
bile preslerin elektrik/hidrolik sistemlerinde yoğun
enerji tüketimlerinin olduğu ölçülmüştür [7].
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Şekil 3. Ekstrüzyon prosesinde
işlemlerdeki enerji tüketimi [7].

tekrarlanan

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezinin
enerji verimliliği çalışmaları kapsamında ekstrüzyon
firmalarında
ekstrüzyon
preslerinde
enerji
verimliliği ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Firmaların
ekstrüzyon
sistemlerinde
enerji
tüketimleri kilogram başına 0,57 kWh ile 2,83 kWh
arasında değiştiği ölçülmüştür. Ortalama tüketim ise
1,86 kWh olarak gerçekleştiği ölçülmüştür. Bu
veriler, firmaların brüt üretimleri ve pres
tüketimlerinin anlık ölçümleri baz alınarak
hesaplanmıştır. Firmalardaki enerji verimliliği
çalışmalarının genelde billet tav ve kalıp tav fırınları
üzerine olduğu görülmüştür [8].
Pratik olarak hesaplandığında 1 ton alüminyum
alaşımını düşük akış stresi sağlanmak için ortalama
110–170 kWh arasında enerji harcanması
gerekmektedir [9]. Bu enerji sadece billetin
ısıtılması için harcanmaktadır. Ekstrüzyon sistemi
içinde aylık 1000 ton bir alüminyumun üretilmesi
için tüketilmesi gereken örnek enerji hesabı Tablo
1’de verilmektedir. Tablo 1’de görüldüğü gibi
elektrik/hidrolik sistemlerde boşta dahi bir enerji
tüketimi gerçekleşecektir.



Tablo 1. Örnek bir Ekstrüzyon presi enerji tüketimi.
I.Motor
II.Motor
Kovan
Billet-Kalıp Tav
Konveyör
Maks. Tüketim (kWh/Ay)
Ort. Tüketim (kWh)
Aylık Maks. Tüketim (kWh/Ay)
Aylık Ort. Tüketim (kWh/Ay)
Makine
Tüketimleri
(kWh)



45
7,5
30
10
10
102,5
41
16.400
6.560

Tablo 1’de verilen hesaplamalar pres kapasitesinin
artmasına bağlı olarak enerji tüketimleri de
artacaktır. Türkiye de kullanılan preslerde de
elektrik/hidrolik sistemlerdeki enerji tüketimlerinin
artmasının temel nedenleri aşağıda verilmiştir;
• Hidrolik sistemlerin sürekli aktif olması,
• Motorların enerji tasarruflu yapıda
olmaması,
• Elektrik sistemlerin korumasız olması,
• Konteyner ve konveyör gibi ekipmanların

•
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uygun nitelikte olmaması,
Uygun olmayan sıcaklıklarda çalışılması.

Yukarıda bahsedilen problemler enerji tüketimleri
ve çevre problemleri oluşturduğu gibi ürün ve
ekipmanlara da olumsuz etkileri olmaktadır. Bunlar
arasında en fazla karşılaşılanlar;
• Ekipmanların
bakım
maliyetlerinin
yükselmesi,
• Ekipmanların (konveyör rulosu gibi
sarfların, vb.) ömürlerinin tükenmesi,
• Ürün yüzeylerinde renk değişimi, kabarcık
oluşumu, yırtılma vb, hatalar,
• Yüksek sıcaklıklar nedeniyle çalışanların iş
verimlerinin düşmesi,
olarak görülmektedir [4][10][11][12].
ALUTEAM enerji verimliliği saha çalışmalarında,
ekstrüzyon firmalarının çoğunun ekstrüzyon
preslerinin enerji tüketimlerini düzgün olarak
hesaplayamadıklarını tespit etmiştir. Firmalar
ekstrüzyon presi enerji tüketimlerini hesaplarken ya
firma faturalarını baz almakta yada sistemlere
bağladıkları (genelde billet tav fırınlarına
bağlanmakta) ölçü aletlerinin vermiş olduğu
tüketimleri
değerlendirmektedirler.
Her
iki
yöntemde ekstrüzyon sisteminin enerji tüketiminde
kaynağı tam olarak belirleyemedikleri için
kullanılamaz.
2. Geri Kazanım ve Sürdürülebilirlik
Avrupalı birçok ekstrüzyon presi üreticisi özellikle
ektrüzyon pres sistemlerinde elektrik/hidrolik
sistemler, konteyner (kovan), konveyör, vb.
ekipmanlarda
enerji
verimliliği
konusunda
çalışmalar yapmaktadır. Bir çok pres üreticisi
şirketlerin üretim maliyetlerini düşürmek, rekabet
kabiliyetlerini arttırmak ve çevresel baskıları
azaltmak için enerji performansı yüksek eksrüzyon
presleri geliştirmeye odaklanmışlardır. Bunlar
arasında yer alan Presezzie, billet ısıtmada yeni
geliştirdiği indüksiyon sistemi ile %39 varan enerji
tasarrufu sağladığını belirtirken, ekstrüzyon
preslerinde geliştirmiş olduğu hidrolik kompak
modülü ile de enerji tasarrufu sağladığını
belirtmektedir [13]. Diğer Avrupalı pres üreticisi
SMS Group firmasının geliştirmiş olduğu Hybrex
Şekil 4’de görüldüğü gibi %35 - %55 enerji tasarrufu
ile öne çıkmaktadır [14].
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ekstrüzyon preslerinin revize edilmesi veya
yenilenmesi yapılmalıdır.
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ESKTRÜZYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLMİŞ AlCuMg ALAŞIMLI BAR
PROFİLLERDE SICAKLIK VE SÜRENİN MEKANİK ÖZELLİKLER VE
İŞLENEBİLMEYE ETKİSİ

Ekstrüzyon Tekniği ile Üretilmiş AlCuMg Alaşımlı Bar Profillerde Sıcaklık ve
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Anahtar Kelimeler: AlCuMg alaşımı, mekanik özellikler, ısıl işlem, işlenebilirlik

Abstract
In this study, the effects of chemical composition, solution
treatment and artificial aging parameters on microstructure,
mechanical properties and machinability of extruded
AlCuMg alloy bar profiles have been studied. 4 different
chemical composition billets were casted by direct chill
casting method. After casting process, billets were
homogenized and bar profiles were produced by extrusion
technique. Profiles were heat treated (solution treatment
and aging) with different time and temperatures. After
aging process, profiles were drilled with automatic CNC
milling machine. After drilling process, axial deviation
values were measured and compared with each other.
Solidus and liquidus temperature of the alloy were
determined by DSC analysis which were taken from the
samples from the billets before and after homogenization
process. Optical microscopy, XRD and SEM/EDS methods
were used for characterization. Mechanical properties were
evaluated by hardness and tensile test. It has been showed
that the mechanical properties of the alloy have
significantly been improved but machinability was not
effected that much by the increasing solution treatment
temperature and artificial aging time depending on the
chemical composition.
Özet
Bu çalışmada, ekstrüzyon tekniği ile üretilmiş AlCuMg
alaşımlı bar profillerin kimyasal kompozisyonu, solüsyona
alma ve yaşlandırma parametrelerinin mikroyapı, mekanik
özellikler ve işlenebilirlik üzerine etkileri incelenmiştir. 4
farklı kimyasal kompozisyonda direk katılaşma döküm
yöntemiyle billet üretimi, homojenizasyonu ekstrüzyon
tekniği ile bar profili üretilerek uygun ısıl işlem prosesleri
uygulanmış ve sonrasında CNC cihazında delik açma
işlemleri yapılmıştır. Delik delme işlemleri sonrasında
eksenden sapma değerleri ölçülmüş ve karşılaştırılmıştır.
Homojenizasyon öncesi ve sonrasında alınan billet
numunelerinde DSC analiz cihazı ile solidüs ve likidüs
sıcaklıkları belirlenmiş ve incelenmiştir. Optik mikroskop,
XRD ve SEM/EDS analiz yöntemleri karakterizasyon

işlemleri sırasında kullanılmıştır. Mekanik özelliklerin
belirlenmesi amacıyla sertlik ve çekme testleri yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda solüsyona alma ve
yaşlandırma sıcaklığının mekanik özellikler üzerine etkisi
kimyasal kompozisyona nazaran daha fazla olduğu
belirlenmiştir. Üretilen 4 farklı kimyasal kompozisyona
sahip profiller için CNC delik delme işlemleri sırasında
kimyasal kompozisyonun etkisinin az olduğu belirlenmiştir.
1. Giriş
Alüminyum alaşımları yüksek spesifik mukavemeti, iyi
mekanik özellikleri, işlenebilme kabiliyeti ve korozyon
direnci gibi özellikleri sayesinde uçak, uzay, otomotiv,
treyler, raylı sistemlerde yapısal profil olarak oldukça
kullanılmaktadır [1-2]. 2000 serisi alüminyum alaşımlarında ana alaşım elementi bakır olmasının yanında alaşım
tipine göre magnezyum ve mangan ilaveleri de
yapılabilmektedir [2-4]. 2xxx serisi alüminyum alaşımları
yüksek mukavemet ve işlenebilme özellikleri sayesinde
7xxx alüminyum serisi gibi yüksek mukavemet ve düşük
ağırlık tercih edilen alanlarda kullanılabilmektedir.
Özellikle T6 termik kondisyonu elde edildiğinde 400 MPa
üzerinde çekme mukavemeti değeri elde edilebilmektedir
[5].
2xxx serisi alüminyum alaşımlarının yüksek mukavemet ve
iyi işlenebilme özellikleri sağlamasına rağmen düşük
korozyon direncine sahiptir. Bu özellik içerisindeki bakır
ilavesi ile doğru orantılı olacak şekilde değişmektedir.
Kullanım alanına bağlı olarak taneler arası korozyona
maruz kalabilmektedir. Bu durumun önlenmesi amacıyla
eloksal,
boya
veya
başka
kaplama
işlemleri
uygulanmaktadır [6-8]. 2xxx serisi alüminyum alaşımlar
çökelme
sertleştirmesi
yöntemiyle
mukavemet
kazandırılabilen alaşımlardır. Al ve Cu elementlerinin
CuAl2 bileşiği oluşturarak uygun sıcaklık ve sürelerde
çökelmesini ve uniform dağılmasıyla mukavemetlendirilmesi sağlanabilmektedir [7-8].
Bu çalışma sırasında AlCuMg alaşımı olarak 2011 alaşımı
kullanılmıştır. 2011 alaşımı yüksek mekanik özelliklere
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sahip ayrıca A seviye işlenebilme özelliği gösteren bir
alaşımdır [9-11]. İşlenebilme yeteneği içerisindeki bakır
içeriğinin yanı sıra kurşun (Pb) ve bizmut (Bi) alaşım
elementlerinin tane sınırlarında çökelerek talaş kaldırma
işlemi sırasında sarma işleminin önlenmesi hem de işleme
sırasında oluşan ısı ile sıvı faza geçerek yağlama özelliği
göstermesinden
kaynaklanmaktadır
[12-15].
Bu
özelliğinden dolayı serbest işlenebilen alaşım (Free
Machining Alloy – FMA) olarak da bilinmektedir.
Kompleks şekilli uçak ve motor parçalarının üretimi
sırasında tercih edilen 2011 alaşımı özellikle pirinç
alaşımlarının kullanıldığı alanlarda son zamanlarda tercih
edilmektedir.
2. Deneysel Çalışmalar
Deneysel
çalışmaların
başlangıcında
EN
573-3
standardında 2011 alaşımının kimyasal kompozisyonuna
uygun olacak şekilde 4 farklı kimyasal kompozisyon
belirlenmiştir. Kimyasal kompozisyonların içeriğinde bakır,
bizmut ve kurşun alaşım elementlerinde değişiklik
yapılarak tasarımlar gerçekleştirilmiştir. Farklı tasarımlara
sahip alaşımların kimyasal kompozisyonları Çizelge 1’de
verilmiştir.
Çizelge 1. Kullanılan 2011 alaşımlarının kimyasal
kompozisyonları

Alaşım

2011

E*

S**
1
2
3
4
E*
S**
1
2
3
4

Si

0,40
0,40
0,47
0,14
0,22
Pb
0,2-0,6
0,22
0,51
0,28
0,24

E*: Element, S**: Standart

Fe

0,70
0,47
0,24
0,12
0,35
Zn
0.3
0,001
0,001
0,001
0,001

Cu

5,0-6,0
5,67
5,64
4,83
4,82
Mg
-

Bi

0,2-0,6
0,31
0,53
0,28
0,32
Al
Bal.
Bal.
Bal.
Bal.
Bal.
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EN 573-3 standardında 2011 alüminyum alaşımı bakır
elementi aralığı %5 – 6 arasındadır. Şekil 1’de verilen
alüminyum bakır faz diyagramı incelendiğinde alüminyum
içerisindeki katı bakır çözünürlüğü 548 °C’de %5,7 olduğu
görülmektedir.
Artan bakır miktarı ile birlikte sertlik ve mukavemet
artmaktadır. Alaşım tasarımları yapılırken katı haldeki
çözünürlük noktası olan % 5,7 dikkat edilmiştir. Bu
noktanın aşılması durumunda sıcak yırtılma hatasının
ortaya çıkma olasılığı artmaktadır. % 33,2 bakır içeren
bölgede 548 °C’de ötektik nokta bulunmaktadır.
Alaşım tasarımları tamamlandıktan sonra deneysel
çalışmalarda kullanılacak ürünün üretilmesi amacıyla
öncelikle direkt katılaşma yöntemi kullanılarak billet
formunda 4 farklı kimyasal kompozisyona sahip 2011
alaşımı dökümü yapılmıştır. Döküm işlemleri sırasında
ASAŞ Alüminyum prototip billet döküm tesisi kullanılmış
ve ortalama 1650 mm boyunda billetler üretilmiştir.
Billetlerin iç yapısında oluşan segregasyonun giderilmesi
ve tane sınırlarında çöken fazların homojen ve uniform
olarak tane içerisinde dağılmasının sağlanması amacıyla
480 °C’de 12 saat homojenizasyon işlemi uygulanmıştır.
Ekstrüzyona hazır hale gelen billetlerin ön ısıtmaları gaz
fırınında nihai ısıtma işlemi de indüksiyon fırını
kullanılarak ayarlanmıştır. Ekstrüzyon işlemi sırasında
5500 tonluk pres ve dikdörtgenler prizması şeklinde bar
profil kalıbı kullanılmıştır. Ekstrüzyon işlemi şematik
gösterimi ve üretilen profil teknik resmi Şekil 2’de
gösterilmiştir.

Şekil 2. Ekstrüzyon işlemi şematik gösterimi (a) ve üretilen
bar profilin teknik resmi (b)

Şekil 1. Al – Cu faz diyagramı
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Ekstrüzyon işlemi sonrasında su havuzu kullanılarak
soğutma işlemi ardından elde edilen profiller 100 mm
boylara kesilerek 510 ve 525 °C’lerde 2 saat süreyle
çözeltiye alma işlemi yapılarak oda sıcaklığındaki su
içerisinde ani soğutma işlemi yapılmıştır. Çözeltiye alma
işlemi tamamlanmış 100 mm boyundaki profiller 15 saat
süreyle doğal yaşlandırmaya tabi tutularak sonrasında farklı
sıcaklık (160, 165, 170 ve 180 °C) ve sürelerde (6, 8, 12, 16
saat) yaşlandırma işlemine tabi tutulmuştur. Deneylerdeki
proseslerin akış diyagramı Şekil 3’de paylaşılmıştır. Isıl
işlem proseslerinde uygulanan parametreler Çizelge 2’de
paylaşılmıştır.
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3. Sonuçlar
3.1. Optik mikroskop sonuçları

Şekil 3. Deneylerde kullanılan proseslerin sıcaklığa bağlı
akış diyagramı
Çizelge 2. Deneylerde kullanılan ısıl işlem parametreleri
Isıl İşlem

Çözeltiye alma
sıcaklık ve süresi

Yaşlandırma
sıcaklık ve süresi

ÇA-1
ÇA-2
Iİ-1
Iİ-2
Iİ-3
Iİ-4
Iİ-5
Iİ-6

510 °C 2 saat
525 °C 2 saat
525 °C 2 saat
525 °C 2 saat
525 °C 2 saat
525 °C 2 saat
525 °C 2 saat
525 °C 2 saat

160 °C 12 saat
160 °C 12 saat
170 °C 12 saat
180 °C 12 saat
165 °C 16 saat
170 °C 8 saat
180 °C 6 saat
180 °C 8 saat

2. alaşımın dökümü sonrasında billet yüzeyi incelendiğinde
yüzeyde fiziksel olarak tam bağlanmamış susam benzeri
küçük yapıların olduğu görülmüştür. Yapının billet ile tam
bağlanmadığı tespit edilmiş ve hemen kopma eğilimde
olduğu gözlemlenmiştir. 2. alaşımın kimyasal bileşimi
incelendiğinde yapı içerisinde fazla oranda bizmut ve
kurşun barındırdığı görülmektedir. Kurşun ve bizmutun
alüminyum içerisinde çözünürlüğü yok denecek kadar az
olduğu için fazla oranda katıldığında katılaşmış
alüminyumun dış yüzeyinde birikerek katılaştığı
düşünülmektedir.

Şekil 4. Döküm sonrası billet yüzeyindeki susam benzeri
yapılar

Yaşlandırma işlemi tamamlanmış profillere delik delme
işlemi Mazak VTC300-II 12.000 devir/dakika iş mili hızına
çıkabilen x ekseni 1610 mm, y ekseni 510 mm ve z ekseni
610 mm olan tam otomatik CNC cihazı ile yapılmıştır.
Döküm işlemleri sırasında kimyasal kompozisyon kontrol
işlemleri ARLTM 3460 optik emisyon spektrometresi ile
yapılmıştır. Deneysel çalışmalar sırasında karakterizasyon
faaliyetleri olarak metalografik incelemeler için
homojenizasyon öncesi ve sonrası billet dilim numuneleri
alınarak merkez ve kenar noktalarından mikroyapı
numunesi çıkartılmıştır. SiC zımpara kağıtları kullanarak
zımparalama işlemi yapılmış, 3 μm elmas pasta ile
parlatma, kolloidal silika çözeltisi ile son parlatma
yapılarak % 0,5 HF solüsyona ile dağlanıp hazırlanmıştır.
Zeiss Axio Scope A1 Vario marka modelinde optik
mikroskop ve Zeiss EVO MA15 marka SEM (taramalı
elektron mikroskobu) cihazlarda inceleme yapılmıştır. SEM
incelemeleri sırasında elementel EDS analizleri yapılmıştır.
Homojenizasyon öncesi ve sonrası numunelere Linseis
PT1600 DSC cihazı ile analiz yapılarak solidüs ve likidüs
sıcaklıkları belirlenmiştir. Profillerin çözeltiye alma ve
yaşlandırma işlemleri Nabertherm markalı fırında
gerçekleştirilmiştir. Brinell sertlik ölçümü EMCO TEST
M4C 025 G3M ile yapılmış ve CNC torna kullanılarak DIN
EN 50125 standardına göre çekme numuneleri
hazırlanmıştır. Çekme testleri Zwick / Roell Z250
cihazında yapılmıştır.

Şekil 5. 2011 alaşımlı billetlerin homojen öncesi ve sonrası
mikroyapı görüntüleri
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2011 alaşımları için mikro yapı görüntüleri incelendiğinde
döküm
sonrasında
özellikle
kenar
bölgelerde
segregasyonun fazla olduğu görülmektedir. 2011 1. alaşım
içerisindeki demir miktarı arttıkça oluşan intermetalik faz
miktarı da artmaktadır. Billet döküm işlemleri prototip
döküm tesisinde yapıldığı ve tesiste derin yataklı seramik
köpük filtre kullanılmadığı için boşluk yapıları da
görülmektedir.
Bizmut ve kurşun fazlarının tane sınırlarında katılaşarak
yuvarlak şekilli bir şekilde çökeldikleri gözlemlenmiştir.
Homojenizasyon işlemi öncesinde uzun ve tane sınırlarında
çökelmiş olan fazların homojenizasyon işlemi sonrasında
parçalanmaya ve yapı içerisinde çözünerek yuvarlak
formda tekrar çökelmeye ve uniform dağılmaya başladığı
görülmektedir.
2011 1 ve 2. alaşımları içerisindeki silisyum elementinin
miktarı diğer alaşımlara göre daha yüksektir. Bu durum
tane içerisinde çökelen iğnesel tane miktarının fazla
olmasının nedeni olarak belirlenmiştir. Silisyum içeriğinin
fazla olması ekstrüze edilebilirliği az düşürmekte fakat
mekanik özellikler ve işlenebilirliğe pozitif yönde etki
etmektedir.

2019 İstanbul

bizmutun olduğu yerlerde kurşun fazı da belirlenmişti. Bu
durum yapılan literatür araştırması sonucunda kurşun
fazının bizmut içerisinde katı eriyik oluşturmasından
kaynaklandığı belirlenmiştir [16]. Bizmut fazı pikleri 28 –
32° aralığında çıktığı belirlenmiş ve XRD pattern
değerlendirme işlemi sırasında belirlenmiş alanlarda
piklerin çıktığı gözlemlenmiştir.

Şekil 6. 2011 3. alaşım homojenizasyon öncesi XRD
sonucu

Şekil 7. 2011 3. alaşım homojenizasyon sonrası XRD
sonucu

3.2. DSC, SEM, EDS ve XRD sonuçları
DSC analizi için 2011 alaşımlı billet homojen öncesi ve
sonrası numunelerinden yaklaşık olarak 75 gramlık
silindirik numuneler çıkartarak 700 °C’ye kadar 30
°C/dakika
hızıyla
ısıtma
işlemi
yapılmıştır.
Homojenizasyon işlemi sonrasındaki DSC sonuçlarındaki
solidüs ve likidüs sıcaklıkları homojenizasyon öncesi
sonuçlara göre daha düşük çıkmıştır. Bu durum
homojenizasyon işlemi sonrasında çökelen fazların kararlı
yapıda olduğunu destekler niteliktedir.
Çizelge 3. DSC analizi sonucunda 4 farklı kimyasal
kompozisyon için belirlenen solidüs ve likidüs sıcaklıkları
Homojenizasyon
Öncesi
Solidüs
Likidüs
(°C)
(°C)
537
597
535
588
540
590
541
596

Alaşım
No
1
2
3
4

Homojenizasyon
Sonrası
Solidüs
Likidüs
(°C)
(°C)
534
595
532
582
535
586
537
588

SEM analizleri için 2011 alaşımlı billetlerden 3 numaralı
olan kullanılmıştır. Homojenizasyon öncesindeki görsel
incelendiğinde silisyum fazı homojenizasyon sonrası ile
karşılaştırıldığında daha büyük taneli olacak şekilde tane
içinde yayılmıştır. Bizmut ve kurşun fazının tane sınırlarına
çökeldiği alanlarda silisyum atomu da çekirdeklenip
çökelmiştir. Aynı durum demir fazı içinde geçerlidir.
XRD sonuçları (Şekil 8-9) incelendiğinde yapı içerisinde
sadece bizmuta rastlanmıştır. EDS analizlerinde ise
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Şekil 8. 2011 3. alaşımın homojenizasyon öncesi SEM
harita görüntüsü
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düşüktür. Bu durumunda temel nedeni içerisindeki alaşım
elementinin fazla olmasıdır.
İki faz diyagramında içerdikleri bakır oranları
incelendiğinde 125, 275 ve 325 – 450 °C aralıklarında sıvı
faz görünmektedir. Bu durum 2011 2. alaşım dökümü
sırasında karşılaşılan susam benzeri yapıların nasıl
oluştuğunu göstermektedir. Özellikle 125 °C’de olan
sıvının Bi – Pb fazı olması ve işlenme aşamasında işleme
takımı yağlayıcı olarak görevi nasıl yaptığını
göstermektedir.
Çizelge 4. Factsage simülasyonu için belirlenen alaşımların
kimyasal kompozisyonları
Alaşım
A
B

Si
0,12
0,27

Fe
0,15
0,50

Bi
0,30
0,45

Pb
0,25
0,35

Cu
5,00
5,50

Şekil 9. 2011 3. alaşımın homojenizasyon sonrası SEM
harita görüntüsü
Kurşun ve bizmut fazlarının sıvı ve katı alüminyum
içerisinde çözünürlüğü yok denecek kadar az olduğu için
tane sınırlarında çökelmiştir. Homojenizasyon sonrasındaki
kurşun ve bizmut fazları dağılımı ise homojenizasyon
işlemi öncesindeki dağılama göre daha küçük taneli olacak
şekilde olduğu görülmüştür. Bu durumun homojenizasyon
işleminin 480 °C’de yapılırken fazların ergiyip tekrar
katılaşmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bakır
fazının homojenizasyon işlemi sonrasında daha yoğun bir
şekilde ana faz içerisinde dağıldığı görülmektedir.
Homojenizasyon işlemi öncesindeki dağılımları uzun ve
iğnesel yapıda iken homojenizasyon işlemi sonrasında
parçalanıp küreselleşmiş şekilde olmaktadır. Bu durum
2xxx serisi alüminyum alaşımlarında katı eriyik sertleşmesi
ve çökelti sertleşmesi ile mukavemetlendirmenin temelini
oluşturmaktadır.

Şekil 10. Factsage simülasyon programı için belirlenen A
alaşımın faz diyagramı

3.3. Factsage faz diyagramı sonucu
Factsage simülasyon programında faz diyagramı
oluşturulması amacıyla iki farklı kimyasal kompozisyon
belirlenmiş ve Çizelge 4’de paylaşılmıştır. Faz
diyagramları incelendiğinde B alaşımına ait faz
diyagramındaki solidüs sıcaklığı A alaşımına göre daha

Şekil 11. Factsage simülasyon programı için belirlenen B
alaşımın faz diyagramı
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3.4. Sertlik ve çekme testi sonuçları
Çözeltiye alma işlemi 510 ve 525 °C’de malzeme
kalınlığına uygun olan 2 saat süreyle yapılmıştır. Çözeltiye
alma işleminin akma ve çekme mukavemetine olan etkisi
(Şekil 12) incelendiğinde 525 °C’de daha yüksek akma ve
çekme mukavemet değerleri elde edilmiştir. Bu yüzden
yaşlandırma denemeleri öncesinde tüm çözeltiye alma
sıcaklığı 525 °C olarak belirlenmiştir.

Şekil 14. Yaşlandırma sıcaklığı ve süresinin çekme
mukavemetine etkisi
3.5. Delik delme (işlenebilme) sonuçları

Şekil 12. Çözeltiye alma sıcaklığının akma ve çekme
mukavemetine etkisi
Yaşlandırma sıcaklık ve süresinin akma ve çekme
mukavemetlerine olan etkisi (Şekil 13-14) incelendiğinde
160 ve 165 °C’nin yaşlandırma işleminde yeterli bir
sıcaklık olmadığı görülmektedir. Bu durum GP zonunda
çökelti fazının ϴII çözünerek ϴ (CuAl2) çökeltilerinin
oluşmasına ve uniform bir şekilde dağılmasına olanak
sağlamadı içindir. En yüksek akma (277 N/mm2) ve çekme
(412 N/mm2) mukavemeti alaşım 2 170 °C 12 saatlik
sürede elde edilmiştir. Sıcaklık 180 °C’ye çıktığında ise
mekanik özellikler düşmeye başlamaktadır. 2xxx serisi
alüminyum alaşımları içerisinde alaşım elementi olarak
bulunan bakır elementinden dolayı 6xxx serisi alaşımlar
gibi 180 ve üzeri sıcaklıklarda T6 termik kondisyonuna
getirilmeleri zordur. Bunun nedeni bu sıcaklıkların 2xxx
serisi alaşımlar için ϴ (CuAl2) fazının çözünmeye başlayıp
daha büyük boyutta çökelmesi yani aşırı yaşlanmaya
başlamasına neden olmaktadır.

Şekil 13. Yaşlandırma sıcaklığının ve süresinin akma
mukavemetine etkisi
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Delik delme işlemleri sırasında 4 farklı kimyasal
kompozisyona sahip alaşımın 160, 170 ve 180 °C 12 saat
yaşlandırılmış profilleri kullanılmıştır. Kesici takım, DIN
6589 standardına uygun (DIN 1897’ye benzer özellikte), iki
kesme ağızlı, 3xD (matkap kesme çapının 3 katı derinlik
matkabı) özellikte, komple karbür, kaplamasız, kesme açısı
118°, çapak açısı (helis açısı) 30°, alüminyum alaşımlarına
uygun, sap silindirik Ø h7 delik standardında tasarlanmış,
Ø14 mm matkap ucu kullanılmıştır. Matkap üreticisinin
tavsiye ettiği değerler Vc (kesme hızı) 180 m/dakika ve fn
(ilerleme hızı/bir devirde aşağıya inme hızı) 0,15 mm/devir
olarak belirlenmiştir.
Delik eksenel kaçıklık ölçümü için Lk İntegra marka Metris
model 0,15 μm hassasiyette 3 boyutlu ölçüm sistemi
kullanılmış ve 20±1°C ortam şartının sağlandığı ortamda
ölçüm yapılmıştır. Sistem yazılımı Camio 4.5
versiyonudur. Delik başlangıcında ölçüm hatasını önlemek
için yüzeyden 0,3 mm iç kısımdan, 5, 10, 15, 20, 25 ve 30
mm olmak üzere 7 mesafeden ölçüm yapılmıştır. Her delik
numunesi için 4 ayrı noktadan ölçüm alınmıştır. Deliklerin
doğrulaması için doğrulama ve çapraz kontrol ölçümleri de
gerçekleştirilmiştir. Eksenel kaçıklık değerlendirmesi
şematik gösterimi Şekil 15’de sunulmuştur.

Şekil 15. Eksenel kaçıklık değerlendirilmesi şematik
gösterimi
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2011 alaşımının farklı kimyasal kompozisyonlarında farklı
sıcaklık ve sürelerde yapılan yaşlandırılmış profillerine
CNC makinesinde açılan deliklerin eksenden sapma
uzunlukları (Şekil 16-18) incelendiğinde alaşım ve
yaşlandırma sıcaklığının bir etkisi belirlenememiştir. Bu
durumun temel nedeni 2011 alaşımı A seviye işlenebilirliğe
sahip bir alaşım olduğu için kimyasal kompozisyonu
aralığında kalan alaşımlardaki fark toleranslar dahilinde
kalmaktadır.
Eksenden sapma uzunluğunun en fazla olduğu noktada 0,06
mm civarında bir değer elde edilmiştir. Standart işlemler
ele alındığında kaçıklık miktarı tolerans değeri 0,1 mm
olarak verilmektedir.
Delik delme işlemleri sırasında çıkan ısı ile yapı içerisinde
bulunan bizmut ve kurşun fazları sıvı hale geçerek takımın
yağlanmasına katkıda bulunduğu ve işlenebilirliği
kolaylaştırdığı gözlemlenmiştir. Delik delme işlemi
sırasında çıkan talaşların ortalama boyutu 18 mm olarak
ölçülmüştür.

Şekil 18. 180 °C 12 saat yaşlandırma parametresinin
eksenel kaçıklık üzerine etkisi
4. Tartışma ve Yorum
Bu çalışmada 2011 alaşımı kimyasal kompozisyonu
içerisinde kalacak 4 farklı alaşımı direkt katılaşma yöntemi
kullanılarak billet formunda üretilmiştir. Üretilen billetlerin
homojenizasyon ekstrüzyon tekniği ile dikdörtgenler
prizması şeklinde bar profili üretimi gerçekleştirilmiştir.
Farklı sıcaklık ve sürelerde çözeltiye alma ve yaşlandırma
işlemleri yapılarak mekanik özellikler kontrol edilmiştir.
Kimyasal kompozisyonun ve yaşlandırmanın 2011 alaşımı
için işlenebilirlik üzerine etkileri incelenmiştir. Sonuçlar
değerlendirildiğinde;
-

Şekil 16. 160 °C 12 saat yaşlandırma parametresinin
eksenel kaçıklık üzerine etkisi

-

Şekil 17. 170 °C 12 saat yaşlandırma parametresinin
eksenel kaçıklık üzerine etkisi
25 mm’den 30 mm’ye geçtiği sırada eksenel kaçıklığın
fazla olmasının temel sebebi deliğin tamamlanması için
kalan son 1 mm’lik kısma denk gelmesidir. 1 mm kalan
kısım delinirken koptuğu için eksenel kaçıklık miktarı fazla
olmaktadır.

-

-

Al – Cu faz diyagramında katı alüminyum içerisinde
maksimum bakır çözünürlüğü % 5,7 olduğu için bu
oranın üzerine bakır ilavesi yapılması sıcak yırtılma
riskini arttırmaktadır.
Homojenizasyon işlemi sırasında çıkış ve tutma
süresinin arttırılması bakır atomların çözünürlüğü
üzerine pozitif etkisi olduğu belirlenmiştir.
525 °C’de çözeltiye alma işleminde elde edilen
mekanik özellikler 510 °C’ye göre daha fazla elde
edilmiştir.
Bakır
içeriğinin
arttırılması
mukavemeti
ve
işlenebilirliği arttırmaktadır.
Demir içeriğinin arttırılması mukavemeti arttırırken
işlenebilirlik üzerine negatif etkisi bulunmaktadır.
160 °C 2011 alaşımı T6 kondisyonu için yeterli bir
sıcaklık değildir.
170 °C’nin üzerinde yapılan yaşlandırma işlemleri 2xxx
serisi alüminyum alaşımları yüksek olmakta ve aşırı
yaşlanma sürecini başlatmaktadır.
Kurşun fazı bizmut içerisinde çözünerek tek faz gibi
görünmektedir.
XRD
sonucu
bu
durumu
desteklemektedir. Tane sınırlarında çökelip küçük talaş
boyutu çıkmasına ve işleme sırasında sıvı faza geçerek
işlenebilirliğe katkı sağlamaktadır. 125 °C’deki sıvı faz
oluşumu Factsage simülasyon programı ile de
kanıtlanmıştır.
2011 alüminyum alaşımı için kimyasal kompozisyonun
veya termik durumunun işlenebilirlik üzerine etkisi az
olmaktadır.
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Teşekkür
Çalışmalar
sırasında
manipülasyon
işlemleri
ve
metalografik numune hazırlanması konusunda yardımcı
olan Mustafa Serkan ÖZCAN’a teşekkür ederiz. Çekme
testi sırasında yardımcı olan Özcan YILDIZ’a, CNC ile
delik delme ve eksen kaçıklık ölçümleri konusunda
yardımını eksik etmeyen Özgür BATMAN’a teşekkür
ederiz.
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Abstract
In the mobility sector the constant application of new
technologies, such as the current change from combustion
engines to alternative drives, demands the new development
of many parts. The requirements are complex: high-strength
as well as ductile materials must be developed.
Aluminium and its alloys have a strong and increasing
position due to the specific material characteristics, such as
low density/strength ration, good corrosion resistance,
recyclability.
By usage of modern production technologies, such as
extrusion, (die-) casting and subsequent heat treatment, or a
combination of various other techniques, the parts made of
aluminium are an attractive, economically and ecologically
reasonable choice for the automotive industry.
Specifically for the development of structural parts of the
automotive industry the casting with heat treatment has
advantages such as:
- Casting of complex shapes and low wall
thicknesses
- High dimensional accuracy of finished parts
- Less energy intensive due to a low cast
temperature
- Specific heat treatment processes provide
homogenous stressability of the finished part
- Easy to combine with joining technologies such as
welding, glueing etc.

Fig. 1: Achievable hardness values for the alloy 7050
depending on the cooling rate
This method was further developed by B. Milkereit (2) in the
form of Differential Scanning Calorimetry (DSC) and
applied to various alloys.
The required cooling rates are highly dependent on the
aluminum alloy. The diagram of Scott MacKenzie (3) in
Figure 2 shows this in an impressive way.

This paper presents how the heat treatment process for cast
aluminium parts for structural application is developed and
realized under production conditions.
1. Introduction
Following the casting process, the structural parts must be
heat treated to reach the required properties, such as hardness
or tensile strength. Research on standards for typical
aluminium alloys used in the automotive industry have been
done by O. Kessler (1), who has developed precipitation
diagrams for various alloys and has assigned this in
particular to the cooling rate. The diagram in figure 1 shows
the achievable hardness values for the material of the alloy
7050 as a function of the cooling rate.

Fig. 2: Precipitation areas (GP zones) for different aluminum
alloys
Thus, the cooling rate between the solution annealing
temperature and 300 ° C at the "precipitation nose" for the
alloy 7075 must be 25 times faster than for the alloy 6063.
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In addition to the achievable mechanical properties, the
remaining stress in the workpiece and the distortion are of
importance due to the demand of installing structural parts
with high fitting precision. Scott MacKenzie also examined
the stress remaining in the workpiece as a function of the
cooling rate. He identified a logarithmic dependency on the
cooling rate, Figure 3.

Fig. 3: Remaining stress in the workpiece depending on the
cooling rate
Real workpieces have complex shapes and geometries that
can be affected in varying degrees depending on the angle to
the quench media. D. Bylund (4) has conducted an
investigation for air inflow with a variation of the flow angle
and velocity on a plate. The result is shown in Figure 4. The
highest heat transfer can be achieved at an angle of 45 °.

2019 İstanbul

the different aluminum alloys and to present a process that
does not stress the part beyond their tolerance level.
As shown above, one of the key factors for the successful
heat treatment is the realization of the suitable quenching
speed of the structural part after the solution annealing.
Based on the actual shape and properties of the part to be
treated, the process designer must decide on the method of
cooling. Known quenching methods are
- Air cooling ( usually with recirculated and
controlled flows)
- Water quench
- Polymer quenching
The quenching of the structural parts is done in the charge
rack or individually. The more complex the structural parts
are, the more a direct quenching of individual part (e.g. onelayer charge racks) is preferred.
Structural parts are usually quenched by air as the other
quenching methods are still too abrupt and tend to cause
deformation. An optimal compromise between material
strength, deformation and residual stress is aimed at.
In case of air quenching, the quenching speed is determined
by the air impact. The air can be applied by nozzles arranged
in line with the structural part geometry or by a plug-flow.
In the latter case the air is not applied in a part-specific
manner. Thanks to a sufficiently high flow speed the desired
quenching rate is achieved in both cases; in the event of plugflow, a correspondingly higher volume flow is, however,
required.
2. Characteristics of a Continuous Heat Treatment
Plant

Fig.5: Heat Treatment Plant with Quenching facility

Fig. 4: Heat transfer with air inflow at different angles and
speeds
Thus, the development of the heat treatment is faced with a
great challenge to find the desired mechanical properties for
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Aiming at offering a flexible production and integration of
all typical quenching processes, the continuous heat
treatment plant (Fig.5) is equipped with a roller conveyor
system and quenching facility.
In order to reduce the required floor space, the double-storey
arrangement of the furnaces is chosen. The heat treatment
plant comprises the solution annealing furnace (acc. to Fig.5
arranged in the lower part), the quenching facility and the
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age-hardening furnace (acc. to Fig. 5 arranged in the upper
part). The structural parts are charged and discharged at a
central location at one of the two furnace ends. The installed
charge rack flow control ensures that the charge racks are not
mixed up.
The trace of every charge rack is recorded and identifiable
by an individual code and is tracked during the heat
treatment process. It is thus possible to issue charge
protocols and mark parts, if individual sensor values are
beyond the tolerance level during heat treatment.
Depending on the shape of the structural part and its alloy,
different quenching methods are required for freezing the
solution annealing state. Baths with water and polymer are
classical quenching procedures. Air quenching methods with
adjustable quenching parameters are applied to thinner
structural parts.

Fig.6: Quenching Facility in a continuous Heat Treatment
Plant
The quenching facility consists of an air quenching device,
a polymer bath and a water quenching- respectively purging
bath (Fig.6). The air quenching device is located directly at
the furnace exit, while the water and polymer quenching
facility is installed downstream of the air quenching device.
The drive system transports the charge racks to the
respective unit stored in the recipe.
The entire process is automatically in accordance with the
recipe; the operator and the quality assurance department are
able to control the process based on the recorded data
contained in the charge protocols.
Due to the high flexibility of the plant it is possible to heattreat casts such as engine blocks as well as pressure die
castings such as structural parts. Moreover, first tests for
new designed structural parts can be run for which totally
different parameters will be used compared with those of
actual production recipes.
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Different treatment times of individual charge racks can be
implemented due to the roller conveyor system. The
separation of the transportation units in the furnace sections
allows the independent transport of individual charge racks.
It is even possible to run individual test charges at the same
heat treatment temperatures with deviating treatment times,
whilst upkeeping the normal production.
2.1 Charge Racks
The charge racks play an important role in the heat treatment
of structural parts: On the one hand they ensure that the
structural parts properly and smoothly pass through the units
of the line, on the other hand they are also responsible for
keeping of the dimensional accuracy of the structural parts
during the heat treatment process.
The basic body of the charge rack is identical for all types of
structural parts and has the main objective to be the reliable
transportation base for the rack, whilst at the same time not
causing disturbances of the heat treatment process, such as
shading the parts during the quench process or providing
temperature sinks due to high wall thicknesses.
The fittings (also: Inlets) for accommodating and supporting
the treated part are adapted to the individual and unique
characteristics of the part itself, i.e. length, wall thickness,
dimension tolerances. In addition, the Inlets have to be
arranged and aligned to provide the optimum conditions for
the heat treatment in the furnace line, i.e. no shading of the
parts surface during heating/ quenching, low specific heat
capacity. To reach a certain lifetime and stability, they are
usually manufactured from CrNi Steels.
The solution annealing temperature, the quenching process
and the charge racks with inlets influence the deformation of
the structural parts. The solution annealing temperature must
be chosen as low as possible in order not to reduce the
rigidity of the structural part treated. A higher temperature
during the solution annealing process promotes
deformations.
Supporting the sensitive points of the structural part, the
charge rack with Inlay significantly limits its deformation
during the solution annealing and quenching process.
2.2 Heating of the charge and Furnace Heating System
The furnaces feature several control zones; each of them is
equipped with air circulation. The loaded charge is heated by
convection, i.e. hot gas is applied to the structural part. For
this purpose every furnace zone contains a recirculation fan
which recirculates the furnace atmosphere from the
treatment chamber into the flow channel. There it is heated
again and rom there the atmosphere streams back into the
treatment chamber; this method ensures a uniform gas
application to the charge in the treatment chamber.
The furnaces are equipped with a gas heating system. At
least one burner is allocated to every furnace zone operating
fully automatic as requested by the control system. Every
burner has its own automatic gas mix control and ignition/
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flame supervision device. The combustion gas blended into
it heats the recirculation flow of the furnace atmosphere.
For optimization of the heat recover, mainly two methods
are practically applied:
- Installing burners with recuperative systems for
preheating the combustion air
- The heat contained in the waste gas of the solution
annealing furnace (higher temperature level) is
transferred into the recirculation gas flow of the
age-hardening furnace.
If necessary, indirect heating systems can be installed for the
heat treatment of sensitive alloys. Alternatively, the furnaces
can be equipped with electrical resistance heating system or
a combined gas/electrical heating system.
The high reproducibility requires close tolerances of the heat
treatment temperatures, particularly if the age-hardening
times are to be shortened. Due to the design of both furnaces,
the real temperatures in the treatment chamber deviate from
the nominal (= set) temperature less than +/- 3K.
Quenching Process and Facility
The selection of the quenching procedure depends on the
quenching gradient determined by the material and the
admissible part deformation, i.e. its geometry. A too abrupt
quenching causes unacceptable deformations, which either
require a supplementary alignment of the part or do not allow
any alignment at all, or result in residual stress with
subsequent crack formation. Moreover, the quenching
process creates residual stress in the structural part, which
depends from the selected quenching method (Fig.2). Too
high residual stress can reduce the lifetime and the max.
admissible load of the structural part as the total of residual
stress and service load must not exceed the admissible stress.
For achieving a good heat treatment result, it is essential to
avoid the pre-cooling of the structural parts. Therefore great
importance is attached to quickly transporting the charge
racks from the last station of the solution annealing furnace
into the quenching facility. The faster the transport, the less
the structural parts are pre-cooled. The pre-cooling can shift
the cooling curve into a critical temperature range (refer to
Fig.2).
A very fast and reliable quenching of the structural part is
important particularly in the range of the solution annealing
temperature down to approx. 200°C, which is revealed by
the precipitation behaviour of aluminium alloys (Fig.2).
The structural parts can be quenched either in the charge rack
or individually. The more complex the shape of the parts, the
more a quenching of individual parts (e.g. one-layer charge
racks) is preferred in consideration of the more reliable
reproducibility and uniformity of the quenching of all parts
in the charge.
Structural parts are usually quenched by air as the other
quenching methods are still too abrupt and consequently
tend to create deformation. The determination of an
optimum compromise between material strength,
deformation and residual stress is the key for the process
definition.
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In case of air quenching, the quenching speed is determined
by the air impact. The air can be applied by nozzles arranged
in line with the structural part geometry or by a plug-flow.
In the latter case the air is not applied in a part-specific
manner. Due to a sufficiently high flow speed the desired
quenching rate is achieved in both cases; in the event of plugflow, a correspondingly higher volume flow is, however,
required.
3. Process development
It is useful to have flexibly configurable plants for the heat
treatment which can be adjusted to any new or modified
processes. The tests for the process development and
optimization can be run on both, small-scale production
plants and flexibly adjustable production lines.
The process adjustment usually deals with the treatment
temperature and time/temperature relations as well as the
quenching process. The plant modification targets the new
process specification and throughput.
The design of production plants allows a multitude of
possibilities to adjust the heat treatment processes and
quenching conditions.
In order to support the development of processes and plants,
Tenova LOI Thermprocess runs dedicated plant. Designed
as small scale production plant, it is suitable for a
production-related process control. Right from the start it is
possible to develop the processes with real-size parts and to
flexibly adjust the parameters, sequences and process steps.
There can be several optimization cycles of the process
already tested on the pilot plant in order to optimize the
future production plant.
4. Small Scale Production Plant

Fig. 7: Small Scale Production Plant for small lots and
Process Development
The small scale production plant (Fig. 7) is designed
particularly for determination of the process data under
production-related conditions. This production plant, too,
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comprises the solution annealing furnace, quenching facility
and age-hardening furnace.
The plant is set for continuous, fully automatic operation;
due to the recipe management it can be run with various
process settings. The highly variable process including
solution annealing (420 – 560°C), quenching and agehardening (150 – 250°C) will be adjusted as required for the
specific structural part.
As the quenching is a crucial issue, this small scale
production plant was equipped with a quenching facility
including air quench, polymer and water bath.
As charge racks like in the production are used, the charge
rack structure can be evaluated at the same time. The
arrangement of the structural parts is identical with that of a
future production plant. Consequently the behaviour of
structural parts is the same as in the future production
process.
Due to the complete control system including adequate
charge protocols, the small scale production plant is suitable
for pilot production until it has advanced to the level of mass
production. The process factors can be tested under real
conditions; the process can be approved already before
installation of the later production plant.
5. Summary
This paper explains the creating of the heat treatment process
of structural parts. The main issues in the creation of the
process and their background is described. Accordingly, the
resulting key demands to the furnace and quench technology
for flexible production lines are developed.
It is furtheron described how the separation of the process
development from the actual production/ manufacturing
process of the production line reduces the overall lead time
to the start of serial production in large quantities.
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Abstract
2XXX and 7XXX series aluminum alloys are widely
used in aerospace and defense industries due to their
low density and high strength. In designs, where these
materials are used, stress corrosion cracking of the
parts may be observed at low stresses below the yield
strength depending on the internal stress and
environmental conditions. Especially in 7XXX series
alloys the heat treatment processes (i.e., overaging)
applied to lower the SCC risk results in significant
strength losses and limits the application of these
alloys. In this respect, a better understanding of the
relation between the SCC behavior and internal stress
levels changing with manufacturing processes (i.e.,
cold working, heat treatment etc.) is necessary to
determine optimum process conditions. In this study,
SCC behavior of flow formed 7075 material in tubular
form after heat treatment and sand blasting was
investigated. Cracking in 7075-T6 material was
observed at early stages of the SCC tests. The internal
stresses in this material were lowered by 50% with
overaging treatment. The internal stresses were further
reduced (by approximately 40%) with sand blasting of
overaged 7075 alloy. It was observed that overaged
and sand blasted parts successfully completed the SCC
test performed for 20 days.
Özet
Havacılık ve savunma endüstrisinde 2XXX ve 7XXX
grubu alüminyum alaşımları düşük yoğunluk ve
yüksek mukavemetleri sebebi ile yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu malzemelerin kullanıldığı
tasarımlarda parçanın maruz kaldığı kalıntı gerilimler
ve çevresel koşullara bağlı olarak akma dayanımın
altındaki yüklerde Gerilmeli Korozyon Çatlaması
(GKÇ) görülebilmektedir. Özellikle 7XXX grubu
alaşımlarda GKÇ riskinin azaltılması için uygulanan
ısıl işlemler (aşırı yaşlandırma vb.) ciddi mukavemet
kayıplarına sebep olmakta ve bu alaşımların
kullanımını sınırlandırmaktadır. Bu kapsamda
optimum proses şartlarının belirlenmesi için GKÇ
davranışı ile parçaların üretim proseslerine (soğuk
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şekillendirme, ısıl işlem, vb.) bağlı olarak değişen
kalıntı gerilim seviyeleri arasındaki ilişkinin
anlaşılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada 7075
kalite malzemeden sıvama yöntemi (flowforming) ile
üretilmiş boru formundaki malzemelerde ısıl işlem ve
kumlama sonrası gerilmeli korozyon çatlaması
davranışı incelenmiştir.7075-T6 kalite malzemenin
gerilmeli korozyon çatlaması testinin erken
aşamasında çatladığı gözlenmiştir. Bu malzemenin
aşırı yaşlandırılması sonucu iç gerilimlerin %50
oranında azaldığı belirlenmiştir. Aşırı yaşlandırılmış
7075 kalite malzemeye kumlama işlemi ile iç
gerilimlerin daha düşük seviyelere indirilebildiği
(yaklaşık %40) tespit edilmiştir. Aşırı yaşlandırma ve
kumlama yüzey işlemleri uygulanan parçaların 20
günlük gerilmeli korozyon çatlaması testlerini başarı
ile tamamladığı görülmüştür.
1. Giriş
Roket ve füze uygulamalarında duyarsız mühimmat
koşulunun
sağlanması
amacıyla
alüminyum
alaşımlarının kullanımı öne çıkmaktadır. Bu
kapsamda bazı motor tasarım faaliyetlerinde gerek
düşük ağırlık gerekse de motor iç basıncı kriterlerinin
sağlanabilmesi amacıyla yüksek mukavemetli 2XXX
ve 7XXX grubu alüminyum alaşımları tercih
edilmektedir. Hassas boyutsal tolerans, yüksek
mukavemet isterleri bulunan gövde üretimlerinde de
sıvama (flowforming) üretim yöntemi öne
çıkmaktadır.
Bu malzemelerin kullanıldığı gövde üretim
süreçlerinde soğuk şekillendirme, ısıl işlem sonrası
maruz kaldığı kalıntı gerilimler ve buna bağlı olarak
çevresel faktörlerle etkileşim sonucu akma
dayanımının altındaki yüklerde gerilmeli korozyon
çatlaması görülebilmektedir.
Gerilmeli korozyon çatlaması (GKÇ) terimi, çevresel
etkilerin neden olduğu yavaş çatlak ilerlemesi sonucu
malzemenin
kullanım
sırasında
bütünlüğünü
kaybetmesi veya görev yapamaz hale gelmesi olarak
açıklanmaktadır. [1] Malzemenin bütünlüğünü
kaybetmesine (kırılmasına) sebep olan bu çatlak
ilerlemesi,
mekanik
yüklerin
ve
korozyon

2019 İstanbul 			

tepkimelerinin
birleşik
oluşmaktadır. [2]
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etkileri

sonucunda

Yapılan literatür taramaları sonucunda, motor gövdesi
üretimlerinde kullanılan EN-AW-7075 alüminyum
alaşımının, özellikle “T6” ısıl işlem durumunda,
gerilmeli korozyon çatlamasına (GKÇ) duyarlı olma
olasılığının yüksek olduğu görülmüştür. [3, 4] GKÇ
kriterinin bir parça için riskli olması, kullanım ömrü
boyunca parça üzerinde sabit veya değişken bir yük
olması ve aynı zamanda parçanın korozyona maruz
kalma riski olan bir ortamda bulunması durumunda
gerçek anlamda geçerlidir. Gerilmeli korozyon çatlağı
riskinin daha düşük olduğu T7 ısıl işlem durumunda
ise özellikle akma mukavemetlerinin T6 ısıl işlem
durumuna göre azaldığı bilinmektedir. [5] Bunun
sonucunda yüksek performanslı motor tasarımlarında
belirlenen iç basınçları karşılayabilecek yeterli
mukavemet değerleri elde edilememektedir. Bu
nedenle yüksek mukavemet (akma dayancı
>440MPa), gerilmeli korozyon çatlağı dayanımı gibi
isterlerin bulunduğu uygulamalar için T6 ve T7 ısıl
işlem formları arasında bir ısıl işlem durumu
belirlenmesi gerekmektedir.
Her ne kadar motor gövdesinin korozyona
uğramaması için gerekli önlemler alınmış olsa da,
üretim yönteminden dolayı parça üzerinde sabit bir
mekanik yük (kalıntı gerilim) bulunmasının önüne
geçilememektedir. Bu sabit yük motor borusunun
sıvama yöntemi ile üretilmesi sırasında maruz kaldığı
yüksek oranda soğuk deformasyon ve sıvama
sonrasında uygulanan çözündürme ve su verme ısıl
işleminden kaynaklanmaktadır. GKÇ açısından risk
yaratması muhtemel olan yükler de, motor ateşlemesi
sırasında oluşan anlık yükleme değil, sıvama ve ısıl
işlem proseslerinden dolayı motor gövdesi üzerinde
oluşan bu kalıntı gerilimlerdir.
Bu çalışmada, yüksek mukavemeti sebebi ile motor
gövdesi uygulamalarında yaygın olarak kullanılan
7075 kalite alüminyum alaşımları ile çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
7075
kalite
alüminyum
alaşımlarının T6 ısıl işlem durumunda gözlenen
gerilmeli korozyon çatlağı riski, T7 ısıl işlem durumu
ile mukavemetten feragat edilerek azaltılabilmektedir.
Bu düşük mukavemet seviyesinde ise motor iç
basınçları karşılayabilecek mukavemetleri elde
edilememektedir. Bu çalışma ile tasarım isterlerini
karşılayacak mekanik özelliklerin ( akma dayancı >
440 MPa) gerilmeli korozyon çatlağı riski olmadan
sağlanabilmesi için optimum ısıl işlem kriterlerinin
elde edinilmesi amaçlanmıştır. Isıl işlem sonrası
kumlama yüzey işleminin kalıntı gerilimler ve
dolayısıyla gerilmeli korozyon çatlağını üzerindeki
etkileri incelenmiştir.
2. Deneysel Çalışmalar
Yapılan çalışmalarda öncelikle Tablo 1’de kimyasal
kompozisyonu gösterilen EN-573-3[6] standardına
uygun EN-AW-7075 kalite alüminyum alaşımı
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malzeme kullanılmıştır. Şekil 1’de üretim akış süreci
gösterilen motor boruları sırasıyla preform işleme,
çözündürme ısıl işlemi, sıvama ve yapay yaşlandırma
ısıl işlemi uygulanarak “T6” tav durumunda borular
üretilmiştir. Çözündürme işlemi 465ºC sıcaklık ve 60
dakika süreyle gerçekleştirilirken, yapay yaşlandırma
işlemi 120ºC sıcaklıkta 24 saat süreyle yapılmıştır.
Tablo 1. Malzeme kimyasal kompozisyonu
%Si

%Fe

%Cu

%Mn

%Mg

%Cr

<0.30

2.102.90

0.180.28

EN 573-3

<0.40

<0.50

1.202.00

Malzeme

0.08

0.23

1.40

0.04

2.40

0.19

Diğer
(Top.)

%Al

%Cr

%Zn

%Ti

EN 573-3

0.180.28

5.106.10

Diğer
(Tek)

<0.20

<0.05

<0.15

Kalan

Malzeme

0.19

5.70

0.07

0.05

0.15

Kalan

Yaşlandırma işlemi sonrası boruların talaşlı imalat
üretim süreci devam etmesini takiben 60 – 157 C
sıcaklıkları arasında 0,5-17 saat aralıklarında ısıl işlem
çalışmaları yapılarak üç aşamalı ısıl işlem döngüsü
belirlenmiştir. Son olarak boruların dış çapına 180 grid
kum ile kumlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Borular
üzerinden çıkarılan numunelere kalıntı gerilim, çekme
testleri ve gerilimli korozyon çatlağı ölçümleri
gerçekleştirilmiştir.



 


"

 

   


  

 

Şekil 1. Alüminyum boruların üretim proses akışı
Öncelikle borular üzerinden çıkarılan numunelere
çekme testleri gerçekleştirilmiş ve yapılan tüm ısıl ya
da mekanik işlem sonrasında mekanik özelliklerdeki
değişim tespit edilmiştir.
Ardından kalıntı gerilim testleri borulardan 20 mm
genişliğinde halka numuneler çıkarılarak ASTM E1928 [7] standardına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Halkaların kesim sonrası yaşanan çap değişimlerinden
kalıntı gerilim değerleri hesaplanmıştır.
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Gerilmeli korozyon çatlağı testleri için ASTM G-38
[8] standardına uygun 20 mm genişliğinde Şekil
2’deki gibi “C” şeklinde halka numuneler kesilmiş ve
numuneler iki tarafından malzeme akma dayanımının
%50 ve %75’i kadar yük olacak şekilde sıkıştırılmıştır.
Halka numuneler ASTM G-44 [9] standardına uygun
olarak hazırlanan %3.5’lik tuzlu su çözeltisi içerisinde
10 dakika ve havada 50 dakika süreyle kalacak
şekildeki bir döngü içerisinde ASTM G-47 [10]
standardında belirtilen 20 gün süreyle numuneler teste
tabi tutulmuş ve çatlak oluşumları gözlemlenmiştir.
Testler
Şekil
2’deki
test
düzeneğinde
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 2. sol) ASTM G-38’e uygun test numunesi,
sağ) Gerilmeli korozyon çatlağı test ekipmanı
3. Sonuçlar ve Tartışma
Alüminyum boru formundaki gövdelerin üretim
sürecindeki yapay yaşlandırma (T6) sonrasında 13
adet boru üzerinden ve aşırı yaşlandırma sonrası 11
adet
boru
üzerinden
çıkarılan
numunelere
gerçekleştirilen çekme testi sonuçlarının dağılımı
Şekil 3’de verilmiştir. Yapay yaşlandırma (T6) ve aşırı
yaşlandırma işlemi sonrası tüm borulardan elde edilen
ortalama çekme ve akma mukavemeti değerleri Tablo
2’de gösterilmektedir. Her iki tav durumu arasındaki
mukavemet
seviyeleri
incelendiğinde
aşırı
yaşlandırma sonucu çekme mukavemetinde %10,
akma mukavemetinde %14 oranında bir azalma tespit
edilmiştir.
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Şekil 3. Yapay Yaşlandırma (T6) ve Aşırı
Yaşlandırma ısıl işlemleri sonrası farklı borulardan
çıkarılan numunelere gerçekleştirilen çekme testi
sonuçları
EN 755-2 standardındaki minimum değerler baz
alındığında ise T73 ısıl işlemi sonrası çekme
mukavemeti kaybı yaklaşık %15, akma mukavemeti
kaybı yaklaşık %18 civarındadır. Bu çalışmada
uygulanan özel ısıl işlem sonucunda standart
değerlerine oranla mukavemet değerlerinde %4-5
oranında iyileştirme sağlanmış ve motor iç basıncı
isterlerini karşılayabilecek mukavemet seviyeleri elde
edilmiştir.
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Tablo 2. Yapay ve aşırı yaşlandırma ısıl işlemleri
sonrası elde edilen mukavemet değerleri
Isıl İşlem Tav
Durumu
T6 Isıl İşlemi
Aşırı Yaşlandırma

Ortalama Çekme
Dayanımı
(MPa)
565 (± 8.92)
511 (± 5.40)

Ortalama Akma
Dayanımı
(MPa)
517 (± 10.02)
447 (± 5.02)

>540

>485

>470

>400

EN755-2
(7075-T6)
EN755-2
(7075-T73)

Yapay yaşlandırma, aşırı yaşlandırma ve kumlama
işlemlerine tabi tutulan borular üzerinden her bir işlem
sonrası ASTM E-1928 standardına uygun olarak halka
numuneler çıkarılmış ve kalıntı gerilim testleri
gerçekleştirilmiştir. Testler sonrasında elde edilen
ortalama kalıntı gerilim miktarları Tablo 3’de
gösterilmektedir. Aşırı yaşlandırma işlemi sonrası
değerler incelendiğinde yapay yaşlandırma işlemine
kıyasla kalıntı gerilim miktarının yaklaşık %50
oranında azaldığı tespit edilmiştir. Dış çap kumlama
işlemi sonrası kalıntı gerilimlerin yaklaşık %50
oranında azalarak 40 MPa mertebelerinden 19 MPa
mertebelerine düştüğü gözlemlenmiştir.
Tablo 3. Yapay, aşırı yaşlandırma ısıl işlemleri ve
kumlama işlemi sonrası elde edilen kalıntı gerilim
değerleri
Uygulanan Isıl/Mekanik
İşlem
T6 Isıl İşlemi
Aşırı Yaşlandırma
Kumlama

Ortalama Kalıntı Gerilim
(MPa)
79,8 (± 1,51)
39,0 (± 0,75)
18,8 (± 1,47)

Yapay yaşlandırma ısıl işlemi (T6) sonrasında
gerilmeli korozyon çatlağı testleri kapsamında yapılan
çalışmalarda
sonuçlar
incelendiğinde
akma
dayanımının %75’i oranında yaklaşık 375 MPa yük
uygulanan numuneler testin 4. günü Şekil 4’de
gösterildiği gibi kırılmıştır. Akma dayanımının %50’si
oranında yaklaşık 250 MPa yük uygulanan
numunelerde ise 2 adet numunede 14. günde kırılma
gözlemlenirken, 1 adet numune de 21. günde kırılarak
testi başarıyla geçmiştir.

Şekil 4. Testin 4. gününde kırılan %75 yük
uygulanmış test kuponları
Aşırı yaşlandırma ısıl işlemi gerçekleştirilmiş
numunelere akma dayanımının %50’si oranında
yaklaşık 230 MPa yük altında yapılan gerilmeli
korozyon çatlağı testlerinde tüm numunelerin testleri
başarıyla geçtiği tespit edilmiştir. Ardından aşırı
yaşlandırma ısıl işlemi yapılmış borular üzerinden
çıkarılan numunelere akma dayanımının %75’i
oranında yaklaşık 345 MPa yük uygulanarak 20 gün
boyunca devam edilen gerilmeli korozyon çatlağı testi
sonucunda teste giren tüm parçaların başarılı olduğu
görülmüştür. Testi başarıyla geçen kuponlar Şekil 5’te
gösterilmektedir.
Dış çap kumlama işlemi sonrası %50 oranında daha
düşük kalıntı gerilim içeren gövdelerden çıkarılan
numunelere akma dayanımının %75’i oranında yük
uygulanarak gerçekleştirilen gerilmeli korozyon
çatlağı testi sonrası beklenildiği gibi 20 gün süre
sonunda numunelerde bir hata olmadığı gözlemlenmiş
ve test başarılı şekilde sonlandırılmıştır. Şekil 6’da
kumlama yapılmış ve yapılmamış numunelerin test
sonrası görüntüleri gösterilmektedir.
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yaşlandırılması sonucu iç gerilimlerin %50
oranında azaldığı belirlenmiştir.
Aşırı yaşlandırılmış 7075 kalite alüminyum
malzemenin kumlanması ile iç gerilimlerin daha
düşük seviyelere indirilebildiği (yaklaşık %40)
tespit edilmiştir.
Aşırı yaşlandırma ve kumlama yüzey işlemlerine
tabi tutulan parçalar 20 günlük gerilmeli
korozyon çatlaması testlerini başarı ile
tamamlamıştır.
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Akma mukavemetinin %50’si ve %75’i oranında
yükler altında gerçekleştirilen GKÇ testlerinin
sırası ile 14. ve 4. günlerinde 7075-T6 kalite
malzemede çatlak oluşumu gözlenmiştir. Bu
sonuç literatür verileri ile uyumlu olarak 7075
kalite alüminyum alaşımın T6 ısıl işlem
durumunda gerilmeli korozyon çatlağı riski
bulunduğu teyit edilmiştir.
Sıvanmış ve çözündürme ısıl işlemi uygulanmış
7075 kalite alüminyum malzemenin aşırı

102

[1] A.C. Umamaheshwer Rao, V. Vasu, M.
Govindaraju, K.V. Sai Srinadh, “Stress Corrosion
Cracking Behaviour of 7xxx Aluminum Alloys: A
Litreature Review”, Trans. Nonferrous Met. Soc.
(2016) 1447 – 1471
[2] J. Layer, T. Adler, R. Ahmed, D. Aliya, Failure
Analysis and Prevention, ASM Handbook Vol. 11,
2002, Birleşik Devletler
[3] M. O. Speidel, M. V. Hyatt, “Stress-Corrosion
Cracking of High-Strength Aluminum Alloys”,
Advances in Corrosion Science and Technology
(1972)
[4] E.U. Lee, R. Taylor, C. Lei, B. Pregger, E.
Lipnickas, “Stress Corrosion Cracking of Aluminum
Alloys”, Maval Air Warfare Center Aircraft Division
Technical Report (2012)
[5] G. Silva, B. Rivolta, R. Gerosa, U. Derudi, “Study
of the SCC Behaviour of 7075 Aluminum Alloy After
One-Step Aging at 163ºC”, Journal of Materials
Engineering and Performance (2012)
[6] EN-573-3 – Aluminium and Aluminum Alloys –
Chemical Composition and Form of Wrought
Products - Part 3: Chemical Composition and Form of
Products
[7] ASTM E-1928 - Estimating the Approximate
Residual Circumferential Stress in Straight ThinWalled Tubing
[8] ASTM G-38 - Making and Using C-Ring StressCorrosion Test Specimens
[9] ASTM G-44 - Exposure of Metals and Alloys by
Alternate Immersion in Neutral 3.5 % Sodium
Chloride Solution
[10] ASTM G-47 - Determining Susceptibility to
Stress-Corrosion Cracking of 2XXX and 7XXX
Aluminum Alloy Product

ARA TAV İŞLEMİNİN İKİZ MERDANE SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE
9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu - 9th International Aluminium Symposium
ALUS’09
ÜRETİLEN AA5754 ALAŞIMININ
MİKROYAPI ve MEKANİK ÖZELLİKLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2019 İstanbul 			

•

EFFECT OF INTERMEDIATE ANNEALING ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF
Ara Tav İşleminin İkiz
Merdane
Sürekli Döküm
Tekniği
ile Üretilen AA5754
TWIN-ROLL
CONTINUOUS
CAST AA5754
ALLOY

Alaşımının Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi

Zeynep Özeşer1,2, Onur Meydanoğlu1, Cemil Işıksaçan1, Mustafa Çöl2

Effect of Intermediate Annealing on Microstructure and Mechanical Properties of Twin-Roll
1
Continuous Cast AA5754 ASSAN
Alloy Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., Dilovası, Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi, İzmit, Kocaeli
Zeynep Özeşer¹,², Onur Meydanoğlu¹, Cemil Işıksaçan¹, Mustafa Çöl²

¹ASSAN Alüminyum
San.kelimeler:
ve Tic. A.Ş.,
²Kocaelialüminyum
Üniversitesialaşımı,
/ TurkeySürekli döküm, Termo-mekanik işlem
Anahtar
AA5754

Abstract
Twin-roll cast aluminum alloys having the same chemical
composition can exhibit different mechanical properties
according to their thermo-mechanical process histories.
With this fact, in this study, effect of intermediate
annealing on the microstructural evolution as well as
mechanical properties of soft annealed 0.5 mm thick twin
roll cast AA5754 sheets was investigated. For this
purpose, homogenized AA5754 aluminum strips were
processed with and without intermediate annealing to
achieve soft annealed 0.5 mm thick samples. Pole figure
analyses show that both processes mostly end up with
{100}<100> texture. However, non-intermediate annealed
sample also possesses {112}<111> and {110}<001>
textures. Intermediate annealing leads to lower yield and
tensile strengths as well as r-value in diagonal direction
resulting in slightly lower vertical and significantly higher
planar anisotropy coefficients.
Özet
İkiz merdane sürekli döküm tekniği ile üretilen aynı
kimyasal kompozisyona sahip alüminyum alaşımları
termo-mekanik geçmişlerine göre farklı mekanik
özellikler sergileyebilmektedir. Bu gerçekle, bu
çalışmada, ikiz merdane sürekli döküm tekniği ile üretilen
ve yumuşatma tavı uygulanmış 0.5 mm AA5754
alaşımında ara tavın mikroyapı gelişimi ile mekanik
özellikler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla,
homojenizasyon ısıl işlemi uygulanmış AA5754
alüminyum levhalarına ara tav içeren ve içermeyen termo
mekanik adımlar uygulanmıştır. Her iki proses yumuşatma
tavı sonrası mikroyapıda çoğunlukla {100}<100> doku
oluşumuna neden olmaktadır. Ancak, ara tav içermeyen
proses ile üretilen numune aynı zamanda {112}<111> ve
{110}<001> dokularını da sergilemektedir. Ara tav
uygulanması yumuşatma tavı sonrası daha düşük akma ve
çekme mukavemetleri ile 45 yönünde daha düşük
anizotropi katsayısı elde edilmesine yol açmaktadır. Bu

durum daha düşük dikey ve daha yüksek düzlemsel
anizotropi katsayılarının elde edilmesine neden
olmaktadır.
1. Giriş
Alüminyum ve alaşımları birçok mekanik özelliğin
kombinasyonuna olanak vermesi sebebi ile özellikle yassı
ürün olarak birçok kullanım alanı bulur [1,2]. Ayrıca
alüminyum alaşımlarının en önemli avantajı sağladığı
yüksek spesifik mukavemet sayesinde birçok alanda çelik
yerine kullanılarak ekonomiklik ve kütle azaltılması
sağlamasıdır [3]. 5xxx serisi ise alüminyum alaşımları
içerisinde yüksek dayanım, iyi şekillendirilebilirlik,
yüksek korozyon direnci ve mikroyapısal avantajları
sebebiyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu alaşımlarda
şekil verebilme kabiliyetinin yüksek olmasını katı
çözeltinin yapısında bulunan magnezyum elementi
sağlamaktadır [1-4]. Bu seride bulunan AA5754 alaşımı
yaşlandırılamayan alüminyum alaşım sınıfında olması
sebebi ile genel mukavemetini başta kimyasal
kompozisyon olmak üzere tane boyutu, deformasyon
miktarı ve şekillendirme sırasında uygulanan ısıl işlemler
belirler [5].
5xxx serisi alüminyum alaşımları genel olarak doğrudan
soğutma (direct chill, DC) ve ikiz merdane sürekli döküm
yöntemi ile üretilmektedir [6]. Doğrudan soğutma tekniği,
bu yöntem ile dökülen slablara çok sayıda termo-mekanik
işlem uygulandığı için pahalıdır. İkiz merdane sürekli
döküm yöntemi katılaşma ve deformasyonun birlikte
uygulandığı bir yöntem olarak hem hızlı hem de tek
seferde daha düşük döküm kalınlıklarının elde
edilmesinde başarılı bir yöntemdir [6-8]. Bu yöntemde,
sıvı metal birbirine ters yönde dönen su soğutmalı iki
merdane arasındaki boşluğa beslenir. Katılaşma sıvı
metalin merdanelere değmesiyle başlar. Metal, merdaneler
arasında ilerlerken kalınlıkta da azalma devam eder [8].
İkiz merdane sürekli döküm yönteminde sıvı
alüminyumun levha halinde üretilmesi geleneksel
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yöntemlerdeki sıcak haddeleme işlemini ortadan
kaldırdığından dolayı düşük ekipman maliyetleri sağlar.
Bununla birlikte direk eriyikten levha üretimi, hızlı
katılaşma, iyi yüzey kalitesi gibi avantajlara sahiptir [9].
İkiz merdane sürekli döküm yöntemi ile özellikle otomotiv
sektöründe yapısal uygulamalar için düşük maliyetli /
yüksek kaliteli 5xxx serisi alüminyum levhaları üretmek
konusunda büyük bir ilgi vardır [10].
Alaşımlı alüminyum levhaların anizotropi (r), pekleşme
üsteli (n), akma, çekme mukavemeti gibi değerleri üretim
tekniğinden ve uygulanan ısıl işlemlerden sonra elde
edilen kristolografik yapıdan önemli ölçüde etkilenir.
Nihai mekanik özelliklerin kontrolü ve optimizasyonu için
proses boyunca malzeme doku gelişiminin takip edilmesi
kritik bir öneme sahiptir [11]. Alaşımlı alüminyum levha
üretim sürecinde, soğuk haddelemeden sonra yapılan
yeniden kristalleştirme tavı alaşımdaki mikroyapıyı ve
dokuyu kontrol etmek için önemli bir adımdır [12]. Bu
gerçekle, bu çalışmada, ikiz merdane sürekli döküm
tekniği ile üretilen ve yumuşatma tavı uygulanmış 0.5 mm
AA5754 alaşımında ara tavın mikroyapı gelişimi ile
mekanik özellikler üzerindeki etkisi incelenmiştir.

2019 İstanbul

ekstansometre ile boyuna ve enine şekil değişimleri %1015 uzama aralığında ölçülmüştür.
3. Sonuçlar ve Tartışma
Ara tavlı ve ara tavsız prosesler ile üretilen AA5754
numunelerinin yumuşatma tavı sonrası tane yapılarını
gösteren hadde yönüne paralel (L) optik mikroskop kesit
görüntüleri Şekil 1’de verilmiştir. Yumuşatma tavı sonrası
her iki proses ile üretilen numuneler kesit boyunca
homojen tane yapısı sergilemekte olup, ara tavlı proses ile
üretilen numunenin tane yapısının ara tavsız proses ile
üretilen numuneye kıyasla daha büyük olduğu
görülmektedir. Bu gözlem ara tavlı proses ile üretilen
numunenin ara tav sırasında yeniden kristalleşmesi ve
nihai tav öncesi daha düşük soğuk deformasyon miktarı ile
açıklanabilir.

2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışma kapsamında ikiz merdane sürekli döküm
tekniği kullanılarak aynı kimyasal komposizyona sahip
AA5754 levhaları üretilmiştir. Levhalar laboratuvar
ölçekli hadde ve tav fırını kullanılarak farklı deformasyon
oranlarında soğuk haddeleme prosesi ve ısıl işlemlere (tav
işlemlerine) tabi tutulmuştur. Bu amaçla döküm
kalınlığında homojenizasyon tavına tabi tutulan AA5754
numuneleri ara tavlı ve ara tavsız prosesler ile toplam 2,77
eş değer şekil değişimine tabi tutulmuş ve prosesler
yumuşatma tavı uygulanarak tamamlanmıştır. Ara tav
1,71 eş değer şekil değişimi sonrası gerçekleştirilmiş olup
ara tav sonrası 1,06 eş değer şekil değişimi uygulanmıştır.
Homojenizasyon tavı 520°C’de 8 saat süreyle ve ara tav
ile yumuşatma tavı 350°C’de 4 saat süreyle
gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde ara tav işleminin proses
üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Ara tavın etkisi mikroyapısal incelemeler ve mekanik
testler ile belirlenmiştir. Mikroyapısal karakterizasyon
optik mikroskop incelemeleri ve doku analizleri ile
yapılmıştır.
Mikroskobik
incelemeler
standart
metalografik yöntemler ile hazırlanan numunelerin
kesitlerinde
gerçekleştirilmiştir.
Doku
analizleri
numunelerin yüzeyinde CuKα ışıması altında Schultz
aparatı ile gerçekleştirilmiştir. Mekanik özellikler ise
çekme ve Erichsen (IE) testleri ile belirlenmiştir. Çekme
testleri, sabit çene hızında 50 mm ölçü boyunda hadde
yönüne paralel (0), dik (90) ve 45 derecede çıkartılan
çekme çubukları ile yapılmıştır. Anizotropi katsayısının ve
deformasyon sertleşmesi üstelinin belirlenmesi için video
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(a)

(b)
Şekil 1. Yumuşatma tavı sonrası hadde yönüne paralel (L)
optik mikroskop kesit görüntüleri (a) ara tavlı ve
(b) ara tavsız proses ile üretilen numune.
X-ışınları ile yapılan doku analiz sonuçları Tablo 1’de
verilmiştir. Her iki proses yumuşatma tavı sonrası
mikroyapıda çoğunlukla {100}<100> doku oluşumuna
neden olmaktadır. Ancak, ara tav içermeyen proses ile
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üretilen numune aynı zamanda {112}<11-1> ve
{110}<001> dokularını da sergilemektedir. Bununla
birlikte ara tav içermeyen proses ara tav içeren prosese
kıyasla daha fazla S grubu ve daha az {110}<1-12>
dokusu göstermektedir.
Tablo 1. Doku analiz sonuçları.
Ara tavlı
Doku bileşeni
proses
{001}<100>
39,93
{013}<100>
5,16
{110}<1-12>
9,46
{132}<6-43> S1
2,87
{231}<-34-6> S4
4,71
{231}<3-46> S2
4,35
{213}<-3-64> S3
3,66
{112}<11-1>
{110}<001>
Diğer
29,86

Ara tavsız
proses
32,91
8,44
4,72
5,77
6,93
5,95
6,55
5,63
3,56
19,53

İki farklı proses ile üretilen numunelerin yumuşatma tavı
sonrası çekme ve Erichsen test sonuçları Tablo 2’de
verilmiştir. Haddeleme yönüne göre üç farklı doğrultuda
(0, 45, 90) hazırlanan numunelerin çekme testi sonuçlarına
göre, ara tav içeren prosesin akma ve çekme mukavemet
Tablo 2. Çekme ve Erichsen (IE) test sonuçları.

Ara
tavlı
proses
Ara
tavsız
proses

Yön

Akma Muk.,
MPa

Çekme Muk.,
MPa

0
45
90
0
45
90

100
97
101
107
108
111

209
199
207
210
204
213

Homojen
Uzama
A50, %
18,6
22,1
19,1
16,7
20,4
20,5

4. Sonuç
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
Toplam sabit eş değer şekil değişimine ara tavlı proses ile
erişilmesi yumuşatma tavı sonrası ara tavsız prosese göre
daha kaba tane yapısının oluşmasına neden olmaktadır.
Toplam sabit eş değer şekil değişimine ara tavlı ve ara
tavsız prosesler ile erişilmesi yumuşatma tavı sonrasında
çoğunlukla {100}<100> doku oluşumunu sağlamaktadır.
Ancak ara tav uygulanması yumuşatma tavı sırasında
oluşan doku bileşenleri üzerinde etkisi vardır.
Toplam sabit eş değer şekil değişimine ara tavlı proses ile
erişilmesi yumuşatma tavı sonrası akma ve çekme
mukavemet değerlerini düşürmektedir. Ara tavlı proses 45
yönünde en düşük anizotropi katsayısı sergilerken ara
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değerleri ara tavsız prosese göre bir miktar daha düşüktür.
Çekme testi sonuçlarına bakıldığında, ara tav içeren proses
ile üretilen numune 45 yönünde en yüksek uzama ve en
düşük plastik anizotropi değerlerine sahip olduğu
görülmektedir. Bu eğilim Jain ve diğerleri [13] ile
Abedrabbo ve diğerlerinin [3] AA5754 alaşımının
şekillendirme performansı üzerine yaptıkları çalışmalarda
elde edilen bulgular ile uyumludur. Diğer taraftan ara
tavsız proses ile üretilen numune en düşük plastik
anizotropi değerini 0 yönünde sergilemektedir. Dikey ve
düzlemsel anizotropi katsayıları hesaplandığında ara
tavsız proses ile üretilen numunenin bir miktar daha
yüksek dikey ve daha düşük düzlemsel anizotropi
katsayısına sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durum ara
tavsız prosesin kulak oluşumunu 0/90 yönünden 45/135
yönüne kaydırdığını göstermiştir. Bu gözlem, ara tavsız
prosesin ara tavlı prosese kıyasla mikroyapıda bir miktar
daha fazla S grubu, {112}<11-1> ve {110}<001> dokuları
içermesiyle açıklanabilir [12,14].
Ara tavlı proses ile üretilen numunenin ara tavsız proses
ile üretilen numuneye kıyasla daha düşük Erichsen
derinliğine sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuç
yumuşatma tavı sonrası ara tavsız numuneye göre daha
kaba tane yapısı oluşmasına bağlanabilir.
Toplam
Uzama
A50, %
21,3
24,4
21,2
18,9
23,3
23,2

r10-15

n10-15

0,64
0,52
0,80
0,59
0,73
0,82

0,25
0,26
0,25
0,25
0,25
0,27

Rdikey

Rdüzlemsel

IE,
mm

0,62

0,20

7,76

0,71

-0,02

7,96

tavsız numune hadde yönüne paralel doğrultuda en düşük
anizotropi değeri sergilemektedir. Bu durum dikey
anizotropi katsayısını bir miktar düşürmekte ve düzlemsel
anizotropi katsayısını bir miktar arttırmaktadır. Bu
davranış mikroyapıdaki doku gelişimi ile ilgilidir.
Tüm sonuçlar, AA5754 alaşımının görmüş olduğu termomekanik işlemlerin yumuşatma tavı sırasında oluşan tane
yapısı ve kristalografik doku üzerinde etkisi olduğunu
göstermektedir. Bu tane yapısı ve doku gelişimleri,
malzemenin mekanik özellikleri ile anizotropi davranışını
belirlemektedir.
Teşekkür
Metalografik çalışmalar ve mekanik testlerde çok değerli
yardımlarından dolayı Sn. Nihat YILMAZ’a ve Sn.
Hikmet KAYAÇETİN’e teşekkür ederiz.
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1. Giriş

otomotiv, taşımacılık, havacılık-uzay, elektronik, makine ve
imalat sektörleri gelmektedir. Özellikle otomotiv, uzay ve
havacılık sektörlerinde hafif olmaları nedeniyle ağırlık
azaltılarak yakıt tasarrufu sağlanmasında ve hava kirliliğinin
önlenmesinde çok önemli yer tutmaktadır. Alüminyum
alaşımlarının önemli özelliklerinden bir diğeri mekanik
özelliklerinin geliştirilebilir olmasıdır. Bu alaşımların
mekanik özelliklerinin geliştirilmesine bağlı olarak birçok
kulanım alanları ortaya çıkmaktadır. Alüminyum
alaşımlarının mekanik özelliklerinin geliştirilmesinde
yaşlandırma işlemi oldukça önemlidir. Alüminyum
alaşımları
içerdikleri
alaşım
elementlerine
göre
isimlendirilmektedir. En yaygın kullanım alanlarına sahip
alüminyum alaşımlarından birisi de 6xxx (Alüminyum-Al,
Magnezyum-Mg, Silisyum-Si içeren) alaşımlardır [1].
Alüminyum alaşımları döküm ve işlem alaşımları olmak
üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. İşlem alaşımları plastik
deformasyonla şekillendirilen grubu içermektedir. İşlem
alaşımları kendi içinde ısıl işlem uygulanabilen ve ısıl işlem
uygulanmayıp deformasyonla mukavemetlenen olmak üzere
iki guruba ayrılır [2]. İşlenmiş alüminyum alaşım grupları
arasında ısıl işleme tabi tutulan alaşımlar: 2xxx, 6xxx, 7xxx
alaşımlarıdır. 1xxx, 3xxx, 5xxx alaşımları ise ısıl işleme tabi
tutulamayan alaşımlardır [3]. Alüminyum alaşımlarına
çökelme sertleşmesi ısıl işlemi uygulanır. Çökelme
sertleşmesi için kimyasal bileşimi uygun bir alaşım tek fazlı
bir yapı elde etmek amacıyla (α) T 1 sıcaklığına kadar ısıtılır
ve alaşımdaki bütün fazların tek faz içerisinde çözünmesine
kadar bekletilir. Daha sonra ani su verilerek yaşlandırılır [4].
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 [5]. Bu çalışmada, 6082 Al alaşımının
ekstrüzyon ve dövme sonrası farklı yaşlandırma
şartlarındaki mikroyapı ve mekanik özellikleri incelenmiştir.

Alüminyum alaşımlarının düşük yoğunluk, yüksek özgül
mukavemet, yüksek korozyon direnci ve mekanik
özelliklerinin geliştirilebilmesi, şekillendirme ve işleme
kolaylığı gibi özelliklere sahip olması birçok farklı sektörde
kullanım alanları ortaya çıkarmıştır. Bu sektörlerin başında

2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmada ekstrüzyon ve dövme ile şekillendirilmiş
numunelerin aynı sertlik değerlerini verecek farklı
yaşlandırma parametreleri ile üretilen numunelerin

Abstract
In this study, EN AW 6082 Al alloy was used as expermental
material due to producing in car suspension
systems. The microstructure and mechanical properties
of the alloy in aging and extreme aging conditions were
compared with extrusion and extrusion + hardness values.
The samples were subject to T6 heat treatment extracted
from extruded and extruded and forged EN AW 6082 alloy
parts to give 85 HB hardness. The second group was reduced
to peak hardness and then to 85 HB hardness by overaging. tensile and notch impact tests were applied to
characterize the mechanical properties of the both
characterization
was
also
samples. Microstructure
performed by optical microscope . Fracture surfaces of the
samples were also examined by SEM after tensile tests.
Özet
Bu çalışmada, otomobil süspansiyon sistemlerinin
rotilli kol imalatında kullanılan EN AW 6082 alüminyum
alaşımının ekstrüzyon ve ekstrüzyon+dövme sonrası aynı
sertlik değerlerini veren yaşlandırma ve aşırı yaşlandırma
kondisyonlarındaki mikro yapı ve mekanik özellikleri
karşılaştırılmıştır.
Çalışmada, ekstrüde edilmiş ve ekstrüde edilip
dövülmüş EN AW 6082 alaşımı parçalarından çıkartılan
numunelere T6 ısıl işlemi uygulanarak 85 HB sertlik
kazandırılmıştır. İkinci grup numuneye de aşırı yaşlandırma
yapılarak pik sertliğe ve ardından tekrar 85 HB sertliğe
düşürülmüştür. Her iki grup numuneye de çekme ve çentik
darbe testleri uygulanmıştır. Mikro yapı karakterizasyonu da
optik mikroskop ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca
çekme testleri sonrası kırık yüzeyler SEM ile incelenmiştir.
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mikroyapı ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Çalışmada
kullanılan 42 mm çapında ve 400 mm boyunda ekstrüzyon
profillerin EN AW 6082 alaşımı kimyasal bileşimi Tablo
1’de verilmiştir. Bu profiller 490-510°C sıcaklık
aralıklarında, Şekil 1’de görüldüğü gibi, dövme işlemine
maruz bırakılmıştır.

ekstrüzyon+dövme sonrası, referans alınan 85 HB sertlik
değerlerini veren yaşlandırma ve aşırı yaşlandırma süreleri
de sırasıyla 270 dakika ve 540 dakika olarak gözlenmiştir.

Tablo 2. Sertlik deneyi sonuçları

Si
1.14

Fe
0.23

Mn
0.57

Mg
0.92

Cu
0.039

Ti
0.02

Cr
0.18

Sertlik (HB)

Tablo 1. Alaşıma ait profillerin kimyasal bileşimleri
6082
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120
100
80
60
40
20
0

180 °C

0

100

200

300

400

500

Süre (DK)
Yaşlandırma ekstrüzyon
Aşırı yaşlandırma ekstrüzyon
Aşırı yaşlandırma dövme
Yaşlandırma dövme

Şekil 1. Ekstrüzyon(a) ve Dövme(b) Numuneleri
Ekstrüzyon ve dövme sonrası numunelerden 100
mm uzunluğunda kesilen numuneler 540°C’de çözeltiye
alınarak su verilmiştir. Ardından 180°C’de farklı sürelerde
yaşlandırma ve aşırı yaşlandırma işlemlerine tabi
tutulmuştur. Ekstrüzyon ve dövme numunelerinden
standarda uygun çekme ve çentik darbe testleri
uygulanmıştır. Her iki grup numunenin mikro yapı
karakterizasyonu da optik mikroskop ile gerçekleştirilmiştir.
Mekanik özellikler, oda sıcaklığında, sertlik, çekme ve
çentikli darbe testleri karakterize edilmiştir. Mikro yapı ve
mekanik özelliklerin karakterizasyonu, aynı sertlik
değerlerini veren (85 HB) yaşlandırma (180oC 270 dk.) ve
aşırı yaşlandırma (180°C 540 dk.) parametrelerinde elde
edilen numuneler üzerinde uygulanmıştır. Çalışmada ayrıca
çekme testleri sonrası kırık yüzeyler SEM ile incelenmiştir.
Yapı karakterizasyonu için standart metalografi teknikleri
uygulanarak hazırlanmıştır. Çalışmada kullanılan 6082
alaşımının kimyasal kompozisyonu Spectromaxx Optik
Emisyon Spektroskopi Ünitesi’nde kontrol edilmiştir.
Sertlik değerleri, Brinell sertlik cihazında 10 s. uygulama
süresinde 250 kgf yük altında 5 mm çapındaki çelik top
kullanılarak ölçülmüştür.
3. Sonuçlar ve Tartışma
Tablo 2’de 180°C’de yaşlandırma süresine bağlı olarak
değişen sertlikleri görülmektedir. Otomotiv sanayinde 6082
alüminyum alaşımların dövme süspansiyon parçaları için
yaşlandırma sonrası sertlik değeri min. 85 HB olduğu için,
çalışmada bu sertlik değeri referans olarak alınmıştır.
Ekstrüzyon ve ekstrüzyon+dövme sonrası sertlikler 360
dakikaya kadar artış sergilemiş ve bu süreden sonra
sertliklerde
azalma
görülmüştür.
Ekstrüzyon
ve
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Tablo 3’de 180°C’de yaşlandırma süresine bağlı olarak
çekme test sonuçları gösterilmiştir. Ekstrüzyon ve
ekstrüzyon+dövme sonrası yaşlandırma ve Ekstrüzyon ve
ekstrüzyon+ dövme sonrası aşırı yaşlandırma numunelerinin
çekme mukavemetlerinde ve % uzama değerlerinde
herhangi bir farklılık gözlemlenmemiştir. Aşırı yaşlandırma
dövme ve aşırı yaşlandırma ekstrüzyon numunelerinin akma
mukavemetlerinde ise sırasıyla yaklaşık %10 ve %20 artış
gözlemlenmiştir.
Tablo 3. Çekme deneyi sonuçları

Yaşlandırma
Ekstrüzyon
Yaşlandırma
Dövme
Aşırı
Yaşlandırma
Ekstrüzyon
Aşırı
Yaşlandırma
Dövme

Çekme
Dayanımı (Mpa)

Akma
Dayanımı(Mpa)

%Uzama

347

275

14

344

290

16

364

346

13

341

324

13
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Çentik darbe deneyi sonucu sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir.
Darbe deneyi sonuçlarında çok büyük farklılıklar
gözlemlenmemiştir.
Tablo 4. Darbe deneyi sonuçları
Darbe testi

Aşırı Yaşlandırma
Ekstrüzyon
Aşırı Yaşlandırma
Dövme
Yaşlandırma
Ekstrüzyon
Yaşlandırma
Dövme
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Çekme
numunelerinin
SEM’de
kırık
yüzeyleri
incelendiğinde numunenin merkezdeki görüntüsünde sünek
kırılma gerçekleşmiş kırık yüzeyin kenar kısımlarında ise
gevrek kırılma gerçekleşmiştir.

Enerji (J)
24
20
25
22

Mikro ve makro yapı incelemelerinde, yaşlandırma ve aşırı
yaşlandırma işlemlerinin ekstrüzyon ve ekstrüzyon sonrası
dövülen numunelerin mikro yapılarında optik mikroskop ve
stereo mikroskop ile herhangi bir farklılık gözlenmemiştir.
(Şekil 2.)
Şekil 4. Aşırı Yaşlandırma Ekstrüzyon

Şekil 5. Aşırı Yaşlandırma Dövme

Şekil 2.Mikro yapı sonuçları
Şekil 5. Aşırı Yaşlandırma Dövme

Şekil 3. Makro yapı sonuçlar

Şekil 6. Yaşlandırma Dövme
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ve mekanik özelliklere etkisi incelenmiştir.
1.
2.

3.
4.
5.
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Ekstrüzyon ve ekstrüzyon+dövme sonrası
sertlikler 360 dakikaya kadar artış sergilemiş ve bu
süreden sonra sertliklerde azalma görülmüştür.
Ekstrüzyon ve ekstrüzyon+dövme sonrası,
referans alınan 85 HB sertlik değerlerini veren
yaşlandırma ve aşırı yaşlandırma süreleri de
sırasıyla 270 dakika ve 540 dakikadır
Yaşlandırma ve aşırı yaşlandırma işlemlerinin
numuneleri benzer mikro yapılara sahiptir.
Aşırı
yaşlandırma
numunelerinin
çekme
mukavemetlerinde ve % uzama değerlerinde
herhangi bir farklılık gözlemlenmemiştir.
Aşırı yaşlandırma dövme ve aşırı yaşlandırma
ekstrüzyon
numunelerinin
akma
mukavemetlerinde ise sırasıyla yaklaşık %10 ve
%20 artmıştır.
Darbe deneyi sonuçlarında çok büyük farklılıklar
gözlemlenmemiştir.
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1XXX
SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA SOĞUK DEFORMASYONUN
1XXX Serisi Alüminyum Alaşımlarında Soğuk Deformasyonun Homojenizasyon
HOMOJENİZASYON TAVINA ETKİSİ
Tavına
Etkisi
THE EFFECT OF COLD DEFORMATION ON HOMOGENIZATION OF 1XXX SERIES ALUMINIUM
ALLOYS
The Effect of Cold Deformation on Homogenization
of 1XXX Series Aluminium Alloys
Ece Arıcı, Hatice Mollaoğlu
Altuner,
Mert
Günyüz,ALTUNER,
Mert Gülver
Ece ARICI,
Hatice
Mollaoğlu
Mert GÜNYÜZ, Mert GÜLVER
ASSAN Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. / Turkey

ASSAN ALÜMİNYUM San. ve Tic. A.Ş. Tuzla/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler: 1235 alaşım, homojenizasyon, soğuk deformasyon, termomekanik işlemler
Abstract
In order to investigate the effect of cold deformation on the
homogenisation of 1xxx series aluminum alloys produced
with twin roll casting, twin roll cast 1235 alloy samples were
processed with two different homogenization treatments.
While a group of samples were homogenized at as cast
thickness without prior cold deformation, the other group of
the samples were homogenized after 0,75 equivalent strain.
The homogenization temperature and the holding time were
the same (520°C-8 hours) for both groups. Cold deformation
prior to homogenization led to obtain smaller grains which
are preserved at foilstock thickness, too. Higher elongation
values at final thickness were obtained for the samples which
were homogenized after 0,75 equivalent strain.
Özet
İkiz merdane sürekli döküm tekniği ile üretilmiş 1xxx serisi
alüminyum alaşımlarında homojenizasyon tavı öncesi soğuk
deformasyonun etkisini anlamak için yapılan bu çalışmada,
AA1235
alüminyum
alaşımı
numuneler
farklı
homojenizasyon tavları içeren proseslere tabi tutulmuştur.
İlk proseste döküm kalınlığındaki AA1235 numuneleri 0,75
eşdeğer şekil değiştirme sonrası 520°C’de 8 saat
homojenizasyon tavına tabi tutulurken, ikinci proseste
numuneler herhangi bir soğuk deformasyon olmaksızın yine
aynı koşullarda homojenize edilmiştir. Homojenizasyon
öncesi soğuk deformasyon uygulanması homojenizasyon
tavı sonrası daha küçük tanelerin elde edilmesini sağlamıştır.
Bu durum kendini nihai kalınlıkta da göstermektedir.
Homojen tav öncesi soğuk deformasyon uygulanması nihai
kalınlıkta daha yüksek yüzde uzama sağlamaktadır.

özellikleri etkilenir. Döküm sonrasındaki katılaşma
sürecinde
atomlar
kolaylıkla
denge
durumuna
gelemeyebilir. Sonrasında uygulanan termomekanik
işlemlerle buna olanak bulabilirler [1]. Termal işlemlerin bir
türü olan homojenizasyon tavı, malzemeye yeterli derecede
uygulandığında döküm yapısındaki segregasyonu ve
doymuşluğu ortadan kaldırır. Ardından malzemeye
uygulanan soğuk deformasyon ile birlikte yapıdaki
dislokasyon yoğunluğu ve depolanmış enerji artar,
dislokasyonlar arası mesafe kısalır ve dislokasyonların
hareketi kısıtlanır. Bu durum sonucunda da malzeme
pekleşir ve uzama miktarı düşer [3-6]. Soğuk deformasyon
sonrasında malzemeye uygulanan başka bir termal işlem
olan ara tav ile birlikte dislokasyonların hareketine yeniden
olanak sağlanır. Aynı zamanda soğuk deformasyon
nedeniyle yapıda depolanmış enerji, tav sonucunda açığa
çıkarak
tanelerin
toparlanmasına
ve
yeniden
kristallenmesine yardımcı olur [7]. Tav sonucunda oluşan
yeniden kristallenme ile beraber mikroyapıda küçük ve
eşeksenli taneler elde edilirken malzemenin elastikiyeti,
termal ve elektriksel iletkenliği artar (Şekil 1) [3],[8-9].
Malzemelerin yeniden kristallenme davranışı, malzemenin
alaşım içeriğine, döküm mikroyapısına, tav parametrelerine
ve yeniden kristallenme öncesi malzemeye uygulanan soğuk
deformasyon miktarı bağlıdır. Eğer bu özellikler neticesinde
yapıda yeterli sayıda kristallenme çekirdeği oluşmazsa tav
sonucunda iri taneler elde edilir ve bunun sonucunda
portakallanma meydana gelebilir [1],[5]. Bu çalışmada,
AA1235 alüminyum alaşımı malzemede homojenizasyon
tavı öncesi soğuk deformasyonun yeniden kristallenme
davranışı üzerindeki etkisi ve bu etkinin nihai üründeki
mekanik özelliklere olan yansıması irdelenmiştir.

1. Giriş
Sürekli döküm tekniği ile üretilen alüminyum alaşımlarının
döküm mikroyapısı ve dökümden sonra bu alaşımlara
uygulanan termomekanik işlemler nihai ürünün mekanik
özelliklerine etki eder [1]. Termomekanik işlemler,
malzemelere uygulanan termal ve mekanik işlemlerin
bütünüdür ve malzemenin hem makroyapısında hem de
mikroyapısında önemli değişikliklere sebebiyet verebilir [12]. Bu değişikliklerden malzemenin tane boyutu, katı
çözeltisinin içeriği, faz yapısı, anziotropi davranışı gibi
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3. Sonuçlar ve Tartışma
3.1. Kristallenme Davranışı
İkiz merdane sürekli döküm yöntemi ile üretilen AA1235
alüminyum alaşımı numunelerin döküm kalınlığında kesit
boyunca tane yapıları Şekil 3’de verilmiştir. Numuneler
tipik ikiz merdane döküm yapısı olan yüzeylerde ince ve
döküm yönünde yönlenmiş tanelere, merkezde ise nispeten
daha büyük ve eşeksenli tanelere sahiptir.
Numunelerin
homojenizasyon
tavı
sonrasında
makrodağlama ile elde edilen yüzey görüntüleri Şekil 4’de,
döküm yönüne paralel kesit (L kesit) boyunca tane yapıları
Şekil 5’de verilmiştir. A prosesine ait numunelerin
mikroyapısı kesit boyunca küçük ve eşeksenli tanelerden
oluşuyorken, soğuk deformasyona tabi tutulmadan
homojenizasyon tavına alınan B prosesine ait numuneler
tüm kesit boyunca kaba tanelere sahiptir (Şekil 5). Her iki
prosese ait numunelerin homojenizasyon tavı sonrasında
yüzey taneleri arasındaki fark Şekil 4’de açıkça
görülmektedir.
Şekil 1. Yeniden kristallenme mekanizmasının mekanik
özelliklere etkisi [10]
2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmada ikiz merdane sürekli döküm tekniği ile üretilen
AA1235 alüminyum alaşımı numuneler aynı nihai kalınlığa
iki farklı proses ile haddelenmiştir. A prosesinde döküm
kalınlığındaki numuneler 0,75 eşdeğer şekil değiştirme
sonrasında 520°C’de 8 saat boyunda homojenizasyon tavına
tabii tutulurken B prosesinde numuneler, herhangi bir soğuk
deformasyona tabii tutulmaksızın döküm kalınlığında aynı
sıcaklık ve sürede homojenize edilmiştir. Homojenizasyon
tavından sonra tüm numuneler eşit kalınlığa haddelenerek
yeniden kristallenme sıcaklığının üzerinde 350°C’de 4 saat
süre ile ara tava tabi tutulmuştur. Ara tav sonrasında
numuneler 1,17 eşdeğer şekil değiştirme ile aynı nihai
kalınlığa haddelenmiştir. (Şekil 2).

Döküm Yönü

Üst Yüzey

Merkez

Şekil 2: A ve B proseslerinin şematik gösterimi
Farklı termomekanik işlemlerin malzemenin kristallenme
davranışı üzerindeki etkisini incelemek için, döküm
kalınlığında, ara tav sonrasında ve nihai kalınlıktaki
numuneler metalografi incelemelerine tabi tutulmuştur.
Termomekanik işlemlerin nihai ürünün mekanik özellikleri
üzerine etkisi, nihai kalınlıkta gerçekleştirilen Erichsen ve
hadde doğrultusuna dik (90°) ve paralel (0°) yönde
hazırlanan numunelere uygulanan çekme testi ile
belirlenmiştir.
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Alt Yüzey

Şekil 3. AA 1235 alüminyum alaşımı numunelerin döküm
kalınlığındaki mikroyapısı (L-kesit)
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(a)
(b)
Şekil 4. Numunelerin homojenizasyon tavı sonrasındaki
makrodağlanmış yüzey görüntüleri
(a) A prosesine ait numune, (b) B prosesine ait numune

Üst Yüzey

Merkez

Alt Yüzey

(a)
(b)
Şekil 5. Homojenizasyon tavı sonrasında L kesit mikroyapı
görüntüleri
(a) A prosesine ait numune, (b) B prosesine ait numune
Homojenizasyon tavı sonrasında eşit kalınlığa haddelenerek
350°C’de 4 saat süre ile ara tav işlemine tabi tutulan A ve B
proseslerine ait numunelerin makrodağlama ile elde edilen
yüzey görüntüleri ve döküm yönüne paralel kesit (L kesit)
boyunca tane yapıları sırasıyla Şekil 6 ve 7’de
görülmektedir. Mikroyapı incelemeleri, her iki prosese ait
numunenin de ara tav sonrasında yeniden kristallenmiş ve eş
eksenli tanelere sahip olduğunu göstermektedir. Diğer
yandan herhangi bir soğuk deformasyona tabi tutulmaksızın
homojenize edilen B prosesine ait numuneler, ara tav
sonrasında A prosesine ait numunelere göre daha büyük
yeniden kristallenmiş tanelere sahiptir. Başka bir deyişle her
iki prosese ait numune de yeniden kristallenme sıcaklığı
üzerinde gerçekleştirilen ara tav sonrasında homojenizasyon
tavı sonrası oluşan tane gelişimini korumaktadır.

•
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(a)
(b)
Şekil 6. Numunelerin ara tav sonrasındaki makrodağlanmış
yüzey görüntüleri
(a) A prosesine ait numune, (b) B prosesine ait numune

Üst Yüzey

Merkez

Alt Yüzey

(a)
(b)
Şekil 7. Ara tav sonrası L kesit mikroyapı görüntüleri
(a) A prosesine ait numune, (b) B prosesine ait numune
Ara tav sonrasında 1,17 eşdeğer şekil değiştirme miktarı ile
nihai kalınlığa haddelenen numuneler hadde yönünde
uzayan tanelere sahip tipik soğuk hadde mikroyapısı
göstermektedir. Ara tav sonrasında daha büyük taneli olarak
kristallenen B prosesine ait numunelerde taneler, A
prosesine ait numunelere göre doğal olarak daha uzun ve
geniştir (Şekil 8).

(a)
(b)
Şekil 8. Nihai kalınlıkta L kesit mikroyapı görüntüleri
(a) A prosesine ait numune, (b) B prosesine ait numune
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4. Sonuç
Bu çalışanın sonuçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

(a)
(b)
Şekil 9. Numunelerin nihai kalınlıkta makrodağlanmış
yüzey görüntüleri
(a) A prosesine ait numune, (b) B prosesine ait numune
3.2. Mekanik Özellikler
Her iki prosese ait numunelerin nihai kalınlıktaki mekanik
özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. Soğuk deformasyona
uğramaksızın homojenize edilen kaba taneli B prosesine ait
numunelerin nihai kalınlıktaki akma&çekme dayanımı,
%uzama değerleri A prosesine ait numunelere göre daha
düşüktür. Bu sonuç beklenen bir durumdur, zira
mikroyapıdaki ince taneler hem mukavemeti hem de uzama
miktarını
arttırır.
Malzemelerin
şekillendirme
performansının bir göstergesi olan Erichsen indeksinin
belirlenmesi (EI) için gerçekleştirilen testlerde her iki
prosese ait numunelerde yırtılma hadde yönünde meydana
gelmiştir (Şekil 10). Diğer yandan daha ince taneli yapıda
olan A prosesine ait numunelerde Erichsen indeksi
beklendiği üzere daha yüksektir.
Çizelge 1. Nihai kalınlıktaki mekanik özellikler
Proses

A

B

Test
Yönü

Akma
Dayanımı
(MPa)

Çekme
Dayanımı
(MPa)

Uzama

EI

A100

(mm)

(%)

0°

149

179

2,1

90°

151

185

1,6

0°

117

131

1,5

90°

148

153

1,1

4,97

3,04

Hadde Yönü

(a)

(b)

Şekil 10. Erichsen testi sonucunda oluşan yırtılmalar
(a) A prosesine ait numune, (b) B prosesine ait numune
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AA1235 alüminyum alaşımı malzemelerde
homojenizasyon tavının soğuk deformasyon
öncesinde gerçekleştirilmesi sürekli döküm ile
üretilen 1xxx serisi alüminyum alaşımlarında
karşılaşılan tane kabalaşmasına yol açmaktadır.
Yeniden kristallenme ara tav işlemi sonrasındaki
tane yapısı, homojenizasyon tavı neticesinde elde
edilen tane yapısı ile uyumludur.
Nihai kalınlıkta daha ince taneli bir mikroyapının
ve dolayısı ile daha yüksek mukavemet
özelliklerinin eldesi için AA1235 alüminyum
alaşımı malzemeler homojenizasyon tavına soğuk
deformasyon sonrasında alınmalıdır.
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Proses çalışmaları ve metalografik inceleme numunelerinin
hazırlanmasındaki yardımları için Assan Alüminyum Arge
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Abstract
7xxx series aluminium alloys, which are widely used in the
aerospace and automobile industry with their high strength
as well as low density, meet the needs of different sectors in
recent years. With the T6 heat treatment applied to this alloy,
the resistance values are increased and the corrosion
resistance decreases. When the T73 heat treatment is
applied, the resistance to corrosion increases and the
mechanical properties are reduced by 10-15%. RRA
(retrogression and re-aging) process, which is developed as
a new type of heat treatment, attracts attention to the
characteristics of T6 and T73 heat treatments. In the RRA
process, the material in the state of T6 is first taken to the
solution between 160-280 °C for a short time and then aged
again under T6 conditions. In this study, the RRA process
was applied to 7050 and 7075 aluminium alloys at different
times and temperatures and the effects of RRA heat
treatment on the mechanical and physical properties of the
materials were investigated.
1. Introduction
7xxx series aluminium alloys are a very important material
today due to their superior properties such as their aging,
high strength and low density. The most important alloying
elements of the 7xxx series are Zn and Mg, which form the
precipitates that give the properties of the alloy (MgZn 2).
The nature of these precipitates determines the mechanical
and physical properties of the 7xxx series aluminium alloys
(AA7050, AA7075) [1-5].
These alloys are susceptible to some types of corrosion
(stress corrosion cracking, exfoliation corrosion, and
intergranular corrosion) in the T6 heat treatment conditions,
which constitute the peak mechanical properties. T7 heat
treatment reduces the corrosion sensitivity of the alloy, but
this leads to a reduction in mechanical properties (10-15%)
[6-10].

RRA (retrogression and reaging) heat treatment is important
at this point. RRA heat treatment is a special type of heat
treatment applied in short periods and at low temperatures.
Figure 1 shows schematically the application of this heat
treatment.

Figure 1. RRA heat treatment.
As a result of RRA heat treatment, both the corrosion
resistance and mechanical strength can be obtained together
with the changes in the internal structure of the material [1013].
In this study, the RRA process was applied to AA7050 and
AA7075 at different times and temperatures and the effects
of RRA heat treatment on the mechanical and physical
properties of the materials were investigated.
2. Experimental Procedure
7050 and 7075 aluminium billets with a diameter of 178 mm
were produced by DC casting method. Then, the production
of Ø40 mm profiles was made with 2000 USTON extrusion
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press. The chemical composition of the alloys is shown in
Table 1.
Table 1. Chemical analysis result of samples.
Fe
0.13
0.19

AA7050
AA7075

Si
0.10
0.10

Cu
2.45
1.53

Zn
6.37
5.89

Mg
1.96
2.55

Zr
0.12
-

Al
Rest
Rest
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3. Results and Discussion
3.1. Hardness

Figure 2 shows the hardness diagram of the alloys.

The applied heat treatment parameters are shown in Table 2.
Temper
T6
T73

Table 2. Heat treatment conditions.

T7451
RRA 180.5
RRA 240.5
RRA 320.5

Heat treatment process
480 °C/1 h + water quench + 120 °C/24 h
480 °C/1 h + water quench + 120 °C/ 6h + 163
°C/24 h
480 °C/1 h + water quench + 120 °C/6 h +
177°C/10 h
480 °C/1 h + water quench + 120 °C/24 h + 180
°C/5 min + 120 °C/24 h
480 °C/1 h + water quench + 120 °C/24 h + 240
°C/5 min + 120 °C/24 h
480 °C/1 h + water quench + 120 °C/24 h + 320
°C/5 min + 120 °C/24 h

Samples for metallographic examinations were prepared
according to standard sample preparation procedure and
treated with Keller's Solution (95 ml of distilled water, 2.5
ml of HNO3, 1 ml of HF and 1.5 ml of HCl) for 1-4 minutes.
The prepared samples were examined in the ZEISS Axio
Lab. A1 light metal microscope. Moreover, the size and
distribution of the precipitates were determined by using the
Hitachi SU3500 brand scanning electron microscope (SEM)
with SEM images.
Hardness measurement was conducted using the Brinell
hardness (HB) measurement method with Emcotest
Duravision 20 device. Hardness was characterized by HB
type using 614 N of load and 2.5 mm ball in diameter.
Electrical conductivity measurements were made with a
portable conductivity meter operating according to the GE
Inspection 40I001 type Eddy current principle and the results
are given in %IACS-International Annealed Copper
Standard.
Corrosion samples were taken from the center of the profile
with dimensions of 10x10x20 mm. Corrosion surfaces of the
samples are prepared by standard sample preparation
methods (sanding, polishing). Other surfaces are covered
with paraffin to protect against corrosion. The exfoliation
corrosion (EXCO) test was carried out in accordance with
ASTM G34-01 standard [14]. The samples were kept in
EXCO solution for 48 hours. At the end of this period, the
samples were removed from the solution, cleaned with
distilled water and air dried. The cross-sectional samples
were cut and prepared by the standard method for
metallographic examination to observe the corrosion depth
by Hitachi SU3500 scanning electron microscope.
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Figure 2. Hardness results.
As shown in Figure 2, after 5 minutes of retrogression for
the AA7050 and AA7075 at relatively low temperatures
(180 and 240 °C), the hardness was above the T6 level.
Again, in the retrogression process up to 240 °C, the
hardness levels were above the T7 level. With the increase
in temperature (320 °C), the hardness also decreased. The
hardness values of AA7050 are slightly higher than the
AA7075. The highest hardness values were achieved in
AA7050 and AA7075 at 240 °C RRA (184 HB-AA7050,
169 HB-AA7075). The lowest hardness values were
observed at 320 °C RRA conditions. (117 HB-AA7050, 102
HB-AA7075).
The increase in temperature activates the over-aging
mechanism and hence the hardness decreases.
3.3. Microstructure

Figure 3 shows SEM images of the alloys.

Figure 3. SEM images of the alloys (a) 7050-T6, (b) 7050
RRA 240.5, (c) 7050-T7451, (d) 7075-T6, (e) 7075 RRA
240.5, (f) 7075-T73.
As seen in Figure 3, the grain boundaries are evident in the
case of T6 in both alloys. This condition in the grain
boundaries is explained by the precipitates formed as a
continuous network phase. As a result of the RRA, this
continuous network phase at the grain boundaries is
fragmented and intermittent (similar to the T7 heat
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treatment). The continuous network phase acts as a pathway
in the corrosive environment in which the corrosion is
progressed. Disruption of the intermittent network prevents
corrosion from progressing. Therefore, the corrosion
sensitivity of the alloy is reduced as a result of RRA.
A micro-galvanic cell is formed between the grain
boundaries and the matrix. This is because the phase
(MgZn2) deposited at the grain boundaries is more anodic
than the matrix. The results of the EDX analysis on both
alloy grains confirm the presence of MgZn2 (Figure 4).
Figure 4 shows the EDX analysis on the grain boundary.

•
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occurs 500 μm-AA7050/RRA 240.5, 494 μm AA7075/RRA
240.5).
3.4. Electrical Conductivity
Figure 6 shows the electrical conductivity of the alloys.

Figure 6. Electrical conductivity

Figure 4. EDX analysis of the AA7050 (a) and AA7075
(b)
3.3. Corrosion results
Figure 5 shows the corrosion depths of the samples.

As can be seen from Figure 6, it seeks electrical conductivity
with increasing RRA temperatures. As can be seen from
Figure 6, it seeks electrical conductivity with increasing
RRA temperatures. At low RRA temperature (180 °C) the
electrical conductivity is close to T6 (29.7 %IACSAA7050/T6, 31.5 %IACS-AA7075/T6, 30 %IACSAA7050/ RRA 180.5, 32.4 %IACS-AA7075/ RRA 180.5).
In RRA conditions at other temperatures, the electrical
conductivity was higher than the T6 level. The highest
electrical conductivity was obtained at 320 °C RRA (39.5
%IACS-AA7050/ RRA 320.5, 42 %IACS-AA7050/RRA
320.5).
4. Conclusion






Figure 5. SEM cross-sections images of the alloys (a) 7050T6, (b) 7050 RRA 240.5, (c) 7050-T7451, (d) 7075-T6, (e)
7075 RRA 240.5, (f) 7075-T73.
As can be seen from Figure 5, the highest corrosion
sensitivity in both alloys is observed in the case of T6 (1770
μm-AA7050/T6, 1700 μm-AA7075/T6). The alloys show
the best corrosion resistance in T7 (211 μm-AA7050/T7451,
262 μm-AA7075/T73). However, as a result of the RRA heat
treatment, a significant reduction in corrosion sensitivity



7xxx series aluminium alloys provide the highest
strenght in T6 conditions. However, the material is
susceptible to local corrosion in the case of T6.
T7 heat treatment to increase the corrosion resistance
reduces the mechanical strength of the material.
With the RRA heat treatment, in the case of T6, the
continuous network phase seen in the grain boundary is
disintegrated and interrupted.
In addition, T6-like precipitates are formed in the grain.
As a result, both the mechanical and corrosion
resistance of the alloy is obtained at the same time.
According to the results obtained from these studies,
RRA heat treatment at 240 °C showed both good
mechanical properties and corrosion resistance.
In addition, it has been found that there is a direct
correlation between corrosion resistance and electrical
conductivity. That is, when the electrical conductivity is
high, the corrosion sensitivity decreases.
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Abstract
Al8Si3Cu alloy was studied to examine hot tearing
sensitivity of it depending on Sr addition and degassing. The
permanent T-shape mold that has been used by many
researchers was used. The mold has T zone with hot spot
area. Melt of the alloy was poured to the mold at 740 °C
under two conditions which are no addition and Sr addition
for before and after degassing. Cast parts from the T-shape
mold were investigated visual firstly and characterized
numerically by a new formulation in the literature. Hot
tearing degrees (HTD) of the alloy depending on
experimental parameters of this study in castings of T-shape
mold were calculated thanks to the formulation. It was found
that while Sr addition has a negative effect on reproducibility
and reliability of the alloy in terms of hot tearing formation,
an acceptable effect of degassing on hot tearing formation
has not been found. It can be concluded that T-shape mold
is not suitable for hot tearing investigation due to effect of
turbulence formation of it that is caused by mold and filling
design.
Özet
Al8Si3Cu alaşımında Sr modifikasyonunun ve gaz giderme
işleminin sıcak yırtılma hassasiyetine etkisi bu çalışmada
detaylı bir şekilde incelenmiştir. Literatürde pek çok
araştırmacı tarafında kullanılan geleneksel T şekilli sıcak
yırtılma testi kokil kalıbı kullanılmıştır. Kullanılan kalıbın T
bölgesinde sıcak nokta eğilimi söz konusudur. Sıvı metal Sr
ilaveli ve ilavesi olmak üzere iki farklı parametrede hem gaz
giderme önce hem de gaz giderme sonrası kalıplara
dökülmüştür. Dökümler için sıvı metal sıcaklığı 740 °C
olarak alınmıştır. Dökümlerden elde edilen test parçaları ilk
olarak görsel incelenmiş ve sıcak yırtılan ya da çatlayan
bölgeler belirlenmiştir. Bu belirlemeden elde edilen veriler
kullanılarak literatürde mevcut olan formülasyon
kullanılarak sıcak yırtılma derecesi (HTD) sayısal olarak
hesaplanmıştır. HTD değerleri her bir döküm parametresi
için bu formülasyon sayesinde ayrı ayrı hesaplanmıştır.

Yapılan testler ve incelemeler ile Sr modifikasyonunun
alüminyum alaşımlarında he ne kadar mikroyapısal olarak
olumlu etkisi söz konusu olsa da sıcak yırtılma hassasiyeti
üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Gaz
giderme işleminin ise kabul edilebilir ciddi bir etkisi
olmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak ise geleneksel olarak
kullanılan T şekilli sıcak yırtılma test kalıbının geliştirilme
amacını tam anlamıyla karşılamadığı söylenebilir ki: bu test
kalıbı kalıp tasarımdan ve dolum sisteminden kaynaklı
olarak türbülans oluşumuna oldukça müsait bir kalıptır.
1. Giriş
Alüminyum ve alaşımlarından en sık rastlanan ve döküm
kalitesini ciddi bir şekilde etkileyen en büyük problemlerden
biri de sıcak yırtılmadır [1]. Sıcak yırtılma probleminin ana
sebebi olarak mushy bölgesindeki katılaşma çekmesi ve
eksik besleme kabul edilse de hala tam olarak anlaşılamamış
bir mekanizması mevuttur [2, 3]. Çünkü literatürde [4-8] bu
konuda oldukça fazla çalışma olmasına rağmen, bu problem
tahmin edilmesi çok zor olan bir katılaşma hatası olarak
karşımız çıkmaktadır. Campbell [9] sıcak yırtılma hatasını
kontrol edebilmek için çil uygulaması yapmak, tane inceltici
kullanmak, farklı alaşımlarla çalışmak, uygun kalıp
kullanmak ve uygun yolluk tasarımı yaparak dolumu kontrol
etmek gibi birkaç öneri ileri sürmüştür.
Pumphery [10] yaptığı deneysel çalışmada alüminyum
içerisindeki silis oranının sıcak yırıtlmaya etkisini incelemiş
ve % 1,9 Si oranına kadar sıcak yırtılmanın arttığını fakat bu
orandan sonra sıcak yırtılmanın azaldığını rapor etmiştir.
Diğer taraftan ötektik oranının sıcak yırtılma üzerine etkisi
için yapılan çalışmada [11], düşük ötektik oranlarında sıcak
yırtılmanın
kötüleştiği
görülmüştür.
Alüminyum
alaşımlarında sıcak yırtılmanın en fazla görüldüğü
alaşımların ana alaşım elementi olan bakırın etkisi için de %
7 oranına kadar sıcak yırıtlmayı kötüleştirdiği ve bu ornaın
üzerine çıkıldığında ise sıcak yırtılma olayının azalığı rapor
edilmiştir [8].
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Pokorny [12] AZ91D alaşımında sıcak yırtılma hatasını
imcelemek için T şekilli kalıp kullanmıştır. Yatay çubuk T
şekilli bölge ile ve dikey yolluk ile iki taraftan sıkıştırılmış
olan bu kalıpta katılaşma esnasında yatay çubuk ile T bölgesi
yada dikey yolluk bileşme noktası sıcak yırtılma oluştuğu
tespit edilmiştir. Nasr Esfahani ve Niroumand [13] T şekilli
kalıp ile A206 alüminyum alaşımında sıcak yırtılma hatasını
incelemişler ve artan döküm sıcaklığı ile sıcak yırtılma
hatasının arttığını gözlemlemişlerdir. Uludağ ve ark. [14] T
şekilli kalıp ile yaptıkları çalışmada, Al8Si3Cu alaşımında
tane incelticilerin sıcak yırtılmaya etkisini incelemişler ve
bunu sayısal olarak değerlendirmek için şu formülü
türetmişlerdir;

2019 İstanbul

yırtılma eğilimleri karakterize edilmiştir. Son olarak da sıcak
yırtılma yüzeylerinden taramalı elektron mikroskobu (SEM)
incelemeleri gerçekleştirilmiştir.

HTD = ST×(FSC+DVT/10)

Burada; HTD; sıcak yırtılma derecesi, ST; sıcak yırtılma
şiddeti, FSC; Yüzey çökme faktörü (3), DVT; Belirlenen kritik
düzleme göre dikey yırtılma uzunluğunu temsil etmektedir.
Uludağ ve ark. Yaptıkları bu çalışma ile geliştirdikleri
formülün sıcak yırtılma ölçümü için kullanılabileceğini
göstermişler ve ayrıca tane inceltici olarak kullanılan Al3B
master alaşımının sıcak yırtılma üzerine olumlu etkisinin
AlTi5B1 master alaşımından daha fazla olduğunu rapor
etmişlerdir.
Bu çalışmada, Al8Si3Cu alaşımında Sr modifikasyonunun
sıcak yırtılma üzerine etkisi araştırılmış ve elde edilen veriler
HTD formülüne uygulanarak sayısal olarak modifikasyon
etkisi detaylı bir şekilde incelenmiştir.
2. Deneysel Çalışmalar
Deneysel çalışmada ikincil olarak temin edilen Al8Si3Cu
(A380.1)alüminyum alaşımı kullanılmış ve alaşımın
kimyasal kompozisyonu Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Bu çalışmada kullanılan Al8Si3Cu alaşımının
kimyasal kompozisyonu

Alaşım ingotları kesilerek elektrikli direnç ocağındaki SiC
potaya şarj edilmiştir. Ergitilen alaşım 740 °C ± 15 °C sıvı
metal sıcaklığında T şekilli sıcak yırtılma test kokil kalıbına
dökülmüştür. Dökümlerde kullanılan T şekilli sıcak yırtılma
test kalıbının ölçüleri Şekil 1’de verilmiştir. Dökümler
ilavesiz ve AlSr15 ilaveli olacak şekilde iki parametre
altında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, her iki parametrenin de
gaz gidermeli ve gaz gidermesiz olarak dökümleri
tamamlanmıştır. Gaz giderme işleminde Ar gazı kullanılmış
ve grafit lans yardımı ile 20 dk. süre ile sıvı metalin
bulunduğu SiC potanın dibine gaz beslemesi yapılmıştır.
Dökümlerden elde edilen parçalar ilk olarak görsel
incelemeye tabi tutulmuş ve ardından parçalar üzerinde
ölçümler gerçekleştirilmiştir. Ölçümlerden elde edilen
veriler kullanılarak farklı döküm parametrelerine ait sıcak
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Şekil 1. T şekilli sıcak yırtılma test kalıbı
3. Bulgular ve Tartışma
Alüminyum alaşımlarından Al-Si-Cu alaşımlarından biri
olan Al8Si3Cu alaşımının, bu çalışmada sıcak yırtılma
eğilimi incelenmiştir. Bu alaşımın katılaşması ilk olarak aAl dendritlerinin oluşması ile başlar ardından Al-Si ötektiği
oluşur ve son olarak da Al-Cu ötektiğinin oluşması ile
tamamlanmaktadır [15]. Katılaşma tamamlanan kadar yani
% 100 sıvı olan sistemin % 100 katıya dönüşmesi yaklaşık
120 °C lik bir sıcaklık aralığında gerçekleşmektedir. Kalıba
740 °C de dökülen alaşım 550 °C lere geldiğinde içerisinde
hala sıvı içermektedir. Bu da geniş bir mushy bölgesi
oluşması anlamına gelmektedir. Literatürde sıcak yırtılma
oluşum mekanizmalarına bakıldığında, sıcak yırtılmanın
musy bölgesinde oluştuğu karşımıza çıkmaktadır [9]. Bu
bilgiler ışında çalışmada kullanılmış olan alaşımın sıcak
yırtılma oluşma eğilimi olan bir alaşım olduğu
anlaşılmaktadır.
T şekilli sıcak yırtılma test kalıplarına dökülen ilavesiz ve
AlSr15 ilaveli parçalardan alınan mikroyapı incelemeleri
sonucu elde edilen görüntüler Şekil 2’de sunulmuştur.
Şekilde verilen mikroyapılar incelendiğinde ilavesiz
dökümde tipik bir Al-Si-Cu alaşımı mikroyapısı göze
çarpmaktadır. α-Al dendritleri arasında şekillene Al-Si
ötektiğinin kaba silislerden oluştuğu açıkça görülmektedir.
İlavesiz mikroyapıda mikro poroziteler de görülmüştür.
Görülen bu mikro porozitelerin birçoğunun Al-Cu ötektiği
etrafında oluştuğu görülmektedir. AlSr15 ilaveli dökümlere
ait mikroyapı görüntüleri incelendiğinde ise Al-Si
ötektiğinin çok daha ince morfolojide oluştuğu net bir
şekilde görülmektedir. Bu da ilave edilen AlSr15 master
alaşımının ötektik silisleri modifiye edici etkisinden
kaynaklanmaktadır.
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ilaveli ve gaz gidermesiz, c) İlavesiz ve gaz gidermeli ve d)
AlSr15 ilaveli ve gaz gidermeli

Şekil 2. İlavesiz (a) ve AlSr15 ilaveli (b) dökümlerden elde
edilmiş mikroyapı görüntüleri
T şekilli sıcak yırtılma kalıplarından elde edilen parçalar
üzerinde görsel olarak incelemeler gerçekleştirilmiştir. Bu
incelemelerden elde edilen sonuçlar Şekil 3’de verilmiştir.
Şekildeki görüntüler gaz giderme parametresine göre analiz
edildiğinde; gaz giderme işleminin sıcak yırtılma eğiliminde
olumlu bir etkisinin olmadığı hatta ilavesiz dökümlerde daha
olumsuz
sonuçlar
verdiği
anlaşılmaktadır.
İlave
parametresine göre değerlendirildiğinde ise AlSr15
ilavesinin de sıcak yırtılma eğilimi üzerine önemli bir
olumlu etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Gaz giderme
işlemi yapıldıktan sonra sıvı metale uygulan tek işlem kalıba
doldurma işlemidir. Her ne kadar potada gaz giderme sonrası
kaliteli bir sıvı metal elde edilmiş olsa da kalıba dolum
sonrası bu kalitenin düştüğü bilinmektedir [14]. Kalıp
tasarımı ne kadar türbülans oluşumuna elverişli ise döküm
hatalarının oluşma ihtimali o derece fazla olacaktır. Çünkü
sıcak yırtılmanın oluşabilmesi için sıcak nokta bölgesinde
sıcak yırtılmayı tetikleyecek bir oksit yapısının (porozite)
mutlaka olması gerekmektedir [16]. Diğer taraftan AlSr15
ilavesinin Al alaşımlarında porozite oluşumunu artırdığı
bilinmektedir. T şekilli kalıba ilave edilen AlSr15 modifiye
edici alaşım ile türbülans oluşumuna elverişli kalıp tasarımı
birleşiminden elde edilen dökümlerde ciddi porozite
oluşmaları ve buna bağlı sıcak yırtılma hataları görülecektir.
Nitekim de bu çalışmadan elde edilen görsel bulgular da
bunu göstermektedir.

Şekil 3. T şekilli dökümlerden elde edilmiş parçaların sıcak
yırtılma yüzeyleri: a) İlavesiz ve gaz gidermesiz, b) AlSr15

Sıcak yırtılma hatasının incelenmesi için T şekilli kalıba
dökülen ve Şekil 3’de görseli verilen parçalar üzerinde sıcak
yırtılma şiddeti, sıcak yırtılma derecesi ve kritik düzleme
göre dikey yırtılma uzunluğu hesaplamaları yapılmış olup
elde edilen veriler literatürde [14] mevcut HTD formülü ile
incelenmiştir. Elde edilen HTD değerleri gaz giderme önce
ve sonrası için ayrı olmak üzere Şekil 4’de verilmiştir.
Şekilden de görüleceği üzere HTD değeri en düşük olan
ilavesiz ve gaz gidermesiz döküm parametresidir. Yani
hiçbir sıvı işlemine maruz bırakılmayan döküm
parametresinde en iyi sonuç elde edilmiştir. Sıvı metale
uygulanan her işlemin sıcak yırtılma hatası üzerinde
olumsuz bir etkisinin olduğu şekilden de açıkça
görülmektedir. Bu olumsuz etkiler için sadece sıvı
işlemlerini sorumlu tutmak doğru olmayacaktır. Bu
bulguların altında yatan ana faktörün kalıp tasarımı
olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Diğer bir değişle
kalıp tasarımı optimum seviyede yapılmadığı sürece sıvı
metale hangi işlem uygulanırsa uygulansın, uygulanan
işlemin etkisi net bir şekilde görülmeyecektir.

Şekil 4. Döküm paratmetreleri için hesaplanmış HTD
değişimleri: gaz gidermesiz (soldaki grafik) ve gaz
gidermeli (sağdaki grafik)
AlSr15 ilaveli dökümlerden ve ilavesiz dökümlerden elde
edilen sıcak yırtılma bölgeleri SEM incelemesine tabi
tutulmuş ve elde edilen görüntüler Şekil 5’de sunulmuştur.
Şekilde verilen SEM görüntüleri alaşımın katılaşma
morfolojisi ve Sr modifikasyonunun etkisi de göz önünde
bulundurularak incelendiğinde, ilave edilen AlSr15 master
alaşımının etkisi ile sıcak yırtılan bölgelerde dendrit
ayrılmasının meydana geldiği anlaşılmaktadır. Bu elde
edilen bulgu Campbell’ın [1] alüminyum alaşımlarında
sıcak yırtılma yaklaşımları ile uyuşmaktadır. Her ne kadar
Şekil 5’de temsili SEM görüntüleri verilmiş olsa da tüm
SEM görüntüler düşünüldüğünde, Sr ilavesinin mikroyapıyı
modifiye edici etkisinin yanında sıcak yırtılmayı da artırdığı
söylenebilmektedir. Si modifikasyonu ile mikroyapıyı
düzenleyen Sr ilavesi porozitelerin son katılaşan noktaya bu
çalışmada sıcak noktalara itilmesinde önemli rol
oynamaktadır [16]. Sıcak noktada toplanan poroziteler Al-
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Cu ötektiği katılaşırken sıcak yırtılmayı başlatma eğilimde
olacak derecede büyük ya da sayıca fazladırlar. Sıcak
yırtılmanın oluşması için sıcak noktada ya çok sayıda
porozite bulunmalı ya da az sayıda ve büyük boyutta
porozitelerin bulunması gerektiği literatürde [16] açıkça
anlatılmıştır. Son katılaşan noktadaki porozite morfolojisi
aslında sıcak yırtılma eğilimini belirlemektedir. Yani
porozitenin morfolojik özellikleri sıcak yırtılma üzerinde
etkili olan ana faktördür.

Şekil 5. İlavesiz (a) ve AlSr15 ilaveli (b)dökümlerde
görülen sıcak yırtılma yüzeylerin SEM görüntüleri
4. Sonuç
AlSr15 ilavesi ve gaz giderme prosesi ile Al8Si3Cu
alaşımında sıcak yırtılma oluşumun karakterize edildiği bu
çalışmadan aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilmektedir:


AlSr15 ilavesi her ne kadar mikroyapı modifiye ederek
düzenleme etkisine sahip olsa da sıcak yırtılma
eğilimini artırıcı bir etkisinin var olduğu
anlaşılmaktadır.



Gaz giderme işlemi sıvı metal kalitesini iyileştiren bir
prosestir. Fakat elde edilen bulgular göstermiştir ki,
sıcak yırtılmayı azaltmak için gaz giderme işleminden
sonra
türbülans
oluşumundan
kaçınılması
gerekmektedir.



Bu çalışmada kullanılan T şekilli sıcak yırtılma test
kalıbının bu test için çok uygun olmadığı
düşünülmektedir. Sıvı metale her ne işlem uygulanırsa
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uygulansın kalıp dolumu esnasında çok ciddi türbülans
oluşmasından dolayı sıcak yırtılma testi sonuçları
sağlıklı olmamaktadır.
Referanslar
[1] Campbell, J., Complete casting handbook: metal
casting processes, metallurgy, techniques and design.
Butterworth-Heinemann, (2015).
[2] Cáceres, C.H. and B.I. Selling, Casting defects and the
tensile properties of an AlSiMg alloy, 220 (1–2): p.
109-116, (1996).
[3] Eskin, D. and L. Katgerman, A quest for a new hot
tearing criterion, 38 (7): p. 1511-1519, (2007).
[4] Clyne, T., M. Wolf, and W. Kurz, The effect of melt
composition on solidification cracking of steel, with
particular reference to continuous casting, 13 (2): p.
259-266, (1982).
[5] M’Hamdi, M., A. Mo, and H.G. Fjær, TearSim: A twophase model addressing hot tearing formation during
aluminum direct chill casting, 37 (10): p. 3069-3083,
(2006).
[6] M’Hamdi, M., A. Mo, and C.L. Martin, Two-phase
modeling directed toward hot tearing formation in
aluminum direct chill casting, 33 (7): p. 2081-2093,
(2002).
[7] Rappaz, M., J.M. Drezet, and M. Gremaud, A new hottearing criterion, 30 (2): p. 449-455, (1999).
[8] Spittle, J. and A. Cushway, Influences of superheat and
grain structure on hot-tearing susceptibilities of AI-Cu
alloy castings, 10 (1): p. 6-13, (1983).
[9] Campbell, J., Castings : [the new metallurgy of cast
metals]. Butterworth Heinemann, (2003).
[10]Pumphrey, W.I. and P.H. Jennings, A Consideration of
the Nature of Brittleness at Temperature above the
Solidus in Castings and Welds in Aluminum Alloys,
75 (1948).
[11]Verö, J., The Hot-Shortness of Aluminum Alloys, 48
(1936).
[12]Pokorny, M., C. Monroe, C. Beckermann, L. Bichler,
and C. Ravindran, Prediction of Hot Tear Formation in
Magnesium Alloy Permanent Mold Casting, 2 (4): p.
41-53, (2008).
[13]Esfahani, M.R.N. and B. Niroumand, Study of hot
tearing of A206 aluminum alloy using Instrumented
Constrained T-shaped Casting method, 61 (3): p. 318324, (2010).
[14]Uludağ, M., R. Cetin, D. Dispinar, and M. Tiryakioğlu,
Effect of degassing and grain refinement on hot tearing
tendency in Al8Si3Cu alloy, 12 (3): p. 589-595,
(2018).
[15]Flemings, M.C., Solidification processing, 5 (10): p.
2121-2134, (1974).
[16]Uludağ, M., R. Çetin, and D. Dispinar, Freezing range,
melt quality, and hot tearing in Al-Si alloys, 49 (5): p.
1948-1961, (2018).

GERDİRME-DÜZELTME BANYOLARINDAKİ DETERJAN DERİŞİMİNİN
ÖLÇÜMÜ İÇİN SPEKTROSKOPİK VE KEMOMETRİK YÖNTEMLER
GELİŞTİRİLMESİ
2019 İstanbul 			
9. Uluslararası
Alüminyum Sempozyumu - 9th International Aluminium Symposium
ALUS’09
•

DEVELOPMEMNT OF SPECTROSCOPIC AND CHEMOMETRICS METHODS FOR MEASUREMENT OF
DETERGENT CONCENTRATION IN TENSION LEVELLING LINES
1
Gerdirme-Düzeltme
Banyolarındaki
İçin 2,3
Uçar1, Faruk ÇelebiDeterjan
, İsa Çakar1,Derişiminin
Vedat Topaloğlu1Ölçümü
, Durmuş Özdemir
Fırat Kurtal1, Özlem İnanç
Spektroskopik
ve Kemometrik Yöntemler Geliştirilmesi
1

ASSAN Alüminyum Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Dicle sok. No 40 41455 / Kocaeli, Türkiye

2
İzmir Yüksek
Teknoloji Kimya
Gülbahçe Mah.
Gülbahçe
Urla 35430 / İzmir,
Türkiye
Development
of Spectroscopic
andBölümü,
Chemometrics
Methods
for cad.
Measurement
of Detergent
3
OBA Kemometri,
Gülbahçe
Mah.Teknopark
Concentration
in Tension
Levelling
Lines İzmir A8 Binası Apt. No:1/45/21 Urla 35430 / İzmir, Türkiye

Fırat Kurtal¹, Özlem İnanç Uçar¹, Faruk Çelebi¹, İsa Çakar¹, Vedat Topaloğlu¹, Durmuş Özdemir²,³
Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Deterjanlı yağ giderme, Gerdirme düzeltme, FTIR, Kemometri
¹ASSAN Alüminyum, ²İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ³OBA Kemometri / Turkey

Abstract

Özet

Detergent concentration in degreasing baths for washing and
rinsing processes must be kept in defined ranges. There will
be an insufficient degreasing when the concentration falls
below the minimum limits while an excess detergent
concentration above maximum limits may cause darker
surfaces due to the alkaline nature of the detergents.
Currently, determination of the detergent concentrations in
degreasing baths is carrier out with titrimetric methods
where operator dependent titration errors are a serious issue
for an accurate and precise monitoring of the processes.
Besides, classical titrimetric methods may become time
consuming and results in hazardous waste. Therefore, there
is a need for novel concentration monitoring methods which
will be much faster while minimizing the waste management
problems.
The objective of this study is to develop a new Fourier
transform infrared spectroscopic (FTIR) method combined
with genetic algorithms based multivariate calibration
methods for the determination of detergent concentrations in
degreasing baths. Process samples from the production lines
had been collected for a period of two months and reference
titrimetric analysis of the samples had been performed along
with FTIR spectroscopic data collection for each sample.
Resulting FTIR spectra combined with the reference
titrimetric analysis values were used to develop
chemometrics multivariate calibration models by using
genetic inverse least squares (GILS) and partial least squares
(PLS) methods. The results had been demonstrated that it is
possible to determine detergent concentration much faster
compared to the conventional titrimetric method with just a
drop of the sample on an ATR crystal by the new FTIR
spectroscopy based chemometrics methods. The long term
validation tests indicated more than 99% agreement between
reference results and new method results.

Deterjanlı yağ giderme proseslerinde yıkama ve durulama
banyolarındaki deterjan konsantrasyonunun tanımlanan
aralıklarda olması oldukça önemlidir. Minimum değerin
altında çalışıldığında doğru bir yağ giderme-temizleme
işlemi gerçekleşmezken, maksimum konsantrasyonun
üstünde çalışıldığında deterjanın alkali karakterinden dolayı
alüminyum yüzeyinde matlaşma meydana gelmektedir.
Deterjan konsantrasyonu mevcut durumda titrimetrik
yöntemle ölçülmekte olup, manuel işlem yapılması nedeni
ile kullanıcıya bağlı hata ihtimali artmaktadır. Ayrıca, analiz
süresi ve atık kimyasal miktarı gibi, ölçümü olumsuz yönde
etkileyen parametreler bulunmaktadır. Mevcut metodda
varolan
olumsuz
parametreler
düşünüldüğünde
tekrarlanabilir ve sürekli sonuçlar alınabilecek, test süresini
minimuma indirecek ve atık yönetimini optimize edebilecek
yeni bir yöntem ihtiyacı doğmuştur.
Bu çalışmanın amacı, halen mevcut titrimetrik yöntemle
ölçülen deterjan konsantrasyonunun Fourier dönüşümlü
kızılötesi (FTIR) spektrokopisi yardımıyla genetik
algoritmalara dayalı çok değişkenli kalibrasyon metodları ile
ölçümünü gerçekleştirmektir. Bu bağlamda, iki aylık bir
süreçte işletme hattından alınan örneklerin referans
titrimetrik analizleri ve FTIR spektrumları eş zamanlı olarak
toplanmıştır. Elde edilen spektral veriler referans analizler
ile birleştirilerek genetik ters en küçük kareler (GILS) ve
kısmi en küçük kareler (PLS) kemometrik çok değişkenli
kalibrasyon metotları işlenmiş ve en uygun modeller
oluşturulmuştur. Ortaya çıkan sonuçlar, söz konusu deterjan
konsantrasyonunun çok daha kısa sürede sadece bir damla
örnek kullanarak kemometrik veri analizi ile desteklenmiş
FTIR spektrokoisi yöntemi kullanılarak %99 ve üzerinde bir
başarı ile ölçülebileceğini göstermiştir.
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1. Giriş
Gerdirme-Düzeltme prosesi haddeleme işlemi esnasında
malzemede oluşabilecek düzensizliklerin levha eni boyunca
uygulanan gergilerle bertaraf edildiği bir işlemdir. Üretimin
son aşaması olduğu için, haddeleme prosesi gereği malzeme
yüzeyinde kalmış olabilecek hadde yağı da hat üzerinde
bulunan yıkama ve durulama üniteleri ile yüzeyden
uzaklaştırılır.
Deterjanlı Gerdirme-Düzeltme prosesinde Yıkama ve
Durulama tankları bulunur. Yağlı levha malzeme açıcı
merdanelerden çıktıktan sonra yatay şekilde önce yıkama
tankına gelir. Burada, yıkama banyosundaki ideal oranlı sudeterjan karışımı nozüller vasıtasıyla ve belirli bir açıyla
malzemenin alt ve üst yüzeylerine püskürtülür. Bu aşamada
levha yüzeyinde deterjan yüzey aktiflerinin yağ
moleküllerini hapsettiği düşünülmelidir. Yüzeydeki deterjan
eğer uzaklaştırılmazsa matlaşmaya sebep olur ve görsel
kusurlar oluşur. Bu nedenle deterjanın da yüzeyden
uzaklaştırılması gerekir. Deterjanın uzaklaştırıldığı işlem
durulama tankında gerçekleşir. Yine nozüller vasıtasıyla ve
belirli bir açıyla malzemenin alt ve üst yüzeylerine yumuşak
su püskürtülür. Su varlığı alüminyum yüzeyinde
oksitlenmelere sebebiyet verir. Bu nedenle yüzeyde su
kalmaması için malzeme sarıcı merdaneye gelmeden önce
hava ile sıyırma yapılır ve yüzey sudan arındırılır. Durulama
tankları, daha iyi bir yüzey işlemi gerçekleştirebilmek için
birden fazla olabilir.
Aluminyum levha haddeleme süreçlerinde tav öncesi levha
yüzeyinde kalan yağların uzaklaştırılması amacıyla
uygulanan deterjanlı yağ giderme işleminde hem yıkama
hem de durulama banyolarındaki deterjan derişiminin
tanımlanan aralıklarda olması oldukça önemlidir. Minimum
değerin altında çalışıldığında doğru bir yağ gidermetemizleme işlemi gerçekleşmezken, önerilen maksimum
konsantrasyonun üstünde çalışıldığında deterjanın alkali
özelliğinden dolayı alüminyum yüzeyinde matlaşmaya
neden olabilmektedir. Bu bağlamda, süreçlerde kullanılan
yıkama ve durulama banyolarındaki detarjan derişimi
düzenli olarak ölçüm gerektirmekte olup genel olarak metil
oranj indikatörü varlığında 0.5 N HCl ile titarasyon yöntemi
bilinen en yaygın yöntem olarak kullanılmaktadır. Öte
yandan her bir titrasyon için 50 mL örnek ile çalışılmakta
olup, titrasyon sonucunda eklenen asitte göz önüne
alındığında uzun vadede ciddi bir atık bertaraf sonunu
gündeme gelmektedir. Deterjan derişiminin mevcut
durumda titrimetrik yöntemle manuel olarak bir operatör
tarafından yapılması kullanıcıya bağlı hata ihtimalini
artırmaktadır. Ayrıca, analiz süresinin uzunluğu, ölçümü
olumsuz yönde etkileyen bir durum olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bütün bu dezavantajlar dikkate alındığında,
tekrarlanabilirliği yüksek, sürekli sonuçlar alınabilecek, test
süresini minimuma indirecek ve atık yönetimini optimize
edebilecek kemometrik çok değişkenli veri analizi ile
desteklenmiş Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR)
spektroskopisine dayalı yeni bir yöntemin geliştirlmesi bu
çalışmanın temel amacı olarak ortaya çıkmıştır.
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FTIR spektroskopisi son yıllarda zayıflatılmış toplam
reflektans (ATR) aksesuarı gibi yenilikçi spektrum alma
ekipmaları ile hem katı hemde sıvı örneklerin kantitatif
analizinde petrokimyadan gıdaya [1–5] pek çok alanda
oldukça etkin çözümler sunan bir spektroskopi teknik olarak
ön plana çıkmıştır. Özellikle kemometrik çok değişkenli
kalibrasyon metotlarından kısmi en küçük kareler (Partial
Least Squares, PLS) ve genetik algoritmlar ile desteklenmiş
ters en küçük kareler (Genetic Inverse Least Squares, GILS)
gibi kemometrik çok değişkenli kalibrasyonu metotları ile
oldukça başarılı sonuçların alındığı görülmektedir [6–8]. Bu
çalışman kapsamında deterjanlı yağ giderme proseslerindeki
yıkama ve durulama banyolarında halen mevcut titrimetrik
yöntemle ölçülen deterjan konsantrasyonu Fourier
dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektrokopisi yardımıyla
genetik algoritmalara dayalı çok değişkenli kalibrasyon
metodları ile ölçümünü gerçekleştirmektir. Bu bağlamda
genetik ters en küçük kareler (GILS) ve kısmi en küçük
kareler (PLS) metotları kullanılarak kemometrik çok
değişkenli kalibrasyon modelleri oluşturulmuştur.
2. Deneysel Çalışmalar
Çalışma kapsamında, iki aylık bir süreçte işletme hattından
alınan örneklerin referans titrimetrik analizleri ve FTIRATR spektrumları eş zamanlı olarak toplanmıştır.
Alüminyum levha Gerdirme-Düzeltme hatlarındaki yıkama
ve durulama banyolarından düzenli olarak alınan
örneklerden 50 mL’lik her bir örneğe 3-4 damla metil oranj
indikatörü eklenip 0.5 N HCl ile renk dönüşüm noktasına
kadar titre edildikten sonra harcanan HCl hacmi Eşitlik 1’de
verilen denklem ile g/L cinsinde banyolardaki detarjan
derişimi hesaplanmaktadır.
Derişim= mL HCl x 2 x0.5 N * 2

(1)

Eş zamanlı olarak, titrasyonu gerçekleştirlen her bir
örnekten 2-3 damla FTIR spektrometresindeki ATR
kristaline damlatılarak 4000 – 600 cm-1 dalga sayısı
aralığında spektrumlar hava zemin spektumuna karşı
kaydedilmiştir. Çizelge 1 ve 2’de çok değişkenli kalibrasyon
modellerinin oluşturulmasında kullanılan kalibrasyon ve
bağımsız validasyon setlerindeki örneklerin referans
titrasyon sonuçları verilmiştir.

Çizelge 1. Çok değişkenli kalibrasyon modellerinde
kullanılan kalibrasyon setindeki örneklerin referans
titrasyon sonuçları.
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Çizelge 1. Çok değişkenli kalibrasyon modellerinde
kullanılan bağımsız validasyon setindeki örneklerin referan
titrasyon sonuçları.

15.16 V9

3.68 V17

11.92

3. Sonuçlar ve Tartışma
Şekil 1’de kalibrasyon ve bağımsız validasyon setlerinde
kullanılan örneklerin FTIR spektrumları verilmiştir. Şekil
2’de derişimleri 1, 10, 20, 30, 40 ve 50 g/L olan 6 adet
örneğin FTIR spektrumları 1150–1050 cm-1 bölgesindeki
deterjan pikindeki değişimin genişletilerek verilmiştir.

Absorbans

Şekil 1. Kalibrasyon ve bağımsız validasyon setlerindeki
örneklerin FTIR-ATR spektrumları.
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Şekil 2. Derişimleri 1, 10, 20, 30, 40 ve 50 g/L olan 6 adet
örneğin FTIR spektrumlarındaki 1150–1050 cm-1
bölgesindeki deterjan pikindeki değişimi
Örneklerin FTIR spektrumları yakından incelendiğinde
özellikle 1150 – 1050 cm-1 bölgesindeki küçük pikin
sistemlerden alınan örneklerin deterjan derişimi ile bir
değişkenlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu noktada,
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kemometrik çok değişkenli kalibrasyon metotları öncesinde
sadece bu küçük pik bilgisi kullanılarak Beer yasasından
hareketle basit tek değişkenli kalibrasyon modelinin
kurulabilme ihtimali araştırılmıştır. Şekil 2’deki büyütülmüş
görüntüden yola çıkılarak 1114 cm-1 dek pik maksimum
değerleri ile kalibrasyon grafiği oluşturulmuştur (Şekil 3).
Bu grafikte verilen denklem kullanılarak hesaplanan tahmini
derişimler kullanılarak çizilen referans derişim değerlerine
karşı tahmin edilen derişim grafiği Şekil 4’te verilmiştir.
0.145

y = 0.0005x + 0.1027
R² = 0.9143

0.14
0.13
0.125

görülmektedir. Bu bağlamda ilgili grafikte verilen eşitlik
kullanılarak elde edilen referans derişim değerlerine karşılık
tahmin edilen derişim değerlerinin R2 değeri 0.91 düzeyinde
kalmıştır. Oluşturulan modelin standart kalibrasyon hatası
(SEC) 4.52 ve standard tahmin hatası (SEP) 4.84 g/L olarak
hesaplanmıştır. Her ne kadar deterjan derişiminin 1 – 60 g/L
aralığında değiştiği bir aralıkta 4 – 5 g/L aralığında görülen
hatalar anşaşılabilir olarak değerlendirilebilsede kalibrasyon
ve bağımsız validasyon setlerindeki örneklerin büyük
çoğunluğununun derişimleri 20 g/L değerinin altında olduğu
dikkate alındığında söz konusu hata değerleri oldukça
yüksek değerlerdir. Bu noktadan hareketle Tablo 1 ve 2’de
verilen kalibrasyon ve bağımsız validasyon setleri
kullanılarak kemometrik çok değişkenli kalibrasyon
modelleri PLS ve GILS metotları ile oluşturulmuştur (Şekil
5 ve 6).
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Şekil 3. Derişimine karşı 1114 cm-1 de görülen detarjan piki
kullanılarak oluşturulan tek değişkenli kalibrasyon grafiği.
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Şekil 5. PLS metodu ile oluşturulan modelin referans
değerlere karşı tahmin edilen derişimlerinin korelasyon
grafiği.
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Şekil 4. Basit tek değişkenli kalibrasyon yaklaşımı ile
oluşturulan referans değerlere karşı tahmin edilen
derişimlerin grafiği.
Basit tek değişkenli kalibrasyon grafiğine bakıldığında 1114
cm-1 dalga sayısındaki pik absorbans değerleri ile deterjan
derişimleri arasında oldukça iyi korelasyon olduğu
göülmekle birlikte özellikle 20 g/L derişim değerinin
altındaki pek çok örnekte doğrusallıktan sapmalar olduğu
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PLS metoduyla elde edilen moodelin R2 değeri tek
değişkenli kalibrasyon yaklaşımı ile elde edilen modelin R2
değerinden çok daha iyi olup 0.99’dan daha iyi bir değer
olarak hesaplanmıştır. Ayrıca modelin SEC değeri 0.86 g/L
iken, SEP değeri 1.45 g/L olarak gerçekleşmiştir. Bu
bağlamda tek değişkenli kalibrasyonda 4–5 g/L civarındaki
hata değerleri 1.5 g/L değerinin altına inmiştir. Öte yandan
söz konusu PLS modeli 10 adet temel bileşen ile
oluşturulmuştur. Her ne kadar tek değişkenli kalibrasyon
yaklaşımına göre çok daha iyi bir model oluşturulmuş
olmakla birlikte SEC ve SEP değeri arasındaki fark görece
yüksek olup PLS modelinin küçük spektral değişikliklere
duyarlılığını artırma eğiliminde olduğunu göstermektedir.
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y = 0.9824x + 0.2262
R² = 0.9924

4. Sonuç
Çalışma kapsamında elde edilen spektral veriler referans
analizler ile birleştirilerek genetik ters en küçük kareler
(GILS) ve kısmi en küçük kareler (PLS) kemometrik çok
değişkenli kalibrasyon metotları geliştirilmiş ve en uygun
modeller oluşturulmuştur. Ortaya çıkan sonuçlar, söz
konusu deterjan derişiminin çok daha kısa sürede sadece 23 damla örnek kullanarak kemometrik veri analizi ile
desteklenmiş FTIR spektrokopisi yöntemi kullanılarak %99
ve üzerinde bir başarı ile ölçülebileceğini göstermiştir.
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Şekil 6. GILS metodu ile oluşturulan modelin referans
değerlere karşı tahmin edilen derişimlerinin korelasyon
grafiği.
GILS metoduyla oluşturlan kemometrik çok değişkenli
kalibrasyon modelinin R2 değeri 0.992 olurken, SEC değeri
görece PLS modelinin SEC değerine göre biraz daha yüksek
olup 1.30 g/L olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan söz
konusu modelin SEP değeri 1.24 g/L olup PLS sonucundan
daha iyidir. Ayrıca SEP ve SEC değerleri çok daha uyumlu
olup ilgili modelin “overfit” olma ihtmalinin söz konusu
olmadığını göstermektedir. Elde edilen bu sonuçlara
bakıldığında modelleme amacıyla kullanılan üç ayrı metot
arasından en güvenilir sunucun GILS metodu ile elde
edildiği görülmektedir. Bu bağlamda, GILS modeli en iyi
model olarak seçilmiş ve yaklaşık iki aylık bir test aşamasına
tabi tutularak 71 adet işletme örneğinin deterjan derişimleri
hem titrimetrik metot ile hem de GILS metodu ile ölçülmüş
olup sonuçlar Şekil 7’de verilmiştir.
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aylık bir periyotta gerçekleştiği dikkate alındığında
geliştirlen modelin karalı ve tutarlı sonuçlar ortaya koyduğu
anlaşılmaktadır.
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Şekil 7. İşletme örnekleri ile GILS modelinin 71 örnekle
yapılan test çalışması sonuçları.
Şekil 7’de verilen test çalışması sonuçlarına bakıldığında
geliştirilen GILS modelinin işletme örneklerinin analizinde
referans değerlerle oldukça uyumlu sonuçlar verdiği
görülmektedir. Özellikle söz konusu test çalımasının iki
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MODİFİKASYONUNUN DARBE DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ
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EFFECT OF Sr MODIFICATION ON IMPACT RESISTANCE IN ETIAL 171 ALLOY PRODUCED BY
Geri
Dönüşüm ile Üretilen ETİAL 171
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Abstract
The biggest advantage of production with recycling is
saving energy, reducing energy and raw material costs. In
this study, it is aimed to pour ETIAL 171 alloy from scrap
aluminum materials by using the recyclable property of
aluminum and thus to minimize the environmental damage
caused by aluminum beverage cans. Used box aluminum
packages were collected from nature and melted in
aluminum melting and alloying furnace. Silicon,
magnesium and manganese were added respectively to
convert the chemical composition of the molten liquid
aluminum to the form of ETIAL 171. After each addition,
the chemical composition verification was performed with
the spectrometer. Al3B + AlSr15 master alloy was added to
the liquid alloy obtained in ETIAL 171 form and then cast
into sand mold. Microstructure examination was performed
on the samples obtained from casting. Charpy impact test
was performed after T6 heat treatment of the samples. The
results of the charpy impact test, tensile strength and
percent elongation were investigated with the addition of
the master alloy.
Özet
Geri dönüşüm ile üretimin en büyük avantajı enerjiden
tasarruf ederek, enerji ve ham madde maliyetini
düşürmektir.
Bu
çalışmada,
alüminyumun
geri
dönüştürülebilir
özelliğinden
yararlanılarak
hurda
alüminyum malzemelerinden ETİ-AL 171 alaşımının
dökülmesi ve bu sayede alüminyum içecek kutularının
çevreye verdiği zararların minimize edilerek sektöre
kazandırılması amaçlanmıştır. Kullanılmış kutu alüminyum
ambalajlar doğadan toplanarak alüminyum ergitme ve
alaşımlandırma ocağında ergitilmiştir. Ergitilmiş sıvı
alüminyumun kimyasal kompozisyonunun ETİAL 171
formuna getirilmesi için içerisine sırası ile silisyum(Si),
magnezyum(Mg) ve mangan(Mn) ilaveleri yapılmıştır. Her
ilaveden sonra spektrometre cihazı ile kimyasal
kompozisyon doğrulaması gerçekleştirilmiştir. ETİAL 171
formda elde edilen sıvı alaşıma Al3B+AlSr15 master
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alaşımı ilavesi yapılmış ve ardından kum kalıba dökümü
gerçekleştirilmiştir. Dökümden elde edilen numuneler
üzerinde mikroyapı incelemesi yapılmıştır. Çentik darbe
testi numunelere T6 ısıl işlemi uygulandıktan sonra
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen çentik darbe testi, çekme
mukavemeti ve yüzde uzama sonuçlarının ilave edilen
master alaşımı ile nasıl değiştiği araştırılmıştır.
1. Giriş
Sıvı durumda olan alüminyuma, alaşımlandırma işlemi
uygulanarak istenilen birçok özellik kazandırılabilir.
Alaşımlandırma işlemiyle istenilen özelliklerin elde
edildiği alüminyum alaşımları, endüstride çelikten sonra en
önemli alternatif malzeme haline gelmiştir. Gözde
malzemelerden
biri
haline
gelen
alüminyum
malzemelerinin özellikleri; arttırılabilir mukavemet
özelliğine sahip olması, yoğunluklarının düşük olması, ısı
ve elektrik iletkenliklerinin iyi olması, kolay işlenebilirliğe
sahip olması, döküm kabiliyetinin yüksek olması ve geri
dönüştürülebilir olmasıdır [1,2]. Otomotiv ve havacılık
sektörlerinde alüminyum kullanımının oldukça yüksek bir
artış göstermesi, alüminyum ihtiyacının artmasına
sebebiyet
vermiştir
[3].
Bundan
dolayı,
geri
dönüştürülebilir
özelliğe
sahip
olan
alüminyum
malzemelerinin önemi gitgide artmaktadır. Endüstriyel
atıklar ve tüketilen ürünlerden elde edilen alüminyum
hurdalar geri dönüştürülmeye başlanmıştır. Alüminyum
hurdalarının büyük bir kısmı içecek kutularından
kaynaklanmakta olup, ikincil üretimde içecek kutularının
oranı % 27-55 arasında değişmektedir [5]. Geri dönüşüm
sayesinde, kullanılmış olan alüminyum hurdaların çevreye
verdiği zararlarında önüne geçilmesi sağlanmıştır.
Alüminyum alaşımlarında, geri dönüşümle üretimin (ikincil
üretim) saf cevherden üretime (birincil üretim) göre birçok
avantajı bulunmaktadır. Kullanılmış olan alüminyumun
geri kazandırılması daha az enerji ve hammadde tüketimi
anlamına gelmektedir. Geri dönüşüm ile üretimde
kullanılan enerji birincil üretimde kullanılan enerjinin
sadece % 5’i kadardır [4]. Birincil üretimin her bir
aşamasında yüksek miktarda katı atık ve zararlı gazlar
üretilmektedir. Bunların en önemlileri, alüminyumun
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arıtılması esnasında oluşan kırmızı çamurlar, maden atıkları
ve sera gazlarıdır. İkincil üretimde azaltılmış emisyonlar
kullanılarak atık su problemi % 97 oranında, sera gazı
problemi % 95 oranında azaltılmaktadır [4,5].
Geri dönüşüm ile üretilen alüminyum alaşımlarından olan
ETİAL 171 bünyesinde alaşım elementi olarak Al, Si ve
Mg barındırmaktadır. Bu alaşım yaklaşık olarak % 9-10.5
Si içermektedir [6]. İkincil üretim metoduyla üretimi
sağlanan ETİAL 171 alaşımı, saf alüminyuma göre daha
yüksek mekanik özelliklere sahiptir. Bu alaşımın mekanik
özellikleri ötektik Si partiküllerine, α-Al fazına, özellikle
Mg2Si fazlarına bağlıdır [7]. Literatürde saf alüminyumun
sertliği yaklaşık 20 HV olarak bilinmektedir. ETİAL 171
alaşımında sertlik değeri 70 HV değerine kadar
yükselmiştir. Çekme mukavemeti değerleri ise 40-100
N/mm2 den 176 N/mm2 değerine kadar yükselmekte olup
yadsınamayacak değerde farklılık gözlemlenmiştir [6].
Alüminyum alaşımlarında sahip oldukları mekanik
özellikleri iyileştirmek amacıyla bazı modifikasyon
işlemleri
gerçekleştirilmektedir.
Bunların
en
önemlilerinden biri de Stronsiyum(Sr) modifikasyonudur.
Al-Si alaşımlarında var olan silisyum yapıya iğnesel olarak
yerleşmektedir. Bundan dolayı yapı daha gevrek forma
dönüşmektedir. Sr modifikasyonu yapılarak silisyumların
önü tıkanır ve iğnesel oluşumu engellenerek daha küçük
formda ve küresel biçimde oluşumuna yol açılır. Böylece
silis morfolojisi modifiye edilmiş olur [7]. Sr ilavesi
mekanik ve mikroyapı özelliklerini geliştirirken, [8] dökme
alaşımlarında olumsuz etki yaratan porozite miktarında
yadsınamayacak derecede artışa sebebiyet vermektedir [910]. Farklı ppm düzeyinde Sr ilavesi farklı oranlarda
porozite oluşumuna sebebiyet verebilir. Emadi ve
arkadaşları tarafından [11] yapılan çalışmada porozitenin
artmasına neden olabilecek faktörler olarak; eriyikteki
hidrojen miktarındaki artış, inklüzyon içeriğindeki artış ve
ergimiş metalin yüzey gerilimindeki değişim şeklinde
sıralanmıştır.
Metalik malzemelerde arzu edilen mekanik özelliklerin
elde edilebilmesi için master alaşım ilavesi ve
modifikasyon işlemleri dışında ısıl işlem uygulamalarına da
tabii tutulmaktadır. En yaygın olarak kullanılan ısıl işlem
uygulaması demir dışı malzemelerde sıklıkla kullanılan
çökelme sertleşmesidir. Bu uygulama literatürde T6 ısıl
işlemi olarak yerini almaktadır. Çözeltiye alma, su verme,
yaşlandırma aşamaları olmak üzere 3 ana kısımdan
meydana gelmektedir. Çözeltiye alma işlemiyle katı hal
çözünürlüğünün arttırılması hedeflenmektedir. Bunun için
alaşım solidüs sıcaklığının üzerindeki bir sıcaklığa
ısıtılmaktadır. Ardından su verme işlemiyle birlikte alaşım
aniden soğutulur ve ikincil fazların çökelmesi önlenerek
aşırı doymuş bir yapı elde edilir [12]. Yaşlandırma
aşamasıyla birlikte dayanımı arttıran elementlerin
çökelmesi sağlanmaktadır. Bu aşamadan sonra alaşım
sertlik ve mukavemet kazanmış olur. Literatürde AlSi10Mg
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alaşımının T6 ısıl işlemi için literatürde farklı süre ve
sıcaklıklar mevcuttur [6]. Çözeltiye alma işlemi için
önerilen sıcaklık 530 °C ve 4-8 saat arasında işlem süresi
gerektirirken, yaşlandırma işlemi için de 160 °C
sıcaklığında 8-16 saat süre aralığında iyi sonuçlar alındığı
tespit edilmiştir [6]. Vatansever ve arkadaşları tarafından
[6] AlSi10Mg alaşımına ısıl işlem uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarında AlSi10Mg alaşımının
mikroyapısının ve mekanik özelliklerinin T6 ısıl işlemiyle
birlikte nasıl değiştiğini incelemişlerdir. Alaşımda saatte
50°C sıcaklık artışı sağlanarak alaşım 530 °C’ye kadar
ısıtılmıştır. Yaşlandırma işlemi için ise uygulanan sıcaklık
160°C iken bekletilme süresi 6 saat olarak belirlenmiştir.
Yapılan ısıl işlem uygulaması ardından mikroyapı
incelemesi gerçekleştirildiğinde, alüminyum içerisindeki
silis fazının küresele yakın tanelere dönüştüğü ve dendritik
yapının değiştiği gözlemlenmiştir. Mekanik özellikler
üzerindeki etkisi tespit edilirken sertlik ve çekme
mukavemeti değerleri ölçülmüştür. Elde edilen değerler ile
çekme mukavemeti değerinde % 40,77 oranında artış
gösterdiği saptanmıştır [6].
Bu çalışma kapsamında AlSi10Mg alaşımına master alaşım
ilaveleri gerçekleştirilmiştir. Isıl işlemli ve ısıl işlemsiz
parametreler altında silis morfolojisini daha küresel hale
getiren Sr modifikasyonunun mikroyapıdaki silis
morfolojisine, mekanik özelliklere ve buna bağlı olarak
darbe dayanımı, çekme mukavemeti ve yüzde uzama
değerleri üzerine etkisi detaylı bir şekilde incelenmiştir.
2. Deneysel Çalışmalar
Çalışma kapsamında ETİAL 171 alaşımının geri dönüşümü
sağlanarak üretilebilmesi için çevreden toplanan
alüminyum içerikli kutular kullanılmıştır. Çevreden
toplanan alüminyum içerikli hurdalar ergitilmiştir.
Ergitilmiş olan sıvı metalin kimyasal analiz içeriği Çizelge
1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Hurdaların ilaveler öncesi kimyasal
kompozisyonu

Ergitilmiş olan alüminyum hurdalarına gerekli alaşım
elementleri ilaveleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan her bir
ilaveden sonra kimyasal kompozisyonun doğruluğu
spektrometre cihazı ile kontrol edilmiştir. Bu ilaveler
sırasıyla Si, Si+Mg ve Mn şeklindedir. Yapılan ilaveler
sonrası ETİAL 171 formuna getirilen alaşımdan alınan
nihai örneğin kimyasal analiz sonuçları Çizelge 2’de
sunulmuştur.
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Çizelge 2. İlaveler sonrası elde edilen ETİAL-171 alaşım
kompozisyonu

Elde edilen ETİAL 171 formundaki sıvı alaşıma master
alaşım ilaveleri yapılmıştır. İlk olarak tane inceltici özelliği
gösteren Al3B sıvı ergiyiğe dahil edilmiştir. Kimyasal
analiz sonucunda borun miktarı 0.0005 seviyelerinden
0.0022 değerlerine yükselmiştir. Bu ilave ardından, AlSr15
ilavesi gerçekleştirilmiş 20 dakikalık beklemenin ardından
kimyasal kompozisyon ölçümü gerçekleştirilmiş ve 6’lı
çekme test çubuklarına dökümü yapılmıştır. Sr miktarı
0.0001’den 0.0061 değerine artış göstermiştir. Kalıplar % 2
sodyum silikat içeren silis kumu ile hazırlanmışlardır.
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Ardından numuneler oda sıcaklığında su verme işlemine
tabii tutulmuştur. Son aşama olan yaşlandırma işlemi için
numuneler 180°C de 4 saat olmak üzere fırında
bekletilmiştir.
Isıl işlem uygulanmış ve ısıl işlem uygulanmamış
dikdörtgen şekilli numunelerin her biri 4 eşit parçaya
kesilmiştir. Bu numunelerden biri mikroyapı analizi için
ayrılmıştır. Mikroyapı analizi yapılacak olan numuneler
metalografik aşamalarına tabii tutulmuş ve bu aşamalar
esnasında kontrol amaçlı Nikon marka metal mikroskobu
kullanılmıştır. Clemex marka görüntü analiz cihazı
kullanılarak görüntü analizi yapılmış ve görüntüler
kaydedilmiştir. Charpy darbe dayanımı testleri için Alşa,
300 J Centik Darbe Test cihazı kullanılmıştır. 55*10*10
mm boyutuna ayarlanmış olan numunelere v çentik
açılmasının ardından cihaza yerleştirilerek test edilmiştir.
3. Sonuçlar ve Tartışma

Şekil 1. Çalışmada kullanılan 6’ lı çekme test çubuklarının
görüntüsü, a) çubukların tasarım ölçüleri, b) dökümü
gerçekleştirilen test çubukları
Yapılan dökümler sonucunda ilavesiz ve Al3B+AlSr15
ilaveli parametrelere ait parçalar elde edilmiştir. Yapılan
döküm sonucunda elde edilen 10 adet 13 mm çapında ve
150 mm uzunluğunda çubuk, 2 adet 11X11X150 ölçüsünde
dikdörtgen şekilli uzun çubuk ısıl işleme tabii tutulmuştur.
Bu doğrultuda T6 ısıl işlemi olarak bilinen çökelme
sertleşmesi ısıl işlemi uygulanmıştır. Bu işlem çözeltiye
alma, su verme ve yaşlandırma işlemi olmak üzere 3
aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak çözeltiye alma işlemi
için numuneler 525°C de 2 saat kül fırında bekletilmiştir.
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Kum kalıba dökümü gerçekleştirilen AlSi10Mg alaşımının
ilavesiz ve Al3B+AlSr15 ilaveli döküm parçalarından elde
edilen mikroyapı görüntüleri ısıl işlemli ve ısıl işlemsiz
parametreler altında Şekil 2’de verilmiştir. Verilen
mikroyapı görüntüleri incelendiğinde, ilavesiz AlSi10Mg
alaşımında silisler kaba ve iğnemsi formda görülmektedir.
B ve Sr ilavesi ile mikroyapıdaki değişiklik incelendiğinde
ise B ilavesi sayesinde dendritik morfolojisinin küçüldüğü,
Sr ilavesi ile silis morfolojisi modifiye edilmiş daha ince ve
küçük morfolojide silis yapıları elde edilmiştir. Bu değişim
literatürde yapılan çalışmalarla [7,13] desteklenmiş Sr
ilavesinin silis morfolojisindeki etkisi gözler önüne
serilmiştir. Master alaşımı ilavesiyle birlikte daha yüksek
sıvı metal kalitesinde dökümler gerçekleştirilebilmektedir.
Buna sebep olarak, master alaşımları yüksek yoğunluğa
sahip olduğu için sıvının içine atıldığında potanın dibine
doğru ilerlerken sıvı metal içerisindeki oksit tabakasını da
beraberinde götürmektedir. Isıl işlemli ve ısıl işlemsiz
mikroyapı görüntüleri kıyaslandığında iki görüntü
arasındaki fark detaylı bir şekilde görülmektedir. Çünkü ısıl
işlem parametresiyle birlikte mikroyapıdaki fazların
morfolojileri değişmektedir. Şekil 2’de verilen ısıl işlemsiz
görüntüler incelendiğinde kaba α-Al dendritleri göze
çarparken ısıl işlem uygulaması sonucu dendritik yapılarda
değişiklik gözlemlenmektedir. T6 ısıl işlemi silisyum
fazlarının yapısını değiştirerek küresele yakın tanelere
dönüştürdüğü gözlemlenmektedir. Ana faz içinde taneler
ince fakat daha yoğun yapıda dağılım göstermektedir.
Mikroyapıdaki değişim sayesinde mekanik özelliklerde de
farklılıklar sağlanmaktadır. Bununla ilgili olarak literatürde
yapılan çalışmada ısıl işlem parametresinin mekanik
özelliklere etkisini desteklemektedir [6].
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Şekil 3. İlavesiz ve Al3B+AlSr15 ilaveli dökümlerin ısıl
işlemli ve ısıl işlemsiz çekme mukavemet değerleri
Şekil 2. a) ilavesiz-ısıl işlemsiz, b) ilavesiz-ısıl işlemli, c)
Al3B+AlSr15 ilaveli-ısıl işlemiz, d) Al3B+AlSr15 ısıl
işlemli
Şekil 3’de verilen grafik incelendiğinde T6 ısıl işleminin
çekme mukavemetini önemli derecede iyileştirdiği
anlaşılmaktadır. Fakat ısıl işlem öncesi ilavesiz döküme
Al3B+AlSr15 ilavelerinin ardından çekme mukavemeti
değerlerinde ciddi bir fark gözlemlenmemiştir. Isıl işlem
parametresinin uygulanmasının ardından ilavesiz ve
Al3B+AlSr15 ilaveli dökümlerin çekme mukavemeti
değerlerinde önemli bir artış gerçekleşmiştir. İlavesiz
dökümde ilaveli döküme nazaran daha ciddi bir artış
olduğu elde edilen veriler sayesinde açıkça görülmektedir.
Sr ilavesinin çekme mukavemetine etkisi ısıl işlem görmüş
numunelerde daha net bir şekilde fark edilebilmektedir. Sr
oksit oluşumunu arttırdığı ve buna bağlı olarak porozite
miktarlarını da ciddi bir şekilde arttırdığı bilinmektedir
[11]. Katılaşma esnasında, sıvı metale ilave edilmiş B ve Sr
etkisinden dolayı poroziteler lokalize olarak son katılaşan
bölgede toplanma eğilimindedirler. Bu toplanan
porozitelerin dağılımı, büyüklüğü, sayısı, lokasyonu ve
hatta oryantasyonu döküm kalitesi üzerinde ciddi bir rol
oynamaktadır [10]. Şekil 4’de verilen grafikten de
anlaşıldığı gibi Sr ilavesi çekme mukavemeti üzerinde
olumsuz etkiye sahiptir. Bu literatürdeki mevcut
çalışmalara [11] bakıldığında beklenen bir bulgudur.

Şekil 4’de verilen grafik incelendiğinde T6 ısıl işleminin
Çekme mukavemetini iyileştirirken (Şekil 3) yüzde uzama
değerlerini kötüleştirdiği anlaşılmaktadır. İlavesiz ve ilaveli
dökümlerin ısıl işlem uygulanmadan elde edilen yüzde
uzama değerlerinde önemli bir fark olmadığı
görülebilmektedir. Isıl işlem uygulanmasının ardından
ilavesiz ve Al3B+AlSr15 ilaveli dökümlerin yüzde uzama
değerlerinde ciddi bir azalma görülmektedir. Şekil 4’den de
anlaşılacağı üzere ilaveli döküm parametresinde daha
yüksek miktarda azalma olduğu açık bir şekilde
görülmektedir. Sr ilavesinin yüzde uzama değerlerine etkisi
ısıl işlem görmüş numunelerde daha net bir şekilde
görülebilmektedir.

Şekil 4. İlavesiz ve Al3B+AlSr15 ilaveli dökümlerin ısıl
işlemli ve ısıl işlemsiz yüzde uzama değerleri
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Şekil 3 ve Şekil 4’de verilen grafik incelendiğinde
dökümlerden elde edilen tüm sonuçlarda ilavesiz döküm
için elde edilen en yüksek ve en düşük değerler dar bir
skalada yer alırken Al3B+AlSr15 ilaveli dökümlerde ise bu
skalanın çok genişlediği görülmektedir. Bu nedenle ilavesiz
dökümlerde dar skalada veriler elde edildiği için daha
güvenilir
ve
tekrarlanabilir
sonuçlar
alınırken,
Al3B+AlSr15 ilaveli dökümler geniş aralıklı skalada yer
aldığından güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçların elde
edilmesi zorlaşmaktadır. Şekil 3’de verilen grafikte ısıl
işlem uygulanmasının ardından ilavesiz dökümün
skalasında değişiklik yok denilecek kadar az iken, ilaveli
dökümün skalası geniş aralıkta yayılmıştır. Bu yüzden bu
parametrede güvenilir sonuçlar elde edilemeyebilir. Şekil
4’de verilen grafikte ısıl işlem sonrasında ilavesiz dökümde
güvenilir sonuçların elde edilmesi zorlaşırken, ilaveli
dökümde skalanın aralığı daraldığı için güvenilir sonuçların
elde edilmesi kolaylaşmaktadır.
Şekil 5’de verilen grafik yorumlandığında, ısıl işlem öncesi
ilavesiz
döküme
Al3B+AlSr15
ilavelerinin
gerçekleştirilmesinin ardından az da olsa kırılma
enerjisinde azalma gözlemlenmektedir. Isıl işlem
parametresinden sonra ilavesiz dökümün kırılma
enerjisinde azalma gözlemlenirken, Al3B+AlSr15 ilaveli
dökümün kırılma enerjisinde küçük miktarda artış meydana
gelmektedir. Kırılma enerjisi yüksek olanın darbe dayanımı
da yüksektir. En yüksek kırılma enerji değerine sahip
dökümün ilavesiz-ısıl işlemsiz döküm olduğu tespit
edilmiştir. Gevrek malzemeler sünek malzemelere göre
daha küçük kırılma enerjilerinde kırılmaktadır. Bu
bulgulardan yapılan çıkarımla, grafikte yer alan döküm
numunelerinden sünekliği en yüksek olan numune ilavesizısıl işlemsiz döküm numunesi olduğu söylenebilmektedir.
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skalada yer alırken Al3B+AlSr15 ilaveli dökümlerde ise bu
skalanın ilavesize göre biraz daha genişlediği
gözlemlenmektedir. Bu sebepten, ilavesiz dökümlerden
elde edilebilecek veriler daha güvenilir olmakla birlikte
tekrarlanabilirliği daha yüksektir. Al3B+AlSr15 ilaveli
dökümler ilavesiz döküme göre geniş skalaya sahip olduğu
için güvenilirliği ve tekrarlanabilirliği daha düşüktür.
İlavesiz döküme ve ilaveli döküme ısıl işlem
uygulanmasının ardından, her iki döküm numunesinin
maksimum ve minimum değerleri daha geniş bir skalada
yer aldığı için ısıl işlem uygulamasının güvenilirliğe ve
tekrarlanabilirliğe olumsuz etki ettiği söylenebilmektedir.
4. Sonuç
Yapılan çalışmada
sıralanmaktadır:

elde

edilen

sonuçlar

şöyle

Sr modifikasyonu silis morfolojisini düzenlerken, B master
alaşımı ilavesi, yapıdaki dendritik morfolojisinde değişiklik
meydana getirmiştir. Sr ilavesi ile silisler daha küçük ve
küresel yapıda oluşmaktadır.
T6 ısıl işlemi, dökümlerin mikroyapısına etki ederek
mekanik özelliklerde değişim sağlamaktadır. Isıl işlem
uygulamasının ardından ilaveli ve ilavesiz dökümlerde T6
ısıl işlemi olumlu yönde etki ederek çekme mukavemet
değerlerinde önemli bir artış sağlamaktadır.
Al3B+AlSr15 ilavesi yüzde uzama değerinde çok az da
olsa olumlu etki göstermektedir. Döküm numunelere ısıl
işlem uygulanmasının ardından yapılan ölçümlerde yüzde
uzama değerlerinin önemli bir oranda azalma gösterdiği
gözlemlenmiştir. T6 ısıl işlemi çekme mukavemetinde
olduğu gibi yüzde uzama değerlerinde olumlu bir etki
yaratamamıştır.
Master alaşımları ilavesinin darbe dayanımı üzerinde
olumsuz etkisi görülmüştür. İlavesiz döküme uygulanan T6
ısıl işlemi kırılma enerjisinde az oranda azalışa neden
olurken, ilaveli dökümde yine küçük bir oranda olumlu bir
etkide bulunmuştur. Bu etkilerin çok küçük olduğu göz
önüne alındığında T6 ısıl işleminin darbe dayanımı
üzerinde önemli ölçüde etkiye sahip olmadığı anlaşılmıştır.
Referanslar

Şekil 5. İlavesiz ve Al3B+AlSr15 ilaveli dökümlerin ısıl
işlemli ve ısıl işlemsiz kırılma enerji değerleri
Şekil 5’de verilen grafikteki hata barları incelendiğinde,
dökümlerden elde edilen tüm sonuçlarda ilavesiz döküm
için elde edilen maksimum ve minimum değerler dar bir
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Abstract
Aluminium drosses arise in operations such as smelting
and refining. Basically, Al dross is classified as black or
white with respect to its metallic Al content. The white
dross has high metallic Al content (up to ~45wt.%),
while the black dross has low metallic Al content (up to
~25wt.%). In addition, the content of oxide and halide in
the white dross is quite low compared to black dross. In
the present study, the aim was to determine the optimum
conditions for the valorisation of black dross through
hydrometallurgical and pyrometallurgical operations such
as calcination, leaching, crystallisation. In the first series
of experimental studies, black dross was calcined at
different temperatures to remove its volatile halide
content and to convert metallic Al to Al2O3. In the second
series of experiments both original black dross and
calcined black dross were leached in different solutions
to remove remaining halide content in dross and to obtain
a pure alumina-based filter cake.
1. Introduction
Aluminium dross is a waste from primary and secondary
aluminium production. With industrialization, the amount
of dross increases year by year with increasing
production and needs. Aluminium dross consists of
metal, salts, oxides and other non metallic substances. A
dross is classified as white and as black dross according
to the aluminium content. White dross contains high
amount of aluminium metal. This dross is the waste
resulting from the melting of aluminium as a result of
primary and secondary production. The black dross
contains low aluminium metal and, it is the result from
the recycling of aluminium [1-3].
Over the last 14 years, the average worldwide Al
production growth has been over 5% and, 15–25 kg of
dross is produced for per metric tonne of molten
aluminium [3, 4]. Particularly black dross is mainly
disposed as landfill in mine sites and in some available
areas [5]. The areas filled with waste materials cause air,
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soil and water pollution [6]. Therefore, recovery and
valorisation of dross is an important issue.
In conventional recovery methods of dross, the dross is
grinded, sieved to recover metal values, and the
aluminium is mechanically separated from remaining
oxides and salts. Then remaining oxides and salts are
evaluated [7]. This method is also combined with some
pyrometallurgical operations to obtain Al metal [8].
Another method for the recovery of dross can be carried
out through a hydrometallurgical route. Powdered dross
is leached with water or with various acids. Thus, the
oxidized compounds can be obtained. The salt can then
be recovered by filtration and by the evaporation of
aqueous solution. The remaining filter cake is the part
consisting of alumina and other metal oxides. This part
can be used in many industries (cement, ceramic,
construction) after being washed and calcined [6, 9].
In this study, it was aimed to develop an easy technique
to obtain alumina-based compounds from black dross.
Investigated process is the combination of calcination
and leaching operations and, experimental studies were
conducted with different acids to see their effects on
product quality and recovery efficiencies [10, 11].
2. Materials and Methods
2.1. Characterization of aluminium black dross
Black dross characterization was performed by means of
XRD
(X-ray
diffraction
spectrometry),
TGA
(thermogravimetric analysis) and AAS (atomic
absorption spectrometry) techniques. AAS results were
given in Table 1. XRD results showed that black dross
sample contains Al, MgAl2O4, Al2O3, AlN, NaCl, KCl
and SiO2 phases.
Table 1. Chemical analysis results of aluminium black
dross.
Component
Amount, wt.%
Al (Total)
40.55
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calcination temperature increases. The XRD results
showed that recovery of the calcined sample would be
more efficient. In this respect, calcined and original black
dross samples were subjected to leaching experiments.

2.2. TGA analysis
TGA (thermogravimetric analysis) tests were performed
under N2 (nitrogen) and under dry air atmospheres
respectively. TGA tests were conducted by using a
heating rate value of 10 °C/min. from room temperature
(25 °C) to 1000 °C. In the TGA analysis conducted under
N2 atmosphere the weight loss was 2.3% up to 990 °C.
Under dry air atmosphere, the weight loss was 3.1% at
990 °C.
2.3. Experimental procedure
In the first experimental series, aluminium black dross
was calcined at five different temperatures from 700 °C
to 1100 °C for a dwell time of 1 hour.
In the second step, leaching experiments were carried out
by using different acids (HCl, H2SO4 and HNO3) for both
the original dross and the calcined dross at 1100 °C.
Leaching experiments were performed under comparable
conditions with increasing acid concentrations at room
temperature for 1 hour and, solutions were filtered off by
means of a vacuum pump. In leaching experiments, solid
/ liquid ratio was 1 / 10. Increasing amount of acids was
mixed with distilled water to obtain a total liquid volume
of 50 mL. Filter cakes were dried at 105 °C for 2 hours.
Flowchart of experimental studies was given in Figure 1.

Figure 2. Product amounts after calcinations at
increasing temperatures.

Figure 3. XRD patterns of calcined aluminium black
dross with the increase in calcination temperature.
Figure 4 and 5 show that filter cake weights after
leaching were lower for calcined dross than original
black dross. It means that some volatile compounds were
removed by calcination and, the oxidation of the Al
formed Al2O3 structure which is insoluble in acids. Thus,
more pure materials could be obtained after the leaching
of calcined dross.

Figure 1. Flow chart of experimental studies.
3. Results and Discussion
The weight loss values from calcination operations were
given in Figure 2. Calcination results were similar to
TGA tests. It is thought that the mass increase at 1100 °C
was caused by the conversion of metallic aluminium to
alumina.
As a result of XRD characterizations, there were patterns
which confirm the conversion of aluminium to alumina
(Figure 3). Samples calcined at 900 °C, 1000 °C and
1100 °C were characterized by using XRD method.
Figure 3 shows that the amount of Al2O3 increases as the

Figure 4. Amounts of filter cakes after the leaching of
original black dross for increasing acid concentrations.
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Figure 8. XRD patterns of HNO3 leached black dross.

Figure 5. Amounts of filter cakes after the leaching of
calcined black dross (at 1100 °C) for increasing acid
concentrations.

Table 2. Quantities of compounds detected in XRD
analysis, wt.%.

XRD patterns of filter cakes from calcined and original
dross samples in 10 mL acid concentration were given in
Figure 6, 7 and 8. Moreover, contents of compounds
which were determined by using Rietveld analysis was
seen in Table 2. As a result of leaching experiments; HCl,
H2SO4 and HNO3 reagents were compared. Filter cakes
obtained after leaching mainly consisted of Al2O3 and
MgAl2O4 (spinel). Leaching experiments of calcined
dross resulted in nearly pure filter cakes (only contained
alumina and spinel) for all acids whereas only the
leaching of original sample in HNO3 was resulted in
almost pure alumina and spinel mixture.

Figure 6. XRD patterns of HCl leached black dross.

Figure 7. XRD patterns of H2SO4 leached black dross.
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Sample
Calcined
HCl
Original
HCl
Calcined
H2SO4
Original
H2SO4
Calcined
HNO3
Original
HNO3

Al2O3

MgAl2O3

Fe2O3

Si

Na2FeO4

AlN

42.3

55

2.7

-

-

-

5.7

72.5

20.8

1

-

-

36.8

61.4

-

-

1.8

-

4.1

75.8

-

1.8

44.5

53.3

-

-

2.2

-

45.2

52.6

-

-

2.2

-

18.3

In Figure 9, photographs of selected filter cakes in
leaching experiments were given.

Figure 9. Filter cakes after leaching with different
reagents.
4. Conclusion
Aluminium dross, which is produced by processes such
as smelting and refining, can be classified as black and
white with respect to their metallic Al content. In the
present study, the aim was to determine the optimum
conditions for the valorisation of black dross through
hydrometallurgical and pyrometallurgical operations.
Firstly, black dross was calcined at the temperatures from
700 °C to 1100 °C to remove its volatile halide content
and to convert metallic Al to Al2O3. In the second step,
both original black dross and calcined black dross were
leached in different solutions containing distilled water
and different acids such as HCl, H2SO4 and HNO3 to
remove remaining contaminations in dross. As a result of
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experimental studies, it was observed that a calcination
step at 1100 °C and a following acid leaching resulted in
mainly alumina and magnesium aluminate structures in
filter cakes which can be used as raw material for
ceramic industry.
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Abstract
Pillaging the resources of our planet resulted with global
climate change and increased natural disasters. Earth
surface and atmospheric records astonish everybody and
lead to take precautions. In today’s world, the energy
consumption and greenhouse gas emissions for extraction
of raw materials and manufacturing of engineering
materials is way over the sustainable limits. With the
energy management systems for countries, the importance
of reducing greenhouse gas emissions and raising
environmental awareness are rising. Hence this actions has
also effecting industries and social structure as well.
Considering all this, manufacturing processes, energy
needs, and CO2 emissions are investigated regarding
aluminum, which is an important engineering material.
With the changing paradigm, secondary production,
recycling and alternative methods showing prominence.
Özet
Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının insanlar tarafından oburca
tüketilmesi, çevre kirliliğine ve küresel iklim değişikliğine
neden olmaktadır. Yerkürenin kendisi ve atmosferi ile ilgili
kayıtlar bu gerçeği desteklemekte ve bizi tedbir almaya
zorlamaktadır. Günümüzde hammaddelerin ve birçok
mühendislik malzemelerinin üretim ve tüketim miktarları,
enerji yükleri ve sera gazı salınımları sürdürülebilirlik
sınırlarını aşmıştır. Ülkelerin Enerji Yönetim Sistemleri ile
birlikte enerji tüketim, emisyon azaltım ve çevreci
faaliyetleri giderek önemini arttırmakta, atılan adımlar ise
endüstrileri ve sosyal hayatı derinden etkilemektedir.
Bu çalışmada yukarıda verilen gerçeklerin ışığında üretim
süreçleri, enerji yükleri ve CO2 emisyonları genelde
mühendislik malzemeleri özelde alüminyum metali ve
endüstrisi için incelenmiştir. Değişen paradigmada ikincil
üretim, geri kazanım ve alternatiflere yönelim önemli
seçenekler olarak öne çıkmaktadır.
1. Giriş
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Son birkaç yüzyıl içinde yeryüzü ve atmosferinde plastik,
beton, siyah karbon, uranyum, plütonyum, karbon dioksit,
metan ve azot oksit oranı kayda değer mertebede artmıştır.
Bir kısmı okyanus yatağına çöken, bir kısmı taşınımda
olan, bir kısmı şehirlerde birikmiş katrilyonlarca ton
teknofosiller (seramik ve plastik çöpler) herkesi
düşündürmektedir. Enerji santrallerinden çıkan baca külleri
yeni yüzeysel kaya oluşumlarına yol açmaktadır. Fazla azot
ve fosfor hava, toprak ve yaşayan organizma arasında
dolaşımdadır. Barajlar milyarlarca ton alüvyonu
tutmaktadır. Küresel kişi başı malzeme tüketimi, biyokütle
tüketimi ve ekolojik ayak izi sürdürülebilirlik sınırlarını
aşmıştır. Bu ve benzeri sonuçlar bize, “İnsan ihtiyacını
karşılayan yerküre kaynakları, küresel sürdürülebilirlik
ölçüsü esas alınarak yönetilmelidir” ikazını yapmaktadır.
Beslenme, arıtma (su), elektriğe ulaşma ve eğitim gibi
fiziksel ihtiyaçlar gezegenimizin sınırları aşılmadan bütün
insanlara sunulabilir. Zengin uluslarda yüksek bireysel ve
toplumsal yaşam tatmini için kaynak kullanımı,
sürdürülebilirlik limitinin 2-6 katı mertebesindedir. Fakir
uluslarda kaynak kullanımı sınırlı/az olup sürdürülebilirlik
limitleri genellikle aşılmamaktadır. Fakir toplumlarda,
doğal olarak karşılanmamış sosyal çıktı sayısı yüksektir ve
memnuniyetsizlik
görülmektedir.
Çözüm
refah
toplumlarının az tüketmesindedir. Az tüketme; az çöp, az
teknofosil ve az karbondioksit emisyonu demektir [1-4].
Leeds Üniversitesi araştırmacıları [2] tarafından 150 ülke
için 11 sosyal gösterge (sosyal çıktı) ve 7 kaynak kullanımı
ilişkisi verilmiştir. Yerküre kaynaklarının güvenli ve
adaletli kullanımı esas alınmış, tanımlar ve yorumlar BM
2015
Sürdürülebilir
Gelişme
Hedefleri
(SDG)
doğrultusunda 2030 yılı için verilmiştir. Ülkeler doğal
kaynaklarla ilgili biyofiziksel sınırların ve sosyal çıktılarla
ilgili göreceli eşik değerlerin aşımı bakımından mukayese
edilmiştir. İki sürdürülebilir eşik değer ile ilgili detaylar
aşağıda verilmiştir:
a) Karbon ayak izi (CO2 emisyonu, İklim Değişikliği):
Ülkeler için belirlenen 1,6 ton/kişi/yıl CO2 emisyonu iklim
değişikliğinin kontrol altında tutulabilmesi için kabul edilen
sürdürülebilir sınır değerdir. Bugün itibari ile 145 ülkenin
%23’ü sürdürülebilir yıllık emisyon paylarının altında
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kalmayı başarmışlardır (34 ülke). Yıllık emisyon sınırını
aşan 95 ülke veya ülke gruplarına örnek (ton CO2/kişi/yıl
şeklinde) olarak Türkiye (6,6), Çin (6,4), ABD (21,2),
Almanya (10,9), ve AB28 (10,1) verilebilir[2,4]. Bu
ülkelerde sürdürülebilir sınır değer 4-13 kat aşılmıştır.
1948’den günümüze kadar küresel ısınma artışı 0,8 oC
olmuştur. Bugünkü tablo devam ederse muhtemelen
2050’de son 250 yılın toplam sıcaklık artışı 2 °C’yi (veya
1,5 °C) aşacak ve biz dünyalılar daha zorlu problemlerle
yüzleşeceğiz. Paris Antlaşması 2050 hedefi, küresel
sıcaklık artışını 2 oC’nin altında tutmaktır. Son BM İklim
Panelinde 2050 küresel sıcaklık artış limiti için 1,5°C altı
öngörülmüştür. Bu sağlanabilirse ekosistem tahribatı
azalacak, bazı ada milletlerinin yok olması önlenecek ve
öngörülemeyen hava hareketleri düşecektir [5-11].
1770-2011 yılları arasında atmosferdeki toplam CO2
birikimi 1,3 trilyon ton olmuştur. Son 250 yıl içinde siyah
karbon 7 kat, metan gazı 4 kat ve karbondioksit emisyonu
%50 artmıştır. Bunlar yeryüzü ortalama sıcaklığını (14°C)
yukarı taşımaktadır. Bu, karbon ve bileşiklerinin yegâne
olumsuz yönü olup endüstri/siyaset/akademi çevrelerini
meşgul etmektedir [3,12].
Kaynaklar [13-21] atmosfere salınan sera gazı miktarını
farklı farklı vermektedir. Örneğin OECD 2006 yılı için
toplam sera gazı emisyonunu 51 milyar ton olarak
vermiştir. 23 Eylül 2014 New York Küresel ısınma
toplantısında 2013 yılı karbondioksit eşdeğeri (-e) SG 31
milyar ton olarak kabul görmüştür. 2014 yılı için küresel
CO2–e emisyonunu toplam 36,2 milyar ton olarak
verilmiştir. İki yıl sonrası (2016) için rakam 47 milyar ton
civarındadır. 2017 için verilen CO2–e emisyonu ise 43
milyar tondur. 7,5 milyarlık dünya nüfusu dikkate
alındığında yıllık kişi başı küresel emisyonun müsaade
edilir oranın (1,6 ton/kişi/yıl CO2–e) 3 katını aştığı görülür.
b) Malzeme ayak izi: Mineraller ve fosil yakıtlar dâhil her
türlü malzeme tüketimi kapsanır ve 7,2 ton/kişi/yıl
malzeme ayak izi için sürdürülebilir üst değerdir. Küresel
ölçekte kişi başı yıllık tüketim sınırını 144 ülkenin %44’ü
aşmamıştır. Dünyamızda en çok tüketilen 4 ürünün,
sırasıyla beton, petrol ve kömür, ahşap (kereste) ve çeliğin
yıllık toplam üretim miktarı 15 milyar ton mertebesindedir.
Ham halleri ve üretim girdileri ile birlikte düşünülürse yer
küre kaynak kullanım boyutu birçok malzeme için 3 kata
kadar yükselebilir. Örneğin günümüzde yıllık çelik üretimi
ve tüketimi 1,5 ile 2 milyar ton aralığında gezinmektedir.
Dünya nüfusu 8 milyara yakın olduğuna göre kişi başı
yıllık çelik tüketimi 0.25 ton mertebesinde olur ve
hammadde olarak düşünüldüğünde miktar 0.75 ton/kişi/yıla
çıkar. Kişi başı yıllık küresel alüminyum tüketimi 8 kg iken
hammaddeler olarak 50 kg’a erişilir. Kişi başı yıllık plastik
malzemeler tüketimi 50 kg civarındadır, hammaddeler
olarak 200 kg’lık bir diğer üst örnektir. Bütün bunlar
malzeme ayak izinin çok önemsenmesi gerektiğini
vermektedir. Türkiye için malzeme ayak izi 11,6
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ton/kişi/yıl olup 7,2 ton/kişi /yıl sürdürülebilir üst
değerinden oldukça fazladır. Ton/kişi/yıl olarak oran ABD
için (27,2), Çin için (12,3) ve Almanya için (21,6) olarak
verilmiştir[2,4].
Metallerin madencilik, zenginleştirme, ergitme ve
rafinasyonları için enerji çok kullanılır ve çokça sera gazı
çıkışı olur. Alüminyum metaller arasında enerji yükü en
fazla olan ve üretimi-şekillendirilmesi sırasında yüksek
oranda emisyon salan bir metaldir. İlave olarak alüminyum
madenciliğinde ham madde ve yardımcı madde kullanımı
diğer metallerden oldukça fazladır. 1 kg birincil alüminyum
üretimi demek, 235-335 MJ enerji harcamak ve 6 kg’ı aşkın
hammaddelik (su hariç, boksit cevheri gibi) yerküre
kaynaklarını kullanmak ve 6-12 kg arası CO2 salımı
demektir. Bu 1 kg birincil çelikte, sırası ile 57-72 MJ
enerji, 3 kg hammadde (su hariç) ve 2-4 kg CO2 olarak
karşılık bulmaktadır. Her iki grup malzemede de ikincil
üretim (hurdadan) çevre yükünü önemli ölçüde
düşürmektedir. Bu, ikincil alüminyumda inanılmazdır,
enerji yükü 10,5 MJ/kg Al mertebesindedir (Birincilin
20’de 1’i).
Yukarıda verilen açıklamaların ışığında iki sınır değer
(karbon ayak izi ve malzeme ayak izi) aşımları ve
sürdürülebilirlikler bu çalışmada ele alınmış ve özellikle
alüminyum ekseninde irdelenmiştir.
2. Malzemelerde Enerji Yükü ve Sera Gazları
Malzeme ve enerji tüketimi çok karmaşıktır ve iç içedir.
Basit çözümler ve komutlar “Küresel karbon vergisi
koyunuz”, “Enerji yoğun petrol türevi plastikleri
sınırlayınız’’ veya ‘’Cıva kullanımından vazgeçiniz, çünkü
o toksiktir’’ şeklinde olabilir! Bu genellemeli yaklaşımlar
sonuç alıcı değildir. Malzeme çevrimi, cevher ve
hammaddeden önce kitle malzeme üretimini, tasarım ve
imalatla ürüne dönüştürülmeyi, uzun servis ve kullanım
sürecini ve takiben ömür dolduğunda atılma veya geri
kazanmayı kapsar.
Malzeme enerji yükü veya gömülü iç enerji, 1 kg
kullanılabilir kitle malzeme üretmek için sarf edilen enerji
olup malzeme çevrimindeki ilk adımları (cevher ve
hammaddeden kitle malzeme üretimini) kapsar. Şekil 1’de
verilen enerjiler, maden çıkarma ve nakliye ile, cevherin ve
hammaddenin saflaştırılması için kullanılan ilk evre enerji
miktarlarını vermektedir [19]. Metal ve alaşımlar, petrolden
üretilmiş kimyasallar ve plastikler, seramikler ve camlar,
kompozit (melez) malzemeler ve fiberler enerji yükleri ile
mukayeseli olarak gruplar halinde görülebilir. Burada
verilen 1 MJ (Mega Jul) enerji yaklaşık 0,3 kWh olup, 3
litre (1 galon) benzinin vereceği ısı enerjisine eşittir.
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Şekil 1. Malzemelerde birim ağırlığa düşen yüklenmiş
enerjiler [19]
Enerji gömülü değildir, kitle malzeme niteliği sağlanana
dek malzemeye yüklenmiştir ve geri kazanılabilir. Bu
durum, geri dönüşümü de çekici yapar. Geri dönüşüm,
hurda vasfı kazanmış yarı ürün ve ürünlerin doğaya
atılmayıp çevrime, üretime ve kullanıma alınmasını tarif
eden genel ifadedir. Alüminyum, magnezyum ve titanyum
en yüksek iç enerjiye sahiptir (Ti için 1000 MJ/kg civarı).
Polimer malzemelerde iç enerjiler 100 MJ/kg
mertebelerindedir. Bu enerji bölgesi hafif alaşımların (2501250 MJ/kg) altı, çelik ve dökme demirin (20-40 MJ/kg)
üstünde yer alır. Şekil 1’de çelikler için verilen yüklü enerji
bandı 57-72 MJ/kg aralığında iken, alüminyum için bu 235335 MJ/kg aralığındadır. Malzemelerde enerji yükleri
Tablo 1’de mukayese edilebilir şekilde gruplandırılarak
verilmiştir. Dört malzeme ailesi için seçilmiş örneklerle
verilen bu Tablo 1 değerleri Mike Ashby ve Kara
Johnson’ın “Materials and Design (2014)” kitabından [19]
alınmıştır. Tabloda malzemelerin enerji içeriği, karbon
ayak izi, geri kazanım potansiyeli, birim fiyatı ve yoğunluk
dahil dikkat çeken özellikleri verilmiştir.

2019 İstanbul

Metallerin geniş enerji aralığı, yer kabuğunda bulunuş
yüzdesi yanında üretim ve saflaştırma farklılığından
dolayıdır. Polimerlerin yakın değerlerde kümelenmeleri
hepsinin petrol türevi olmaları ve ilk kademe enerji
yüklerinin aynı olmasındandır. Teknik seramikler
(elektronik kalite alümina- Al2O3 gibi) üretim süreçlerinden
dolayı yüksek enerjilidir. Cam, çimento, tuğla ve beton
malzemeler yüksekten düşüğe doğru iç enerji seviyeleriyle
sıralanır. Kompozitler geniş alana yayılır. Karbon takviyeli
polimer (CFRP) üstte olup, onu düşük enerjileriyle kâğıt,
sunta ve kereste izler. Eğer birim hacim başına enerji yükü
esas alınırsa, Şekil 1’de verilen dağılım tablosu değişecektir
ve metal ailesi bütün diğer malzemelerin üstüne çıkacaktır.
CFRP, alüminyum ile aynı hizaya gelir, aşağı kayar.
İnşaatta kullanılan metal dışı malzemeler (beton, tuğla,
kereste) bütün malzemelerin oldukça altında yer alır. Doğru
olan, mukayeseyi malzemede ağırlık ve hacme düşen yüklü
enerji yerine birim fonksiyon başına düşen iç enerji ile
mukayese etmektir.
Malzemelerdeki enerji yükleri ile CO2 emisyonu salınımı
doğru orantılıdır. Kısaca yüklü enerji yüksek ise emisyon
da yüksektir. Ham malzeme üretimi için harcanan her bir
kWh enerji (1 kWh=3 MJ enerji) için, elektrik enerjisi
bileşenlerine bağlı olarak farklı CO2 salınımı gerçekleşir.
Doğal gaz bazlı elektrik tesislerinde salınım 0,4 kg CO 2
/kWh, kömür bazlı elektrik tesislerinde ise salınım 1,0 kg
CO2 /kWh’dır. Hidro kökenli enerjide (barajlar) CO2 /kWh
salınımı sıfırdır. Mike ve Kara [19] kitle malzeme üretimi
için harcanan enerjinin %20 yakın kısmının CO2
emisyonuna gittiğini belirtmiştir. AB ülkeleri için verilen
toplam enerji karmaşasının (kömür, doğal gaz, hidrolik ve
nükleer vd.) kWh başına düşen CO2 emisyonu 0,443 kg’dır
[15].

Tablo 1. Malzeme özellikleri ve sürdürülebilirlik
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Şekil 2. Yıllık malzeme üretim miktarları [19]
Şekil 2, yıllık malzeme üretimini, bu üretime bağlı olarak
Şekil 3 yıllık CO2 sera gazı çıktısını vermektedir. Örneğin,
küresel malzeme üretim miktarları bakımından çelik,
polietilen ve beton üstlerde yer almaktadır. Aynı sıralama
CO2 çıktısı için de geçerlidir. En yüksek tonajlarda üretilen
10 malzemenin yıllık üretim toplamı 20 milyar ton
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mertebesindedir. Bu 10 kitle malzemenin toplam CO2
emisyon çıktısı ise 10 milyar tondur. Kısaca ortalama 1 ton
kitle malzeme üretimi 0,5 ton emisyon ile ilişkilidir (0,5
Ton CO2 /1 Ton malzeme). En yüksek tonajlı üretime sahip
4 önemli metal (demir-çelik, alüminyum, bakır ve çinko)
için CO2 emisyonu çok fazladır (5 Ton CO2 /1 Ton metal).
5 polimerde ise oran 2/1’dir (2 Ton CO2 /1 Ton plastik).
Seramiklerden betonda oran oldukça düşüktür ve 0,2/1 ile
1/1 arasında gezmektedir. Melez malzemelerden kerestede
oran 0.1/1’den de düşüktür (0,1 Ton CO2 /1 Ton kereste).
Metaller, polimerler, seramikler ve kompozitlerin (melez
malzemeler) başlangıç hali mineraller, fosil yakıtlar ve
bitkilerdir. Tablo 1, Şekil 2 ve Şekil 3 her türlü malzemeyi
gruplar halinde verdiğinden genel göreceli mukayese
imkanını verir. Malzemeler için verilen 7,2 ton/yıl/kişi
sürdürülebilirlik üst değeri ve küresel ısınma alarmını veren
1,6 ton/kişi/yıl CO2 emisyon sınır değeri, sayıları 20-30’u
bulan malzemeler ekseninde incelenmiştir. Malzeme ve ona
bağlı emisyon miktarları ile ilgili bilgiler de farklı farklıdır.
Tablo ve şekil verileri büyük haritayı görmemizi ve dikkat
çeken malzeme ve malzeme gruplarını anlamamızı
sağlamaktadır. Burada hafif alaşımlardan alüminyum öne
çıkmakta, birincil ve ikincil (hurda kaynaklı) üretimi
irdelemememiz gerekmektedir.

Şekil 3. Malzeme üretimleri ile ilişkili yıllık CO2 emisyon
miktarları [19]
2.1. Alüminyum Endüstrisinde Enerji Yükü ve Sera
Gazları (SG)
OECD Raporu [13], çelik ve alüminyumun endüstrileri
toplam emisyon çıktısını 2006 yılı için, 2.560 milyon ton
olarak vermiştir. 33 milyon tonluk birincil alüminyum
endüstrisi payı 410 milyon ton SG’dir ve genellikle CO2
eşdeğeri (CO2 –e) olarak belirtilir (12,5 kg CO2-e çıktı/kg
alüminyum için). 1.250 milyon ton çelik için, CO2 -e çıktısı
2.130 milyon tondur (1,7 kg CO2-e çıktı/kg çelik).
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Şekil 4. Global Enerji Bağlamında CO2 emisyonlarının
sektörlere göre dağılımı (Toplam 36,2 milyar ton/ 2014)
[18]
Şekil 4’te verilen 2014 değerleri, 1.680 milyon ton çelik ve
53 milyon ton birincil alüminyum üretimlerine karşılık olan
sera gazı çıktı miktarlarını vermektedir. Sonuçlar demirçelik için 2.300 milyon ton ve alüminyum için ise 300
milyon ton CO2-e şeklindedir. Birincil alüminyumda 1 kg
üretim için 6 kg CO2-e emisyonu bulunur. Çelik için kg
başına 1,4 kg CO2 –e değeri hesaplanır. Bu değer kg eşeline
göre alüminyumun dörtte biri mertebesindedir (Oran 4,3).
Tablo 1 değerleri ise birim ağırlığa göre alüminyumun
çelikten 7 kat fazla SG verdiğini göstermektedir. Bu
değerler tartışmaya açıktır ve literatürde farklılıklar
fazladır. Malzeme enerji yükü ile SG ilişkisi ise
yadsınamaz önemdedir (Çelik: 57–72 MJ/kg, CO2 (kg/kg)
1,8, Alüminyum 235–335 MJ /kg, CO2 (kg/kg)13) [18, 22,
23].
Çelik, entegre (yüksek fırınlı) ve yarı entegre (elektrik ark
ocaklı) tesislerde üretilir. Madencilik, taşıma, rafinasyon
işlemleri sonucu ortaya çıkan yarı mamul ürüne kitle
üretimi denir. Doğal olarak elektik ark ocaklı (EAO)
sistemler daha az enerji tüketirler ve atmosfere daha az
karbondioksit salar. Alüminyumda cevherden (boksit gibi)
elektrolizin de olduğu sistemlerde kitle malzeme üretimi
gerçekleştirilir. Enerji yükü ve emisyon bilgileri çevre ve
enerji dostu ikincil üretimi kapsamaz. Şekil 1, Şekil 2, Şekil
3 ve Tablo 1 verileri proses-dışı elektrik enerjisi ve diğer
işlemlerden gelen CO2 -e çıktısını vermemektedir. Bir
başka kaynak [15] aynı şekilde çelik için elektrik enerjisi
payını hariç tutarak kg çelik başına 3,8 kg CO2 -e
emisyonun çıkışını vermiştir. Bu kaynağa göre 1 kg çelik
üretimi sırasında 12,2 kWh elektrik enerjisi harcanır. 1
kWh elektrik enerjisi üretim girdi (hidrolik hariç)
karmaşasına bağlı olarak yaklaşık 0,5 kg CO2 eşdeğeri
emisyon saldığına göre toplam emisyon 10 kg CO2 -e /kg
çelik mertebesine yaklaşır. Alüminyum üretiminde açığa
çıkan yoğun PFC’lerin CO2 -e etkileri de dikkate
alındığında bu metaldeki aşırı yüksek SG daha çok anlam
kazanır. Prosesler metalden metale değişip enerji tüketir ve
SG emisyonu 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
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proses eksenli redüksiyonlardaki CO2 -e reaksiyon gazları
verilir. Sonuç olarak, 1 kg birincil alüminyum üretimi
toplamda yaklaşık 6-12 kg CO2 eşdeğeri sera gazı verirken,
bu çelik için 2-4 kg CO2 eşdeğeri aralığındadır. Bu aralıklar
literatürde
verilen
yığılmalar
dikkate
alınarak
kararlaştırılmıştır. Örneğin, OECD 2005 [13] verileri
alüminyum için CO2 –e’yi yaklaşık 10 kg/kg şeklinde en
ikna edici olarak vermiştir ve mevcut kabulü
desteklemektedir (Tablo 2). PVC ve beton için kg başı
değerler sırasıyla 13 ve 1 kg CO2 -e SG şeklinde
düşünülmektedir.
Birim alüminyum üretiminde çıkan yüksek SG oranı
elektroliz işlemindeki enerji obur yöntem nedeniyledir.
Kullanılan yeni teknolojiye bağlı olarak ton birincil
alüminyum başına 12.500 kWh mertebesine kadar düşen
enerji tüketilir. Uluslararası Alüminyum Enstitüsüne (IAE)
göre, 2013 yılında dünya ortalaması 14 555 kWh(AC)
olarak gerçekleşmiştir [14]. Tablo 2 birincil alüminyum
üretim kademelerinin CO2-e emisyonunu vermektedir.
Tabloda değerler kg CO2-e şeklinde olup, PFC’ler CO2’ten
yüksek gözükmektedir (küresel ısınma potansiyeli
nedeniyle). 1 ton CF4=6500 ton CO2’e 1t C2F6 ise 9200
ton CO2’e eşittir. 1 ton birincil alüminyum üretimi sırasında
yaklaşık olarak 9,2 ton CO2 eşdeğeri sera gazı atmosfere
salınır. Bunun 5,2 tonu elektrik üretimi sırasında kalan 4
tonu ise boksit madenciliği ve alümina üretimi sırasında
ortaya çıkar. Küresel birincil alüminyumda proses
iyileştirmeleri sonucu 1990’daki 11 ton CO2-e/Ton Al SG
değeri, Tabloda görüldüğü gibi 2005’te 9,2 T/T olmuştur
(Madencilikten yarı ürüne kadar). 2032 de 6,1 Ton CO2e/Ton alüminyum olacağı belirtilmektedir.
Tablo 2. Birincil Alüminyum üretim operasyonlarında sera
gazı emisyonları yoğunluğu (2005 yılı için Kg olarak) [13]

3. İkincil Alüminyum
Birincil alüminyum üretim 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
alüminyum ürün formuna geçer. Benzer şekilde ikincil
alüminyum üretimi sürecinde oluşan çevresel zarar da,
birincil üretim sürecinde oluşan zararın %5’i kadardır. Bu
yönüyle alüminyum metali enerji bankası olarak tanımlanır.
Boksit madenciliğinden döküm sürecine kadar geçen
zaman içinde 1 ton birincil alüminyum için 235.000 MJ ile

ALUS’09

142

2019 İstanbul

335.000 MJ arasında enerji harcanır. Bu değerin
günümüzde artan verimlilik ile 194.000 MJ’e kadar
düştüğü belirtilmektedir. Bu enerji kaybolmaz. Alüminyum
malzeme, ömrünü doldurarak hurdaya çıktığında 1 ton için
5.000 ile 10.500 MJ (yaklaşık birincil üretimde harcanan
enerjinin % 5’i) arasında enerji harcanarak ve çok büyük
ölçüde ilk özelliklerini kaybetmeden yeniden üretilebilir. 1
ton ikincil alüminyum üretiminde salınan CO2 0,6 ile 1 ton
arasındadır [20].
İkincil alüminyum, proses hurdası (yeni hurda) kullanım
ömrünü doldurmuş hurda (eski hurda) ve cüruftan üretilir.
Ham ve son ürün alüminyum üretiminin üçte birine yakın
kısmı ikincil kaynaktan gelmektedir. Tekrar ergitilen
alüminyumun %60’ı yeni hurda niteliğindedir ve büyük
ölçüde imalat sapması sac, levha ve uzun ürünlerden
oluşur. İçme kutuları gibi işlevini doldurmuş ürünler eski
hurda için en popüler örnektir. Alüminyum kutular tekrar
tekrar geri dönüştürülerek bir yılda adeta 6 kez doğarlar.
Ürünlerde artan alüminyum kullanımı demek, bir bakıma
artan geri dönüşüm demektir. Şimdiye dek üretilmiş 1
milyar tona yakın alüminyumun %75’i kaçıncı kez
ergitildiği bilinmeyen geri dönüşüm payıdır. Kullanılan
alüminyum kolayca ve sonsuz kez geri dönüşüme uğratılır.
Alüminyumda en düşük geri dönüşüm oranı %6 ile Körfez
Ülkelerinde, en yüksek oran ise %98 ile Brezilyadadır
(Çin’de kayıtsızlarla birlikte oran %99,5’dir). Geri
dönüşümde Japonya en iyi örnektir (%95). Japonya’da
yılda 20 milyar alüminyum meşrubat kutusu (15
gram/kutu) toplanmaktadır. 300.000 tonluk geri dönüşüm
malzeme girdisi 6 milyar kWh enerji tasarrufu sağlar.
Japonya modelinin verdiği yüksek başarı aşağıda verilen
faaliyetlerle elde edilmiştir:
İlköğretim seviyesinde çevre bilinci eğitimi, geri
dönüşümün sosyo-ekonomik faydası bilgisi ile kullanılmış
içecek kutusu toplama ve satma kültürü [24,25].
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 çıkar. Alüminyum ürünlerde geri
dönüşüm (hurda) oranı, alüminyum ürünlerinin yaşam
sürelerinin uzunluğundan dolayı diğer metallere göre
düşüktür (Paslanma olmadığından otomotivde 12 yıl, yapı
sektöründe 30 yıl).
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 12 milyon ton ikincil üretimi ile yılda
90 milyon tondan fazla CO2 salınımı azaltılmakta ve 120
000 GWh’ten (120 milyar kWh) fazla elektrik enerjisi
tasarruf edilebilmektedir. Bu değer Hollanda’nın yıllık
elektrik enerjisi tüketimi kadardır [20].
Avrupa Alüminyum Birliği’nin tahminlerine göre,
alüminyum metalinin endüstriyel olarak kullanımına
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başlandığı 1880 yılından günümüze kadar, yaklaşık 1
milyar ton alüminyum üretilmiştir. Bu metal, ikincil
hammadde kaynağı olarak düşünüldüğünde, dünyanın 17
yıllık birincil alüminyum gereksinimine eşdeğer
miktardadır [20].
Alüminyumun yaklaşık %35’i inşaatlarda %30’u elektrik
iletimi ve makine imalatında ve %30’u ise ulaşım
araçlarında kullanılmıştır. Hafiflik ulaşım araçlarında daha
az yakıt tüketimine yol açacağından daha az CO2 salınımını
da beraberinde getirir. Küresel sera gazı salınımının %20’si
taşımacılık endüstrisi kaynaklıdır (Şekil4). Bir taşıt yılda
ortalama 5 ton CO2 salınımına sahiptir. 20 yılı aşkın ömrü
boyunca araç toplamda 100 ton civarında CO2 salınımı
gerçekleştirir. Taşıtlara eklenen her bir ton alüminyum,
taşıtın kullanım süresi boyunca yaklaşık 20 ton daha az
CO2 salmasına neden olur. Kısaca, alüminyum kullanımı
araç emisyonunu %20 azaltmaktadır [26].
Türkiye hurdadan ikincil alüminyum üretimini 3 sebepten
dolayı önemsemelidir. Bunlar; i) Cevher kısıtımız vardır,
kısaca birincilin girdisi olan Boksit rezervimiz düşüktür, ii)
Türkiye enerji yoksunudur, %75 tüketim oranı ile ithalata
bağlıdır ve doğal olarak enerji obur birincil alüminyum
üretiminden uzaklaşmak zorundadır ve iii) Geri dönüşüm;
madencilik işlemleri ve doğal kaynak tüketimini dizginler
ve dolaylı olarak birincil üretimi sevimsiz kılan sera gazları
yanında zehirli girdi ve çıktıları ve diğer çevresel etkileri
azaltır. Enerji girdisi ve sera gazı çıktısı yönüyle çok uygun
ve ekonomik olan ikincil alüminyum üretimi kalite değeri
arttırılarak teşvik edilmelidir.
4. Sonuç
Doğayı oluşturan bütün canlılar ekolojik denge içinde
belirli bir yere sahiptir. İnsan dünyamızdaki karmaşık
ekosistemin sıradan bir parçası değildir ve son birkaç
yüzyıldır büyük ölçüde ekosistemi bozucu rol üstlenmiştir.
Bugün, ekosisteme dönük olumsuz etkiler sürdürülemez
boyutlara varmıştır.
Dünyamızla ilgili kayıtlar bize, 12.000 yıllık göreceli
ılıman Holosen Jeolojik Periyodunun sonuna vardığımızı
söylemektedir. Yerküre kaynaklarının çoğunda çevre limiti
aşılmıştır. Bunlar, malzeme ayak izi, hasat kaybı, arazi ve
okyanus kullanımı, orman kaybı, taze su kullanımı, azot
deşarjı, fosfor deşarjı ve CO2 emisyonu gibi unsurlardır.
Kısaca, ihtiyar dünyamızda insanoğlu, ortalama kişi başı
sürdürülebilir doğal kaynak kullanım sınırına göre olması
gerekenden ortalama 1,7 kat fazla tüketmektedir. Ülkemiz
için doğal kaynak kullanım sınır aşımı, değerin 2 katına
yakındır. Zengin ülkeler doğal kaynakları çok kullanırlar ve
sosyal hedeflere (hayat memnuniyeti, sağlıklı yaşam
beklentisi, beslenme, atık arıtma, gelir, enerjiye ulaşım,
eğitim, sosyal destek, demokratik kalite, eşitlik ve işlilik)
erişirler.
Refah seviyesi düşük olan ülkeler doğal
kaynakları daha az kullanırlar ve daha az sosyal hedefleri
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gerçekleştirirler. Bu ülkelerin mutsuz fakirleri çoktur.
Durum gözden geçirilmeli ve fakir uluslar lehine
düzeltilmelidir.
Türkiye’de çevresel sınır değerleri başta CO2 emisyonu
(İklim Değişikliği) ve malzeme ayak izi olmak üzere aşırı
şekilde aşılmıştır. Malzeme ayak izi küresel sürdürülebilir
sınır değerinin (7,2 Ton/yıl) 1,5 katıdır (Türkiye:11,6
Ton/yıl). Malzeme ayak izinin en büyük paya sahip 10
malzemesini, petrol ve kömür, beton, çelik, kereste, asfalt,
cam, PE, PVC ve alüminyum oluşturur. Bu orta teknoloji
malzemelerinin yıllık üretiminin kişi başına düşen oranı
3Ton/yıla yakındır. Mineraller, ham ve yardımcı maddeler
ile birlikte düşünüldüğünde bu malzeme gurupları nerede
ise küresel sürdürülebilirlik limiti olan 7,2 Ton/kişi/yıl
kotasını doldururlar. Bu gerçek önemsenmeli ve tedbir
alınmalıdır.
Sera gazlarının küresel iklim değişikliğine yol açması,
bireyleri daha dikkatli olmaya sevk etmiş, kurumların
inisiyatif almalarına yol açmıştır. Kişi başı CO2
emisyonumuz ülke olarak 6,6 Ton CO2 /yıl olup,
sürdürülebilir limitin 4 katıdır. Ülkeler ve ülkemiz 2050 yılı
sıcaklık artışını dizginleme adına, CO2 emisyonu salınımını
sürdürülebilir oran olan 1,6 ton/kişi/yıla indirmelidir.
Birincil alüminyum metaller arasında enerji yükü en fazla
olan ve üretimi-şekillendirilmesi sırasında en çok sera gazı
emisyonu salan bir metaldir. Kullanım ve kullanım dışı
(hurda) alüminyumun toplam miktarı küresel ölçekte 1
milyar tona yakındır. Bu değerin ikincil üretimle
ekonomiye kazandırılması her bakımdan, özellikle enerji
yükü ve CO2 emisyonu yönüyle önemlidir. Ülkemizde
ikincil metal, özellikle ikincil alüminyum üretimi, atık
değerlendirme kültürü ile birlikte yaygınlaştırılmalıdır.
Araba kullanan ve et yiyen insanoğlu enerji obur, malzeme
obur yaşam tarzını değiştirmeli ve doğa dostu olmalıdır
artık. Aşırı tüketim muhtelif sosyal ve çevresel problemlere
yol açar. Aşırı tüketim gelecek kuşakların hakkını gasp
etmektir.
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Abstract
Aluminum melting involves the extraction of metals from a
variety of scrap types with different shapes, sizes and
contamination degree. The key technical challenge in the
melting process of contaminated scrap is dross formation,
mainly caused by organic and inorganic impurities and the
interaction of molten metal with the furnace atmosphere.
When exposed to heat treatment, the contaminations
undergo chemical change as the complex compounds are
reduced to their basic molecular forms. The target of
increasing the metal yield requires a profound understanding
of organic components and the emission release
characteristics, but consequently also adapting the process
design based on this knowledge. Certain melting
technologies in the industry are available for facing the
challenge of recycling contaminated scrap with the aim of
achieving the volatilization of organic content and post
combusting these volatiles for energy substitution.
Furtheron, effective dross management results in even
higher melt yield and also in better metal quality, prolonged
refractory life and improved fuel efficiency.
This paper reports about the Twin-Chamber Melting
Furnace TCF® as an efficient melting system regarding the
major task of preventing dross formation. The TCF®
ensures the spatial separation of de-coating from melting
without the necessity of two components and further
incorporates the complete usage of volatile organic content
(VOC) in the furnace for enhanced overall energy
management. Adapting to the newest research in the field of
handling contaminated scrap, the energy contained in the
vaporized volatiles can be used already in the preheating
stage of the TCF® process for the thorough decoating. The
impact of melting contaminated aluminium scrap in the
TCF® is discussed in this paper.
1. Introduction
Sustainable production of aluminum is embedded in a
conflict area of technical, economic, environmental and
social objectives. Primary aluminum production is related to
highly energy consuming process chain. Contrary, only
approximately 5 % of this energy is required for recycling
aluminum products [1]. Considering the fact, that aluminum
recycling can be repeated almost infinitely without
decreasing the quality of aluminum products [3], recycling

is the critical path for sustainability [1]. The aluminum
recycling industry seeks to produce a consistent alloy with
the highest quality at the lowest cost, while achieving the
highest recovery rates. Dross formation caused by
contamination as coatings, paintings, lacquer and other
organic impurities represents one important obstacle in
recovering aluminum from post-consumer products.
Therefore, scrap pre-treatment prior to melting is the state of
art in recycling contaminated post-consumer aluminum.
The TCF® provides the possibility to combine pre-treatment
and melting in one system, while the spatial separation of
both procedures without de-coupling the energy and material
exchange is fulfilled. The TCF® can be operated nearly O2
free in the scrap chamber (SC) for an effective dross
management. A further TCF® characteristic is the complete
usage of combustible gases caused by organic
contamination.
2. Recycling of aluminium scrap
The affinity of aluminum to bond with O 2 results in an
oxidation layer rapidly built any time the molten aluminum
is exposed to the atmosphere. During the processing and
handling of liquid metal, fresh metal surface is exposed
several times to O2 containing atmosphere due to stirring and
pouring [4, 5]. Dross is the resulting mass of entrained metal
and oxide. Metal loss caused by dross can be up to 1 % for
every 1 % of contamination charged into the melting furnace
[6], while metal recovery from dross requires additional
energy and involves cost. Certain investigations have shown
the link between decreased metal yield through dross
formation and organic contamination of aluminum scrap [7].
Various melting test were carried out in a standard
reverberatory furnace with and without de-coated scrap in
order to investigate the impact of thermal pre-treatment on
metal loss. Table 1 gives the results of one investigation and
shows the significant difference of melting pre-treated and
non-pre-treated scrap. Metal loss of 24 % while processing
UBCs (Used Beverage Cans) without any treatment prior to
melting demonstrates the huge saving potential.
Consequently, the interaction of organic contamination and
molten metal has to be minimized to the lowest possible
level to obtain the highest yield from the process.
Main contamination source is the organic content in
coatings, lacquer and paints, which are thermosetting
polymers [8, 9, 12], while the resins for these additions can
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vary over a broad range. Waterborne epoxy, polyester and
acrylic polymer resins are widely in use. Phenolic,
polyamide and formaldehyde resins are preferred as
crosslinking agents [8-10].
Table 1. Metal losses for de-coated and non de-coated
materials [7]

Scrap type

Heat seal
lid
Mil foil
UBCs
Steralcon

Volatile
organic
compounds
8%

Metal loss
Non de-coating

Metal loss with decoating

6.2 %

0.7 %

1-10 %
3%
20 %

9.7 %
24 %
27 %

3.7 %
<3%
9%

Thermal de-coating is the process of controlled removal of
organic content in aluminum scrap resulting in
thermochemical reaction products such as tar, char and
gaseous fuel vapors. The type of materials, process
temperature, heating rate, gas residence time and the
presence of catalysts and hydrogen donors as steam vapor
highly influence the de-coating mechanisms and resulting
products [14]. Polymeric materials are essentially involatile,
and the quite large molecules must be broken down into the
smaller molecule fragments made up of a number of
different chemical species that can be vaporized [11].

2019 İstanbul

preventing oxidation of the material. For this purpose, the
TCF® is based on a sophisticated control and monitoring
system for the relevant process parameters, inter alia, in the
flue gas to adjust the burner firing rate according to the
demand.
The heating chamber (HC) contains two (Low NOx) burners
and can be equipped with an additional bridge for melting
clean block metal. The exchange of atmospheric gas
between the SC and HC is given through a ventilation
system, resulting in the post combustion of the volatile gases
in the HC. Despite organic impurities, the temperature in the
SC can be maintained relatively high to ensure increased
productivity without increasing dross formation.
Usually, an electro-magnetic pump creates a forced
circulation of the molten metal between the Heating and
Scrap chamber. “Figure 2” depicts a Twin-Chamber Melting
Furnace TCF ® with an automatic scrap charging machine
in front of the scrap chamber.

4. Twin-Chamber Melting Furnace
The Twin-Chamber Melting Furnace TCF® enables the
opportunity to combine both processes, i.e. pre-treatment
and melting, in one system. “Figure 1” shows a TwinChamber Melting Furnace TCF® with its two separated
chambers. A typical charging cycle starts with solid scrap
placed onto the bridge in the scrap chamber (SC, left) for the
pre-heating and the volatile organic compounds to evolve,
followed by immersing pre-treated scrap into liquid metal.
Figure 2: LOI Twin-Chamber Melting Furnace® with a
charging machine

Figure 1. TCF® Furnace consisting of two chambers; for
scrap pre-treatment and heating
In general, TCF® is direct fired with natural gas and air. One
burner operates at nearly stoichiometric conditions in the SC
to control the chamber atmosphere. In addition to
temperature, residence time and scrap characteristics, the SC
atmosphere has an important influence on the dross
formation, as shown in [16]. It is imperative to control the
oxygen content here for inhibiting dross generation and
uncontrolled burning of VOCs. Any amount of oxygen
released by the de-coating process has to be consumed
immediately within the scrap bulk for organic removal while
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The main benefit of the TCF® is a controlled postcombustion of volatile gases. All these gases are burned in
the furnace and are used as an extra energy source for
heating.
One preferred and common possibility is the TCF® is
characterized by using the heating energy of the organic
scrap components through post-combustion in the HC.
An Additional method of processing is to enable a partial
oxidation reaction already in the SC by controlled O2 supply
into the scrap bulk. Additional, controlled supply of oxygen
might also be supportive regarding de-coating yield as
observed in [16].
As described above, decomposition involves energy
demanding reactions. In order to generate a self-sustaining
de-coating, it is necessary for combusting gases to feed back
sufficient heat to the material bulk to continue the release of
gaseous fuel vapors or volatiles. In such case of controlled
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oxygen supply into the bulk, volatiles would react with
oxygen generating heat, and a part of this heat is transferred
back to the vaporizing process to continue the process
resulting in a continuous feedback loop. In general, heat
transfer within a bulk of material is low; by achieving
additional heat inside the bulk, it is possible to increase the
heat transfer here. This additional heat release reduces the
energy demand of the SC burner. The temperature has to be
maintained during the entire process time for guaranteeing
an efficient melting.
However, it is still necessary to generally operate the SC
without oxygen excess for suppressing unwanted oxidation
of the molten metal, which can be controlled by certain
mechanisms, for example via controlling SC temperature.
Drying and heating up the scrap with furnace off-gas and
recovering the volatile gases released by the scrap as an
energy source in the same time results in more energy
efficient handling of scrap.
Discussion and Summary
One common approach in the secondary aluminum
production industry is to melt organic consistent scrap in the
Twin-Chamber Melting Furnace TCF®.
In this paper, the usage of gaseous fuel volatiles originating
from the de-coating process of organic contamination in the
SC is discussed. The precisely defined oxygen supply into
the bulk material on the SC bridge whilst maintaining an
overall oxygen free SC by close process control, while at the
same time the efficient melting of contaminated scrap with
improved reduction of dross formation is fulfilled. The
flexibility obtained by this procedure supplies the system
with appropriate energy for the de-coating procedure in the
SC in combination with full post-combustion of volatiles in
the heating chamber for an overall efficient energy and
combustibles management.
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Abstract
Packaging is an important aspect of a product that affects
not only appearance but also functionality. In recent years,
another focus of the packaging industry is sustainability
studies. Understanding the impact of a product on its life
cycle is one of the key points to evaluate the product in
terms of sustainability. To assess the life-cycle impact of
aerosol cans, aluminum is also an important element to
assess the environmental sustainability of the product.
Within the scope of this project, aerosol cans were produced with AlMgMn alloy as an alternative to 99.5% and
99.7% aluminum raw materials in the sector within the
framework of sustainability philosophy. This study compared the cans produced with Al raw material used in the
industry for many years and produced with AlMgMn alloy
in terms of mechanical properties and life cycle evaluation.
With the new raw materials, thin-walled products were
produced and the mechanical properties expected by the
national and international standards were obtained. When
evaluated in terms of the Life Cycle Methodology, many
environmental impacts decreased significantly. By saving
around 13.6% of raw materials, improvements from minimum 4% to 12% per unit product have been observed in
many environmental impacts such as carbon footprint.
Özet
Ambalajlar, bir ürünün sadece görünüm olarak değil fonksiyonelliğini de etkileyen önemli bir yönüdür. Son yıllarda
ambalaj endüstrisinin başka bir odak noktası da sürdürülebilirlik çalışmaları olmaktadır. Bir ürünün yaşam döngüsü
içerisindeki etkisini anlayabilmek, ürünü sürdürülebilirlik
açısından değerlendirmek için anahtar noktalardan biridir.
Aerosol kutuların yaşam döngüsü etkisini değerlendirmek
için de alüminyum, ürünün çevresel sürdürülebilirliğini
değerlendirmek için önemli bir unsurdur. Bu proje kapsamında, sürdürülebilirlik felsefesi çerçevesinde sektörde
yıllardır süregelen %99,5 ve %99,7 alüminyum hammaddeye alternatif olarak AlMgMn alaşımı ile aerosol kutu
üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, sektörde uzun
yıllardır kullanılan Al hammadde ile üretilen ve AlMgMn
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alaşımı ile üretilen kutuları, mekanik özellikleri ve yaşam
döngüsü değerlendirmesi açısından kıyaslamıştır. Yeni
hammadde ile daha ince cidarlı ürünler üretilerek, ulusal ve
uluslararası standartların beklediği mekanik özellikler elde
edilmiş olup, Yaşam Döngüsü Metodolojisi açısından değerlendirildiğinde birçok çevresel etkide önemli oranlarda
azalma görülmüştür. Yaklaşık %13.6 oranında hammaddeden tasarruf sağlanarak, karbon ayak izi gibi birçok çevresel etkide birim ürün başına minimum yüzde 4’lerden yüzde 12’lere varan iyileşmeler gözlemlenmiştir.
1. Giriş
Ambalajlar, bir ürüne olan odağın artmasını ve markaların
pazarlama faaliyetlerine yaptığı satış desteği sebebiyle
günden güne pazarlama faaliyetlerindeki önemini arttırmaktadır. Tüketici ilgisini çekerek ürün satın alma sürecini
etkilemesinin yanı sıra ürünü fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açılardan da tehlikelere karşı korumaktadır. Tüm
bu nedenler, ambalajların sürdürülebilir gelişim içerisindeki
rolünü de arttırmıştır. Sürdürülebilirlik kavramı ele alındığında sosyal, ekonomik ve çevresel sistemlerin en azından
gereksinim duyulan düzeyde korunmasını içeren bir süreç
olarak anlatmak mümkündür. Daha net bir ifade ile sürdürülebilirlik, yenilenemeyen kaynakların kullanımda kesin
ve kararlı sınırlara gidilmesini, yenilebilir kaynakların da
bilinçli bir şekilde yeniden kullanılması hedeflenmektedir. .
Sürdürülebilirlik felsefesi göz önünde bulundurulduğunda,
ambalajların, yaşam döngüleri boyunca doğal kaynak kullanımlarını, atık ve emisyon miktarlarını asgari düzeylere
indirerek geri kazanım oranını arttırmaları ve eko-sistem ve
insanlar üzerindeki güvenlik ve sağlık gibi bir takım riskleri en aza indirmeleri beklenmektedir [1]. Bu noktada yaşam
döngüsü değerlendirmesi (YDD) önem kazanmaktadır.
“Beşikten mezara” yaklaşımı çerçevesinde bir ürünün çevresel etkilerini değerlendiren YDD, bu etkileri dar kapsamlardan çıkararak hammaddenin elde edilmesinden, imalat
süreçlerine, kullanımına, nihai bertarafına, tüm sevkiyat
aşamalarına, enerji, su, madde girişlerinden açığa çıkan
emisyon ve atıklara kadar değerlendiren ve çevresel etki
hesaplaması yapan yöntemdir (Şekil 1).
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Şekil 1. YDD aşamaları [2].
Alüminyum, düşük ağırlık ve yüksek mukavemet gibi benzersiz özellikleri, şekillenebilirlik, geri dönüşüm, korozyon
direnci, iyi ısı ve elektrik iletkenliği gibi özellikleri ile odak
noktası olmuştur. Alüminyum, kolay ve ekonomik bir şekilde geri dönüştürülebilir metal olmakla beraber materyal
ömrü boyunca çevresel etki, sektörde kullanılan 1 g alüminyumun yaklaşık 15 ila 20 g CO2 tasarrufu sağladığını
gösterir. Dahası, 19. yüzyılın sonlarından bu yana üretilen
alüminyum malzemelerin % 75'inin halen kullanımda olduğu ve Avrupa genelinde, tüm alüminyum malzemelerin
yaklaşık % 17'sinin ambalajlarda kullanıldığı tahmin edilmektedir. Dünyada yılda yaklaşık 7,6 milyar alüminyum
aerosol kutu üretilmektedir. Neredeyse ürünlerin % 80'i
kozmetik endüstrisi için üretilmektedir. Aerosol kutular,
kişisel bakım sektöründe başlıca deodorantlar, vücut spreyleri, ter önleyiciler, saç ürünleri, tıraş köpüğü ve ev temizleyici ürünlerinin ambalajı olarak kullanılmaktadır[3].
Alüminyum aerosol kutu üretiminde başlıca kullanılan
üretim yöntemi darbeli ekstrüzyondur. Darbeli ekstrüzyonla, aerosol kutu, alüminyum pul şeklindeki hammaddeden
bir ek yeri veya ek yeri olmadan tek bir parça halinde üretilir. Soğuk pul, çelik bir kalıba yerleştirilir ve daha sonra
yüksek basınçta bir zımba vasıtasıyla kalıp içerisinde deformasyona uğratılır. Alüminyumun deformasyonu ısı
üretir ve metal uygulanan kuvvetin tersi yönde akar ve
kalıbın şekli ile belirlenen şekli alır.
Aerosol kutu üretiminin temel adımları; Al pul-darbeli
ekstrüzyon- yıkama durulama-iç vernik ve polimerizasyon
dışvernik-baskı-koruyucu dışvernik- çok kalıplı şekilledirmedir [4].
Bu çalışmada sektörde yıllardır kullanılan %99,7 saflıktaki
Al hammaddeye alternatif olarak sektörde geliştirilen
AlMgMn alaşımı ile 45 cm çapında 145 mm boyunda düz
omuz şekilli aerosol kutu üretilerek, sektör standartlarına
göre mekanik özellikleri test edilmiş, YDD felsefesi kap
samında çevreye olan etkileri incelenmiştir.
2. Deneysel Çalışmalar
2.1. Method ve Yöntem

•
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Üretimde kullanılan hammaddelerin çekme dayanımı, akma
dayanımı ve elastisite modülü Çizelge1’de verilmiştir. Yine
Çizelge2 ‘de kullanılan hammaddenin özellikleri ve ürünlerinlerin ekstrüzyon sonrası et kalınlıkları verilmiştir. Aerosol kutu üretimlerinde 400 ton kapasiteli yatay darbeli
ekstrüzyon makinası kullanılmıştır. Dakikada 150 adet kutu
üretimi yapabilen makinede 130 ürün/dakika numuneler
üretilmiştir. Bu üretimlerde kullanılan ürünün et kalınlıklarını belirleyen başlıca unsur olan soğuk takım çeliğinden
üretilen zımba kafası ve ekstrüzyon kalıbı Şekil 2’de gösterilmiştir. Üretilen aerosol kutular standart aerosol kutu
üretimi prosesine göre şekillendirilmiştir. Tamburda 20 dk
boyunca yağlama işlemine tabii tutulan pullar, pres ünitesinde silindirik hale getirilmiş, daha sonra torna ünitesinde
ağzı düzeltilerek yüzeyler fırçalanmıştır. Banyo ünitesinde
temizlenen ürünlere, koruyucu iç vernik uygulanmıştır.
Ürünlere daha sonra emaye ve dış vernik uygulanarak şekillendirme ünitesinde son şeklini almıştır.
Çizelge 1. Hammadde mekanik özellikleri
Hammadde
Rm
Rp0,2
A100 [%]
[MPa]
[MPa]
99,7 Al Pul
Ort.70
Ort..30
Ort. 43
AlMgMn Pul
Ort. 100
Ort. 50
Ort. 30

Şekil 2. Pres kalıp ve zımba kafası
Ürünler için kullanılan test ekipmanları Şekil 3’de verilmiştir. Ağız ve omuz testleri için dakikada 12 cm deformasyon
şartlarıyla Multitest cihazı kullanılmıştır. İç basınç testi için
Can Need marka test cihazı ile saniyede 1 bar uygulanacak
basınç uygulancak şekilde test yapılmıştır. Ürünler üretilirken 40 kalıp kapasiteli monoblok makinası kullanılmıştır.
45 mm çaplı 145 mm boyunda düz omuz şekilli üretilen
ürünler için, monoblokta 10 kalıp istasyonu kullanılmıştır.
Ürünün üretim aşamalarına dair görseller Şekil 4’de verilmiştir. Mekanik testlerde 25 adet numune kullanılmıştır.
Çizelge 2. Hammadde ve ürün özellikleri
Pul

99,7 Al
AlMgMn

Çap x
Kalınlık
(mm)

45x
6,25
45x
5,30

Ağız Et
Kalınlıkları (mm)

0,430,45
0,380,40

Alt Duvar Et
Kalınlıkları
(mm)

Dip Et
Kalınlıkları (mm)

0,30-0,32

0,80

0,26-0,28

0,65
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Çizelge 3.Ağız ve omuz basınç testleri sonuçları

(b)

İstenen Şartlar
(N)

Test

Ağız
Basıncı
Omuz
Basıncı

Minimum
(N)

Maksimum
(N)

> 981

1286

1345

>1200

1377

1514

Yapılan testler incelendiği zaman yeni alaşım ile üretilen
ince cidarlı aerosol kutu numuneleri standartların istediği
toleransların üzerinde değerler elde edilmiştir. Ağız et
kalınlıklarındaki 0,38-0,40 mm arası dalgalanma, minimum
ve maksimum değerler arasındaki farklılığın sebebi olmuştur.
Çizelge 4’de aerosol kutu numunelerine uygulanan iç basınç testi sonuçları verilmiştir.
Şekil 3. (a)Omuz ve ağız basma cihazı (b) İç basınç test
cihazı
(a)

(b)

(c)

Çizelge 4.İç basınç test sonuçları
Tolerans
Ort. GenOrt. patlama
AlMgMn
Değeri
Basıncı
leşme BaAlaşımı
(bar)
(bar)
sıncı (bar)
Değerler

> 12

14

22,5

İç basınç sonuçları değerlendirildiğinde, %99,7 saflıktaki
Al hammaddeye göre et kalınlıkları daha ince olsa da, istenilen iç basınç değerlerin yaklaşık %16.6 üzerinde değerler
elde edilmiştir.
3.2. Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesi
Beşikten mezara felsefesiyle gerçekleştirilen yaşam döngüsü değerlendirmesinde SimaPro YDD yazılımıyla hesaplanan ürün başına düşen karbondioksit tüketimi Şekil 5’de
verilmiştir.
Şekil 4. (a)Pres çıkışı ürün (b) Torna çıkışı ürün (c) Şekillendirilmiş ürün
Ürünün beşikten bertarafına üretim süreçleri SimaPro
YDD yazılımı ile modellenerek çevreye olan etkiler hesalanmıştır. Hammaddenin tedariğinden üretilen ürünün sevkine kadar olan sarf madde tüketimleri, enerji verileri, sarf
ve hammadde tedarik koşulları, ürün sevkiyat malzeme
sarfiyatları ve lojistik koşulları gibi veriler ürün başına
hesaplanarak SimaPro YDD yazılımı ile çevresel etki analizine dönüştürülmüştür.
3. Sonuçlar ve Tartışma
3.1. Mekanik Özelikler
Yeni alaşım ile üretilen daha ince cidarlı olarak üretilen
alüminyum aerosol kutulara, Avrupa Aerosol standartlarına
göre (FEA) ve basınçlı Kaplar Yönetmeliklerine göre ağız
ve omuz testleri uygulanmıştır. Sonuçlar Çizelge 3’de gösterilmiştir.
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0.315
0.342

0

0.1
adet AlMgMn
1 p1 New
AerosolAerosol
T5
kutu C02 ayak izi

0.2

0.3

StandartAerosol
%99,7 Al T5
11padet
Standart
Aerosol kutu CO2 ayak izi

Şekil 5. Adet başına düşen karbondioksit tüketimi
Sonuçlar incelendiği zaman AlMgMn alaşımı ile üretilen
aerosol kutuların, geleneksel hammadde ile üretilen aerosol
kutulara kıyasla karbon ayak izini yaklaşık %8 oranında
azalttığı görülmektedir.
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93.3%

Ötrofikasyon

90.8%

Asidifikasyon

21.45%

95.8%

Yersel ekotoksisite

89.1%

Deniz ekotoksisitesi

77.13%

A1. Raw
Materials Standart
Aerosol T5 etkisi
Hammaddenin
karbon dağılımına
A2. Transport
Standart
T5 etkisi
Transportun
karbonAerosol
dağılımına

Şekil 6. %99,7 Al ile üretilen aerosol kutularda karbon
ayak izi dağılımı
Şekil 6’da standart Al hammadde ile üretilen aerosol kutularda karbon ayak izini belirleyen alanların karbon ayak
izine etkisi verilmiştir. Grafik incelendiği zaman hammaddenin üretim koşulları ve transport koşullarına göre etkisi
oldukça fazladır.

25.67%
72.97%

Tatlı su ekotoksisitesi

89.8%

İnsan Toksisitesi

90.1%

Ozon tabakası tükenmesi

92.1%

Küresel Isınma, Karbon Ayak İzi

92.2%

Abiyotik Tükenme

Transportun
etkisi
A2. Transport
Newkarbon
Aerosoldağılımına
T5
Üretimin karbon
dağılımına
etkisi
A3. Manufacturing
New
Aerosol T5

Şekil 7. AlMgMn ile üretilen aerosol kutularda karbon
ayakizi dağılımı
Şekil 7’de AlMgMn hammadde ile üretilen aerosol kutularda karbon ayak izini belirleyen alanların karbon ayakizine etkisi verilmiştir. Grafik incelendiğinde hammaddenin
üretim ve transport verilerine kıyasla karbon ayak izine
etkisinin daha fazla olduğu belirlenmiştir. Üretim ve transport süreçlerinin %99,7 Al hammaddeye kıyasla karbon
salınımına etkisi artmıştır.
Şekil 8’de AlMgMn alaşımı ile üretilen aerosol kutuların
%99,7 Al hammadde ile üretilen aerosol kutulara göre
diğer çevresel etkilerini gösteren grafik verilmiştir.

87.7%

80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0%
AlMgMn Aerosol kutu
%99.7 Al Aerosol kutu

Şekil 8. AlMgMn ile %99,7 Al ile üretilen aerosol kutuların çevresel etkilerinin karşılaştırılması
Grafik incelendiğinde, AlMgMn hammadde ile gerçekleştirilen üretimlerin, %99,7 Al hammadde ile gerçekleştirilen
üretimlere göre abiyotik tükenme, abiyotik tükenme fosil
kaynaklar, küresel isınma, karbon ayak izi, ozon tabakası
tükenmesi, insan toksisitesi, tatlı su ekotoksisitesi, deniz
ekotoksisitesi, yersel ekotoksisite, fotokimyasal oksidasyon,asidifikasyon, ötrofikasyon gibi çevresel etkileri
karşılaştırılmıştır. Tüm bu çevresel etkilerde yeni alaşımlı
üretimlerde geleneksel hammade ile yapılan üretime göre
%4,2’den %12,3’e kadar iyileşme gözlemlenmiştir.
Çizelge 5. Adet başına çevresel etkiyi ortadan kaldırma
maliyeti
Etki Kategorisi

A1. Raw
Materials New
Aerosol
T5
Hammaddenin
karbon
dağılımına
etkisi

93.6%

Abiyotik Tükenme Fosil Kaynaklar

A3. Manufacturing
Aerosol
Üretimin karbonStandart
dağılımına
etkisiT5

1.36%

89.5%

Fotokimyasal oksidasyon

1.42%
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İklim Değişikliği
İnsan sağlığı
Ekosistemler
Kaynak Tüketimi
Toplam

Para
birimi

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1 Adet Standart
% 99,7 Aerosol
kutu

1 Adet
AlMgMn
Aerosol
kutu

0,040
0,113
0,066
0,023
0,241

0,037
0,101
0,058
0,021
0,217

Çizelge5’de birim ürün başına iki farklı hammadde ile
yapılan üretimlerden kaynaklı çevresel etkileri ortadan
kaldırmak için ihtiyaç duyulacak yatırımın maliyeti verilmiştir. 2017 yılı euro para birimi değerleri baz alınarak
hesaplanan sonuçlar incelendiğinde genel olarak yeni alaşımlı hammadde ile gerçekleştirilecek üretimlerde, yatırım
ihtiyacı birim ürün başına 0,024 euro azalmaktadır.
4.Sonuç
AlMgMn alaşımlı hammadde ile gerçekleştirilen üretimler
sonucunda %99,7 Al hammadde ile gerçekleştirilen gele-
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neksel üretimlere göre yaklaşık birim ürün başına %13,6
oranında hammadde tasarrufu sağlanmaktadır, Daha ince
ve daha hafif ürünler elde edilirken, standartların talep
ettiği mekanik özellikler de bir kayıp gözlemlenmemiştir,
Üretimler, sürdürülebilirlik kapsamında karbon ayak izi ve
çevresel diğer etkiler açısından değerlendirildiğinde minimum %4,2 iyileşme gerçekleştirilmiştir, Çevreye etkisi
yüksek olan alüminyum aerosol kutularının hem malzeme
bileşiminde değişiklik yaparak hem de tasarım ile çevreye
daha duyarlı bir ürün ortaya çıkartılmıştır, Bu sayede dünyanın sınırlı kaynaklarının daha etkin kullanılması sağlanmış ve bu kaynakların üretimi kaynaklı çevresel yüklerin de
azaltılmasına olanak sağlanmıştır, Bu çalışmalara ışığında
sektör için yenilik değeri taşıyacak bu çalışmalar devam
edecektir,
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Abstract
The aluminium consumption rate has increased rapidly over the last decades since it is used in many different
sectors and applications such as construction, automotive, transportation, etc. Aluminium is also largely used in
consumer goods such as food storage materials, drink cans, etc., bringing new types of product scrap with
associated issues regarding recyclability. An efficient aluminium recovery is essential in terms of reducing the
environmental impact and cost. The aim of this study is to investigate the recyclability of used aluminium coffee
capsules and the aluminium fraction of the bottom ash from incineration plants. The recyclability of different
scraps in terms of metal and material yield will be presented as well as the composition of the recovered metal.
Keywords: Recycling, Aluminium, Scrap, Bottom ash, Incineration, Recyclability
Aluminium is an important metal in many modern life applications. The use of Aluminium rather than heavier
metals in different sectors, coupled to recycling of end of life scrap, may reduce green gas emissions from its use
significantly. Primary aluminium production also requires higher energy consumption than secondary, scrap-based
production [1].

Figure 1: Recycling Improvement in the world and Primary Aluminium [1]

Aluminium recycling brings the advantage of a close to limitless recycling loop with minimal metal losses during
remelting caused by metal oxidation. Owing to aluminium recycling, the industry has achieved a decrease in its
carbon footprint of almost 40% since 1995 [2]. 75% of Al produced is still being in use [3]. Scraps are recycled
by either remelters or refiners according to its oxide content as seen in Figure 2.

153

ALUS’09

ALUS’09

•

9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu - 9th International Aluminium Symposium 			

2019 İstanbul

Figure 2: Processing routes of different aluminium scraps [3]
Al has numerous applications in different areas such as transportation, engineering, packaging, buildings etc, as
shown in Figure 3. Usage of aluminium has been increasing in all sectors with light weight needs such as
construction and mobility, but also due to its inherent recyclability [3].




  






   
  
  
 
 

Figure 3: Main usage areas for Al products in Europe [3]

Since Aluminium is a widely consumed metal with many alloy types, there are many scrap types available for
recycling. They are sorted mainly as pre-consumer and post-consumer scraps. Pre-consumer scrap stays in the
manufacturing loop and recycled directly. It can be generated either by excess production or defective
manufacturing. This scrap type is sent to remelters [3]. On the other hand, post-consumer scraps are recycled by
an extra refining step to remove high non-metallic content and treated with a salt flux remelting due to high amount
of oxides. The recycling loop of aluminium is shown in Figure 4.
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Figure 4: Flowchart of Aluminium Recycling [3]
The whole recycling process can be summarized in three main steps which are collection, sorting and remelting
(or refining) or incinerated directly. Collection is the most critical step to increase the recycling rates. Collection
efficiency of used aluminium packaging is <50% in Europe as a whole [4]. The collection efficiency highly
depends on individual users and the local collection system. Consequently, recycling rates of food packaging and
beverage cans are lower than EoL materials from e.g building and transportation applications. Currently, deposit
systems are the most effective way to to collect the used beverage cans, with a 70% collection rate in Europe, as
shown in Figure 5.

Figure 5: Aluminium beverage cans collection rate in the world [1]
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Sorting the metals can be done automatically or manually. Countries with cheaper labour use mainly manual
sorting however, this is not feasible in many European countries due to high labour costs. While automatic scrap
sorting is used in Europe, these sorting methods still need improvement to increase the efficiency/selectivity and
reduce costs.
Purity of different aluminium products is also an important parameter affecting recyclability and feasibility. There
are two main aluminium alloy groups - wrought alloys and cast alloys. Wrought alloys contain only 4% of alloying
elements and cast alloys contain up to 20% of other elements such as magnesium, copper, zinc and silicon [1].
Due to the differences in elemental composition, recycling is usually performed separately as far as sorting allows.
Removal of dissolved elements from aluminium is difficult since aluminium is less noble than most alloying
elements. Elements like iron and lead cannot be removed by current industrial refining processes which leads to
challenges when wrought and cast alloys are mixed in recycling.
Recycling does not reach 100% in any country due to difficulties in separating and sorting the waste. Household
waste is incinerated in many countries, generating a bottom ash containing largely metal and glass/ceramics. Metal
and glass fractions are separated and sold to recyclers. Figure 6 shows recycling and incineration rates of different
countries. Recycling and incineration do not reach 100% in all European countries and the rest is often landfilled
[5].

Figure 6: Comparison of incineration and recycling and landfilling rate in Europe [5]

Preliminary study on recycling of incineration bottom ash and coffee capsules
The Al fraction of bottom ash from incinerated household waste was melted under salt flux to assess its
recyclability. The salt flux was consisted of NaCl, KCl mixture (50:50 wt%) to entrap the oxides and protect the
melt from oxidation. In addition, 2% CaF2 was added to promote coagulation. Results showed up to 99% (Figure
7) of coagulation efficiency and up to 16% of material loss due to high oxide content [6].
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Figure 7: Coagulated Al from incineration bottom ash refining

A preliminary study has been also performed for used coffee capsules to assess their recyclability. Cross section
of the capsule was studied under SEM. The oxide layers and coating can be cleary seen in Figure 8. This
corresponds to approximately 10% of non-metallic content in the capsule (excluding coffee).

Figure 8: SEM results of oxide layer thickness
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Abstract
Heat transfer to the casthouse environment and
secondary cooling water inside vertical direct chill
billet casting tables contributes to undesirable thermal
gradients. By integrating thermal insulation into an
advanced ceramic with high fracture toughness, and
low thermal expansion, metal delivery temperature
variation and the likelihood of fracture are reduced
without compromising joint integrity. This paper
introduces the refractory design and includes a
summary of computational and field validation studies.
1.

Introduction

Tabletop refractory systems (a.k.a. metal delivery
systems) for vertical direct chill billet casting are
typically an assembly of ceramic components including
the working lining (i.e. metal contact ceramic), ceramic
backup insulation between the weldment and the
working lining, an underlayment of ceramic paper, and
ceramic mastic in the joints. These trough assemblies
are fitted into casting machines and deliver molten
aluminium to the moulds positioned below the
weldment.
To endure repeated casting cycles, the working lining
must withstand cyclic thermal shock and intense
thermal stress generated inside the body from the
complex geometries and physical restraint inside the
equipment assembly that lead to fracture. In addition,
the tabletop refractory system should minimize heat
loss from the metal to reduce thermal gradients from
the entry to the end mould positions [1].
As casting machine billet arrays increase, so too does
the wetted area of the working lining. The larger
machines demand improved thermal performance of the
systems to prevent premature solidification during the
transient filling process and to reduce thermal gradients
during steady state casting. If the gradient is too high,
the difficulty of managing temperature in each mould
position before solidification increases and undesirable
metallurgical variation within the batch can occur [2].
A typical tabletop refractory system has a working
lining with a composition dominated by fused silica and
refractory ceramic fiber with high thermal conductivity.
They are moderately resistant to thermal shock,
fracture, wear, and corrosion. Consequently, they are

ALUS’09

158

often subject to fracture early in their service life
requiring regular maintenance. Further, heat loss from
the system challenges successful operation of large
casting machines.
An advanced system was developed to decrease thermal
gradients, extend service life, and reduce routine
maintenance requirements. Initially, a non-refractoryceramic fiber advanced ceramic working lining was
developed with moderate thermal conductivity to
manage heat loss, low thermal expansion to reduce
thermal stress and improve control of joint allowances
during casting, and high strength and fracture toughness
to resist thermal and mechanical stress. Next, a design
improvement was made that integrated an insulative
microporous board into the bottom of the working
lining (see Figure 1) to reduce conductive heat loss.
Finally, a ceramic backup insulation was incorporated
in the advanced system with reduced thermal
conductivity and high strength to support the working
lining at the sides. Standard ceramic paper was used for
the underlayment.

Figure 1. Working lining with (a) machined recess and
(b) assembly with a microporous board.
To support development of the advanced system,
primary research was conducted including algebraic
modelling, computational analysis modelling (CAM),
and field validation studies. This work generated
predictive models to evaluate the thermal performance
of both a typical and advanced system.
2.

Experimental Studies

Primary research of the typical and advanced systems
included the development of an algebraic model and
both two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D)
computational analysis models (CAM). The basic
material properties of the typical and advanced working
lining in Table 1 were applied throughout the studies.

2019 İstanbul 			

9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu - 9th International Aluminium Symposium

Table 1. Material properties of the typical and
advanced system working linings.
Property

Typical System
Working Lining

Advanced System
Working Lining

Coefficient of Thermal
Expansion, 1/°C 10-6

2.9

2.6

Density, g/cm3

1.3

1.4

Modulus of Rupture @
25°C, Mpa

4.5

4.6

Thermal Conductivity
@ 700°C, W/m∙K

0.38

0.43

2.1. 2D Algebraic Model
Using a typical geometry of a 178mm wide trough
cross-section, a 2D algebraic heat transfer model was
constructed. From the model, heat transfer rate per unit
length (q’) through the top, sides, and bottom of the
system were estimated. The free body diagram in
Figure 2 depicts the energy leaving the molten
aluminium.
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(1)

where k∞ is thermal conductivity, g is gravitational
acceleration, β is volumetric thermal expansion
coefficient, ltop is the length of the metal surface, v∞ is
kinematic viscosity, α∞ is absorptivity, εm is emissivity,
and σ is the Stefan-Boltzmann constant.
Heat transfer through the sides (q’side) was modeled in
Figure 4 as a thermal resistive system included the
working lining, ceramic backup insulation, and the steel
vertical members of the table weldment using thermal
conductivities ka, kb, and kc respectively. Wetted length
(lside) of the hot face and the thicknesses of the working
lining (la), ceramic backup insulation (lb), and steel
plate (lc) from the geometry were applied.

Figure 4. Heat transfer model of conduction and
radiation through the sides of the systems.
The heat flux per unit length including conduction and
radiation modes through the two sides was calculated
using Equation 2.
Figure 2. Heat transfer from the molten metal in the
trough.
Heat transfer from the metal surface (q’top) was
modeled in Figure 3 as a flat plate at a 715°C casting
temperature (Tm) in quiescent air at an ambient
temperature (T∞) of 27°C.

   





 

 

 
  

  

  

(2)


) was again modeled
The bottom of the system (
in Figure 5 as a series of thermal resistors. Thermal
conductivities for the working lining, microporous
insulation board (ke), ceramic paper (kf), and steel base
plate of the table weldment were assigned. The boiling
point of water (TH20) was applied to the outermost
surface.

Figure 3. Heat transfer model of convection and
radiation from the metal surface.
The convective and radiative heat transfer from the
surface of the molten aluminium was summed in
Equation 1 to calculate the heat transfer rate per unit
length from the metal surface.
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Figure 5. Algebraic heat transfer model of conduction
through the bottom of the systems.
Heat transfer rate from the bottom of the system by
conduction was calculated using Equation 3 below.
Again, from the trough geometry, the wetted length
(lbottom) and thicknesses of the working lining (ld),
microporous board insulation (le), ceramic paper (lf),
and steel base plate (lg) were applied.
ሺ் ି்ಹమೀ ሻ

 ା  ା  ା 
ೖೌ ೖ ೖ ೖ

ᇱ
ݍ௧௧
ൌ ݈௧௧ ൝ 

ൡ

(3)

Calculations using Equations (1), (2), and (3) were
performed for both the typical and advanced systems
for evaluation.
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Figure 6. 2D CAM geometry.
Measures were created to evaluate the heat transfer rate
per unit length at the boundaries including the metal
surface, the bottom, and the remaining exterior surfaces
of the geometry. Radiation and convection modes were
evaluated at the top and sides with conduction through
the bottom. Radiation occurring at material interfaces
was acknowledged, but estimates suggested they were
insignificant contributors and consequently ignored.
Additional consideration was given to the complexity
of the convection at both the metal surface and bottom
of the geometry and conduction occurring at the molten
metal-ceramic interfaces. The high node density in
those regions is shown in Figure 7.

2.2. 2D CAM
To improve estimations of the algebraic model, CAM
simulations were conducted using COMSOL
Multiphysics®. Both heat transfer in solids and fluid
flow physics of the software was employed. The
complete 178mm wide trough geometry of the model is
shown in Figure 6. Thermophysical properties of liquid
aluminium were obtained by [3] and [4] and applied to
the model.

Figure 7. 2D CAM mesh.
Time-dependent analyses were conducted to derive the
boundary heat transfer coefficients and referenced to
primary research of [5] to approximate the effect of
natural convection in stationary analyses.
Multiple simulations were conducted to make
comparisons between the typical and advanced systems.
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2.3. 3D CAM
Expanding on the 2D CAM, a 3D CAM simulation was
conducted and expected to improve the accuracy of
thermal performance predictions. A 86 strand 178mm
billet diameter vertical direct chill casting machine
geometry (shown below in Figure 8) was developed and
symmetry was utilized to simplify the model and
simulations.
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per unit distance at the metal surface was the same for
both systems at 1418 W/m. The advanced system
reduced the heat transfer rate from the sides by 3.7% at
721 W/m compared to the typical system at 749 W/m.
Calculations through the bottom revealed a 61%
decrease in heat transfer rate comparing 671 W/m of
the typical system to 264 W/m of the advanced system.
The total heat flux through the top, sides, and bottom
was 2838 W/m for the typical system and 2403 W/m
for the advanced system.
Of the three heat transfer modes, only conduction was
affected in the algebraic model, since the ambient
environment and assigned surface temperatures were
held constant. From the data presented in Table 2, the
advanced system showed a 13.6% decrease in
conduction from 972 W/m to 840 W/m.
Table 2. Modal and directional algebraic model results.
Measure

Figure 8. Symmetric 3D CAM geometry.
Previously derived heat transfer coefficients for natural
convection were applied to the 3D model. Again,
conductive heat transfer was assumed to dominate the
energy leaving the bottom.
Both transient and steady state simulations were
performed for the typical and advanced systems.
Measures of power and temperature at the end mould
position in the table were selected as outputs to predict
the total heat loss and thermal gradients respectively.
2.4. Field Validation
Experiments in the field were conducted to validate the
models and measure actual thermal and fracture
resistance performance. The initial thermal validation
test measured temperatures between the ceramic paper
and the steel base plate of the weldment. The second
thermal validation test was performed on a casting table
matching the geometry of the 3D CAM. Temperature
measurements at the entry and final billet position were
recorded to quantify the thermal gradient. To evaluate
fracture sensitivity, a casting machine fitted with both
typical and advanced system components was visually
inspected for cracks. Fractures were mapped and counts
were recorded.
3.

Typical System

Advanced System

q'top, W/m

1418

1418

q'sides, W/m

749

721

q'bottom, W/m

671

264

q'radiation, W/m

778

778

q'convection, W/m

786

786

q'conduction, W/m

972

840

3.2. 2D CAM
The 2D simulation utilized the realistic geometry and
configuration of the system and it predicted improved
thermal performance compared to the simplified
algebraic model. The heat transfer rate of the typical
system was 29.8% lower using the 2D CAM and 8.8%
different than the algebraic model. Similar comparison
of the advanced system showed the 2D CAM was
33.7% lower and 10.1% different.
Figure 9 shows a temperature plot of the typical and
advanced systems from the simulation. The low thermal
conductivity of the base-insulation layer clearly resists
heat loss as seen by the distortion of the thermal
gradient across the bottom. Similar distortion can be
seen from the ceramic backup insulation of the
advanced system with lower thermal conductivity.
Notably, predictions of both systems exhibited
aluminium solidification planes inside the working
linings.

Results

3.1. Algebraic Model
Comparative results of the algebraic model revealed a
total expected thermal performance improvement of
15.3% with the advanced system. The heat transfer rate
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Figure 9. Simulated temperature plot of the (a) typical
system and (b) advanced system.
Quantitative analysis presented in Table 3 revealed a
heat transfer rate reduction by the advanced system of
20% from 1992 W/m to 1594 W/m. The majority
benefit was captured from the bottom at 41.3%.
Additional gains through the other exterior surfaces was
calculated at 24.2%.

2019 İstanbul

Figure 10. Simulated heat loss through the outer
surfaces of both systems.
Heat loss through the bottom of the systems diverged as
seen in Figure 11. Again, the advanced system exceled
with a 58% decrease at 60 minutes.

Analyzing the heat transfer mode results of the
simulations revealed an estimated reduction of 9.4% by
radiation, 7.1% convection, and 41.3% by conduction
with the advanced system.
Table 3. Modal and direction 2D CAM results.
Measure

Typical System

Advanced System

q'top, W/m

841

842

q'outer surfaces, W/m

447

339

q'bottom, W/m

704

413

q'radiation, W/m

681

617

q'convection, W/m

607

564

q'conduction, W/m

704

413

3.3. 3D CAM
The 3D CAM simulations showed a reduction in heat
loss with the advanced system. In Figure 10, the
thermal benefit of the advanced system through the
exterior surfaces was apparent and calculated at 34% at
60 minutes.

Figure 11. Simulated heat loss through the bottom of
both systems.
The heat loss plots in Figure 12 depict the heat energy
exiting the bottom of the two systems. Heat transfer
was most intense near the mould entry apertures in both
systems. Increased heat loss was isolated at the joints of
the advanced system and along the entire region just
below the molten metal in the typical system.

Figure 12. 3D CAM heat loss plot through the bottom
of the (a) typical system and (b) advanced system.
Simulated metal temperatures plotted in Figure 13
showed the transient behavior at the end mould
position. The end temperature of the advanced system
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was 1.1°C lower than the typical system during steady
state operation for an improvement of 0.17%. At steady
state, the temperature drop was 29.9°C in the typical
system and 28.8°C in the advanced system.
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simulated and measured was 2.1% for the typical
system and 11.8% for the advanced system.
The field experiment to explore fracture resistance
showed that cracking of advanced system working
lining components is less likely. After 600 casts, 60%
of the typical system components had fractures
compared to 15.4% of the advanced system parts (see
Table 4).
Table 4. Fracture resistance analysis of typical and
advanced working linings.
Component
Quantity

Component
Quantity
with
Fractures

Fracture
Count

Percent of
Fractured
Components

Typical

15

9

18

60.0%

Advanced

13

2

3

15.4%

Working
Lining

Figure 13. Simulated end metal temperatures of both
systems.
Estimations for accumulated energy loss from both
systems was derived from the power values of the
simulation and plotted in Figure 14. After 60 minutes
the predicted energy loss from the typical system was
403 MJ compared to 373 MJ from the advanced system.
With the advanced system 7.5% less energy was lost
from the metal.

The measurements from the second field experiment
followed predicted values from the 3D CAM
simulation. The plot in Figure 15 matched that of
Figure 13 in both magnitude and progression. Energy
entering the system was transferred into the casting
machine including the tabletop refractory system as
seen in the low initial temperatures of the end mould
position. During steady state the system approached
equilibrium and the temperature stabilized.

Figure 14. Simulated accumulated energy loss of the
typical and advanced systems.
3.4. Field Validation
The initial field experiment to measure temperatures at
the base of the ceramic systems above the steel of the
table weldment showed a significant gain. The
measured temperatures of 95°C for the typical system
and 122°C for the advanced system calculated to a 22%
reduction. Using measured temperatures, the heat
transfer rate per unit length was derived using the
algebraic model for the bottom of the system and
yielded a 60% improvement from 647 W/m for the
typical system to 256 W/m for the advanced system. To
evaluate the accuracy of the 2D CAM, the heat transfer
rates were compared. The difference between the

Figure 15. Measured metal temperatures of the
advanced system.
The temperature difference of the metal between the
entry and end mould position had a maximum measured
temperature of 42°C during the transient period of the
cast and stabilized at 24°C in steady state (see Figure
16 below). The percent difference of the maximum
temperature delta between the 3D CAM and the field
measurements was 8.4%. A comparison of the steady
state 3D simulated and measured values yielded a 5.2%
difference.
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The advanced system also improved the functional
requirement to resist fracture. Significant decreases in
crack frequency were witnessed in the field at a
common end point of a typical system’s service life.
Further refinement of the 3D CAM and additional field
validation studies are required. These efforts will
improve the accuracy of predictions, provide additional
fracture resistance data, and explore expected service
life increases.
Acknowledgments

Figure 16. Measured temperature difference of the
advanced system.
4.

Conclusions

Considering that most of the energy is leaving the
system from the metal surface (42%) by convection and
radiation according to the 2D CAM and the
technological limitations of current ceramic technology
to satisfy functional requirements, the opportunity to
reduce heat loss is restricted. Despite this, the advanced
system delivered positive performance results in the
field and the computational models provided reasonable
predictions. The algebraic model exaggerated heat
transfer values, but it could be used for approximations
to explore other cross-section geometries. Measured
temperatures of the table weldment closely matched the
estimated values from 2D simulations and revealed a
significant reduction of interface temperatures below
the metal delivery system. Further validation confirmed
that the 3D CAM provided valuable and accurate
estimations of heat loss and thermal gradient. The
thermal benefit of the advanced system was realized,
and predictions for other casting machine
configurations can be made with confidence using the
developed CAM simulations.
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Abstract
High pressure die casting (HPDC) technique meets
the need of automotive, white-good and electronics
industry by its capability of mass production. Hypoeutectic Al-Si casting alloys - which show high
fluidity and good die filling – are mostly used
aluminum alloys in HPDC industry. For superior
mechanical properties, wrought alloys can be
preferred but low Si (wt. %) content decreases the
castability of the melt. Using semi-solid processing
in die casting process increases the fluidity of the
melt during injection stage with applied shear stress
and makes wrought aluminum casting possible. In
this study, a new mould suitable for semi-solid
processing is designed and manufactured. GISS
(Gas Induced Semi-Solid) method adapted high
pressure die casting technique is used for producing
thin-wall plate parts. As responses, castability of
EN AW 6063 alloy is investigated. Microstructural,
mechanical and morphological testings are applied
for characterization. As results, high quality
wrought aluminum plates are produced with the
help of semi-solid processing.
1. Introduction
Aluminum alloys are one of the most used material
in automotive, white-good and electronics industry
under favour of it’s excellent formability, good
corrosion resistance, high electrical & thermal
conductivity and high specific strength. According
to the latests technological developments, weight
reduction can be seen in many various engineering
applications, especially in automotive industry.
Demands in aluminum components are increasing
in automobiles. Engine, powertrain and brake
systems are already made of aluminum alloys.
Hypo and near-eutectic Al-Si-Cu / Mg cast alloys
(3xx series) are most common ones used in
automotive industry [1]. These alloys allow good
mold filling within near net shape casting
techniques (HPDC, squeeze casting etc.) Also,
casting defect occuring tendency is solved with

various alloying elements. These Al-Si alloys
perform moderate strength with low elongation
rates due to high silicon rates (8-17 wt. %).
HPDC technique is an essential method for
producing near net shape components in a short
cycle time. Hundreds of parts can be produced
under favour of high solidification rates. In HPDC
method, melt is injected in steel molds and pressure
is applied for providing fast solidification. Most of
the HPDC alloys have narrow α + L area with low
melt interwall which helps to prevent shrinkage and
porosity during soldification. Thus, it allows them
to be the best candidate for casting processes. For
superior mechanical properties, strentgthful
wrought alloys can be used by combined in weight
lightened designs. 6xxx (Al-Mg-Si) and 7xxx (AlZn-Mg) alloys show higher strength with various
age hardening heat treatments. Problem being faced
in processing of these alloys is low fluidity in melt
state which makes these alloys non-castable
because it’s hard to produce them with near net
shape casting techniques. Therefore, semi-solid
processing can be preferred for near net shape
casting of these alloys. Semi-solid processing is a
method for forging or casting of alloys which
contain specific solid ratio in homogenously
generated liquid + solid structure (slurry). There are
several methods so called thixo and rheo
processing. Thixo and rheo routes are given in
Figure 1.

Figure 1. Rheo / thixocasting routes [2]
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Basically, melt is stirred and cooled down to a
specific liquid-solid temperature. Based on
solidification in this area, dendrites are formed.
Applied stirring force breakes the dendritic
structures and turn them into globular shape. In this
condition, slurry acts in thixotropic behaviour.
Applied shear stress reduces the viscosity of the
slurry thus, increases fluidity. Generating globular
α phases in semi-solid processing is a must.
Thixotropic behaviour is obtained with the flow
characterictics of globular phases which tend to slip
over each other. However, dendritic structure
during flow prevents a continuous movement and
make particles locked with one another [3]. Flow
characteristics of globular phases is given in Figure
2.

2019 İstanbul

2. Experimental Procedure
2.1 Material and design
In this study, heat hardenable EN AW 6063
wrought aluminum alloy is used as material. Ingot
alloys are melt in electric furnace, 120 seconds of
degassing and refining are carried out. Density
index of the melt is calculated as 1.5% with
Reduced Pressure Test device. Chemical
composition of the alloy taken from melt is given in
Table 1.
Table 1. Chemical composition of EN AW 6063
alloy (wt. %)
Si
0.35

Mg
0.55

Fe
0.31

Cu
0.05

Mn
0.02

Cr
0.004

1,5 mm thick part is designed in Cimatron Die
Design and mold is manufactured. Design of the
thin-wall part is given in Figure 4. Mass of the part
is 115 g without biscuit, runner and chill vent.

Figure 2. Volume element of globular phases
during thixotropic flow behaviour [3]
GISS (Gas Induced Semi-Solid) is a novel semisolid processing method which has been developed
in recent years. Inert gas blowing graphite prob
(diffuser) is used for producing slurry in ladled melt
just before pouring the melt into the shot sleeve.
Prob is dipped into the melt and inert gas is blown;
this causes a vigorous agitation in melt and acts like
stirring. Also, heat exchange between prob and melt
cooles the melt and turns it into slurry with the help
of vigorous agitation. GISS process is given in
Figure 3.

Figure 4. Front, side and section view of the part
2.2 Casting trials
For casting, Hidroteknik brand 300 ton toggle
capacity cold chamber HPDC machine is used after
some technical modifications. Parameters and
levels are given in Table 2. C-HPDC refers to
conventional die casting and SSDC refers to semisolid die casting. Other process parameters and
levels (injection velocities, intensification pressure,
mold temperature etc.) kept constant during trials.
Table 2. Casting trial parameters and levels

Figure 3. GISS process [4]
There are various studies done with GISS method
to produce wrought aluminum alloy parts. Heat
hardenable 6xxx [5], 7xxx [6] alloys are succesfully
cast with the benefits of semi-solid processing.
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Trial No.

Method

Pouring
Temp. (°C)

GISS Time
(s)

1

C-HPDC

700

0

2

C-HPDC

750

0

3

SSDC

640

5
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2.3 Characterization
Bosello Industrial X-Ray device is used for
determinig internal casting defects as porosity and
shrinkage. Device is run at 120 kV and 1,5 mA
settings. Parts are cut with metallographic cutter,
cold moulded with resin and grinded with 600,
1000, 2500 mesh sandpapers respectively. Moulded
specimens are etched with 5% HF for 5 seconds.
Zeiss Axiocam optic microscope is used for
microstructural analyses. SEM & EDS analyses are
carried out with Jeol JSM-7000F FESEM to obtain
phases involved in microstructure of the specimen.
3. Results and Discussion
3.1 Castability results
According to first trial’s results, 700°C pouring
temperature seems not suitable for wrought
aluminum conventional HPDC. During trial 1, mold
can not be filled properly. Also, demolding seems
as another problem; after few cycles parts sticked to
the fixed die half. Images from trial 1 is given in
Figure 5.

Figure 6. C-HPDC trial 2 cast part [7]
Trial 2 part consists hot crack in runner, misrun on
the corners, cold shut in body as casting defects.
Resiudal lubricants also can be seen on the part.
Even though mold is filled and part is gathered, trial
2 can not be classified as good quality according to
castability of alloys.
In trial 3, semi-solid processing is carried out in
liquid + solid phase area temperature of the alloy.
With the help of semi-solid processing, fluidity is
increased by thixotropic flow behaviour. Successful
demolding also achieved. As cast SSDC trial part’s
image and demolding is given in Figure 7.

Figure 5. C-HPDC trial 1 cast part [7]
Heat transfer in shot sleeve cools the melt down in
a critical temperature, which causes extreme
solidification before mold filling. It is unable to cast
a wrought alloy in this conditions.
In trial 2, holding temperature of the melt is
increased to a value which enables 750°C pouring
temperature.
As result,
relatively higher
temperature at least enables proper mold filling.
Images from trial 2 is given in Figure 6.

Figure 7. As cast SSDC part and demolding [7]
SSDC part can be classified as good quality
according to castability. Casting defect free part is
produced accurately.
3.2 Radiographic analysis result
Radiographic analysis result images of trial 2 and 3
is given in Figure 8. It is not possible to produce a
fullfilled part in trial 1’s process conditions so the
radiographic analysis is not carried out for trial 1
part.
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equiaxed, uniform and globular α-Al particles by
way of semi-solid processing. SEM and EDS
analyses are applied to SSDC specimen.
Morphology of the SSDC specimen and identified
phases are given in Figure 10-11.

Figure 10. General view of the structure [7]
Figure 8. a) C-HPDC-2 and b) SSDC part’s
radiographic images [7]
According to radiographic analysis result, large
shrinkage defects can be seen in C-HPDC part. In
SSDC part, no internal defects can be seen. Low
temperature semi-solid casting increased the
solidification characteristics of the alloy.
3.3 Microstructural and morphological results
Microstructure images of C-HPDC-2 and SSDC is
given in Figure 9.

Figure 11. Intermetallic phases involved [7]
Based on SEM & EDS analyses results, needle-like
β-AlFeSi intermetallics, globular Mg2Si precipitates
and combined eutectic structure can be seen in
microstructure.
Conclusion
1.

2.
Figure 9. Microstructures of a) C-HPDC-2 and b)
SSDC part (1000x) [7]
C-HPDC-2’s microstructure can be seen as
dendritic forms. Large α-Al particles formed in
unequiaxed shapes. Precipitated intermetallic
phases formed between particles. Ever then,
SSDC’s microstructure consist of relatively smaller,
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3.

Heat treatable wrought alloy EN AW 6063
successfully die cast with semi-solid
processing. According to results, it is not
possible to obtain good quality part with
conventional die casting technique.
Producing casting defect free, globular
microstructure having thin-wall part is
found out as
feasable. With further
mprovements, strengthful products can be
produced with semi-solid processing.
SEM and EDS analyses are carried out to
obtain intermetallic phases involved. βAlFeSi and Mg2Si are encountered as it is
expected.

2019 İstanbul 			

9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu - 9th International Aluminium Symposium

•

ALUS’09

Acknowledgement
Mr. Onur Özcan helped during characterization
phase, authors would like to thank him for his
efforts. TUBITAK TEYDEB grant for the project
numbered as 3170184 is acknowledged. Also,
thanks to Prof. Dr. Gültekin Göller and H. Hüseyin
Sezer for SEM & EDS analyses.
References
[1] Davis, J. R. (1993). Aluminum and aluminum
alloys. ASM international.
[2] Rosso, M. (2012). Thixocasting and rheocasting
technologies, improvements going on. Journal of
achievements in materials and manufacturing
engineering, 54(1), 110-119.
[3] Flemings, M. C. (1991). Behavior of metal
alloys in the semisolid state. Metallurgical
transactions A, 22(5), 957-981.
[4] Wannasin, J., Janudom, S., Rattanochaikul, T.,
Canyook, R., Burapa, R., Chucheep, T., &
Thanabumrungkul, S. (2010). Research and
development of gas induced semi-solid process for
industrial applications. Transactions of Nonferrous
Metals Society of China, 20, s1010-s1015.
[5] Pajaroen, N., Plookphol, T., Wannasin, J., &
Wisutmethangoon, S. (2013). Influence of Solution
Heat Treatment Temperature and Time on the
Microstructure and Mechanical Properties of Gas
Induced Semi-Solid (GISS) 6061 Aluminum Alloy.
In Applied Mechanics and Materials (Vol. 313, pp.
67-71). Trans Tech Publications.
[6] Jumpol, W., Wannasin, J., Janudom, S.,
Canyook, R., Plookphol, T., & Wisutmethangoon,
S. (2015). Effects of Solid Fractions in a Slurry Die
Casting Process on Defects of 7075 Aluminum
Alloy. In Applied Mechanics and Materials (Vol.
752, pp. 7-10). Trans Tech Publications.
[7] Suslu, Y. B. (2019). 6063 Alüminyum
Alaşımının İnce Kesit Yarı-Katı Döküm Çalışması,
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi
(Temmuz 2019’ da yayımlanacak.)

169

ALUS’09

ALUS’09

•

9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu - 9th International Aluminium Symposium 			

2019 İstanbul

Production of Hybrid Reinforced AA7075 Matrix Composite with Investment
PRODUCTION
OF HYBRID REINFORCED AA7075 MATRIX COMPOSITE
Casting
WITH INVESTMENT CASTING
Kubilay Öztürk, Ahmet Karaaslan

Kubilay Öztürk1, Ahmet Karaaslan 1

Yıldız
1 Technical University / Turkey
Yildiz Technical University, Department of Metallurgical and Materials Engineering, 34220, Istanbul, Turkey

Keywords: Reinforcement, aluminium, hybrid composite, preform
Abstract
Aluminium matrix composites which are the most widely used in
metal matrix composites have a wide range of use in the aerospace
and automotive industry due to their superior properties such as
high specific strength, chemical stability, high wear resistance and
low density. In order to increase the desired mechanical properties
in metal matrix composites and to create a wider usage area; hybrid
composites were developed by adding more than one reinforcement
material. The desired strength values in the hybrid composite are
provided by various combinations of reinforcement elements.
In this study, production conditions of SiC, Al2O3, B4C reinforced
hybrid composites with AA7075 matrix were researched and the
effect of different preform properties and infiltration conditions on
composite properties were investigated. In order to examine the
composite effect of the reinforcement material ratio, preform
optimization studies were carried out using reinforcement elements
in different combinations. Composite production was carried out
under vacuum with investment casting method.
In order to investigate the effect of liquid metal-reinforcement
interaction time on composite interface formation the casting
process was carried out in three different ways.
The produced composite materials were characterized by light
metal microscopy, Brinell hardness tests.

1. Introduction
The materials to be used in the application areas such as aerospace
and defence industry should be high specific strength and wear
resistance[1-5]. Metal-matrix composite materials which have high
specific strength and wear resistance properties allow them to be
used frequently in these areas[6]. Metal matrix composites have 2
basic components; reinforcement which supports to the structure's
specific strength, hardness, abrasion resistance, fatigue and creep
resistance and the matrix material which holds the reinforcing
elements together, transmits the charge to the reinforcing material.
The addition of reinforcement material into the structure occurs
with in four different ways. These; particle, short fibber (whisker),
continuous fibber and sheet form[1,7]. Reinforces commonly used
in metal matrix composites; ceramic based materials such as Al 2O3,
B4C boron, tungsten, graphite, fly ashes, silicon carbide, titanium
carbide, ZrO2, SiO2, and TiO2. Recently, researchers have focused
on aluminium, magnesium and titanium matrix composites and
their use in various areas of these composites. It has been
determined that there is a perfect harmony between Al2O3 particle
and Al metal among the mentioned reinforcement and matrix
materials, in addition the metal matrix composites produced with
these components have high wear resistance [8].
AA7075 is a matrix metal alloy which has the main alloying
element of zinc. This aluminium alloy has the equivalent strength,
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good fatigue strength and easy workability with some steel types.
However, corrosion resistance is lower than compared to many
other aluminium alloys. Having a relatively high cost are limited its
use. T173, T7351 heat treatment significantly increase the tensile
corrosion of AA7075 alloy, which causes the aluminium 7075 alloy
to replace the 2024, 2014 and 2017 alloys in critical applications.
Metal matrix composites are obtained by using ceramic
reinforcement materials to increase some properties of the
aluminium 7075 alloy[9,10].
A high pressure compression moulding technique is commonly
used in the production of particulate reinforced composite
materials. With this technique, the liquid metal can be easily
infiltrated into the prepared preform. In addition, errors such as
gaps and air entrainment that occur after casting are reduced with
this technique[6,5]. In the production of metal-matrix composite,
the liquid metal must be able to wet the reinforcement material
well. The low wettability of most carbides and nitrides makes the
production of carbide and nitride reinforced composites difficult.
Therefore, pressure casting is preferred to increase wettability and
to create an efficient interface in the composite in the production of
metal matrix ceramic reinforced composites[3,11,12].
In this research, metal matrix composite was obtained by using
A7075 alloy. The infiltration technique was used to increase
wettability and to reinforce matrix-reinforcement interface in the
production of metal matrix composites. In this composite
production method, casting and preform conditions were changed
and the effects of these changes on the properties of the composite
were investigated.

2. Experimental Procedure
A7075 alloy and an average 50 μm size of SiC, B4C and Al2O3
powders were used for metal matrix composite production. The
chemical composition of the A7075 alloy is given in Table 1.

Table 1. Chemical composition of A7075 (% weight)

Mg

Mn

Si

Cu

Fe

Cr

Ti

Zn

Al

2.5

0.3

0.4

1.6

0.5

0.23

0.2

5.6

Bulk
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Preform production
SiC, B4C and Al2O3 powders are produced as preforms with a
mixture of polyvinyl alcohol (PVA) and colloidal silica
components. Water based PVA solution is prepared with %20 ratio.
It is used as volatile binder in preform production. The amounts of
the components used in the preform are given in Table 2.
Table 2. Chemical composition of the produced preform

SiC(g) B4C (g) Al2O3 (g) Colloidal(ml)

PVA(ml)

10

15

5

4

30

10

10

10

4

30

15

5

10

4

30

15

10

5

4

30

Reinforcement powders, PVA and colloidal silica were mixed in
the ratio given in the table and ceramic slurry was prepared. The
resulting ceramic slurry was poured into the silicone mold. The
ceramic slurry was dried at room temperature for 24 hours. The
mixture was removed from the silicone mold and it is baked at 1000
° C for 3 hours. The preform production flow chart is given in
Figure 1. During the sintering process, the PVA added as a volatile
binder was removed from the structure. Thus, preforms with a
height of 15 mm and a diameter of 17 mm were obtained in a porous
form and in Fig. 2. The PVA used as the volatile binder directly
affects the preform pore quantity. A large increase in PVA results
in the formation of non-uniform pores in the preform. As a result,
the reinforcing particles show a non-homogeneous distribution in
the composite structure.
Reinforcement
Powders

Figure 2. Photograph of preforms given chemical composition in
Table 2

Mold Making
The wax used in plaster mold is prepared by pouring into the
silicone mold having a gap of 50 mm in height at a diameter of 25
mm at 85 ° C. Water/powder ratio is 40%. 500 g of precision casting
powder was mixed with 200 ml of water to obtain plaster slurry.
The wax model was put into the perforated degree with using the
rubber base. Under vibration, the slurry was poured into the hole.
After the pouring process, the vibration continued for 15 minutes,
then the plaster was left at room temperature for 1 hour. Wax
removal was carried out at 110 ° C for 1 hour to form the mold
cavity. The mold was heated to 700 ° C to increase the strength of
the plaster mold and to ensure complete removal of the remaining
waxes in the mold cavity. Due to the high wall thickness and low
heat conduction coefficient, the plaster mold is gradually heated to
700 ° C as shown in Figure 3. Thus, the internal and external
heating of the mold is homogenized as much as possible and the
risk of cracking is reduced.

Binder PVA, colloidal silica

Stirring

Slurry casting into silicone mould

Drying

Firing

Figure 3. Gradual cooking of precision casting mold[13]

Figure 1. Preform production flow chart
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Casting Process
In the casting process after mold making, A7075 alloy was chosen
as matrix material. A schematic representation of the cast at 750 °
C with a pressure of -105 Pa is taken from the furnace at 700 ° C
and placed in the vacuum device. Electric resistance furnace is used
to melt the specified alloy.
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sample, the amount of SiC was kept the most and the amount
of B4C was kept to a minimum. In Figure 5b, the amount of
Al2O3 was decreased while the amount of B4C was increased.
Increasing the amount of B4C caused a partial wetting
problem. The microstructure of the sample obtained by
adding all of the reinforcing materials used in the hybrid
composite production to an equal amount of structure is
given in figure 5c. The increase of B4C in the structure and
the decrease of SiC caused the increase of non-wetted
regions. In Fig. 5d, the maximum amount of Al2O3 from the
reinforcing materials was used, while B4C was added to the
structure at least.

a)

b)

c)

d)

Figure 4. Schematic representation of the casting process

3. Results and Discussion
In this study, the production of SiC, Al2O3, B4C reinforced
AA7075 matrix composite were manufactured using the
vacuum assisted block investment casting technique.
Porosity ratio of the preforms was investigated using
Archimedes’ test. Open porosity of the preforms was
determined according to the standard ASTM C 20-80a. At
the same time, microstructure analysis and hardness tests of
the samples were obtained. According to the Archimedes
test, the pore amount was determined as 55 ± 5%. In Figure
5, the microstructures of the hybrid composites produced by
the parameters specified in Table 2 are given. The light
regions show the matrix material and the dark regions show
the reinforcement materials. Whenl the parameters of the
samples that cannot be wetted are compared with others, the
amount of B4C in the structure is higher and the amount of
SiC is less. Since the temperature and the applied vacuum
did not change the wetting angle of B4C much[14], the
wetting problem was experienced in the composite samples
obtained as the amount of B4C added to the structure
increased. The increase in temperature and the application of
the vacuum decreased the of SiC in high amounts[14], so
wetting problems were not observed in samples with high
amount of SiC.
In Figure 5, it is seen that the reinforcing materials are
homogeneously dispersed in the structure and the liquid
metal is almost completely infiltrated. Figure 5a shows the
microstructure of the composite sample containing the 15g
SiC-10g Al2O3-5g B4C reinforcement materials. In this
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Figure 5. Microstructure of composites prepared in
different reinforcement combinations a) 15g SiC-10g
Al2O3-5g B4C b) 15g SiC-5g Al2O3-10g B4C c) 10g SiC-10g
Al2O3-10g B4C d) 10g SiC-15g Al2O3-5g B4C
Brinell hardness test was applied under 62.5 kg load using
2.5 mm diameter indentation tip to investigate the effect of
different reinforcement combinations on the mechanical
properties of the hybrid composite produced. The highest
hardness value was obtained by preformed casting with high
SiC content. As a result of the wetting of the reinforcement
material by the liquid metal, the composite strength values
have increased. It has been observed that the strength of the
composite has decreased as a result of the increase of B4C
which is a different reinforcement combination and
reduction of Al2O3. As a result of the addition of equal
reinforcements to the structure, both infiltration and wetting
problems were experienced and the lowest hardness value
was obtained. During the production of preforms, an
increase in hardness values was observed in the composite
sample produced by increasing Al2O3. However, it was found
that the hardness value increase was less than the hardness
value obtained with excess of SiC.
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4. Conclusion
SiC, Al2O3, B4C reinforced, AA7075 matrix composite
material, samples obtained under different reinforcement
combination conditions were characterized by hardness test,
and microstructure image analysis.
The use of infiltration technique increased infiltration into
the preform pores of the molten metal. 15g SiC-10g Al2O35g B4C parameters prepared with the preform casting was the
best results. The high SiC in the structure and the low B4C
reduced the wettability of the hybrid composite obtained.
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Ti TANE İNCELTME VE A356 SIVI METAL TEMİZLİĞİ
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Abstract
Grain refinement offers many advantages such as higher
mechanical properties because of good feedability, low
porosity features. Ti is the most preferred element as a grain
refiner but grain refinement mechanism and performance are
matter of debate in Al-Si alloys. Due to the density
difference, Ti compounds that will form nucleation centre
collapse to the bottom of the crucible time dependly. In this
study, correlation between Ti-grain refinement process and
bifilm precipitation by Ti compounds was investigated.
Primer and seconder A356 alloys were used. After the
addition of grain refiner, melt quality chance was monitored
collecting RPT sample every 8 minutes. To determine the
mechanical properties, tensile samples were cast into the die
and sand moulds at same period. It was observed that melt
quality increased in time. Differences of mechanical
properties were noteworty.
Özet
Tane inceltme, sağladığı daha yüksek mukavemet, iyi
beslenebilirlik, düşük porozite oranı gibi özellikleriyle
alüminyum döküm parçalarına yüksek mekanik özellikler
gibi pek çok avantaj sunar. Al-Si alaşımlarında Ti tane
inceltici olarak en sık tercih edilen elementtir ancak tane
inceltme mekanizması ve verimi tartışma konusudur.
Yoğunluk farkı nedeniyle çekirdekleşme merkezi
oluşturacak Ti bileşikleri zamana bağlı olarak pota dibine
çöker. Bu çalışmada, Ti tane inceltme işlemi ve Ti
bileşiklerinin
bifilmleri
çökeltmesi
korelasyonu
incelenmiştir. Birincil ve ikincil A356 alaşımları
kullanılmıştır. Tane inceltici ilavesinden sonra her 8
dakikada bir RPT numunesi toplanarak sıvı metal
kalitesindeki değişim takip edilmiştir. Mekanik özelliklerin
tayini için çekme çubuğu aynı aralıkta hem kum hem de
kokil kalıplara dökülmüştür. Zamana bağlı olarak sıvı metal
kalitesinde artış olduğu belirlenmiştir. Mekanik özelliklerde
belirlenen farklılıklar dikkat çekmektedir.
1. Giriş
Al-Si alaşımları özellikle otomotiv sektöründe motor bloğu
gibi kritik parçaların dökümünde oldukça sık tercih edilen
bir alaşım grubudur. A356 alaşımı Al-Si alaşımları arasında
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en çok tercih edileni ve kullanılanıdır [1]. Pratikte, A356
alaşımı kum veya kokil kalıplara; alçak basınçlı, gravite ve
cosworth gibi yöntemlerle dökülür. Daha yüksek mekanik
özellikler elde edebilmek için dökümde kokil kalıp tercih
edilmesi gerektiği kabul edilir. Benzer bir kabul tane
inceltici mastır alaşımlarının kullanımı ile ilgilidir. Tane
incelticiler sayesinde daha küçük ve eş eksenli olması
beklenen tanelerin mekanik özellikleri arttırdığı iddia edilir
[2]. Net olmamakla birlikte inceltme mekanizmasının
temelinde TiAl3 ve TiB2 partiküllerinin yattığı
düşünülmektedir. Çekirdeklenme merkezi oluşturması
sayesinde mikroyapı incelmekte ve bu sayede mekanik
özelliklerde gelişme sağlanmaktadır. Ancak sıvı alüminyum
ve tane incelticiler arasındaki yoğunluk farkı nedeniyle
TiAl3 ve TiB2 bileşikleri zamanla sıvı metalin alt bölgesine
hareket eder ve potanın dibine çöker [3-4]. Bu nedenle AlTi-B master alaşımlarının etkinliği her zaman tartışma
konusudur.
Yoğunluğu neredeyse sıvı alüminyumunkine eşit olan
bifilmler sıvı alüminyum çok uzun süre içinde askıda kalır.
Tane inceltici ilavesinden sonra sisteme dahil olan heterojen
çekirdekleyici partiküller bifilmleri potanın altına doğru
sürüklerler. Bu olay zincirleme bir reaksiyonun ilk adımıdır.
Bifilmlerin potanın dibine doğru sürüklenmesi sıvı metal
kalitesini; sıvı metal kalitesi de mekanik özellikleri
doğrudan etkiler [5-6].
2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmada, Ti tane inceltici ilavesinin A356 alüminyum
alaşımının sıvı metal kalitesine etkisi incelenmiştir.
Çalışmada kimyasal analizleri Çizelge 1’de verilen birincil
ve ikincil A356 alaşımı ile Al-5Ti-1B tane inceltici master
alaşımı kullanılmıştır. Ergitme işlemi rezistanslı fırında
725°C’de yapılmıştır. Çizelge 2’de görüldüğü gibi master
alaşımı ilavesi her iki alaşım için de ağırlıkça %0 ve %0,1
oranında olmak üzere iki farklı orandadır. Sıvı metal
kalitesindeki değişimler vakum altında katılaştırma testi
(Reduce Pressure Test (RPT)) cihazı ile hazırlanan
numunelere bifilm indeks analizi uygulanarak takip
edilmiştir. Her bir koşul için yaklaşık 10 kg olan şarj
tükenene dek RPT numuneleri hariç hem kokil hem kum
kalıplara çekme çubukları dökülmüştür.
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Çizelge 1. A356 Alaşımların kimyasal analizleri (%ağ.).
Alaşım
Birincil
İkincil

Si
7.26
7.31

Mg
0.31
0.26

Fe
0.08
0.13

Ti
0.07
0.11

B
0.001
0.001

Sr
0.0005
0.008

RPT
numuneleri
tam
ortalarından
kesilerek
zımparalanmıştır. Taranan numuneler SigmaScan görüntü
analiz yazılımı ile incelenerek bifilm indeksleri
belirlenmiştir. İşlemenin ardından çekme çubukları çekme
testine tabi tutulmuştur. Çalışmada ısıl işlem ve gaz giderme
prosesleri uygulanmamıştır.
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alaşımda 297 mm olan bifilm indeks 241 mm’ye; tane Al5Ti-1B tane inceltici master alaşımı ilaveli olanda ise 404
mm’den 290 mm’ye düşmüştür. Birincil A356 alaşımı ile
yapılan dökümlerden farklı olarak ikincil alaşımda sıvı metal
tükenmeden hemen önce sıvı metal kalitesinde tekrar bir
düşüş görülmektedir. Nispeten daha düşük miktarda yapılan
şarj nedeniyle ikincil A356 ile yapılan çalışmalarda potanın
dibinde kalan son sıvı metal de kullanılmıştır. Potanın dibine
doğru hareket eden bifilmler burada toplanarak
yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle potanın bu bölümünden
alınan numunelerdeki bifilm indekste bir artış görülmüştür.

Çizelge 2. Çalışmadaki deney matrisi (%ağ.).

Ergitme
Alaşım I
Alaşım II
Alaşım III
Alaşım IV

Şarj
Birincil
Birincil
İkincil
İkincil

Master ilavesi (ağ. %)
0
0.1
0
0.1

3. Sonuçlar ve Tartışma
Çalışmada Çizelge 2’de görülen 4 alaşım hazırlanmıştır ve
şarj tükenene dek yaklaşık 8 dakika aralıklarla RPT
numunesi alınarak sıvı metal temizliğindeki değişim takip
edilmiştir.

Şekil 2. İkincil A356’da zamana bağlı bifilm indeks
değişimi.

Şekil 1. Birincil A356’da zamana bağlı bifilm indeks
değişimi.
Birincil A356 alaşımı ile yapılan dökümlerde zamana bağlı
olarak sıvı metal kalitesinde bir artış görülmektedir. Bu
durum zamanla birlikte bifilmlerin potanın dibine doğru
hareket ettiğini işaret etmektedir. Şekil 2’de görüldüğü gibi,
yaklaşık 1,5 saat süren döküm boyunca tane inceltici ilavesiz
birincil alaşımda 285 mm olan bifilm indeks 169 mm’ye;
tane Al-5Ti-1B tane inceltici master alaşımı ilaveli olanda
ise 344 mm’den 226 mm’ye düşmüştür.
İkincil A356 alaşımı ile yapılan dökümlerde de aynı birincil
alaşımdaki gibi zamana bağlı olarak sıvı metal kalitesinde
bir artış görülmektedir. Şekil 2’de görüldüğü gibi yaklaşık
1,5 saat süren döküm boyunca tane inceltici ilavesiz ikincil

Hem birincil hem ikincil A356 alaşımlarında ağırlıkça %0
ve %0.1 oranında master alaşımı ilave edilmiştir. Yapılan
sıvı metal kalitesi incelemelerinde her iki alaşımda da master
alaşımı ilavelerinin ardından sıvı metal kalitesinin düştüğü
görülmektedir (Şekil 1 ve 2). Birincil A356 alaşımında tane
inceltici ilave edilmeden yapılan dökümde ortalama bifilm
indeks 229 mm iken tane inceltici ilavesi yapıldığında bu
sayı 293 mm’ye çıkmaktadır. İkincil A356 alaşımında ise
tane inceltici ilave edilmeden yapılan dökümde ortalama
bifilm indeks 242 mm iken tane inceltici ilavesi yapıldığında
bu sayı 306 mm’ye çıkmaktadır. Yapılan bu çalışmada
görülmektedir ki; tane inceltici master alaşımı ilavesi bifilm
indeksi arttırarak sıvı metal kalitesini düşürmektedir. 8 mm
çapa sahip cubuklar şeklinde sıvı metale ilave edilen master
alaşımının yüzey/hacim oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle
master alaşımı bünyesinde oldukça fazla oranda oksit yapısı
barındırmakta ve bu oksitlerin tamamı ilave ile sıvı metale
dahil olmaktadır. Master alaşımı ilavesi ile sıvı metal
kalitesini düşüren bir diğer etken de sıvı metalin yüzey oksit
filminin kırılmasıdır. Tıpkı yüzeyi kaymak tutan bir süte
kaşık daldırılması gibi sıvı metal master alaşımı çubuğu
atılması ile sıvı metal yüzeyinde oluşan oksit tabakası sıvı
metale karışmaktadır. Bahsedilen her iki durum da sıvı
metalin oksitçe zenginleşmesine ve sıvı metal kalitesinin
düşmesine neden olmaktadır.

175

ALUS’09

ALUS’09

•

9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu - 9th International Aluminium Symposium 			

Şekil 3. Alaşımların çekme mukavemeti değerleri.
Her koşul için dökülen RPT numunelerinin yanı sıra, sıvı
metal tükenene dek çekme çubukları hem kokil hem kum
kalıplara dökülerek hazırlanmıştır. İşlemenin ardından
yapılan çekme testleri ile alaşımların çekme mukavemetleri
ve kopma uzamaları belirlenmiştir.
Şekil 3’te görüldüğü gibi birincil A356’da en düşük sonuçlar
kokil kalıba tane inceltici ilavesiz alaşım ile yapılan
dökümlerde görülmüştür ve oldukça geniş bir değer
aralığına sahiptir. Tane inceltici ilavesi ile çekme
mukavemeti değerlerinde belirgin olmayan bir artış
yaşanmıştır ve değer dağılımı nispeten azalmıştır. İlginçtir
ki birincil A356 ile kum kalıba yapılan dökümler en yüksek
çekme mukavemeti değerlerini vermiştir. Tane inceltici
ilaveli kokil kalıba yapılan dökümlerin ortalama çekme
mukavemeti değeri 108 MPa iken kum kalıpta bu değer 163
MPa’dır. Ayrıca birincil A356 ile kum kalıba yapılan her iki
dökümde de değer aralıklarının kokil dökümlere göre
oldukça dar olması dikkat çekmektedir. Benzer durum
ikincil A356 ile yapılan dökümlerde de görülmektedir. En
düşük çekme mukavemeti ortalaması 93 MPa ile tane
inceltici ilavesiz kokil döküme aittir. İkincil A356’da en
yüksek çekme mukavemeti ortalaması ise 146 MPa ile tane
inceltici ilaveli kum dökümde elde edilmiştir. Tane inceltici
ilavesi kum dökümde ortalama sadece 2 MPa bir artış
sağlamıştır ancak değer aralığındaki azalma fark edilir
derecededir. Kokil kalıba birincil ve ikincil alaşımlarla
yapılan dökümler arası ortalama yaklaşık 10 MPa fark vardır
ve her iki alaşım grubu için de değer aralığı oldukça
büyüktür. Kum kalıba yapılan dökümlerde birincil alaşım
ikincile göre ortalama yaklaşık 20 MPa yüksek değer
vermiştir ve değer aralığı oldukça dardır. Bu durum kum
kalıba yapılan dökümlerin daha istikrarlı ve daha yüksek
değerlere sahip sonuçlar verdiğini gözler önüne sermektedir.
Şekil 4’te yapılan dökümlerin kopma uzaması değerleri
incelenmiştir. En düşük kopma uzaması değerleri %0,95
(birincil A356) ve %0,92 (ikincil A356) ile tane inceltici
ilavesiz kokil dökümlere aittir. En yüksek değerler ise
birincil A356 ile kuma yapılan dökümlerde elde edilmiştir.
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Şekil 4. Alaşımların kopma uzaması değerleri.
Bu koşullarda kopma uzaması değerleri %4’ü aşmayı
başarırken en yüksek ortalama tane inceltici ilaveli kum
dökümde %2,8 olarak tespit edilmiştir. Aynı çekme
mukavemetinde olduğu gibi kopma uzaması değerlerinde de
birincil ve ikincil şarjlar arasındaki fark kum kalıba yapılan
dökümlerde oldukça net ortaya çıkmıştır.

Şekil 5. Bifilm şekilleri: karmaşık (a) ve yuvarlak (b) [7].
“Kokil kalıba yapılan dökümlerde daha yüksek mekanik
özellikler elde edilir.” genellemesi ne birincil ne de ikincil
A356 alaşımı ile yapılan dökümlerde gözlemlenememiştir.
Tane inceltici ilavesinden bağımsız olarak, her iki şarjda da
en yüksek mekanik özellikler kuma yapılan dökümlerde elde
edilmiştir.
Bu
durum
soğuma
hızı
farkından
kaynaklanmaktadır. Kum döküme göre oldukça hızlı
soğuyan kokil dökümlerde iç gerilimler kaçınılmazdır.
Ayrıca yüksek soğuma hızı, yapı içerisinde bifilmlerin son
derece karmaşık şekillerde kalmasına neden olmaktadır.
Şekil 5’te şematize edilen bu yapılar çentik etkisini arttırarak
çekme mukavemeti ve kopma uzaması değerlerini düşürür.
Ancak kum kalıptaki düşük soğuma hızı sayesinde katılaşma
sırasında bifilmler açılacak fırsat bulduklarından dolayı
çentik etkisi azalmaktadır. Çekme testinde kokil ve kum
dökümlerdeki değer aralığı farkı bu nedenden
kaynaklanmaktadır.
Birincil ve ikincil A356 alaşımları arasında çekme
mukavemetinde ortalama %10, kopma uzamasında ortalama
%18 fark belirlenmiştir. Sıvı metal temizleme işleminin
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olmayışı bu farkın beklenenden az olmasına neden olmuştur.
Alüminyum bünyesindeki oksit yapılarının bir kısmı birincil
üretimden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle birincil külçe
kullanılsa dahi gaz giderme vb. sıvı metal temizleme işlemi
bir gerekliliktir.
4. Sonuç
•Master alaşımı ilavesi sıvı metal kalitesini düşürmektedir.
•Sıvı metal kalitesi düşüşü nedeniyle tane inceltici ilavesi
mekanik özellikleri geliştirememektedir.
•Soğuma hızı kaynaklı iç gerilimler ve bifilm oryantasyonu
farkı nedeniyle kum kalıba yapılan dökümler daha yüksek
ve istikrarlı mekanik özellikler sağlamaktadır.
•Sıvı metal temizleme işlemi olmaksızın birincil ya da
ikincil alüminyum ile çalışmak arasında mekanik
özellikler açısından hayati bir fark yoktur.
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ALÜMİNYUM DÖKÜM ŞİRKETLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
ZORUNLULUĞU VE İNSAN FAKTÖRÜ
Alüminyum Döküm Şirketlerinde Dijital Dönüşüm Zorunluluğu ve İnsan
Faktörü DIGITAL TRANSFORMATION NECESSITY IN ALUMINIUM FOUNDRIES
AND THE EFFECT OF HUMAN FACTOR

Digital Transformation Necessity in Aluminium Foundries and the Effect of Human Factor
Şener Muter

Şener Muter

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği
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Anahtar Kelimeler: Alüminyum Döküm, Dijital Dönüşüm, Rekabet Gücü, İnsan Faktörü
Abstract
Rapid developments in industry have started an
important transformation in the world economy. Due to
heavy global competition companies have to be
successful in the process of digital transformation in
order to keep their existance and to increase their
market share. Digital transformation and Industry 4.0
processes can be successfully applied to aluminium
casting companies that are one of the main suppliers of
automotive companies.
In the production of aluminium castings foundary
operators in the production line cannot follow many of
the control parameters with accuracy if classical
casting techniques are applied without on-line
connection to the main information system. Therefore
digital transformation and Industry 4.0 processes are
very important for an aluminium foundry in order to
secure high quality aluminium casting production.
Technology by itself is not enough to be successful in
the process of digital transformation. New management
concept and qualified manpower are the basic factors
of the digital transformation in an aluminium foundry.
Özet
Teknolojideki hızlı gelişmeler dünya ekonomisinde
önemli bir dönüşümü başlatmış bulunmaktadır. Yoğun
küresel rekabet karşısında şirketler varlıklarını ve pazar
paylarını sürdürebilmek için dijital dönüşüm sürecini
başarıyla gerçekleştirmek zorundadır. Dijitalleşme ve
Endüstri
4.0
süreçlerinin
somut
olarak
uygulanabileceği kuruluşlar arasında ana otomotiv
sanayi şirketlerinin önemli tedarikçileri arasında yer
alan alüminyum döküm şirketleri de bulunmaktadır.
Alüminyum döküm parçaların klasik yöntemlerle
üretildiği
durumlarda
çok
sayıda
kontrol
parametrelerinin çalışan elemanlar tarafından gerçek
zamanlı ve hassas verilerle izlenebilmeleri mümkün
olmamaktadır. Bu nedenle dijital dönüşüm ve
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Endüstri 4.0 uygulamaları kaliteli alüminyum döküm
parçaların üretiminin güvence altına alınması açısından
büyük bir önem taşımaktadır. Dijital dönüşüm
sürecinde başarıya ulaşmak için teknoloji tek başına
yeterli değildir. Yeni yönetim anlayışı ve nitelikli insan
faktörü dijital dönüşümün en önemli altyapısını
oluşturmaktadır.
Alüminyum döküm parçaların üretiminde karşılaşılan
problemlerin iş akışında görev alan elemanlarla birlikte
görüşülerek değerlendirilmesi giderek daha yararlı
olmaktadır. Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0
uygulamaları birkaç kişinin çabalarıyla başarıya
ulaşabilecek bir süreç değildir. Alüminyum döküm
teknolojileri konularında eğitim gören ve üretim
deneyimi olan elemanlarla başarıya ulaşılabilmektedir.
Yeni yönetim kavramı ve yetenekli işgücü alüminyum
döküm şirketlerinde dijital dönüşüm sürecinin
öncelikleri arasında yer almaktadır.
1. Giriş
Yoğun küresel rekabet karşısında şirketlerin
varlıklarını ve pazar paylarını sürdürebilmeleri için
dijitalleşme sürecini başarıyla gerçekleştirmeleri
zorunlu olmaktadır. Endüstri 4.0 şirketler için yeni
teknolojik gelişme fırsatları sağlarken nitelikli iş
gücünü zorunlu kılan yeni meslekler ve yeni istihdam
alanları da gündeme gelmektedir. Şirketler elemanlarını
robotlarla birlikte çalışacakları farklı bir geleceğe
hazırlama konusunda önemli bir sorumluluk
taşımaktadır. [1]
Yeni dönemde fabrikaların öz denetim, kontrol ve
sürekli
gelişme
süreçleri
insan
duyuları
yerine sensörlerle algılanıp, kendiliğinden harekete
geçebilen
robotik
üretim
araçlarıyla
gerçekleştirilmektedir.
Siber-fiziksel
sistemlerin
üretim, lojistik ve hizmetlerle entegrasyonu sonucunda
günümüzdeki fabrikaların ekonomik potansiyele sahip
Endüstri 4.0 fabrikalarına dönüşmeleri mümkün
olabilmektedir.
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Günümüzde Endüstri 4.0 yaklaşımı genel olarak
teknolojik açıdan ele alınmaktadır. Endüstri 4.0 sadece
teknolojiyle ilgili olmayıp yönetim unsurlarını ve insan
kaynaklarını da kapsamaktadır. Endüstri 4.0’ın
öngördüğü yeni iş organizasyonun ayrıntıları, iş
dünyasının teknolojik, ekonomik ve ticari fırsatlar
konusunda daha fazla bilgi sahibi olmasını
gerektirmektedir. [2]
Endüstri 4.0 çalışmalarında nesnelerin interneti (IoT)
ve dijital alt yapının geliştirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 süreçleri yeni
yönetim anlayışına duyarlı olmayı zorunlu kılmaktadır.
[3] Kuruluşların ortak hedefi teknoloji yazılımlarıyla
web tabanlı ve mobil platformlar üzerinden iş akışının
izlenebilirliğini ve kontrolünü sağlamak, işletme
kayıplarını gerçek zamanlı veriler ve analizlerle
azaltarak dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0
uygulamalarıyla sürdürülebilir başarılara ulaşmak
olmalıdır.
2. Alüminyum Döküm Şirketlerinde Geleceğe
Hazırlık
Küresel pazarlarda alüminyum döküm parça talepleri
giderek artmaktadır. Dünya ölçeğinde alüminyum
metal kullanımının 2025 yılına kadar 120 milyon tona
ulaşacağı hesaplanmaktadır. Alüminyum çelikten sonra
çok kullanılan metaller arasında yer almaktadır. 2017
yılında alüminyum üretimi global kapsamda yüzde 6
artış göstermiştir. En çok alüminyum metal tüketen
sektörler arasında otomotiv sektörü yer almaktadır. [4]
Örnek olarak otomotiv sektörü incelenirse, 2022 yılına
kadar ortalama bir otomobilin üretiminde kullanılan
alüminyum alaşımı miktarı 100 kg kadar artırılacaktır.
Bunun amacı mevcut otomobillerin üretiminde
kullanılan özgül ağırlığı yüksek metal alaşımları yerine
daha hafif alüminyum alaşımlarının kullanılmasıdır.
Sonuç olarak daha hafif ve enerji tasarrufu sağlayan
otomobiller üretilmektedir.
Global kapsamda otomobil üretiminde alüminyum
alaşımlarının kullanımı 2025 yılına kadar yüzde 12’den
yüzde 25’e yükselecektir. Alüminyum ve hafif matal
döküm şirketlerinin bu gelişmeleri dikkate alarak dijital
dönüşüm ve Endüstri 4.0 çalışmalarına ve kapasite
artırma projelerine öncelik vermeleri gerekmektedir.
3. Alüminyum
Dönüşüm

Döküm

Şirketlerinde

Dijital

Alüminyum döküm şirketlerinde motor bloğu, silindir
kafası, emme manifoldu, jant gibi çeşitli döküm
parçaların her biri, sayıları 30’a yaklaşan farklı
işlemlerden geçerek üretilmektedir. Alüminyum döküm
parçaların üretiminde yapılan işlemlere alüminyum
külçelerin ve sıvı alüminyumun kimyasal analizi, sıvı
alüminyumda gazlılık oranın ölçülmesi ve yüksek
gazlılığın giderilmesi, mikro yapı ve metalografik

•

ALUS’09

incelemeler, istenmeyen metal bileşiklerinin sıvı
alüminyumdan ayrıştırılması, silisyum modifikasyonu,
porozitenin
önlenmesi,
yönsel
katılaşmanın
sağlanması, sertlik ölçümü, çekme deneyi, uzama
katsayısı ölçümü, darbe testi, sızdırmazlık testi, röntgen
kontrolları örnek gösterilebilir.
Endüstri 4.0 uygulamaları otomotiv yan sanayi
konumunda olan alüminyum döküm şirketleri için yeni
fırsat alanları yaratmaktadır. Alüminyum döküm
şirketlerinin rekabet güçlerini artırabilmeleri ve yeni
teknolojilerle baş edebilmeler için dijitalleşme ve ağ
yapılanması
konularına
öncelik
vermeleri
gerekmektedir. Dijital dönüşüm uygulamalarıyla
alüminyum döküm süreçlerinde kontrol altında
tutulması gereken değişken parametreler daha kapsamlı
ve daha güvenli olarak izlenebilmektedir. Veri akışının
hızlanması ve üretim hattı boyunca gerçek zamanlı
izlenebilmesi kaliteyi ve verimliliği artırmaktadır.
Alüminyum döküm süreçlerinde yapılan işlemler
sıradan işlemler olmayıp her bir işlemin gerçek zamanlı
(on-line) izlenmesi ve kontrol parametrelerinde
oluşabilecek sapmaların önlenmesi gerekmektedir.
Alüminyum döküm parça üretim süreçlerinde kontrol
parametreleri iş akışının her aşamasında ana bilgi
sistemi ile bağlantılı çalışan termineller aracılığı ile
gerçek zamanlı izlenmektedir.
Alüminyum
döküm
şirketleri
Endüstri
4.0
uygulamalarıyla küresel ekonomideki konumunu
güçlendirecek önemli bir dönüşüm fırsatının eşiğinde
bulunmaktadır. Alüminyum döküm sanayisinin
geliştirilmesini ve rekabet gücünün artırılmasını
sağlamak amacıyla dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0
uygulamalarından yararlanılması büyük bir önem
taşımaktadır.
Alüminyum döküm şirketlerinde dijital dönüşüm
sürecinde döküm işleminin özelliğinden ve döküm
parçaların kalite standartlarından kaynaklanan birtakım
zorluklar bulunmaktadır. Alüminyum döküm parçaların
üretim süreçlerinde kontrol parametrelerinin gerçek
zamanlı takip edilmesi ve varsa sapmaların takibi
büyük bir önem taşımaktadır.
4. İnsan Faktörünün Etkinliği
Dijitalleşmeyi gerçekleştirmek için sadece dijital
teknolojilere yatırım yapmak yeterli olmamaktadır.
Sürdürülebilir bir dijital dönüşüm için teknolojik
değişimin yanı sıra şirketleri dijital öngörülere göre
organize etmek ve çalışanları dijital dönüşüm
anlayışıyla motive etmek gerekmektedir. Bir başka
deyişle, dijital dönüşüm sürecinde yeni yönetim
anlayışı ve insan faktörünün motivasyonu etkili bir rol
oynamaktadır. [5] Öngörülerin, teknik problemlerin ve
sınırlayıcı koşulların katılımcı yönetim anlayışıyla ele
alınması gerekmektedir.
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Yeni ekonomi şirketlerin sürekli gelişme kavramına
sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Yeni ürünlerin,
yeni teknolojilerin ve yeni markaların pazara çok hızlı
girdiği bir ortamda dijital dönüşüm sadece bir seferlik
uygulama değil, sürekli bir süreç olmalıdır. Bu
kapsamda yeni yönetim anlayışı, hiyerarşik yapı ve
şirket organizasyonu küresel gelişmelerin gerisinde
kalmamalıdır. Günümüzde kurumsal performansı
artırmak için daha esnek ve yeni gelişmelere daha
duyarlı iş modelleri benimsenmelidir. [5]
Üretim süreçlerinde her makine ve üniteye ait ölçüm
cihazlarının hatasız çalışmaları zorunlu olmaktadır. Bu
sağlanamazsa sürekli hatalı döküm parça üretme veya
üretimin sık sık otomatik olarak durması gibi sorunlar
yaşanmaktadır. Üretim hattında bir operasyonda ya da
bir döküm parçada hata varsa sistem bunu kendi tespit
edebilmeli ve en azından bir uyarı verebilmelidir.
Dijital dönüşüm sürecinde mavi yakalı eleman ihtiyacı
azalmakta, beyaz yakalı eleman ihtiyacı artmaktadır.
En çok aranan elemanlar istatistikçiler, ilgili üretimde
tecrübeli
uzmanlar,
mekatronik
mühendisleri,
yazılımcılar ve tecrübeli bakım onarım elemanları
olmaktadır.
İşgücü
profilinin
bu
ihtiyaçlar
doğrultusunda geliştirilmesi öncelikli bir hedef olarak
ele alınmalıdır. [6] Teknik problemlerin, sınırlayıcı
koşulların ve öngörülerin katılımcı yönetim anlayışıyla
ele alınması insan kaynaklarının motivasyonu
açısından büyük bir önem taşımaktadır.
5. İnsan Kaynaklarında Digital Dönüşüm
Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 süreçleri iş dünyasında,
çeşitli alanlarda rekabete dayalı geniş kapsamlı bir
değişim sürecini başlatmış bulunmaktadır. Bu konu
giderek yaygınlaşmakta, ülkelerin ve şirketlerin
gündeminde daha çok yer almaktadır. Dijital dönüşüm
ve Endüstri 4.0 uygulamaları tekdüze ve niteliksiz
işgücü talebinin giderek azalacağını göstermektedir.
Kuruluşlar teknolojideki bu hızlı gelişmelerle baş
edebilmek için insan kaynaklarındaki bilgi ve beceri
eksikliklerini gidermek ve nitelikli işgücünü artırmak
zorundadır. [7]
Küresel rekabet ortamında kuruluşlar dijital
dönüşümün ve Endüstri 4.0’ın yeni bir rekabetçi sistem
yaratma boyutuna yoğunlaşmaktadır. Global insan
kaynakları ve organizasyonel danışmanlık şirketi Korn
Ferry, dijital dönüşümü ölçümlemek ve şirketlere yol
göstermek amacıyla 14 ülkede 5 ana sektör üzerinden
yaptığı
ayrıntılı
araştırmalarda
“Dijital
Sürdürülebilirlik Endeksi” sonuçlarını açıklamaktadır.
[5]
“Dijital Sürdürülebilirlik Endeksi” sadece teknolojiye
odaklanarak sürdürülebilir dijital dönüşümün mümkün
olmayacağını ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları,
şirketlerin ve liderlerin teknoloji odaklı hareket
ettiklerini
ancak
sürdürülebilir
dijitalleşmenin
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“olmazsa olmaz”ının insan kaynakları olduğunu
vurgulamaktadır. Korn Ferry, sürdürülebilir bir dijital
dönüşümün en az teknoloji kadar, şirket kültürü,
yönetim anlayışı ve çalışanların dönüşümü ile mümkün
olduğuna açıklamaktadırr.
6. Otonom İşleyiş Sistemi
Alüminyum döküm şirketlerinde dijital dönüşümü
gerçekleştirme sürecinde üretim sırasında ortaya çıkan
kalite sorunlarının tespit edilmesi, yapılacak testler için
örnek parçalar alma sıklığının yeniden belirlenmesi,
hata analizlerinin veri olarak toplanması, bu verilerin
anlamlı bilgi haline getirilmesi gibi problemlerin
otonom bir işleyiş sistemi ile çözümlenmesi
gerekmektedir. Dijital dönüşüm sürecinde üretim
hatlarında karşılaşılabilecek her bir olumsuz durum
için otonom karar verme mekanizması yazılımın
kapsamında yer almalıdır.
Toplanan verilerin anlamlı bilgi haline gelebilmesi için
üretim ünitelerindeki yazılımların geliştirilmesi zorunlu
olmaktadır. Yazılımların geliştirilmesinde üretim
süreçlerinde deneyimli elemanların katkılarına ihtiyaç
duyulmaktadır.
7. Sonuç
Günümüzde emek yoğun sektörlerde yaratılan katma
değer hızlı bir şekilde azalmaktadır. Düşük işçilik
ücretleri artık şirketlerin rekabet gücünü artırma
konusunda
yeterli
olmamaktadır.
Uluslararası
pazarlarda rekabet edebilmek için yeni teknoloji
yatırımları, bilgi birikimi ve nitelikli işgücü zorunlu
olmaktadır. Yapılacak yeni teknoloji yatırımlarında
finansal getiri ve katma değer yaratma potansiyelinin
incelenmesi çok büyük bir önem taşımaktadır.
İnsan kaynaklarının bilgi ve yeteneklerinin Endüstri 4.0
uygulamalarının öngördüğü teknolojik nitelikler
kapsamında geliştirilmesine öncelik verilmelidir. Bir
başka deyişle dijital dönüşümün başarıya ulaşması
yönetim anlayışına ve çalışan elemanların da
dönüşümüne bağlı bulunmaktadır. Yeni hedeflere eski
yaklaşımlarla
ulaşılamayacağı
gözden
uzak
tutulmamalıdır. Farklı sorgulama yöntemlerinin ve yeni
performans
kriterlerinin
uygulanması
zorunlu
olmaktadır.
Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 süreçleri iş dünyasında
çok geniş bir uygulama alanına sahip bulunmaktadır.
Her şirketin kendi birikimlerine, rekabet gücüne ve
hedeflerine göre bir iletişim ağı kurup katılımcı
projeler geliştirmesi gerekmektedir. Bu süreçlerin hazır
projeler gibi satın alınıp başkaları tarafından
uygulanabileceği düşünülmemelidir. Küresel rekabetle
baş edebilme, yeni teknolojileri uygulama ve insan
kaynaklarının birikimlerinden yararlanma açısından
Türkiye’de alüminyum döküm sektörünün potansiyeli
umut verici bir düzeye ulaşmış bulunmaktadır. Dijital
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dönüşüm ve Endüstri 4.0 süreçlerinin ülkemizde
alüminyum döküm sektörünün gelişimine ve küresel
rekabet gücünün artışına yapacağı olumlu katkıların iyi
değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Abstract
Humanity has started to use cellular structures as an
inspiration in line with their demands and needs after
discovering the properties of cellular materials found in
nature. The fact that the change range of the physical,
mechanical and thermal properties of the cellular materials
are much wider than the change range of the properties of
the fully dense solid materials has added an advantage to the
cellular materials and there has been a great interest in these
materials in the engineering studies. Nowadays, thanks to
their tremendous characteristics such as lightness and energy
absorption, cellular structures have shown themselves into
everyday life and they have been able to take place in many
sectors and areas. On the other hand, developments in
additive manufacturing technologies has shown that cell
geometries, cell sizes and cell wall thicknesses of cellular
structures can be changed easily and therefore the necessity
of using these technologies in the development of cellular
structures has emerged.
In this study, honeycomb and lattice structures with various
geometric characteristics that filling the plane area
periodically in three-dimensional order were designed and
then these designs were fabricated in a three dimensional
printer from polymer wax materials to have sacrificial
pattern mold. Then these honeycomb and lattice cellular
structures were successfully produced first time in Turkey
by the TUBITAK MAM Material Institute by investment
casting method after 3D model printing. After the original
design cellular honeycomb and lattice structures were
produced by an innovative method using A356 aluminum
alloy, they were subjected to various characterization tests in
order to determine the macro and microstructure properties.
Özet
İnsanlık doğada bulunan hücresel yapılı malzemelerin
özelliklerini keşfettikten sonra bu malzemeleri kendi istek ve
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ihtiyaçları doğrultusunda ilham kaynağı olarak kullanmaya
başlamıştır. Hücresel (cellular) yapılı malzemelerin fiziksel,
mekanik ve ısıl özelliklerinin değişim aralıklarının, tam
yoğunluklu malzemelerin özelliklerinin değişim aralıklarına
kıyasla çok daha geniş olması, hücresel yapılı malzemelere
bir üstünlük katmış ve mühendislik çalışmalarında bu
malzemelere yönelik büyük bir ilgi oluşmuştur. Günümüzde
hücresel yapılar; başta hafiflik ve enerji sönümleme olmak
üzere benzersiz özellikleri sayesinde gündelik hayatın
içerisine girmiş ve çoğu uygulamada yer edinebilmiştir. Öte
yandan, eklemeli (katmanlı) imalat teknolojilerindeki
gelişmeler hücre geometrileri, hücre boyutları ve hücre et
kalınlıklarının kolaylıkla değiştirilebileceğini göstermiş ve
hücresel yapıların geliştirilmesinde bu teknolojilerin
kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmada; üç boyutta periyodik olarak tekrar ederek
düzlem alanı dolduran, çeşitli geometrik özelliklere sahip bal
peteği (honeycomb) ve kafes (lattice) yapıları tasarlanıp,
eklemeli imalat teknolojileriyle polimer mum malzemeden
model basımları gerçekleştirildikten sonra Türkiye’de bir ilk
olarak TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü tarafından
hassas döküm yöntemiyle Alüminyum A356 alaşımdan
başarıyla prototip olarak üretilmiştir. Özgün tasarım
hücresel bal peteği ve kafes yapıları, A356 alüminyum
alaşımı kullanılarak yenilikçi bir yöntemle üretilmelerinin
ardından
makro
ve
mikro
yapı
özelliklerinin
belirlenebilmesi amacıyla çeşitli karakterizasyon testlerine
tabi tutulmuştur.
1. Giriş
Etrafı katı yüzeyler veya katı kirişler ile çevrili hücreler
topluluğunun oluşturduğu geometrik yapılara hücresel
yapılar denir. Hücresel yapılardan meydana gelen ürünler
doğada oldukça yaygın halde bulunmaktadır. İnsan kemiği,
ahşap, sünger, mantar, mercan ve bal petekleri hücresel
yapılara verilebilecek çeşitli örneklerdir [1]. İnsanlık, bu tip
doğal hücresel yapıya sahip malzemeleri ihtiyaçları
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doğrultusunda yüzyıllardır kullanmaya devam etmiştir [2].
Hücresel yapılı malzemeler mükemmel mukavemet / ağırlık
oranlarıyla hafiflik istenen uygulamalarda, çok çeşitli enerji
sönümleme uygulamalarında, geniş yüzey alanlarına sahip
olmaları ile ısı değiştiriciler ve soğutma makinalarında,
vücut dokusuna benzerliğiyle biyomedikal uygulamalarda
geniş kullanım alanları bulmaktadırlar. Günümüzde üstün
özellikleri sayesinde hücresel yapılı malzemeler, havacılık,
uzay ve savunma sanayilerinde, denizcilik ve otomotiv
sektörlerinde, endüstriyel tesislerde, mimari yapılarda, raylı
sistemlerde, spor salonlarında, hava alanlarında, ambalaj
sanayiinde, mobilya sanayiinde, iç dekorasyon, asma tavan,
engelli rampaları gibi günlük hayatın içine girmiş
uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadırlar.
Hücresel yapılı malzemelerin üretimi için birçok yöntem
kullanılmaktadır. Üretim yöntemleri, hücre yapısına, hücre
geometrisi ve düzenine, hücre büyüklüklerine, üretimi
yapılacak ana malzeme türlerine göre değişiklikler
göstermekle birlikte; uzatarak şekil verme, kıvırma,
sıkıştırma kalıplama, köpürtme, sinterleme ve hassas döküm
bu yöntemlerden bazılarıdır. Hücresel yapılı malzemelerin
üretim yöntemlerinden birisi olan hassas döküm yöntemi,
işlenerek üretilmesi zor parçaların metal malzeme ile
üretilebilmesi için kullanılan ve üretim sonrası yüksek
hassasiyet ve yüzey kalitesi elde edilebilen özel bir döküm
yöntemidir. Hassas döküm yönteminin başlangıcı binlerce
yıl öncelere dayansa da çeşitli modern teknolojik
gelişmelerin başarılmasında bu yöntemin önemli katkıları
olmuştur. Önceleri yalnızca heykeller ve diğer sanat eserleri
için kullanılan hassas döküm yöntemi, günümüzde en
karmaşık parça imalatlarının gerçekleştirildiği havacılık,
uzay ve savunma sanayii gibi kritik uygulamalarda
kullanılmaktadır [3].
Hassas döküm yöntemiyle üretim yapılan uygulama
alanlarının her geçen gün artması ve üretilen parçaların daha
da kritikleşmesiyle, parçaların karmaşık geometride tasarım
süreci ile birlikte parçalardan beklenen boyutsal hassasiyet,
yüzey pürüzlülüğü, mekanik dayanım gibi karakteristik
özelliklerin iyileştirilmeleri konusu da önem arz etmeye
başlamıştır. Öte taraftan, günümüz koşullarında, parça
üretimleri için harcanan süre ve maliyetlerin düşürülmesi
gerekliliği ön plandadır. Bahsedilen bu beklenti ve
zorunlulukların karşılanabilmesi ihtiyacıyla günümüzde
hassas döküm mum model kalıplarının basımında parçalar
üzerinde önemli avantajlar sağlayan eklemeli (katmanlı)
imalat teknolojilerinden yoğun olarak faydalanılmaya
başlanmıştır. Hassas döküm yöntemine uygun mum model
kalıpların basımında eklemeli imalat teknolojilerinden
özellikle bağlayıcı püskürtme (binder jetting) ve tekno foto
polimerizasyonu (stereolithography ve digital light
processing) ile malzeme püskürtme (material jetting) ve
erimiş malzeme şekillendirme (fused deposition modelling)
teknikleri kullanılabilmektedir [4,5].
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Mun ve arkadaşları [6] yaptıkları çalışmada malzeme
püskürtme tekniğine sahip üç boyutlu yazıcı ile tasarladıkları
hücresel kafes yapıların model basımını gerçekleştirdikten
sonra savurma döküm yöntemiyle bakır alaşımından
üretimlerini gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda
doğrudan metal üç boyutlu yazıcılar ile üretilen kafes
yapılara kıyasla bu yöntemle mükemmel yüzey kalitesine
sahip kafes yapıların elde edildiği sonucuna varmışlardır.
Benzer diğer bir çalışmada ise Xue ve arkadaşları [7],
kullanarak tasarladıkları girintili payandalı kafes yapının 3D
model basımını gerçekleştirdikten sonra alüminyum esaslı
malzemeden hassas döküm yöntemiyle üretimini
gerçekleştirmiş ve üretilen parçaların mekanik davranışlarını
incelemişlerdir. Çalışma sonucunda basma dayanımı ve
Poisson oranının girintili payandaların uzunluğu ve çapıyla
doğrudan ilgili olduğunu ifade etmişler ve girintili
payandaların uzunluğunun artmasıyla basma dayanımının
azaldığı ve Poisson oranının arttığı kanaatine varmışlardır.
Bu çalışmada; hücresel bal peteği ve kafes yapıların özgün
tasarımları yapıldıktan sonra, bağlayıcı püskürtme (binder
jetting) eklemeli imalat tekniğine sahip üç boyutlu yazıcı
kullanılarak mum model kalıpları elde edilmiş ve Türkiye’de
bir ilk olarak TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü
tarafından hassas döküm yöntemiyle A356 alüminyum
alaşımından bal peteği ve kafes yapıların başarılı bir şekilde
ptototip üretimleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
numuneler üzerinde makro ve mikro yapı incelemeleri
gerçekleştirilerek çeşitli sonuçlara varılmıştır.
2. Deneysel Çalışmalar
Hassas döküm yöntemiyle bal peteği ve kafes yapıların
üretim çalışmalarında A356 (AlSi7Mg0,3) alüminyum
alaşımı kullanılmıştır. Üretim çalışmalarında kullanılan
alüminyum alaşımının kimyasal bileşimi Çizelge 1’ de
verilmiştir.
Çizelge 1. Alaşımın kimyasal bileşimi (% ağ.).
Al
Si
Mg
Fe
Ti
Zn
Cu
92,07 7,27 0,41 0,10 0,10 0,005 0,001

Şekil 1. A356 alüminyum alaşımı XRD analizi.
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Kullanılan alaşıma Shimadzu XRD-6000 marka cihaz ile
CuKα radyasyonunda 40 kV ve 40mA’ da 10-120° arasında,
dakikada 2° hız ile XRD analizi yapılmıştır (Şekil 1). XRD
analizi sonucunda alaşım içerisinde beklenildiği üzere
alüminyum ve silisyum fazlarına rastlanmış olup, yabancı
bir fazın olmadığı gözlemlenmiştir.
Deneysel çalışmalar kapsamında öncelikle Solidworks çizim
programıyla çeşitli geometrik özelliklere sahip hücresel bal
peteği (honeycomb) ve kafes (lattice) yapıların bilgisayar
destekli tasarımları (CAD) gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan
tasarım verileri, çeşitli boyut ve et kalınlıklarına sahip düz
altıgen geometride bal peteği, kaydırmalı altıgen (hexagonal
offset strip) geometride bal peteği ve 14 yüzlü kafes yapıları
içermektedir.
Düz altıgen geometride bal peteği yapısı ile her biri altıgen
prizma şekline sahip hücrelerin sıralanmasıyla düzlem alanı
dolduran yapı ifade edilmektedir. Düz altıgen geometride bal
peteği tasarımları 6,2 mm ve 10,8 mm hücre boyutlarına
sahip ve et kalınlıkları 0,8 mm’ dir. Kaydırmalı altıgen
geometride bal peteği yapısı ile her biri 10 mm yüksekliğe
sahip toplam 5 katmandan oluşan ve her bir katmanında
yarım hücre altıgen kaydırması yapılmış olarak düzlem alanı
dolduran hücresel yapılar ifade edilmektedir. Kaydırmalı
altıgen geometride bal peteği tasarımları 6,2 mm ve 10,8 mm
hücre boyutlarına sahip ve et kalınlıkları 0,8 mm’ dir. Kafes
yapı ile üç boyutta periyodik olarak tekrar ederek düzlem
alanı dolduran tetrakaidehedron (6 kare ve 8 altıgen yüzey)
hücre şekline sahip hücresel yapılar ifade edilmektedir.
Kafes yapılar, 2 CPI (cell per inch, inç başına hücre sayısı),
3 CPI ve 5 CPI hücre boyutlarına sahip ve et kalınlıkları 0,8
mm’ dir. Şekil 2’ de 6,2 mm hücre boyutuna sahip düz ve
kaydırmalı altıgen geometride bal peteği yapıları ile 2 CPI
hücre boyutuna sahip kafes yapının tasarım görselleri
verilmiştir.

a

b

Tasarım verileri, bağlayıcı püskürtme tekniğine sahip
Voxeljet VX500 marka üç boyutlu yazıcının sanal imalat
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alanına yerleştirildikten sonra polimer toz (PMMA) ve
Polypor C ticari bağlayıcısı ile işlenerek bal peteği ve kafes
yapıların mum model kalıpları oluşturulmuştur (Şekil 3).
Elde edilen mum model kalıpları yolluk dizilimleri
yapıldıktan sonra vakum ve vibrasyon ortamında seramik
çamur ile kalıplanmış ve döküm kalıpları oluşturulmuştur.

Şekil 3. Düz ve kaydırmalı altıgen geometride bal peteği ve
kafes yapıların mum model kalıpları.
Hazırlanan döküm kalıpları ile fırın içerisinde normal
atmosferde mum giderme ve seramik çamur pişirme
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Fırın içerisinden alınan döküm
kalıpları, vakum destekli döküm haznesi içerisine
yerleştirilmiş ve kalıbın içerisindeki model mumun
kaybolmasıyla oluşan boşluğa, ergitilen A356 alüminyum
alaşımlı
metal
doldurularak
döküm
işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Ergiyik metalin donması sonrası su
havuzu ve basınçlı yıkama cihazı kullanılarak döküm
kalıpları seramikten arındırılmış ve elde edilen alüminyum
alaşımlı metal yapıya tesviye işlemleri yapılmıştır. Böylece
hassas döküm yöntemiyle özgün tasarım hücresel bal peteği
ve kafes yapıların üretimleri gerçekleştirilmiştir. Hassas
döküm yöntemiyle çeşitli geometrilerde alüminyum alaşımlı
bal peteği ve kafes yapıların üretim çalışmalarında takip
edilen proses akış şeması Şekil 4’ te verilmiştir.

c

Şekil 2. Düz (a) ve kaydırmalı (offset strip) (b) altıgen
geometride bal peteği ve kafes (c) yapıların model
tasarımları.
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Şekil 4. Hassas döküm yöntemiyle bal peteği ve kafes
yapıların üretim çalışmalarında takip edilen akış şeması.
Üretimi yapılan alüminyum alaşım esaslı bal peteği ve kafes
yapıların genel görüntüleri dikkate alınarak çeşitli makro
yapı incelemeleri yapılmıştır. Daha sonra alüminyum alaşım
esaslı bal peteği ve kafes yapıların döküm sonrasında
malzeme içyapısında oluşan fazlar ve çeşitli döküm
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boşlukları tespit edilerek yorumlanmıştır. Mikro yapısal
incelemeler Nikon Eclipse L150 marka optik mikroskop
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mikro yapı incelemelerini
gerçekleştirebilmek için numuneler soğuk bakalite
alındıktan sonra sırasıyla 200, 400, 800, 1200, 2500 gritlik
zımparalar ile su altında zımparalanmıştır. Zımparalama
sonrası numuneler 3 μm’ lik çuha kullanılarak elmas sıvı ve
yağlayıcı ile parlatma işlemine tabi tutulmuştur. Parlatılan
numuneler bir sonraki aşamada %0,5 HF içeren su çözeltisi
ile 45 saniye boyunca dağlanmıştır.
3. Sonuçlar ve Tartışma
Hassas döküm yöntemiyle üretim sonrası yapılan makro
yapı incelemelerinde, bağlayıcı püskürtme tekniğine sahip
üç boyutlu yazıcı kullanılarak elde edilen bal peteği ve kafes
yapı mum model kalıplarının, alüminyum alaşım esaslı
metal malzeme kullanılarak bire bir replikasyonlarının elde
edildiği görülmüştür. Üretimi yapılan bal peteği ve kafes
yapıların makro görüntüleri Şekil 5’ te verilmiştir.
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hazırlanması
esnasında
kalıp
tam
olarak
vakumlanamayarak, numuneler üzerinde çeşitli bölgelerde
hava kabarcıkları oluşturmaktadır. Seramik hazırlama
esnasında numuneler üzerinde oluşan bu kabarcıklar,
seramik ile kalıplanması sonrası yapılan mum giderme ve
pişirme işlemleri sırasında uçurulduğu için, oluşan
boşluklara döküm esnasında ergiyik metal ulaşmaktadır.
Böylece döküm sonrasında yine bu kabarcıklar ile
karşılaşılmaktadır.
Optik mikroskoptan alınan görüntülerde A356 alüminyum
alaşımı kullanılarak üretimi yapılan numunelerin mikro
yapılarında alüminyum dentritler ve bu dentritler arasında
oluşan alüminyum – silisyum ötektik fazlar ile bazı
bölgelerde Al – Si – Fe elementleri arasında oluşan çeşitli
intermetalikler gözlemlenmiştir. Üretimi yapılan bal peteği
numunelerin içyapılarında görülen çeşitli fazlar Şekil 7’ de
verilmiştir.

Lameller şeklinde
Al-Si ötektiği

İntermetalik

Fiber Al-Si
ötektiği

Şekil 5. Hassas döküm yöntemiyle üretilen bal peteği ve
kafes yapıların makro görüntüleri.
Üretim çalışmaları sonrası numunelerin çeşitli bölgelerinde
farklı boyutlara sahip yuvarlak kabarcıklar (blister)
gözlemlenmiştir (Şekil 6). Bu kabarcıkların, modelin
seramik ile kalıplanması aşamasında yapılan vakumlama
işleminin bir sonucu olarak oluştukları düşünülmektedir.

Şekil 6. Üretim sonrası numuneler üzerinde görülen
yuvarlak kabarcıklar.
Seramik çamur oranının istenilen ölçüde olmaması ve/veya
tasarımın hücresel yapıda olmasına bağlı olarak çamurun

Şekil 7. Üretimi yapılan bal peteği yapılarından alınan
numunelerin optik mikroskop altında mikro yapı
görüntüleri.
Mikro yapı incelemelerinde numunelerin bazı bölgelerinde
çeşitli boşluklar ile karşılaşılmıştır (Şekil 8). Üretimi yapılan
parçaların mukavemetini etkileyen bu boşlukların
oluşumunda hidrojen gazı ve çekinti gözenekliliği
(shrinkage porosity) olmak üzere iki nedenin etkili olduğu
düşünülmüştür. Hidrojen gazı nedeniyle oluşan boşluklarda,
metalin ergitilmesi esnasında sıcaklığın yükselmesiyle
atmosferde bulunan su buharı sıvı alaşım içerisine
hapsolmakta ve katılaşma esnasında ise alaşım soğurken
sıcaklığın azalmasına bağlı olarak yapı içerisindeki
hidrojenin çözünürlüğü azalmaktadır. Böylece, çözünmüş
hidrojen atomlarının çökelmesiyle bu boşluk oluşumlarıyla
karşılaşıldığı düşünülmektedir. Elde edilen mikro yapı
görüntülerinde hidrojen nedeniyle boşluklar oluştuğuna dair
yaklaşımın, literatürde bulunan sıvı alüminyumun
katılaşmasında hidrojen çözünebilirliğinin araştırıldığı diğer
çalışmalarla örtüştüğü görülmektedir [8-13]. Numunelerin
mikro yapılarında karşılaşılan diğer bir boşluk oluşum
nedeni olduğu düşünülen çekinti gözenekliliğinde, katılaşma
esnasında sıvı ve katı alaşım fazları arasında oluşan
yoğunluk farkından dolayı hacimde bir azalma
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gerçekleşmektedir. Sıvı alaşım bu hacim kaybını telafi
etmeye çalışırken, sıvı fazdan katı faza besleme zorlaşmaya
başlamaktadır. Tüm besleme kanalları kapandıktan sonra
içeride sıvı olarak kalan alaşım içerisinde gerilmeler
oluşmakta ve bu gerilmeleri doğası gereği üzerinden atmaya
çalışırken yapıda boşluklar oluşmaktadır. Çekinti
gözenekliliği nedeniyle oluşan bu boşlukların genellikle
birbirine bağlı, kümelenmiş ve düzensiz şekilli oldukları
görülmektedir. Literatürde, bu çalışma sonucu elde edilen
mikro yapı görüntülerine benzer olarak, alaşımın iyi
beslenememesine dayandırılan çekinti gözenekliliklerinden
bahsedildiği rahatlıkla görülmektedir [13-15].

a

a

b

c

c

d

Şekil 8. Üretimi yapılan çeşitli numunelerde optik
mikroskop altında karşılaşılan çeşitli döküm boşlukları. a)
ve b) hidrojen gazı boşluğu c) ve d) çekinti gözenekliliği.
4. Sonuç
1)Özgün tasarım hücresel bal peteği ve kafes yapıları,
eklemeli imalat teknolojileri kullanılarak model basımları
gerçekleştirildikten sonra hassas döküm yöntemiyle başarılı
bir şekilde üretilmiştir.
2)Üç boyutlu yazıcılar kullanılarak yapılan üretimlerde
hücresel yapıların hücre geometrileri, hücre boyutları ve
hücre et kalınlıkları kolaylıkla değiştirilebilmektedir.
3)Hücresel yapıların üretiminde hassas döküm malzeme
özelliklerinin geliştirilebildiği kullanışlı bir yöntemdir.
4)Eklemeli imalat ve hassas döküm parametrelerine bağlı
olarak malzeme makro ve mikro yapılarında çeşitli hatalar
ile karşılaşılabilmektedir. Parametrelerin optimizasyonu ile
bu hataların giderilebileceği düşünülmektedir.
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Yüksek Safiyetteki AlüminyumİNCELENMESİ
Alaşımlarında Tane İnceltici İlavesinin MikroYapı ve İletkenliğe Etkisinin İncelenmesi

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GRAIN REFINER ADDITION ON MICROSTRUCTURE AND
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Abstract

1. Giriş

Aluminum alloys are used in many engineering applications
where high conductivity is desired. Due to it’s light weight
and low cost, it come into prominence in related sectors. In
order to meet the required conductivity, 1070 series
products, which are defined as high purity aluminum sheet
alloys, are widely preferred in transformer production.
During the production of aluminum alloys by continuous
casting process; grain refiner is fed to liquid metal in order
to provide homogeneous distribution and make the grains
thin and equiaxed. In this study, the grain refinement
mechanism of the plates produced by twin roll casting
method, in 1070 alloy plates, characterization and thermomechanical processes were investigated. Microstructure,
mechanical properties and electrical conductivity were
measured by measurable analysis methods and optimum
conditions were determined depending on the relationship
between them.

Alüminyum
alaşımları;
hafifliği,
mükemmel
şekillendirilebilirliği ve yüksek korozyon dayanımı gibi
özellikleri dolayısıyla önemli bir malzeme konumunda olup
birçok mühendislik uygulamasında geniş ölçekte
kullanılmaktadır. Yüksek safiyetteki alüminyum alaşımları
transformatör gibi iletkenlik istenen uygulamalarda; yüksek
elektriksel iletkenliği, düşük yoğunluğu ve düşük maliyeti
sebebiyle bakır alaşımlarına ikame olarak sektörde
kullanılmaktadır [1-3].

Özet
Alüminyum alaşımları, yüksek iletkenlik istenen birçok
mühendislik uygulamasında kullanılmaktadır. Bakıra göre
hafif olması ve düşük maliyeti nedeniyle sektörde ön plana
çıkmaktadır. İstenen iletkenliği karşılaması adına da yüksek
safiyete sahip alüminyum levha alaşımlarından olan 1070
serisi ürünler transformatör üretiminde yaygın bir şekilde
tercih edilmektedir. Alüminyum alaşımlarının sürekli
döküm yöntemiyle üretimi esnasında tane yapısının
inceltilmesi ve homojen dağılımın sağlanması amacıyla
ergiyik
metale
tane
inceltici
beslemesi
gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada ikiz merdaneli döküm
yöntemiyle üretilmiş levhaların tane inceltme mekanizması,
1070 alaşımı levhaların özelinde, karakterizasyonu yapılmış
ve termo-mekanik prosesleri incelenmiştir. Mikro-yapı,
mekanik özelikler ve elektriksel iletkenliği ölçülebilir analiz
yöntemleri ile incelenmiş ve aralarındaki ilişkiye bağlı
olarak optimum şartlar tespit edilmiştir.

Alüminyum, elektrik enerjisini hidrolik, termik ve nükleer
enerji santrallerinden ana tüketim alanlarına aktarmak için
elektrik mühendisliği alanında kabul görmüştür. Bakır ve
alüminyumun borsadaki fiyat dalgalanması gösterildiğinde,
bakırın her zaman alüminyuma göre yükselen bir trend
içerisinde olduğu kolayca görülebilir. Bugün, dünya
pazarında iki metalin fiyat dalgalanması göz önüne
alındığında gelecek yıllarda da benzer bir eğilim ortaya
çıkacağı düşünülmektedir [4].
Döküm kalınlığındaki alüminyum malzemenin tane
büyüklüğü ve geometrisi, çekirdeklenme ve tane büyüme
oranları ile kontrol edilmektedir. Tane büyüklüğü, artan
çekirdeklenme oranı nedeniyle düşük soğutma oranıyla ters
orantılıdır. Çekirdeklenmeyi yönetmenin nedenlerinden biri
de tane inceltici ile mikro-yapı ölçeğinde kontrolü
sağlamaktır. Yüksek safiyete sahip 1070 alaşımlarının ikiz
merdane döküm yöntemiyle üretiminde yolluk üzerinde tane
inceltme işlemi gerçekleştirilmektedir. Al-Ti-B tane inceltici
ilavesi sonrası döküm mikro-yapısında eş eksenli tane yapısı
elde edilerek nihai malzemenin mekanik özelliklerinde ve
yüzey görünümünde iyileşme sağlanmaktadır [5-6].
Çalışmada tane inceltici beslemesinin, alternatif termomekanik proses denemeleri altında malzemenin mekanik
özellikler, mikro-yapı ve elektriksel iletkenlik özelliklerine
etkisi araştırılmıştır.
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2. Deneysel Çalışmalar

3. Sonuçlar ve Tartışma

1070 alaşım; ASAŞ Alüminyumda ikiz merdane döküm
yöntemiyle endüstriyel ölçekte dökülmüş olup kimyasal
alaşımı Çizelge 1’de gösterilmektedir. Çalışma kapsamında
bobinlerden biri tane inceltici beslemesi olmadan (Döküm 1)
diğeri ise Al-Ti-B tane inceltici ilaveli (Döküm 2) olarak
dökülmüştür.

3.1 Mikro-yapı İncelemeleri

Çizelge 1. Çalışmada kullanılan 1070 alaşım kimyasal içeriği.
Malzeme
Döküm 1
Döküm 2

Kimyasal kompozisyon, ağ%
Si

Fe

Mn

Ti

Al

0,06
0,05

0,17
0,16

0,02
0,02

0,002
0,012

99,71
99,72

Elde edilen döküm numuneleri; laboratuvar tipi haddeleme
makinası ve tav fırınları kullanılarak alternatif termomekanik proseslere tabi tutulmuştur.
Hedeflenen kalınlıktaki numunelerin mekanik özellikleri;
Zwick/Roel Z050 model çekme testi cihazı kullanılarak
tespit edilmiştir.
SiC zımpara kağıtları kullanılarak hazırlanan numuneler
mekanik parlatma ve elektrolitik dağlama işlemleri ile
metalografik olarak hazırlanmıştır.
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Şekil 2’de tane inceltici kullanılmayan (Döküm 1) ve Al-TiB beslemeli (Döküm 2) döküm numunelerinin mikroyapıları incelendiğinde tane yapılarında farklılık olduğu
tespit edilmiştir. Her iki döküm numunesi içinde yüzeye
yakın bölgelerde aşırı doymuş tanecikler görülmüştür.
Bunun sebebi; döküm üst ve alt yüzeylerinin merdaneyle ilk
temas eden bölge olması ve katılaşma hızının merkeze göre
daha yüksek olması şeklinde açıklanmaktadır. Mikro-yapı
numunelerinin merkez hatlarına bakıldığında; Döküm 1
profil numunesinde aşırı kabalaşmış tane yapısı göze
çarpmaktadır. Döküm 1’de tane inceltici kullanılmadığı için
taneler yapıda homojen dağılmamış ve tane kabalaşması
meydana gelmiştir. Yüzey çeyrek alanlarda ise kolon tipi
tane yapıları meydana gelmiştir. Döküm 2 numunesi mikroyapı görüntüsü; tipik ikiz merdane döküm görüntüsü
özelliğini taşımaktadır. İki döküm tipi içinde döküm hızı
ortalama 150-160 cm/dk’dır. Özellikle yüksek döküm hızı
tane incelticinin etkisini arttırmaktadır. Yüksek döküm hızı,
katılaşma sırasında soğutma hızı düştüğünden dolayı tane
inceltici beslemesinin daha etkili olmasına sebep olmaktadır
[7].

Numunelerin mikro-yapı görüntüleri ZEISS Scope A1
model optik mikroskop ile polarize ışık modu altında, T
büküm fotoğrafları ise ZEISS Stemi 2000-c model Stereo
mikroskop ile çekilmiştir.
Malzemelerin elektriksel iletkenlikleri Fischer Sigmascope
SMP10 ile oda sıcaklığında ölçülmüştür. Her numuneden
6’şar ölçüm alınmış ve ilgili ölçümlerin ortalamaları
alınmıştır.
Numunelerin inter-metalik analizi için SEM’de görüntüler
çekilmiş ve EDS analizi yapılmıştır.
Termo-mekanik proses şablonu Şekil 1’de verilmektedir.
Numuneler, nihai kalınlık olan 1,2mm’e haddelendikten
sonra farklı sıcaklıklarda yeniden kristalleşme tavına tabi
tutulmuştur.

(a)
(b)
Şekil 2. (a) Döküm 1 (b) Döküm 2 döküm kalınlığındaki
malzemelerin döküm yönüne dik kesit boyunca polarize ışık
altındaki mikro-yapı görüntüleri.

Şekil 1. Termo-mekanik proses çalışmaları.
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Termo-mekanik proses
sıcaklıklarda yapılan nihai
görüntülerine Şekil 3-4’te
numunelerine deformasyon

denemeleri sonrası farklı
tav işlemi sonucu mikro-yapı
yer verilmektedir. Döküm 1
sonrası nihai tav yapıldığında,
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heterojen tane yapısının nihai malzemelerde de görüldüğü
tespit edilmiştir. Tav sıcaklığı arttırıldığında da tane
yapısında herhangi bir homojenleştirme sağlanamamıştır.
Aşırı kabalaşmış tanelerin dağılımı incelendiğinde döküm
üst yüzey ile döküm alt yüzeyin aynı Döküm 2 tavlı
numunelerinde ise taneler yapıda eş eksenli ve homojen bir
şekilde dağılmıştır.
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3.2 Mekanik Test Sonuçları
Tane inceltici ilaveli ve tane inceltici olmayan döküm
profilleri nihai kalınlıkta farklı sıcaklıklarda nihai tava tabi
tutulmuş ve 0 kondisyon elde edilmiştir (Çizelge 2-3).
Çekme test sonuçları incelendiğinde tane inceltici beslemeli
numunelerin mukavemetinin daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Buna göre malzemenin tane yapısıyla
mukavemeti arasında korelasyon tespit edilmiştir. Daha ince
taneli olan ve yapıda homojen dağılan Döküm 2
numunelerinin mukavemeti de bu doğrultuda daha yüksek
olmuştur. Her iki döküm tipi içinde nihai tav sıcaklığı
arttırıldığında mukavemette azalma meydana gelmiştir [8].
Çizelge 2. Döküm 1 nihai tavlı malzemelerin mekanik test
sonuçları.

(a)

Nihai Tav Sıcaklığı

(b)
Akma Muk., MPa

370°C

400°C

450°C

500°C

30

30

30

29

Çekme Muk., MPa

62

63

64

65

Uzama, %

29,7

30,6

30,9

31,8

Çizelge 3. Döküm 2 nihai tavlı malzemelerin mekanik test
sonuçları.
(c)
(d)
Şekil 3. Döküm 1 için; nihai kalınlıktaki malzemelerin
yeniden kristalleşme tavı sonrası (a) 370°C/4sa (b)
400°C/4sa (c) 450°C/4sa (d) 500°C/4sa kesit boyunca
polarize ışık altındaki mikro-yapı görüntüleri.

Nihai Tav Sıcaklığı
370°C

400°C

450°C

500°C

Akma Muk., MPa

35

33

33

30

Çekme Muk., MPa

67

66

67

65

Uzama, %

44,8

39

40,6

47,6

3.3 Elektriksel İletkenlik Analizi

(a)

(b)

(c)
(d)
Şekil 4. Döküm 2 için; nihai kalınlıktaki malzemelerin
yeniden kristalleşme tavı sonrası (a) 370°C/4sa (b)
400°C/4sa (c) 450°C/4sa (d) 500°C/4sa kesit boyunca
polarize ışık altındaki mikro-yapı görüntüleri.

Nihai tavlı malzemelerin iletkenlik değerleri Şekil 5’te
verilmektedir. Döküm 1 nihai tavlı numunelerin elektriksel
iletkenliğinin Döküm 2 nihai tavlı numunelere kıyasla daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Al-Ti-B tane incelticinin
eklenmesi, incelticideki B'de, katı çözeltideki çözülmeden
sonra elektriksel iletkenliği azaltan sıvı metalde bulunan ağır
elementleri içermesinden dolayı iletkenliği azaltmaktadır
[9].
Tav sıcaklığı ile iletkenlik değişimi arası korelasyon
incelendiğinde, 370-400 °C aralığındaki nihai tav sonrasında
iletkenlik çökelme aktivitesi sebebiyle artmaktadır. Nihai
tavlı malzemeler, tavlamanın başlangıcında yüksek çözünen
içeriğine sahiptir ve bu durum yüksek çökelme kapasitesi
sunmaktadır, bu nedenle sıcaklık arttıkça iletkenlik
artmaktadır. İletkenlik 400°C’de pik yapana kadar artmış
sonrasında azalmaya başlamıştır, Bu durum çökeltilerin
bazılarının yüksek çözelti sıcaklıklarında aşırı doymuş katı
çözelti matrisinde geri çözüldüğünü göstermektedir [10].
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(e) Döküm Üst Yüzey
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(f) Döküm Alt Yüzey

Şekil 5. Elektriksel iletkenlik sonuçları.
3.4 90 Derece Büküm Sonuçları
Nihai tavlı numunelerin 90 derece büküm sonrası büküm
makro-yapıları Şekil 6-7’de verilmektedir. Transformatör
gibi kullanım alanlarında 90 büküm istenmemektedir ancak
tane inceltici kapsamlı mikro-yapıdaki değişimin farklı
alanlara etkisinin detaylıca incelenmesi bakımından
malzemelerin büküm davranışı karakterize edilip
karşılaştırılmıştır. Döküm 1 numuneleri incelendiğinde
döküm üst ve alt yüzeyleri arasında nispeten farklılık göze
çarpmıştır. Buna göre döküm üst yüzeyinin döküm alt
yüzeye kıyasla daha portakallanmış yapıda olduğu
saptanmıştır. Bunun sebebi mikro-yapıda süregelen
heterojen dağılmış tane yapısından kaynaklanmaktadır.
Mikro-yapı görüntüleri incelendiğinde döküm üst yüzeyi
daha kaba tanelerden oluşmaktadır ve bu durum büküm
performansı açısından farklılığa neden olmuştur. Döküm 1
numuneleri, Döküm 2 numuneleri ile kıyaslandığında ise
Döküm 2 numunelerinin büküm yüzeylerinin daha iyi
olduğu karakterize edilmiştir. Döküm 2 nihai tavlı
numunelerin taneleri yapıda homojen dağılmış ve eş eksenli
bir yapı oluşturmuştur. Bu durum malzemenin büküm
performansını geliştirmiştir.

(g) Döküm Üst Yüzey
(h) Döküm Alt Yüzey
Şekil 6. Döküm 1 için; nihai kalınlıktak malzemelerin
yeniden kristalleşme tavı sonrası (a-b) 370°C/4sa (c-d)
400°C/4sa (e-f) 450°C/4sa (g-h) 500°C/4sa 90 büküm stereo
mikroskop makro-yapı görüntüleri.

(a)

(b)

(c)
(d)
Şekil 7. Döküm 2 için; nihai kalınlıktaki malzemelerin
yeniden kristalleşme tavı sonrası (a) 370°C/4sa (c-d)
400°C/4sa (e-f) 450°C/4sa (g-h) 500°C/4sa 90 büküm stereo
mikroskop makro-yapı görüntüleri.
(a) Döküm Üst Yüzey

(c) Döküm Üst Yüzey
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(b) Döküm Alt Yüzey

(d) Döküm Alt Yüzey

3.5 SEM Analizleri
Döküm 1-2 numuneleri için; döküm kalınlığında ve nihai tav
sonrası temsili SEM görüntüleri Şekil 8-9’da verilmektedir.
Buna göre tane inceltici beslemesinin inter-metalik
yapısında herhangi bir farklılık oluşturmadığı tespit
edilmiştir. İkiz merdane döküm yönteminde yüksek
katılaşma hızının bir sonucu olarak orta düzlemde merkez
hattı segregasyonu oluşmuş ve hat boyunca Al-Fe ve Al-FeSi inter-metalik fazları tespit edilmiştir. Al-Ti-B tane
inceltici ise yapıda düzgün bir şekilde dağıldığından EDS
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analizlerinde saptanmamıştır. Yapıda çözünmemiş TiB2
olması haddeleme sırasında deliklere sebebiyet vermektedir.
Keles O. ve arkadaşlarının [11] yaptığı çalışma göstermiştir
ki; TiB2, alüminyuma kıyasla daha yüksek özgül ağırlığı
sahip olduğundan dolayı döküm sırasında aglomere olup,
alüminyum oksit filmi ile kolayca etkileşime girebilir. Bu
kümeler, metal transfer ünitesine taşınıp daha sonrasında
levha kalitesinde sorunlara sebebiyet vermektedir.
Yapılan nihai tav denemeleri sonrasında segregasyon
bölgesi büyük oranda elimine edilmiş ve her iki döküm tipi
arası morfolojik olarak benzer dağılım karakterize
edilmiştir. 1xxx alaşımlarında çözünen Fe; Al-Fe ve Al-FeSi fazları oluşturarak yapıda aşırı doygun bir şekilde
çökelmektedir. EDS analizleri ve literatür derlemeleri baz
alınarak yapıda gri renkte Al-Fe inter-metaliği ile açık gri
renkte Al-Fe-Si inter-metaliği olduğu saptanmıştır (Şekil 10)
[12].

(a)

(b)
Şekil 9. Döküm 2 için; (a) Döküm kalınlığında (b) Nihai tav
sonrası SEM görüntüleri.

(a)

Şekil 10. Döküm kalınlığında görülen intermetalik yapısı.
(b)
Şekil 8. Döküm 1 için; (a) Döküm kalınlığında (b) Nihai tav
sonrası SEM görüntüleri.

4. Sonuç
- Tane inceltici beslemesi; döküm kalınlığında tanelerin
homojen ve eş eksenli dağılımını sağlamaktadır. Tane
inceltici beslemesi olmadan döküm yapıldığı durumda
mikro-yapıda
aşırı
kabalaşmış
tane
yapıları
gözlemlenmektedir.
- Tane inceltici beslemesi olmayan Döküm 2 numuneleri
için; nihai kalınlığa hadde sonrasında müşteri beklentisine
uygun kondisyonda yeniden kristalleşme tavı yapıldıktan
sonra dahi heterojen tane yapısı nihai mikro-yapıda
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görülmeye devam etmiştir. Tane inceltici beslemesi olan
numunelerde ise nihai tav sonrası eş eksenli yapı elde
edilmiştir.
- 90 derece büküm sonuçları değerlendirildiğinde; tane
inceltici olmayan nihai numunelerde aşırı kabalaşmış
taneler, yapıda heterojen dağıldığı için malzemenin üst ve alt
yüzeyinde büküm yüzey kalitesi farklılık arz etmiştir. Tane
inceltici beslemeli nihai malzemelerin ise 90 derece büküm
yüzeyi daha iyi olarak tanımlanabilir.
- İletkenlik talep eden uygulamalar göz önüne alındığında;
yüksek sıcaklıkta tav, ilgili çökeltileri yüksek çözelti
sıcaklıklarında katı çözelti
matrisinde tekrardan
çözündürdüğü için iletkenliği belli bir oranda
düşürmektedir. Bu sebeple aşırı yüksek sıcaklıkta nihai
tavdan kaçınılmalıdır.
Bu durum çökeltilerin bazılarının yüksek çözelti
sıcaklıklarında katı çözelti matrisinde geri çözüldüğünü
göstermektedir
- Tane inceltici beslemeli numunelerde (Döküm 2) tanelerin
yapıda homojen dağılmasından dolayı 0 kondisyonda daha
yüksek mukavemet elde edilmiş olup her iki döküm tipi
sonucu üretilen malzemelerin, 0 kondisyona karşılık gelen
mukavemet değerlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.
- SEM analizi kapsamında tane inceltici ilavesinin yapıda
bulunan inter-metaliklere morfolojik ve kimyasal açıdan bir
etkisi olmadığı tespit edilmiştir. EDS analizleri sonucunda
malzeme yapısında Al-Fe ve Al-Fe-Si inter-metalikleri
karakterize edilmiştir. Tane inceltici içeren malzemelerde
Al-Ti-B’nin yapıda düzgün bir şekilde çözündüğü
anlaşılmıştır.
- Döküm 1 numunelerine ait elektriksel iletkenlik
sonuçlarının Döküm 2 numunelerine kıyasla daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir. Buna göre Al-Ti-B beslemesinin
malzemenin iletkenliğini azalttığı tespit edilmiştir. Yüzey
beklentisi kritik olmayan ancak yüksek iletkenlik istenen
trafo gibi kullanım alanlarında tane inceltici ilavesiz döküm
sonrası proses edilerek müşteri beklentisi karşılanabilir.
Teşekkür
Bu çalışmanın gerçekleşmesine, metalografik numune
hazırlaması ve mekanik testlerin yürütülmesi ile katkı
gösteren Ar-ge teknisyeni Sn. Samet Sevinç ve Sn. Hasan
Aydın’a teşekkür ederiz.
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Abstract
7075 aluminum alloy is used widely in automotive
industry and structural applications due to their specific
strength, ductility, toughness and fatigue strength
properties. However, fracture behavior of this material
may vary due to the complex and anisotropic
microstructural properties obtained by the rolling,
extrusion and heat treatment processes. Therefore,
considering the microstructural properties obtained by the
production processes and the production method of the
material used in the design of the structural part are
extremely critical for the performance of the part. In this
study, fracture characteristics of a part which is used in
aviation sector were investigated. This part produced
from the 7075 alloy aluminum plate and subjected to
different loads during service conditions. The roles of
anisotropic properties and microstructural differences of
the material on the fracture mechanism were examined.
Özet
7075 alüminyum alaşımı spesifik mukavemet (mukavemet
yoğunluk oranı), süneklik, tokluk ve yorulmaya karşı
direnç gibi üstün özelliklerinden dolayı havacılık
sektöründeki bir çok uygulama alanında ve yapısal
uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla
beraber bu malzemenin kırılma davranışları, haddeleme,
ekstrüzyon ve ısıl işlem prosesleri ile kompleks ve her
eksende benzerlik göstermeyen mikroyapısal özellikler
kazanmalarından dolayı farklılık gösterebilmektedir.
Dolayısıyla, yapısal bir parçanın tasarımı ve malzeme
seçiminde kullanılacak malzemenin üretim yöntemi,
uygulanan prosesler ve buna bağlı oluşan mikroyapısal
özelliklerin göz önünde bulundurulması imal edilecek
parçanın performansı açısından son derece kritiktir. Bu

çalışmada, havacılık sektöründe kullanılmakta olan ve
değişken yüklere maruz kalan 7075 alaşımlı alüminyum
plakadan imal edilen bir parçanın kırılma karekteristikleri
incelenmiştir. Malzemenin üretim yönteminden gelen
anizotropik özellikler ve mikroyapısal farklılıkların
kırılma mekanizmasındaki rolü irdelenmiştir.
1. Giriş
Alüminyum alaşımları spesifik mukavemetlerinin yüksek
olması ve iyi korozyon özelliklerinden dolayı mukavemet
beklentisinin yüksek olduğu havacılık sektöründe geniş
kullanım alanı bulmaktadırlar [1]. 7xxx serisi Al-Zn-MgCu esaslı çekelme sertleşebilir dövme alüminyum alaşımı
ürünler statik ve çevrimsel yüklere maruz kalan havacılık
sektöründeki yapısal uygulamalarda yaygın olarak tercih
edilmektedirler [2]. 7075 alüminyum alaşımı yaklaşık
570N/mm2 çekme mukavemeti değeri ile bazı çeliklerden
daha yüksek mukavemet değerine sahip olabilmektedir.
Bu nedenle yüksek mukavemet gereksinimi olan yapısal
parçalarda kullanılmaktadırlar. İyi korozyon ve anodize
olabilme özellikleriyle beraber kolay işlenebilir özlelliğe
sahip bir alaşımdır. Temel alaşım elementleri Zn, Mg, Cu,
Cr ve Mn olup çinko ve magnezyum, çok ince çökelti
fazları ve MgZn2 fazı oluşturmaları nedeniyle alaşıma
mukavemet katkısı sağlamaktadırlar. Bakır elementi ise
hem katı özelti sertleştirme mekanizması hemde çökelti
sertleştirme mekanizması ile malzemeye sertlik katkısı
sağlamaktadır. Krom elementi alaşımın gerilmeli
korozyon oluşumuna karşı direncini artırmaktadır.
Mangan ise tane yapısını kontrol etmede rol alan
mikroyapısal bileşenler oluşturmaktadır ve aynı zamanda
malzemeyi sertleştirici etkide de bulunmaktadır. Demir ve
silisyum ise empürite elementleri olarak mikroyapıda
çözünmeyen kaba intermetalik bileşenler Al6(Fe,Mn),
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Al3Fe, αAl(Fe,Mn,Si) and Al7Cu2Fe ve çözünebilen
Al2Cu, Al2CuMg, and Mg2Si intermetalik bileşenler
oluşturmaktadırlar [3-5].
7075 alaşımı levha ürünler, sahip oldukları teknik
özellikler açısından ilgi çekici olmalarına rağmen, yüksek
maliyetlerinden dolayı bazı durumlarda alternatif bir
malzeme olarak tercih edilemeyebilmektedirler. Bir çok
alaşımdan yüksek kalitede levha ürün üretilmesine olanak
tanıyan doğrudan soğutmalı (Direct chill, DC ) döküm
yöntemi ve sonrasındaki sıcak haddeleme prosesi standart
üretim prosesidir. Ancak bu yöntemin ilk yatırım maliyeti
ve proses maliyeti yüksektir. 7075 alaşımı levha
üretiminin doğrudan soğutmalı döküm yöneminden farklı
bir yöntemle üretimi proses maliyeti açısından avantaj
sağlayabilmektedir. Bu yöntemin dışında ikiz merdane
döküm (Twin-Roll casting) ve bant döküm (Twin-Belt
Casting) yöntemleriyle de levha üretimi yapılmaktadır ve
doğrudan soğutmalı döküm yöntemi ile kıyaslandığında
proses maliyetleri daha avantajlıdır [3]. Her bir üretim
yöntemi ve sonrasındaki haddeleme operasyonları
malzemenin mikroyapısında oluşan intermetalik fazlarn
boyut, dağılım ve stokiometrilerini dizayn etmektedir.
Bunun yanında haddeleme prosesi malzeme kristalografik
tekstürünü değiştirebilmekte ve mekanik olarakta özelikle
yönlenmiş bir tane yapısına neden olmaktadır. Dolayısıyla
malzeme seçiminde tüm bu etkenler ve hammaddenin
sahip olduğu anizotropik özelliklerin göz önünde
bulundurulması büyük önem arzetmektedir.
Bu çalışmada, sıcak hadde ürünü 7075 alaşımından
üretilen bir parçanın, sürekli eğilme gerilmesi altında olan
ve değişken yüklere maruz kalan bir bölgesinde oluşan
kırılma mekanizması incelenerek kırılma mekanizmasına
malzeme mikroyapı bileşenlerinin, tasarımın ve diğer
üretim etkenlerinin rolü irdelenmiştir.
2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmaya konu olan malzeme, havacılık
endüstrisindeki bir uygulamaya yönelik sıcak hadde
üretim yöntemiyle üretilmiş levha hammaddesinden
mekanik işlem yöntemiyle elde edilen bir parçadır.
Firmanın gizliliği sebebiyle parça geometrisi bu çalışmada
verilememektedir. Ancak 7075-T651 alaşım ve
kondüsyonunda olan parça tamamen kapanmamış bir
kelepçe formunda olup kelepçenin her iki tarafının
kapanması standart bir torkta sıkılan vida sayesinde
gerçekleşmektedir. 7075 alaşımlı malzemenin kimyasal
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kompozisyonu Tablo 1 de verilmiştir. Sadece ilk anda
sıkılan bir vidanın sebep olduğu yük değil aynı zamanda
bu parça çalışma koşullarında değişken yüklere de maruz
kalmaktadır. Parça, talaşlı işleme yöntemiyle haddelenmiş
plakadan imal edilmektedir. İşlem sonrası yüzeydeki kaba
pürüzlülükler mekanik polisaj işlemi ile giderilmekte ve
sonrasında korozyona dayanıklılık amacıyla eloksallama
işlemine tabi tutulmaktadır.
Çalışmada incelenen parça tasarım sonrasında çalışma
koşullarını simüle edecek doğrultuda çevrimsel yüklere
maruz bırakılmıştır. Tasarım aşamasında parçanın
eğilmeye maruz kalan bölüminde bölgesel ve yüzeysel
ortaya çıkan gelilmeler simlasyon programı ile
incelenmiştir. Çevrimsel yüklere maruz bırakılan parçada
malzemenin dayanabileceği yükler altında kırılma
meydana gelebilmektedir. Özellikle eğilmeye maruz kalan
bölgede maksimum yüzeysel gerilmelerin gözlemlendiği
noktadan kırılma gerçekleşmektedir.
Çalışma da kırılma hasarına uğrayan parçalar standart
metalografik teknikler kullanılarak ışık mikroskobu
altında, parlatılmış ve elektrolitik olarak dağlanmış
konumda
incelenmişlerdir.
Malzemenin
intermetaliklerden oluşan içyapı bileşenleri bunların
dağılımı ve özellikle tane yapısının sahip olduğu
karakteristikler kırılma morfolojisi ile ilişkilendirilmeye
çalışılmıştır. Bununla beraber kırılma bölgesi ve yapıda
yer alan intermetalik fazlar taramalı elektron mikroskobu
(SEM) ve EDS analizi yardımıyla incelenmiştir.
Çalışmada özellikle malzeme mikroyapısının sahip olduğu
anizotropik özelliklerin, parçada meydana gelen kırılmaya
etkisinin anlaşılabilmesi amacıyla aynı hammaddeden
hazırlanmış eğme numuneleri 3 nokta eğme testine tabi
tutulmuş ve sonrasında ışık mikroskobu ve elektron
mikroskobu ile incelenmiştr. Bu çalışmada parçada
yaşanan kırılma hasarının kaynağının anlaşılması
amacıyla özellikle 4 parametre üzerinde durulmuştur. Bu
parametreler; parçanın üretildiği hammaddenin sahip
olduğu tane yönlenmesi ve anizotropik özelliği, parça
üretimi sonrası yapılan yüzeysel mekanik işlem, mekanik
işlem sonrası yapılan eloksallama işlemi ve parça tasarımı
olarak
sıralanabilir.
Kırılmaya
bu
belirtilen
parametrelerden bir veya birden fazlasının etkili olduğu
ve/veya birbirini tetiklediği düşünülerek incelemeler
yürütülmüştür.

Tablo 1. İncelenen malzemeye ait kimyasal kompozisyon
Numune
7075 T-651
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Si
0,097

Fe
0,096

Cu
1,542

Mn
0,025

Mg
2,072

Cr
0,179

Zn
5,903

Ti
0,035

Al
89,97
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3. Sonuçlar ve Tartışma
Çalışmada incelenen parçanın imalatında kullanılan 7075
T-651 ısıl işlemli sıcak hadde üretimli levha malzemesine
ait parlatılmış konum intermetalik yapısına ait mikroyapı
görüntüsü Şekil 1’de, polarize ışık tane yapısını gösteren
mikroyapı görüntüleri ise Şekil 2 a-c’de verilmiştir.
Hammadde levha malzemesi, sıcak hadde prosesi ile
üretildiğinden intermetalik yapısı ve tane yapısında
haddeleme doğrultusunda yönlenme mevcuttur. Levha
mikroyapısı üç eksenden incelendiğinde birbirinden çok
farklı tane yapısına sahip anizotropik özellik
sergilemektedir (Şekil 1d).

(a)

Şekil 1 de yer alan mikroyapı görüntülerinde mikroyapıda
koyu kontrastlı partiküller Mg2Si partikülleri iken gri
kontrastlı partiküller, Fe bakımından zengin intermetalik
bileşenleridir. Bu ticari 7075 alaşımlarn mikroyapıları
genellikle 1-50μm boyutlarında kırılgan kaba intermetalik
bileşenlerinden (Fe’ce zengin intermetalikler ve Mg2Si
intermetalikleri) oluşur [2-4]. Fe elementi açısından
zengin intermetaliklerin karmaşık morfolojiye sahip
oldukları ve homojen bir dağılım sergilemedikleri ve
kısmen anizotropik bir yönlenme sergiledikleri
görülmektedir.

(b)

(c)

(d)

Mg2Si

Y
Z

x

HADDE YÖNÜ

Tane yapısı
Fe esaslı
intermetalikler

Şekil 1. 7075 T-651 sıcak hade üretimi levha
hammadesine ait intermetalik yapısı ışık mikroskobu
görüntüleri

Şekil 2. 7075 T-651 sıcak hade üretimi levha
hammadesine ait polarize ışık kontrastı tane yapısı
mikroyapı görüntüleri
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7075 T-651 alaşımı levhadan üretilip çevrimsel yüklere
maruz kalan parçada yaşanan kırılma yüzeyine ait elektron
mikroskobu görüntüleri Şekil 3 a-d’de yer almaktadır.
Kırılmanın yüzeyi incelendiğinde çatlak ilerlemesinin tane
sınırları boyunca gerçekleştiği ve taneler arası bir kırılma
morfolojisinin gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Kırılma
bölgesindeki tane sınırı arayüzeylerinde yoğun
intermetalik fazların yer aldığı BSE (geri saçılmış elektron
kontrastı) görüntülerinden anlaşılmaktadır (Şekil 3 b,d).
Bu tür intermetalik partikül grupları yükleme altında
çatlak başlangıcı ve ilerlemesini kolaylaştırıcı etkide
bulunabilmektedir.
Kırılma bölgesi aynı zamanda ışık mikroskobu altında da
incelenmiştir ve mikroyapı görüntüleri Şekil 4 a-d’de yer
almaktadır. Hasar bölgesinde çatlak ilerlemesinin
intermetalik partiküller ve tane sınırından geçekleştiği
açık bir şekilde görülmektedir.
Kırılmanın meydana geldiği incelemeye konu olan
parçada, kırılma arayüzeyinin tane yönlenmesinin
özellikle belirli bir doğrultusunda gerçekleştiği
gözlemlenmiştir. Hasara uğrayan parçaların bir çoğunda
çatlak ilerlemesi hadde doğrultusunda yönlenmiş tanelere
paralel konumda gerçekleşmiştir. Parçanın eğilmeye
maruz kalıp maksimum çekme gerilmesinin görüldüğü
bölgeden çatlak başlayıp kırılma gerçekleşmektedir. Bu
çatlak başlangıcı tane yönlenmesine paralel olduğu
konumda malzemenin hasara uğradığı anlaşılmıştır. Tane

(a)

(c)
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yönlenmesine dik konumda üretilen parçalarda kırılma
görülmemektedir. Dolayısıyla parça üretiminde kullanılan
levhanın sahip olduğu mikroyapısal tane yönlenmesine
göre parçanın geometrisinin plakanın haddelenme yönüne
göre konumu önem kazanmaktadır.
Bu gözlemlerden hareketle, hammadde olarak kullanılan
sıcak hadde üretimi 7075 T-651 levhadan hadde
doğrultusuna farklı yönlerde test numuneleri çıkarılarak
çekme ve 3 nokta eğme testleri gerçekleştirilmiştir.
Çekme testi sonuçları Tablo 2 ‘de verilmiştir. Hadde
doğrultusuna paralel (0 yönü) alınan numunelerin
ortalama akma ve çekme mukavemeti değerleri hadde
yönüne dik doğrultudaki numunelere kıyasla bir miktar
yüksek olmakla birlikte belirgin yüksek bir fark
görülmemektedir. Ancak eğme testinde özellikle hadde
doğrultusuna ve dolayısıyla tane yönlenmesine göre test
numunelerinin hasara uğradığı yüklerde farklılık ortaya
çıkmaktadır. Hadde doğrultusuna dik yönde hazırlanan
numunelerde eğme testi sonrası kırılma 11 kN larda
gerçekleşirken (çatlak ilerlemesi tane yönlenmesine
paralel)
hadde
doğrultusna
paralel
hazırlanan
numunelerde kırılma 30 kN değerlerinde gerçekleşmiştir
ve test sürecinde bazı durumlarda kırılma ile
karşılaşılmamıştır. Şekil 5‘ de eğme testi numunelerinin
çıkarılış yönleri ile tane yapısına göre test konumu ve
çatlak ilerlemesi şematik olarak gösterilmiştir.

(b)

(d)

Şekil 3. 7075 T-651 alaşımı levhadan üretilen parçada meydana gelen krılma yüzeyine ait SEM görüntüleri
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Şekil 4. 7075 T-651 alaşımı levhadan üretilip çevrimsel yüklere maruz kalan parçada yaşanan kırılma yüzeyine
ait ışık mikroskobu görünüleri
Tablo 2. 7075 T-651 levhanın hadde yönüne dik ve paralel doğrultusunda yapılan çekme testi sonuçları
Numune yönü

Kalınlık (mm)

Akma Muk. (MPa)

Çekme Muk. (MPa)

Uzama (%)

90

2

476

546

9,1

0

2

482

571

7,9

(a)

(b)

Şekil 5. 7075 T-651 alaşımı levhadan eğme testi için hazırlanan numunelerin hadde doğrultusundaki tane yapısına göre test
konumları ve çatlak ilerlemesi
(a) Hadde yönüne dik olarak hazırlanan eğme testi numunesi (çatlak ilerlemesi tane yönlenmesine paralel)
(b) Hadde yönüne paralel olarak hazırlanan eğme testi numunesi (çatlak ilerlemesi tane yönlenmesine dik)
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konumda çatlak oluşumu ve ilerlemesi daha kolay
gerçekleşebilmektedir. Hadde doğrultusuna dik olarak
hazırlanan numunelerde daha düşük yüklerde kırılmanın
gerçekleşmesi
bu
mekanizma
ile
paralellik
göstermektedir.
Şekil 7’de nihai parça yüzeyine ve eğme testine tabi
tutulan eloksallı numune yüzeyine ait elektron mikroskop
görüntüleri yer almaktadır. Nihai parça yüzeyinde
eloksallama işlemi sonrası intermetaliklerin çözündüğü ve
mikro boşluklar yarattıkları gözlemlenmektedir. Bununla
birlikte eloksallanmış eğme testi numunelerinde de test
sonrası yüzeydeki oksit tabakasının kırıldığı ve mevcut
olan mikro boşluların daha da belirgin hale geldiği
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla eloksal işlemi sonrası
yüzeyde yer alan mikro boşlukların da kırılmada çatlak
başlangıcına
neden
olabilecekleri
kullanlacak
malzemelerin çalışma koşullarında maruz kalacakları
değişken yüklere ve koşullara göre değerlendirilmelidir.

2

Şekil 6. Eğme testi sonrası kırılma bölgesine yakın
yüzeye ait SEM görüntüleri
Eğme testi sonrası kırılma yüzeyi ve yakınları elektron
mikroskobu ile incelendiğinde kırılmanın yüzeydeki
intermetaliklerden başladığı ve tane sınırları boyunca
ilerlediği anlaşılmaktadır. Şekil 6’da yer alan eğme testi
sonrası numune yüzey görüntülerinde intermetalik
partiküller etrafında plastik deformasyon sonucu oluşan
kayma bantları, intermetalikler etrafındaki açılmalar ve
mikro boşluklar açıkça görülmektedir. 7xxx serisi
alaşımlarda plastik deformasyon sonucu demir esaslı
intermetalik partiküller kırılabilmekte ve bu intermetalik
partiküller
etrafnda
mikroboşluk
oluşup
büyüyebilmektedir [2]. Dolayısıyla çatlak oluşumu bu
bölgelerden başlayıp kolayca ilerleyebileceği hadde
doğrultusunda yönlenmiş taneleri tercih edip kırılmaya
neden olmaktadır. Tane yönlenmesi ve intermetalik
partikül yönlenmeleri kırılma yüzeyine paralel olduğu
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Şekil 7. (a) Nihai parça yüzeyinde eloksallama işlemi
sonrası intermetalik partiküllerin ayrattığı mikro
boşluklar (b) Eğme testi sonrası eloksallama işlemi
sonucu yüzeyde oluşan koruyucu oksit tabakasındaki
bozunum ve mikro boşluklar
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4. Sonuç
Çalışmada elde edilen veilen değerlendirildiğinde parça
imalat yönteminde kullanılan malzemenin sahip olduğu
mikroyapısal özellikler ve parça tasarımının birbiri ile
ilişkili olduğu ve bir arada değerlendirilmesi gerektiği
ortaya çıkmaktadır. Malzemenin sahip olduğu
mikroyapısal anizotropik özellikler çalışma koşullarında
sürekli statik bir yük veya değişken yüklemelere maruz
kalan parçalarda beklenmeyen hasarlara neden olabilir.
Parça dizaynı yapılırken sadece çekme testi ile elde edilen
mekanik özelikler değil aynı zamanda mikroyapısal
değişkenlerinde
göz
önünde
bulundurulması
gerekmektedir.
Bu çalışamda ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
1- Kırılmanın yaşandığı parça tasarımında sürekli
eğilmeye maruz kalan bölümde, yüzeyde oluşan
maksimum çekme gerilmeleri nedeniyle kırılma meydana
gelmiştir. Kırılma özellikle çatlak başlangıç noktası ve
ilerleme yönü tane sınırı yönlenmesine karşılık geldiği
konumda meydana gelmiştir. Bu durumun önüne
geçebilmek için parçanın hammaddeden çıkarılış yönü
değiştirilmiş ve aynı zamanda problemin tamamen önüne
geçebilmek adına parça tasarımında değişikliğe
gidilmiştir. Yeni tasarımda eğilmeye maruz kalan
hareketli bölüm sabit olacak şekilde dizayn edilmiştir.
2- Sıcak hadde üretim yöntemiyle üretilen parçada görülen
kırılma morfolojisi taneler arası kırılmadır. Çatlak
oluşumu yüzeydeki intermetalik partiküller etrafındaki
mikro boşluklardan başlayarak tane sınırları boyunca
ilerlemektedir. Çatlak başlangıcında etken faktörlerin
eğme gerilmesi ile yüzeyde oluşan plastik deformasyon
sonucu intermetalikler etrafındaki boşluk oluşumu olarak
değerlendirilmektedir. Bunun yanında nihai parçaya
uygulanan mekanik polisaj işlemi ve eloksallama işlemi
ile de yüzeyde oluşan kusurlarında çatlak oluşumunda
etkisinin olduğu düşünülmektedir.
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3- Eğme testi sonucunda kırılma yüzeyinin üst bölgesinde
SEM incelemesinde yoğun deformasyon izleri görülmüş
ve özellikle bu deformasyon izlerinin (kayma bantları)
malzeme bünyesinde bulunan intermetaliklerin etrafında
yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Kırılma, deformasyonun
etkisiyle intermetalik etrafında başlayan boşluk oluşumu
ve bunun devamında tane sınırları boyunda çatlak
ilerlemesi ve kırılma şeklinde devam etmektedir.
Teşekkür
Metalografik çalışmalar ve mekanik testlerde çok değerli
yardımlarından dolayı Sn. Nihat YILMAZ’a ve Sn.
Hikmet KAYAÇETİN’e teşekkür ederiz.
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Burada ilginç bir örnek magnezyum metalidir. Avrupa
Birliği magnezyum metalini kritik hammaddeler sınıfında
değerlendirmektedir. 2012 yılında AB ülkeleri yalnızca
magnezyum ihtiyaçlarının % 4’ünü ikincil kaynaklardan
karşılayabilmiştir [13].
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Şekil 1. Dünya birincil magnezyum üretimi [10].
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Genel olarak metalurjik literatürde cevherden metalik
malzeme üretimi “birincil üretim”, hurda ya da atıklardan
metalik malzeme üretimi ise “ikincil üretim” olarak
tanımlanmaktadır. Magnezyum metali hem cevherden hem
de hurdalardan üretilebilir. Magnezyum üretim metalürjisi
incelendiğinde, 7 farklı hammaddeden (magnezyum
bileşiklerinin oksitli: dolomit ve manyezit, Dolomit ve
klorürlü: karnalit başta olmak üzere 60 farklı teorik üretim
yöntemine rastlanmaktadır. Ancak günümüz teknolojisinde,
tercih edilen ekonomik üretim yöntemi birincil alüminyum
üretim teknolojisine benze şekilde; madencilik, cevher
hazırlama, metal üretimi (susuzlaştırma + elektroliz ya da
ısıl indirgenme (Termal Redüksiyon), ergitme ve
rafinasyon, alaşımlama ve döküm, atık değerlendirme
şeklinde özetlenebilir. Bugün dünya üretimini domine eden
Çin’de kullanılan teknoloji, bir ısıl indirgenme yöntemi

% 10-25



1. Magnezyum Üretimi

Ru,

% 25-50



Consumption of aluminium and aluminium alloys is
increasing in the industrial sectors and transportation day
by day. Magnesium is one of the most important alloying
additives for the aluminium alloys. Magnesium has unique
characteristics compared with other alloying additives. And
also there are many difficulties both production, handling
and alloying with aluminium. We try to investigate
aluminim-magnesium alloys, magnesium specifications for
both pure and master alloy forms, handling and alloying
conditions for aluminium plants.

3ULPDU\ 3URGXFWLRQ NWRQV
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ALUS’09

Tablo 1. Bazı metaller için ikincil metal üretiminin toplam
üretim içindeki payı [12].



Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının tüketimi,
taşımacılık sektörü başta olmak üzere günden güne
artmaktadır. Alüminyum alaşımlarında en önemli alaşım
katkılarının başında magnezyum gelmektedir. Magnezyum
diğer alaşım amaçlı katkılara göre farklı özelliklere sahiptir.
Bu nedenle alaşımlama sürecinde zorluklar yaşanabilir. Bu
çalışmada alüminyumun magnezyum ile alaşımlandırılması
sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar incelenmiştir.

olan Pidgeon teknolojisidir. Öte yandan ikincil magnezyum
üretimi de oldukça yaygındır. UNEP’in 2011 yılında
hazırladığı bir rapora göre, periyodik tabloda yer alan
elementler için; toplam üretimde ikincil hammaddelerin
payı aşağıdaki tabloda verilmiştir:



Özet
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Tablo 3. Taşımacılık sektöründe beklentiler [10].
2020
2015 ‘e göre %
10 daha hafif

2015’e göre
% 20 daha
hafif

2015’e göre % 35
daha hafif

Yüksek
dayanımlı çelik

Dayanım değeri
>600MPa’den
daha yüksek
çeliklerin
kullanımı >50%

Üçüncü
kuşak
çeliklerin
kullanım
oranı >30%

Dayanım
değeri>2000MPa
olan çeliklerin
kullanımı

Alüminyum
alaşımları

190kg Al/araç

250kg
Al/araç

350kg Al/araç

Magnezyum
alaşımları

15kg Mg/araç

25kg
Mg/araç

45kg Mg/araç

Karbon fiber
ile
güçlendirilmiş
polimer
(CFRP)

CFRP
ürünlerinin
maliyeti 2105’e
göre %50
azalacak

CFRP
ürünlerinin
kullanımı %
2 olacak ve
maliyeti
2020’ye göre
% 50
azalacak

CFRP ürünlerinin
kullanımı %5
olacak ve maliyeti
2025’e göre % 50
azalacak.

2. Alüminyum-Magnezyum Alaşımları
Birincil alüminyum üretimi sonucu elde edilen %99,5-99,7
saflığındaki metalik alüminyum, özellikle mekanik
özelliklerinin iyileştirilmesi amacı ile alaşımlandırılır. Ana
alaşım elementlerinden olan magnezyum, saf alüminyumun
dayanım, süneklik ve tokluk gibi mekanik özelliklerini
iyileştirmek için eklenir.
Tablo 2. Alüminyum alaşımları içinde magnezyum
kullanımı [3]

Alüminyum alaşımı
Döküm alaşımları
İşlem alaşımları
2XXX
3XXX
5XXX
6XXX
7XXX

Ana alaşım elementi
Silisyum (%7-13)

% Magnezyum
% 0.3-1.6

Bakır (%2-6)
Manganez (%0.6-1.5)
Magnezyum (%1.0-6.0)
Magnezyum ve Slilisyum
(%1 ve %0.6)
Çinko (%4.0-8.0)

% 0.3-1.6
% 0-1.0
(% 1.0-6.0)
% 0.6-1.0

2030

Toplam taşıt
ağırlığı

Şekil 2. Magnezyum kullanım alanları [9].
Magnezyum metali ve alaşımlarının kullanım alanlarının
başında alüminyum alaşımları için alaşım elementi olarak
kullanımı
gelmektedir.
Bugün
üretilen
metalik
magnezyumun yaklaşık %30-35’lik bölümü alüminyum
endüstrisi tarafından tüketilmektedir [2].

2025

Havacılık sektöründe ise, toplam maliyetin yaklaşık olarak
%30-40’ını yakıt maliyeti oluşturmaktadır. Hava
taşımacılığında %20 ağırlık düşümü %10 yakıt tasarrufuna
karşılık gelir. Buna karşın %30 ağırlık düşümü yaklaşık
olarak operasyon maliyetlerinin %30 düşmesine neden
olur.

% 1.2-2.5

Görüldüğü üzere işlem alaşımlarında 5XXX serisinde ana
alaşım elementi olmakla birlikte, en sık kullanılan katkı
malzemesi
metalik
magnezyumdur.
Alüminyummagnezyum alaşımlarının üç temel kullanım alanı
taşımacılık, ambalaj-paketleme ve inşaat endüstrileridir.
2016 yılı verilerine göre Amerika’da üretilen sera
gazlarının %28’i [16], Avrupa’da üretilen sera gazlarının
%27’si [15] ve dünya da üretilen toplam sera gazının
%20’si [17] taşımacılık kökenlidir. Magnezyum ile
alaşımlandırılmış alüminyum ürünleri ağırlığın az
olmasının gerektiği durumlarda en iyi seçeneklerden
birisidir. Otomotiv endüstrisi için, her 100 kg’lık ağırlık
azalması 100 km’de 0,5 litre daha az yakıt tüketimi ve %5
daha az CO2 salınımı anlamına gelir. Küresel ölçekte
otomotiv endüstrisinin öncelikler arasında yer alan hibrit ve
elektrikli araçlara geçiş, otomotivde alüminyum
kullanımının gelecekte de önemli olacağını göstermektedir.

Şekil 3. Constellium Airware 2050 alaşımının roketlerde
kullanımı (www.constellium.com).
3. Kritik Hammadde Olarak Magnezyum
İlk kez 2010 yılında Avrupa Komisyonu Kritik
Hammadeler Çalışma Grubu aşağıdaki mineralleri kritik
hammadde olarak kabul etmiştir: berilyum, kobalt, florspar,
galyum, germanyum, grafit, indiyum, magnezyum,
niobyum, platin grubu metaller, nadir toprak elementleri,
tantal ve tungsten. Bu seçim 41 mineral üzerinden
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ekonomik önemi ve malzeme temin riski dikkate alınarak
yapılmıştır. Malzeme temin riski hem üretici ya da kaynak
sahibi ülkenin politik ve ekonomik stabilitesini hem de
üretim yeteneği ve kritik hammaddelerin geri-dönüşüm
oranı ve başka bir malzeme ile ikame edilip edilemeyeceği
kriterleri üzerinden irdelenmiştir [9].
4. Magnezyumun Oksidasyonu

PBR=[MW(MpOq)/( MpOq)]/ [ϒxMW(M)/ ϒ(M)]
MW
P,q
ϒ
M
O

: Moleküler ağırlık
: Mol sayıları
: yoğunluk
: Metal (örneğin magnezyum)
: Oksijen

Tablo 5. Alüminyum ergitme sırasında şari içeriğinin
oksidasyona etkisi

Yüksek buhar basıncı nedeni ile ergime sırasında oluşan ısı
oksidasyonunu artırır ve magnezyum kayıplarına neden
olur. Atmosfere açık yüzeyde oluşan magnezyum oksit
tabakası yoğun değildir ve kırılgandır.

Şarj içeriği
Li

Tablo 4. Magnezyum ve alüminyumun karşılaştırılması

Na

Magnezyum

Alüminyum

Ergime noktası (◦C)

650

660

Kaynama noktası (◦C)

1107

2450

361

2.42.10-6

Buhar basıncı (Pa) ergime
sıcaklığında
Sıvı durumda yoğunluk
(gr/cm3)

1,584

2,375

Benzer özellikleri taşıyan alüminyum metali ile
karşılaştırıldığında ise, ergime noktası, alüminyuma çok
yakın iken, alüminyuma göre çok daha düşük kaynama
noktasına
sahip
olması,
cevherden
magnezyum
ekstraksiyonuna olanak verirken, ergitme işlemlerinde
oksidasyon nedeni ile cüruf oluşturma ve yanma riskini
arttırmaktadır. Yani çok özenli sıcaklık kontrolü ve fırın
içerisinde yerel aşırı ısınmaların önlenmesi gereklidir. Bu
nedenle ergimiş alüminyuma metali magnezyum verilirken,
sıcaklık tercihen 720-730 ◌C
֯ aralığında ve maksimum 760
◌C
֯ olmalıdır.
Genel anlamda şarjın ve alaşım amaçlı katkıların kimyasal
kompozisyonu –her bir bileşenini farklı oksidasyon
davranışından ötürü- oksidasyon oranını etkiler. Bu her bir
bileşenin oksidasyona katkısı Pilling-Bedworth Oranı
(PBR) ile hesaplanabilir.
PBR >1 olduğunda, oksit yapısı kırılgan ve koruyucudur.
Oksit filmi oluştuktan sonra oksidasyon oranı hızla düşer.
PBR <1 olduğunda, oksit yapısı gözenekli (porous) ve
hapsettiği metali minimum hacim ile örtebilir şekildedir.
Yani, koruyucu oksit filmi oluşmaz ve ergitme sonrası
oksidasyon oranı hızla artar.

Şekil 4. PBR’ye bağlı olarak oksit filminin yapısı
Pilling-Bedworth Oranı’nın tanımı :
(pxM)+(qxO)→MpOq

ALUS’09
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Alüminyum ile birlikte çeşitli elementlerin PBR oranları
Oksit
Li2O

Metalin
yoğunluğu
(gr/cm3)
0.53

Oksitin
yoğunluğu
(gr/cm3)
2.46

Na2O

0.97

2.27

0.58

Ca

CaO

1.55

3.32

0.65

Mg

MgO

1.74

3.69

0.78

Pb

PbO

11.34

9.53

1.27

Sn

SnO2

7.31

7.00

1.33

PBR
0.58

Ni

NiO

8.90

3.69

1.50

Zn

ZnO

7.14

5.61

1.59

Be

BeO

1.85

3.05

1.68

Mn

MnO

7.20

5.43

1.71

Cu

CuO

8.92

6.40

1.74

Si

SiO2

2.32

2.64

1.88

Fe

FeO

7.86

5.10

2.18

Al

α-Al2O3

2.70

3.97

1.28

Al

γ-Al2O3

2.70

3.50

1.45

Tablodan görüldüğü gibi, PBR <1 koşulunu sağlayan
Mg.Ca,Na ve Li gibi elementler oksit-yapıcı olarak bilinir.
Şarj malzemesinin kimyasal kompozisyonu ya da alaşım
elementleri; yapılan testler göstermiştir ki, aşağıda
sıralanmış ilaveler oksidasyon hızını arttırmaktadır:
•
•

700 °C ‘de Se, Ca, Na, Mg,
800 °C’de Cu, Fe, Si, Mn, Zn, Ca, Na, Se, Mg.

Burada özellikle Mg en kritik olanıdır. Çünkü oksijene olan
ilgisi alüminyumdan daha yüksektir ve selektif oksidayon
ile curufa çok daha kolay geçer.
5. Alaşımlama
Alüminyum endüstrisinde magnezyum metali çoğu zaman
istenilen, ancak zaman zamanda empürite olarak görülen
bir malzemedir. Özellikle işlem alaşımlarının çoğunda
hedef alaşım bileşimine ulaşmak için eklenirken, ikincil
alüminyum üretimi sırasında (özellikle açık döngü üretim,
yani eldeki hurdadan orijinal kullanımı dışında başka bir
malzeme üretildiğinde; örneğin kullanılmış içecek
kutularından kum döküm Al-Si alaşımı üretimi gibi)
alüminyumdan uzaklaştırılmaya çalışılır. Magnezyum

2019 İstanbul 			

9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu - 9th International Aluminium Symposium

giderme işlemi genellikle klorlu ve florlu gazlar ve tuzlar
ile yapılır. İşlem çevre açısından riskli bir işlemdir.
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sürelerde gerçekleşir ve sıcaklık metal verimi açısından
kritiktir.

Tablo 6. Sıvı alüminyum içinde curufa geçme eğilimindeki
bazı maddelerin özellikleri

Malzeme

Formül

Isıl iletkenlik
(w/m°K)

Isıl
iletkenlik
(w/m°K)

d
(g/cm3)

Saf
alüminyum

Al

237, 25°C’de

218,
530°C’de

2.7

AA 5052
alüminyum
alaşımı

137, 25°C’de

2.68

Titanyum
diborid

TiB2

25-96,
25°C’de

77.8,
1200°C’de

4.5

Boron nitrür

BN

23-121,
25°C’de

27,
700°C’de

2.27-3.49

Alüminyum
nitrür

AlN

80-200,
25°C’de

20.06,
600°C’de

3.26-3.30

Silisyum
karbür

SiC

60-200,
25°C’de

20-33,
600°C’de

3.21

Magnezyum
oksit

MgO

30, 25°C’de

10-12,
800°C’de

3.58

Alüminyum
oksit

Al2O3

31-35,
25°C’de

8.78-9.2,
600°C’de
6.0,
1300°C’de

3.97-3.98

Spinel

MgAl2O
4

15, 25°C’de

Şekil 5. Taç magnezyumun ergime sırasında oksidasyonu.

3.6

Zirkonya

ZrO2

2.7, 25°C’de

1.5-1.6,
800°C’de

4.3-4.6

Alüminyum
titanat

Al2TiO5

<2, 25°C’de

<2,
1000°C’de

3-3.4

Alaşımlama prosesinin temel amacı hedef kimyasal
bileşime hızlı ve ekonomik bir biçimde ulaşmaktır. Alaşım
elementinin
formu
ve
alaşımlandırma
sırasında
oluşabilecek kayıplar, ürün maliyetini doğrudan etkiler.
Alaşım elementleri saf metal ya da ön-alaşım formunda sıvı
alüminyuma beslenebilir. Ön-alaşımlar alüminyum ile
birlikte külçe, filmaşin, ince pul şeklinde (flake)i gofret
formunda (waffle) ya da tuzlarla birlikte tablet formunda
olabilir. Bununla birlikte, alaşım elementlerini içerdiği
inklüzyon ve empüriteler de ürün kalitesini etkiler. Alaşım
elementlerinin sıvı alüminyum içinde ergiyerek ya da
çözünerek katılır. Çözünme mekanizması zamana ve
sıcaklığa bağlı bir proses iken, ergime prosesi daha kısa

Magnezyum, sıvı alüminyum içinde ergir ve bu nedenle,
genellikle metalik külçe formunda eklenir. Ancak düşük
yoğunluğu nedeni ile sıvı alüminyum yüzeyinde kalır.
Ancak magnezyumun oksijene olan yüksek ilgisi nedeni ile
alaşımlandırma sırasında okside olarak yanma riski vardır.
Magnezyum alüminyuma göre daha düşük yoğunluğa sahip
olduğu içini sıvı alüminyum yüzeyinde kalır ve ergir. Bu
sırada okside olur. Magnezyum ile alaşımlandırma
işleminde metalik magnezyum verimi genellikle % 85-95
arasındadır. Okside olan magnezyum magnezyumalüminyum spinel oluşturur ve bu bileşik inklüzyon olarak
davranır. Bu nedenle metalik magnezyum külçeler
genellikle çelik bir sepet içinde sıvı alüminyuma
gömülerek, inert gaz ile karıştırılarak ya da mekanik ya da
manyetik sirkülasyon pompaları ile desteklenmiş fırınlara
verilir.
6. Ergimiş Metalin Karıştırılması
Ergimiş metal banyosunun karıştırılması –metal
sirkülasyonunun
yaratılmasıuygulaması
reverber
fırınlarda uzun zamandır kullanılan ve neredeyse fırının
vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş uygulamalardır.
Ergimiş alüminyumun mekanik ya da elektromanyetik
pompalar aracılığı ile karıştırılması, ergiyik yüzeyindeki
sıcak alüminyumun banyonun derinliklerine, derinde
bulunan soğuk alüminyumun ise yüzeye sirküle olmasını
sağlayarak ergitme verimliliğini arttırır.
Sakin banyolu fırınlarda ergiyik yüzey sıcaklığı ile fırın
tabanındaki metal arasındaki sıcaklık farkı 50-85°C
aralığında iken, metal sirkülasyonu sonucunda bu fark 37°C aralığına düşer. Yüksek kapasiteli birçok alüminyum
tesisi, geniş yüzeyli ve derin metal banyolu fırınları tercih
ederler. Özellikle alaşımlı alüminyum üretiminde kullanılan
alaşım elementleri (Si, Cu, Fe, Mn, Mg) ergiyik içinde geç
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çözünen, Si ve Mg hariç ağır metal olmaları nedeni ile
segrege olma eğiliminde olan malzemelerdir. Bu eğilim
nedeni ile durgun ergiyik içinde çabuk ergimeleri /
çözünmeleri ve homojen dağılmaları zordur.
Bir reverber fırına, ergimiş alüminyum içine katı şarj
yapıldığında, katı alüminyumun yoğunluğu, sıvı
alüminyumdan daha yüksek olduğu için fırın tabanına iner.
Yakıcılardan iletilen ısı, öncelikle katı metalin sıcaklığını
ergime sıcaklığına yükseltmek için harcanır.
Bu süreçte iki zorluk yaşanır:
 Yakıcıların ürettiği ısı, katı şarjı ergitmek yerine,
katı şarjın sıcaklığının yükseltilmesine harcanır,
 Ergimiş alüminyumun sıcaklığı arttıkça,
oksidasyon nedeni ile curuf oluşumu başlar.
Yüzeyde yığılan curuf tabakası, çok yüksek
yalıtkanlık özellikleri gösterir ve ısı iletimini
yavaşlatır.

2019 İstanbul

elementlerinin ergimiş alüminyum içinde homojen dağılımı
sağlanabilir. Bu işlem aynı zamanda alaşımlama süresinin
de kısalması ve ergitme veriminin artması anlamına gelir.
Özellikle alaşım elementlerinin yoğun kullanıldığı
alaşımlarda EMP, daha düşük oranda kullanıldığı ancak
limitlerin dar olduğu işlem alaşımlarında karıştırıcılar tercih
edilir. Haddehane ve billet dökümhaneleri tutma fırınları
homojen alaşımlandırma için, karıştırıcı montajının çok
yaygın olduğu fırınlardır. Örneğin sakin banyolu fırınlarda
her zaman Mg alaşımlandırıması sırasında % 5-12 arasında
metal kaybı söz konusudur. Karıştırıcı ile bu kayıplar % 2-5
aralığına düşürülebilir. Aynı zamanda özellikle EMP’de
şarj ve ergitme kolaylığı nedeni ile hurda ya da ikincil
malzemelerle (bakır talaşları gibi) alaşımlandırma
yapılabilir.
8. Alaşımlandırma Ekonomisi
Metal kalitesi, ergitme ve proses teknolojisinin izin verdiği
ölçüde, birincil malzemeyi ikincil malzeme ile ikame
etmek, sürdürülebilirlik bağlamında, kaynak kullanımı,
enerji tasarrufu ve karbon salınımlarının azaltılması
açısından çok önemlidir. İkincil malzemeler aynı zamanda
proses maliyetini de düşürür. Çünkü ikincil malzeme
birincil malzemeden her zaman daha ucuzdur ve alaşım
elementleri katkısını azaltır.

Şekil 6. Elektromanyetik pompa (Metaullics) [11].

Şekil 7: Tabana monte edilmiş elektromanyetik karıştırıcı
(ABB)
Bu iki sorunu aşmanın yolu, ergimiş metalin karıştırılması
ile ergiyik yüzeyindeki sıcak alüminyumun, ergiyik
tabanındaki soğuk şarja ulaştırılmasını sağlamak, başka bir
deyişle ergiyik sıcaklığını uniform hale getirmektir. Bu
noktada karıştırma hareketi, teorik olarak, banyo uniform
sıcaklığa gelene kadar sıcak alanların bir anlamda
soğutulması ve soğuk alanların ısıtılması işine yarar.
7. Homojen Alaşımlandırma:
Elektromanyetik pompa ve karıştırıcıların getireceği diğer
bir avantaj da kolay alaşımlandırmadır. EMP’de alaşım
elementlerinin doğrudan şarj odasına, yaratılmış girdap
içine şarjı ile ergime ve karışma kolaylığıdır.
Karıştırıcılarda ise karıştırma hareketi nedeni ile alaşım
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Şekil 8. Birincil ve ikincil hammaddelerden üretilmiş
metalik alüminyumun, hurdanın alüminyum ve alaşım
elementi içeriğine bağlı olarak maliyet yapısı [14]
İkincil malzemeden gelecek olan alaşım katkısı (uygun
hurda hazırlama, ergitme ve rafinasyon sistemi seçimi ile
birlikte) oldukça önemlidir. Örneğin, AA3015 alaşımını
üretmek için, birincil külçe ve metalik magnezyum alaşım
elementi kullanıldığında metal maliyeti (sadece malzeme
maliyeti) 2005 USD iken, yaklaşık %40 oranında UBC
hurdası kullanımı ile 1790 USD’ye kadar düşebilir
(Tablodan görüleceği üzere hesaplamalar yapılırken birincil
külçe maliyeti 2000 USD/ton, metalik magnezyum fiyatı
3000 USD/ton ve UBC hurdası fiyatı 1500 USD/ton olarak
kabul edilmiştir.
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Hedef alaşım
Hedef % Mg
Ana malzeme
Fiyat (USD)
% Mg
Alaşım elementi
% Mg
Fiyat (USD)
Ergitme kaybı (%)
Eklenecek miktar
(kg/ton Al)
Ergitme kaybı ile
birlikte (kg/ton Al)
Magnezyum
maliyeti (USD/ton
Al)
Metal
maliyeti
(USD/ton)
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AA3105
0,5
birincil alüminyum külçe
2000
0
saf magnezyum külçe
99,85
3000
5
5,0075

UBC
1,2
1500
15
416,6667

5,3

1764,706

15,81

735,3

2005

1791,7

9. Sonuç
Alüminyum ve alüminyum-magnezyum alaşımlarına olan
talep, başta taşımacılık sektörünün itici gücüyle ve özellikle
karbon salınımını düşürmek amacı ile artmaktadır. Ancak
hem proses ekonomisi hem de çevresel kaygılar ışığında,
minimum metal kaybı ile doğru alaşım kompozisyonu
hedefine ulaşmanın iki önemli yöntemi vardır:
• Metalik magnezyum ile alaşımlandırma sırasında,
magnezyum kaybını minimize edecek proses bilgisine
sahip olmak,
• Başta magnezyum olmak üzere, alaşım katkılarını
olabildiğince ikincil malzemelerden sağlamaya
çalışmak.
Unutulmamalıdır ki her kaybedilen gram alüminyum ve
magnezyum, gelecek kuşakların yaşam kalitesinden çalınan
kaynaklardır.
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Anahtar Kelimeler: 5XXX, Magnezyum, Sürekli Döküm, Otomotiv
Abstract
5XXX series alloys are preferred in the automotive industry
due to its high strength and formability. 5XXX series
aluminum alloys, which are difficult to produce under the
scope of our work, are sustainable and suitable for high
quality expectations of automotive sector; The conditions of
continuous casting, which enable efficient production, have
been determined and the thermo-mechanical processes
required by the final products have been developed. 5754
aluminum alloy sheets, which have many applications in the
automotive sector, come to the fore and increase their usage
areas every day due to its high strength, weldability and deep
formability properties. In the analysis of the study, industrial
scale production and laboratory prototype studies were
evaluated comparatively for each production stage. In the
context of these evaluations, microstructure analysis and
thermo-mechanical properties were investigated in detail. In
addition, due to the high visual expectation of the automotive
sector, surface properties at every stage of production were
analyzed by measurable methods.
Özet
5XXX serisi alaşımlar yüksek mukavemet ve
şekillendirilebilirlik özelliklerinden dolayı otomotiv
sektöründe tercih edilmektedir. Çalışma kapsamında sürekli
döküm yöntemiyle üretilmesi zor olan 5XXX serisi
alüminyum alaşımlarının sürdürülebilir ve otomotiv
sektörünün yüksek kalite beklentisine uygun; verimli bir
şekilde üretimini mümkün kılan sürekli döküm şartları
belirlenmiş ve nihai ürünlerin ihtiyaç duyduğu termomekanik prosesler geliştirilmiştir. Yüksek mukavemet,
kaynaklanabilirlik ve derin şekillendirilebilirlik özellikleri
dolayısıyla otomotiv sektöründe birçok kullanım alanı olan
5754 alüminyum alaşımlı levhalar ön plana çıkmakta ve her
geçen gün kullanım alanlarını arttırmaktadır. Yapılan
çalışmanın analizinde, endüstriyel üretim ve laboratuvar
prototip çalışmaları her üretim aşaması için karşılaştırmalı
olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler kapsamında
mikro-yapı analizleri ve termo-mekanik özellikler detaylı
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olarak incelenmiştir. Ayrıca, otomotiv sektörünün yüksek
görsellik beklentisi nedeniyle üretimin her aşamasında
yüzey özellikleri ölçülebilir yöntemlerle analiz edilmiştir.
1. Giriş
Alüminyum alaşımları; mukavemet/ağırlık oranı, nihai
kalınlıkta şekillendirilebilirliği, korozyon dayanımı gibi
özellikleri dolayısıyla önemli bir malzeme konumunda
olmakla birlikte birçok mühendislik uygulamalarında tercih
edilmektedir. AA5754, AA5052 ve AA5182 gibi 5XXX
serisi
alaşımları,
sahip
oldukları
mukavemet,
kaynaklanabilirlik ve yüksek korozyon direnci özellikleriyle
otomotiv, yapı ve teknoloji sektörleri gibi farklı kullanım
alanlarında yaygın olarak proses edilmektedir. [1-2]
Yakıt tankı, ısı kalkanı, motor kapağı, motor kalkanı ve
panel uygulamalarının talep ettiği yüksek mukavemet ve
şekil verme yeteneği, 5754 alaşımlarının son yıllarda
kullanımını arttırmaktadır [3-5].
Yapıdaki magnezyum elementi, alaşıma şekillendirilebilirlik
yeteneği sunmaktadır. Mg atomları sayesinde, katı çözeltide
deformasyon sırasındaki dislokasyon hareketi engellenir ve
nihai üründe istenilen form verilebilir [2]. Yırtılmaları
engellemek ve biçimlendirilebilirliği sağlamak için Mg2Si
fazı, tav prosesinden sonra büyük oranda çözünmelidir [6,7].
Bu çalışmada TRC (İkiz merdane döküm) tekniği ile
dökülmüş 5754 alaşımının otomotiv kullanımına yönelik
5754 O ve H22 kondisyonda malzeme üretimindeki termomekanik prosesler üzerinde durulmuştur. Alaşımdaki farklı
magnezyum yüzdelerinin mikro yapı ve mekanik
özelliklerde yarattığı değişiklikler analiz edilmiştir.
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2. Deneysel Çalışmalar

∆R = (R0 - 2R45 + R90) / 2

5754 alaşım; ASAŞ Alüminyum’ da Novelis döküm
makinasında ikiz merdane döküm yöntemiyle endüstriyel
ölçekte dökülmüş olup levha numunelerine ilişkin OES
(Optik Emisyon Spektrometresi) ile gerçekleştirilen
kimyasal analiz sonuçları genel olarak Çizelge 1’ de
gösterilmektedir.

Metalografik numuneler, öncelikli olarak bakalit reçine
içerisinde kalıplanmıştır. SiC zımpara kullanılarak seri işlem
sonrası kalıba alınmış numuneler sırası ile elmas
süspansiyon ve kolloidal silika yardımıyla parlatılmıştır.

Çizelge 1. Levha numunelerinin kimyasal analiz sonuçları.
Alloy
EN 573
wt.%
% 3,2 Mg

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Ti

0.4

0.4

0.1

0.05

2.60-3.60

0.15

0.205

0.328

0.059

0.113

3.170

0.007

% 3 Mg

0.195

0.308

0.043

0.080

3.011

0.014

% 2,8 Mg

0,170

0,309

0,044

0.076

2.774

0.008

Laboratuvar tipi haddeleme makinası ve tav fırınları
kullanılarak belirlenen proses rotaları laboratuvar
koşullarında gerçekleştirilmiştir.
Termo-mekanik proses çalışmaları Çizelge 2’ de
verilmektedir. Farklı magnezyum içeren numuneler döküm
kalınlığından %30-40 ezme oranı ile haddelenerek ara tav
uygulanmış, ara tavda yüksek ve düşük sıcaklığın etkisi
incelenmiştir. Numuneler, nihai kalınlığa haddelendikten
sonra O ve H22 kondisyon üretim çalışmaları yapılmıştır.

Numunelerin mikro yapı ve tane yapısı görüntüleri ZEISS
Scope A1 model optik mikroskop ile polarize ve parlak ışık
modu altında çekilmiştir. Panoramik görüntüler birden fazla
görüntünün birbiriyle eklenmesiyle oluşmuştur.
90° büküm makro yapı fotoğrafları ZEISS Stemi 2000-c
model stereo mikroskop ile çekilmiştir.
3. Sonuçlar ve Tartışma
3.1 Mikro Yapı İncelemeleri
Magnezyum yüzdeleri farklı numunelerin döküm kalınlığı
tane yapıları Şekil 2’ de gösterilmektedir. Mg oranı %3,2
olan numune tane yapısının manganez ve titanyumun da
etkisiyle %3 ve %2,8 Mg’ lu numunelere göre daha kaba
olduğu söylenebilir. Tane boyutlarına bağlı mekanik
özellikler, levha numuneleri nihai tane yapılarında da
gözlenmekte olup ve kabalaşmış tanelerin sertliğe de tesiri
bulunmaktadır [8].

Şekil 1. 5754 O ve H22 laboratuvar proses çalışmaları.
Mekanik özelliklerin tayini adına test numuneleri H22
kondisyonu için hadde yönüne dik (90°) ve O kondisyonu
için 3 yönlü olarak hazırlanmıştır. Zwick/Roell Z050 model
çekme testi cihazı ile TS EN ISO 6892-1 standardına uygun
olarak çekme testi uygulanmıştır. Derin çekme işleminde
kritik parametre olan düzlemsel anizotropi de analiz
edilmiştir.

(a)
(b)
(c)
Şekil 2. Döküm kalınlığında polarize ışık altında tane
yapıları; (a) %3,2 Mg (b) %3 Mg (c) %2,8 Mg.
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% Mg oranları farklı levhalarda CC döküm katılaşma
şartlarına bağlı oluşan MHS (merkez hattı segregasyon)
yapısının, deformasyon sonrası ara kalınlıkta düşük ve
yüksek sıcaklıkta yapılan yeniden kristalleşme tavı ile
yapıdaki dağılımı Şekil 3-5’ te gösterilmektedir.
Buna göre yapıdaki magnezyum oranı arttıkça orta
düzlemdeki segregasyon yoğunluğunun arttığı tespit
edilmiştir. Farklı sıcaklıklarda yapılan yeniden kristalleşme
tavı sonrası nihai üründe şekillendirmeyi olumsuz yönde
etkileyen segregasyonlar büyük oranda dağılmaktadır.

(a)

(b)

(c)
Şekil 3. % 3,2 Mg içeren numunenin yeniden kristalleşme
ara tavı sonrası B&F mikro yapı görüntüleri; (a) Döküm
kalınlığı (b) Yüksek sıcaklık ara tavı sonrası (c) Düşük
sıcaklık ara tavı sonrası

(a)

208

(b)

(c)
Şekil 5. % 2,8 Mg içeren numunenin kristalleşme ara tavı
sonrası B&F mikro yapı görüntüleri; (a) Döküm kalınlığı (b)
Yüksek sıcaklık ara tavı sonrası (c) Düşük sıcaklık ara tavı
sonrası
Yüksek sıcaklık (P1) ve düşük sıcaklık (P2) ara tavları
sonrası farklı % Mg içeren numunelerin döküm yönüne dik
tane yapısı görüntüleri sırasıyla Şekil 6 ve Şekil 7’ de
gösterilmektedir. Buna göre tüm numunelerde tav sonrası
yeniden kristalleşme gerçekleşmiştir. P1 ara tavlı numuneler
yüksek sıcaklıkta tav sebebiyle P2 tavlı numunelere kıyasla
tane yapısı daha büyüktür.

(b)

(c)
Şekil 4. % 3 Mg içeren numunenin yeniden kristalleşme ara
tavı sonrası B&F mikro yapı görüntüleri; (a) Döküm
kalınlığı (b) Yüksek sıcaklık ara tavı sonrası (c) Düşük
sıcaklık ara tavı sonrası
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(a)

(a)
(b)
(c)
Şekil 6. P1 prosesinde farklı Mg içeren levhaların yüksek
sıcaklık ara tavı sonrası tane yapıları; (a) %3,2 Mg (b) %3
Mg (c) %2,8 Mg.
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(a)
(b)
(c)
Şekil 9. P2 prosesi son kalınlıkta H22 kondisyon amaçlı
tavlanan numunelere ilişkin tane yapıları; (a) %3,2 Mg (b)
%3 Mg (c) %2,8 Mg.

(a)
(b)
(c)
Şekil 7. P2 prosesinde farklı Mg içeren levhaların düşük
sıcaklık ara tavı sonrası tane yapıları; (a) %3,2 Mg (b) %3
Mg (c) %2,8 Mg.
H22 kondisyon elde etmek için P1 ve P2 prosesleri
uygulanarak, nihai kalınlıktaki tane yapıları % Mg oranına
göre sıralanmıştır (Şekil 8-9). Tav sonrası numunelerde
yeniden kristalleşmenin başladığı ve kısmi olarak
gerçekleştiği söylenebilir. İnce taneli numunelerde tane
boyutu mekanik özelliklere doğrudan etki etmektedir [8].
Şekil 10’ da 2 mm O kondisyonlu yapıda yeniden
kristalleşme gerçekleşmiş olup, nihai kalınlıkta taneler kesit
tane yapısı boyunca eş eksenli olarak dağılmıştır. P1 prosesi
sonucunda derin çekilebilir özelliklere uygun sonuç elde
edilmiştir [8].

(a)
(b)
(c)
Şekil 8. P1 prosesi son kalınlıkta H22 kondisyon amaçlı
tavlanan numunelerin tane yapıları; (a) %3,2 Mg (b) %3 Mg
(c) %2,8 Mg.

(a)
(b)
Şekil 10. 2 mm levha numunelerinin tane yapıları; P1 %3,2
Mg (b) P2 %3,2 Mg.
3.2 Mekanik Test Analizleri
Nihai kalınlıkta kondisyon tavı uygulanarak son ürün
bazında istenilen özelliklerin eldesi sağlanmıştır. Şekil 1112’ de P1 ve P2 prosesleri uygulanmış 2,5 mm
numunelerdeki mekanik özelliklerin % Mg oranlarına bağlı
değişimi gösterilmiştir.

Şekil 11. P1 Yüksek sıcaklık ara tavlı 2,5 mm H22
kondisyon amaçlı tavlanan % Mg oranları farklı
numunelerin mekanik özellik sonuçları.
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Şekil 12. P2 Düşük sıcaklık ara tavlı 2,5 mm H22 kondisyon
amaçlı tavlanan % Mg oranları farklı numunelerin mekanik
özellik sonuçları.
2 mm O kondisyon numuneye derin çekilebilir özelliği
kazandırmak amaçlı uygulanan kondisyon tavı sonucunda
her iki proses için de mekanik özellikler EN 485-2
standardını sağlamıştır. (Şekil 13-14)
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Şekil 15. P1 ve P2 prosesli 2mm O kondisyon nihai
kalınlıkta % Mg oranları farklı numunelerin düzlemsel
anizotropi değerleri.

Şekil 15’te 2 mm O kondisyon numunede 3 yönlü çekme
sonucunda derin çekilebilir özelliği etkileyen düzlemsel
anizotropi ölçülmüştür. Düzlemsel anizotropi değeri sıfıra
yaklaştıkça şekillendirilebilirlik olumlu etkilenmektedir
[2,6].
Şekil 16-17’ de 2 mm ve 2,5 mm numunelerin deformasyon
sertleşmesi (n) analiz edilerek, şekil verilebilirlik
sağlanmıştır. Deformasyon sertleşme üssü arttıkça
şekillendirilebilirlik artmaktadır [9-10].

Şekil 13. P1 Yüksek sıcaklık ara tavlı 2 mm O kondisyon
amaçlı tavlanan % Mg oranları farklı numunelerin mekanik
özellik sonuçları.

Şekil 16. P1 ve P2 prosesli 2mm O kondisyon nihai
kalınlıkta % Mg oranları farklı numunelerin deformasyon
sertleşme değerleri.

Şekil 17. P1 ve P2 prosesli 2,5 mm H22 nihai kalınlıkta %
Mg oranları farklı numunelerin deformasyon sertleşme
değerleri.
3.3 T Büküm İncelemeleri

Şekil 14. P2 Düşük sıcaklık ara tavlı 2 mm O kondisyon
amaçlı tavlanan % Mg oranları farklı numunelerin mekanik
özellik sonuçları.
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Şekil 18-19’ de % Mg oranları farklı H22 2,5 mm
numunelerin 90° büküm yüzeylerinin stereo mikroskop
altındaki sonuçları paylaşılmaktadır. Yüksek sıcaklık ara
tavlı numunelerde büküm sonrası liflenme az iken düşük
sıcaklık ara tavlı numunelerde ise yapıdaki magnezyum
miktarına bağlı olarak çatlamalar görülmektedir. Testler
neticesinde yüksek sıcaklık ara tavlı numunelerin büküm
davranışının daha iyi olduğu gözlemlenmektedir.
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2,5 mm H22 kondisyonu amaçlanan nihai üründe, yüksek
sıcaklık ara tavıyla yürütülen (P1) prosesi ile düşük sıcaklık
ara tavıyla yürütülen (P2) prosesinin mekanik özellikleri %
Mg oranı arttıkça değişkenlik göstermektedir. İki farklı
proses ile test edilen numuneler H22 kondisyonunu
sağlamaktadır.
(a)

(b)

2,5 mm H22 kondisyonlu nihai ürün 90 derece büküm
kabiliyeti, P1 prosesinde olumlu sonuç vermiştir.
Liflenmeler minimum düzeydedir ve çatlak görülmemiştir.
2 mm O kondisyon derin çekilebilir özellikte nihai ürün için
P1 ve P2 proseslerinde olumlu sonuçlar elde edilmiştir.
Segregasyon dağılımının derin çekmeye etkisinin
azaltılması için yüksek sıcaklık ara tavlı proses 2 mm O
kondisyon ürünü için tercih edilmelidir.

(c)
Şekil 18. P1 Yüksek sıcaklık ara tavlı numunelere ilişkin
stereo mikroskop altında büküm görüntüleri; (a) %3,2 Mg
(b) %3 Mg (c) %2,8 Mg.

Şekillendirilebilirliğe etki eden düzlemsel anizotropi ve
deformasyon sertleşme değerleri, yüksek sıcaklık ara tavı
sonrası iyileşme göstermektedir. O kondisyonda nihai ürün
eldesi için P1 yüksek sıcaklık tavlı proses yürütülmelidir.
Teşekkür
Bu çalışmanın gerçekleşmesine metalografik numune
hazırlaması ve mekanik testlerin yürütülmesiyle alakalı
katkı gösteren Ar-Ge teknisyenleri Sn. Samet Sevinç’ e ve
Sn. Hasan Aydın’ a teşekkür ederiz.
Referanslar

(a)

(b)

(c)
Şekil 19. P2 Düşük sıcaklık ara tavlı numunelere ilişkin
stereo mikroskop altında büküm görüntüleri; (a) %3,2 Mg
(b) %3 Mg (c) %2,8 Mg.
4. Sonuç
Döküm numunelerinin tane yapısı değerlendirildiğinde
yapıdaki magnezyum ve manganez oranı arttıkça kesit
boyunca tane yapısının kabalaştığı tespit edilmiştir.
Magnezyum oranı arttıkça merkez hattı segregasyon (MHS)
yoğunluğu artmıştır. Döküm sonrası oluşan malzemelerin
plastik şekillendirme özelliklerine olumsuz etki eden ilgili
segregasyonlar, yeniden kristalleşme tavları ile giderilmeye
çalışılmış olup, P1 prosesiyle ara tav sonrasında yüksek
oranda matriste çözünmüştür.
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ABSTRACT
Semi-solid melting of Aluminum alloys has been significantly studied recently.
Rheocasting, a semi-solid processing method, is a promising and alternative method for the
production of high strength Aluminum alloys rather than conventional solid state forming
methods such as rolling, forging and extrusion. Due to the elimination of conventional
casting defects such as gas porosities and shrinkages in sand casting and high pressure die
casting, semi-solid rheocasting of high strength Aluminum alloys such as 7075 alloy has
been gaining importance day by day. In terms of the final product properties and cost
efficiency, rheocasting can be comparable with the conventional solid state forming
methods. Therefore, this study aims to understand the effect of the semi-solid melting
process parameters such as casting temperature and vibration frequency on the
microstructure and the mechanical properties of 7075 alloy produced by semi-solid melting
method. Moreover, optimum casting parameters resulting in the most efficient
microstructure and the mechanical properties were aimed to find out in this study. Squeeze
casting of 7075 alloy were performed at different casting temperatures with applying
mechanical vibration at varying frequencies. Finally, microstructural evolution and the
mechanical properties of semi-solid squeeze casted products were discussed. The
improvement in the properties by semi-solid forming compared to conventional squeeze
casting was also pointed out in this study.
Keywords: 7075 Aluminum Alloy, Semi-Solid Melting, Squeeze Casting
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INTRODUCTION
Semi solid casting has been initially introduced by Massachusetts Institute of Technology
(MIT) researchers Spencer et al. [1] in 1970’ s. They investigated the rheological behavior
of Pb-Sn alloys by applying isothermal shearing during solidification. What they have
discovered was that by applying external forces (shearing in this case) before casting, it is
possible to decrease the maximum shear strength and to break the dendrite arms. One of the
benefits of this technique is to obtain globular/equiaxed grain morphology instead of
classical dendrites without any inoculation or particle addition since dendrite morphology is
the primary cause of conventional solidification defects like porosity, shrinkage, etc. as
seen in figure 1, increasing shearing can cause the fragmentation of solidifying dendrites.

Figure 1 The effect of increasing shear rate/ intensity of turbulence and increasing
solidification on the morphology of solidifying nuclei [2]
After the observation of dendrite fragmentation by shearing during solidification, Spencer
named the process as ‘Semi-Solid Processing’. From then on, the process has become
widely used in the industry and gaining more and more importance. There are two types of
semi-solid processing; thixocasting and rheocasting. In thixocasting, billets having globular
grain structure was used as starting materials and slowly heated up to shaping temperature
whereas in rheocasting the metal/alloy is firstly melted then slowly cooled to a temperature
range where it is being exposed to shaping process.
In rheocasting, different type of processes are used to form semi-solid slurry which is the
partial solid/liquid alloy prepared before shaping process such as mechanical vibration,
ultrasonic stirring and magnetic stirring. After forming semi-solid slurry, pressure die
casting methods such as high pressure die casting and squeeze casting are used to give the
final shape of the metal/alloy. [3]
High strength 7075 alloys are Aluminum alloys which are widely used in aerospace,
automotive and defense industries. The production method of 7075 alloys depend on the
solid-state shaping of the alloy. Rolling, extrusion and forging are the certain production
methods used for the shaping of 7075 alloys. Compared the conventional casting methods
2
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like sand casting and high pressure die casting, these solid-state forming methods resulted
in superior mechanical and microstructural properties since conventional casting methods
contain too much defects such as porosity and shrinkage with detrimental dendrite
morphology. Although hot tearing tendency of these 7000 series alloys containing Zn and
Mg , rheocasting of 7075 alloy is promising method for obtaining high strength aluminum
alloys by cost effective, fast and easy method.
Experimental Procedure
In order to observe the effect of mechanical vibration and casting temperature, an
experimental set-up was developed. First of all, a mechanical vibratory machine was
established which is used for semi-solid slurry preparation. Inside the vibrating probe of
this machine, a thermocouple is connected in order to read the casting temperature precisely
ion a computer screen as seen in figure 2. In addition, a squeeze casting machine inside of
which there is a rectangular shaped steel mold was used for final shaping of semi-solid
slurry as seen in figure 3.

Figure 2 Mechanical Vibration set up with a thermocouple connected to a data acquisition
system inserted in vibrating graphite rod

3
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Figure 3 Direct squeeze casting press used for rheocasting experiments

Rheocasting Processing
After measuring the liquidus temperature of 7075 alloy between 635-640oC during
preliminary experiments, the casting process parameters were determined. Two casting
parameters; vibration frequency and casting temperature were selected to study. Liquid
7075 alloy was initially prepared and heated to 670oC, then mechanical vibration was
applied under three different vibration frequencies as given in Table 1 (15, 25 and 35hz)
until the semi-solid alloy cool down to casting temperature which has been varied between
625-630oC. At the end, the partially solid 7075 alloy was poured into squeeze casting press
then 200 MPa pressure applied during solidification. The final product was in rectangular
shape. After squeeze casting, 7075 alloys were machined to tensile test specimen according
to ASTM B557M-10 standards as seen in Figure 6. Homogenization step at 475oC for 1.5
hours and artificial aging at 120oC for 24 hours was applied to the tensile test specimens
which is requirement of T-6 heat treatment
Table 1 Casting parameters used in rheocasting experiments
Casting Temperature

Vibration Frequency (hertz)

(oC)

15

25

35

635

Heat #1

Heat #5

Heat # 9

630

Heat #2

Heat #6

Heat #10

625

Heat #3

Heat #7

Heat #11

4
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Figure 4 Application of mechanical vibration to liquid 7075 alloy

Figure 5 Pouring 7075 alloy before squeeze casting process

Figure 6 The tensile test specimens machined from rheocast specimens according to ASTM
B557M-10
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RESULTS&DISCUSSION
Microstructure and mechanical properties of rheocast 7075 alloys produced under different
vibration frequencies and casting temperatures were investigated.
Figure 7, 8 and 9 show the microstructure of rheocast 7075 alloy produced under 25hz and
at different the casting temperatures such as 635oC, 630oC, 625oC. As clearly understood
from the figures, microstructure consists of mixed morphology of dendrite and globular
grains at 625oC and formation of secondary tiny dendrite arms are observed whereas
globular grains are quite large. As casting temperature decreases, at 630oC, dendritic region
became more globular and the morphology becomes more homogenous but there exists a
retained porosity.
The very best microstructure having almost completely globular grains with minimal
porosity content have been obtained at 635oC, there was no observation of dendritic region
with secondary arms. On the other hand, the microstructure of 7075 alloy produced without
vibration at 670oC consists of totally dendritic morphology with secondary dendrite arms.

Figure 7 Microstructure of as-rheocast 7075 alloy under 25hz frequency and 625oC casting
temperature under optical microscopy (200x magnification)

Figure 8. Microstructure of as-rheocast 7075 alloy under 25hz frequency and 630oC casting
temperature under optical microscopy (200x magnification)
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Figure 9. Microstructure of as-rheocast 7075 alloy under 25hz frequency and 635oC casting
temperature under optical microscopy (200x magnification)

Figure 10. Microstructures of as-rheocast 7075 alloy produced with no-vibration at 670oC
under optical microscopy (200x magnification)
It is clear that by applying mechanical vibration and decreasing casting temperature down
to a critical point, 635oC in this case, dendritic morphology could be effectively
transformed into globular grain structure with minimal and homogenously distributed
pores.
Mechanical characterisation
Maximum hardness values were seen in the alloys produced at 635oC and there is a
decrease beyond that temperature. Maximum hardness of 150 HB was observed in the heat
treated 7075 alloy under 35hz frequency at 635oC as seen in figure 12. There is no big

7
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difference in the hardness between non-vibrated and vibrated 7075 alloys as seen in figure
13.

Figure 11. Hardness variation of as-rheocast 7075 alloy produced under three different
vibration frequency as SSM Temperature decreases

Figure 7. Hardness variation of as-rheocast and T6-treated 7075 alloy produced under three
different vibration frequency as SSM Temperature decreases

Figure 8. Comparison of average hardness values of as-rheocast and T6-treated 7075 alloy
produced under different vibration frequencies at 635oC
8
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Tensile test results
Similar to hardness test results, the highest UTS values were obtained at 635oC casting
temperature samples as seen in figure 14. The highest UTS value obtained for heat treated
7075 alloy samples was 483 MPa as seen in figure 15. In addition, tensile strength of
vibrated samples are about 40 MPa higher than non-vibrated samples as seen in figure 16.

Figure 9. UTS variation of as-rheocast 7075 alloy produced under three different vibration
frequency as SSM Temperature decreases

Figure 10. UTS variation of rheocast and T6-treated 7075 alloy produced under three
different vibration frequency as SSM Temperature decreases

Figure 11. Comparison of average UTS values of rheocast and T6-treated 7075 alloy
produced under different vibration frequencies at 635oC between sample with no vibration

9
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CONCLUSION
Semi-solid rheocasting of 7075 alloys under different vibration frequencies and casting
temperatures were carried out successfully in 625-635 oC temperature range. The best
results in terms of globular microstructure with minimum defects and highest mechanical
properties were obtained for 25hz at 635oC. As temperature decreases, microstructure
becomes more and more dendritic with increasing porosity content. Tensile test results also
proved this conclusion. In addition, it is obvious that casting temperature plays more
important role on the properties compared to vibration frequency. Therefore, in rheocasting,
one of the most critical parameter is the casting temperature and so solid fraction of 7075
alloy. It will be unpractical to convey semi-solid slurry and pour it into die cavity and
deterioration of the microstructure and mechanical properties were observed below 635oC
Furthermore, the vibration frequency range between 15-35 Hz is quite suitable for semisolid rheocasting of 7075 alloys conditioned by mechanical vibration.
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AlSi9Cu3 YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜMÜNDE SIVI METAL KALİTESİ VE
İŞLENEBİLİRLİK
AlSi9Cu3 Yüksek Basınçlı Dökümünde Sıvı Metal Kalitesi ve İşlenebilirlik
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Abstract
High pressure die casting is the most suitable method for
mass production of Al-Si alloys. The cast parts are typically
subjected to machining for final finish. In this work, the
cutting tool life was investigated with regard to the melt
quality. The melt cleanliness is defined by reduced pressure
test and bifilm index was measured. Since bifilms are
oxides, the tool life can significantly be affected by the
presence of bifilms in the cast part. The study was carried
out with four different melt cleanliness. 16 cutting tools
were changed after 10000 parts for the castings with bifilm
index higher than 200 mm. When bifilm index was
decreased to 20 mm, the tool life was increased to an
average of 3000 parts and totally 4 cutting tools were
changed in 12000 parts. As a result, for a raw material with
a bifilm index greater than 200 mm, an insert is replaced in
625 parts on average; In the use of raw materials with a
bifilm index of less than 20 mm, it was observed that a
cutting tool was replaced in 3000 parts.
Özet
Yüksek basınçlı döküm Al-Si alaşımlarının hızlı seri
üretimi için en uygun yöntemdir. Dökülen parçalar son
işlem için CNC işlemeye tabi tutulmaktadır. Bu çalışmada
CNC kesici uç ömürleri sıvı metal kalitesi açısından
incelenmiştir. Sıvı metal temizliği RPT (Reduced Pressure
Test) ile tespit edildi; dökümlerde kullanılan hammaddenin
bifilm indeksi ölçüldü. Alüminyum alaşımlarında
“bifilmler” oksit kaynaklı oldukları için CNC işlemede
kullanılan kesici uç ömürleri döküm kalitesinden doğrudan
etkilenmektedir. Çalışma sonucunda 200 mm'den daha
yüksek bifilm indeksi olan dökümlerde 10000 parça
sonunda 16 farklı kesici uç kullanılırken; bifilm indeks 20
mm'ye düşürüldüğünde 12000 parçada toplamda 4 adet
takım ucu değiştirilmiştir. Sonuç olarak 200 mm’den büyük
bifilm indekse sahip hammadde için ortalama 625 parçada
bir kesici uç değiştirilirken; 20 mm’den küçük bifilm
indekse sahip hammadde kullanımında 3000 parçada bir
kesici alet değiştirildiği gözlemlenmiştir.
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1. Giriş
Alüminyum döküm parçalarının CNC ve torna
işlemelerindeki en önemli masraf kalemlerinden bir tanesi
kesici uç aletlerdir. Kullanılan kesici ucun maliyeti üretim
yöntemlerine, malzeme çeşitliliğine veya müşteri
taleplerine bağlıdır [1]. Kesici ucun kalitesinden bağımsız
olarak bu tip uçlardaki en önemli özellik talebi uzun
ömürlü olmaları ve teknik resim ölçülerini mümkün olduğu
kadar sabit işlemeleridir. Kesici takımlar için bu ölçü
istikrarını ve uzun ömürlü olmalarını sağlamak için çok
pahalı kaplamalar ve malzemeler ön görülmektedir [2,3].
Alüminyum parçaların alaşım türlerine göre işlenebilirliği
değişkenlik göstermektedir. Saf alüminyumun doğal
yumuşaklığından dolayı işlenmesi çok kolaydır, ancak
talaşlanabilme yetisi çok düşüktür. Bu nedenle
alüminyumun işlenebilirliğini artırmak amacıyla alaşım
elenti olarak silisyum eklenir. Silisyum elementi
alüminyumun işlenebilirliğini sertlik artışıyla arttırdığı için
haliyle takımın ucu ömrü de aşınmadan dolayı
azalmaktadır. (Si > 400 HV) Bu sebepten dolayı kesici
ucun ömrünü ve ölçü işleme istikrarını arttırmak için
geleneksel karbür uçlar yerine PCD (Polycrystalline
Diamond) takımlar kullanılır. Otomotiv, uzay sektörü ya da
havacılık sektöründe üretilen parçalar çoğu zaman zorlayıcı
yüzdelik ve hatta bindelik toleranslarda olabilmektedir. Bu
tarz projelerde kesici ucun toleransının istikrarlı bir şekilde
üretilebilmesi öncelikle kesici uçların kalitesine bağlıdır.
Kırılan ya da aşınan kesici uçların üretim sırasında
değiştirilmesi gerekmektedir. Ancak bu işlem çok pahalı
olabilir ve temel olarak şu anlama gelmektedir: ilk olarak
üretimi durdurmak, daha sonra yeni makina parametrelerini
ayarlamak, yeni ayar parçaları işlemek ve boyutların
toleranslarını sağlamak amacıyla ölçüm yapmak gibi büyük
maliyet kalemleri olmaktadır. (Çoğu zaman seri imalat
onayı üç boyutlu ölçüm makinalarıyla verilmektedir).
Büyük tablodan bakıldığı zaman bu sonuçların en
kötüsüyse sürekli kırılan ve aşınan kesici uçun istikrarsız
bir üretime sebebiyet vermesidir. Temel işleme prosesi
Şekil 1'de gösterilmektedir [1]. Kesici ucun aşınması veya
kırılması; kayma düzlemi açısı, eğim açısı ve takımın hızı
ile ilgilidir. Bilindiği gibi kesme kuvvetini arttırmak da
kesici ucun ömrünü artırmak için faydalıdır; ancak
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alüminyum alaşımlarından üretilen parçalar için tüm bu
parametrelerin yanı sıra sıvı metalin kalitesi de dikkate
alınması gerekmektedir.
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metalin üzerindeki ince oksit tabakası çeşitli nedenlerden
dolayı üretilen parçanın içerisine nüfus ederek katılaşır ve
parça içerisinde poroziteleri meydana getirir. Sıvının
içerisine katlanarak giren bu oksitler bifilm olarak
adlandırılır. Campbell ve Dışpınar’ın bu konu hakkında
yaptıkları kapsamlı çalışmalar bulunmaktadır [6]. Yang ve
Campbell dökümün optimizasyonu ile bifilmlerin
azaltılabileceğini kanıtlamışlardır. [7] Yine Rezvani ve
arkadaşları [8] ve Nyahumwa ve arkadaşları [9],
alüminyum alaşımlarını kalıba doldurma yöntemlerinin,
alüminyum parçaların mekanik özellikleri üzerindeki
önemini göstermiştir [10]. Temel bifilm oluşumu Şekil 3'te
gösterilmiştir. [11]

Şekil 1: Tornalamanın temel çalışması bu şekilde gösterilmiştir.
a: Ucun kesme yüzey alanı; b: Tipik işleme cihazı; c: Kesici ucun
basitçe gösterimi.
Şekil 3. Bifilmlerin oluşum mekanizması
Bu çalışmada AlSi9Cu3 (ENAC 46000) ile üretilen parçaların
kesici uç ömürleri bifilm oranlarına göre incelenmiştir.

2. Deneysel Çalışmalar

Şekil 2: Kesici ucun detaylı gösterimi.

Yukarıda da belirtildiği gibi Al-Si alaşımları için kesici uç
ömrü alaşımın içerisindeki silisyum yüzesi baz alınarak ön
görülür. Özellikle elmas partiküllerine sahip PCD kesici
uçları Al-Si alaşımlarında aşınmaya veya sürtünmeye karşı
olağanüstü bir direnç gösterir [4, 5]. Teorik olarak PCD
kesici uçlarının ömrü Al-Si alaşımlarında uzun olmalıdır.
Ancak uygulamada aynı makina parametrelerinde silisyum
yüzdesi ve alaşım tipinde değişiklik olmamasına rağmen
kullanılan kesici uç miktarının her üretimde farklı olduğu
görülür. Bu noktadan da anlaşıldığı gibi aslında silisyum
miktarının ya da alaşım tipinin kesici ucun ömrüne birincil
dereceden etkisi bulunmamaktadır. Kesici ucu asıl
etkileyen parametre sıvı metalin temizliğidir. Alüminyum
külçe ve parçaların üretimi veya dökümü esnasında sıvı

AlSi9Cu3 (EN AC 46000) alaşımı kullanılarak yüksek
basınçlı döküm yöntemiyle iki farklı üretim yapılmıştır.
Üretimler arasındaki tek fark bifilm indeks oranı olarak
belirlenmiştir. Şekilde 4’te iki üretimde kullanılan külçe
fotoğrafı ve bifilm indeks sonucu gösterilmiştir. Dökümler
420 T Zitai makinasında, sabit birinci, ikinci ve üçüncü faz
parametrelerinde uygulanmıştır. 715 °C ‘de yapılan
dökümde sıvı metal kalitesi 30 mbar vakum ile uygulanan
RPT analizi yöntemiyle belirlenmiştir. Tablo 1’de iki
üretim sonunda değiştirilen kesici uç sayısı bifilm indekse
bağlı olarak gösterilmiştir.
Tablo 1. Toplam üretim miktarı, bifilm indeks oranı ve değiştirilen uç
sayısı.


 






   



Sabit işleme ve döküm parametreleri sonrasında değiştirilen
takım ucu miktarı tablo 1.’de de görüldüğü üzere bifilm
indekse bağlı olarak 4 kat farklılık göstermiştir. Açıkça
görüldüğü üzere düşük bifilm indeks ile CNC işlemede
kullanılan PCD uçların ömrünü arttırmak mümkündür.
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Şekil 6. 1. PCD ucun 500. adetteki görünümü

Şekil 7. 1. PCD ucun 1000. adetteki görünümü

Şekil 8. 1. PCD ucun 2500. adetteki görünümü

Şekil 4. Şekilde kullanılan külçe kaliteleri gösterilmektedir.
A: türbülanslı döküm ile üretilmiş ve gaz gidermesi yapılmamış
külçe. B: Efektif gaz giderme yapılmış ve türbülanssız dökümle
üretilmiş külçe.

Şekil 9. 1. PCD ucun 3500. adetteki görünümü

Şekil 10. 1. PCD ucun 5500. adetteki görünümü

Şekil 5. Üretilen parçanın işleme öncesi hava cepli ve yolluklu
fotoğrafı.

3. Sonuçlar ve Tartışma

Tablo 2.’de gösterildiği üzere bifilm indeksi daha düşün bir
hammadde kullanıldığı zaman sadece bir PCD (kesme ucu) 5500
adetlik bir işleme kapasitesine sahip olabilmektedir. Toplam
üretilen 12000 adetlik üretim sayısı göz önüne alındığında, 5500
adetlik bir işleme kapasitesi neredeyse üretimin yarısına denk
gelmektedir.
Tablo 2. B kalitesindeki ingot ile dökümün özeti
PCD
numarası
1. PCD

İşlenen
Adet
5500

Değişim Sebebi
Aşındı

İntermetalik parça
sayısı
13

2. PCD

4250

Aşındı-Kırıldı

51

3. PCD

95

Kırıldı

3

4. PCD

2100

Aşınmadı.

5

Kesici takım uçlarının görsel olarak değişimi Şekil 6-11’de
fotoğraflanmıştır.
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Şekil 11. 2. PCD ucun 4250. Adetteki aşınmış ve kırılmış
görünümü
Daha detaylı bakıldığı zaman 1. PCD ucun 5500 parça işlerken
sadece 13 adet intermetalik içeren parçaya denk geldiği
görülmüştür. Ancak 2. PCD ucun 4250 parça işlerken 51 adet
intermetalikli parçaya denk gelmesi ucun ömrünü azaltmış ve
kırılmaya yakın bir aşınma görüntüsü vermiştir. Şekilde 12’de
gösterilen parça, 2. PCD ucun işlediği son parçadır. Ve açıkça
intermetalikler görülmektedir.
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4. Sonuç
•

•
•
Şekil 12. 2. PCD ucun işlediği son parça.
Asıl önemli olan 3. PCD ucun sadece 95 parça işleyerek
kırılmasıdır. Şekil 13’te açıkça görüleceği üzere PCD uç
kırılmıştır. 3. PCD ucun işlediği son parça şekilde 14’te
gösterilmiştir.

•

•

Şekil 13. 3. PCD 95. Adetteki görünümü. Açıkca kesme yüzeyinin
kırıldığı görülmektedir.

Kesici uç ömrünün işleme malzemesinin tipine,
makine hızına, talaş açısına ve kesme açısına bağlı
olduğu bilinmektedir. Bunların dışında dikkat edilmesi
gereken en önemli parametre alüminyumun sıvı
metalin kalitesidir.
Daha istikrarlı bir CNC ya da torna üretimi isteniyorsa
kesici uçların performansı sıvı alüminyum kalitesinden
başlamaktadır.
Bu çalışmada görüldüğü gibi, ingot üretimi sırasında
sıvı metalin bifilm indeksi düşürüldüğünde kesici
takımın performansı da artmıştır. Aluminyum
parçaların üretiminde etkili gaz alma işleminin
yapılması ve türbülanssız dökümün sağlanmasıyla
mekanik özelliklerin iyileştirildiği zaten bilinmektedir.
Tüm bunlara ek olarak bifilm indeksin CNC işlemede
kesici uç ömrüne etkisinin olması dikkate değer bir
bulgudur.
İngottaki bifilm indeksin 200 mm’den yüksek olduğu
bir üretimde 625 parçada 1 PCD uç değiştirilmişken;
ingottaki bifilm indeksin 20 mm’den düşük olduğu bir
üretimde 3000 parçada 1 PCD uç değiştirilmiştir.
Bifilm indekse bağlı olarak yapılan iyileştirme
sonucunda PCD verimlilik oranının 4,8 kat arttırıldığı
görülmüştür.
Unutulmamalıdır ki; kesici uçların performansı üretim
verimliliğini birinci derecen etkilemektedir. Her PCD
uç değişimi yeni bir ölçüm ve yeni bir imalat onayı
gerektirmektedir. Bu verimsizlik hali hazırda pahalı
olan PCD ucun maliyetini dolaylı yoldan daha da
yukarıya çekmektedir. Bifilm indeksi düşük olan
hammadde ile çalışmak CNC işlemede çok daha hızlı
ve istikrarlı bir üretimi sağlamaktadır.

Teşekkür
Bu çalışma
yazılmıştır.

Arslan

Makina

Döküm’ün

katkılarıyla

Referanslar

Şekil 14. 3. PCD ucun kırılmasına sebep olan intermetaliğin
fotoğrafı.
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Abstract
There are two types of pricing risks due to the structure of
the aluminum market and the trade cycle in aluminium
trading. The first of these risks is LME price fluctuations
and the second risk is exchange rate changes.This article
will focus on the risks arising from LME price changes in
the stock market and how to manage them.

1877’de işlemlerine başlayan Londra Metal Borsası
(London Metal Exchange-LME), Ocak 2000’de LME
Holdings’in bir iştiraki iken 2012 yılının Aralık ayında
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited tarafından satın
alınmıştır.

Özet

Dünya metal endüstrisinin büyük bir kısmı, maliyetlerini
koruma altına almak için LME’yi kullanmaktadır. LME,
130 yılı aşan geçmişi ile metal piyasalarında hala etkin bir
piyasadır.

Alüminyum ticaretinde alüminyum pazarının yapısı ve
ticaret döngüsü gereği iki tip fiyatlama riski mevcuttur. Bu
risklerden ilki alüminyumun borsada işlem gören bir emtia
olması sebebiyle borsadaki fiyat dalgalanmaları sonucunda
oluşabilecek riskler, ikincisi ise kur değişimlerinden
kaynaklı risklerdir.

Borsada vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi kontratlarının
fiyatları ABD doları cinsinden belirlenirken, İngiliz sterlini,
Japon yeni veya Euro gibi para birimlerinden de fiyat
açıklanabilmektedir. İşlem gören kontratlar lot cinsinden
tanımlanırken; alüminyum, bakır, kurşun ve çinko için bir
lot 25 tona denk gelmektedir.

Bu makalede üzerinde durulacak olan konu borsadaki fiyat
değişimlerinden kaynaklanan riskler ve bunların yönetilmesi
üzerinedir.

2. Makro Trendler ve Londra Metal Borsası Alüminyum
Fiyatları

1. Alüminyum Ticaretinin Genel Yapısı ve Londra Metal
Borsası
Tüm alüminyum ve alüminyumdan ürün gruplarının dünya
dış ticaret hacmi Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)
verilerine göre 2018 yılında 394 milyar Amerikan Dolarını
aşmıştır. Bu dev pazarda alüminyum değer zincirinde
cevherden üretilen birincil alüminyum farklı üretim
proseslerinden geçerek yarı mamul alüminyuma, yarı
mamul alüminyumda yine farklı proseslerden geçerek nihai
kullanım ürünlerine dönüşmektedir. Bu değer zincirinde
pazarın yapısı gereği satın alma ve satış işlemlerinde miktar
ve zaman uyumsuzlukları nedeni ile bir takım riskler
(alırken fiyatın yüksek satarken fiyatın düşük olması gibi)
doğmaktadır. Emtia pazarlarında bu gibi fiyatlama
risklerinin önlenebilmesi ve kurumların risklerini
satabilmeleri amacı ile emtia borsaları kurulmuştur. Bu
emtia borsaları içerisinde en büyüğü olan Londra Metal
Borsası (LME) ‘dır.
Londra Metal Borsası
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1945 yılından bu yana Dünya alüminyum üretimi ve
Londra Metal Borsası (LME) alüminyum fiyatlarındaki
değişim trendlerine baktığımızda belirli makro trendlerin
fiyatları doğrudan etkilediğini görmekteyiz. 1960 lara kadar
alüminyum fiyatlarının yıllık ortalama %1,5 artış gösterdiği
ve ülkelerin kendi alüminyum ihtiyaçlarını gidermek üzere
kurdukları ve büyüttükleri işletmeler ile artan alüminyum
talebine yetişmeye çalıştıkları bir dönemdi. Bu dönemi
alüminyum ticaretinin globalleşmeye başlaması ve
hükümetlere ait smelterların (birincil alüminyum üreten
tesislere verilen ad) kurulması dönemi takip etti. Bu
dönemde ise hızla artan arzla birlikte LME alüminyum
fiyatlarında yıllık ortalama %1,3 oranında bir düşüş
yaşanmıştır. 1975’den 2000’lere kadar uzanan dönemde ise
Sovyetler Birliğinin dağılması, enflasyon ve petrol fiyatları
krizleri LME alüminyum fiyatları üzerinde etkili olmuş ve
fiyatların yıllık ortalama %2,6 düştüğü bir dönem geride
bırakılmıştır. Özellikle 2000 'li yıllardan itibaren
gelişmekte olan ülkelerin etkisi ile artış trendine giren LME
ardından Mortgage ve Euro Krizleri ile ani düşüşler yaşadı.
Son yıllarda ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
Donald Trump'un Çin'e, Rusya'ya ardından da Türkiye'ye
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çıkarmaktadır. Günümüz rekabet koşullarında yüksek
fiyatla almış olduğunuz hammaddenin işlenip mamul
olduğunda fiyatının düşmüş olması müşterilerin tedarikçi
alternatifi konusunda bir çok seçeneğe sahip olması
sebebiyle sizin kaybınızı fiyatınıza yansıtmanıza müsaade
etmemektedir. Bu bölümde dört farkı senaryoda firmaların
yaşayacakları kar ve zarar durumları değerlendirilecektir
Senaryo 1. Fiyatların Yükseldiği Pazarda Önce Satın
Alma Kontratı Yapıp Sonra Satış Kontratları
Gerçekleştirme
Bu senaryoda alüminyum ticareti yapmakta olan bir
firmanın önce hammaddesini satın aldığı bu dönemde
fiyatların artmasının satış sırasında firmaya etkisi
değerlendirilecektir.

Şekil 1. Dünya Birincil Alüminyum Üretimi ve LME Aluminyum
Fiyatları

Tüm bu dönemler içerisinde alüminyum fiyatları 3.500
$/ton ile 1.300 $/ton arasında değişim gösterdi.
Son bir yıl içerisinde ise LME alüminyum fiyatlarındaki
değişim ton başına 822 $ olmuştur. Ayrıca son bir yıl
içerisindeki trende bakıldığında bir düşüş trendi yaşandığı
görülmektedir. Bir sonraki bölümde şirketlerin alüminyum
satın alma satış senaryolarında bu trendlerin şirket
karlılıklarına etkisi değerlendirilecektir.

Şekil 3. 1. Senaryo için LME Değişimi Grafiği

Satın Alma Kontrat Tarihi: 29.05.2018
Satın Alınan Miktar: 100 ton
Satın Alma LME Fiyatı: 2.250,5 $/ton
Satış Kontrat Tarihi: 07.06.2018
Satış Miktar: 100 ton
Satış LME Fiyatı: 2.330,5 $/ton
Toplam Satış Tutarı
Toplam Satın Alma Tutarı
Kar/Zarar
Şekil 2. Mart 2018 – Nisan 2019 LME Alüminyum Fiyatları

3. LME ‘deki Değişimin Firmalara Etkileri
LME fiyatları bu denli değişim gösterirken ticarette kar ve
zarar durumlarının ortaya çıkması yüksek bir olasılıktır.
Özellikle de alüminyum pazarında üretim yapan firmaların
hammaddeyi toplu halde almaları ve satış yaparken ise
daha küçük miktarlarda bölünmüş olarak satmaları
firmaların aldığı fiyatla satamama riskini ortaya

Ton Başına Kar/Zarar


$225.050,00 
$233.050,00

$8.000,00 Kar
$80,00 Kar

Bu senaryoda şirket yükselen fiyatlardan olumlu etkilenmiş
ve ton başına 80 $ kar etmiştir.
Senaryo 2. Fiyatların Düştüğü Pazarda Önce Satın Alma
Kontratı Yapıp Sonra Satış Kontratları Gerçekleştirme
Bu senaryoda alüminyum ticareti yapmakta olan bir
firmanın önce hammaddesini satın aldığı bu dönemde
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fiyatların düşüşünün satış sırasında firmaya etkisi
değerlendirilecektir.

Şekil 5. 3. Senaryo için LME Değişimi Grafiği

Satış Kontrat Tarihi: 29.05.2018
Satış Miktar: 100 ton
Satış LME Fiyatı: 2.250,5 $/ton
Satın Alma Kontrat Tarihi: 07.06.2018
Satın Alma Miktar: 100 ton
Satın Alma LME Fiyatı: 2.330,5 $/ton

Şekil 4. 2. Senaryo için LME Değişimi Grafiği

Satın Alma Kontrat Tarihi: 07.06.2018
Satın Alınan Miktar: 100 ton
Satın Alma LME Fiyatı: 2.330,5 $/ton
Satış Kontrat Tarihi: 06.07.2018
Satış Miktar: 100 ton
Satış LME Fiyatı: 2.098,0 $/ton

Toplam Satış Tutarı

Toplam Satın Alma Tutarı


$233.050,00 

Kar/Zarar

-$23.250,00 Zarar

Toplam Satış Tutarı

Ton Başına Kar/Zarar

$209.800,00

-$232,50 Zarar

Bu senaryoda şirket düşen fiyatlardan olumsuz etkilenmiş
ve ton başına 232,5 $ zarar etmiştir.
Senaryo 3. Fiyatların Yükseldiği Pazarda Önce Satış
Kontratı Yapıp Sonra Satın Alma Kontratları
Gerçekleştirme
Bu senaryoda alüminyum ticareti yapmakta olan bir
firmanın önce mamul satışı gerçekleştirdiği bu dönemde
fiyatların artmasının satın alma sırasında firmaya etkisi
değerlendirilecektir.
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Toplam Satın Alma Tutarı
Kar/Zarar
Ton Başına Kar/Zarar


$233.050,00 
$225.000,00

-$8.050,00 Zarar
-$80,50 Zarar

Bu senaryoda şirket artan fiyatlardan olumsuz etkilenmiş
ve ton başına 80,5 $ zarar etmiştir.
Senaryo 4. Fiyatların Düştüğü Pazarda Önce Satış
Kontratı Yapıp Sonra Satın Alma Kontratları
Gerçekleştirme
Bu senaryoda alüminyum ticareti yapmakta olan bir
firmanın önce mamul satışı gerçekleştirdiği bu dönemde
fiyatların düşüşünün satın alma sırasında firmaya etkisi
değerlendirilecektir.
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faaliyetlerinden elde ettikleri karın kayba dönüşmemesi
açısından önem arz etmektedir.
Fiyat Değişimi Risklerimi Nasıl Hedge Edilir
Fiyat değişimlerinden korunmanın yolu risklerin borsada
işlem gören kağıtların alınması veya satılması yolu ile
hedge edilmesi ile mümkündür. Bu işlemler, fiziki olarak
hammadde alınması sırasında borsada kağıt satışı, mamul
satışı sırasında ise eş zamanlı olarak kağıt satın alınması ile
gerçekleştirilmektedir.
Örnek: Senaryo 2 ‘de ortaya çıkan zararın hedge edildiği
durum
Şekil 6. 4. Senaryo için LME Değişimi Grafiği

Satış Kontrat Tarihi: 07.06.2018
Satış Miktar: 100 ton
Satış LME Fiyatı: 2.330,5 $/ton
Satın Alma Kontrat Tarihi: 06.07.2018
Satın Alma Miktar: 100 ton
Satın Alma LME Fiyatı: 2.098,0 $/ton
Toplam Satış Tutarı
Toplam Satın Alma Tutarı
Kar/Zarar
Ton Başına Kar/Zarar


$209.800,00 
$233.050,00

Aşağıdaki tabloda da verildiği gibi fiziki hammadde satın
alma kontratının gerçekleştiği tarihte aynı miktar ve aynı
valörde aynı fiyattan borsada gerçekleştirilen satış kontratı
ile 2.330,5 $/ton fiyat ile işlem gerçekleştirilir. Daha sonra
6.7.2018 tarihinde daha önce fiziki olarak satın alınan ürün
2098 $/ton’dan fiziki olarak satıldığında yine borsada daha
önce satış emri ile açılan 4 lot (100 ton) kağıdın 2.098
$/ton’dan satın alma emri ile kapılması sağlanır. Böylelikle
borsa işlemlerinden 232,5 $/ton kar elde edilmiş olur. Fiziki
satıştan ise elde edilen 232,5 $/ton zarar bu şekilde hedge
edilmiş olur.

$23.250,00 Kar
$232,50 Kar

Bu senaryoda şirket düşen fiyatlardan olumlu etkilenmiş ve
ton başına 232,5 $ kar etmiştir.
Tüm bu senaryolar göstermektedir ki kimi zaman
hammadde kontratlarının önceden yapılması kimi zaman
satış kontratlarının hammadde alımlarından önce yapılması
fiyatların ise dönem dönem düşüş ve yükseliş gösterimesi
kaynaklı kar veya zarar durumlarının yaşanması olasıdır.
Alüminyum pazarında ticaretin bu denli farklı senaryolar
içerisinde yaşanıyor olması firmaların fiyat değişimi
kaynaklı risklerini hedge etmeleri gerektiğini ortaya
koymaktadır.
4. Hedge Nedir?
Hedge, ileri tarihte oluşabilecek finansal risklere karşı
korunma amacıyla herhangi bir döviz veya emtia ya da
finansal üründe sahip olunan pozisyonun tam tersi yönünde
işlem açmak olarak tanımlanabilir.
Özellikle ana girdileri arasında borsada işlem gören
emtialar bulunan işletmeler için fiyat değişimi oldukça
kritik bir öneme sahiptir. Fiyatların volatil olduğu
dönemlerde işletmelerin finansal risklerini ortadan
kaldırmak amacıyla borsada yaptıkları hedge işlemleri,

Şekil 7. Senaryo 2 ‘nin Hedge Edildiği Durumda Kar Zarar
Tablosu

5. Hedge İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Önemli Konular
Elbette hedge işlemleri bu kadar basit ve düzenli olarak
gerçekleşmemektedir. Özellikle hammadde alımları yüksek
miktarlarda gerçekleşirken satışlar daha parçalı ve farklı
tarihlerde gerçekleşmektedir. Bu da Hedge işlemlerinin
gerçekleştirilirken dikkatli ve planlı şekilde takip
edilmesini gerektirmektedir. Hedge yaparken dikkat
edilmesi gereken konuların başında açık pozisyon durumu
gelir. Anlık olarak açık pozisyonların görülememesi etkin
bir hedge yönetimini imkansız kılan en önemli unsurdur.
Borsada gerçekleştirilen tüm işlemlerin mutlaka bir valörü
olması gerekmekte ve bu valör ters işlemin (satış yönlü
pozisyon açılmış ise alış, alış yönlü pozisyon açılmış ise
satış) gerçekleşmesi muhtemel bir tarihe ayarlanması
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şarttır. Kısa verilen valörlerin ters işlemi yapılamadan
kapanması durumunda hedge işlemi gerçekleşememiş olur.
Dolayısı ile bu gibi durumların yaşanmaması için tüm
pozisyonların hem fiziki hem borsa olarak takip ediliyor
olması oldukça kritiktir.

2019 İstanbul

Fiziki işlemlerden elde edilen kar ve zararın
değerlendirilmesi ve gerekiyorsa vade uzatımı, teminat
gereksinimleri için kaynak gereksinimleri ortaya
koyulmalıdır.

Bunun dışında teminat durumunuz. Satışlardan elde
ettiğiniz fiziki kar/zarar durumu ile kağıt işlemlerinden elde
ettiğiniz kar/zarar durumlarını da anlık olarak
izleyebilmelidir. Borsada işlem yaptığınız her bir lot için
belirli bir teminat vermeniz gerekmektedir. Bu teminat
limitinizi belirlemekte ve anlık olarak borsanın durumuna
göre açık pozisyonlarınızdan kaynaklı margin call (teminat
tamamlama) talebi ile karşılamanız mümkündür.
Örnek: 100 tonluk bir satış emri verdiğinizi düşünelim. Bu
durumda ihtiyaç duyulan teminat miktarı 4.250 x 4 Lot
(100 ton) 17.000 $ ‘dır.
Lot Başına Teminat: 4.250 $
LME Satış Fiyatı: 2.000 $
Açık Pozisyon Miktarı: 100 ton
Limit: 17.000 $
Sonrasında borsanın 50 $/ton yükseldiğini varsayalım;
LME 2.050 $/ton
Pozisyon Durumu: 50 $ Zarar
Bu durumda teminatınız mevcut pozisyondan doğacak
zararı ve açık pozisyonlarınız için gerekli olan 17.000 $’lık
teminat ihtiyacını karşılamayacağından 50 x 100 = 5.000 $
‘lık bir margin call talebi ile karşı karşıyasınız demektir.
İşte bu gibi durumları yönetebilmek etkin bir fiyatlama
yönetimi yapabilmek için tüm pozisyonları takip
edebileceğiniz bir sisteminiz olması şarttır.
6. Fiyat Değişimlerinden Korunmak için Risk Ölçümü ve
Yönetimi
Herhangi bir konuda yönetimden bahsediyor isek ölçmek
birinci sırada gelmesi gereken en önemli husustur.
Ölçülmeyen herhangi bir riskin yönetilmesi mümkün
değildir. Dolayısı ile fiyat değişimlerinden kar dahi ediyor
olsanız elde edilen karın operasyonel kardan ayrılması
firmanızın sağlıklı yönetilmesi için oldukça kritik bir
konudur.
Operasyonel karın fiyat değişimlerinden doğan kar ve
zarardan ayrıştırılması için her işlemin karşı işleminin
birbiri ile ilişkili ve aynı valöre denk gelecek şekilde kayda
alınması gerekmektedir. Dönem sonlarında oluşturulacak
raporlar ile borsa işlemlerinden elde edilen kar ve zarar ile
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Şekil 8. Risk Yönetim Sistemi Örneği

7. Sonuç
Alüminyum ticaretinde her satın alma ve her satış işlemi
değişen fiyatlar sebebi ile şirketlerin karlılığına doğrudan
etki etmektedir. Bu koşullar altın firmaların zarar
etmelerinin önüne geçebilmeleri için hedging yapmaları
gerekmektedir. Hedging enstrümanlarını kullanırken
firmaların bir diğer dikkat etmeleri gereken önemli husus
ise riskin yönetilebilme için etkili bir takip ve raporlama
sistemi kurmalarıdır. Aksi takdirde valör ve miktar
dengesini kurmaları mümkün olmayacağı gibi
operasyonlarından ne kadar kar elde ettiklerini de takip
etmeleri mümkün olmayacak ve bu durum şirketin genel
yönetimi için de ayrı riskleri beraberinde getirecektir.
Bu iki temel konu; özellikle de son yıllarda sürekli
dalgalanan fiyatlar sebebi ile fiyatlama risklerin ölçülmesi
ve yönetiminde firmaların sürdürülebilirliği için oldukça
kritik bir öneme sahiptir.
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Abstract
There are several metallothermic-exothermic reactions and
reaction-based operations in aluminium melting and
refining. Some of them have desired effects whereas some
of them affect processes negatively. The most important
example for operations having positive effect is the
relationship between fluxes and molten aluminium. On the
other hand, metallothermic reaction-based operations which
have negative effects are hydrogen solubility in aluminium
and following porosity problem, oxidation of aluminium
and oxide formation. In the present study, metallothermic
reaction based cases were thermodynamically investigated
and, their formation conditions were determined. For
thermodynamical modelling studies and for plotting
graphics, HSC Chemistry software was used.
1. Introduction
The atomic number of aluminium (Al) is 13 and the molar
weight is 27 g / mol. Al has a face centered cubic (FCC)
crystal structure. The melting temperature of pure
aluminium is 660.32 , but decreases to approximately 577
 in aluminium casting alloys containing 12% by weight of
silicon [1].
It is a structural metal which has one of the lowest density
value between them as about 2.7 g / cm3. In addition to the
density value, as a result of the operations such as alloying
with grain refinement, heat treatment, etc., its strength
value can be increased up to that of ordinary steel. This low
density value and acceptable or improved mechanical
properties make aluminium an important alternative
structural material for aerospace and automotive industry,
and the use of aluminium in these industries increases day
by day [2].
Reducing carbon emissions into the atmosphere has
become a very important issue for the reduction of
greenhouse gas emissions currently. Therefore, reduction of
carbon emissions in almost every industry branch has been
a necessity. For example, it is known that the biggest loss

in mechanical energy obtained by combustion of the fuel in
the automobile industry is caused by the friction between
car tires and roads. All the possible structural elements
(engine parts, rims, etc.) in automobiles are made of
aluminium alloys to provide further weight decrease of
cars, thus allowing vehicles to travel longer with unit fuel.
Similarly, the aluminium-based components are used in
aerospace industry with increasing proportion and to
increase fuel efficiency [3].
The production of metals is divided into two subgroups as
primary and secondary depending on the type of raw
material used. The primary production is for the production
of metals and alloys from ores and concentrates, while the
secondary production is carried out for the production of
metals and alloys from scraps. Furthermore, depending on
the product type, metallurgical processes are divided into
two. Production processes from raw materials to semifinished products such as ingots or slabs are called
upstream processes, while production processes that go
from ingot or slab to end product are called downstream
processes [4].
Primary aluminium production includes bauxite ore
mining, alumina production from bauxite with Bayer
Process, Hall-Heroult molten salt electrolysis and processes
of aluminium production. In primary aluminium
production, 2 t alumina is produced from 4 t (metric tons)
of bauxite mineral and, 1 t of metallic Al is produced from
2 t alumina [5].
Secondary aluminium production is carried out to obtain
metallic aluminium and alloy products from scrap. In
secondary production, depending on the type of raw
material (e.g. beverage cans), desired final product can be
produced by melting and refining steps following the
removal of paint and lacquer. However, if the raw material
used is process scrap, it is possible to directly melt the raw
material. Al ingots from primary production are named
primary ingot whilst ingots produced from secondary
aluminium are called secondary ingot. Primary - secondary
ingots and process scrap, individually or together, can be
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smelted to obtain desired products and after the subsequent
refining processes, they are turned into final products by
various casting / forming processes [6]. The secondary
production energy requirement is about 52% of the primary
production and a similar rate is provided by carbon
emissions.
Smelting processes are carried out in induction furnaces,
electrical resistance furnaces, shaft type furnaces,
reverberatory type furnaces and pit type furnaces. Melting
efficiency is the highest in induction-electric resistance
furnaces, shaft-reverber type furnaces and lowest in pit type
furnaces respectively [7]. Induction-electric resistance
furnaces utilize electrical energy for melting, while other
furnace types are natural gas burners [8]. According to the
type of charge material (ingot, process scrap, processed or
unprocessed scrap), the aluminium is smelted with electric
(electrical and induction) or gas (reverberatory furnace and
its derivatives in rotary kilns) and subjected to final
alloying and refining processes in holding furnaces.

2019 İstanbul

various metal-halide salts. Optimum cover flux usage
amount; The charge material is 0.2-1% by weight of Al or
2.5 kg / 1 m2 surface area for reverberatory furnaces
depending on the form and furnace geometry [11].
Corundum is the refractory cancer of aluminium smelting
furnaces with the most suitable definition especially in
reverberatory type furnaces. In refractories or charge
materials (especially for pressure casting alloys), SiO2 is
formed as a result of reacting with aluminium and once it
starts to form, it passes very rapidly and covers the whole
furnace refractory. As a result of the formation of
corundum, the furnace refractory is both damaged and the
internal volume of the furnace gets gradually narrow
(Figure 1). Corundum formation is observed as soon as the
refractory cleaning flux should be intervened and spread
should be prevented [11].

Currently, the aluminium is used almost in all industries.
Thus, the amount of produced scrap increases with
different shapes and types. Therefore, the preparation of
scrap is required in secondary facilities. In particular, paint
and lacquered scrapes such as beverage containers (used
beverage can, UBC) are important in terms of metal quality
and yield efficiency before the melting of the paint and
lacquer after pyrolysis after mechanical scrap preparation.
It is known that metallic aluminium losses can be greatly
reduced in the case where the lacquer removal process is
performed before melting and the raw dye removal raw
material is melted. However, in the light of recent
researchs, it has been shown that metal losses are 15% in
most melting process by weight of metal loss under direct
melting of raw material with lacquer. Smelting can only be
carried out in rotary kilns under the molten salt bath [9].
Aluminium smelting and refining processes are consecutive
processes. The high affinity of aluminium to oxygen during
initial melting can cause easy oxidation of aluminium
depending on the type of furnace selected. Therefore, it is
necessary to cut off the contact of the raw material and the
molten liquid aluminium as much as possible with the
atmosphere and create a controlled furnace atmosphere.
The high interest of aluminium in oxygen during melting
causes the formation of the structure consisting of metallic
aluminium, Al2O3 aluminium nitride and other metal and
halide salts called dross [10].
Various fluxes are used in aluminium smelting and
refining. Main examples are refining fluxes (to prevent slag
ingress and separating slag and metal), cover fluxes,
refractory cleaning fluxes and grain refining fluxes.
Aluminium cover fluxes are used to cut the contact of
metallic aluminium with the atmosphere and consist of
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Figure 1. Corundum layers on furnace refractory.
The atomized hydrogen can be dissolved in aluminium in
an exponentially increasing manner depending on the
temperature of the aluminium. The source of hydrogen
dissolved in aluminium is the result of the exothermic
reaction of metallic aluminium with moisture (especially
when the raw scrap is melted) in the air or in the furnace
environment. In this reaction, the hydrogen of the water is
reduced by aluminium and dissolved in aluminium as
atomized hydrogen. During the solidification of the
dissolved hydrogen aluminium alloy, it cannot leave the
aluminium and transform into hydrogen gas, resulting in
the formation of porosities in aluminium casting products
(Figure 2) [11].
With the step of degassing a liquid to be applied without
the solidification of the liquid, it can be ensured that the
dissolved hydrogen leaves the liquid aluminium. Thus,
porosity of aluminium casting products can be prevented.
Mainly applied degassing processes; degassing with tablets,
degassing of porous plug, rotary degassing systems and
degassing with lances. In the said methods, the nitrogen or
argon gas is introduced into the system with a maximum
volume of 5% chlorine gas to increase the efficiency of
degassing [11].
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equation is -1675.69 kJ / mol and Gibbs Free Energy is 1582.27 kJ / mol. The specific heat value of the reaction is
16434.62 J / g. As can be seen from the calculations, the
reaction is extremely exothermic. In other words, it is very
likely that aluminium can be easily oxidized during
smelting and refining, and the use of cover fluxes is a
necessity. It should be avoided by protecting the aluminium
bath from unnecessary agitation and minimizing air
circulation in the melting environment.
Figure 2. Porosity formation in Al ingot as a result of
hydrogen solubility.
Grain refinement is an important strength enhancing
process in aluminium alloys. For this purpose, Al-Ti-B
master alloys, which are added to the liquid aluminium bath
during degassing, provide fine-grained casting products and
thus provide strength increase and solidification control in
aluminium casting products [11].
The final and complementary process for refining liquid
aluminium is the filtering of liquid aluminium. In addition
to traditional SiC filters, aluminium filtration can also be
accomplished with ceramic-based deep bed filters. By
filtration, particles such as carbides or alumina are captured
by the filters. The flasking and degassing process cleans the
liquid metal both chemically and physically while only
physical cleaning is performed with the filter [11].
Exothermic reactions are heat-giving and spontaneous
reactions. The reduction of the metal of a metal oxide by a
metal which is more interested in oxygen is also an
exothermic reaction and is called metalothermic reaction.
In this study, the thermodynamic formation conditions of
metalothermic reactions encountered in secondary
aluminium metallurgy were investigated and a comparative
study was conducted with industrial examples.

2Al + 3/2O2 → Al2O3

(1)

3.2. Hydrogen solubility of aluminium
The reaction between aluminium and water is given with
Equation 2. The enthalpy and free energy values between
water and aluminium are given in Table 1 for increasing
temperatures. As can be seen from these values, the
reaction between water and aluminium is highly
exothermic and under all operational conditions, the
hydrogen of the water can be reduced by aluminium
(Figure 3). As a result of this reaction, the resulting
atomized hydrogen is dissolved in aluminium and emerges
as gaseous during solidification, causing porosity within the
casting product. In order to avoid this, it is necessary to
keep the damp equipment away from the liquid aluminium
bath and to avoid unnecessary agitation during the
transportation of liquid aluminium.
3H2O + 2Al → 3H2 + Al2O3

(2)

Table 1. The change in enthalpy and free energy values of
the Reaction (2) with increasing temperature.
Temperature, 
ΔH, kJ
ΔG, kJ
25
-818.20
-870.85
550
-899.48
-925.44
650
-920.00
-927.40

2. Method
Thermodynamic modelling was performed by using HSC
Chemistry thermodynamic modeling program 6.12
database. The software uses the Gibbs minimization
system. The ‘‘reaction equations’’ module of the software
was used to match the reactions.
3. Thermodynamic Investigations and Evaluation
In this chapter, the metallothermic reactions and the
metallothermic reaction based processes in secondary
aluminium smelting and refining were discussed. Some of
these reactions-processes were undesirable.
3.1. Oxidation of aluminium
Aluminium oxidation is given with Equation 1. Under
standard conditions, enthalpy value of the corresponding

Figure 3. Change of the products formed in the reaction of
H2O with Al for increasing ambient temperatures.
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3.3. Corundum Formation in Refractories
Corundum formation in refractories inside the furnaces
where aluminium is smelted is realized according to the
reaction given with Equation 3. This is a rapidly spreading
and undesirable situation when it begins to occur once. The
enthalpy and free energy values of the Reaction (3) for
increasing temperatures are given in Table 2 and the
products foreseen in the formation of corundum are given
in Figure 4. Corundum formation occurs at any temperature
as a result of the reaction. The products are a mixture of Si
and Al2O3 in solid form. Only at temperatures above about
1000 C, a very low amount of liquid Al2O3 is also formed
and a very low amount of Al can remain unreacted.
4Al + 3SiO2 → 2Al2O3 + 3Si

(3)

Table 2. Change of enthalpy and free energy values with
increasing temperature of Reaction (3).
Temperature,
ΔH, kJ
ΔG, kJ
25
-309.41
-297.61
550
-312.29
-275.39
650
-314.28
-270.74
750
-336.03
-263.94
1000
-339.51
-245.72
1200
-339.39
-230.99

Figure 4. Change of products in corundum formation in
aluminium smelting furnace refractories for increasing
ambient temperatures.
4. Conclusions
As one of the lowest density structural metals, the Al has
become an important structural element in the aerospace
industry and in sectors where weight reduction is required.
In the smelting and refining of aluminium, some
metallothermic reduction-based operations and processes
are encountered. The most important examples of these are
oxidation of aluminium, porosity formation due to
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hydrogen solubility in aluminium, corundum formation in
refractories and metallothermic exothermic reactions
encountered in aluminium drosses. In this study, the
conditions of formation of these reactions were
thermodynamically studied, modelled and discussed.
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Abstract
The main goal of VULKANO is the retrofitting of two
types of industrial furnaces, namely preheating and
melting, applied on three energy–intensive sectors (steel,
ceramic and aluminium) with a huge number of potential
users in Europe. Thus, this project aims to design,
implement and validate an advanced retrofitting integrated
solution to increase the energy and environmental
efficiency in existing industrial furnaces fed with NG;
through the combined implementation of new solutions
based on high temperature phase change materials, new
refractories, optimised cofiring of NG and syngas from
biomass or process gas, an advanced monitoring and
control system and an holistic inhouse predictive tool. All
together will achieve a 20% increase in the energy
efficiency of furnaces.
1. Introduction
VULKANO -Novel integrated refurbishment solution as a
key path towards creating eco-efficient and competitive
furnaces– is an international collaborative project funded
by the European Commission under the Horizon2020
program. The total cost of VULKANO amounts to 6.9m€
and the project will be realised by the international
consortium composed of 12 partners from: Spain (CIRCE,
TECNALIA, TORRECID, CIDAUT), Slovenia (BOSIO,
Valji), France (FIVES), Italy (CSM), Great Britain (PCM
Products), Germany (Fraunhofer), Turkey (ASAŞ
Aluminum) and Poland (IEn). The project is coordinated
by CIRCE Foundation (Centre of Research for Energy
Resources and Consumption), Saragossa (Spain).
The project aims to contribute to update the mainly oldaged European furnaces of the intensive industries and to
create a path to follow in order to ensure a successful
design in case of new furnaces. For this reason

VULKANO will design, implement and validate an
advanced retrofitting integrated solution to increase the
energy and environmental efficiency in existing
preheating and melting industrial furnaces, currently fed
with natural gas. This will be achieved through
implementing combined new solutions based on hightemperature phase change materials (PCMs), new
refractories, optimized co-firing, advanced monitoring and
control systems and a holistic in-house predictive tool.
The integrated solution will be tested in two real pilots for
the steel and ceramic sector, validating their replicability
in the aluminium sector. Besides, the project partners will
analyse this replication in several other sectors. By means
of its implementation, important achievements are
expected such as an increase of the furnaces energy
efficiency up to 20% and a reduction of the fuel
consumption up to 40%, depending on the sector.
On top of that, the holistic tool will also be able to optimize
the integration of the solution with upstream/downstream
perspective, following a life cycle and cost thinking. This
will support plant operators and decision makers to select
the most suitable retrofitting strategy for their plants,
fostering overall efficiency, increase in competitiveness
and circular economy and reducing the environmental
impact of the product value chain.
VULKANO addresses the main challenge when facing
furnaces retrofitting, which is tackling the problem from
an overall and cost thinking perspective, which will enable
overcoming the barriers for energy efficiency
improvements.
Intensive industries are continuously facing new
challenges in order to increase the efficiency, reliability
and flexibility of their processes. In particular, due to
being one of the most energy intensive processes,
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industrial furnaces have been the focus of multiple
researches in order to address radical improvements in the
competitiveness and energy, environmental and cost
performance at system level. For that purpose, the
development of improved designs based on new new
materials, alternative feedstocks, equipment and the
integration of permanent monitoring and control systems
into new and existing furnaces seem to be essential
instrument to meet those demands. In that sense, the
overall objective of VULKANO project will contribute
not only to update the mainly old-aged European furnaces
but also to create a path to follow in order to ensure a
successful design in case of new furnaces.

2019 İstanbul

periods. This will lead to less process down time, greater
energy efficiency as more heat kept in associated
manufacturing processes, and materials that can be
installed/repaired in a more efficient manner. To withstand
with variations in furnace operation conditions and to
overcome the current challenges existing in refractories
related to reparability, durability, and recyclability, it is
expected to develop in this project under eco-design
criteria a new family of refractories nano-bonded able to
cover more efficiently the required conditions existing in
the pre-heating and melting furnaces considered in the
framework of the project. Beyond this goal, VULKANO
project includes the use of nano-particles containing
aqueous suspensions (colloidal binders) instead of more
common options as nano-powers to avoid the managing of
these substances which have technical and healthy
handicaps and higher prices that hindrance to their
industrial use.
Additionally, VULKANO project foresees the
incorporation of potential by-products of combustion
process, like fly ash and by-products of aluminum industry
into the refractories to foster the circular economy,
decreasing environmental impacts along the value chain
and decreasing the initial installed cost (CAPEX) of the
solution.
2.2. Phase Change Material (PCM) Based Energy
Recover

Figure 1. VULKANO Project Practice

2. Project Studies
The project aims to design, implement and validate an
advanced retrofitting integrated solution to increase the
energy and environmental efficiency in existing industrial
furnaces fed with natural gas; through the combined
implementation of new solutions based on high
temperature phase change materials, new refractories,
optimised co-firing of natural gas and syngas from
biomass or process gas, an advanced monitoring and
control system and an holistic in-house predictive tool.

VULKANO will develop a novel energy recovery system
which will allow integrating the furnace and its thermal
flows downstream and upstream the process. The system
will be based on high temperature PCM, which becomes a
really interesting option to increase operation efficiency in
the thermal transfer and transport within a single facility.
This increase is promoted by taking advantage of latent
heat instead of sensible heat. In this respect, VULKANO
will provide an important progress in the knowledge of
potential applications for PCM facing up with the
challenge of implementing these materials at high
temperature ranges.

2.1. Improved Refractory Materials
VULKANO project foresees a 5% of improvement in the
energy efficiency of the overall process through the
development and implementation of new alternative
materials for high-temperature, high-alkali environments
capable to operate at higher temperatures or/and for longer
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Figure 2. PCM Working Prensibles
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2.3. Co-Firing
VULKANO project will introduce a second energy source
from renewable/alternative feedstocks with the aim to
substitute the high percentage of natural gas in industrial
furnaces. The use of syngas has been identified as one of
the most suitable strategies to integrate retrofitting actions
into industrial furnaces, as it can be mixed and
complemented with natural gas.
2.4. Integrated Control System
Most of the furnaces currently used at various industrial
sectors that consumes large amount of energy have some
kind of control system which does not provide monitoring
and an integrated control to make the transition more
gradual and self-teaching. This is attributed mainly to the
fact that I/O had become obsolete which leads to the
existent need to retain overall control strategies and user
functional knowledge of system operations. This scenario
has allowed to VULKANO project to detect an
undervalued potential in the existent furnaces to improve
substantially quality control requirements and hence to
improve decision-making by the engineers and
technicians, in particular, when there are variations in
furnace system inputs and quality of materials being
processed in the furnaces and changes in market
conditions.
This improvement can be achieved through the high
degree of reliability of computer technology and
programmable logic controllers which has also made
process control systems as a whole more reliable. This
circumstance and the fact that it is now possible to create
single information space based on a local computer
network connected to the furnace system, VULKANO
project proposes to integrate the existing equipment by
upgrading from a legacy DCS (Distributed Control
System) to a new monitoring and control system platform.
To this end, VULKANO project will develop systems able
to execute dispatcher-level control functions using open
mainline/modular subsystems, thereby, VULKANO
project will resolve issues concerning to the integration
between subsystems. As final outcome, the new and
improved control system will directly contribute to
achieve a more efficient furnace and consequently
important fossil fuel savings.
2.5. Holistic In House Predictive Tool
VULKANO project will include the development of a
powerful holistic decision support tool able to address and
optimise the furnace design and its energy and
environmental performance taking into account the
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interaction between the furnace and the eco-innovative
retrofitting solutions and upstream/downstream processes
according to LCA/LCC premises alongside the value
chain. This tool will be materialized in specific software.
The application of a LCA/LCC methodology requires a
comprehensive characterization of the sectors involved in
VULKANO, creating a cross sectorial database structure
which will allow the comparison between the current state
of each furnace and their expected performance once the
retrofitting solutions will be applied.

Figure 3. VULKANO Integrated Solutions
3. Relationship to Aluminum Sector and Conclusion
The involvement of the aluminium sector is crucial to
enlarge replication potential and ensure that crosssectorial approach is fully covered within VULKANO.
ASAŞ is the aluminum Sector Demonstrator of
VULKANO, being responsible for trial activities at
aluminium furnaces and ASAŞ will mainly involve to
validate the solution proposed by VULKANO in the
aluminium sector and also related to project
dissemination. Project solutions will be applied to foundry
melting furnace and the extrusion billet preheating
furnace. VULKANO target the increase of the overall
efficiency in two of the main types of industrial furnaces
and savings of fuel consumption with a subsequent
reduction of CO2 emissions. These solutions will show the
feasibility in the aluminium sector and therefore the real
replication potential they have.
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BOŞLUK YAPICILAR KULLANILARAK A356
ALÜMİNYUM KÖPÜK ÜRETİMİ
Boşluk Yapıcılar Kullanılarak A356 Alüminyum Köpük Üretimi
PRODUCTION OF A356 ALUMINUM BY SPACE HOLDER

Production of A356 Aluminum by Space Holder

1
, Özen Derya
GürsoyDışpınar¹
, Serkan Emik2, Derya Dışpınar1
Hayai
Şahin1Emik²,
Hayati Şahin¹, Özen Gürsoy¹,
Serkan

¹İstanbul Teknik Üniversitesi,
²İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / Turkey
1
2

İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi Maslak, İstanbul, Türkiye
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Avcılar, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Alüminyum, A356, Köpük, NaCl

Abstract
Aluminium heatsink parts with high surface/volume ratio
are used in cooling systems. Aluminium foam is produced
for increasing the surface area and increasing the heat
conductivity. Rock salts (NaCl) were used as a space holder
in aluminium casting of A356. Space holder rock salts were
placed on Styrofoam and then it was poured into sand
mould. Rock salts were removed in aluminium foam with
dissolving in water. At the end of the process open cell
Aluminium was produced with gravity casting. Mechanical
test was applied produced open cell foam aluminium under
pressure.
Özet
Soğutma sistemlerinde yüksek yüzey/hacim oranına sahip
alüminyum heatsink parçaları kullanılmaktadır. Yüzey
alanını ve ısı iletim kabiliyetini arttırmak amacıyla
alüminyum köpük üretimi amaçlanmıştır. A356 alüminyum
dökümünde boşluk yapıcı olarak kaya tuzları (NaCl)
kullanılmıştır. Boşluk yapıcı kaya tuzları strafor köpük
yüzeyine yerleştirilerek kum kalıba dökümü yapılmıştır.
Döküm sonrası boşluk yapıcılar su içerisinde çözünerek
Alüminyum parçadan uzaklaştırmıştır. Bu işlem sonucunda
gözenekli, köpük alüminyum döküm yoluyla elde
edilmiştir. Elde edilen köpük alüminyum ürünler pres
altında mekanik teste tabi tutulmuştur.
1. Giriş
Dünyada kabuğunda bulunma sıklığı açsından 3. sırada yer
alan alüminyum elementi yılda 20 milyon ton boksit
tüketilmekte ve sadece 5 milyon ton alüminyum geri
kazanım ile üretilmektedir. Alüminyum kullanım alanı çok
geniş olup günlük hayatta kullandığımız ince alüminyum
folyolardan havacılık sanayinde helikopter parça üretimine
kadar yaygın bir kullanım alanı mevcuttur.
Alüminyum, demir, nikel, kurşun, çinko ve titanyum
köpük metal yapımında kullanılan malzemelerdir. Ancak
günümüzde düşük yoğunluğu, korozyon direnci ve düşük
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ergime sıcaklığı gibi özellikleri nedeniyle, alüminyum
köpükler en çok kullanılan metal köpüklerdir.
Köpük metal üretimi 1960’lı yıllarda çalışılmaya
başlanmıştır. Alüminyum köpük %(80-95) oranında boşluk
ve %(05-20) oranında metal malzeme ihtiva etmektedir.
Açık hücreli ve kapalı hücreli olmak üzere iki şekilde
üretilir. Gözenekler birbirine bağlantılı halde bulunuyorsa,
“açık hücreli” (open cell), hücrelerin içerisinde gaz
hapsedilmiş ve gözeneklerin birbirine bağlantıları yok ise
“kapalı hücreli” (close cell) alüminyum köpükler olarak
adlandırlır. Kullanım amacına uygun olarak açık veya
kapalı gözenekli köpükler seçilir[1].
Küresel ısınmanın nedenlerinde biri olan sera etkisini
tetikleyen önemli etkenlerden biri ulaşım sektörüdür.
Ulaşım sektöründe kullanılan araçların hafifletilerek gaz
emisyonunu azaltılabilir ama güvenlik faktörünü göz ardı
etmemek gerekir. Kara, hava ve deniz ulaşımında metalik
parçaların yerini daha hafif ve mekanik özelliklerinden
ödün vermeyen metalik köpük parçalar almaya
başlamıştır[2].
Metalik köpükler dayanım-yoğunluk oranının yüksek
olması, enerji emme yeteneği, yüksek ısıl iletkenlikleri
nedeniyle otomotiv, havacılık, deniz sektörleri ve implant
sektörlerinde uygulama alanlarıbulmaya başlamıştır[3-8].
Alüminyum Metal Köpük Üretim Yöntemleri
Gaz enjekte ederek köpük üretimi, ergimiş alüminyum
içerisine argon, azot, hava gibi gazlar üflenir. Yoğunluk
farkından gazlar yukarı çıkarken bünyelerinde bir miktar
alüminyum alır. Sıvı metalin soğuması sırasında bünyede
oluşan boşlularla alüminyum köpük elde edilir. Bu
yöntemin ucuz ve sürekli oluşu avantaj sağlarken, hücre
boyutunun kontrol edilememesi dezavantajdır[9].
Köpükleştirici ajan ile köpük üretimi, alüminyum eriyiği
içine gaz üflemek yerine köpükleştirici ajan eklenerek gaz
çıkışı gerçekleştirilir. Köpükleştirici metal olarak genellikle
titanyum hidrid (TiH2) kullanılır. Katkı malzemelerinin
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pahalı oluşu bir dezavantaj olsada, boşluk boyutunu kontrol
edebilir oluşu bir avantajdır[9].
Kompakt toz ergitma tekniği, toz metal ve köpük yapıcı
madde karıştırıldıktan sonra, presleme, ekstrüzyon ve
haddeleme gibi metal şekillendirme yöntemleri ile yarı
ürün elde edilir. Dezavantajı yüksek toz maliyeti ve büyük
parçaların üretilememesidir. Avantajı ise son ürüne yakın
ürün elde edilmesidir[9].
Polimer köpükler ile hassas döküm, polimer esaslı malzeme
ısıl dirence sahip malzemelerle doldurulur. Polimer
malzeme bünyeden uzaklaştırıldıktan sonra oluşan
boşluklar sıvı alüminyum dökülür. Kalıp malzemesi
bünyeden uzaklaştırılarak köpük alüminyum elde edilmiş
olur[9].
Lakshmi J. Vendra ve Afsaneh Rabiei çalışmalarında
Alüminyum-Çelik Kompozit köpük metal açık havada
dökümü ile üretilmiştir. Üretilen kopozit köpük monolotik
sıkıştırma testine tabii tutulmuştur. Alüminyum-çelik
kompozit köpükler , diğer alüminyum köpük ve çelik içi
boş küre köpüklere kıyasla sıkıştırma ve enerji emici
özelleri ortaya koymuştur.
700 C optimal işlem
sıcaklığıdır[10].
R. Surace, L.A.C. De Filippis, A.D. Ludovico ve G.
Boghetich toz metalurjisi tekniği ile boşluk yapıcı olarak
sofra tuzu kullanılarak üretilmiştir. DOE teknikleri ve
ANOVA analizleri ile basınç, sinterleme zamanı ve Al
fraksiyonu
incelenmiştir.
Optimum
parametreler:
Sıkıştırma basıncı p= 550 MPa, sinterleme süresi t=2 saaat
ve Al fraksiyonu fAl=%40. Al fraksiyonu göreceli
yoğunluğu ve basınç stresini etkileyen en önemli
parametredir[11].

Şekil 1. Üretilmek istenen açık gözenekli alüminyum
köpüğün şematik gösterimi.
Elekten geçirilen ortalama boyutu 2-2.5 mm çapındaki 6 g
kaya tuzları grafit pota içerisine yerleştirildi. 21,5 g A356
700oC’ye fırında 1 saat sürede egitildi. Sıvı Alüminyum
oda sıcaklığında ve 450oC’ye ısıtılmış grafit potaya
döküldü. Fırın dışında oda sıcaklığında katılaştırıldıktan
sonra potadan çıkarıldı.
Ortalama boyutu 2-2.5 mm çapındaki 10 g tuz ; 2 g A356
talaşı, 10,6 g ortama 2 mm boyutunda A356 parçaları
karıştırılarak grafit pota içerisine dolduruldu. Karışımın
üzerine 17,5 g A356 parça eklenerek fırın ile birlikte
750oC’ye bir buçuk saatte ısıtıldı ve bu sıcaklıkta bir saat
beklendi. Oda sıcaklığında fırın dışında soğutuldu.

B. Jiang, N.Q. Zhao ve C.S. Shi, J.J. Li yaptıkları
çalışmada boşluk yapıcı olarak küresel ve şerit (strip)
şekilli üre kullanarak ürettikleri açık hücreli alüminyumun
mekanik özelliklere etkisini incelemişlerdir. Kürelsel
porlara sahip köpüklerin basma dayanımı şerit porlara göre
daha iyidir[12].
2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmada açık atmosferde, boşluk yapıcı olarak kaya
tuzu(NaCl) kullanılmıştır ve farklı yöntemler denenerek
açık gözenekli alüminyum köpük üretimi amaçlanmıştır.

Şekil 2. Kum kalıp şematik gösterimi
10 g 2-2,5 mm ve 10 g 1-1,5 mm çapındaki tuzlar şekil
2’deki kum kalıp içerisine yerleştirildi. 315 g A356 750oC
fırında ergitildikten sonra kum kalıplara açık atmosferde
döküldü.
2-2,5 mm boyutundaki 7,5 g tuz tek tek strafor köpük
üzerine cımbız ile yerleştirildi. Üzerine tuz yerleştirilmiş
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starafor kum kalıba gömüldü. 180g A356 750oC’de
ergitilerek kum kalıba döküldü ve oda sıcaklığında
soğutuldu. Al oda sıcaklığındaki su içerisinde 1 saat
bekletilerek boşluk yapıcı tuzlar sistem içerisinden
uzaklaştırıldı. Bu yöntemle açık gözenekli alüminyum
köpük elde edilmiş oldu.
60 g ortalama 1 mm çapındaki tuz, 10 g poliol ve 7 g
izosiyonat karışımında köpük tuz karışımı üretildi. İstenen
boyutlarda kesilen tuzlu strafor kum kalıba yerleştirildi.
180 g A356 750oC ergitildi ve kum içerisine döküldü. Oda
sıcaklığında fırın dışında soğutuldu.
9 ml reçine 1’e 2 oranında epoksi ve 60 g ortalama 1 mm
çapındaki tuz ile karıştırılarak elde edilen strafor kum kalıp
içerisine yerleştirildi. 180g A356 750oC’de bir buçuk saatte
ergitildi ve kum kalıp içerisine döküldü.
3. Sonuçlar ve Tartışma
Grafit kalıp içerisine yerleştirlen 2 mm ortalama çaplı tuz
üzerine dökülen ergimiş A356 tuzların üst yüzeyini
sarmıştır. Önceden 450oC ısıtılan ve oda sıcaklığında olan
her iki potaki tuzlardan sıvı alüminyum sızması
gerçekleşmemiştir.

Şekil 3. Strafor üzerine yerleştirelen tuzlar ile elde edilen
açık gözenekli alüminyum köpük.
Kitlesel üretim için içerisinde tuz içeren strafor üretilmesi
amaçlanmıştır. Üretilen köpüklere açık atmosferde döküm
yapılmış ve alüminyum köpüğün yüksek yoğunluğu sebebi
ile yanmıştır.

2 mm ortalama çaplı tuzlar A356 talaşı ve olan karışım
üzerine eklenen A356 sonucu kısmi sızma geçekleşsede
parça bir bütün olarak elde edilememiştir.
Şekil 2’deki kum kalıp içerisinde ince ve kalın tuzlar
yerleştirildi döküm sonucu üstte bulunan tuzların
yüzeylerini sarmasına rağmen içeriye sızma gerçekleşmedi.
Strafor üzerine yerleştirilen tuzlar kum kalıba açık
atmosferde döküldü. Sıvı alüminyum tuzların etrafından
sızmıştır. Boşluk yapıcı tuzların su içerisinde bekletilerek
sistem içinden uzaklaştırılmıştır. Açık gözenekli
alüminyum köpük elde edilmiştir.

Şekil 4. a) İçerisinde tuz barındıran köpük, b) Yüsek
yoğunluğu neticesinde yanan köpük
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Daha düşük yoğunluklu tuzlu köpük üretilmiştir. Üretilen
tuzlu köpük kum kalıp içerisine yerleşitrilerek açık
atmosferde döküm işlemi yapılmış oda sıcaklığında
soğutulmuştur. Su içerisinde bekletilerek içerisindeki tuz
giderilmiş ve köpük alüminyum elde edilmiştir.

Şekil 5. Tuzlu köpük karışımı ile üretilmiş köpük
alüminyum
4. Sonuç
Boşluk yapıcı kaya tuzları kullanılarak bir çok yöntemde
Alüminyum köpük üretimi denenmiştir. Köpük üzerine
yerleştirilen boşluk yapıcı tuzların kum kalıba yerleştirilmiş
ve ergimiş alüminyumun açık atmosferde kum kalıba
dökümü ile açık gözenekli köpük elde edilmiştir(Şekil 3).
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Kitlesel üretim için boşluk yapıcı tuz ve strafor birlikte
üretilmiş açık atmosferde kum kalıba yapılan döküm
sonucunda kısmen açık gözenekli alüminyum elde
eldilmiştir (Şekil 5).
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DİREK KATILAŞMA İLE ALÜMİNYUM BİYET DÖKÜM YÖNTEMİ İÇİN
ULTRASONİK KAVİTASYON İLE TANE İNCELTME YÖNTEMİNİN
Direk Katılaşma ile Alüminyum
Biyet Döküm
Yöntemi için Ultrasonik
KULLANIMININ
ARAŞTIRILMASI
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GRAIN
THINNER Araştırılması
METHOD FOR ALUMINUM
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Abstract
The impact of the cast microstructure on the final product
properties is great. Fine and homogenous grain distribution
is expected in the micro structure of the casting billet used
for hot forming. In the present casting process, various alloys
are added as grain thinners and the castings are heat treated
for homogenization. Within the scope of the research, the
use of ultrasonic mixing method as a grain thinner and its
effects on the casting structure were examined and it was
concluded that ultrasonic mixing could be applied to the
industry after the studies to make the billet structure
homogeneous.
Özet
Döküm mikro yapısının son ürün özellikleri üzerindeki
etkisi büyüktür. Sıcak şekillendirme için kullanılan döküm
biyet parçasının mikro yapısında ince ve homojen tane
dağılımı beklenilmektedir. Mevcut durumdaki döküm
prosesinde tane inceltici olarak çeşitli alaşımlar ilave
edilmekte ve homojenizasyon işlemi için döküm parçaları
ısıl işleme tabi tutulmaktadır. Araştırma kapsamında
ultrasonik karıştırma metodunun tane inceltici olarak
kullanılması ve döküm yapısına etkileri incelenmiş,
Ultrasonik karıştırma ile biyet yapısını homojen hale
getirmek yapılacak çalışmalar sonrasında endüstriye
uygulanabileciği sonucuna ulaşılmıştır.
1. Giriş
Yarı sürekli ve sürekli alüminyum metali döküm fırınlarında
ergitilmektedir. Ergitilen metal ve eriyik metale ilave edilen
bileşimler döküm fırınında karıştırılmaktadır. Homeojen
eriyik hem biyet mikroyapı kalitesini hem de bu biyetin
kullanıldığı ekstrüzyon prosesi sonrası elde edilecek ürün
kalitesini etkilemektedir. Yapı içinki istenmeyen fazlar ve
homojenlik katılaşma sonrası ısıl işlem ile sağlanmaktadır
[1].
Alüminyum biyetlerin katılaşması mevcut proses gereği
hızlı şekilde yapılırken bu esnada biyet çevresinde kabuk
oluşmaktadır. Oluşan kabuk ekstrüzyon işleminde baş –son
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hurdaları ile uzaklaştırılmaktadır. Oluşan bu kabuk ne kadar
ince olursa ekstrüzyon prosesinin kalite hurdası miktarı o
kadar azalmaktadır [2].
Döküm yöntemiyle üretilen ürünler farklı mikro yapılara
sahip olmanın dışında hacimsel hatalar (porozite gibi)
içerebildiklerinden dolayı değişken mekanik özellikler
göstermektedir. Porozite, alüminyum alaşımlarının
dökümünde en önemli hatalardan biri olarak kabul
edilmektedir. Yapı içerisinde porozitenin yer alması,
dökümün mekanik özelliklerini ve korozyon dayanımını
olumsuz yönde etkilemektedir. Dökümde porozite,
katılaşma sırasında gazın çözeltide çökelmesi ya da hacimsel
çekintileri telafi etmek için sıvı metalin taneler arası
bölgeleri beslemesindeki yetersizlikleri nedeniyle meydana
gelmektedir. Genel olarak alüminyum ve alaşımlarının
dökümünde hidrojen, porozitenin temel kaynağı olarak
görülmektedir. Hidrojenin sıvı metale giriş yolları; fırın
atmosferinde ve etrafında bulunan nem, refrakterin
içerisinde bulunan nem, alaşım elementleri ya da
hammaddelerde bulunan nem, ergitme işlemleri sırasında
kullanılan
aletler/ekipmanlardaki
nem,
kullanılan
flakslardan gelebilecek nem, alaşım elementleri ya da
hammaddelerin iç yapısından gelen hidrojen, hidrokarbon
içeren bileşiklerin yanması, yağlı ya da boyalı hurdalar
olarak açıklanabilir [3].
Alüminyum alaşımlarında katılaşma süresince ve sonrasında
porozite oluşumu, nihai ürünün mekanik özelliklerine
olumsuz yönde etki ederek hasar oluşumuna neden olur.
Hidrojen, ergimiş alüminyum içinde atomik halde önemli
ölçüde kolayca çözünür. Çözünmüş hidrojen, katılaşma
süresince moleküler halde çökelerek sıvı ve katı alüminyum
alaşımlarında porların oluşumunu hızlandırmaktadır.
Katılaşma süresince hidrojen kabarcıklarının yapı içinde
kalması 4 aşamada meydana gelmektedir. Bu aşamalar şu
şekildedir;
1. Ergimiş metal içinde hidrojen atomlarının
difüzyonu
2. Zaman ve soğumanın bir fonksiyonu olarak kritik
boyutlu kabarcık oluşumu
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3. Sürekli büyüme için gerekli kritik boyutu aşan
kararlı kabarcıkların rastgele oluşumu
4. Serbest halde kalan çözünmüş hidrojen atomlarının
gaz kabarcıklarına doğru difüze olduğu süre
boyunca büyümenin devam etmesi
Donma noktasında çözünebilirlikde meydana gelen büyük
düşüş nedeniyle hidrojen çökelir ve gaz poroziteleri
meydana gelir. Bu nedenle, özellikle yüksek mukavemetli
döküm alaşımları ile çalışıldığı durumlarda ergimiş alaşımın
hidrojen içeriği olabildiğince düşük tutulmalıdır. Bu amaçla,
hidrojen porozitesini azaltmakta, teknik döküm öncesi gaz
giderme işlemi etkilidir. Alüminyum alaşımlarında gaz
giderme amacıyla kimyasal tabletler, vakum tekniği ve
rotorla mekanik karıştırma gibi çeşitli metotlar
kullanılmaktadır. Bu metotlar, azot veya argon gazı,
heksaklorethan (C2Cl6) tabletleri veya vakum kullanımını
gerektirmektedir. Ancak vakum tekniği de yüksek teknik
donanım gereksinimleri ve maliyetli olması nedeniyle, tablet
kullanımı ise çevresel sorunlara yol açtığı için endüstride
nadir olarak uygulanmaktadır [4].
Sürekli döküm tesisinde gaz giderme uygulamasında dönel
bir sistem (rotor) kullanılmaktadır. Asal gaz, (argon ya da
azot) ergimiş alüminyum alaşımının içine verilir ve dönme
ile küçük gaz kabarcıkları halinde dağılır. Absorblanan
hidrojen ile birlikte, bu gaz kabarcıklarının sıvı metal
içinden yüzeye doğru yüzmesi sağlanarak gaz giderme
işlemi gerçekleştirilmektedir. Gaz giderme işleminin
uygulanması sırasında, oksijensiz yüksek saflıktaki asal gaz
kullanımı ve uygulamanın uzun süre yapılması gereklilikleri
nedeniyle üretim maliyetleri artmaktadır. Bu nedenle, hem
çevreye duyarlı hem de daha ucuz bir teknik olan ultrasonik
gaz giderme işlemi birçok araştırmacının ilgisini
çekmektedir.
2. Deneysel Çalışmalar
Metalurjik uygulamalar için ultrasonik karıştırma tekniğinin
temel prensibi, sıvı metal içinde 17 kHz’den yüksek
frekanslı akustik dalgaların oluşturulmasıdır. Ultrasonik
uygulama işlemi süresince, ultrasonik araç (sonotrot/ horn),
ultrasonik dalgaların oluşup kütleler arasında transfer
olabilecek gerilim dalgaları meydana gelinceye kadar sıvı
metal ile doğrudan temas etmelidir. Bir ultrasonik sistem,
Şekil 1’de verildiği gibi, jeneratör, transdüser, booster ve
sonotrottan meydana gelmektedir.

Şekil 1. Laboratuvar tipi ultrasonik karıştırıcı

Döküm içindeki hidrojenin sıvı metal içinde oluşan ve
büyüyen balonların (bubbles) içine doğru difüzyonunu
hızlandıran ve çok sayıda boşluk oluşmasına yol açan
değişken bir basınç meydana gelmektedir. Zamanla artan
akustik kavitasyon ile yakın olan balonlar birbirine temas
ederek birleşmektedir. Birleşerek yeterli büyüklüğe ulaşan
balonlar, sıvı içinde yer çekimine karşı, yüzeye ulaşıncaya
kadar yukarıya doğru ilerlemektedir Kavitasyon prosesi
boyunca, düşük basınç altındayken oldukça küçük
baloncuklar meydana gelmektedir. Bu baloncuklar hidrojen
ve gaz balonlarının oluşumu için çekirdek olarak rol
oynamaktadır.
Böylece
hidrojen,
sıvı
içinden
uzaklaştırılmaktadır. Kavitasyon çekirdekleri olarak
adlandırılan, sıvı içinde önceden var olan zayıf bölgeler (gaz
boşlukları
gibi)
hızlı
bir
şekilde
büyüme
gerçekleştirmektedir. Böylece, içi gaz dolu olan boşlukları
(balonları) meydana getirmektedirler. Ses dalgası ile sıvı
içinde balonların oluşumu, büyümesi ve iç patlama ile
çökelmeleri işlemi akustik kavitasyon olarak bilinmektedir.
Ses dalgasının negatif basınç uygulaması süresince ve
pozitif basınca geçinceye kadarki sürede balonlar
büyümektedir. Balonlar maksimum büyüklüğe ulaşmadan
önce değişen titreşim periyotlarıyla ultrasonik enerjiyi
toplamaktadır. Maksimum büyüklüğe ulaştıklarında, iç
patlama meydana gelerek, sıvı yüzeyine doğru hareket
etmektedir. Ergimiş metal içerisinde meydana gelen akustik
akış, beraberinde gelişen kavitasyon gaz giderme işlemini
güçlendirmektedir. Bu akışlar, hidrojen kabarcıklarının
birleşmesine yardımcı olurken yüzebilme kabiliyetini
arttırmaktadır. Literratürde önceki yapılan çalışmalarda
hidrojen konsantrasyonunun daha düşük elde edildiği
ultrasonik yöntemle yoğunlukta (daha düşük porozite) ve
mekanik özelliklerde artış meydana geldiği açıkça
görülmektedir. Ultrasonik yöntemle gaz giderme işlemi,
sadece yapı içindeki hidrojen gaz kabarcıklarının
giderilmesini değil, aynı zamanda nihai ürünün ince taneli
bir yapıda olmasını da sağlamaktadır. Ultrasonik işlem
uygulamasının alaşımların mikroyapısı üzerindeki etkileri
tane boyutunu azaltma, sütunsal yapıların kontrolü ve eş
eksenli tanelerin oluşumu, fazların inceltilmesi ve
dağılımdaki çeşitliliği, malzeme homojenliğini arttırma,

243

ALUS’09

ALUS’09

•

9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu - 9th International Aluminium Symposium 			

2019 İstanbul

segregasyon kontrolü, ikincil fazların ve inkülüzyonların
uniform olarak dağılımını içermektedir [5].



Şekil 2. Ultrasonik karıştırma esnasında oluşan baloncuklar

Şekil 5. Yassı üretim hattında ultrasonik karıştırma metodu
şematik olarak gösterilmektedir [6].

Şekil 3. Ultrasonik yöntemde baloncuk oluşumu [5]

Şekil 4’de ergimiş alüminyuma çeşitli işlemler uygulanarak
gaz giderme işlemi yapılmış ve bu işlemlerin yapıdaki H2
miktarı üzerinde etkileri belirlenmiştir. Grafikte (2 ve 4)
ultrasonik ve gaz altında ultrasonik yöntemin en iyi sonuçlar
verdiği gözlenmektedir [5].


Şekil 6. Sürekli döküm tesisinde yapılan ultrasonik karıştırma
denemesi

Şekil 4. Ergimiş alüminyumda gaz giderme uygulamaları;
1.Curuflaştırıcı, 2.Ultrasonik, 3. Vakum, 4.Vakum altında
Ultrasonik [5].

Araştırmada Ultrasonik karıştırma metodu DC prosesinde
yolluk ve biyet katılaşma bölgesi üzerinde kullanıldığı
çalışamalar ile karşlaşılmıştır. Şekil 7-9’da DC prosesinde
ultrasonik karıştırıcı uygulama yerleri şematik olarak
gösterilmiştir [6-7].

3. Sonuçlar ve Tartışma
Yapılan araştırmada ultrasonik karıştırma metodunun yassı
üretim prosesinde hadde öncesinde yolluklarda uygulandığı
tasarımlar ile karşılaşılmıştır (Şekil 5) [6].

Şekil 7. Direct Chill casting metodunda ultrasonik yöntem
kullanımı [7]
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Şekil 11. Wagstaff prosesi üzerinde ultrasonik uygulanması prob
boyutu ve teknik çizimi [8]

Şekil 12. Yolluk ve biyet üzeri ultrasonik karıştırma uygulaması
prob mesafesi tayini [8]
Şekil 9. Yolluk üzerinde ultrasonik karıştırıcı uygulanması [9]

Yolluk üzerinde yapılan uygulamalarda hızlı metal akışı
sebebiyle ultrasonik etki azalmaktadır. Şekil 10’da yollukda
havuz benzeri bir yapı oluşturularak ultrasonik etki
arttırılmaya çalışılmıştır.

Şekil 13. Watstaff prosesi ultrasonik karıştırıcı uygulamaları [8]

3.1. Ultrasonik
Üzerine Etkisi

Karıştırma

Prosesinin

Mikroyapı

Şekil 10. Yollukta ultrasonik karıştırma için yapılan uygulama [9]
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Yapılan araştırmada birçok laboratuvar çalışması ile
karşılaşılmıştır. Şekil 14’da DC döküm sisteminde katılaşma
öncesinde
ultrasonik
katırıştırma
mekanizması
açıklanmaktadır.

Şekil 16. Farklı alaşım elementlerine sahip 7xxx serisinde tane
boyutuna ultrasonik karıştırmanın etkisi [11]

Şekil 14. Biyet katılaşma esnasında ultrasonik karıştırma

Şekil 17’de 2xxx sersi alaşımlarda ultrasonik karıştırma
etkisinin araştırıldığı bir çalışmanın sonucu bulunmaktadır.
Çalışmada döküm sonrası oluşan dendritik yapının
ultrasonik karıştırma ile kırıldığı gözlenmektedir [12].

Şekil 15’de mikroyapı resimleri DC casting prosesinde
yollukta ultrasonik yöntemle karıştıma uygulanarak elde
edilmiştir. Üstte ki 3 mikro yapı (a-b-c) karıştırma
yapılmadan, alttan 3 mikro yapı ise (d-e-f) ultrasonik
karıştırma yapılarak elde edilmiştir. Tanelerin belirgin
şekilde küçüldüğü görülmektedir. Çalışma 7xxx serisi
alaşım ile yapılmıştır [10].

Şekil 17. Ultrasonik tane inceltme 2xxx serisi [12]
Şekil 15. Ultrasonik karıştırma ile elde edilen mikro yapılar, Üstte
ki 3 mikro yapı (a-b-c) karıştırma yapılmadan, alttan 3 mikro yapı
ise (d-e-f) ultrasonik karıştırma yapılarak [10]

Şekil 16’da farklı akışkanlık ve alaşım elementlerine sahip
7xxx serisi alaşımına ultrasonik karıştırma yapıldığında
ortalama tane boyutunun belirgin şekilde küçüldüğü
görülmektedir. (no ust: ultrasonik karıştırma yapılamyan,
ust: ultrasonik karıştırma ile) [11]
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Ultrasonik karıştırmanın tane yapısı üzerine etkise şekil
18’de Direct Chill Casting prosesine uygulanmış bir
çalışmada görülmektedir. Ultrasonik karıştırma sonrasında
ortalama tane boyutu azalmaktadır [13].
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Karıştırma ile döküm yapısında dentrit kollarının
kırıldığı bilgisine ulaşılmıştır,
Eriyik metalde ultrasonik etkisi etki mesafesi ve
sıvı içinde kalan prob mesafesi ile değişmektedir.
Ultrasonik karıştırma ile biyet yapısını homojen
hale getirmek yapılacak çalışmalar sonrasında
endüstriye uygulanabilir.
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Abstract
Die casting technology is an economical way to produce large quantities of complicated –shaped
products of light metals (especially aluminum alloys) with high precision. It can produce casting with
close dimensional tolerance, smooth surface finishes and fine, intricate details at high production rate.
In the process, molten metal is injected under high velocity into water or oil cooled metallic die (H13
steel). When solidification is completed and the die casting has cooled sufficiently, the die is opened
and the casting ejected with the ejector pins by mechanically activated. The die is then subsequently
exposed the air, sprayed with lubricant, after this next cycle starts. The advantage of the die casting is
die life ranges from 100,000 to 400,000 casting part. During the past 40-50 years, the high pressure die
casting (HPDC) industry grows substantially as more and more components-particularly automotive –
were produced in the casting aluminum alloy. The major emphasis on the the casting technology
involved considerable improvement in the die casting machines, shot monitoring, die casting tool
design and filling simulation. It is important that the HPDC machine can fulfil the tool design
requirements with regard to fill time, cavity pressure, and locking force. All this expectation is being
made by hydraulic systems of the machine. Defining the machine capacity, designer need to consider
is locking force and injection capacity (shot stroke, maximum fast shot plunger velocity and diameter
of the shot piston). This study involves design of the casting the air compressor part. The objective of
this paper to determine; calculation of the filling time, locking force calculation, deciding to machine
capacity with to use p/Q2 diagrams, checking the simulation results.
Keywords: Die Casting, Hydraulic Systems, P-Q2 diagrams

1.Introduction
In the automotive industry aluminum alloys are often preferred material in parts that provide
significant advantages such as lightweight, attractive appearance, excellent machinability and
high corrosion resistance [1]. In particular, the aluminum silicon copper (Al-Si-Cu) die cast
alloys are widely used in different application fields because of their good castability. High
pressure die casting is a near-net shape manufacturing process in which molten metal is
injected into a metal mould at high speeds and allowed to solidify under high pressures [2].
High pressure die casting (HPDC) is a cost-effective process widely used to produce
components with forming capability of complex shaped castings with fine grain
microstructure as well as excellent surface and excellent dimensional accuracy [2,3]. The
complexity of the dies in the HPDC process (fixed and movable plates, cores, cooling
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channels, etc.) and the machine parameters (injection temperature, piston velocities, cycle
times, etc.) increase the number of boundary conditions to be included in the modelling [4-6].
The geometric complexity of the dies and small wall thicknesses lead to strongly 3D fluid
flow with significant free surface fragmentation and splashing.
In order to produce minimum defective products by means of pressure casting method in
complex automotive parts, it is necessary to analyze parts and mold designs, machine
capacities and process parameters very well. P-Q2 diagrams (Fig.1) are needed in order to
make the right machine selection and process parameters for mold design. P-Q2 diagrams are
used to ensure that the casting machine can meet the requirements of the mold design. P-Q2
analysis is a standard procedure used to optimally match the target gate velocity to the
capabilities of the HPDC (High Performance Die Casting) machine’s plunger hydraulic
system. Desired fill time and an optimum gate design can be attained by performing P-Q2
analysis, which in turn, maximizes the efficiency of the HPDC system. The P-Q2 diagram
show the graphical display of the hydraulic capacity during second phase. There are two
parameters QM flow rate (dm3/s) and pIM presure (bar) on the diagram. Generally the
relation pM is proportioanal to QM2. There are three main elements on the diagram. The die
line show the gate resistance, viscosity of the metal and metal velocity, the machine line
Show hydraulic capacity of the shot unit and operation point indicate the current state of
operation. It is intersection die line and machine line.


Figure 1. A typical P-Q2 diagram
The assumptions for this analysis are:






Constant discharge coefficient
Liquid metal has reached the gate
No air in metal stream at the gate
No solidification during the filling
Runner is the main resistance in the flow

Aim of this study to describe to way to use casting machine technology and calculation of the
P-Q2 diagram for improving die casting process.
2.Materials And Methods
In this study, AlSi10Mg(Fe) alloy used (Table 1) which is one of the most commonly used
aluminum-silicon alloy in high pressure die casting alloys. Air compressor system part
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(Figure 2, Table 2) was selected to observe effects of two air venting systems. In this study,
four different process parameter groups were studied in experimental (Table 3.). Cast part
qualities were analyzed using X-Ray radioscopy method.
Table 1. Chemical composition of AlSi10Mg(Fe)
Cu Zn

Si

0,1 0,1

9,0 - 11,0

Fe

Ti

1,0 0,15

Ni

Mn

Mg

-

0,001 - 0,4

0,2 - 0,5

Pb Sn
-

Al

- remain

Figure 2. Compressor part
Table 2. Parameters of compressor part design
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Trial 2

Trial 3

Trial 4

2019 İstanbul

sIa= Strok of the shot piston, vI=Set value of shot piston velocity,
vIa=Actual value of the shot piston velocity, pIM=Set pressure (bar), pIMa=Actual pressure (bar)

Figure 3. Phase curves of the trials
Flow rate (Qm) was calculated for each trial using the formula Qm=Vc.Adm (Qm : Flow rate 
2

 dm: Piston diameter (dm) Vc: Piston velocity ( dm/s)) and P-Q diagrams were drawn

for each experiment (Figure 4).

Table 3. vC, P and QM values of trials
Trial 1

Trial 2

Trial 3

Trial 4

vC (m/s)

3

4

5

6

pM (bar)

28

55

72

93

Qm (dm3/s)

33,9

45,2

56,5

67,8

QM2 (dm3/s)2

1149

2043

3192

4596
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Figure 4. P-Q2 diagrams for trials
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3.Results and Discussions
Reference area (red dash line) was selected on compressor parts in order to compared X-Ray
results. The x-ray results show that, the casting defects decreases with increasing flow rate.
The experiment, which allows the production of the best casting quality parts according to XRay results (Figure5.), was the 4th trial. This is because of second phase velocity 6 m/s in the
trial 4.

Trial 1

Trial 2

Trial 3

Trial 5

Figure 5. X-Ray results
4. Conclusions
The aim of this study to see piston velocity and machine performance affect on the part
quality. All this trails show that, increasing the velocity of the shot piston is increasing the
gate resistance during dynamic filling. Increasing of the flow rate eleminates the casting
failure. Trail 4 has a very good x-ray results because of the suitable filling time. During
investigation of the shot curve, machine performance is better at the lower velocity. Shot
curve is being as it programed. Increasing of the shot velocity has bad affect the shot
performance during filling phase. Programmed velocity is being nearly at the end of the shot.
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It is being so late. Investigation of the P-Q2 diagram show us machine capability is enough the
use piston velocity at 6 m/s. But velocity curve is not same the setted curve. Repeatability
could be the problem during mass production. As a designer you should not use the operation
point %75 close the machine line. Velocity rate could be smaller than the %75. Presure
resistance of the gate should be smaller than %50.
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The Effect of Orbital Shaking on the Microstructure of Lost Foam Cast A356
THE EFFECT OF ORBITAL SHAKING ON THE MICROSTRUCTURE OF
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Abstract
As with all metallic materials, the mechanical properties of
aluminium alloys are directly related to the microstructure.
In both aluminium wrought and casting alloys, it was
observed that mechanical properties increased due to fine
and uniform microstructure during the casting process by
applying grain refining process. By virtue of the fine and
equiaxed microstructure, the material shows high strength
and ductility. For these reasons, grain refinement is widely
applied in the casting of aluminium alloys. In the literature;
grain refinement processes can be realized with different
methods. These techniques can be listed as; thermal,
chemical and dynamic methods. In this study, orbital
shaking method which lays among the dynamic methods
has been investigated. Within the scope of this study, as an
alternative way to the traditional mechanical vibration
method; A356 aluminium casting alloy was cast by lost
foam casting method (LFC) with the orbital shaking. In the
experiments, the effects of the shaking rate were
investigated for resulted casting parts. Expandable
polystyrene (EPS) patterns (170x50x40 mm) with the
density of 10 kg/m-3 were used in the moulding process.
The castings were performed at 720 °C for 50, 100, 150
and 200 rpm of orbital shaking rate. The reference sample
was cast at static state at the same temperature. The
microstructure samples were removed from the edges and
the centre parts of these samples. Metallographic
examinations were carried out via image analyzer assisted
optical microscope by means of calculating shape factor,
grain size, and SDAS (secondary dendrite arm spacing). In
addition, the densities of the samples were measured for the
porosity evaluation by Archimedes' principle. The hardness
values of the samples were calculated by Brinell hardness
method.
1. Introduction
Aluminium casting alloys have various properties such
as
excellent
pourability,
corrosion
resistance,
processability, high electrical and thermal conductivity,
high strength/weight ratio, weldability, conductivity and
optimum surface quality. Therefore, they are widely used in
the aerospace and automotive industries where complex
and thin-walled applications are needed. Various casting
methods such as conventional casting, permanent mold and
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pressure die casting are used for casting of aluminum
alloys. However, defects such as misrun, porosity, oxide
inclusions may occur in the aforementioned casting
methods. In addition to these, mold design should be
modified in the die casting and since solidification is very
fast, there are difficulties in the production of thin walled
parts. Also it is not always possible to obtain the
dimensional precision and required surface quality with a
method like sand casting process [1, 2].
The lost foam casting (LFC) was developed and patented
in 1958 by Shroyer as a full mold process [3-5].
Aluminium cylinder blocks, heads for automotive and
marine engines, automotive crankshafts as spherical casting
materials, housing for grey cast iron electrics motors, gray
cast iron ignition plugs are the best known applications of
this method [6]. The lost foam casting method (LFC) is a
casting method using a non-permanent, in other saying
disposal patterns made of a polymer-based material.
Compared to other casting methods, it is relatively new in
casting method, the polymeric pattern materials are
prepared first and they are assembled together to constitute
the whole part with internal transitions if necessary. After
the assembly process, water-based refractory slurry coating
is applied. The coated pattern is molded in a flask with dry
and loose sand with assistance of vibration. After whole
moulding process, liquid metal is poured directly onto the
pattern. Due to direct degradation of polymeric pattern
material after the contact with the liquid metal, there is no
extra step pattern removal. The formed degredation
products are discharged to the loose sand through refractory
coating [7-8].
The LFC process has many advantages compared to
other casting methods. There is no need to use core to
produce complex geometry, the patterns are usually
inexpensive and require minimal processing thanks to their
close size tolerance, lack of separation line and good
surface quality. In addition, it provides low process costs
due to the lack of binder and reusability of sand. This helps
to make the method environmentally friendly [9-11].
On the other hand, the LFC casting method has various
disadvantages such as liquid-metal penetration due to
insufficient coating of the pattern, gas cavities in the
casting products and shrinkage defects [12]. The process
parameters must be taken into account throughout the entire
process in order to avoid and disadvantages and for the
sake of good quality of the final product. These process
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parameters are; the type and the density of the pattern, the
type and the permeability of the sand, the casting speed,
the quality of the refractory coating, which provides the
required surface quality and prevents the sand penetration
[13].
Mechanical properties should not be considered
independent of microstructure. The aim of the producers is
to obtain optimum mechanical properties by having a
minimum defects in the produced products. The fine and
equiaxial microstructure obtain by grain refinement in
general casting applications provides high strength,
ductility, increases fluidity, reduces hot tear and micro
porosity [14-15].
Many methods have been developed in order to obtain
refined microstructure. These methods can be divided into
four main groups. These groups can be classified as
dynamic techniques, controlled solidification, chemical
grain refinement and employment of severe deformation
[16].
The mechanism of dynamic grain refinement techniques
depends on the breaking of dendritic arms in the physical
sense. The broken dendrites represent a base for the
nucleation of new grains. During casting with orbital
shaking process the entire mass rotates in a fixed orbit
around the central axis of the mold as whole. In this way,
dendritic fragmentation is provided by shaking without
damaging the mold. For a sensitive method such as the lost
foam casting technique, it is essential to employ sensitive
methods for dynamic grain refinement. In this study, orbital
shaking as an alternative method to mechanical vibration
was applied in the LFC process of A356 alloy.
2. Experimental Procedure
In this study expandable polystyrene (EPS) pattern
materials were employed for the LFC of A356 alloy. The
density of the patterns was calculated as 10 kg/m-3. The
dimensions of the polymeric patterns were approximately
170x50x40 mm. Prior to the casting process, the foam
patterns were coated with water based refractory slurry
(Metko Hüttenes Albertus Disopast 76) to prevent the sand
collapsing into the liquid metal. After the coating step, the
patterns were allowed to dry for 24 hours under room
conditions. The patterns were placed in the dry-loose sand
until a certain height and the vibration is applied to the
loose sand to make the mould more compact and feeders
were used as a pouring basin.
Al-Si-Mg casting alloy A356 with a chemical
composition as given in Table 1 was melted in
clay/graphite crucible by using electrical resistance furnace
and poured at 720°C without any grain refining and
modification process.
Table 1. Chemical composition of A356 alloy (mass
fraction %)
Al
Si
Mg
Cu
Mn
Zn
Cr
Bal.
7.288 0.354 0.0011 0.028 0.008 0.003
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The reference specimen was produced with casting under
static condition. The molds prepared for the other castings
were placed in an orbital shaker and the castings were
performed at 50, 100, 150 and 200 rpm. Figure 1 shows a
prepared mold on the orbital shaker.

Figure 1. Lost foam casting mould on orbital shaker.
The specimens were taken from the bottom of the cast
product for metallographic examination. Both the edge and
the center parts of the specimens were investigated for
examining the effects of orbital shaking through the whole
section. Specimens were grinded, polished and finally
etched with Keller solution. Metallographic examinations
were carried out with image analyser assisted Nikon
Eclipse MA100 light microscope by means of calculating
shape factor, grain size and secondary dendritic arm
spacing. Afterwards, densities of the samples were
measured by Archimedes principle with Precisa 205.
Hardness values of the specimens were measured by
Brinell hardness device with 2.5 mm ball diameter and 62,5
kgf load.
3. Results and Discussion
After castings were made, the first observation was
made on the patterns and cast parts. Castings were
accomplished without any failure any exact shape of the
foam patterns was obtained in each casting process.
Microstructures that were taken from static and cast with
orbital shaking specimens are given in Figure 2. Typical
microstructure of the hypoeutectic Al-Si alloys was
observed in all specimens. Light gray areas represent
primary aluminium phase (α-Al), dark gray and needle
shaped areas represent the eutectic silicon. For all castings
performed, images were taken from the edge and the center
of the sample taken from the bottom of the cast parts.
Dynamic grain refining is a mechanism that breaks the
growing dendrites during solidification and increases the
total number of grains by creating new nuclei.
Microstructure manipulation with orbital shaking can be an
effective method for lost foam casting. The centrifugal
force generated by the orbital shaking shows a shear force
on the structure which starts to solidify. This shear force is
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thought to be particularly effective on the primary (α-Al)
grains of the alloy studied in this project.
In microstructure investigations, it was observed that the
structure with relatively coarse grains and wide dendrite
spacing undergone some changes with the effects of orbital
shaking. Fine dendrites and rosette like morphology of
orbital shaking cast specimens can be seen in the
microstructures given in Figure 2.

Figure 3. Effect of shaking rate on SDAS.
It was observed that the SDAS value, which is
approximately 90 μm in both the edge and the center
region, started to decrease with the shaking effect and
stabilized for increased shaking rates. The decrease in
SDAS may characterized by a slight increase in hardness.
Even if the centrifugal force generated by shaking creates a
G force sufficient to produce the rosette structure, it can be
said that it was not enough to break up the formed rosette
structure. Shape factor and grain size measurements were
made in order to analyze microstructure in more details.
The area (Aα) and perimeter (Pα) of the primary particles
were measured for calculating the shape factor. The
calculated values were substituted in the formula given
below.
S.F.=(4πAα/Pα2)..……………………………………….(1)
The calculated values range from 0 to 1. As we approach 1,
sphericity increases. The sphericity factors depending on
the changing shaking rates were given in Figure 4.

Figure 2. Microstucture of specimens by taken optical
microscope,50x magnification. a)static-edge, b)staticcenter, c)50 rpm-edge, d)50 rpm-center, e)100 rpmedge,f)100 rpm-center, g)150 rpm-edge, h)150 rpm-center,
i)200 rpm-edge, j)200 rpm-center
SDAS values were measured from different regions of
the specimens. The relation of the SDAS value with the
shaking rate is shown in Figure 3.
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Figure 4. Effect of shaking rate on shape factor
Despite the rossete-like grain formation, some dendritic
structure dominant regions were also observed within
orbital shaking specimens. Therefore, no significant
difference was found in terms of sphericity when compared
to static casting.
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Figure 6. Effect of shaking rate on hardness
Figure 5. Effect of shaking rate on grain diameter
Figure 5 shows the variation of the measured grain
diameters with shaking rate. As seen in Figure 5, the grain
diameters were measured as 160 μm in the edge area and
180 μm in the center for the static casting. Orbital shaking
caused a significant drop in the grain size compared to
static casting product. As seen in Fig. 2, the images taken
from the edges do not differ much from central images
structurally. The absence of large differences display that
structural uniformity is maintained in a section of 50 x 40
mm and that shaking does not form a gradient in the
microstructure.
Densities of the specimens were calculated by
Archimedes principle in order to evaluate the effects of
shaking rate on the cast parts. Densities of all samples were
given in Table 2.
Sample
Static
50 rpm
100 rpm
150 rpm
200 rpm

Figure 6 shows hardness values of the specimen. The
SDAS value, which showed a significant decrease at the
beginning, increased the hardness value. However, as the
shaking at medium and high speeds resulted in an increase
in the SDAS value, the hardness decreased. It is thought
that a good feeding at low speeds by shaking and the lack
of microporosity between dendrites is encouraged to
increase the hardness.
4. Conclusion



Table 2. Density values of the samples
Density (g/cm3)
2,573995
2,635105
2,62849
2,610325
2,59056

According to Table 2, it can be deduced that the
lowest density belongs to static cast with a value of 2.57
g/cm3. With the increase in shaking rate the density value
increased slightly. However, it was observed that there was
a slight decrease in the density at increased shaking rates
compared to 50 rpm. The density value at the shaking rate
of 200 rpm is close to the density value which is almost
static cast. It can be said that low and medium shaking rates
are beneficial for feeding of the casting part during
solidification, and with the help of that micro porosities
between dendrite arms can be filled properly. As 200 rpm
shaking rate caused disruption during solidification step,
unfortunately proper feeding of whole casting part could
not be obtained.






The orbital shaking process can be used as one of
the dynamic grain refining methods.
Compared to static castings, a significant decrease
in SDAS values was observed with the shaking
effect. However, too much speed can cause the
solidified primary aluminum grains to come
together and form a rough microstructure.
Decrease in SDAS value had relatively positive
effect on hardness.
Instead of coarse grained structure, both the
rosette grains and dendrites with higher
length/width ratio were formed by shaking effect.
An increase in density was observed with the
effect of shaking. However, as the high shaking
rate cause splashing, the reduced amount of metal
affected the feed adversely.
The grain size values of the edge and center
regions are close to each other. It has been
observed that the shaking did not disturb the
structural homogeneity across the studied section.
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Abstract
Metal filtration is a solid – liquid separation process with
filter to catch solids and allow liquid to pass through the
opening. In this work, ceramic foam filter use for molten
metal was produced by polymeric sponge method using
polyurethane foam, SiC ceramic powders, betonites, gum
arabic (in addition to the binding agent) as the product
based. Experimental studies have shown that bentonite is a
binder that can be used in the production of filters, and that
added Gum Arabic is a good foam builder. In addition, the
most suitable filter form was produced with 20 mL of
water containing sludge. A new composition to produce
ceramic foam filter can be used as a control chart for a
ceramic foam filter of any size and shape for molten metal.
1. Introduction
Porous SiC (silicon carbide) based ceramics are highporous materials with an open, three-dimensional network
structure [1]. They have excellent mechanical strength,
good chemical resistance, high thermal conductivity, low
thermal expansion coefficient and high thermal shock
resistance [2]. Because of these properties, they can be
widely used as molten metal and diesel engine exhaust
filters, catalyst carriers, furnace support parts, absorbent
and absorbent materials, high temperature insulation
materials [1,3].
The most common method of producing porous ceramic
filters is the process of replication [4]. This method was
invented in 1963 by Schwartzwalder and Somers [5]. In
the first stage of the method, the sponge is covered by
dipping into the prepared ceramic mud. The sponge is
saturated with ceramic mud. Excess sludge is removed
from the sponge. Drying is carried out. After drying, the
sponge is burned and sintered at the appropriate
temperature, resulting in the replication of the structure of
the original foam. The aim of this study is to investigate
the characterization and characterization of SiC based
porous filters with polymeric sponge method [1-6].

When the amount of solids increased, the mechanical
strengths are increased significantly [7,8]. Based on these
findings, ceramic mud content; 85% SiC, 10% Bentonite
and 5% Gum Arabic. The raw materials in these ratios
were mixed with different solid-liquid ratios and aqueous
solutions were obtained.
The slurry was prepared by the following procedure.
Water and gum arabic were first mixed in a magnetic
stirrer at 350 rpm for about 15 minutes than, Ceramic
powders were added to the solution and stirred for 1 hour.
Polyurethane foam was dipped in ceramic mud. The
slurry-coated sponge is compressed to remove excess
sludge. An hour of drying was carried out at 105 °C. After
drying, the organic compounds were burned at 600 °C for
half an hour. Then sintered at 1050 °C to maintain the
integrity of the structure.
Preparation of
Ceramic Slurry
Immerse Slurry
in Foam
Remove Excess
Slurry
Dry

Burn out

Sintering

Figure 1. SiC Foam Filter Process Diagram

2. Experimental Procedure

The process was carried out with two different
polyurethane sponges having a pore size of 10 ppi and 30
ppi by varying the solid liquid ratios.

In SiC filter production, amount of solid matter in ceramic
mud is an important parameter.

Table 1 shows the change in percentage of loss depending
on the solid-liquid ratio. Likewise, the composition with
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which the best filter form was obtained and the percentage
loss in this composition were analyzed graphically in
Figure 2. The composition from which the best filter form
is obtained is shown in Figure 3.

There is only a weight loss of 14.5%. d; in the analysis, the
amount of SiC does not decrease.

Table 1. Solid-liquid ratios and percent losses.
30 ppi
10 ppi
Amount of
Loss, %
Amount of
Loss, %
water, mL
water, mL
20
20


25
25


30
30



a)

Figure 2. Graph of solid liquid ratios and percentage
losses.
a)

b)

b)

Figure 3. SiC filters (20 mL water) a) 10 ppi b) 30 ppi.
3. Results and Discussion
In the sintering process, TGA analysis data were taken into
account when determining the heating process to be
applied to remove the ceramic structure of the
polyurethane foam without destruction. In TGA analysis,
initial reaction temperatures and the amount of weight loss
caused by the combustion reaction is determined.

c)

Fig. 4, a; TGA analysis shows that the reactions start at
240 ° C and continue up to 600 ° C. In addition, as a result
of the combustion reaction of the gum arabic with dry air,
the maximum weight loss was determined as 400 °C by
TGA analysis. b; the reactions start at 300 °C and continue
up to 600 °C. The maximum weight loss is 350 °C. 3. c;
d)
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Figure 4. TGA analysis result a) Gum Arabic b)
Polyurethane sponge c) Bentonite d) Silicon Carbide
As shown in Figure 2, it was observed that the mixture
containing 20 mL of water was a mixture of sludge. It was
determined that the sludge had better protection of the
shape of the structure after the removal of the sponge. In
other words, the amount of sludge accumulated in the
sponge can maintain its structure. Thus, the most suitable
filter form is produced.
4. Conclusion
In this study, it is aimed to produce silicon carbide (SiC)
based ceramic filter by polymeric sponge method.
Bentonite was used to improve its rheological properties
and to increase binding. Gum Arabic is used as a foam
form supporter. SiC ceramic sludge has been tested in 3
different compositions. These; 20, 25, 30 mL of water
containing sludge. As a result of experimental studies, it
was found that bentonite was a usable binder and that Gum
Arabic was added as a good foaming agent. In addition,
the most suitable filter form was produced with 20 mL of
water containing sludge.
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Abstract



spesifik mukavemete sahip olması, farklı ön işlemler ile
mukavemeti arttırılabilir özellikte olması, termal ve
elektriksel iletkenlikleri gibi özellikleri iyi olması
alüminyum ve alaşımlarının önemli bir malzeme
konumunda olmasını sağlamaktadır. Son dönemlerde artan
çevre bilinci ile beraber daha az yakıt tüketimi dolayısıyla
kara, hava ve deniz araçlarında enerji tasarrufu için daha
düşük yoğunluklu metallerin önemi artmıştır. Alüminyum
ve alaşımları, demir çelik grubu alaşımlara göre yaklaşık
üç kat daha hafiftir. Yapılan çalışmalar özellikle otomobil,
tren, uzay, hava ve deniz taşıtları gibi ulaşım araçlarında
kullanılan parçaların üretiminde alüminyum tercih edilen
malzemelerde son derece önemli bir yere sahiptir.
Otomotiv sektöründe görülen hızlı gelişimler ile beraber
alüminyum da bu durumda gelişmelere ortak olmayı
başarmıştır. Alüminyum bir otomobilde hareket sistemleri,
motor bloğu, motor ve vites donanımları gibi pek çok
amaca yönelik kullanılmaktadır. Alüminyum ve alaşımları
çok geniş bir kullanım aralığına sahiptir. Bunun başlıca
sebebi alüminyumun yoğunluğu ve iyileştirilebilir
mukavemetidir. Alüminyumun saf haldeki mukavemeti
diğer alaşımlar ile karşılaştırıldığında daha düşüktür [2].
Bu sebeple alüminyum bir veya birden çok elementle
alaşımlandırılarak kullanılmaktadır [3].

The outstanding properties such as good castability, easy
machinability, low density and high corrosion resistance,
which are characteristic of aluminum and its alloys, give
these alloys a wide range of applications. However,
aluminum alloys are an alloy that requires quality
improvement studies during the casting stage. In this
study, AlTi5B1 and Al3B grain refiner alloys were added
to liquid A380 alloy at 0, 20 and 60 ppm. The effect of
these grain refiners and their additions on the A380 alloy
and the level of casting quality as a result of these grain
refiners have been examined in detail. Bifilm index values
were measured by using reduced pressure test method
(RPT) in casting quality determination. As a result, it has
been investigated how the casting quality changes
depending on the amount of AlTi5B1 and Al3B added.
Özet
Alüminyum ve alaşımlarının karakteristik olarak
barındırdığı iyi dökülebilirlik, kolay işlenebilirlik, düşük
yoğunluk ve yüksek korozyon direnci gibi üstün özellikler
bu alaşımlara birçok alanda geniş kullanım alanı
sağlamaktadır. Ancak, alüminyum alaşımları döküm
aşamasında kalite iyileştirme çalışmaları gerektiren bir
alaşımdır. Bu çalışmada, 0, 20 ve 60 ppm olarak üç farklı
oranda AlTi5B1 ve Al3B tane inceltici alaşımları sıvı
A380 alaşımına ilave edilmiştir. Bu tane incelticilerin ve
eklendiği miktarların A380 alaşımının üzerinde nasıl bir
etki oluşturacağını ve bu tane incelticiler neticesinde
döküm kalitesinin hangi seviyede gelişip gelişmediği,
detaylı bir şekilde incelenmiştir. Döküm kalitesi
belirlenmesinde azaltılmış basınç test yöntemi (RPT)
kullanılarak bifilm indeks değerleri ölçülmüştür. Sonuç
olarak, ilave edilen AlTi5B1 ve Al3B miktarına bağlı
olarak döküm kalitesinin nasıl değiştiği araştırılmıştır.

Alüminyum alaşımları; saf alüminyuma ilave edilen bakır,
çinko, silisyum, magnezyum, demir, nikel, titanyum gibi
metallerin eklenmesiyle elde edilir [4]. Alüminyum
alaşımları imal şekillerine göre iki ana başlıkta
incelenmektedir. Bu başlıklardan biri dövme alaşımları,
diğeri ise döküm alaşımlarıdır. Bu iki grubun arasındaki en
büyük fark alaşımın dökülebilme kabiliyetinden ortaya
çıkmaktadır [2].
Döküm yönteminin diğer üretim yöntemlerine kıyasla çok
daha ekonomik olması, seri üretime uygun olması ve
mümkün olan her boyutta üretime elverişli olması
sebeplerinden dolayı çokça tercih edilmektedir [5, 6].
Döküm kalitesi birçok etkenden dolayı farklılık
göstermektedir. Bunlar; döküm sıcaklığı, ortamı ve hızı,
dökümü yapan kişi, kullanılan teçhizat, tercih edilen
yöntem, uygun yolluk, besleyici ve kalıp dizaynı ve
dökümü yapılacak malzeme olarak sıralanabilmektedir [7,
8]. Döküm kalitesi her türlü etkenden önce sıvı metal
kalitesine bağlıdır. Sıvı Al’in içerisinde barındırdığı çeşitli

1. Giriş
Alüminyum, yer kabuğunda bolca bulunan bir element
olması ve geri dönüşümü çok iyi olması sebepleriyle
üretimde birçok sektörde yerini almıştır [1]. Alüminyum
ve alaşımları günümüz üretiminde çelikten sonra en çok
kullanılan metal olması düşük yoğunluğa ve yüksek
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inklüzyonlar ve bunlardan oluşan poroziteler mekanik
özellikleri doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.
Pota içerisinde oluşan bu inkilüzyonlar temelde ingot
kaynaklı ve yüzey oksit filminin ergiyik içerisine
karışması ile oluşmaktadır. Bir diğeri ise kalıp dolumu
esnasında döküm hızı ve kalıp dizaynı gibi sebeplerden
dolayı hava kapması ile oluşan oksitlerdir [11]. Bu
sebeplerden oluşan porozitelerin, büyümesini veya hiç
oluşmamasını sağlamak mümkündür. Hızlı katılaşma
süresi porozitelerin büyümesine zaman tanımadığından
etkilidir. Kalıp dolum esnasında türbülans oluşturmamakta
poroziteye etken olan hava kapma gibi etkileri önlemek
adına önemlidir. Ayrıca flaks ilavesi ve tane inceltici
ilaveleri de porozite oluşumları üzerinde etkilidir. Tane
incelticilerin oluşturduğu katılaşma rejimi temelde
mikroyapıdaki tanelerin incelmesini ve dolayısıyla artan
tane sınırı ile mukavemet üzerine olumlu etkileri varken
artan tane sınırları sayesinde bifilmlerin açılması
engellenmektedir. [12]

ve literatüre katkı
sunulabilmektedir.

temel

amaç

ALUS’09

olarak

2. Deneysel Çalışma
Kırpart Otomotiv Parçaları Sanayi ve Tic. A.Ş,
firmasından çalışma da kullanılan A380 alaşımı temin
edilmiştir. Kullanılan alaşımın kimyasal kompozisyonu
yüzde veri halinde çizelge 1’de verilmiştir
Çizelge 1. Çalışmada kullanılan A380 alaşımının kimyasal
kompozisyonu (%)
Alaşım
A380

Si
10,1
2

Fe
1,
11

Cu
2,9
0

Mn
0,27
1

Mg
0,19
4

Zn
1,02

Ti
0,04
1

Al
Kalan

Kırpart AŞ’den temin edilen alüminyum A380 alaşım
ingotları, ergitme işleminde kolaylık sağlanması açısından
10 cm uzunluklarda parçalara kesilmiştir. Bu parçaları
yaklaşık 750’de indüksiyon ocağında ergitilmiştir.
Ergitilen alüminyum alaşımının yüzeyinde oluşan oksit
filmleri periyodik aralıklarla alınmıştır. RPT cihazında 100
mbar vakum altında katılaştırma gerçekleştirilmiştir.

Döküm kalitesinin arttırılması üzerine Dışpınar ’ın [12]
yaptığı çalışmada bifilm oluşumları gözlemlenmesi yapı
içerisinde kolay değilken bifilmlerin tespiti için en kolay
ve hızlı bir test yöntemi RPT cihazı ile yapılan Bifilm
İndeksi’dir. Bifilm İndeksi ile askıda kalan oksit
filmlerinin açılması sağlanarak sıvı metal kalitesinin
sayısallaştırılması sağlanmıştır. RPT cihazı ile azaltılan
hava basıncı ile birlikte katılaşmada dış basınç azaltılıp
oksit
filmlerinin
açılarak
porozite
oluşturması
kolaylaşmaktadır. Bu sayede daha gözle görünebilir
poroziteli bir katılaşma görülürken tane incelticilerin etkisi
de daha anlaşılır hale getirilmektedir. Sıvı alüminyum
alaşımlarına genellikle ergitme veya bekletme potasında
katılan tane inceltici master alaşımlar, ergiyik içerisinde
katı heterojen çekirdeklenme merkezleri oluşturarak
yapının daha ince taneli olmasında rol oynamaktadır.
Genel olarak tane inceltme yapılmış alüminyum
dökümlerinde tane inceltme yapılmamış olanlara göre daha
iyi beslenebilirlik sağlandığı, daha gözeneksiz bir yapı
oluştuğu, düşük segregasyon dağılımı ve daha yüksek
çekme dayanımı, uzama değerleri ve sızdırmazlık değerleri
elde edildiği bilinmektedir [2]. Tane İnceltici olarak kabul
gören titanyum (Ti) ve bor (B) elementleri % 0,01 gibi az
miktarlarda bile alüminyuma ilave edildiğinde hızlı bir
şekilde ve önemli derecede tane inceltme etkisi
göstermektedir [9]. Tane inceltme özellikle döküm
parçaların mekanik özelliklerini etkilemektedir [4].
Alüminyum döküm alaşımlarında tane inceltme işlemi
porozite miktarını azaltmakta ve porozite boyutunu
küçültmektedir [9]. Aynı zamanda besleme kabiliyetini
iyileştirdiğinden alüminyum alaşımları çoğunlukla tane
inceltme işlemine tabi tutulmaktadır.

İlk olarak master alaşımlarının nasıl etki ettiğini
anlayabilmek adına ilavesiz A380 alaşımının vakum
altında
katılaştırma
(RPT)
kalıbına
dökümü
gerçekleştirilmiştir. Her dökümde ergiyik içerisine kepçe
daldırılmadan önce yüzey oksidi temizlenmiştir. RPT
kalıba döküm ve katılaştırmadaki temel amaç döküm
kalitesinin belirlenmesidir. Potada ergitilen A380 alaşımı
miktarı göz önüne alınarak 20 ppm AlTi3B1 ilavesi için
gerekli miktar hesaplanmıştır. Hesaplanan miktardaki
AlTi3B1 master alaşımı hazırlanarak ergitilmiş ve cürufu
alınmış A380 alaşımının içerisine ilave edilmiştir. Master
alaşımın etkisinin başarılı olabilmesi için dökümlerden
önce 5 dakika ergitme ocağında sabit sıcaklıkta
beklenilmiştir. Diğer parametre olan 60 ppm AlTi3B1 tane
inceltici master alaşımının dökümü gerçekleştirmek üzere
ergitilecek A380 ingotları tartılarak yeni ilave yapılmış ve
yeniden hesaplanan miktardaki AlTi3B1 ilavesi yapılmış
ve yine 5 dakika etkinlik süresi için bekletilmiştir. Bu
işlemlerin ardından farklı bir tip master alaşımı olarak
Al3B ilavesi yapılmak üzerek pota temizlenerek yeniden
ilavesiz A380 sıvı hali elde edilmiştir. Ergitilen alaşım
miktarına bağlı olarak 20 ppm gerekli olan Al3B miktarı
hesaplanarak ergitilmiş alüminyum alaşımı içerisine
eklenmiştir. Etkinliğini gösterebilmesi için ergitilmiş
alaşım 5 dakika bekletilmiştir. Ardından aynı işlemler 60
ppm Al3B ilaveli dökümler için de uygulanmıştır Döküme
hazır haldeki alaşım test kalıplarına dökümü yapılarak,
vakum altında katılaşan parçalar elde edilmiştir.

Bu çalışmada malzeme tane boyutunun nasıl
iyileştirilebileceği ve bunun döküm kalitesine nasıl etki
ettiği araştırılmıştır. Sanayi odaklı tüm çalışmalarda
döküm hatalarını minimize etmek ve mekanik özellikleri
olabildiğince yüksek bir değerde tutmak ortak payda
olarak göze çarpmaktadır. Meydana getirilen bu çalışma
kapsamında sanayide yapılan çalışmalara destek vermek



sağlamak

•

Dökümlerden elde edilen parçalar üzerinde ilk olarak
tarama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Metalografik numune
hazırlama işlemlerinden 180, 320, 800 grid zımparalama
işlemine tabi tutulan numuneler CanonScan marka
tarayıcıda yüzey görüntüleri elde edilmiştir. Bu görüntüler
yüksek çözünürlükte olması sebebiyle porozitelerin
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gözlemlenmesi mümkün olmuştur. Ardından bu
görüntülere kontrast farklılığı oluşturulmak üzere çeşitli
fotoğraf işleme programları yardımıyla porozların koyu
tonda görüntülenmesi sağlanmıştır. Bu kontrast farklılığı
kazandırılmış görüntüler Sigmascan görüntü analiz
programında sayısal veriler haline dönüştürülerek Excel de
depolanmıştır. Excel de toplanan verilerin gerçeği
yansıtması adına bifilm indeks değerleri 0.5 mm altında
olanlar elenmiş ve ham veriler haline dönüştürülmüştür.
Ardından bu veriler her bir parametre için ayrı olacak
şekilde ortalama değerleri, toplam değerleri gibi optimum
sonuç çıktıları haline dönüştürülmüştür. Tüm döküm
parametrelerine ait veriler üzerinde istatistiksel analizler de
gerçekleştirilmiştir.

2019 İstanbul

Şekil 3. RPT kokil test kalıplarına gerçekleştirilen
dökümler; a) 20 ppm AlTi5B1 ilaveli, b) 60 ppm AlTi5B1
ilaveli
RPT dökümlerinin tarama yüzeylerine bakıldığında
ilavesiz alaşımdaki görüntü ile Şekil 2a görüntüsündeki
porozluluk birbirine benzerdir. Ancak ilave bor miktarını
60 ppm seviyesine çıktığında porozitelerde ciddi bir artış
görülebilir. Şekil 3 taramalarında ise Al5TiB1 ilavesine ait
porozitelerde ilavesiz ve bor ilaveli dökümlere kıyasla
bariz bir azalış göze çarpmaktadır. Özellikle 20 ppm
titanyumlu tane inceltici ilavesinde oksit filmlerinin
açılamayıp iri taneli porozların oluşmadığı söylenebilir.
Ancak 60 ppm seviyelerine çıkıldığında porozların arttığı
görülmektedir. Bu görüntüler göz önüne alındığında tane
inceltici ilavesinde en verimli döküm 20 ppm Al5TiB1
tipinde görülmektedir.

3. Bulgular ve Tartışma
İlavesiz döküm koşulundan elde edilen vakum altında
katılaştırma (RPT) numunesine ait görüntü Şekil 1’de
verilmiştir. Şekilden de görülebileceği gibi ilavesiz RPT
görüntüsünde bir porozite gelişimi göze çarpmaktadır.
RPT numunesinin yüzeyinde farklı boyutlarda çok sayıda
porozite oluştuğu görülmüştür.

Dökümlerde kullanılan proses parametrelerine göre bifilm
indeks hesaplaması gerçekleştirilmiş olup elde edilen
sonuçlar Şekil 4’de verilmiştir.
Şekil 1. İlavesiz RPT testi kokil kalıpta katılaştırlımş A380
alaşımı
A380 alaşımına ilave edilen 20 ppm ve 60 ppm Al3B
ilaveli dökümlerden elde edilmiş RPT numunelerine ait
görüntüler Şekil 2’de verilmiştir. Al3B ilaveli RPT
dökümlerinde 20 ppm master alaşımı ilavesiyle belli
miktarda bir poroz oluşumu görülmüştür. Ancak master
alaşım ilavesi 60 ppm olduğunda porozitelerin belli bir
bölgede yoğunlaştığı ve miktar olarak arttığı şekil 2’den de
görülebilmektedir.
Şekil 4. Her parametreye ait bifilm indeks değerleri
Şekilde verilen grafikte görüldüğü üzere bifilm indeks
değerleri ilavesiz ve 20 ppm Al3B ilavesi sonucu belirgin
bir fark görülmemektedir. 60 ppm borlu master alaşım
ilavesinde ise bu değer en yüksek halini almıştır. Ancak
Titanyumlu master alaşım ilavelerine baktığımızda en
düşük değer 20 ppm iken 60 ppm Ti ilavesinde artış
olduğu ve ilavesiz döküm ile hemen hemen aynı sonu
verdiği gözlenmektedir.

Şekil 2. RPT kokil test kalıplarına gerçekleştirilen
dökümler; a) 20 ppm Al3B ilaveli, b) 60 ppm Al3B ilaveli

Bifilm sayılarındaki değişkenlikler farklı ppm mertebeleri
ve farklı master alaşımları ilavesine bağlı katılaşma
koşullarına göre Şekil 5’te görülebilmektedir.

A380 alaşımına ilave edilen 20 ppm ve 60 ppm AlTi5B1
ilaveli dökümlerden elde edilmiş RPT numunelerine ait
görüntüler Şekil 3’de verilmiştir. Master alaşımı olarak
AlTi5B1 ilave edildiğinde porozite oluşumunun düşük
miktarlarda olduğu şekil 3’den anlaşılabilmektedir.
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Şekil 7. Parametre şartlarına göre ortalama bifilm
uzunlukları

Bifilm sayıları oluşumlarına baktığımızda ise yine en
yüksek değere sahip 60 ppm Al3B ilavesinde
görülmektedir. En düşük değer ise yine 20 ppm AlTi5B1
ilavesinde görülebilir.

Bifilm uzunluklarında her bir ilave parametresi için farklı
değerler gözlenebilir. Bunlardan en belirgin olanı en düşük
olarak 20 ppm AlTi5B1 ilaveli döküm şartındayken en
yüksek olanı ise 60 ppm Al3B master alaşım ilavesinde
gözlenmektedir. Bifilm indeks ve bifilm sayıları
hesaplamasında da benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Porozite oluşumlarındaki küresellik değerleri her
parametreye göre farklılıkları fazla değildir. Bu değerler
şekil 6’da görülmektedir.

RPT cihazında gerçekleştirilen katılaşma şartlarında
görülen toplam bifilm alanları mm2 olarak Şekil 8’de
verilmiştir.

Şekil 6. İlavesiz ve ilave koşullarına göre porozitelerin
küresellikleri
Küresellik değerleri her ilave şartında birbirine yakın
değerlere sahiptir. En yüksek değer 20 ppm AlTi5B1
ilavesindeyken en düşük değer ise birbirine çok yakın
olmakla beraber 20 ppm ve 60 ppm Al3B ilavesinde
görülebilmektedir. Buradan da 20 ppm Ti ilavesinde, diğer
ilave parametrelerine göre daha küresel bir porozite
morfolojisi elde edildiği anlaşılmaktadır.

Şekil 8. İlavesiz ve ilave şartlarına göre toplam bifilm
alanları
Döküm koşullarının farklılık göstermesi 60 ppm Borlu
ilave için toplam bifilm alanında en yüksek değerdeyken
20 ppm titanyum ilavede en düşük değerdedir.
Bifilm oluşumlarının mm değerleri SigmaScan görüntü
analiz programından elde edilen sayısal veriler Minitab
programında incelenmiştir. İnceleme sonucunda elde
edilen lognormal dağılım değerleri Şekil 9’da verilmiştir.

İlave parametrelerine göre oluşan porozite morfolojisinin
daha net anlaşılabilir olması için hesaplanan ortalama
bifilm uzunluklarının karşılaştırılması Şekil 7’de mm
cinsinden gösterilmiştir.
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Şekil 9. Farklı parametreler için bifilm uzunluk dağılımları
Şekilde verilen dağılım grafiği incelendiğinde, elde edilen
dağılım trendinin bifilm hesaplamalarından elde edilen
eğilimi yansıttığı görülmektedir. İlavesiz dökümde
gözlemlenen dağılım ilave türü ve miktarına bağlı olarak
değişiklik göstermiştir. En iyi por dağılımının ilavesiz
dökümde elde edildiği görülürken her ilave parametresi ile
de por ortalama uzunluklarının değiştiği tespit edilmiştir.

4. Sonuçlar
Farklı oranlarda Al3B ve AlTi5B tane inceltici ilavesi yapılarak
porozite oluşumuna bağlı döküm kalitesi değişiminin incelendiği
bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda listelenmiştir:
20 ppm AlTi5B1 ilaveli sonuçların diğer ilave sonuçlarına göre
en iyi istenen değerlerde olduğu açıkça görülmüştür.
İlavesiz, 20 ppm ve 60 ppm Al3B ve 60 ppm AlTi5B1 ilaveli
dökümlerde oluşan porozitelerin hemen hemen aynı
seviyedeyken 20 ppm AlTi5B1 ilaveli dökümlerde oluşan
porozitelerin daha küresel olduğu bulunmuştur.
Al3B tane incelticisinin ilave
oluşumunun da arttığı görülmüştür.

miktarı

artıkça

porozite
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Abstract
In the AI-Si alloys, the microstructure is modified
by the addition of Sr and B. In this study, ETİAL
195 alloy was used. The effect of silicon and boron
addition on microstructural morphology was
determined. Casting was carried out by pouring into
vertical sand molds at 750 ° C temperature. The
vertical sand mold used is a stepped mold. The
cross-sectional thickness of the mold is 10 mm, 15
mm and 20 mm. Castings in experimental work
carried out under three different conditions; without
addition, AI3B and AI3B + AlSr15 addition. After
melting, degassing process was applied by using Ar
gas. The effect of cooling rate on microstructure
was determined by taking sample from different
sections of the mold. The relationship between the
surface roughness test and the cross-sectional
thickness was tried to be confirmed. Then, wear test
was applied to the samples. To determine the effect
of the added Sr and B on the mechanical properties
of the materials, the hardness test was performed on
samples under all casting conditions.
Özet
AI- Si alaşımlarında Sr ve B ilavesi ile mikroyapı
değişikliğe uğramaktadır. Bu çalışmada ise ETİAL
195 kullanılmıştır, silisyum ve bor ilavesinin
mikroyapısal morfoloji üzerindeki etkisi tayin
edilmiştir. Döküm işlemi 750° C sıcaklığında, dikey
kum kalıplara dökülerek gerçekleştirilmiştir.
Kullanılan dikey kum kalıp, basamaklı kalıptır.
Kalıbın kesit kalınlığı ise, 10 mm, 15 mm, 20 mm
şeklindedir. Deneysel çalışmada dökümler; ilavesiz,
AI3B, AI3B+ AISr15 olmak üzere üç farklı koşulda
gerçekleştirilmiştir. Ergitme işlemi sonrasında Ar
gazı kullanımıyla gaz giderme işlemi uygulanmıştır.
Kalıbın farlı kesitlerinden numune örneği alınarak
soğuma hızının mikroyapıya etkisi tayin edilmiştir.
Numunelere uygulanan yüzey pürüzlülüğü testi
sonucunda elde edilen veriler ile kesit kalınlığı
arasındaki ilişki teyit edilmeye çalışılmıştır.
Sonrasında numunelere aşınma testi uygulanmıştır.
İlave edilen Sr ve B’nin malzemelerin mekanik

özellikleri üzerindeki etkisini tayin etmek için
sertlik testi tüm döküm koşullarındaki numuneler
üzerinde gerçekleştirilmiştir.
1. Giriş
Yüksek mukavemet, termal iletkenlik, korozyon
dayanımı ve düşük yoğunluk gibi özelliklere sahip
alüminyum döküm alaşımları sahip oldukları bu
üstün özelliklerden dolayı birçok endüstriyel
alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır [1]. Ötektik altı,
ötektik ve ötektik üstü olarak içinde bulundurduğu
silisyum miktarına göre alüminyum döküm
alaşımlarını sınıflandırmak mümkündür.
Parçaların malzeme yüzeyine temas edip fiziksel,
kimyasal ve mekanik etkileri sebebiyle malzemede
ortaya çıkan malzeme kaybı aşınma olarak
adlandırılmaktadır [2]. Sürtünme, aşınma ve
yağlama
davranışlarını
bir
bütün
olarak
değerlendirme anlamına gelen triboloji adı altında,
malzemelerde ortaya çıkan aşınma sorunları bir
bütün olarak incelenebilmektedir [3]. Aşınma,
malzeme seçimi, pürüzlülük, yüzey işlemleri gibi
birçok parametreden etkilenmektedir. Aşınmayı
abrasif, adhezif, korozif ve yorulma aşınması
şeklinde 4 grupta sınıflandırmak mümkündür [4].
Abrasif aşınmaya karşı yüksek dirence sahip olmak
Al ve alaşımları için önem arz etmektedir.
Malzemelerin kullanımlarının, farklı parçaların
birbirini dinamik olarak etkilediği riskli uygulama
alanlarında
artmasıyla
malzeme
mekanik
özelliklerini güçlendirmek büyük bir önem teşkil
etmeye başlamıştır. Bu hususta alüminyum ve
alaşımlarının aşınma davranışını daha iyi hale
getirebilmek için yapılan birçok çalışma
bulunmaktadır [5-9].
G. Rajaram ve ark. [9] çalışmasında yüksek
sıcaklıkta Al-Si alaşımlarının aşınma davranışlarını
incelemişlerdir. Çalışma sonucunda artan sıcaklık
ile birlikte malzemenin aşınma davranışında
kötüleşme meydana geldiği ortaya koyulmuşlardır.
M.S. Prabhudeya ve ark. [10] Cu ilavesinin A356
alaşımının
aşınma
davranışına
etkisini
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incelemişlerdir. İnceleme sonucunda Cu ilavesi ile
A356 alaşımının aşınma davranışının olumlu yönde
etkilendiği sonucu elde edilmiştir. HekmatArdakan, A. ve ark. [11] çalışmalarında A390
alaşımının aşınma davranışına Mg ilavesinin
etkileri incelenmiştir. İncelenen numunelere T6 ısıl
işlemi ve abrasif aşınma uygulanmıştır. Bu çalışma
sonucunda Mg ilave oranının artış göstermesiyle Si
morfolojisinin kaba boyutlardan küçük boyutlara
değiştiği gözlenmiştir. Bu durum malzemenin
aşınma direncini arttırmıştır.

2019 İstanbul

gerçekleştirildiği koşullar ise 3N yük ve 20 m
alınan yol şeklindedir. Aşınma testi sonrasında,
aşınma yüzeyinde yüzey pürüzlülük değerleri Mahr
marka cihaz ile ölçülmüştür. Daha sonra
numunelerin brinell sertlik değerleri Bulut marka
sertlik ölçme cihazı kullanılarak elde edilmiştir.

Bu çalışmada, Sr ve B ilavesinin ötektik üstü Al
alaşımının (ETİAL 195) mikroyapsına etkisi
incelenmiştir. Buna ek olarak, ilavelerin ve farklı
kesit kalınlıklarındaki kum kalıp özelliklerinin
aşınma davranışı ve sertlik üzerindeki etkisi
araştırılmıştır.
2. Deneysel Çalışmalar
Çizelge 1’de deneysel çalışmada kullanılan ötektik
üstü alüminyum alaşımının kimyasal bileşimi
görülmektedir.


Çizelge 1: Ötektik üstü alüminyum-silisyum
alaşımının kimyasal kompozisyonu

3. Sonuçlar ve Tartışma



Elektrikli direnç ocağı içerisindeki SiC potada
alüminyum alaşımı ergitme işlemine tabi
tutulmuştur. Ergitme işleminden sonra Ar gazı
kullanılarak 20 dakika boyunca gaz giderme işlemi
gerçekleştirilmiştir. Bu işlem tamamlanınca
yaklaşık olarak 750° sıcaklıkta döküm prosesi
işlemine geçilmiştir. Dökümler; ilavesiz, AI3B,
AI3B+ AISr15 olmak üzere üç farklı koşulda
gerçekleştirilmiştir. Döküm işleminde kullanılan
kalıp, farklı kesit aralıklarına sahip olan basamaklı
dikey kum kalıptır. Kesit kalınları ise 10, 15, 20
mm
şeklinde
sıralanmaktadır
(Şekil
1).
Katılaşmadan sonra kalıptan çıkarılan döküm
parçalarının farklı kesit kalınlıklarından numuneler
çıkarılmıştır. Sonrasında numunelerin mikroyapı
analizleri
için
metalografik
işlemler
gerçekleştirilmiştir. İlk olarak bakalite alınan
numuneler 500, 800, 1200 ve 2400 grid
zımparaların kullanımıyla zımparalama işlemine
tabi tutulmuştur. Sonrasında 1 mikron ve 6 mikron
elmas solüsyonu ile birlikte etil alkolün
kullanımıyla parlatma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Saf su ve alkol ile temizlenen numunelerin farklı
büyütmelerdeki
görüntüleri
Nikon
marka
mikroskop yardımıyla elde edilmiştir. Görüntü
tayini sonrası 9 numunenin aşınma testi Bruker
marka aşınma testi cihazı kullanımı ile
gerçekleştirilmiştir.
Aşınma
testinin
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Şekil 1. Farklı kesit kalınlıklarına sahip (basamaklı)
dikey kum kalıba döküm görüntüsü

Şekil 2’de dokuz parametre doğrultusunda dökümü
gerçekleştirilen numunelerin mikroyapı görüntüleri
görülmektedir. İlavesiz dökümler incelendiğinde,
20 mm kesit kalınlığındaki mikroyapı görüntüsünde
kaba ve rastgele büyümüş olan primer silislerin
varlığı teyit edilmektedir ve yapıda var olan primer
silislerin homojen bir dağılım sergilemediği fark
edilmektedir. Primer silislerin etrafında oluşan
sekonder silislerin ise ince olmayan bir morfolojiye
sahip olduğunu ve bununla birlikte sayıların az
olduğunu söylemek mümkündür. Kesit kalınlığında
azalma söz konusu olduğunda, soğuma hızının
artmasıyla birlikte yapıda var olan primer silislerin
daha ince bir yapıda olduğu ve kalın kesite nazaran
geometrilerin daha düzenli olduğu tespit
edilmektedir. Bununla birlikte sekonder silisler
içinde yapılarının küçüldüğünü ve sayılarının daha
da arttığını söylemek mümkündür. AIB3 + AI15Sr
ilaveli olan dökümlerin her üç kesitinden alınan
mikroyapılar incelendiğinde, her görüntü için
primer silislerin büyümeye zaman bulamadığı
görülmektedir. Kesit kalınlığı azaldığında sekonder
silislerin daha ince ve daha küçük bir yapıyı bizlere
sunduğu
görülmektedir.
Kesit
kalınlıkları
karşılaştırıldığında, 10 mm kesit kalınlığından
alınan görüntü örneğinde en ince yapının varlığı
tespit edilmiştir. Bunun temel sebebinin ise,
soğuma hızı kaynaklı olduğu bilinmektedir. 10 mm
kesit kalınlığında soğuma hızının daha fazla olması
sebebiyle ne primer silisler nede sekonder silisler
büyümeye zaman bulamamışlardır. Diğer bir sebep
ise Sr ve B’nin varlığından kaynaklanmaktadır.
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Burada Sr modifikasyonunun sekonder silisler
üzerinde, B’ nin ise primer silisler üzerinde bir
etkiye sahip olduğu söylenebilmektedir. AI3B
ilaveli olan dökümün mikro yapıları incelendiğinde,
ilavesiz döküme nazaran her kesit kalınlığında
primer silislerin daha küçük olduğu yorumu
kolaylıkla yapılmaktadır. AIB3 + AI15Sr ilaveli
olan dökümünde bahsedilen B’un primer silisler
üzerindeki etkisi, AI3B ilaveli olan döküme ait
mikroyapı görüntülerinde daha net bir şekilde tespit
edilmektedir. İlavesiz, AIB3 + AI15Sr ve AI3B
ilaveli olan dökümler karşılaştırıldığında her üç
koşula ait mikro yapı görüntüleri içinde, kesit
kalınlığında azalmaya gidildiğinde elde edilen
yapının daha ince bir yapı olduğu yorumu
kolaylıkla yapılmaktadır.

Şekil 2: Kum kalıptan ilavesiz, AIB3 + AI15Sr ve
AI3B ilaveli parametreleri altında elde edilen
numunelerinin mikro yapı görüntüleri;
a,b,c) 20 mm kesit kalınlığı, d,e,f) 15 mm kesit
kalınlığı, g,h,k) 10 mm kesit kalınlığı
Şekil 3’te farklı kesit kalınlıkları için yüzey
pürüzlülüğü değerleri verilmiştir. Şekil 3a’ya
bakıldığında, ilavesiz alaşımda kesit kalınlığı
azaldıkça yüzey pürüzlülüğü(Ra) değerinin arttığı
gözlenmiştir. Al3B ilaveli alaşım incelendiğinde
yüzey pürüzlülüğünün önce artıp sonra azaldığı
tespit edilmiştir. Ayrıca 15 mm kesit kalınlığında
yüzey pürüzlülüğü değerinin maksimum olduğu
ortaya koyulmuştur. Al3B+AlSr15 ilaveli alaşıma
bakıldığında ise kesit kalınlığı azaldıkça yüzey
pürüzlülüğü değerleri önce azalıp daha sonra artış
göstermiştir.

Şekil 3: Farklı kesit kalınlıklarında elde edilen
yüzey pürüzlülüğü değerleri; a) Ra, b) Rq, c) Rz ve
d) Rmax
Şekil 3b incelendiğinde, yüzey pürüzlülüğü
değerleri (Rq) ilavesiz alaşım için soğuma hızı
arttıkça artmıştır. Al3B ilaveli alaşımda kesit
kalınlığı
15mm
düşürüldüğünde
yüzey
pürüzlülüğünde çok az bir azalma meydana gelmiş,
kesit kalınlığı 10mm ye düşürüldüğünde ise çok az
bir artış meydana gelmiştir. Al3B+AlSr15 ilaveli
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alaşıma bakıldığında, soğuma hızı arttıkça yüzey
pürüzlülüğü değerlerinde ilk olarak azalış daha
sonra artış meydana gelmiştir. Şekil 3c’de, ilavesiz
alaşımın yüzey pürüzlülüğü (Rz) değerlerinin
soğuma hızı arttıkça yükseldiği görülmüştür. Al3B
ilaveli alaşımda ise soğuma hızı arttıkça yüzey
pürüzlülüğü değerleri önce çok az bir miktarda artış
göstermiş ardından azalmıştır. Al3B+AlSr15 ilaveli
alaşıma
bakıldığında
yüzey
pürüzlülüğü
değerlerinin artan soğuma hızı ile birlikte ilk olarak
azalış gösterdiği daha sonra arttığı tespit edilmiştir.
Şekil 3d’ye bakıldığında, kesit kalınlığı azaldıkça
ilavesiz alaşımın yüzey pürüzlülüğü değerleri
artmıştır. Al3B ilaveli alaşım soğuma hızı arttıkça
önce azalıp sonra artış göstermiştir. Al3B+AlSr15
ilaveli alaşım ise önce azalmış ardından artış
göstermiştir.
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azalması ile birlikte batma derinliğinde artış
meydana geldiği ortaya koyulmuştur. Al3B+AlSr15
ilaveli alaşımda ise azalan kesit kalınlığı ile birlikte
batma derinliği değerlerinin azaldığı görülmüştür.
Şekil 5b’ye bakıldığında, kuru ortamda soğuma hızı
arttıkça ilavesiz alaşımda batma derinliği
değerlerinin ilk olarak ani bir şekilde artış
gösterdiği, daha sonra azaldığı görülmüştür.
İlavesiz alaşımda maksimum batma derinliği 15
mm kesit kalınlığında kaydedilmiştir. Al3B ilaveli
alaşım incelendiğinde, artan soğuma hızında önce
artış daha sonra azalış meydana gelmiştir.
Al3B+AlSr15 ilaveli alaşımda ise tam tersi olarak
artan soğuma hızıyla önce azalış sonra artış
meydana gelmiştir.

Şekil 4: İlavesiz, Al3B ilaveli ve Al3B+AlSr15
ilaveli alaşımların sertlik değerleri
Şekil 4’ de farklı ilave döküm parametrelerinin,
farklı kesit kalınlığındaki Brinell sertlik değerleri
verilmiştir.
Grafik
incelendiğinde,
ilavesiz
malzemenin sertliğinin artan soğuma hızı ile
birlikte arttığı görülmektedir. Al3B ilaveli alaşımda
ise soğuma hızı arttıkça ilk olarak sertlikte artış
meydana geldiği daha sonra soğuma hızı daha da
arttıkça
sertliğin
düştüğü
anlaşılmaktadır.
Al3B+AlSr15 ilaveli alaşım incelendiğinde, kesit
kalınlığının azalması ile birlikte sertliğinde yavaşça
arttığı
gözlenmektedir.
Alaşım
ilavelerinin
malzemelerin
sertlikleri
üzerindeki
etkisi
incelendiğinde, 20 ve 15 mm kesit kalınlığına sahip
malzemelerde Al3B alaşım ilavesinin sertliği
arttırdığı ancak 10 mm kesit kalınlığına sahip
malzemede sertliği düşürdüğü görülmektedir.
Al3B+AlSr15 alaşım ilavesinin ise sertliği arttırdığı
tespit edilmektedir.
Şekil 5’te aşındırıcı ucun farklı kesit kalınlıklarında
aşınma testi süresince kaydedilen batma derinliği
değerleri kuru ve yağlı ortam için ortaya
koyulmuştur. Şekil 5a incelendiğinde yağlı ortamda
ilavesiz alaşım incelendiğinde kesit kalınlığı 15
mm’ye düşürüldüğünde batma derinliği azalmıştır,
batma derinliği 10 mm’ye düşürüldüğünde ise
batma derinliğinde artış meydana gelmiştir. Al3B
ilaveli alaşıma bakıldığında, kesit kalınlığının
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Şekil 5: Aşındırıcı ucun farklı kesit kalınlıklarında
aşınma testi süresince kaydedilen batma derinliği
değerleri; a) yağ ortamı, b) kuru ortam
Şekil 6 ‘da farklı deney parametrelerine ait
sürtünme katsayısı ortalamaları kuru ve yağlı
ortamda olmak üzere gösterilmiştir. Yağlı ortamda
işlemi gerçekleştirilen alaşımların sürtünme
katsayısı ortalamalarının kuru ortamdakine göre
daha az olduğu görülmektedir. Alaşımların
sürtünme katsayısı ortalamalarını ortama göre
inceleyecek olursak, kuru ortamda en yüksek değer
Al3B+AlSr15 ilaveli alaşıma, en düşük değer
ilavesiz alaşıma ait iken, yağlı ortamda ise en
yüksek değer ilavesiz alaşıma, en düşük değer
Al3B+AlSr15 ilaveli alaşıma aittir.
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AI3B ilaveli olan dökümün her kesitinden alınan
mikroyapı görüntülerinde primer silislerin ilavesiz
döküme nazaran daha küçük olduğu yorumu
rahatlıkla yapılmaktadır.
İlavesiz alaşım için soğuma hızı arttıkça,
numunelerin yüzey pürüzlülük değerlerinin arttığı
görülmektedir. Böylece, kesit kalınlığının azalması
ile birlikte yüzey pürüzlülük değerlerinde artış
meydana geldiği anlaşılmıştır.
Şekil 6: Kuru ve yağlı ortamda, farklı deney
parametrelerine ait sürtünme katsayı ortalama
değerleri
Numunelere uygulanan aşınma testi sonrasında elde
edilen batma derinliği değerlerinden yararlanılarak
hesaplanan ağırlık kaybı değerleri Çizelge 2‘de
görülmektedir. İlavesiz olan dökümlerin yağsız
ortam parametresinde elde edilen ağırlık kaybı
değerleri ile kesit kalınlığı arasında bir ilişki
kurulamamaktadır. Yine aynı dökümün yağlı
ortamda elde edilen ağırlık kaybı değerlerine
bakıldığında ise kesit kalınlığı azaldıkça ağırlık
kaybı değerlerinin de azaldığı anlaşılmaktadır.
Al3B ilaveli dökümün ağırlık kaybı değerleri yağsız
ortam için değerlendirildiğinde kesit kalınlığı ile
arada bir ilişki kurulamamaktadır, fakat bu durum
yağlı ortam için geçerli değildir. Yağlı ortamda
kesit kalınlığının azalması ile birlikte ağırlık kaybı
değerlerinde de artış görülmektedir. Al3B+AlSr15
ilaveli numunelerin yağsız ortamdaki değerleri
incelendiğinde bir ilişki kurulamamaktadır, ancak
yağlı ortamda kesit kalınlığı azaldıkça ağırlık kaybı
değerlerinde bir azalış olduğu teyit edilmektedir.
Çizelge 2: Numunelere gerçekleştirilen aşınma
testi sonucu meydana gelen ağırlık kayıpları

4. Sonuç
Bu çalışmada, farklı parametreler altında dökümleri
gerçekleştirilen alaşımların mikroyapı görüntüleri
analiz edildiğinde, azalan kesit kalınlığı ve artan
soğuma hızıyla birlikte primer silislerin etrafında
oluşan sekonder silislerin sayısında artış olduğu
yorumu kolaylıkla yapılmaktadır. Buna ek olarak,

Yapılan sertlik testine göre Al3B ilavesinin sertliğe
etkisi Al3B+AlSr15 ilavesine kıyasla daha
büyüktür.
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Abstract
A356 aluminum alloy is one of the most widely used among
hypoeutectic Al-Si alloys with its suitable composition and
heat treatment. There are many parameters that affect the
mechanical properties and fluidity of this alloy. Some of
these can be counted as casting quality and morphology of
Si particles formed during solidification. In this study, the
mutual effects of these two parameters were investigated and
the effects of modification on casting quality were examined
by adding Sr in different ratios to A356 aluminum alloy. Sr
additions were performed at 0, 30, 300 and 600 ppm. RPT
(Reduced Pressure Test) samples were produced by using
reduced pressure tester to determine the change in porosity
amount and casting quality by modification in four different
addition rates. As a result, the relationship between Sr
content and casting quality values obtained from RPT
samples was investigated.
Özet
Al-Si döküm alaşımları arasında yer alan A356 alüminyum
alaşımı uygun bileşimiyle ve ısıl işlem yapılabilme özelliği
ile ötektik altı Al-Si alaşımları arasında en yaygın
kullanılanlardan bir tanesidir. Bu alaşımın mekanik
özelliklerini ve akışkanlığını etkileyen birçok parametre
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları döküm kalitesi ve Si
partiküllerinin katılaşma esnasında oluşan morfolojisi olarak
sayılabilmektedir. Bu çalışmada, bu iki parametrenin
karşılıklı etkileri araştırılmış olup, A356 alüminyum
alaşımına farklı oranlarda Sr ilavesi gerçekleştirilerek
modifikasyonun döküm kalitesine etkileri incelenmiştir. Sr
ilaveleri 0, 30, 300 ve 600 ppm olarak gerçekleştirilmiştir.
Dört farklı ilave oranında modifikasyon ile porozite
miktarındaki değişimi ve döküm kalitesini tayin etmek için
azaltılmış basınç test cihazı kullanılarak RPT (Reduced
Pressure Test) numuneleri üretilmiştir. Sonuç olarak, Sr
miktarı ile RPT numunelerinden elde edilen döküm kalitesi
değerleri arasındaki ilişki araştırılmıştır.
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1. Giriş
Alüminyum alaşımlarının sahip olduğu düşük yoğunluk,
yüksek akıcılık ve arttırılabilir mukavemet değerleri
sayesinde kullanım alanı gün geçtikçe genişlemekte,
geleneksel olarak otomotiv ve havacılık sektöründeki
kullanılan birçok malzemenin yerini almaktadır [1]. Al-Si
döküm alaşımları, özelliklede A356 alaşımı alüminyum
alaşımları arasında en çok tercih edilen alaşımlardandır.
Tercih edilmelerindeki en önemli etken karmaşık şekilli
malzeme üretimine elverişli ve ısıl işlemle iyi mukavemet
değerlerine sahip olmalarından ileri gelmektedir [2]. Daha
düşük üretim maliyetine ve daha yüksek spesifik
mukavemete sahip olan alüminyum alaşımlarının birçok
uygulama alanında dökme ve dövme demir parçalar yerine
tercih edilmesi araştırma ve geliştirme çalışmalarının
alüminyum alaşımları üzerinde yoğunlaşmasında itici güç
olmuştur [3]. Tüm bu sebeplerle Al-Si döküm alaşımlarının
mekanik ve fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik
çalışmaların miktarı artmıştır. Bu çalışmaların odaklandığı
noktalardan birisi de sıvı metal kalitesi ve porozite
oluşumunun mekanik özelliklere etkisinin araştırılmasıyla
ilgilidir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda; Dispinar ve
Campbell [3] porozite oluşumunda hidrojen içeriği ve
döküm işlemindeki diğer etkenlerden hangisinin daha etkili
olduğunu araştırmış, Yang ve Campbell [4] döküm ağzı
dizaynının porozite oluşumuna etkisini göstererek, optimum
dizaynın nasıl olması gerektiğine dair önermede
bulunmuşlardır. Buna ek olarak Nyahumwa ve Green [5]
kalıp dolumu esnasında meydana gelen türbülansın mekanik
özellikleri nasıl etkilediği üzerinde çalışmışlardır. Yapılan
bu çalışmaların ortak noktası sıvı metal içerisinde bulunan
oksit filmlerinin dökümün güvenilirliği ve mekanik
özellikleri olumsuz etkilediğidir.
Sıvı metale karışan bu oksit filmler yani bifilmler oldukça
karmaşık bir mekanizmaya sahiptirler. Campbell [6] bu
mekanizmayı “ katlanma, açılma ” şeklinde açıklamaktadır.
Farklı sebeplerden dolayı, örneğin türbülans gibi, sıvı metale
karışan bifilmlerin katlanması ve sıkışmış bir şekildedirler
ve bu metalin mekanik özelliklerine daha az zararlı bir bifilm
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yapısıdır. Fakat katlanmış ve sıkışmış halde bulunan
filmlerin arasındaki boşluğa sıvıda bulunan hidrojenin
difüzyonu ve katılaşma büzülmesinin oluşturduğu negatif
basıncın etkisi gibi nedenlerle bifilmler açılarak porozite ve
çatlak gibi büyük döküm hatalarına yol açabilmektedir.
Genel olarak hidrojen, alüminyum ve alaşımlarında porozite
oluşumunun ana kaynağı olarak görülmektedir. Katılaşma
esnasında büyüyen dendiritler sıvıdaki hidrojeni sıkıştırır ve
döküm ürünü kalitesi ve mekanik özellikleri için zararlı bir
döküm hatası olan porozite oluşumuna neden olur [7].
Geleneksel porozite oluşum teorilerinin aksine Dispinar ve
Campbell [3] porozite olgusu hakkında yeni bir bakış açısı
öne sürmüşlerdir. Buna göre bifilmlerin açılmasını sağlayan
güç önemsenmeyecek kadar azdır. Bu nedenle porozitenin
oluşması için, ister sıvı metaldeki gaz içeriğinin etkisiyle
ister katılaşma büzülmesinin etkisiyle olsun, ister yüksek
gaz içeriğinde ister iyi gaz giderme değerlerinde olsun
bifilmler başlangıç kaynağı olarak varsayılmaktadır.
Döküm ürünü kalitesinde ve mekanik özelliklerinde önemli
bir parametre olan porozitenin, dökümün güvenilirliği için
önceden doğru tahmin edilmesi ihtiyacı bu ölçüm için birçok
tekniğin gelişmesine neden olmuştur. Bu teknikler arasında
yer alan azaltılmış basınç testi (RPT) diğer adıyla StraubePfeiffer dökümhanelerde yaygın kullanılan ölçüm
yöntemidir [8]. Temel olarak test ergimiş metalin azaltılmış
basınç altında (genellikle 50 ila 100 mm Hg aralığında)
katılaştırılmasından oluşmaktadır. Bu durum porozite
oluşumunu tetiklemekte ve alçak basınç altında poroziteler
genişlemesine ve atmosfer koşullarında katılaşmaya göre
çok daha fazla gözenek oluşumuna neden olmaktadır.
Bardak şeklindeki RPT numunesi porozite miktarının üç
şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Numunenin
tepesinden gözlemlenebilen; şişik bir yüzeyin olması
durumunda porozite içeriğinin fazla olduğu ya da içbükey
yani çökmüş bir yüzeyin olması durumunda az seviyelerde
porozite içeriğine sahip olması çıkarımı yapılabilir. Numune
kesilerek, kesik yüzey porozite açısından incelenebilir ve
taranarak fotoğraf standardında porozitenin niceliği
değerlendirilebilir. Kesilmiş parçanın daha iyi parlatılması
ve gelişmiş araçların kullanılmasıyla görüntü analizi
yapılarak porozite profili daha iyi analiz edilebilir [9].
Sıvı metal kalitesini ve porozite miktarını etkileyen birçok
faktör bulunmaktadır. İlk olarak porozite oluşabilmesi için
gerekli olan gaz içeriği ve bifilmlerin sıvı metal içerinde
bulunması gerekmektedir. Dökümhane işlemlerinde sıvı
metalin yüzeyi sarj işlemi, flax ilavesi, gaz giderme, aktarma
ve kalıp doldurma gibi işlemler nedeniyle her zaman hareket
halindedir. Bu işlemler sırasında yüzeydeki ince film
halindeki oksit tabakası katlanarak sıvı içerisine dalabilir ve
sıvı metale biflmler karışmış olur [3]. Sıvı içerisine karışan
bifilmler ve içeriğinde var olan gazın birlikte sıvı metalde
bulunması porozite oluşumunu tetiklemekte ve porozite
büyümesin katılaşma esnasında birçok parametre
etkilemektedir. Bunlardan bazıları kimyasal kompozisyon
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ve sıvı metale ilave edilen tane incelticiler ve modifikasyon
elementleri, katılaşma hızı ve aralığı ve katılaşma
esnasındaki ortam basıncıdır [10].
Bu çalışmada sıvı A356 alaşımına ilave edilen modifikasyon
master alaşımının porozite oluşumuna etkisi incelenmiştir.
Sıvı metale farklı miktarlarda (0, 30, 300, 600 ppm) Sr
ilavesiyle porozite miktarındaki değişim RPT numuneleri
yardımıyla araştırılmıştır.
2. Deneysel Çalışmalar
Çalışma kapsamında kullanılan A356 alaşımının ve ilave
master alaşımının kimyasal kompozisyonları sırasıyla
Çizelge 1 ve 2’de verilmiştir.
Çizelge 1. A356 alaşımının kimyasal kompozisyonu
Alaşım

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Zn

Ti

Al

A356

6.
86

0,225

0,003

0,001

0,30

0,011

0.1

Kal.

Çizelge 2. Çalışmada kullanılan master alaşımının
kimyasal kompozisyonu

Master
Alaşımı

Ti

Sr

B

Fe

Ca

Zn

Al

AlSr15

-

1415

-

≤0.2

≤0.2

0,011

Kalan

Temin edilen külçe şeklindeki A356 alaşımları ergitme
potasına sığacak boyutlara küçültülmek için kesilmiştir.
Ergitme 10 kg’lık indüksiyon ocağında 720 °C
gerçekleştirilmiştir.
Ergitilmiş alaşımlar RPT kalıplarına dökülmüş bunun
sonucunda azaltılmış basınç testi numuneleri elde edilmiştir.
Her parametre için ayrı ergitme işlemi gerçekleştirilmiştir.
İlk aşamada sıvı metale ilavesiz şekilde dökülmüştür. Diğer
aşamada sıvı metale AlSr15 master alaşımı ilavesiyle Sr
içeriği istenilen seviyelere getirilmiştir.
Azaltılmış basınç testi 100 mbar vakum altında
gerçekleştirilmiş olup elde edilen RPT numuneleri
incelenmiştir. İncelemeler aşamasında numuneler önce
metalografik olarak hazırlanmış, numune yüzeylerinin
görüntüsü bilgisayar ortamın aktarılmış ve bu görüntüler
üzerinde SigmaScan görüntü analiz programı yardımıyla
detaylı inceleme yapılmıştır. Elde edilen veriler Minitab
yazılımı ile istatistiksel analize tabi tutulmuştur.
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3. Sonuçlar ve Tartışma
Şekil 1’de farklı ilave parametrelerinden elde edilen RPT
numunelerine ait görüntüler verilmiştir. Görüntüler görsel
olarak genel incelendiğinde artan Sr miktarı ile porozite
oluşumun da arttığı söylenebilmektedir.

2019 İstanbul

Şekil 3’ de farklı Sr ilave değerlerinde bifilm sayılarındaki
değişimi gösteren grafik verilmiştir.

Şekil 3. Farklı döküm koşullarındaki Bifilm sayıları

Şekil 1. a) ilavesiz, b) 30 ppm, c) 300 ppm ve d) 600 ppm
Sr ilaveli dökümlere ait RPT görüntüleri.
Şekil 2’ de farklı miktarlarındaki Sr ilavesiyle Bifilm indeks
değerlerindeki değişimi gösteren grafik verilmiştir.

Grafikteki değerler dikkate alındığında 30 ppm ilavesi
dışında Sr miktarındaki artışla birlikte bifilm sayılarının artış
eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu veriden yola çıkılarak
modifikasyon işleminin bifilm sayısını etkilemeden ancak
30 ppm değerinde gerçekleşebildiği görülmektedir. 600 ppm
ilavesinde bifilm sayısının oldukça fazla bir artış gösterdiği
söylenebilmektedir.
Şekil 4’ de farklı Sr ilavelerinde ortalama bifilm uzunluğu
değerlerindeki değişimi gösteren grafik bulunmaktadır.

Şekil 2. Farklı döküm koşullarında bifilm indeks değerleri.
Grafikten de görüleceği üzere artan Sr miktarıyla birlikte
bifilm indeks değerleri artmıştır. 30 ppm ilaveli alaşımın
bifilm indeks değeri ilavesizle yaklaşık olarak aynıdır. Bu
sebeple modifikasyonun porozite miktarına etkisi olmadan
gerçekleştirilebildiği
ilave
değeri
olduğu
söylenebilmektedir. 600 ppm ilavesinde ise bifilm indeks
değerinin yaklaşık olarak 65 mm’ye ulaşarak diğerlerine
göre çok daha fazla miktarda artmış olduğu
görülebilmektedir.
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Şekil 4. Farklı döküm koşullarındaki ortalama bifilm
uzunlukları
Grafikteki değerler dikkate alındığında ortalama bifilm
uzunluğu, Sr miktarındaki artışla beraber arttığı
söylenebilmektedir. Bu artış 600 ppm değerinde diğer ilave
değerlerine göre bir hayli fazla olmakla birlikte 30 ppm
ilavesinde yaklaşık olarak ilavesiz alaşım bifilm
uzunluğuyla aynı değerlerde olduğu söylenebilmektedir.
Şekil 5’ deki grafikte farklı Sr ilavelerindeki por küreselliği
değerlerinin değişimi görülmektedir.
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Şekil 5. Farklı Sr ilave miktarların por küreselliği değerleri
Grafikten görüldüğü üzere küresellik değeri ilavesiz
numuneden 300 ppm ilaveli numuneye kadar artış
göstermekte ve 600 ppm ilaveli değerde küresellik
azalmıştır. En fazla küresellik değeri 300 ppm değerinde
elde edilmiştir. Verilerden yola çıkarak 300 ppm değerine
kadar Sr ilavesinin porozitelerde küreselliği arttırıcı bir
etkiye sahip olduğu söylenebilmektedir.
Şekil 6’ da farklı ilave değerlerindeki toplam bifilm alanı
değerlerindeki değişim görülmektedir.

Şekil 7. Farklı Sr ilavelerindeki bifilm uzunluğunun
dağılımını gösteren grafik.
Grafikteki değerler incelendiğinde 600 ppm ilaveli numune
dışındakiler yaklaşık olarak benzer bifilm uzunluğu
dağılımın sahiptir. Bununla birlikte 600 ppm değerindeki
bifilim uzunluğunda belirgin bir artış görülmektedir. 30 ppm
ilaveli ve ilavesiz numunelerin hesaplanan bifilm indeks,
bifilm sayısı ve bifilm uzunluğu değerleri yaklaşık olarak
benzer olmasına karşın bifilm uzunluğu dağılımında
azımsanamayacak bir farklılık görülebilmektedir.
Tüm verilerden yola çıkarak literatürdeki çalışmalara [10]
benzer bir şekilde bu çalışmada da Sr ilavesinin porozitelerin
dağılma eğilimini arttırdığı söylenebilmektedir. Aynı
zamanda yapılan diğer çalışmalara [11] paralel bir şekilde Sr
ilavesiyle birlikte bifilm sayısındaki artışla sıvı metal
kalitesini olumsuz etkilendiği bu nedenle de porozite
miktarını arttırdığı söylenebilmektedir.
4. Sonuç

Şekil 6. Farklı Sr ilave miktarlarında toplam bifilm alanı
değerleri.
Grafikteki değerlerden bifilm alanının Sr ilavesindeki artışla
birlikte artma eğiliminde olduğu görülebilmektedir. 600
ppm ilave değerindeki toplam bifilm alanı değeri diğerlerine
göre çok fazla artış göstererek yaklaşık 50 mm2 değerine
ulaştığı görülmektedir. Diğer verilerin aksine 30 ppm ilaveli
ile ilavesiz numunelerden hesaplanan bifilm alanı değerleri
azımsanmayacak kadar farklıdır. Bu durumun şekil 5’de
verilen küresellik değerlerinden de görüleceği gibi bifilm
şekillerindeki farklılıktan kaynaklandığı düşünülebilir.
Şekil 7’de görülen grafikte farklı Sr değerlerindeki bifilm
uzunluğu
değerlerinin
dağılımını
veren
grafik
bulunmaktadır.

Farklı oranlarda Sr ilavesine bağlı olarak porozite
oluşumunun incelendiği bu çalışmadan aşağıda verilen genel
sonuçlar elde edilmiştir.
•

Genel olarak Sr modifikasyonunun porozite miktarı ve
boyutunu arttıran bir etkisinin olduğu ve bu etkinin
belirli bir ilave miktarında (600 ppm) döküm ürünü
özelliklerini büyük ölçüde etkileyebilecek seviyelere
ulaştığı söylenebilmektedir.

•

Porozite şeklinin, bir seviyeye kadar (300 ppm), Sr
ilavesindeki artışla doğru orantılı bir şekilde
küreselleştiği görülmüştür.

•

30 ppm Sr ilavesinde bifilm indeks, bifilm sayısı ve
bifilm uzunluğu değerlerinin ilavesiz alaşım değerleriyle
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yaklaşık olarak aynı olduğu ve sıvı metal kalitesinde
önemli bir değişim olmadığı görülmüştür.
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A356 ALAŞIMINDA VANADYUM VE BOR İLAVESİNİN TANE İNCELTME ETKİSİ

A356 Alaşımında Vanadyum ve Bor İlavesinin Tane İnceltme Etkisi

GRAIN REFINEMENT EFECT OF VANADIUM AND BORON ADDITION IN A356

Grain Refinement Effect of Vanadium and Boron Addition in A356
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Abstract
Grain refining is a frequently used method in casting
processes. It is known that the elements V and B have the
effect of grain refining, improving mechanical properties,
and improving fluidity in aluminium alloys. In this study, it
is aimed to increase the mechanical properties of the A356
alloy by grain refinement. Al-10V and Al-3B master alloys
were used and 0.05% and 0.1% wt. were added.
Furthermore, in this study, sand castings and die castings
were made at 730 ° C and comparisons were made between
these two different casting methods for the microstructure
and porosity dimensions of the castings, metallographic
analysis, tensile and stiffness tests for mechanical
properties, and RPT for the bifilm index measurement were
performed. Effects of alloying elements on grain refining
were determined. Weibull analysis showed that the sand
castings were more reliable and reproducible than die
castings. Both vanadium and boron had a refining effect on
the aluminium A356 alloy. According to the tensile test
results, although vanadium had higher tensile values than
boron, according to Weibull analysis boron had more
reproducible and reliable results.

vanadyum hemde bor elementlerinin alüminyum A356
alaşımı üzerinde bir tane inceltme etkisinin olduğu
gözlemlenmiştir. Mekanik özelliklerin incelenmesi için
yapılan çekme testi sonucunda vanadyumun bor’dan daha
yüksek çekme değerleri göstermesine rağmen Weibull
analizine göre bor daha tekrarlanabilir ve güvenilir sonuçlar
vermiştir.
1. Giriş
Otomobil ve havacılık sektöründe çokça kullanılan
alüminyum alaşımlarını geliştirilmesinde en önemli nokta
muakvemet aartırma yöntemleridir. Mukavemet arttırma
yöntemlerinden en çok kullanılan yöntem tane inceltme
yöntemidir. Bu çalışmada vanadayum ve bor elementlerinin
alüminyum 356 alaşımı üzerinndeki tane inceltici etkisine
bakıldı. Alüminyum silisyum alaşımlarında tane inceltme
mukavemet artttırma etkisinin yanında mikro yapı
homojenliğide
tane
inceltme
mekanizmasının
etikilerindendir.

Özet
Döküm proseslerinde tane inceltici ilavesi oldukça sık
kullanılan bir yöntemdir. V ve B elementlerinin alüminyum
alaşımlarında tane inceltme, mekanik özelliklerin
geliştirilme, akışkanlığı arttırma gibi etkileri olduğu
bilinmektedir. Bu çalışmada A356 alaşımının mekanik
özelliklerinin tane inceltme yöntemiyle arttırılması
amaçlanmıştır. Al-10V ve Al-3B master alaşımları
kullanılmış olup ağırlıkça % 0,05 ve % 0,1 oranında
ilaveler yapılmıştır. Ayrıca bu çalışmada 730° C de kum ve
kokil kalıplara dökümler yapılmış ve bu iki farklı döküm
yöntemi arasında kıyaslamalar yapılmıştır. Yapılan
dökümler mikro yapı ve porozite boyutları için
metalografik inceleme, mekanik özellikler için çekme ve
sertlik testleri, bifilm indeks ölçümü için RPT (Vakum
Altında Katılaştırma) analizi yapılmıştır. Alaşım
elementlerinin tane inceltme üzerinde etkileri belirlenmiş
olup bunun yanında kum ve kokile yapılan dökümlerde
kuma yapılan dökümlerin kokile göre daha güvenilir
sonuçlar verdiği Weibull analizi ile gösterilmiştir. Hem

Şekil 1. (a)Alüminyumun TiAl3 partiküllerinin
çekirdeklenerek büyümesi sırasında geçirdiği aşamaların
şematik gösterimi, (b)tane inceltici ilave edilmemiş ve tane
inceltici ilave edilmiş sıvı alüminyumun soğuma eğrilerinin
gösterimi. [1,2]
Şekil 1(a)’da görüldüğü gibi sıvı alüminyuma ilave edilen
tane incelticinin çözünme sonrasında sıvı alümiinyum
içerisinde heterojen çekirdekleşme noktaları yaratması
sonucu büyümenin gerçekleştiği görünmektedir. Şekil
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1(b)’de tane inceltici ilave edilmiş ve ilave edilmemiş
durumların soğuma diyagramları verilmiştir. Bu
diyagramlarda da görüleceği gibi tane inceltici ilave
edilmemiş durumda çekirdeğin kendiliğinden oluşması için
çekirdekleşme sıcaklığı olan Tn sıcaklığının altına inmesi
ve daha sonra oluşan çekirdeğin büyümesi sırasında bir
aşırı soğuma durumu gözlemlenmektedir. Tane inceltici
ilave edilmiş durumda ise çekirdekleşmenin Tg sıcaklığında
gerçekleştiği ve bir aşırı soğuma durumu gözlemlenmediği
görünmektedir.
Alüminyum alaşımlarında tane inceltme etkisi uzun
yıllardır bilinmektedir. Endüstüride yaygınolarak Al-Ti-B
tane incelticiler kullanılmaktadır. Kullanılan bu Ti-B tane
inceltici mekanizması Al-Ti faz diyagaramındaki %1,2 de
oluşan peritektik reaksiyonun sonuncunda TiAl3 bileşiği
çökelir. Bu çökelen partiküller sıvı alüminyumdaki a-Al
kristalleri için çekirdekleşme noktası oluşturur. Bu
çekirdekleşme
noktalarından
dolayı
homojen
çekirdekleşme ve tane inceltme işlemi gerçekleşir
Alüminyum alaşımlarında titanyumdan farklı olarak bor ve
vanadyumda tane inceltici olarak kullanılmaktadır. Yapılan
araştımalara göre Ti içermeyen B tanelerinin daha küresel
yapılar oluşturduğu gözlemlenmiştir. Dışpanar tarafından
yapılan çalışmalarda da bor tanelerinin alüminyum
alaşımlarında
daha
küresel
taneler
oluşturduğu
gözlemlemiştir.  Yapılan literatür araştırmalarında
vanadyumun 500ppm altında bir tane inceltici etkisi
göstermediği belirtilmiştir bu durumunda Al-V faz
diyagramındaki
peritektik
noktadan
kaynaklandığı
düşünülmüştür[10, 11].

2019 İstanbul

kalıba yapılan dökümlerde tane inceltici etkisinin daha iyi
görülebilmesi için kalıplar 140ºC ye ısıtılmış ve daha sonra
dökümleri yapılmıştır. Üretilen basamak numuneleri
mikroyapı analizi için kesilmiş ve meteolografik işlemleri
yapılmış ve mikroyapı görüntüleri alınmıştır. Alınan
mikroyapı görüntülerinden DAS(Birinci Dentrit Kol) ve
SDAS(İkincil dentrit kol) değerleri ölçülmüştür. Bifilm
indeks değerleri için üretilen rpt numuneleri kesme
işleminde sonra zımparalanmış ve tarayıcı yardımıyla
taranmıştır. Bu tarama işleminden sonra görüntü analizi
kullanılarak
bifilm
indeks
ölçülmüştür.
Çekme
mukamevemeti için numunler işlenmiş ve çekme işlemi
ASTM E-80 standartına göre yapılmıştır.
3. Sonuçlar ve Tartışma
Yapılan mekanik testlerin, mikroyapı analizlerinin ve
Weibull analizlerinin sonuçları bu bölümde verilmiştir.
Kum ve kokil kalıplara dökülen numunelerin mikroyapı
fotoğrafları aşağıdaki gibidir.



Bu doğrultuda yapılan bu çalışmada A356 alaşımına
ağırlıkça %0,05 ve %0,1 oranında Bor ve Vanadyum ilave
edilerek kum kokil kalıplara dökümler yapılarak tane
inceltme etkisi incelenmiştir.


2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmada A356 alaşımı, AlV10 ve AlB3 master
alaşımları kullanılmıştır.Kullanılan A356 alaşımının
bileşimi Tablo 1’de verilmiştir.


Çizelge 1. A356 alaşımının kimyasal bileşimi (ağırlıkça %)
Alaşım
A356

Si
6,8

Fe
0,35

Cu
0,02

Mn
0,03

Zn
0,04

Ti
0,04

Al
Kalan

İlk olarak dökümün yapılacağı kum kalıplar için dörde bir
oranın da reçine ve sertleştirici kullanılarak kum kalıplar
yapılmıştır.
Külçeler uygun boyutlarda kesilerek rezistans fırında 730ºC
de ergitilmiştir. Yapılan ergtitme işleminden sonra sıvı
alüminyum içerisine AlV10 ve AlB3 master alaşımları
%0,05 ve %0,1 oranında ilave edilmiştir. 10 dakikalık bir
beklemeden sonra curuf alınarak bir karıştırma işlemi
gerçekleştirilmiş ve daha sonra 5 dakika daha beklenerek
basamak, çekme ve rpt numuneleri üretilmiştir. Kokil
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Şekil 2. Kokil kalıba dökülmüş numunelerin mikroyapı
fotoğrafları. (A) A356, (B) %0,05 Bor ilaveli, (C) %0,05
Vanadyum ilaveli, (D) %0,1 Bor ilaveli, %0,1 Vanadyum
ilaveli.
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Şekil 5. Kum kalıba dökülen numunelerin dendrit
uzunlukları.
Şekil 4 ve Şekil 5’te görüldüğü üzere vanadyum ve borun
birincil dendrit uzunlukları üzerinde etkisi kıyaslandığında
görülmüştür ki hem vanadyum hem bor birincil dendrit
uzunluğu üzerinde etkilidir. Bununla birlikte vanadyuma
kıyasla bor daha iyi sonuçlar vermiştir.
Şekil 3. Kum kalıba dökülmüş numunelerin mikroyapı
fotoğrafları. (A) A356, (B) %0,05 Bor ilaveli, (C) %0,05
Vanadyum ilaveli, (D) %0,1 Bor ilaveli, %0,1 Vanadyum
ilaveli.
Kum ve kokil kalıplara dökülen numunelerin birincil ve
ikincil dendrit kolu uzunlukları aşağıdaki fotoğraflarda
kıyaslanmıştır. Şekil 2. ve Şekil 3.’te mikroyapıları verilmiş
olan numunelerin birincil dendrit uzunlukları (DAS) ve
İkincil dendrit uzunlukları (SDAS) aşağıda verilmiştir.

Şekil 6. Kokil kalıba dökülen numunelerin ikincil dendrit
kolu uzunlukları.

Şekil 4. Kokil kalıba dökülmüş numunelerin dendrit
uzunlukları.

Şekil 7. Kum kalıba dökülen numunelerin ikincil dendrit
kolu uzunlukları.
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Şekil 6 ve Şekil 7’de görüldüğü üzere vanadyum ve borun
ikincil dendrit uzunlukları üzerine etkisi kıyaslandığında
vanadyumun verdiği sonuçlar (özellikle %0,1 eklendiğinde)
bora göre daha iyidir.

Şekil 10. Kum ve kokil kalıba dökülmüş numunelerin
çekme dayanımları.

Şekil 8. Bifilm sayıları.

Çekme testlerinin sonuçları kıyaslandığında görülmüştür ki
kum kalıba yapılan dökümler kokil kalıba yapılan
dökümlere göre daha iyi sonuçlar vermektedir. Ayrıca kum
kalıba yapılan dökümler arasındaki kıyaslamada vanadyum
içeren numunelerin, bor içeren numunelere göre küçük bir
farkla daha iyi olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 9. Bifilm İndeks değerleri.
Şekil 8. ve Şekil 9. ‘da numunelerin bifilm sayıları ve
bifilm indeks değerleri verilmiştir. Bifilm indeks
değerlerinin birbirine yakın olduğu, ancak bifilm sayıları
arasında ciddi farklar olduğu görülmektedir. Buradan
vanadyum içeren numunelerdeki bifilm boyutlarının daha
küçük ama sayılarının daha fazla, bor içeren numunelerin
ise bifilm sayılarının daha az ancak bifilm boyutlarının
daha büyük olduğunu çıkarımı yapılabilir.

Şekil 11. Kum ve kokil kalıba dökülen numunelerin uzama
değerleri.
Kum ve kokil kalıba dökülmüş numunelerin uzama
değerlerine bakıldığında, kum kalıba yapılan dökümlerin
kokil kalıba yapılan dökümlere kıyasla daha iyi sonuçlar
verdiği görülmektedir. Bor ve vanadyum birbiri ile
kıyaslandığında vanadyum içeren numunelerin (özellikle
kum kalıpta) daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.
Hem uzama değerleri hem de çekme mukavemetleri
Weibull analizleri ile incelenmiş ve kıyaslanmıştır.
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Şekil 12. Bor içeren numunelerin çekme mukavemetlerinin
kıyası.

Şekil 14. Bor içeren numunelerin Uzama değerlerinin
kıyası.

Bor içeren numunelerde çekme mukavemetlerinin Weibull
modülleri kıyaslandığında kum kalıba dökülen numunelerin
daha istikrarlı ve tekrarlanabilir verdiği görülmüştür.
Değerler arasındaki farkın 30 kata ulaştığı görülmektedir.
(3,8’den 111’e)

Bor içeren numunelerin Weibull modülleri incelendiğinde
kum kalıba dökülmüş numunelerin daha tekrarlanabilir
sonuçlar verdiği görülmektedir. Weibull modülleri
arasındaki fark neredeyse yedi kattır. (1.4 ten 11’e)

Şekil 13. Vanadyum içeren numunelerin çekme
mukavemetlerinin kıyası.
Şekil 13’de, kum kalıba dökülmüş numunelerin çekme
mukavemetleri kokil kalıba dökülmüş numunelere göre
daha istikrarlı ve tekrarlanabilir sonuçlar vermiştir. Weibull
modülleri arasındaki fark neredeyse dört kattır. (5,2’den
18,1’e)

Şekil 15. Vanadyum içeren numunelerin Uzama
değerlerinin karşılaştırılması.
Vanadyum içeren numunelerin (Şekil 15) Weibull
sonuçları, kum kalıba dökümlerde, kokil kalıba döküm
numunelerden 8 kat daha yüksek olduğu (0.6’dan 4.8’e)
görülmüştür.
Bu rakamlar ayrıca kum kalıba döküm numunelerinin kokil
kalıba döküm numunelerinden daha istikrarlı ve
tekrarlanabilir olduğunu göstermektedir. Bu, bor ilave
edilmiş numunelerin çekme mukavemetinin, soğutma
hızından daha az etkilendiğini gösterir.
4. Sonuç
A356 alaşımına vanadyum ve bor tane inceltici olarak
eklendiğinde, Vanadyumun daha çok SDAS, borun ise
daha çok SDAS’lar üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
Mekanik özellikler karşılaştırıldığında, vanadyumun daha
yüksek çekme mukavemetine ulaştığı (ortalama 140 MPa),
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borun ise maksimum 130 MPa seviyelerinde olduğu tespit
edilmiştir. Bununla birlikte, Weibull istatistikleri
göstermiştir ki bor ilavesi yapılan numuneler vanadyum
ilavesi yapılan numunelerden daha istikrarlı ve
tekrarlanabilir sonuçlar verdiği görülmüştür.
Elde edilen bulgular arasında en göze çarpan şey ise kum
kalıplara yapılan dökümlerin kokil kalıplara yapılan
dökümlerden daha iyi mekanik özellikler göstermesidir.
Vanadyum ve bor ilavesinin benzer bifilm indekslere sahip
olduğu görülmüştür. Bununla birlikte bifilm sayılarına
bakıldığında vanadyum içeren numunelerin porozite sayısı
daha fazla olmasına karşın porozite boyutları daha küçük
olması gözden kaçmamıştır.
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BOR OKSİT TAKVİYELİ ALÜMİNYUM KOMPOZİTİN MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
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DETERMINATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF BORON OXIDE REINFORCED ALUMINUM
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Abstract
In this study, boron oxide reinforced aluminium composite
lost foam cast with method is produced. Boron oxide
powder, 1050 and A356 alloys 0,5% and 1% in rates
added. The produced metal matrix composite materials,
microstructure with SEM, hardness and wear properties
examined.
Özet
Bu çalışmada, kaybolan köpük döküm yöntemiyle bor oksit
takviyeli alüminyum kompozit üretilmiştir. Bor oksit tozları
1050 ve A356 alaşımlarına %0,5 ve %1 oranlarındaki ilave
edilmiştir. Üretilen metal matrisli kompozit malzemenin
SEM ile mikroyapısı, sertlik ve aşınma özellikleri
incelenmiştir.
1. Giriş
Bor oksit (di-bor tri oksit), amorf camsı halde ve iki farklı
forma sahip kristal yapıda bulunabilir. Amorf formu
renksiz, kokusuz, sert, camsı yapıya sahip bir katıdır ve
genellikle borik asidin dehidrasyonu yöntemiyle üretilir.
En yaygın kristal hali hegzagonal bor oksit, normal
şartlarda kararlı halde bulunur. Bor oksidin diğer kristal
hali ise daha az rastlanılan monoklinik bor oksit, normal
şartlar altında termodinamik olarak kararlı değildir. Bu
kristaller; sert, beyaz ve kokusuzdur. Beyaz katı kristal
formdadır. Özgül ağırlığı 1840 kg/m3. Erime noktası 723738 Kelvin [1].
Bor mineralleri genellikle Na+, Ca++ ve Mg++ gibi bir
alkali katyonla birleşmiş sulu boratlardır [2].
A356
(Al-Si-Mg)
alüminyum
alaşımı
yüksek
dayanım/ağırlık oranı, üstün dökülebilirlik özelikleri ve
yaşlandırma ile mekanik özellikleri iyileştirilebildiğinden
dolayı, otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılan
alaşımlardır [3].
A356 alaşımı Al-Si-Mg içermekte olup iyi dayanım ve
süneklik gerektiren karmaşık dökümler, transmisyon
kutuları, kamyon aksları muhafazaları, kamyon jantları,

silindir blokları, tren tankları gibi birçok yerde
kullanılmaktadır [4].
Aşınma önemli problemlerden biri olup, yük, hız ve çevre
şartlarından etkilenmektedir [5-8].
Al, Mg, Ti, Cu elementleri ve alaşımları MMK üretiminde
matris malzemesi olarak sıkça kullanılan elementlerdir.
Özellikle Al ve alaşımlarının, korozyon dirençlerinin
yüksek olması, yoğunluklarının düşük olması, düşük
ergime
sıcaklıkları,
termal
iletkenliklerinin
vb.
özellikleriyle matris malzemesi olarak kullanımı yaygındır
[9].
Alüminyum kompozitlerin kullanılması ile araçlarda
ağırlık tasarrufu ve yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. Düşük
özgül ağırlık taşıma endüstrisinde önemli bir yer
tutmaktadır.
MMC'nin mekanik özellikleri donatı hacim oranına ve
donatı parçacık boyutuna göre değişir. Takviye hacmi
oranı, artan gerilme mukavemeti gibi mekanik özelliklerde
sabit bir artış olduğunu göstermektedir; bazı çalışmalar,
takviye edici özel bir hacim gibi belirli mekanik
özelliklerin, sonardan çekme mukavemetini azalttığı
görülmüştür. Takviye partikül ebadı küçüldükçe mekanik
özellikler iyileşir [15].
1050 alaşımının özgül ağırlığı yaklaşık 2700 kg/m3‘tür.
1050 ve A356 alaşımlarının bor oksit partikül ilavesiyle
sertlikte artış, aşınmada azalma hedeflendi. Partikül
takviyesiyle SEM cihazında inceleme yapılmasının
ardından sertlik ve aşınma testlerine tabi tutuldu.
Bu çalışma kapsamında, 1050 alaşımı ve A356 alaşımına
partikül bor oksit ilavesi gerçekleştirilmiştir. Bor oksit
ilavesi yüzdelerine bağlı olarak aşınma, sertlik ve taramalı
elektron mikroskobunda inceleme yapılmıştır.
2. Deneysel Çalışmalar
Bor oksit -3,15×10-4m ye kadar elendi. Elenen bor oksitler
için köpük kalıp kullanıldı. Farklı boyutlarda kesilen
köpük kalıpların hacimleri hesaplandı. Hesaplara göre bor
oksit partikülleri eklendi. İlk denemede köpük kalıplar
arasına yerleştirmeyi düşündük fakat fazla geldiğinden
dolayı %’lik katkıyı azalttık. Azaltmamıza rağmen yine
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sığmadığı görüldü. Bu sefer de köpük kalıpları ikiye
bölündü ve içleri oyuldu. İçine bor oksit yerleştirildikten
sonra köpükten ince kapak yapıldı. Yapılan köpük kapak
iki açık yüzeyden birisinin yüzeyi kapakla kapatıldı. Bu
şekilde döküm yapıldığında kapaktan öncekilere döküm
ulaşırken kapaktan sonrasına ulaşılmadığı fark edildi ve
yöntem değiştirildi. %’lik katkı tekrar azaltıldı, iki köpük
kalıptan bir kalıbın oyulup üzerinin bor oksit tozu
doldurulup üzerine diğer kalıbı tutması için tutkal sürüldü.
Fakat bu tutkalın SEM’deki testler sonrası Ca pikine
rastlandı ve bu yöntemden de vazgeçildi. Yeni yapılan
kalıpların girintili çıkıntılı(geçirimli) kalıplar olarak
yaptığımızda yapıştırıcıya ihtiyaç duyulmayacağı için Ca
piki göstermeyecekti. Şekil 2’de görülen köpük kalıp
kesildi. Oyuk olan kısmına bor oksit tozları yerleştirildi ve
üst kapağı kapatıldı. Bu yöntemle bor oksit ilavesi %1 ve
%0.5 oranlarında yapıldı. 1050 alaşımı ve A356 alaşımı
kullanıldı. Yapılan köpük kalıplar kum içerisine gömüldü,
yolluk açıldı ve döküm gerçekleştirildi. Yatay ve dikey
olarak döküldü. Dikeyde, kalıpların birleşim yeri
olmasından dolayı ayrılmalar görüldüğü için dikey
dökümden vazgeçildi.

2019 İstanbul

Bu çalışmada, B2O3 partikülleri farklı oranlarda (% 0.5 ve
% 1) A356 ve 1050 alüminyum alaşımlarına eklenmiştir.
750 ºC'de yapılan dökümde, köpük kalıbın etrafına kumla
kaplanır. Şekil 1 ve şekil 2'de, şematik köpük kalıba
dökümü gerçekleştirilir. SEM’de incelendi. İncelenen
numunelere sertlik ve aşınma testleri uygulandı.
3. Sonuçlar ve Tartışma
3.1 Sertlik Grafikleri

Şekil 3. A356 Alaşımına Bor Oksit İlavesinin Sertliğe
Etkisi
A356 alaşımına ilave edilen %0.5 B2O3 %1 B2O3’e göre
daha az sertlik artışı göstermiştir.

Şekil 1. Köpük Kalıp Modeli

Şekil 4. 1050 Alaşımına Bor Oksit İlavesinin Sertliğe
Etkisi
Şekil 2. Köpük Kalıp Modeli
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1050 alaşımında bor oksit ilavesi %1’de %0.5’e göre daha
az sertlik elde edilmiştir.
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3.2. Aşınma Grafikleri
A356 Alaşımı %0,5 B2O3
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1050 Alaşımı %1 B2O3
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Şekil 5. A356 Alaşımı %0,5 B2O3 Aşınma Sonuçları
A356 alaşımı %0.5 bor oksit ilavesiyle aşınması
azalmıştır.

A356 Alaşımı %1 B2O3
AŞINMA SAYISI

1
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1050 Alaşımı %0,5 B2O3

Şekil 7. 1050 Alaşımı %0,5-%1 B2O3 Aşınma Sonuçları
%1 Bor oksit katkının %0.5 bor oksit katkıya göre daha
çok aşındığı görülmektedir.
3.3. SEM ve EDS Görüntüleri

A356 Alaşımı
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Şekil 6. A356 Alaşımı %1 B2O3 Aşınma Sonuçları
A356 Alaşımı %1 B2O3 katkısı aşınmayı azaltmıştır. %0.5
B2O3 ilavesi daha çok aşınmayı azaltmıştır.

Şekil 8. A356 Alaşımı %1 B2O3 SEM Görüntüsü(x1,500)
A356 Alaşımı %1 B2O3 SEM görüntüsünde 2 EDS
taraması yapıldı. Atom ağırlığı farkından dolayı
kaynaklanan renk farkının görülmesi açısından 2 EDS’e
yer verildi.
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Şekil 9. SEM görüntüsünde 1 numaralı işaretlenen yerin
EDS’i

Şekil 12. SEM görüntüsünde 1 numaralı işaretlenen yerin
EDS’i

1 numaralı EDS’te beklendiği gibi bor elementi çıkmıştır.

1050 Alaşımı %0.5 B2O3 katkıya göre bor elementinin
oranı daha düşük çıkmıştır.

Şekil 10. SEM görüntüsünde 2 numaralı işaretlenen alanın
EDS’i
2 numaralı EDS’te Al ve Si elementleri çıkmıştır.
Şekil 13. A356 Alaşımı %0,5 B2O3 Topografik Görüntüsü

Şekil 11. A356 Alaşımı %0,5 B2O3 SEM
Görüntüsü(x1,500)
Bor elementi, beyaz gözüken yerlerde bulunduğundan,
daha çok oralardan EDS alındı.
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Şekil 14. A356 Alaşımı %0,5 B2O3 Topografik Görüntüsü
Şekil 13 ve Şekil 14, Topografik görüntülerinden
anlaşılacağı üzere bor oksitin yapıda olduğu
anlaşılmaktadır.
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Şekil 18. SEM görüntüsünde 1 numaralı işaretlenen yerin
EDS’i

Şekil 151. 1050 Alaşımı %1 B2O3 SEM
Görüntüsü(x1,500)
2 noktaya, 1 alana bakılmıştır. 2 numaralı EDS’e yer
verilmiştir, daha iyi bir sonuç için.

Şekil 16. SEM görüntüsünde 2 numaralı işaretlenen yerin
EDS’i
İstenen elementlere Şekil 15’teki 2 numaralı EDS’te
rastlanmıştır.

Şekil 17. 1050 Alaşımı %0,5 B2O3 SEM
Görüntüsü(x1,500)

A356 %0.5 B2O3 katkıya göre bor elementinin oranı daha
yüksektir.
4. Sonuç
A356 alaşımına %0.5 katkı %1 katkıya göre daha az sertlik
artışı görülmektedir (Şekil 3). 1050 alaşımında bor oksit
ilavesi %1’de %0.5’e göre daha az sertlik elde edilmiştir
(Şekil 4).
A356 alaşımı %0.5 bor oksit ilavesiyle aşınması azalmıştır
(Şekil 5).
A356 Alaşımı %1 B2O3 katkısı aşınmayı azaltmıştır. %0.5
B2O3 ilavesi daha çok aşınmayı azaltmıştır (Şekil 6).
1050 alaşımında %1 bor oksit katkının %0.5 bor oksit
katkıya göre daha çok aşındığı görülmektedir (Şekil 7).
SEM görüntüleri sonucunda, tutkal kullanıldığından dolayı
köpük kalıbın kullanımı değiştirilmiştir. Ca pikinin Bor
minerallerinden geldiği sonucuna varılmıştır.
G. Akıncıoğlu ve diğ. /Bor oksit tozunun fren balatalarının
tribolojik özelliklerine etkisi adlı çalışmasında artan
sıcaklıkla birlikte sürtünme katsayıları düşüşe geçmiştir
sonucuna varılmıştır [36].
G. Akıncıoğlu ve diğ. /Bor oksit katkısı fren baltasının
sertliğini az miktar arttırmıştır. Bor oksit tozu ticari
balataya göre %7 daha serttir. Yoğunluk sonuçlarına göre
bor oksit katkılı numunenin yoğunluğu ticari numuneye
göre daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır.
Sürtünme katsayısı sonuçlarına göre, bor oksit katkılı
numunenin sürtünme katsayısı ticari numunenin sürtünme
katsayısından yüksektir. Bor oksit katkılı fren balatalarının
taşıtların fren balatası olarak kullanılmasının uygun olduğu
sonucuna varılmıştır [41].
SEM görüntülerinde B ve O’ e rastladık (Şekil 9, Şekil 12,
Şekil 16, Şekil 18). A356 alaşımı %0,5 B2O3 topografik
görüntülerinden anlaşılacağı üzere bor oksitin yapıda
olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 13, Şekil 14).
Sonuç olarak, ileriki çalışmalarda numuneye XRD
yapıldıktan sonra bileşik olarak yapıya dahil olup olmadığı
incelenecektir.

1 numaralı yerin EDS’i alınmıştır.
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ABSTRACT
In this study, it is aimed to produce metal matrix
composites with high strength graphene addition in
aluminum having low density, high corrosion resistance
and easy formability. In the study, A356 alloy was made
of graphene reinforced aluminum matrix composite by
using% 0,4 of graphene addition to filled mold casting,
compression casting, sand mold casting, gravity casting
methods. Three-point bending tests of the composite
structure produced as a result of the castings were made.
According to the test results, it was observed that graphene
supplementation increased the increase in the aluminum
matrix.
ÖZET
Bu çalışmada, düşük yoğunluğa, yüksek korozyon
direncine ve kolay şekillendirilebilirliğe sahip alüminyum
içerisine yüksek dayanım özelliğine sahip grafen ilavesi ile
metal matirsli kompozit yapımı amaçlanmıştır. Çalışmada
A356 alaşımına ağırlıkça % 0,4’lük grafen ilavesi
yapılarak dolu kalıba döküm, sıkıştırma döküm, kum
kalıba döküm, gravite döküm yöntemleri kullanılarak
grafen takviyeli alüminyum matrisli kompozit üretimi
yapılmıştır. Yapılan dökümler sonucunda üretilen
kompozit yapının üç nokta eğme testleri yapılmıştır. Test
sonuçlarına göre grafen takviyesinin alüminyum matrisi
içinde muavemet artışı sağladığı görülmüştür.
1.Giriş
Kompozit terimi, geniş manada iki veya daha fazla
sayıdaki aynı veya farklı gruptaki malzemelerin, en iyi
özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir
özellik çıkarmak amacıyla, bu malzemelerin makro
seviyede birleştirilmesiyle oluşan malzemelere “Kompozit
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Malzeme” denir. Başka bir deyişle birbirlerinin zayıf
yönünü düzelterek üstün özellikler elde etmek amacı ile
bir araya getirilmiş değişik tür malzemelerden veya
fazlardan oluşan malzemeler olarak da adlandırılabilir[1].
Alüminyum, düşük yoğunluğu, yüksek korozyon
dayanımı,
kolay
şekillendirilebilirliği,
alaşımlandırıldığında mukavemet arttırılabilmesi, geri
dönüştürülebilirliği yüksek olması gibi özelliklerinden
dolayı endüstride önemli bir yere sahiptir[2].
Alüminyuma bakır, çinko, silisyum, magnezyum,
manganez, demir, nikel, titan vb. elementleri ilave edilerek
alaşımlama yapılır. Özellikleri; hafif olmaları, ısı ve
elektrik iletkenlikleri, ısıl işlemlere elverişli olmaları ve
bazı kimyasal etkilere karşı dayanıklı olmalarıdır.
Alüminyum alaşımları döküme elverişlidir. Aynı zamanda,
dövme, çekme ve haddeleme ile biçimlendirilen
alüminyum alaşımları da hazırlanmaktadır. Korozyona
dayanıklı ve zehirlenme tehlikesi yaratmadıklarından ilaç
sanayinde ve gıda maddelerinde koruma maddesi olarak
kullanılmaktadır[3].
Grafen, sp, sp2, ve sp3 hibritleşmesi yapabilen karbon
elementinin bir allotropu olan grafitin tek bir tabakasına
verilen isimdir. İlk olarak 1994 yılında Boehm, Setton ve
Stumpp
tarafından
grafen
ismi
litaratüre
kazandırılmıştır[4].


2019 İstanbul 			

9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu - 9th International Aluminium Symposium

•

ALUS’09


Çizerge 1 Tek Tabakalı Grafenin Genel Özellikleri [4].
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2. Deneysel
Dolu kalıba döküm yöntemi için 30x30x10 mm
boyutlarında 3 köpük arasına ağırlıkça %0.4 grafen
eklenmiştir. Rezistans fırınında 750 0C’de 2 saat ergitilen
A356 alüminyum alaşımını kum içine gömülmüş köpüğe
dökümü yapılmıştır. Denenen diğer dolu kalıba döküm
yönteminde
köpük
katmanları
arasına
grafen
yerleştirildikten sonra 20x20x20 mm boyutlarında küp
şeklinde köpük içi oyulup oyuk içine ağırlıkça %0.4 toz
grafen doldurup döküm yapılmıştır. Kum içinden alınan
numuneler metalografi işlemleri yapıldıktan sonra
ultrasonik temizleme yapılarak taramalı elektron
mikroskobu (SEM)’nda EDS analizleri yapılmıştır.
Sıkıştırma döküm yönteminde, boyları 5 mm ve 10 mm
olarak kesilen A356 çekme çubuğu numunelerini 3
katmanı arasına grafen eklenmiştir. Hazırlanan katmanlar
rezistans fırınında 700 0C’de 1,2 ve 3 saat olacak şekilde
bekletilmiştir. Bu yöntemde amaç alüminyumun ergiyip
grafen tozunun üstünü sarmasıdır. Fırından alınan
numuneler 150 bar’lık basınç altında preslendikten sonra
kesilerek metelografi işlemleri, ultrasonik temizleme ve
SEM incelemeleri yapılmıştır.
Kum kalıba döküm yönteminde boyutları 20x20x120 mm
kare prizma şeklinde kalıp hazırlanmıştır. Sıvı alüminyum
ile kalıbın yarısı doldurulduktan sonra toz grafen eklenmiş
ve kalan boşluk tekrar alüminyum ile doldurulmuştur. Oda
sıcaklığında soğumaya bırakılan numuneler sonra rezistans
fırınında 630 0C’de 20 dakika ısıtma yapılmıştır. Fırında
alınan numunelere 220 bar basınç altında preslenmiş ve

presleme işlemi uygulanan numunelere üç nokta eğme
testi yapılmıştır.
Denenen başka bir kum kalıba döküm yönteminde,
alüminyum folyo içerisine grafen eklenmiştir. Bu yöntem
3 farklı şekilde grafen eklenerek denenmiştir.İlkinde sıvı
alüminyumun ortasına, ikincide kalıp tabanına, üçüncüde
kalıp ortasına folyoyu dik olarak yerleştirerek yapılmıştır.
Numunelerin oda sıcaklığında soğumasından sonra 630
0C’de alüminyum yarı katı faza geçinceye kadar fırında
bekletilmiştir. Fırından alınan numune 220 bar basınç
altında preslenmiş ve presleme işlemi görmüş numuneler
üç nokta eğme testleri yapılmıştır.
3. Tartışma ve Sonuç
Dolu kalıba döküm sonucunda grafenin yoğunluğunun
alüminyumun (2,7 g/cm3) yoğunluğu ile olan farkı ve
grafenin ıslatmama özelliklerinden dolayı döküm
yüzeyinde heterojen şekilde toplandığı görülmüştür. SEM
incelemeleri sonucunda heterojen şekilde bölgesel olarak
biriken grafenin çok az bir miktarının alüminyumla
sarıldığı görülmüştür.
Küp köpük içerisi oyularak yapılan döküm sonrasında
SEM incelemeleri ilk yapılan testlerle aynı sonuçlar
görülmüştür.

Şekil 1. Dolu kalıba döküm yöntemi sonucu sem
görüntüleri (A:X150, B:X500, C:X1000, D:X3000).
Sıkıştırma döküm yönteminde, 1 saat sonunda alınan
numunede alüminyumun grafen yüzeyini kaplayamayıp
katmanların dağıldığı, 2 saat sonunda alınan numunede
alüminyumun grafen yüzeyini kapladığı fakat metelografi
işlemleri sırasında numunelerin katmanlarının dağıldığı, 3
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saat sonunda fırından alınan numunede alüminyumun
grafen yüzeyini kapladığı görülmüştür. Metelografi
işlemleri sonrası yapılan SEM incelemelerinde
katmanların aralarında bölgesel olarak karbon piklerine
rastlandı.

denemelerde taban, orta ve dik şekilde yerleştirilerek
yapılan dökümlerin üç nokta eğme testleri yapılmıştır.
Üç nokta eğme testleri mesh açıklığı 8 cm, eğme hızı
dakikada 1 mm olucak şekilde testler yapılmıştır. Test
sonuçları;

Şekil 3. Grafen toz orta – Grafensiz alüminyum üç nokta
eğme test sonuçları
Şekil 3’de grafen eklenmemiş A356 alüminyum
alaşımının gerilmesi 20 MPa’a kadar çıktığı görülürken,
kalıbın ortasına ağırlıkça %0.4 grafen eklenen
numunelerin gerilme değerleri 25-30 MPa arasında olduğu
görülmüştür.

Şekil 2. Sıkıştırma Döküm Sonucu SEM Görültüleri
Denenen yöntemler sonucunda grafenin alüminyum ile
teması sonucu ıslatmama özelliği ve düşük yoğunluğundan
dolayı sadece bölgesel olarak katmanlar arasında
toplandığı gözlemlenmiştir.
Kum kalıba döküm yöntemi ile yapılan dökümlerde
grafenin ıslatmama özelliği ve düşük yoğunluğundan
dolayı sıvı alüminyum yüzeyine çıktığı gözlemlendi. Bu
gözlemler sonrasında alüminyum folyo ile yapılan
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Şekil 4. Alüminyum folyo içine grafen toz – grafensiz
alüminyum üç nokta eğme test sonuçları
Şekil 4’de grafen eklenmemiş A356 alüminyum
alaşımının gerilmesi 20 MPa’a kadar çıkarken, alüminyum
folyo içine grafen eklenen numunelerin gerilme değerleri
20-25 MPa arasında değişmektedir.
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Şekil 6. Üç nokta eğme test sonuçlarına göre uzama
değerleri
Üç nokta eğme sonuçlarına göre, kum kalıba yapılan
dökümlerde (Şekil 3) alüminyum folyo ile yapılan testlerin
sonuçlarının (Şekil 4) folyo kullanılmadan yapılan
testlerin sonuçlardan daha düşük dayanımlar gösterdiği
görülmüştür.

4. Sonuç
Yapılan testlerin sonuçlarına ve SEM incelemelerine göre,
grafen takviyesi olmayan A356 alüminyum alaşımının
gerilme değeri 20 MPa’iken ağırlıkça %0.4 grafen
takviyesi yapılan dökümlerde gerilme değerlerinin 25-30
MPa değerlerine çıkarttığı görülmüştür. Bu çalışma
sonucunda grafen takviyesinin A356 alüminyum
alaşımında gerilme değerlerini %25 - %50 arasında artış
sağladığı görülmüştür.
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Abstract
Iron is a common impurity in aluminum alloys. It remains
within the structure by entering the structure from raw
materials used during primary production as well as from
scraps used during secondary production. Iron may enter the
final product, particularly as a result of the interaction
between injection steel and liquid metal during the casting
of aluminum-silicon alloys, which are most preferred for
HPDC and are widely used in the industry. Although the
increase in Fe content is known to adversely affect ductility,
the mechanism cannot be fully explained but porosity which
is closely related to iron intermetallics is suspected.
However, there is also the possibility that the iron may be
nucleated on the wetted surfaces of the bifilms which have
entered the liquid metal during casting. In this study,
different iron contents, iron containing intermetallics and
their relation to bifilms were investigated. SEM, bifilm index
and spectral analysis were applied to the obtained samples.
As the Bifilm index decreased, Fe intermetallics increased.
Fe intermetallics precipitate on bifilm.
Özet
Demir, alüminyum alaşımlarında yaygın bir empüritedir.
Birincil üretim sırasında kullanılan hammaddelerden ve
ikincil üretim sırasında kullanılan hurdalardan yapıya girer
ve yapı içerisinde kalır. Demir, özellikle HPDC için en çok
tercih edilen ve endüstride yaygın olarak kullanılan
alüminyum-silisyum alaşımlarının dökümü sırasında
enjeksiyon çeliği ve sıvı metal arasındaki etkileşimin bir
sonucu olarak nihai ürüne girebilir. Demir içeriğindeki
artışın sünekliği olumsuz yönde etkilediği bilinmesine
rağmen, mekanizma tam olarak açıklanamamaktadır, ancak
demir intermetallikleri ile yakından ilgili olan poroziteden
şüphelenilmektedir. Bununla birlikte, demirin, sıvı metale
döküm sırasında giren bifilmlerin ıslak yüzeyleri üzerinde
çekirdeklenmesi ihtimali de vardır. Bu çalışmada, farklı
demir içerikleri, demir içeren intermetallikler ve bunların
bifilmler ile olan ilişkileri incelenmiştir. Elde edilen
örneklere SEM, bifilm indeksi ve spektral analiz yöntemleri
uygulanmıştır.
Bifilm
indeksi
azaldıkça
Fe
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intermetaliklerinin
arttığı
gözlemlenmiştir.
intermetalikleri bifilmler üzerinde çökmektedir.

Fe

1. Giriş
Demirin Al-Si dökme alaşımlarında genellikle bir veya
birden çok yolla zararlı etkilerinin olduğu bilinmesine
rağmen mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır.
Alüminyumdaki demirin katı çözünürlüğü denge
durumunda %0.05’ten az olduğu için, alüminyum
alaşımlarındaki demirin hemen hemen hepsi ikinci faz
partiküllerini oluşturur [1].
Alüminyum ve demir sistemlerindeki çok sınırlı çözünürlük
nedeniyle etkileşim sırasında intermetalik bir bileşik formu
oluşur. [2] Bunlar genellikle üç farklı morfolojide
gruplanabilir: çokyüzlü kristaller, Chineese script veya ince
plakamsılar [3]. Si'nin yokluğunda, oluşan baskın fazlar
Al3Fe ve Al6Fe'dir, fakat Si mevcut olduğunda baskın fazlar
Al8Fe2Si (alfa veya α-faz olarak bilinir) ve Al5FeSi'dir (betaveya β-faz olarak bilinir) [4]. Cu’nun varlığında ise
oluşabilecek intermetalik fazlar Al7FeCu2 ve AlCu2 dir [5].
Şüphesiz, ikili Al-Fe ve üçlü Al-Fe-Si fazları, alüminyum
alaşımlarındaki mikro yapının önemli bir parçasını
oluşturur. Döküm sırasında oluşan partiküller, sonraki
fabrikasyon adımlarında ya da serviste malzeme
özelliklerine etki edebilir. Örneğin; β-AlFeSi plaka tipi fazın
alaşım özellikleri üzerine zararlı bir etkisi vardır. β-AlFeSi
plaka tipi sonuç olarak ayılma hatasına neden olan, kırılma
başlangıcını tetikleyen potansiyel siteler gibi davranır [6].
Al3Fe ve α-AlFeSi gibi diğer fazlar alüminyum matriksi için
katodiktir ve yüzeyde var olduğunda, iletken sıvılardaki
yüzeyin pitting saldırısını destekler [7].
Demir içeren fazların büyüklüğü ve miktarı katılaşma
oranından kuvvetli bir şekilde etkilenirken, Mn, Cr, Ni, Mo,
Co, Sr, K ve Be gibi alaşım elementlerinin varlığı da
intermetalik fazların morfolojisini değiştirir [3]. Yavaş
soğutma oranları daha büyük boyutlu intermetalik üretirken,
yüksek soğutma oranları intermetaliklerin yoğunluğunu
arttırır. Yalnız demirin ilave edilmesi, intermetalik
oluşumunda Si ya da Fe + Si ilavelerinin her ikisinde de daha
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etkili olur. Alaşım kompozisyonu ve soğutma oranı
intermetalik fazların dengesini kontrol eder; düşük soğutma
hızlarında ve yüksek bir Fe/Si oranında ikili Al-Fe fazları
çoğunlukta olur; yüksek bir Si içeriğinde ve düşük soğutma
hızında β-Al5FeSi fazı baskındır; bu ikisinin arasında αdemir intermetalikleri (örn. α-Al8Fe2Si) bulunur; δ-demir
Al4FeSi2 intermetaliği gibi Si’ce zengin üçlü fazlar yüksek
soğutma oranlarında ve ağırlıkça %0,9’lu ve daha fazla Si
içeriklerinde dengelenir [1].
Endüstride geniş kullanım alanına sahip olan Al-Si
alaşımlarının daha geniş uygulamaları, kaba ve iğnesel
demir fazının mekanik özellikleri olumsuz etkilemesi
yüzünden sınırlandırılmıştır.
Sürekli olarak rapor edildiği gibi Fe seviyesi arttıkça Al-Si
bazlı alaşımların sünekliği azalmaktadır. Demirin süneklik
üzerine olumsuz etkisi 2 ana nedenle olur:
•
Demir içeren intermetaliklerin boyutu ve sayısal
yoğunluğu demir içeriği ile yükselir ve bu nedenle bunlar
doğrudan kırılma mekaniğine katıldığı için, ortamda ne
kadar çok intermetalik varsa süneklik o kadar düşer.
•
Demir seviyesi artarken, porozite de artar ve bu
tipteki döküm kusuru süneklik üzerine önemli bir etkiye
sahiptir [4].
Ötektik Si'nin β plakalarındaki çekirdeklenmesi literatürde
önerilmiştir. Bununla birlikte, doğrudan kanıt henüz
sunulmamıştır. Ayrıca β plakalarının etkili gözenek
çekirdeklenme yerleri olduğu ve bu nedenle dökümlerde gaz
gözenekliliğini artırdığı öne sürülmüştür [27tez] Bu fazın
plaka benzeri morfolojisinin katılaşma sırasında şiddetli
beslenme güçlüklerine ve sonunda gözenek oluşum
eğilimini arttırması beklenir. Yüksek demir içeriklerinde
gözenek oluşumunun, interdendritik akış kanallarını bloke
eden kaba β plakamsıların çökeltilmesinden kaynaklandığı
öne sürülmüştür [8]. Sıvı metal; katılaşması sırasında çöken
uzun dallanmış β plakaların arasındaki boşluğu
besleyememesi nedeniyle büyük büzülme boşluklarının
oluşmasına neden olur [9].
Fakat Cao ve Campbell [10], yaptıkları çalışmada Fe
bakımından zengin fazların, çift oksit filmlerin ıslak
yanlarında çekirdek oluşturabilirken, oksit filmlerinin kuru
taraflarının boşluğu Fe bakımından zengin fazlarda ve
alüminyum matriksinde yaygın olarak görülen çatlakları
oluşturduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca Dışpınar ve Campbell
[11], bifilmlerin çift doğası nedeniyle; birbiriyle
bağlanmayan kuru yüzeylerin tersine, bifilmlerin ıslak dış
yüzlerinin, birçok intermetalik ve ikinci fazın oluşumu ve
büyümesi için mükemmel uygun substratlar oluşturduğunu
belirtmişlerdir.

•

ALUS’09

özellikleri üzerindeki etkisini ve demir içeriğinin bifilm
indeksi üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.
2. Deneysel Çalışmalar
Çizelge 1’de spektral analiz sonuçları verilen 1050 ve A380
alaşımları SiC-A3 potalarda 500 g. ergitilmiştir Ergime
işlemi tamamlandıktan sonra Ф=10 ve h=100 mm
boyutlarındaki düşük karbonlu çelik çubuk, pota içerisine
ilave edilmiştir. 1,4,7 ve 24. Saatlerin sonunda çelik
çubuklar potadan çıkarılarak kum ve kokil basamak
kalıplara döküm yapılmıştır. Elde edilen döküm parçaları
kalınlıklarına göre kesilerek 3 farklı soğuma hızına ait
numuneler elde edilmiştir. Elde edilen numunelere SEM
(JEOL 5600), mikroyapı, vickers sertlik, bifilm indeks, ve
Spektrometre (Thermo Scientific 4460 Metal Analyzer)
analizleri yapılmıştır.
Çizelge 1. Alaşımların kimyasal bileşimleri.
%
Si
Fe Cu Mn Mg Zn Sn
Al
1050 0,25 0,4 0,07 0,03 0,06 0,06 - Kalan
A380 8,31 0,47 3,14 0,32 0,11 0,92 0,14 Kalan

Şekil 1. Sıvı metal ve Fe çubuk şematik gösterimi.
Çelik çubukların etrafları, oksitlerini arındırmak maksadıyla
zımparalanarak kaba temizlikleri yapıldıktan sonra
potalardaki ergimiş alüminyumun içine Şekil 1’deki gibi
daldırılmıştır. Demir çubuklar belli tutma sürelerinin
ardından maşa vasıtasıyla potadan alınmış ardından döküm
işlemi gerçekleşmiştir. Çalışma sıcaklığı 750°C’olarak
seçilip, daldırma, tutma ve döküm işlemleri de bu sıcaklıkta
gerçekleştirilmiştir. Ergitme ve çelik çubukların eriyik
içinde bekletilmesi Wisetherm marka rezistanslı fırında
gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışma, farklı soğutma hızlarının intermetalik morfoloji
üzerindeki etkisini, intermetalik fazların alaşımın mekanik
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Şekil 4’te ergiyik içinde tutulan demir çubukların
görüntüleri verilmiştir. Bu numunelerin spektral analiz
bulguları Çizelge 2’de gösterilmiştir.
Çizelge 2. Deney numunelerinin spektral analiz sonuçları.

Şekil 2. Deneylerde kullanılan kum ve kokil basamak
kalıplar.
Farklı soğuma hızlarını elde etmek amacıyla döküm işlemi
Şekil 2’de gösterilen kum ve basamak kalıplara yapılmıştır.

saat
Fe
Si
Cu
Mn

1 sa.
0,201
6,561
2,306
0,018

A380
4 sa. 7 sa.
0,682 0,239
6,283 6,306
3,959 2,047
0,009 0,003

24 sa.
1,4013
6,1559
3,4057
0,0115

1 sa.
0,313
0,083
0,033
0,002

1050
4 sa. 7 sa.
1,264 1,456
0,079 0,081
0,038 0,035
0,009 0,021

24 sa.
2,471
0,0763
0,033
0,0371

Şekil 3. Basamak kum ve kokil kalıp ölçüleri.
Döküm işleminin yapıldığı kalıpların ölçüleri Şekil 3’te
verilmiştir.
Katılaşmanın ardından her bir basamağın kenarlarından orta
noktalarına kadar gelecek uzunluklarda ve 10 mm
genişliğinde numuneler kesilip alınmıştır Alınan numuneler
sıcak bakalite alınarak sırasıyla 180, 240, 400, 600, 800 ve
1200’lük zımparalar ile zımparalanıp, 6 µm tane boyutuna
sahip elmas pasta ile parlatılmıştır. Parlatma işleminin
ardından dağlama işlemi uygulanmamıştır.
Bifilm indeksi tayini için RPT cihazında hazırlanan
numuneler SigmaPlot programı yardımıyla hesaplanmıştır.

Şekil 5. Tutma zamanına bağlı demir içeriği değişimi.
Şekil 5’te Çizelge 2’deki spektral analiz bulgularından
yararlanarak zamana bağlı olarak değişen demir içeriği
gösterilmiştir. 1050 deki demir içeriğinin A380 e göre daha
fazla arttığı grafikte görülmektedir. Bunun nedeni A380’nin
Silisyum içermesi olabilir.

3. Sonuçlar ve Tartışma
a)

Şekil 6. A380 alaşımında 1 saat tutulan demir çubuğun
etrafının SEM görüntüleri.

b)

Şekil 4. a)1050 ve b) A380 alaşımında sırasıyla;
daldırılmayan ve 1 sa, 4 sa, 7 sa ve 24 sa tutulan numunelerin
görüntüleri.
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Demir alüminyum alaşımının içeriğine Şekil 6’daki gibi
katılmıştır. Bu bacalar tutma süresi arttıkça demir çubuğun
etrafından birleşip bütünleşmiştir.
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Şekil 9. 24 saat bekletilen A380 alaşımının kum kalıp kalın
basamak SEM görüntüsü.
Kalın basamakta porozite ve demir intermetaliği ilişkisine
numunenin daha geniş alanında rastlanmıştır. Şekil 9’da irili
ufaklı poroziteler ve bunların etrafındaki β-intermetaliği
görünmektedir.
20kV x300

x20

Şekil 7. 24 saat bekletilen A380 alaşımının kum kalıp ince
basamak SEM ve mikro yapı görüntüsü.
Şekil 7’deki SEM ve mikro yapı görüntülerinde de
göründüğü üzere, demir içeriğinin daha fazla olduğu
şartlarda dahi ince basamaklarda herhangi bir porozite
görünmemiştir. Bunun nedeni sıvı metalin kalıba döküm
şeklinden kaynaklanan hidrostatik basınç olabilir.

b) 20kV x1000
a) 20 kV x1500
Şekil 8. 24 saat bekletilen A380 alaşımının kum kalıp orta
basamak SEM görüntüleri
Çizelge 3. Şekilde 8’deki mikro yapıların EDS analizleri
a)
1
3
4

Al
59,06
56,95
71,26

Si
25,20
0,26
8,24

Cr
0,24
0,48
0,21

Mn
0,93
0,40
0,21

Fe
14,58
41,92
19,95

Cu
-

b)
1
2
3
4

Al
62,13
97,27
66,76
66,52

Si
10,90
0,04
19,19
10,87

Cr
0,15
0,24
0,48
-

Mn
0,15
0,38
0,56
0,08

Fe
18,58
0,30
13,02
22,53

Cu
8,09
1,77
-

Şekil 8’deki SEM görüntüleri ve Çizelge 3’teki EDS verileri
β-intermetaliği ve porozitenin yakından ilişkisini
göstermektedir.

20kV x1000

b) x5
a) 20kV x500
Şekil 10. 24 saat bekletilen 1050 alaşımının kum kalıp orta
basamak SEM görüntüsü.
Şekil 10’da SEM ve mikro yapı görüntüsüne göre 1050
alaşımında A380 alaşımına göre β-intermetaliklerinin daha
kalın ve daha uzun yapıda olduğu görünmektedir. Ayrıca
porozite oluşumuna yapıda demir içeriği daha fazla olmasına
rağmen mikro yapıda daha az rastlanmıştır.
Demir içeriğinin artışının ve soğutma hızının değişiminin
mikro yapıya olan kesin etkisi hem A380 hem de 1050 için
SEM ve mikroskop görüntülerinde görülmektedir. Buna
göre genel olarak demir içeriği arttığında ve katılaşma hızı
düştüğünde intermetalik sayısı artarken intermetaliklerin
boyutları da artmaktadır. Mikro yapı ve SEM görüntülerinin
hiçbirinde α intermetaliğe rastlanmamasının nedeni yeteri
kadar yüksek soğutma hızına ulaşılamaması ya da mikro
yapıları incelerken yeterli büyütme oranlarına çıkılamaması
olabilir.

Şekil 11. 1050 ve A380 alaşımı ile yapılan deneylerin bifilm
analizi yapmak üzere hazırlanan RPT numuneleri
Şekil 11’de deneylerden elde edilen RPT numuneleri
görülmektedir.

20kV x1000
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süresi olarak kıyaslandığında en yavaş soğuyan dolayısıyla
da intermetalik oluşumuna en çok müsaade eden deney şartı
kum kalıp olan numunelerde beklenir. İnce basamaklara
doğru sertliğin artması yüksek soğuma hızından kaynaklı
tane küçülmesi olabilir.
4. Sonuç
Demir, bifilmlerin üzerinde çekirdekleşmiş ve yoğunluk
farkıyla beraber tutma süresinin de artmasıyla potanın altına
doğru sürüklenmiştir. Bu sonuçlar spektral analiz verileriyle
karşılaştırıldığında demir intermetalik- bifilm ilişkisi
sabitken demir spektral analiz bulguları ve SEM bulguları
demir intermetaliklerin çekirdekleşmesi için sadece bu
ilişkinin var olup olmadığını analiz etmek için yetersizdir.

Şekil 12. Sırasıyla 1050 ve A380 alaşımı numunelerinin
Tutma süresine göre % ağ. Fe – Bifilm İndeks grafiği
Şekil 12’deki grafiklere göre özellikle A380 ile yapılan
deneylerde demir içeriğinin artmasıyla bifilm indeksinin
azaldığı görünmektedir. Tutma süresinin artmasıyla demir
içeriğinin artmasına rağmen (7 saatlik A380 döküm hariç)
Şekil 12 deki grafiklerde demir ve BI’nin özellikle 24 saatlik
tutma süresinde (A380 nin tüm şartlarında) ters orantılı
olduğu görülmektedir. Bu veriler demir içeriği artışının
bifilmler üzerinde bir etkisi olduğunu göstermektedir.

SEM ve mikro yapı görüntülerinden anlaşılacağı üzere
demir içeriği arttığında ve katılaşma hızı düştüğünde
intermetalik sayısı artarken intermetaliklerin boyutları da
artar.
A380 ile her şartta yapılan döküm işlemlerinde β
intermetaliğe her şartta rastlanmışken α (Chinese script)
intermetaliğe rastlanmamıştır.
Her iki kalıbın
rastlanmamıştır.

ince

basamaklarında

poroziteye

Demir içeriğinin ve soğutma hızının artışı her iki alaşım için
de sertliği arttırmıştır.
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THE EFFECT OF DEGASSING PARAMETERS ON MELT CLEANLINESS OF AL-SI ALLOYS

Al-Si Alaşımının Sıvı Metal Kalitesine Gaz Giderme Parametrelerinin Etkisi
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Abstract
One of the most important criteria for determining the
quality of aluminium alloys is the porosity that can form in
the casting. One of the main sources of porosity is bifilms.
In foundries, an inert gas such as argon or nitrogen is usually
used as a standard degassing process to reduce the content
of bifilms in the melt. However, depending on the degree of
contamination of the melt, optimum parameters must be
determined to remove these oxides. Reduced pressure test
samples and tensile bars were produced. It was found that
increasing the degassing rate gave a positive effect on the
cleaning of the melts, while the effect of the increasing the
degassing time has not a single effect on the cleaning. The
increase in inert gas flow has a positive effect on the
removal of oxides.
Keywords: Degassing, Melt quality, Aluminum, Bifilm
Özet
Döküm parçasındaki poroziteler alüminyum alaşımlarının
kalitesini belirleyen en önemli kriterdir. Bu porozitelerin
kaynağında da bifilmler yatmaktadır. Dökümhanelerde
argon ya da azot gazları sıvı metalden bifilmleri
uzaklaştırmak için gaz giderme işleminde kullanılan standart
gazlardır. Gaz giderme işleminde ideal parametreler ancak
sıvı metaldeki kirlilik seviyesine bağlı olarak
belirlenebilmektedir. RPT numuneleri ve çekme çubukları
dökülmüştür. Yapılan çalışmada gaz giderme süresindeki
artışın sıvı metali temizlemede tek başına etkisiz kaldığı
görülmüştür. Bifilmleri temizlemede gaz akış hızının
arttırılması olumlu etki gösterdiği belirlenmiştir.

1. Giriş
Alüminyum, yüksek mukavemet, yüksek esneklik, hafiflik,
iyi
termal
ve
elektriksel
iletkenlik,
kolay
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şekillendirelebilirlik, yüksek korozyon direnci, geri
dönüştürülebilirlik gibi özelliklerinden dolayı pek çok
alanda tercih edilen mühendislik malzemesi haline gelmiştir.
Bu sebeple alüminyum ve alaşımlarının kullanımı yıllar
boyunca birçok uygulamada günden güne artış
göstermektedir.
Alüminyum reaktif bir metaldir, bu yüzden cevherden eldesi
enerji tüketimi yoğun ve pahalıdır. Tamamen birincil Al
kullanılan bileşenler üretmek ekonomik bir seçenek değildir.
Bu nedenle, üreticilerin mümkün olduğunca daha çok geri
dönüşüm yoluyla ikincil Al’ı kullanmaları için bir itici güç
vardır. Çünkü alüminyumu yeniden ergitmek için gereken
enerji miktarı, elektrolizi kullanarak Al2O3'ten birincil
alüminyum üretmek için gerekli olanın sadece %5'i dir.
Fakat ikincil alüminyumun en azından bir kez daha ergitilip
işleneceği ve her kullanım döngüsünde artan miktarda
kirletici ve istenmeyen alaşım elementleri (örneğin Fe, Si)
içerebileceği dezavantajı vardır. Bu kirletici maddeler daha
sonra bir sonraki dökümlerin kimyasını, işlenmesini veya
mekanik özelliklerini etkileyebilir ve akışkanlık gibi
tekniklerle giderilemez [1].
Bir ürünün kalitesi sıvı metal metalürjisi, döküm tekniği,
katılaşma modu ve mikro yapıdan etkilenir. Bununla
birlikte, ergitme, yeniden ergitme aşamasında ve sıvı
metallerin dökümü işlemi sırasında oluşan birçok kusur
vardır. Bütün bu süreçler katılaşma aşamasından önce
gerçekleşir. Kuşkusuz, ergitme aşamasındaki mevcut veya
yaratılan herhangi bir kusur, herhangi bir katılaşma kusuruna
ilave olarak, nihai mikro yapıya taşınabilir ve bu durum ürün
performansını etkileyecektir. Bu nedenle, ürünün kalite
kontrolünün sıvı metal kalitesinin kontrolü ile başladığı
açıktır. Bu kalite performansına etken kusurlar, hidrojen ve
sürüklenen alüminyum oksitin (bifilm oluşumu), karbürlerin
ve intermetalik bileşiklerin çözünmesidir.
Dökümden önce ergimiş metali temizlemek için kullanılan
çeşitli işlemler vardır. Filtrasyon, elektromanyetik ayırma ve
döner
sistem
gaz
giderme,
katı
partiküllerin
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temizlenmesinde başarıyla kullanılmıştır. Benzer şekilde,
çözünmüş gazların uzaklaştırılması için, vakumlu gaz
giderme ve / veya kabarcık (gaz üfleme) gaz giderme
kullanılmıştır. Bu çalışma temel olarak hem katı parçacıkları
hem de çözünmüş hidrojeni ergimiş alüminyum
alaşımlarından uzaklaştırmak için odaklanılan bir işlem
olarak görülmektedir.
Hidrojen giderme mekanizması, metal ile gaz ara yüzü
boyunca hidrojenin difüzyonu ile gerçekleşir. Sonuç olarak,
alaşım tipi, sıvı metal sıcaklığı, başlangıç alaşımın hidrojen
içeriği, gazın türü ve akış oranı, gaz ile metal temas süresi,
ekipman verimliliği ve çevre nemi gibi harici çevre koşulları
dahil olmak üzere hidrojen giderme etkinliğini etkileyen
birçok faktör vardır [3].
Standart indirgenmiş basınç testi (RPT – Reduced Pressure
Test), metal kalitesinin bir göstergesini sağlayabiliyor gibi
görünmektedir, fakat şimdiye kadar karşılaştırmalı bir
değerlendirme olarak kullanılmıştır. Biri atmosferik
basınçta, diğerini ise kısmi bir vakum altında katılaşan iki
numunenin yoğunluklarının karşılaştırması, sıvı metal
kalitesinin sayısal bir göstergesini vermek için kullanılır. Bu
yaklaşım güvenilir olmaması yanı sıra porozite hakkında
bilgi verdiğinden genel takip mekanizmasını fabrikalar için
oluşturur. Fakat RPT hidrojen içeriği ve metal temizliği
arasında ayrım yapamaz. Hidrojen porozitesinin bifilmlerin
varlığı olmadan çekirdeklenemeyeceğini kabul etmesi
nedeniyle bu konuyu ayrıca ele almak önemlidir. Bu
çalışmada alınan standart çekme test çubuklarına uygulanan
testlerin
değerlendirilmesinin
de
gaz
giderme
parametrelerindeki değişimin sıvı metal kalitesine etkisini
belirlememizde yardımcı olmuştur[1].
2. Deneysel Çalışmalar
Hidrojenin ana kaynağı su buharının ayrışmasından
kaynaklanır. Akışkanlar, potalar, refrakterler ve şarj
maddeleri, genellikle sıvı metale hidrojen katacak bir miktar
nem içerir. Su buharı atmosferde, özellikle sıcak ve nemli
günlerde kolayca bulunabilir. İlgili reaksiyonlar:
       
 
   

(2.1)
(2.2)

Yüzeyde oluşan alüminanın-oksit filmin koruyucu yapısı
nedeniyle, oksidasyon sıvı metalde içeriye doğru daha fazla
devam edemez. Bu nedenle, oksitin filminin sıvı içerisine
girmeye başladığında sorun oluşturmaktadır. Bu işlem
sırasında, tek bir oksit, sıvının içerisine tek başına
daldırılamaz. Yüzey türbülansı ile oksit filmi sıvı metalin
içerisine doğru katlanarak sürüklenir ve alüminyum oksit
ağları oluşur. Bu oksit ağlarını hava içeren çift oksit
arayüzleri(bifilm) oluşturur.
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Dökümhaneler,
hidrojen düzeylerini
ve ergimiş
alüminyumdaki inklüzyonları kontrol etmek için çeşitli
yöntemler kullanır. Bunlar tipik olarak gazları doğrudan sıvı
metale, lanslara, gaz giderme tapalara veya difüzörlere ya da
en etkili sıralı döner gaz giderici birimlere enjekte etmeyi
içerir. Inert bir gazın kabarcıklanması sıvı alüminyumdan
istenmeyen hidrojen miktarını azaltır. Sıvı metal ve gaz
arasındaki kısmi basınç farkının bir sonucu olarak hidrojen,
gaz giderme kabarcıklarına difüzyonla sıvı metalden
uzaklaştırılır.
Bu çalışmada, ticari olarak temin edilebilen Al-Si bazlı
alaşımlar kullanılmıştır. Genellikle otomotiv parçalarında
yaygın olarak kullanılan ve sıvı metal akışkanlığı dolayısıyla
kalıp doldurma kolaylığını nispeten arttıran kimyasal
kompozisyonu tablo 2.1 de verilen yüksek miktarda Si
içeren döküm alaşımlarıdır. Bu alaşımlar, yeterli
mukavemet, yeterli yorulma performansı ve korozyon
direncine sahiptir.
Çizelge 2.1: Si bazlı alaşımlarının kimyasal
kompozisyonları
Alaşım

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Ni

Zn

Pb

Sn

Ti

Diğer

Al

AlSi9Cu3

9,95

0,88

2,55

0,17

0,21

0,02

0,07

0,84

0,07

0,04

0,04

0,03

85,16

AlSi12Cu1

10,67

0,85

0,91

0,19

0,22

0,02

0,04

0,48

0,04

0,03

0,03

0,03

86,52

Ergitme işlemi 1 ton kapasiteli doğal gaz fırınlarında
gerçekleştirilmiştir. Sıvı metal 300 kg kapasiteli transfer
potalarına aktarılmış ve potada gaz giderme işlemi
uygulanmıştır. Gaz giderme öncesi sıvı metal sıcaklığı 750 °
C olarak belirlenmiştir. Her bir alaşım için aynı parametreler
uygulanmış olup her bir parametre değişikliği yine her bir
alaşıma etkisi gözlenmiştir.Gaz giderme parametreleri tablo
2.2 de verilmiştir.
Sıvı metalin kalitesindeki değişimi belirlemek için gaz
giderme öncesi ve sonrasında bifilm indeksi ve yoğunluk
indeksi örnekleri alınmıştır. Mekanik testler için, gaz
giderme işleminden sonra her bir alaşımdan çekme test
örnekleri döküldü ve çekme testi uygulandı. Elde edilen
veriler Weibull analizinde analiz edildi ve istatistiksel olarak
değerlendirildi.

Çizelge 2.2: Gaz Giderme Parametreleri ve Denemeler
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Deneme 1

Deneme 2

Deneme 3

Deneme 4

Deneme 5

Deneme 6

1,8

1,8

1,8

1,8

2,8

3

Gaz Debisi (lt/dk)

18

18

18

18

23

25

Vortex (rpm)

600

600

600

650

650

650

Gaz Giderme (rpm)

550

500

500

550

550

550

Flaks (rpm)

10

10

10

10

10

10

Flaks Süresi (sn)

8

8

8

8

8

8

95 - 100

95 - 100

95 - 100

95 - 100

95 - 100

95 - 100

220

205

220

220

220

205

20

10

10

15

15

15

Flaks (sn)

20

20

20

20

20

20

Toplam süre (sn)

268

243

258

263

263

248

Flaks Miktarı (gr)
Gaz Giderme
Süresi (sn)

2019 İstanbul

(b)

Başlangıç süresiDalga Kıran (sn)
Gecikme süresi -

3. Sonuçlar ve Tartışma
Her gaz giderme sonrası sıvı metal kalitesine direk etki eden
4 ana parametrenin verileri her bir numune üzerinde analizi
yapılan bifilm ve yoğunluk indeks dağılımları şematik
olarak verilmiştir. X ekseni analizler sonrası hesaplanan
yoğunluk indeks değerleri ve y ekseni yine aynı numunelerin
kesitleri üzerinde tarama sonrası belirlenen bifilm indeks
değerlerini göstermektedir. Her bir numune analizinde
yoğunluk indeksine karşılık gelen bifilm indeks değeri
şemalarda görülmektedir. Bu şematik görseller üzerinden
tablo 2.2 de verilen her bir denemeye ait parametrelerin
karşılaştırmalı olarak sıvı metal üzerinde etkisi
belirlenebilmektedir. Her bir parametredeki değişkenlik
renk skalasına göre şemalarda verilmiş olup o parametre
değerine ait analiz değerleri koyu renk skalasıyla şemalarda
gösterilmiştir.

(c)

(d)
Şekil 3.1: Al9Si3Cu alaşımının değişen parametrelere göre
bifilm-yoğunluk indeks dağılımı (a) süre (b) vorteks (c)
inert gaz akış basıncı (d) gaz giderme hızı

(a)
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AlSi9Cu3 alaşımında gaz giderme süresinin etkisine
bakıldığında
oldukça
karmaşık
bir
görüntü
gözlemlenmektedir. Bifilm indeks ve yoğunluk indeksinin
süreye bağlı olmadığı görülmektedir. Gaz giderme süresi
arttığında bifilm indeksinde olumlu bir değişim gözlensede
yoğunluk indeksinde bu durum tersini göstermektedir.
Ancak vorteks etkisine bakıldığında, artan hız ile hem
yoğunluk indeksi hem bifilm indeksi azalmaktadır. Benzer
şekilde inert gaz akış basıncın etkisi incelendiğinde, artan
basınç ile hem bifilm indeksi hem de yoğunluk indeksi
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düşmektedir.
Değişen
parametreler
göz
önünde
bulundurulduğunda ise inert gaz akış basıncı ile süre ters
orantı ile etkisi görülmektedir. Gaz giderme hızının artışıyla
sıvı metal temizliğinde süreyle benzer bir şekilde bifilm
indeksine pozitif etki ettiği gözlenirken bu durum yoğunluk
indeksi için söylenememektedir. Bu deneysel çalışma
şartlarında AlSi9Cu3 alaşımında sıvı metal temizliğine en
etkin parametrenin inert gaz akış basıncı ve vorteks olduğu
tespit edilmiştir.

(d)
Şekil 3.2: AlSi12Cu1 alaşımının değişen parametrelere
göre bifilm-yoğunluk indeks dağılımı (a) süre (b) vorteks
(c) inert gaz akış basıncı (d) gaz giderme hızı

(a)

AlSi12Cu1 alaşımında düşük bifilm indeksi ve yoğunluk
indeksi elde edilebilmesi için inert gaz akış basınç
değerlerinin 2.5 mbar’dan daha yüksek olması gerektiği
göze çarpmaktadır. Gaz giderme süresi arttıkça bifilm
indeksin arttığı, diğer bir deyişle sıvı metalin kirlenmeye
başladığı görülmektedir. İyi bir temizlik için ise vorteksin
640 rpm üzerinde gaz giderme hızının ise 540 rpm üzerinde
olması gerekmektedir.
Gaz giderme parametre değişikliklerinin en iyi ve en kötü
sonuçlarından ikisi sırasıyla P1 ve P2 olarak kodlamasıyla
tanımlandı. Tablo 3.1 bu parametreleri göstermektedir.
Çizelge 3.1: Gaz Giderme Parametreleri

(b)

(c)

Parametre
Gas Basıncı (bar)
Gas Debisi (lt/dk)
Vortex (rpm)
Gaz Giderme (rpm)
Flaks miktarı (gr)
Gaz Giderme Süresi (sn)

P1
2,8
23
650
550
95 - 100
263

P2
1,8
18
600
500
95 - 100
243

Al12SiCu alaşım testlerinin Weibull analizine göre, P1
koşulunun kopma sırasındaki uzaması P2 koşulundan daha
kararlı sonuçlar verir. Weibull modülü 5.0'dan 3.6'ya
düşmektedir. Aynısı çekme dayanımı sonuçları için de
geçerlidir. P1 koşulundaki UTS değerleri 13,2 iken, P2'de
değer 6,5'e düşmüştür. Bu nedenle, P2 durumunda deneysel
verilerin güvenilirliği daha düşüktür. Ancak, Weibull
karakteristik değerleri göz önüne alındığında, sonuçlar
birbirine çok yakındır. Bu değerler Tablo 3.2 de verilmiştir.
Tablo 3.2 ye göre P1 ve P2 parametreleri arasında fark
yoktur, ancak Weibull istatistiklerine göre, P1 parametresi
daha yüksek güvenilirliğe sahiptir.
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Çizelge 3.2: Al12SiCu alaşımının Weibull Karakteristiği
P1
P2
P1
P2

UTS
UTS
%e
%e

Weibull Karakteristikleri
150,64
151,84
2,43
2,73

Şekil 3.4: Al9Si3Cu alaşımının Weibull analizleri
4. Sonuç

Şekil 3.3: Al12SiCu alaşımının Weibull analizleri

Yapılan bu çalışmada hazırlanan numuneler üzerinde
yapılan analizlere göre her bir parametrenin yoğunluk indeks
ve bifilm indeksleri üzerine performansı görülmüştür ve her
bir alaşım için farklı parametrelerin uygunlanması daha iyi
sıvı metal temizliğine ulaşılacağını göstermiştir.

Al9Si3Cu ile yapılan deneylere göre, Weibull istatistiklerine
göre P1 ve P2 parametreleri arasında fark yoktur. Hem %
uzama hem de gerilme dayanımı değerleri dağılımları, aynı
Weibull modülü ve birbirine yakın olan aynı Weibull
karakteristik değerleri ile her iki koşul için neredeyse
aynıydı. Sonuçlar Tablo 3.3'te özetlenmiştir.

Alüminyumun göstermiş olduğu hidrojene karşı ilgisi ve
oksit oluşum eğilimi göz önünde bulundurulduğunda sıvı
metalinin temizliğinde gaz giderme optimizasyonun
yapılması oldukça güçtür. Bu optimizasyon ancak sıvı metal
kalitesine etki eden gaz giderme parametrelerinin negatif ya
da pozitif yönde etkisiyle yapılabilmektedir.

Çizelge 3.3: Al9Si3Cu alaşımının Weibull Karakteristiği

Sıvı metal kalitesinin nicelleştirilmesi bir sorundur. Bugüne
kadar elde edilen tüm sonuçları tüm farklı koşullardan ve
alaşımlardan
toplamak
ve
bifilmlerin
karmaşık
davranışlarını göz önünde bulundurarak bir nicelleme
çalışması yapılmış ve çeşitli kalite indeksleri
değerlendirilmiştir. Yoğunluk ve hidrojen arasındaki
doğrusal bir ilişki varsayılmıştır. Yoğunluğun yüksek
olduğu yani yoğunluk indesinin düşük olduğu sürece, metal
kalitesinin "temiz" olduğu öne sürüldü. Ancak, doğrudan bu
yaklaşımın başarılı olmadığı ve sıvı metal kalitesinde diğer
bir etken olan bifilm indeksinin, sıvı metal hidrojen
içeriğinin ölçülmesinden bağımsız olduğu D.Dışpınar ve

P1
P2
P1
P2
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UTS
UTS
%e
%e
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Weibull Karakteristikleri
151,2
147,8
2,14
2,00
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J.Campbell ortak çalışmalarında [6] ortaya çıkmıştır.
Bifilmler açılmazsa, bifilm açısından yoğun olsa bile
yoğunluğu yüksek olacağı düşünülebilir yani yoğunluk
indeksi düşük olacaktır. Sadece mevcut herhangi bir bifilmin
içine nüfuz etmek için hidrojen varsa, bifilm açılmaya,
genişlemeye ve bir gözeneğe dönüşmeye başlayacak ve
böylece yoğunlukta ölçülebilir bir azalmaya neden olacaktır.
Eğer sıvı metal içerisinde düşük gaz içeriği var ise bifilmler
açılmaz dolayısıyla çatlak benzeri kılcal hatalar şeklinde
görülebilirler. Gaz kusurları yapıdaki inklüzyonlar ile
ilişkilidir, bu sebeple doğrudan döküm kusurlarını teşkil
edemezler.
Bu çalışmada gaz giderme hızının arttırılması sıvı metal
kalitesine olumlu etki göstermiş olsada gaz gidermede daha
yüksek hızlara çıkılması kabarcık içindeki oksijen miktarını
azalttığı ve içine difüze edilen hidrojen miktarını arttırdığı
göstermiştir. Bu, oksijen ve nitrojen tüketim oranını ve
hidrojen difüzyonu oranını arttıran kabarcık ve sıvı metal
arasındaki ara yüzey oluşturan oksit tabakasının maruz
kaldığı kırılma hızındaki artıştan kaynaklanabilir.
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CHANGE OF Si MORPHOLOGY AND ITS EFFECT ON HARDNESS AND WEAR PROPERTIES DEPENDING
Al-12Si Alaşımında
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Abstract
Improve the mechanical properties of aluminum alloys,
alloy element addition or heat treatment application
performed. In this study, resistance of silicon morphology
to hardness and abrasion was investigated by the effect of
heat treatment in eutectic Al-12Si alloy into different
molds. Eutectic Al-12Si alloy samples which were casting
into the sand and chill molds were treated with 425 0C and
500 0C for 5, 15 and 30 hours and different times
respectively. After that quenching at room temperature was
carried out. The samples were finally aged at 190 0C for 16
hours. The hardness measurements and abrasion resistance
of these samples were carried out separately for each heat
treatment parameter and the data obtained were analyzed.
As a result, the thin and long particles observed in the
microstructure in the Al-12Si alloy were replaced with
smaller and spherical Si particles after heat treatment
without any addition of master alloy elements. Also it was
found that the hardness of the material decreased with
increasing heat treatment temperature. After the abrasion
resistance test, it was determined that the depth of sinking
and coefficient of friction differ with the mold type, the
heat treatment time and temperature applied.
Özet
Alüminyum
alaşımlarına
mekanik
özelliklerin
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla alaşım elementi
ilavesi veya ısıl işlem uygulamaları yapılmaktadır. Bu
çalışma kapsamında farklı kalıplara dökülmüş ötektik Al12Si alaşımında ısıl işlemin etkisiyle silis morfolojisinin
sertliğe ve aşınmaya karşı direnci incelenmiştir. Kum ve
kokil kalıplara dökülmüş ötektik Al-12Si alaşımı
numunelerine 425  C ve 500  C’ de sırasıyla 5, 15 ve 30
saat boyunca 2 farklı sıcaklıkta ve 3 farklı sürede çözeltiye
alma işlemi uygulanmıştır. Sonrasında oda sıcaklığındaki
suda su verme işlemi gerçekleştirilmiştir. Numuneler son
olarak 190  C' de ve 16 saat boyunca yaşlandırma işlemine
tabi tutulmuştur. Bu numunelerin sertlik ölçümleri ve
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aşınmaya karşı dirençleri uygulanan her bir ısıl işlem
parametresine göre ayrı ayrı gerçekleştirilip elde edilen
veriler analiz edilmiştir. Sonuç olarak, hiçbir master alaşım
elementi ilavesi yapılmadan Al-12Si alaşımında başlangıçta
mikroyapıda gözlemlenen ince ve uzun tanelerin yerini ısıl
işlem sonrasında daha küçük ve küreselleşmiş Si taneleri
almıştır. Ayrıca malzeme sertliği uygulanan ısıl işlem
sıcaklığının artmasıyla düştüğü görülmüştür. Aşınma
direnci testi sonrasında batma izi derinliğinin ve sürtünme
katsayısının kalıp türüyle, uygulanan ısıl işlem süresi ve
sıcaklığı ile değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir.
1. Giriş
Alüminyum ve alaşımları özellikli parça üretimi yapan ana
sanayi ve yan sanayi kuruluşlarında kullanımı günden güne
artan bir malzemedir. Özellikle otomotiv endüstrisinde çok
önemli bir yere sahiptir. Diğer metallere göre hafif olması
nedeniyle otomotiv endüstrisinde araçlarda yakıt tasarrufu
sağlamaktadır. Alüminyum alaşımlarından Al-Si alaşımı iyi
dökülebilirlik özelliğine sahiptir. Çeşitli alaşım elementi
ilaveleriyle ve uygulanan ısıl işlemin etkisiyle istenilen
mekanik özelliklerin elde edilmesi ve var olan özelliklerin
geliştirilmesi mümkündür. Bu nedenle en fazla tercih edilen
alaşım grupları arasında yer almaktadır [1, 2].
Alüminyum döküm alaşımlarının özellikleri malzeme
mikroyapısına ve sıvı metalin kalitesine bağlıdır [1]. Al-Si
alaşımlarında, ötektik silislerin boyutu, şekli ve dağılımı
kısacası silisyumun morfolojisi; aynı zamanda ikinci
dendrit kolları arasındaki mesafe ve mevcut intermetalik
fazların miktarı alaşım özelliklerini belirlemektedir [1].
Yapısında katı çözelti oluşturan alaşım elementlerini
barındıran malzemelere ısıl işlem uygulanmaktadır.
Uygulanan ısıl işlem ile birlikte mekanik özellikler
değiştirilebilir ve aynı zamanda silis içeren alaşımlarda silis
morfolojisi daha düzenli hale getirilebilmektedir [2].
Herhangi bir master alaşım elementi ilavesi yapılmaksızın
dökümü gerçekleştirilen Al-Si alaşımı mikro yapısına
bakıldığında kaba ve iğnemsi silis fazları görülmektedir. Bu
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malzeme
mekanik
etkilemektedir [3, 4].
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özelliklerini

olumsuz

Al-Si alaşımında gözlemlenen olumsuz etkileri ortadan
kaldırmak amacıyla nadir toprak elementleri kullanılarak
modifikasyon işlemi yapılmaktadır [4]. Hem endüstriyel
hem de laboratuvar uygulamalarında en çok kullanılan
modifikatör ise Stronsiyum (Sr) olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sr kullanımı her ne kadar Si morfolojisini
düzenlese de oksit oluşumu ve bu duruma bağlı olarak
porozite oluşumunu arttırdığı yapılan çalışmalarda
görülmüştür [5]. Bu nedenle Sr modifikasyonunun
kullanımı önemini yitirmektedir.
Porozite oluşumu uzun yıllardan beri yapılan çalışmalarda
önlenmeye çalışılan bir döküm hatası olarak karşımıza
çıkmaktadır [5, 6]. Döküm alaşımlarında porozitelerin
varlığı mekanik özellikleri doğrudan etkilemektedir [6].
Etkileme derecesi ise porozite miktarına, şekline ve
konumuna bağlıdır. Porozite oluşumu ve şekillenmesi ise
sıvı metal kalitesi ve katılaşma özelliklerine bağlıdır [6].
Kaliteli bir sıvı metalde porozite miktarı azdır ve mekanik
özellikler de bu doğrultuda daha iyidir [6, 7]. Katılaşma
morfolojisi ötektik katılaşmasına göre porozite morfolojisi
üzerinde etkili olduğu bilinmektedir [7]. Normal soğuma
koşullarında silisyum taneleri kaba ve iğnemsidir. Bu
yapılar çatlak başlangıcına sebep olarak mekanik özellikleri
olumsuz etkilemektedir [8].
Mekanik özellikler silisyum içeren fazın şekline ve
dağılımına bağlıdır. Küçük ve birincil fazlar yüksek
mukavemet sağlarken iğne şeklindeki fazlar süneklik, darbe
ve
yorulma
mukavemetini
düşürür.
Malzeme
işlenebilirliğini arttırmak ve mekanik özellikleri geliştirmek
amacıyla malzemeye alaşımlandırmanın dışında ısıl işlem
uygulamaları yapılır [9, 10]. Malzemeden istenilen
özellikler; sertlik, mukavemet ve homojen dağılıma sahip
mikro yapıyı elde etmek mümkündür. Isıl işlem hem
mekanik özelliklerin geliştirilmesi hem de elektriksel
iletkenlik ve korozyon direnci gibi özelliklerin
iyileştirilmesi amacıyla da uygulanmaktadır. Isıl işlem ile
yorulma dayanımı, aşınma direnci, çekme ve darbe
dayanımı gibi özellikler iyileştirilerek malzemeye istenilen
özellikler kazandırılmaktadır [10].

•
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Al-Si-Mg alaşımı için Mg2Si taneciklerinin yapı içerisinde
homojen olarak dağılımı ve ötektik silisyum morfolojisinin
küreselleşmesi kritik sıcaklıklarda gerçekleştirilmektedir.
[13]. Bu sıcaklıklar A356 alaşımı için 540 ± 5 °C' dir.
Yapay yaşlandırma işlemi ise ısıl işlemin son aşamasıdır.
Bu işlemin amacı, su verilmiş döküm parçasını belirlenen
sıcaklıklarda ısıtmaktır. İşlem sonrası malzeme mekanik
özelliklerini metastabil çökeltiler sağlamaktadır [12].
Al-12Si alaşımında ise Al-Si-Mg alaşımından farklı bir
mekanizma söz konusudur. Ancak yine T6 ısıl işlemi
uygulanmaktadır. T6 ısıl işleminde yüksek sıcaklıklarda
çözeltiye alma işlemi uygulanır. Bu işlem sonrasında oda
sıcaklığında su verilmektedir. Su verme işlemi sonrasında
ise belirlenen daha düşük bir sıcaklıkta ve sürede Al12Si
alaşımı yapay olarak yaşlandırılır. Bu işlem ile birlikte
ötektik Silisyum taneleri küreselleşmektedir [7].
Bu çalışma kapsamında farklı kalıplara dökülmüş ötektik
Al-Si alaşımlarından seçilen farklı ısıl işlem parametreleri
altında sahip oldukları Si morfolojileri incelenmiştir. Si
morfolojisinin kaba ve uzun geometriden küçük ve daha
küremsi bir geometriye dönüşümünü ve bu dönüşümün
hem sertlik hem de aşınma davranışı üzerinde etkisini
inceleyen bu çalışma, ısıl işlem parametreleri ile
mikroyapısal modifikasyon konusunda literatüre katkıda
bulunacaktır.
2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmada ETİ ALÜMİNYUM firmasından temin
edilerek hem kum hem de kokil kalıplara dökülen ötektik
alaşımların yolluklarından alınan numuneler kullanılmıştır.
Kullanılan numunelerin kimyasal kompozisyonları Çizelge
1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Çalışmada kullanılan ötektik alaşımın kimyasal
kompozisyonu

Döküm parçalarından kesilip mikroyapısal incelemeye tabi
tutulan numune görseli Şekil 1’de sunulmuştur.

Al-Si alaşımlarında mekanik özellikler sadece yapıdaki
silisyum miktarına bağlı değildir. Silisyum tanelerinin
morfolojisi ve büyüklüğü, dendritik morfloji ve büyüklüğü,
ötektik
silisyumun
ısıl
işlem
uygulanarak
küreselleştirilmesi malzeme mekanik özelliklerini etkileyen
diğer parametrelerdir [10, 11].
Al-Si-Mg alaşımına uygulanan ısıl işlemin etkisiyle
homojenizasyon sağlanabilir, gerilim azaltılabilir ve
boyutsal kararlılık geliştirilebilmektedir. Ayrıca süneklik
parametrelerin ve mukavemetin optimizasyonu sağlanır. Bu
özellikler T6 ısıl işlemi uygulanarak elde edilmektedir [12].

Şekil 1. Mikroyapısal incelemeye tabi tutulan temsili
numune görseli
Şekil 1’de gösterilen boyutlardaki numuneler kumpas
yardımıyla ölçülerek belirlenen boyutlarda kesilmiştir.
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Kesilen numuneler alt ve üst yüzeyleri ilk olarak sırasıyla
320, 800 ve 1200 grid zımpara ile yüzey hazırlama
işlemlerine tabi tutulmuştur. Zımparalama sonrası
numunelerin her iki yüzeyinin düz olup olmadığının
kontrolü su terazisi kullanılarak sağlanmıştır. Kontrol
sonrası metalografik açıdan hazır olan ötektik Al-Si alaşımı
numunelerine 425 C ve 500 C’ de sırasıyla 5, 15 ve 30
saat boyunca 2 farklı sıcaklıkta ve 3 farklı sürede çözeltiye
alma işlemi uygulanmıştır. Sonrasında oda sıcaklığındaki
suda su verme işlemi gerçekleştirilmiştir ve bu işlemi
takiben numuneler 190 C' de ve 16 saat boyunca
yaşlandırma işlemine tabi tutulmuştur. Isıl işlem sonrasında
mikroyapı incelemesi yapılacak yüzeyler sırasıyla 1200 ve
2500 grid zımpara ile zımparalanmıştır. Daha sonra
parlatma işlemine tabi tutulmuştur. Parlatma işleminde ilk 6
mikron ve ardından da 1 mikron elmas solüsyon
kullanılmıştır. Metalografik olarak hazır olan numuneler
Nikon marka mikroskop ve Clemex marka görüntü analiz
programı kullanılarak detaylı bir şekilde incelenerek farklı
büyütmelerde görüntüleme yapılmıştır. Isıl işlem
parametreleri ile ötektik alaşımda meydana gelen
mikroyapısal değişimler, aşınma direnci ve sertlik değerleri
değişimi detaylı olarak incelenmiştir.
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Şekil 3 ve Şekil 4' te verilen çeşitli büyütmelerdeki
mikroyapı görüntülerine bakıldığında uygulanan ısıl
işlemin kum kalıba dökümü gerçekleştirilen Al-12Si
alaşımı üzerinde önemli bir değişim sağladığı
görülmektedir. Isıl işlem öncesi mikroyapıya bakıldığında
ötektik oranda alaşıma ilave edilen silisyum tanelerinin
ince ve uzun bir yapıda olduğu görülürken ısıl işlem
uygulaması sonrasında bakılan mikroyapılarda bu tanelerin
kısaldığı ve küreselleştiği gözlemlenmektedir. Bu durum
literatüre bakıldığında beklenen bir sonuç olarak karşımıza
çıkmaktadır [9].

3. Sonuçlar ve Tartışma
ETİ Alüminyum A.Ş. firmasından temin edilen ve farklı
kalıplara dökülmüş Al-12Si alaşımı parçalarında ısıl işlem
uygulamadan önce çeşitli büyütmelerdeki mikroyapı
görüntüleri Şekil 2' de verilmiştir. Şekillerde verilen
mikroyapı görüntülerinden anlaşılacağı gibi kum kalıba
dökülen Al-12Si alaşımında dendrit kollarının olmadığı
görülmekte iken kokil kalıba dökülen Al-12 Si alaşımında
dendrit kollarının varlığından bahsedilebilmektedir. Bu
kalıp farkından dolayı oluşan dendrit kolları oluşumu
katılaşma hızı farkından kaynaklanmaktadır [14, 15]. Kokil
kalıpta hızlı soğuma olduğundan dengesiz katılaşma
oluşmakta ve homojen olmayan sıcaklık gradyenti ötektik
alaşımda dendritik morfolojiye neden olmaktadır.

Şekil 2. Isıl işlemsiz ve farklı kalıplara dökülen Al-12Si
alaşımı mikroyapı görüntüleri
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Şekil 3. Isıl işlemin etkisiyle kum kalıba dökülen ötektik
alaşımın 200X büyütmedeki değişimi
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Şekil 4. Isıl işlemin etkisiyle kum kalıba dökülen ötektik
alaşımın 500X büyütmedeki değişimi
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Şekil 5. Isıl işlemin etkisiyle kokil kalıba dökülen ötektik
alaşımın 200X büyütmedeki değişimi

Şekil 5 ve Şekil 6' da verilen çeşitli büyütmelerdeki
mikroyapı görüntülerine bakıldığında uygulanan ısıl
işlemin kum kalıba dökülen parçalarda olduğu gibi kokil
kalıba dökülen Al-12Si alaşımında da belirgin bir etkinin
mevcut olduğu görülmektedir. Kum kalıba dökülen
parçalardan farklı olarak burada dendrit kollarından
bahsedilmektedir. Silisyum taneleri ise ısıl işlemin etkisiyle
küreselleşmiştir. Küreselleşen Si taneleri malzeme mekanik
özellikleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir [9].

Şekil 6. Isıl işlemin etkisiyle kokil kalıba dökülen ötektik
alaşımın 500X büyütmedeki değişimi
Kum kalıba dökülen Al-12Si alaşımında Şekil 7' ye
bakıldığında (a) ısıl işlemin etkisiyle sertlikteki değişim şu
şekilde açıklanabilir: Isıl işlem uygulanmayan parçaların
ortalama sertlik değeri grafiğe bakıldığında yaklaşık olarak
50 HB olduğu sonucuna varılmaktadır. Aynı alaşım için ısıl
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işlem uygulandıktan sonraki Brinell sertlik değerlerinde
çok büyük bir değişim görülmemiştir. Belirli oranlarda artış
gözlemlenmiştir. En yüksek sertlik değerine 500 C' de 5
saat süreyle uygulanan çözeltiye alma işlemi sonrası elde
edilmiştir. Bu değer yaklaşık olarak 58 HB olarak grafikten
okunmaktadır. En düşük sertlik değeri ise 425 C' de 30
saat süreyle uygulanan çözeltiye alma işlemi sonrası elde
edilmiştir ve bu değer yaklaşık olarak 45HB'dir.
Kokil kalıba dökülen Al-12Si alaşımında Şekil 7' ye
bakıldığında (b) ısıl işlemin etkisiyle değişen sertlik
değerleri şu şekilde açıklanabilir: Isıl işlem uygulanmayan
parçaların sertlik değeri grafiğe bakıldığında yaklaşık
olarak 72 HB olarak okunmaktadır. Isıl işlem uygulanan
parçalarda ise ısıl işlemsiz parçalara göre Brinell sertlik
değerlerinde düşüş olduğu görülmektedir. Isıl işlem
uygulanan parçalarlar kendi arasında Brinell sertlik
değerleriyle kıyaslandığında en yüksek sertlik değeri 425
C' de uygulanan çözeltiye alma işleminden sonra elde
edilmiştir. Bu değer yaklaşık olarak 58 HB' dir. En düşük
sertlik değeri ise 500 C' de 30 saat süreyle çözeltiye alma
işlemini takiben gerçekleştirilen yaşlandırma işlemi sonrası
elde edilmiştir.
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numunelerine aşınma direnci testi uygulanmıştır. Bu test
kapsamında elde edilen verilerden batma derinliği ile olan
ilişki grafikte görülmektedir. Isıl işlemsiz numunelerde
kokil kalıba dökümü yapılmış Al-12Si alaşımında bu değer
yaklaşık olarak 0,15 mm iken kum kalıba dökümü
gerçekleştirilmiş olan Al-12Si alaşımında bu değer yaklaşık
olarak 0,25 mm olarak grafikten okunmaktadır. Sekil 8 (a)
için maksimum değer kum kalıba dökümü gerçekleştirilmiş
Al-12Si alaşımında 5 saat süreyle uygulanan ısıl işlem
sonrası elde edilmiştir ve bu değer yaklaşık olarak 0,32 mm
olarak grafikten okunmaktadır. En düşük değer ise ısıl
işlemsiz ve kokil kalıba dökülmüş Al-12Si alaşımı
numunesinden elde edildiği tespit edilmiştir. Şekil 8 (b)
için ise uygulanan ısıl işlem sıcaklığı daha yüksektir.
Maksimum değer kokil kalıba dökümü gerçekleştirilmiş
Al-12Si alaşımı için 30 saat süreyle uygulanan ısıl işlem
sonrası elde edilmektedir. Bu değer yaklaşık olarak
grafikten 0,31 mm olarak grafikten okunmaktadır.
Minimum değer ise ısıl işlem uygulanmamış ve kokil
kalıba dökümü gerçekleştirilmiş numuneden elde
edilmiştir.

1

Şekil 7. a) Kum kalıba dökülen Al-12Si alaşımı sertlik
değerleri değişimi b) Kokil kalıba dökülen Al-12Si alaşımı
sertlik değerleri değişimi
Şekil 8’ de verilen grafiklerde ısıl işlemsiz ve ısıl işlem
uygulanmış ve farklı kalıplara dökülmüş Al-12Si alaşımı
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Şekil 8. a) 425 0C’ de Al-12Si alaşımına uygulanan ısıl
işlem sürelerinin batma derinliğine etkisi b) 500 0C’ de Al12Si alaşımına uygulanan ısıl işlem sürelerinin batma
derinliğine etkisi
Şekil 9’ da verilen grafiklerde ısıl işlem uygulanmamış ve
ısıl işlem uygulanmış ve farklı kalıplara dökülmüş Al-12Si
alaşımına aşınma direnci testi uygulanmıştır. Bu test
sonucunda elde edilen verilerden sürtünme katsayısı
değerleri verilmektedir. Şekil 9 (a) için maksimum değer
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kokil kalıba dökümü gerçekleştirilmiş Al-12Si alaşımında
30 saat süreyle uygulanan ısıl işlem sonrası elde edilmiştir.
Minimum değer ise 15 saat süreyle uygulanan ısıl işlem
sonrası elde edilmiştir. Şekil 9 (b) için maksimum değer ise
kum kalıba dökümü gerçekleştirilmiş Al-12Si alaşımında
30 saat süreyle uygulanan ısıl işlem sonrasında elde
edilmiştir. Minimum değer ise kokil kalıba dökülmüş Al12Si alaşımında 15 saat süreyle uygulanan ısıl işlem
sonrasında elde edildiği grafikten okunmaktadır.

Şekil 9. a) 425 0C’ de Al-12Si alaşımına uygulanan ısıl
işlem sürelerinin sürtünme katsayısına etkisi b) 500 0C’ de
Al-12Si alaşımına uygulanan ısıl işlem sürelerinin
sürtünme katsayısına etkisi
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dendrit kollarının varlığından bahsedilebilmektedir.
Ayrıca ötektik oranda alaşıma ilave edilen silisyum
tanelerinin küreselleştiği sonucuna varılmaktadır.
•

Farklı kalıplara dökümü gerçekleştirilmiş Al-12Si
alaşımı için ölçülen Brinell Sertlik değerlerinde
uygulanan ısıl işlem parametrelerine göre çok büyük
değişimler olmadığı görülmektedir. Ancak kokil
kalıba dökülen alaşımın ısıl işlem sonrası sertlik
değerlerinde düşüş olduğu sonucuna varılmaktadır.

•

Farklı kalıplara dökülmüş Al-12Si alaşımına
uygulanan ısıl işlem sonrası aşınma testi
gerçekleştirilmiştir. Bu test sonuçlarından batma
derinliği değerlerine bakıldığında kum kalıba
dökülmüş Al-12Si alaşımında ısıl işlem sıcaklığı 425
0
C iken daha derin batma izi elde edildiği sonucuna
varılmaktadır. Bu işlem sıcaklığında batma izinin en
derin olduğu ısıl işlem süresi 5 saat olduğu
görülmüştür. Sıcaklık arttıkça en derin elde edilen
batma izinin kokil kalıba dökülmüş Al-12Si alaşımına
30 saat boyunca uygulanan ısıl işlem sonrası elde
edildiği sonucuna varılmaktadır.

•

Farklı kalıplara dökülmüş Al-12Si alaşımına
uygulanan ısıl işlem sonrası aşınma direnci test
edilmiştir ve elde edilen verilerde sürtünme katsayısı
değerlerine bakıldığında ısıl işlem sıcaklığı düşük
olan Al-12Si alaşımında maksimum değer 30 saatlik
sürede elde edildiği sonucuna varılmıştır. Isıl işlem
sıcaklığının arttırılmasıyla ise kum kalıba dökümü
gerçekleştirilmiş Al-12Si alaşımında maksimum değer
30 saatlik sürede elde edildiği görülmüştür. Minimum
değerler ise 15 saatlik sürede uygulanan ısıl işlem
sonrası elde edilmiştir.
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Abstract
Bifilms are detrimental to the mechanical properties
because they are the main cause of porosity. Therefore, in
order to make high quality casting, bifilms must be
removed from the melt. In this study, in order to understand
the formation mechanism of the bifilm, Al-Si casting alloys
were applied deep etching method. For this purpose, the
aluminum oxide film layer formed on the surface of liquid
aluminum and examined up to the nanometer size has been
not wanted to react to with the solutions used, and in
addition, the reaction and dissolution of aluminum were
aimed. 3 types of samples were used in the experiment.
Tensile bars of AlSi10Mg alloy cast at 725°C, RPT
samples obtained from previously cast RPT samples and
samples obtained from slag are deeply etched with H2SO4,
HNO3, NaOH, NaCl solutions at various temperatures and
concentrations.
Finally, an aluminum oxide layer was formed at 500 °C on
the sample surface using a heat treatment furnace. Half of
this oxide layer was then grinded. The other half remained
the old oxide form. In this way, it is compared to how the
deep etching solutions used affect the new and old oxides.
After all that, samples obtained were deeply etched in 1M
H2SO4, 1M HNO3 solutions at 50 °C for 5 and 10 min.
Özet
Bifilmler, poroziteleri meydana getirerek mekanik
özellikleri kötüleştirmektedir. Bu nedenle yüksek kaliteli
döküm yapabilmek için bifilmlerin eriyikten çıkarılması
gerekmektedir. Bu çalışmada, bifilmlerin oluşum
mekanizmasını anlamak için Al-Si döküm alaşımlarına
derin dağlama yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemle
bifilmlerin net bir şekilde görülebilmesi amaçlandığından
sıvı alüminyum yüzeyinde oluşan ve nanometre
boyutlarında kalınlığa sahip olabilen film tabakasının
kullanılan çözeltilerle reaksiyona girmesi istenmemiş,
bunun yerine alüminyumun reaksiyonu ve çözünmesi
amaçlanmıştır. Deneyde 3 tip numune kullanılmıştır.
725°C'de dökülmüş AlSi10Mg alaşımından çekme çubuğu
numuneleri, daha önce dökülmüş RPT numunelerinden
elde edilen RPT numuneleri ve cüruftan elde edilen
numuneler çeşitli sıcaklıklarda ve konsantrasyonlarda
H2S04, HN03, NaOH, NaCl çözeltileri ile derin

dağlanmıştır. Son olarak, ısıl işlem fırını kullanılarak
numune yüzeyinde 500 °C'de bir alüminyum oksit tabakası
oluşturulmuştur. Daha sonra oluşan bu oksit tabakasının bir
yarısı zımparalanmıştır. Diğer yarısı ise eski oksit şeklinde
kalmıştır. Bu sayede kullanılan derin dağlama çözeltilerinin
oluşan yeni ve eski oksitleri nasıl etkilediği
karşılaştırılmıştır. Elde edilen numuneler 50 °C' de 5 ve 10
dakika boyunca 1M H2S04, 1HN03 çözeltileri içerisinde
derin dağlanmıştır.
1. Giriş
Al-Si alaşımları, iyi dökülebilirlik, ısıl işlem uygunluğu,
yüksek mekanik özellikler, düşük yoğunluklu ve yüksek
korozyon direncine sahip olması, başta otomotiv olmak
üzere birçok endüstri alanında yaygın olarak kullanılmasına
kapı açmıştır[1]. Araştırmacılar, derin dağlama yöntemini
çeşitli amaçlar için kullanmaktadırlar. Bu yöntemin temel
prensibi, metalin yüzeyden oyulmasıyla yapının içini
görünür hale getirmektir. Yüzeyden metal uzaklaştırılması
için farklı bileşimde çeşitli asit ve bazlar kullanılabilir.
Louvis E. ve diğ. A6061 alaşımı için ağırlıkça % 40 NaOH
kullanıldığında oksit tabakalarının oluştuğunu belirtmiştir.
[2]. Alexander ve Greer bu yöntemi Al6(Fe, Mn) fazının aAl-(Fe, Mn)-Si [3] 'e dönüşüm derecesini tespit etmek için
kullandı. Makhlouf ve Guthy, Al-Si ötektik reaksiyonunun
mekanizmalarını ve kristalografisini tanımlamak için bu
yöntemi kullandı [4]. Ghomashchi R. %10 NaOH
kullanarak derin dağlama yaptı ve AlTiSi intermetaliğini
ortaya çıkarmaya çalıştı [5]. Başka bir çalışmada, Nafisi ve
Ghomashchi, Alüminyum alaşımlarına Stronsiyum'u
ekleyerek ve %10 HF kullanarak silikon modifikasyonunu
araştırdılar [6]. Bunlarla birlikte literatürde derin aşındırma
yönteminin bifilmleri incelemek için kullanıldığı
görülmemiştir. Yüzeyde oluşan oksit, Şekil 1'de
gösterildiği gibi türbülansla sıvı alüminyumun içine
sürüklenirse, oksidin kuru ve ıslak yüzleri birbiriyle çarpışır
ve içerdeki havayı katlar ve hapseder ve bifilmi oluşturur.
Oluşan bifilm parçanın mekanik özelliklerini kötü yönde
etkilediğinden bu hataların tespiti ve sıvı metalden
uzaklaştırılması zorunluluğu oluşmaktadır.
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Şekil 1. Bifilmin oluşum mekanizması[7].
Bifilmler sıvıdaki bir çatlak gibi davranarak, seramikseramik bağlanmamış arayüzey oluşturur. Katılaşma
sırasındaki sabit koşullar, katlanmış bifilmlerin yeniden
şekillenmesine ve düz bir çatlak şeklinde açılmasına
sebebiyet verir. Bu eylemle bifilmler, zararlı etkilerini 10
kat arttırmaktadırlar. Campbell [8], bu mekanizmayı bir
katlanma / açılma ve sarılma / çözünme olarak tanımlar. Bu
tip çatlaklar sıvı alüminyumda uzun süre askıda kalabilir.
Bunun nedeni, alüminyum oksidin yoğunluğunun, sıvı
alüminyum yoğunluğuna yakın olmasıdır. Bifilmler sıvı
metalde asılı kalırsa, mekanik özellikleri olumsuz yönde
etkilerler. Bu nedenle, metal kalitesini arttırmak için
hidrojen gazı ve bifilmleri kontrol altında tutmak gerekir.
Dispinar, iyi bir döküm prosesinin sağlanabilmesi için
bifilm indeksinin 0-70 mm arasında olduğunu
belirtmektedir. Kötü bir dökümde bu indeks 70-350
arasında değişmektedir [9].

2019 İstanbul

numune sırasıyla 1 ve 2 saat süreyle çözeltilerde derin
dağlanmıştır.
3.ncü deneyde Al12Si alaşımının RPT numunesinden 9
adet numune alınmıştır. Elde edilen 9 adet numune her
çözeltide 3 adet numune olacak şekilde 50°C ‘de 1M NaCl,
1M H2SO4 ve 1M HNO3 çözeltilerinde 5,15 ve 30 dakika
süreyle derin dağlanmıştır. Buna ek olarak cüruftaki
oksidin nasıl davranacağını tespit etmek amacıyla %6 Cu ,
%0.5 Sn içeren alüminyum alaşımının cürufundan elde
edilen 6 numune ise her çözeltide 2 adet olacak şekilde 15
ve 30 dakika süreyle derin dağlanmıştır. 4.ncü deneyde ise
1.nci deneyde kullanılan çekme çubuğundan elde edilen 4
adet numune kullanılmıştır. Bu 4 adet numune yüzeylerinin
bir yarısı 600 grit zımparalanmış şekilde diğer yarısı ise
LENTON ısıl işlem fırınında 500°C sıcaklıkta 8 saat
süreyle tutularak yüzeyinde eski oksit film tabakası
oluşturulmaya çalışılmış ve 600 grit zımparalanarak genç
oksit oluşturulan kısımla eski oksit oluşturulan kısmın
çözeltilere nasıl tepki vereceği anlaşılmaya çalışılmıştır.
Numuneler 50°C‘de 1M H2SO4 ve 1M HNO3 çözeltilerinde
5 ve 10 dakika boyunca derin dağlanmıştır
3. Sonuçlar ve Tartışma



2. Deneysel Çalışmalar
Al-Si
alaşımlarına
derin
dağlama
işleminin
uygulanabilmesi için 1.nci deneyde ilk olarak 2M HNO3
çözeltisi balon joje yardımıyla hazırlandı. Daha sonra
725°C ‘de dökülen AlSi10Mg (EN-AC43000) alaşımından
elde edilen çekme çubuğu numunesi 7 adet parçaya ayırıldı.
Bu 7 adet numune sırasıyla 240-320-400-800 grit
zımparalandı. 4 adet numune oda sıcaklığında sırasıyla
1,6,24 ve 48 saat süreyle 2M HNO3 çözeltisinde derin
dağlama işlemine tabi tutuldu. Diğer 3 numune ise 50°C
‘de çeker ocakta sırasıyla 1,4 ve 6 saat süreyle 2M HNO3
çözeltisinde derin dağlandı ve numuneler aseton
kullanılarak 5 dakika süreyle ultrasonik temizleme
yapılarak yüzeylerindeki fiziksel ve kimyasal kirliliklerden
arındırılıp SEM cihazında incelenebilir hale getirildi. 2.nci
deneyde ise HNO3 konsantrasyonu 1M seviyesine
indirilmiş ve nitrik asit ile beraber 1M H2SO4 ve 1M NaOH
çözeltileri kullanılmıştır. 2.nci deneyde toplam 6 adet
numune kullanılmış ve bu numuneler Al12Si alaşımının
RPT numunesinden elde edilmiştir. Daha sonra 50°C ‘de
her çözeltiye 2 adet numune konulmuştur. Bu 2 adet

ALUS’09

316

Şekil 2. SEM fotoğrafı 2M HNO3 in 25°C, 48 saat


Şekil 3. SEM image of 1M H2SO4 in 50°C, 2 saat.
Şekil 3’te 1M sülfirik asit içerisinde demir intermetaliğinin
çözündüğü görülmektedir.
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Şekil 6. SEM fotoğrafı, 1M HNO3 in 50°C, 1 saat.





Alan 1



Alan 2

Şekil 4. 1 M H2SO4 EDS analizi 50°C, 2 saat x2000

Şekil4’ te Silisyumun modifikasyonu net bir şekilde
görülebilir.






Şekil 7. BSE fotoğrafı 1M H2SO4 , 2 saat, 50°C






Şekil 5. EDS analizi 1M NaOH, 50°C, 2saat x350





Şekil 8. SEM fotoğrafı 1M H2SO4 , 2 saat, 50°C


Şekil 5' te, sodyum alüminat bileşiğinin alüminyum yüzey
üzerinde biriktiği görülebilir. Bu sebeple bifilmler görünür
hale getirilememiştir.
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Şekil 11’ de curüf numunesindeki oksit tabakasının 30
dakika sonrasında parçalanmaya başladığı görülmüştür.



Şekil 9. SEM fotoğrafı, 1M H2SO4 , 2 saat, 50°C


Silikon modifikasyonu, Şekil 6' da 1 saat boyunca nitrik
asitle derin dağlanmış numunelerde dendritlerde tespit
edilmiştir. Şekil 7,8 ve 9 ‘da porozitenin iç ve dış kısımları
arasındaki modifikasyonların farklı tepkileri oldukça
ilginçtir.


A) H2SO4, 10 dk, 50°C, Zımparalanmış kısım







Şekil 10. SEM fotoğrafı, 1M NaCl in 50°C, 30 dk.

NaCl ile derin dağlama işlemine tabi tutulduğunda
dendritlerin üzerinde korozif etkiden dolayı farklı farzlarda
bileşik oluşumları tespit edilmiştir.


B) H2SO4, 10 dk 50°C Oksitlenmiş kısım
Şekil 12. SEM fotoğrafı, 1M H2SO4 in 50°C, 10 dk.
Şekil 12’de zımparalanmış kısmın oksitlenmiş kısma göre
daha az çözündüğü görülmüştür.
4. Sonuç





Şekil 11. Curüf numunesi 1M HNO3 in 50°C, 30 dk
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Bu çalışmada kullanılan parametrelere göre, oksitler ve
bifilmlerin oda sıcaklığında ve 50°C’de devamlı olarak
çözündüğü görülmüştür. SEM fotoğraflarına bakıldığında,
gözenekliliğin iç kısımlarının ve dış kısımlarının arasında
silisyum modifikasyonu bakımından farklılıklar olduğu
tespit edilmiştir. Zımparalanmış kısmın, oksitlenmiş
kısımdan daha az çözündüğü görülmüştür. Bununla birlikte,
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derin dağlama yönteminin silisyumun modifikasyonu için
çok faydalı bir yöntem olabileceğine inanılmaktadır.
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Abstract

1. Giriş

Especially in automotive and aerospace industry, the main
purpose is to reduce weight without sacrificing strength. One
of the basic processes to increase the strength in aluminum
alloys is the grain refinement process. In this study, the
effects of Al-3B grain refiner master alloy on microstructure
properties, mechanical properties and liquid metal quality
were examined and compared with Al-5Ti-1B grain refiner
master alloy. In addition, Al-15Sr modifier and degassing
process were also included in combination with grain
refinements, various combinations castings were examined.
Al-3B and Al-5Ti-1B grain refiner master alloys have
several advantages over each other, but there is no
significant difference between them. The most important
result in this study is that mold filling process and the quality
of the liquid metal significantly affect the mechanical and
fluidity properties of the final product.

Alüminyum alaşımları mukavemet/yoğunluk oranının
yüksek olmasından dolayı otomotiv ve havacılık sektöründe
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu parçalar kritik kullanım alanına
sahip olduğundan porozitesiz, hata içermeyen mikro yapı ve
yüksek mukavemet önem kazanmaktadır [1,2].

Özet
Özellikle otomotiv ve havacılık sektörlerinde mukavemetten
ödün vermeden hafiflemek temel amaçtır. Alüminyum
alaşımlarında mukavemet arttırmak için yapılan temel
işlemlerden biri de tane inceltme işlemidir. Bu çalışmada Al3B tane inceltici master alaşımının mikroyapı özellikleri,
mekanik özellikler ve sıvı metal kalitesi üzerine etkileri
incelenerek Al-5Ti-1B tane inceltici master alaşımı ile
kıyaslaması yapılmıştır. Ayrıca Al-15Sr modifikatör ve gaz
giderme işlemi de dahil edilerek tane incelticiler ile birlikte
çeşitli kombinasyonlarda dökümler ile incelemeler
yapılmıştır. Al-3B ve Al-5Ti-1B tane inceltici master
alaşımlarının birbirleri üzerinde çeşitli üstünlükleri
bulunmaktadır, fakat aralarında ciddi bir fark yoktur.
Yapılan bu çalışmadan çıkarılacak en önemli sonuç kalıp
dolum prosesi ve sıvı metal kalitesinin son ürünün mekanik
ve akışkanlık özelliklerini önemli ölçüde etkilemesidir.
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A356 alaşımı özellikle otomotiv sektöründe yüksek oranda
kullanılan bir alaşımdır. Alaşımın mekanik özellikleri ve
kalıp dolum kabiliyeti silisyum modifikasyonu ve tane
inceltme işlemleri ile geliştirilebilmektedir [3,4].
Tane inceltme işleminde Al-Ti-B mastır alaşımı en çok
tercih edilen tane inceltici olmasına rağmen titanyum
elementinin negatif etkileri oldukça fazladır. Zamanla dibe
çökmesi, heterojen dentrit kolları oluşturması gibi bilinen
bazı negatif özellikleri vardır. Alternatif olarak Al-B ile
yapılan tane inceltme işlemi sayesinde tekrarlanabilir daha
yüksek mekanik özellikler elde etmek amaçlanmıştır. Ti
varlığı nedeniyle elimine olacak hatalar sayesinde verim
yükselmektedir. Ayrıca, Al-Ti-B mastır alaşımına kıyasla
daha az kullanılan Al-B mastır alaşımının mali yönden de
faydası bulunmaktadır [5-6].
2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmada, Al-Ti-B ve Al-B tane inceltici mastır
alaşımlarının A356 alüminyum alaşımının mikroyapı ve
mekanik özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Deney
tasarımına Al-Sr15 modifikatör ve gaz giderme işlemi de
dahil edilerek 8 farklı versiyonlarda dökümler yapılmıştır.
Her deney için indüksiyon ocağında 15 kg A356 ergitilmiştir
ve A356 alaşımının kimyasal analizi Çizelge 1’deki gibidir.
Çizelge 1. 356 alaşımının kimyasal analizi (% ağ.).
Si
6,65

Fe
0,064

Cu
0,014

Mg
0,32

Ti
0,05

B
0,01

Al
Kalan
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Dökümlerde kullanılan deneysel tasarım ve döküm şarjları
Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Deneysel Tasarım.

01

02
03
04

A356
(kg)

AlB
(g)

AlTiB AlSr
(g)
(g)
Gaz Alma

1A 15

480

---

11,5

EVET

1B 14,5

---

150

10

EVET

2A 15

---

---

---

HAYIR

2B 15

---

---

---

EVET

3A 14,9

500

---

---

EVET

3B 15,7

---

320

---

EVET

4A 17,2

---

---

12,6

HAYIR

4B 16,1

---

---

11,8

EVET

Yapılan deneylerde A356 alaşımına ilave edilen Al-Ti-B ve
Al-B tane incelticilerin yanı sıra Al-Sr modifikatör ve gaz
giderme işleminin de etkileri araştırılmıştır. Master
alaşımlarının ilavesinden hemen sonra 10 dakika boyunca
argon ile gaz giderme uygulanmıştır. Döküm 750 °C’de kum
kalıplara yapılmıştır. Çalışmada mikroyapı incelemesi için
ördek ayağı, mekanik testler için 6’lı çekme çubuğu ve
vakum altında katılaştırma testi için RPT numuneleri
dökülmüştür. Çalışmada kullanılan modeller Şekil 1’deki
gibidir. A356 alaşımının SDAS değerleri, ortalama tane
boyutu, çekme özellikleri ve sıvı metal kalitesi mastır
alaşımına ve gaz giderme işlemine bağlı olarak
değerlendirilmiştir.
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Çizelge 3. 1A kodlu döküm numunelerinin mikroyapıları.
1A Kodlu Döküm
12 mm kesit

17 mm kesit

Al-B ve Al-Sr ilavesi sonrası gaz giderme yapılan dökümde
modifikasyonun tam manasıya gerçekleşmediği fakat
alüminyum tanelerinin yuvarlaklaştığı ve görece kısa
dentritlerin oluştuğu görülmektedir.
Çizelge 4. 1B kodlu döküm numunelerinin mikroyapıları.
1B Kodlu Döküm
12 mm kesit

17 mm kesit

Al-Ti-B ve Al-Sr ilavesi sonrası gaz giderme yapılan
dökümde modifikasyonun tam manasıya gerçekleştiği fakat
görece uzun dentritlerin oluştuğu görülmektedir.
Çizelge 5. 2A kodlu döküm numunelerinin mikroyapıları.
2A Kodlu Döküm
12 mm kesit

a)

b)

17 mm kesit

c)

Şekil 1: Çalışmada kullanılan modeller a) Ördek ayağı b)
Çekme çubuğu c) RPT numunesi.
3. Sonuçlar ve Tartışma
Hazırlanan kum kalıplara yukarıda belirtilen ilave ve
miktarlar ile yapılan dökümlerde ördek ayağı, çekme çubuğu
ve RPT numuneleri elde edilmiştir.

Hiçbir ilave ve gaz giderme işlemi yapılmayan dökümde
modifikasyonun gerçekleşmediği ve görece büyük
tanelerden oluştuğu görülmektedir.

Ördek ayağı numunelerinden alınan 12 mm ve 17 mm
kesitteki mikroyapı görüntüleri Çizelge 3, Çizelge 4, Çizelge
5, Çizelge 6, Çizelge 7, Çizelge 8, Çizelge 9 ve Çizelge
10’da gösterilmiştir.
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Çizelge 6. 2B kodlu döküm numunelerinin mikroyapıları.

Çizelge 9. 4A kodlu döküm numunelerinin mikroyapıları.

2B Kodlu Döküm
12 mm kesit

4A Kodlu Döküm
12 mm kesit

17 mm kesit

Hiçbir ilave yapılmayan ve gaz giderme işlemi yapılan
dökümde modifikasyonun gerçekleşmediği ve görece büyük
tanelerden oluştuğu görülmektedir.
Çizelge 7. 3A kodlu döküm numunelerinin mikroyapıları.
3A Kodlu Döküm
12 mm kesit

17 mm kesit

Sadece Al-B ilavesi ve gaz giderme işlemi yapılan dökümde
modifikasyon gerçekleşmediği ve tanelerin yuvarlaklaştığı,
görece küçük dentritlerin oluştuğu görülmektedir.
Çizelge 8. 3B kodlu döküm numunelerinin mikroyapıları.
3B Kodlu Döküm
12 mm kesit

17 mm kesit

17 mm kesit

Sadece Al-Sr ilavesi yapılan ve gaz giderme işlemi
yapılmayan dökümde modifikasyonun tam manasıyla
gerçekleştiği ve görece uzun dentritlerin oluştuğu
görülmektedir.
Çizelge 10. 4B kodlu döküm numunelerinin mikroyapıları.
4B Kodlu Döküm
12 mm kesit

17 mm kesit

Sadece Al-Sr ilavesi ve gaz giderme işlemi yapılmayan
dökümde modifikasyonun tam manasıyla gerçekleştiği ve
görece uzun dentritlerin oluştuğu görülmektedir.
Çekilen mikroyapı görüntülerinden SDAS analizi
yapılmıştır. Her numunenin çekilen 3 mikroyapı
görüntüsünden ve her görüntüden yapılan 10 adet ölçüm
sonucunda elde edilen 30 ölçümün ortalamasının
alınmasıyla SDAS analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar
Şekil 2’de verilmiştir.

Sadece Al-Ti-B ilavesinin yapıldığı ve miktarının 1B kodlu
döküme göre 2 katına çıkartıldığı ve gaz giderme işlemi
yapılan dökümde modifikasyon gerçekleşmediği ve görece
kısa dentritlerin oluştuğu görülmektedir.

Şekil 2. Mikroyapı görüntülerinden elde edilen SDAS
analizi.
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SDAS analizi sonuçlarına bakıldığında 1 no'lu dökümde tane
inceltici olarak kullanılan Al-3B master alaşımının Al-5TiB master alaşımına göre SDAS değerlerini düşürdüğü
gözlemlenmiştir. 3 no'lu dökümde 1 no'lu döküme göre az
da olsa SDAS değerleri daha düşüktür, fakat 3 no’lu
dökümde 1 no’lu döküme göre Al-5T-1B tane inceltici ilave
miktarının 2 katına çıkarılması ile SDAS değeri azalmıştır.
Tane inceltici master alaşım kullanılmadan dökülen 2 ve 4
no'lu dökümlerde SDAS değerleri 1 ve 3 no'lu dökümlere
göre beklendiği üzere daha yüksektir. 2 ve 4 no'lu
dökümlerde modifikatör olarak kullanılan Al-15Sr ve gaz
alma işlemi SDAS değerlerini azaltmada olumlu etkisi
olmuştur. Tüm dökümlerde ince kesitte soğuma daha hızlı
olduğu için kalın kesite göre SDAS değerleri daha düşüktür.
Ördek ayağı numunelerinden alınan 12 mm ve 17 mm
kesitteki makroyapı görüntüleri Çizelge 11, Çizelge 12,
Çizelge 13, Çizelge 14, Çizelge 15, Çizelge 16, Çizelge 17
ve Çizelge 18’de gösterilmiştir.
Çizelge 11. 1A kodlu döküm numunelerinin makroyapı
görüntüleri.
1A kodlu döküm
12 mm (İnce Kesit)
1. Numune
2. Numune

•
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Çizelge 13. 2A kodlu döküm numunelerinin makroyapı
görüntüleri.
2A kodlu döküm
12 mm (İnce Kesit)
1. Numune
2. Numune

17 mm (Kalın Kesit)
1. Numune
2. Numune

Tane inceltici ilavesi yapılmayan dökümde ince kesitte hızlı
soğumadan dolayı kalın kesite göre daha ince tane yapısı
görülmektedir.
Çizelge 14. 2B kodlu döküm numunelerinin makroyapı
görüntüleri.
2B kodlu döküm
12 mm (İnce Kesit)
1. Numune
2. Numune

17 mm (Kalın Kesit)
1. Numune
2. Numune

17 mm (Kalın Kesit)
1. Numune
2. Numune
Tane inceltici ilavesi yapılmayan dökümde ince kesitte hızlı
soğumadan dolayı kalın kesite göre daha ince tane yapısı
görülmektedir.

Al-B tane inceltici ilavesiyle yapılan dökümün makroyapı
görüntüsünde ince kesitte hızlı soğumadan dolayı kalın
kesite göre daha ince tane yapısı görülmektedir.
Çizelge 12. 1B kodlu döküm numunelerinin makroyapı
görüntüleri.
1B kodlu döküm
12 mm (İnce Kesit)
1. Numune
2. Numune

Çizelge 15. 3A kodlu döküm numunelerinin makroyapı
görüntüleri.
3A kodlu döküm
12 mm (İnce Kesit)
1. Numune
2. Numune

17 mm (Kalın Kesit)
1. Numune
2. Numune

17 mm (Kalın Kesit)
1. Numune
2. Numune
Al-B tane inceltici ilavesiyle yapılan dökümün makroyapı
görüntüsünde ince kesitte hızlı soğumadan dolayı kalın
kesite göre daha ince tane yapısı görülmektedir.

Al-Ti-B tane inceltici ilavesiyle yapılan dökümün
makroyapı görüntüsünde ince kesitte hızlı soğumadan dolayı
kalın kesite göre daha ince tane yapısı görülmektedir. 1A
kodlu döküme göre görece daha kaba taneler oluşmuştur.
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Çizelge 16. 3B kodlu döküm numunelerinin makroyapı
görüntüleri.
3B kodlu döküm
12 mm (İnce Kesit)
1. Numune
2. Numune

17 mm (Kalın Kesit)
1. Numune
2. Numune

Al-Ti-B tane inceltici ilavesiyle yapılan dökümün
makroyapı görüntüsünde ince kesitte hızlı soğumadan dolayı
kalın kesite göre daha ince tane yapısı görülmektedir.
Çizelge 17. 4A kodlu döküm numunelerinin makroyapı
görüntüleri.
4A kodlu döküm
12 mm (İnce Kesit)
1. Numune
2. Numune

17 mm (Kalın Kesit)
1. Numune
2. Numune

Tane inceltici ilavesi yapılmayan dökümde ince kesitte hızlı
soğumadan dolayı kalın kesite göre daha ince tane yapısı
görülmektedir.
Çizelge 18. 4B kodlu döküm numunelerinin makroyapı
görüntüleri.
4B kodlu döküm
12 mm (İnce Kesit)
1. Numune
2. Numune

17 mm (Kalın Kesit)
1. Numune
2. Numune

Tane inceltici ilavesi yapılmayan dökümde ince kesitte hızlı
soğumadan dolayı kalın kesite göre daha ince tane yapısı
görülmektedir.
Kesit kalınlığının farklılığından dolayı değişen soğuma
hızlarının ve tane incelticilerin etkisini görmek amacıyla
çekilen makroyapı görüntülerinden doğrusal kesiştirme
metodu kullanılarak tane boyutu ölçümü yapılmıştır. Her
numune 10’ar kez ölçülerek ortalaması alınmıştır. Elde
edilen ortalama tane boyutu değerleri Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 3. Ortalama tane boyutu.
Ortalama tane boyutu değerlerine bakıldığında tane inceltici
kullanılan 1 ve 3 no’lu dökümlerde tane botunun diğer
dökümlere göre daha küçük olduğu görülmektedir. Bu
dökümler kendi içerisinde kıyaslandığında Al-3B tane
inceltici ile yapılan dökümlerin tane boyutu Al-5Ti-1B tane
inceltici ile yapılan dökümlerin tane boyutuna göre daha
küçüktür. 1B kodlu döküme göre kullanım miktarı 3B kodlu
dökümde 2 katına çıkartılan Al-5Ti-1B tane inceltici
tanelerin daha küçük olmasını sağlamıştır. Tane inceltici
kullanılmadan sadece modifikatör ilavesi olan 4 no’lu
dökümlerde tane boyutu diğer dökümlere kıyasla çok yüksek
çıkmıştır. Ayrıca gaz giderme işlemi yapılan dökümlerde
ortalama tane boyutu daha düşüktür.
Yapılan dökümler sırasında sıvı metal kalitesini görmek
amacıyla vakum altında katılaştırma (RPT) testi yapılmıştır.
Katılaşma sonrasında numuneler ortadan ikiye kesilerek
yüzey incelemesi yapılmış ve bifilm indeks değerleri (BI)
hesaplanmıştır. Bifilm indeksi vakum altında katılaşma
sonucunda oluşan gözeneklerin her birinin maksimum
boyutunun toplamı olarak ifade edilmektedir. Elde edilen
kesit yüzeyleri Şekil 4’te, bifilm index değerleri ise Şekil
5’te verilmiştir.
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ilave olarak yapılan dökümde dökümün doğru yapılmaması
ve metal akış hızının kontrol altında olmamasından dolayı
da bifilm indeks sayısının artmıştır. 4 no’lu döküm
sonuçlarına bakıldığında dökümün doğru yapılmadığı ve
metal akış hızının
kontrol altına
alınamadığı
gözlemlenmiştir, fakat 2 no’lu dökümden farklı olarak gaz
giderme işleminin etkisi az da olsa farkedilmiştir.
4. Sonuç

Şekil 4. RPT numunelerinin kesit yüzeyleri.
RPT numunelerinin kesit yüzeylerine bakıldığında tüm
numunelerde oldukça fazla porozite gözükmektedir.

1. Tane inceltici kullanımı SDAS değerlerini ve
ortalama tane boyutunu küçültmüştür.
2. AlB master alaşımı AlTiB master alaşımına göre
taneleri daha fazla inceltmiştir.
3. Tane inceltici ilavesinin akışkanlık özelliğine etkisi
hakkında kesin bir kanıya varılamamaktadır.
4. Tane inceltici ve Sr modifikatör ilavesi çekme ve
uzama değerlerini arttırmıştır.
5. AlTiB master alaşımı AlB master alaşımına göre
daha yüksek çekme ve uzama değerleri sağlamıştır.
6. AlB master alaşımı ile yapılan dökümlerde AlTiB
master alaşımı ile yapılan dökümlere göre bifilm
indeksi daha düşüktür.
7. Bifilm indeksi değerleri çok yüksektir. Bu da sıvı
metal kalitesinin kötü olduğu anlamına
gelmektedir.
8. Gaz alma işleminin etkili yapılmaması ve
türbülanslı
döküm sıvı
metal kalitesini
düşürmektedir.
9. Kalıp dolum prosesi ve sıvı metal kalitesi son
ürünün mekanik ve akışkanlık özelliklerini önemli
derecede etkilemektedir
Referanslar

Şekil 5. RPT numunelerinin bifilm index analizi.
Yapılan çalışmada bifilm indeks değerleri beklenenin çok
üzerindedir. Şekil 4.14 incelendiğinde, 1 ve 3 no’lu
dökümlere bakıldığında Al-3B master alaşımı ile dökülen
numunelerin Al-5Ti-1B master alaşımı ile dökülen
numunelere göre bifilm indeks değerlerinin daha düşük
olduğu görülmektedir. Ayrıca Şekil 4.19’da 1 ve 3 no’lu
döküm numunelerine bakıldığında Al-5Ti-1B master alaşımı
ile dökülen numunelerdeki porozitelerin Al-3B master
alaşımı ile dökülen numunedeki porozitelere kıyasla daha
büyük ve sayısının daha az olduğu gözlemlenmiştir. 2 no’lu
dökümün bifilm indeks değerlerine bakıldığında uygulanan
gaz giderme işleminin doğru yapılmadığı ve bunun
sonucunda bifilm sayısının arttığı gözlemlenmiştir. Buna
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Abstract
The main goal in the automotive industry is to use lighter
materials without sacrificing strength. In this study, the
effect of B, Sr, Ti and Zr additions on the aluminum alloy
with high magnesium content was investigated. Gravity
sand and coke mold casting methods were used. The effect
of each element on microstructure change was examined
with the phase change in solidification, observed by optical
microscope and scanning electrical microscopy. Phase
transformation analysis was performed by XRD analysis.
Changes in thermophysical properties were followed by
TGA analysis. Liquid metal quality was determined by
Bifilm index analysis. Induration test was applied, and the
results were found to be in parallel with bifilm index and
other mechanical properties.

As csting methodology, gravitational casting has been
adopted. Both steel permanent molds and sand molds have
been used.
Alloys have been smelted in electrical arc furnace inside
A3 type and A6 type casting crucibles. Maximum
temperature has been set to 750degC. Holding time of 45
minutes have been selected to ensure alloying completion
and bifilm settlement in the metal melt. Steel molds have
been preheated to 280degC.
In the present study, melt pre-treatments have not been
applied for all castings.
Spiral mold casting studies have been done for 3 main
composition and different preheating conditions. Mold
agents such as paints have not been used to ease melt flow
inside the cavity.

1. Introduction
Source of the pores and bifilms in microstrucre are due to
different alloying elements in case of traditional
gravitational casting.
Al with high Mg content alloys, tends to build bi-films and
pores. According to Campbell, source of the pores and the
degradation of mechanical properties are due to oxide films
within the metal melt. Those films causes post failure in
service[1]. Bi-film index study is crucial to evaluate final
alloy properties.[2] Mechanical properties can be assessed
with relation to melt quality This assessment is possible by
RPT tests to evaluate post-treatment requirement or a
modification of casting methodology [3]
2. Experimental Studies
Base AlMg5 and AlMg50 alloys have been used to
compound main metal melt. As Alloying elements, AlSr,
AlB, AlTi , AlBi and AlZr master alloys have been selected
as alloying options.

Figure 1. Molds that has been used for tensile tests and
microstructural evaluation
2.1. Composition Complexity
Table 1 and table 2 gives the alloying scheme that has been
adopted and maximum % weight alloying content of master alloys
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T:Titanium

AlMgXZ

Z: Zirconium

AlMgXYZTW

Sn: Tin

AlMgXYZTWBi

Bi: Bismute

Figure 2.AlMgBor RPT specimen Cross Section

Table2. Chemical Composition Limits
Zr
B
Ti
Sr
Sn
Bi
0,75
0,5
0,75-1
0,05
0,4
0,9
max
max
max
max max max

Mg
4-5

2.2. Bi-Film Index Studies
Reduced pressure test results with comparison to alloying
elements are given in table 3Sr/ Boron and Titanium are
alloyed at maximum limit concentration that has been
selected after initial trials
AlMg5 +
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As given in Table 3, Sn addition has been found without
any effect on bi-film formation. SrTi vs SrZr and SrTiZr
have yielded similar results. Boron and Boron Strontium
have caused higher index numbers which is negative for
final properties.
Decreasing the Sr content and alloying of Sr,Ti,Zr gives
optimized bi-film index in gravitational casting without any
degassing or upgassing treatments.

Table1. Composition Complexity
Alloys
Composition
Standart
AlMg5
Composition
5083 H111
AlMg5
grade
X: Boron and
AlMgXY
Y: Strontium
AlMgX
X: Boron
AlMgXT

•

Table3. RPT results vs Alloying Effects
Index

Number

Ti/Zr

Sr ppm

Boron

416

496

-

Boron

322

349

-

BoronSr

355

172

-

2000

BoronSr

205

252

-

2000

BSrTi

44

69

200

BSrTi

162

244

BSrTi

65

84

BSrTi

107

150

BSrSnTi

230

159

BSrSnZr

268

182

BSrSnTiZr

182

183

%0,75
Ti
%0,75
Ti
%0,75
Ti
%0,75
Ti
%0,75
Ti
%0,75
Zr
%0,75
Ti /
% 75
Zr

200
200
200
200
200
200

Figure 3. AlMgBSr RPT specimen Cross Section

Boron

0,5
max
0,5
max
0,5
max
0,5
max
0,5
max
0,5
max
0,5
max
0,5
max
0,5
max
0,5
max
0,5
max

Figure 4. AlMgBorSrTi RPT specimen Cross Section

Figure 5. AlMgBSrTiSn RPT specimen Cross Section

Figure 6. AlMgBSrZrSn RPT specimen Cross Section
Refinement of bi-film index can be seen upon Ti-Boron
addition on RPT specimen cross sections.
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Figure 9. AlMgB Microstructure

2.3. Fluidity Studies

Table 4 gives alloy fluidity in case of different alloying
elements and preheating conditions. It has not been used
any fluidty agents or mold modifiers to increase fluidty of
the melt. Stuides shows that addition of Titanium increase
fluidity of AlMg5 alloys for same preheating condition
when compared with Boron Strontium alloyed counterpart. 
Table 4. Spiral Mold Fluidity
y Values
Figure 10. AlMgBTiZr Microstructure

2.4. Microstructural Studies

Spiral mold cross sections and stepsize mold specimen
cross sections have been given in figüre 7 – 11.
Microstructure refinement can be seen in the presence of
Ti-B-Sr.

Figure 11.AlMgBorTiSr Microstructure
2.5. Mechanical Properies

Tensile tests and depth sensing micro hardness tests have
been performed for the alloys.
According to table5 and figure 12, Tensile tests gave low
yield and tensile strength compared to microhardness test
values. This can be attributed to bi-film index effect.
Figure7. Effect of Boron-Strontium

Figure 12. F-D Curves in Microhardness tests
Table5. Tensile Tests Results ( in MPa,% elongation)
Yield
Strength

Tensile
Strength

% El. at
break

AlMg4B

82

151

6,7

AlMg4BSr

84,5

140,5

6.35

AlMg4BZr

75

149,5

10,5

AlMg4BSrTi

81,3

157,6

13,45

AlMg4BSrZr

80

147

8,25

Figure 8. Effect of Titanium-boron-Strontium
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2.6. TGA and XRD Analysis
XRD analysis shows main phase formations of the alloys.
AlZr in 38o ,65o,77o angles and TiAl3 – 20o,33o,49o,55o,83 o
angles. Although Boron ,Strontium and Bismute has been
added as alloying agents, related phases to those elements
could not be detected in figure 12 and 13
Table 6 gives specimen identity numbers and
corresponding ideal compositions.
Table6. Alloy Complexity in XRD Analysis
Specimen No Casting Mold Composition Complexity
1

steel

AlMgBSr-TiZr-Sn

13

sand

AlMgBSr-TiZr-Sn

21

sand

AlMgBSr-TiZr-Sn

45

steel

AlMgBSr-TiZr-Sn

50

steel

AlMgBSr-TiZr-SnBi

55

sand

AlMgBSr-TiZr-SnBi

61

sand

AlMgBSr-TiZr-SnBi

76

steel

AlMgBSr-TiZr-SnBi

95

steel

AlMgBSr-TiZr-Bi

96

sand

AlMgBSr-TiZr-Bi

98

sand

AlMgBSr-TiZr-Bi

Figure 12.XRD Analysis of Alloys

Figure 13.TGA Analysis of Alloys
Figure13 shows TGA curves with different alloying
schemes. Specimens 6,26,31 higher Mg content than 36
and 37. Further analysis of the curves are ongoing to asses
Sr ,Sn, Bi content difference.
3. Results and Discussion
In tensile tests, bi-films caused failure when compared to
depth sensing micro hardness tests.
Ti and Boron are effective master alloys to refine the
microstructure. On the other hand, Zirconium did not yield
similar effect.
XRD analysis are not conclusive to assess phase formations
and studies are ongoing for XRD assesments.
TGA analysis shows alloying effects and indicate phase
formations. Evalutions of the results are ongoing
Casting methodology has been revised for High Content
Mg Alloys. Degassing, arc furnace smelting, hot plate
assistance, mold modification
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A356 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ KIRIK YÜZEYİNDE DÖKÜM HATASI
ANALİZİ
A356 Alüminyum Alaşımının Kırık Yüzeyinde Döküm Hatası Analizi
CASTING DEFECT ANALYSIS ON FRACTURE SURFACE OF A356 ALUMINIUM ALLOY

Casting Defect Analysis on Fracture Surface of A356 Aluminium Alloy
Özen Gürsoy1, Eray Erzi², Derya Dışpınar1
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Abstract
Fracture surface analysis is an effective method to
characterize the casting defects. Many data such as defect
distribution and fracture initiation can be collected from
fracture surface via scanning electron microscope (SEM). In
this study, tensile samples were cast into the die and sand
moulds from A356 aluminium melt with and without Al-TiB. After tensile tests, defects were investigated and classified
by SEM. Area Fracture of Defects was constituted and
correlate with bifilm index and mechanical properties.

oranı (Area Fracture of Defects (AFD)) ile mekanik
özellikler arası bir ilişki kurulabilir.

Özet
Kırık yüzey analizi, döküm hatalarının karakterize
edilmesinde etkin bir yöntemdir. Hata yoğunluğu ve çatlak
başlangıcı gibi pek çok veri taramalı elektron mikroskobu
(SEM) sayesinde kırık yüzeylerden toplanabilir. Bu
çalışmada, Al-Ti-B ilavesiz ve ilaveli iki farklı A356 sıvı
alüminyumdan kum ve kokil kalıplara çekme çubukları
dökülmüştür. Çekme testlerinin ardından numunelerin kırık
yüzeyleri SEM’de incelenerek hatalar belirlenmiş ve
sınıflandırılmıştır. Hata alanı oranı (Area Fracture of Defects
(AFD)) oluşturulmuştur, bifilm indeks ve mekanik özellikler
ile ilişkilendirilmiştir.
1. Giriş
Bifilm, yetersiz besleme, kum erozyonu, intermetalikler vb.
hataların varlığı döküm parçasının mekanik özelliklerini
olumsuz etkilemektedir. Özellikle yüksek hacimli
dökümlerde olmak üzere pek çok dökümde bu hatalar oluşur
ve beklenmeyen servis dışı kalma durumları meydana gelir.
Parçada porozite gibi hataların varlığı, kesitteki yük taşıyan
alanı azaltır. Hataların varlığı ve sayısına bağlı olarak yük
taşıyan alanın azalması parçanın mekanik özelliklerini
doğrudan etkiler. Bu durum Şekil 1’de gösterilmiştir.
Yaşanan kırılma veya çatlak olaylarında bu hatalar açığa
çıkar. Çekme numunesinin kırık yüzeyindeki bifilm,
inklüzyon, kum erozyonu gibi hatalar çekme testindeki
kopmanın ardından görülür hale gelir ve taramalı elektron
mikroskobu (SEM) sayesinde incelenebilir ve hata alanı
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Şekil 1. Çekme numunesinde hatanın gösterimi.
Caceres ve Selling [1], A356 alüminyum alaşımının kırık
yüzeylerinde yaptıkları çalışmada Şekil 2’de görüldüğü gibi
net bir biçimde görülen dendritler ve mat, pürüzlü görünüme
sahip oksit yapıları olmak üzere iki temel hata
belirlemişlerdir. Hata alanı oranı ile hem çekme mukavemeti
hem de kopma uzaması arasında ters bir ilişki
yakalamışlardır.
Bazı yazarlar ise [2-3] ise, kırılma yüzeyindeki porozite
çaplarının çekme mukavemeti ve uzama değerlerini
doğrudan etkilediğini ve kesit alan azaldıkça hataların
yakınındaki stresi plastik deformasyonun arttığını öne
sürmüşlerdir.
2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmada, çekme testi değerleri ile kırık yüzeylerdeki
hataların oranı arasında bir ilişki kurulmaya çalışılmıştır.
Çalışmada kimyasal bileşimi Çizelge 1’de görülen ikincil
A356 alaşımı kullanılmıştır. Ergitme işlemleri rezistanslı
fırında 725 ºC’de gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan yaklaşık
10’ar kg’lık 2 alüminyum hurda şarjın birine ağırlıkça %0,1
oranında Al-5Ti-1B master alaşımı ilave edilmiştir. Tane
inceltici ilaveli sıvı metalde döküm ilaveden yaklaşık 10
dakika sonra başlamıştır. Sıvı metal kalitesindeki
değişikliklerin takibi için vakum altında katılaştırma testi
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incelemelerinde master alaşımı ilavesinin ardından sıvı
metal kalitesinin düştüğü görülmektedir. Tane inceltici ilave
edilmeden yapılan dökümde ortalama bifilm indeks 242 mm
iken tane inceltici ilavesi yapıldığında bu sayı 306 mm’ye
çıkmaktadır. Tane inceltici master alaşımı ilavesi bifilm
indeksi arttırarak sıvı metal kalitesini düşürmektedir.

Şekil 3. İkincil A356’da zamana bağlı bifilm indeks
değişimi.
Şekil 2. Net biçimde görülen dendritler (a) ve mat, pürüzlü
görünüme sahip oksit yapıları (bifilmler) (b) [1].
(Reduce Pressure Test (RPT)) ve bifilm indeks analizi
yapılmıştır. Mekanik özelliklerin ve hata alanı oranlarının
tayini için çekme çubukları kokil ve kum kalıplara
dökülmüştür. Talaşlı işlemenin ardından çekme çubukları
çekme testine tabi tutulmuştur. Kırık yüzeyler JEOL JSM5600 taramalı elektron mikroskobu ile incelenmiştir.
Çekilen görüntüler SigmaScan görüntü analiz yazılımı
incelenmiştir. Bu görüntülere yapılan incelemede Şekil 1 ve
(1) eşitliği kullanılarak hata alanı oranı (AFD) belirlenmiştir.
Bu eşitlikte A0 tüm kesit alanı, Ai hataların toplam alanını
ifade etmektedir.
 



RPT numunelerinin yanı sıra çalışmada çekme çubukları
dökülmüştür ve işlemenin ardından çekme testine tabi
tutulmuştur. Şekil 4 ve 5’te görüldüğü gibi, en düşük ve
istikrarsız çekme mukavemeti ve kopma uzaması değerleri
kokil kalıba yapılan dökümlerde elde edilmiştir. Tane
inceltici ilavesi çekme değerlerinde kayda değer bir artış
sağlamamıştır; aksine kuma dökümde kopma uzaması
değerlerinin düşüşünü tetiklemiştir. En yüksek çekme
mukavemeti ve kopma uzaması değerleri kuma dökümlerde
elde edilmiştir.

(1)



Çizelge 1. A356 alaşımının kimyasal analizi (ağ.%)
Si
7.31

Mg
0.26

Fe
0.13

Ti
0.11

B
0.001

Sr
0.008

3. Sonuçlar ve Tartışma
Çalışmada şarj tükenene dek yaklaşık 8 dakika aralıklarla
RPT numunesi alınarak sıvı metal temizliğindeki değişim
takip edilmiştir.

Şekil 4. Çekme mukavemeti değerleri.

Yapılan dökümlerde zamana bağlı olarak sıvı metal
kalitesinde bir artış görülmektedir. Şekil 3’te görüldüğü gibi
yaklaşık 1,5 saat süren döküm boyunca tane inceltici ilavesiz
alaşımda 297 mm olan bifilm indeks 241 mm’ye; tane Al5Ti-1B tane inceltici master alaşımı ilaveli olanda ise 404
mm’den 290 mm’ye düşmüştür. Yapılan sıvı metal kalitesi

Çekme testlerinin ardından her koşula ait 5 kırık yüzey
seçilerek taramalı elektron mikroskobunda incelenmiştir.
Kırık yüzeyler, her koşulun en yüksek, en düşük ve
ortalamaya en yakın değerler veren çekme numunelerinden
seçilmiştir. Görüntü analizleri AFD değerleri hesaplanan
yüzeylerde hata sayısı 15-52 arası değişmektedir. Her koşula
ait temsili kırık yüzey görüntüleri Şekil 7’teki gibidir.
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Şekil 5. Kopma uzaması değerleri.
20 kırık yüzeyde toplam 520 hata tespit edilmiştir ve tüm
hatalar yakından incelenmiştir. Hataların büyük çoğunluğu
bifilmlerden oluştuğu için bifilmler ile hata alanı oranı ile
doğrudan bir ilişki kurulmuştur. Tespit edilen bir bifilm
yapısı Şekil 6’da gösterilmektedir. Yakın incelemede tespit
edilen Şekil 6’daki gibi buruşuk kağıt benzeri yapılar
neredeyse tüm yüzeylerde gözlenmiştir.

Şekil 6. Tespit edilen bir bifilm yapısı ve EDS analizi.

ALUS’09
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Şekil 7. Farklı koşullarda dökülen çekme çubuklarının kırık
yüzeylerine ait SEM görüntüleri (a: Master ilavesiz kokil
döküm, b: Al-5Ti-1B ilaveli kokil döküm, c: Master
ilavesiz kum döküm, d: Al-5Ti-1B ilaveli kum döküm).
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[2] Surappa MK (1986) Effect of macro-porosity on the
strength and ductility of cast al-7 si-0.3 mg alloy. Scripta
Metallurgica, 20(9), 1281-1286.
[3] Teng X, Mae H, Bai Y, Wierzbicki T (2009) Pore size
and fracture ductility of aluminum low pressure die
casting. Engineering Fracture Mechanics, 76(8), 983-996.

Şekil 8. AFD ve çekme mukavemeti ilişkisi.
Şekil 8 ve 9’da görüldüğü gibi iki durum hariç tüm
koşullarda hata alanı oranı (AFD) hem çekme mukavemeti
hem de kopma uzaması arasında bir ilişki belirlenmiştir.
AFD ile neredeyse tüm çekme değerleri uyumlu bir ilişki
içindedir.

Şekil 9. AFD ve kopma uzaması ilişkisi.
4. Sonuç
•Hata alanı oranı (Area Fraction of Defects (AFD))
malzeme karakterizasyonu için kullanışlı bir yöntemdir.
•Hata alanı oranı ile çekme değerleri arasında uyumlu bir
ilişki vardır.
•Çekme mukavemeti ve kopma uzaması arttıkça hata alanı
oranı azalmaktadır.
•Bifilmler mekanik özelliklerin azalmasına neden olan
temel problemlerdendir.
Referanslar
[1] Caceres CH, Selling BI (1996) Casting defects and the
tensile properties of an AlSiMg alloy. Materials Science and
Engineering: A, 220(1-2), 109-116.
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BASINÇLI DÖKÜMDE TUTMA POTASI SEVİYESİNİN 46000
ALAŞIMININ ERGİYİK VE DÖKÜM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
•

EFFECT OF MELT HOLDER CRUCIBLE LEVEL ON THE QUALITY OF THE MELT AND CASTING OF
Yüksek Basınçlı Dökümde
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Anahtar Kelimeler: Ergiyik Kalitesi, Döküm Kalitesi, Yüksek Basınçlı Döküm, Bifilm, EN AC 46000, Pota Seviyesi
Abstract
Although the cold chamber high pressure casting system is
widely used in mass production method; This results in
bifilm porosities due to oxide structures in the casting due to
the high cooling rate and the rapid filling of the mold during
the process. In this study, the effect of the degassing process
applied to melt 46000 alloy before being brought to the
injection machine, melt metal quality and quality of casting
part obtained from the same crucible level were investigated.
Test samples were taken from the molten metal at certain
levels of the crucible and from the runners of the cast pieces
produced simultaneously. Metal quality (bifilm index) was
determined by solidification with the Reduced Pressure Test
(RPT). Density measurements of all samples solidified by
RPT were calculated. The microstructure analyzes of the
casting parts were examined. Porosity imaging of RPT was
performed by X-Ray radiography analysis. As a result, the
bifilm in the structure depending on the metal level in the
melt holder crucible has a detrimental and negative effect on
casting quality.

radyografi analizi ile RPT numunelerinin porozite
görüntülemeleri yapılmıştır. Sonuç olarak, tutma potasında
bulunan ergiyik metalin seviyesine bağlı olarak yapıda
bulunan bifilmin, döküm parçasının kalitesi üzerinde
oldukça zararlı ve negatif bir etkiye sahip olduğu
görülmektedir.
1. Giriş
Alüminyum, çinko alaşımları gibi birçok hafif metal
üretiminde yüksek basınçlı döküm yaygın olarak
kullanılmaktadır [1]. Yüksek basınçlı döküm sıcak kamaralı
ve soğuk kamaralı olacak şekilde iki ana grupta
sınıflandırılmaktadır. Alüminyum alaşımlarının dökümünde
yaygın olarak soğuk kamaralı yüksek basınçlı döküm
makinesi kullanılmaktadır [1]. Soğuk kamaralı yüksek
basınçlı enjeksiyon makinesinin şematik görüntüsü Şekil
1’de gösterilmektedir.

Özet
Soğuk kamaralı yüksek basınçlı döküm sistemi oldukça
yaygın olarak kullanılan seri üretim yöntemi olmasına
rağmen; yüksek soğutma hızından ve işlem sırasında kalıbın
hızlı bir şekilde doldurulmasından dolayı döküm parçasında
oksit yapılardan kaynaklanan bifilm porozitelerinin
oluşmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada, enjeksiyon
makinesine getirilmeden önce ergiyik 46000 alaşımına
uygulanan gaz giderme işlemi etkisi, bu alaşımın tutma
potasında bulunduğu seviyeye bağlı olarak ergiyik metal
kalitesi ve aynı pota seviyesinden elde edilen döküm
parçasının kalitesi incelenmiştir. Test numuneleri, potanın
belirli seviyelerindeki ergiyik metalden ve eş zamanlı olarak
üretilen döküm parçalarının yolluklarından alınmıştır. Metal
kalitesi (bifilm endeks), Azaltılmış Basınç Testi (RPT) ile
katılaştırılarak belirlenmiştir. RPT ile katılaştırılan tüm
numunelerin yoğunluk ölçümleri hesaplanmıştır. Döküm
parçalarına ait mikro yapı analizleri incelenmiştir. X-Ray
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Şekil 1. Soğuk kamaralı yüksek basınçlı döküm
makinesinin şematik görüntüsü [6].
Havacılık ve otomotiv gibi kritik alanlarda kullanılan
parçaların dökümünde yaygın olarak kullanılan bu sistem,
döküm parçalarının yapısında çoğunlukla porozite ve çekinti
boşluklarının oluşmasına sebep olmaktadır [2]. Campbell’ın
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döküm kalitesi üzerine yapmış olduğu çalışmalara göre nihai
döküm parçasının yapısında bulunan porozitelerin esas
sebebinin iki katlı film olarak adlandırılan bifilm kusurları
olarak belirtilmektedir [4]. Bifilm kusuru, alüminyumun
yüzeyinde oluşan koruyucu oksit tabakasının kırılıp oksit
yüzeyleri birbirine temas edecek şekilde katlanarak yapıya
girmesi sonucunda oluşmaktadır. Bifilm kusurları döküm
yapısında çatlak benzeri bir form oluşturmaktadır. Bifilm
oluşumunu türbülanslı döküm de tetikleyebilmektedir [3,4].

sektörde de yaygın olarak uygulanmaktadır [8, 9]. Gaz
giderme işlemi, ergiyik metal tutma potasına getirilmeden
önce gerçekleştiği için ergiyik metalin tutma potasına
türbülanslı doldurulması gaz giderme işleminin yapıdaki
etkisinin azalmasına sebep olmakla beraber bifilm
hatalarının yapıdan tamamen giderilmesinde etkisini
yitirebilmektedir [3]. Ergiyik metalin türbülanslı
doldurulmasından kaynaklanan döküm kusurlarına, yüksek
basınçlı dökümde yaygın olarak karşılaşılmaktadır [11].

Ergiyik metalde bifilm oluşum mekanizması Şekil 2'de
gösterilmektedir. Soğuk kamaralı yüksek basınçlı döküm
sisteminde bifilm kaynaklı porozitelerin oluşma
mekanizması, ergiyik almak için kullanılan kepçenin
yüzeyde bulunan koruyucu oksit film tabakasının
kırılmasına dayanmaktadır. Alüminyumun yüzeyinde
bulunan koruyucu oksit film, Şekil 1'de gösterildiği gibi
kepçe ile tutma potasından ergiyik alüminyum alımı
esnasında kırılır ve Şekil 2’de verilen ince oksit film tabakası
ergiyik metalin içine batar. Yalnızca kepçe sistemi değil,
aynı zamanda döküm sırasında ergiyik metalin tutma
potasına türbülanslı doldurulması da yapıda oluşan çift katlı
oksitlerin ergiyiğin içine batmasına ve yapıda çatlak benzeri
kusurların yer almasına sebep olmaktadır [4]. Katlanarak
batan çift katlı oksit film döküm yapısında çatlak benzeri
kusurlar oluşur. Bifilm kusuru oldukça ince olup; ergiyik
metalin döküm kalitesini ve mekanik özelliklerini negatif
etkilemektedir. [3, 4] Bifilm kusurlarının metal ve döküm
kalitesi üzerine ve döküm parçasının mekanik özelliklerinin
üzerine etkilerinin tam olarak anlaşılabilmesi ve
yorumlanabilmesi üzerine hala birçok çalışma yapılmaktadır
[5].

Ergiyik metalin tutma potasına türbülanslı doldurulması ve
ergiyik metal almak için kullanılan kepçe sisteminin her
seferinde yüzeyde bulunan oksit filmin kırılması metal
kalitesi üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. Kırılan oksit
filmlerin ergiyikten uzaklaştırılmadan yapıda bulunması ve
pota seviyesi azaldıkça yapıda bulunan bifilm kusurlarının
artış göstermesi, metal kalitesi üzerinde çok daha kötü bir
etkiye sebep olabilmektedir.
Bu çalışmada, ergiyik metale yapılan gaz giderme işleminin
metal kalitesi üzerine etkisi incelenmiştir. Gaz giderme
işlemi yapılmış ergiyik metalin tutma potasına alınması ile
soğuk kamaralı yüksek basınçlı döküm yönteminin ergiyik
tutma potasında bulunan ergiyik seviyesine bağlı olarak
alaşımın döküm kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. Sonuç
olarak yapılan bu çalışma ile soğuk kamaralı yüksek basınçlı
döküm tekniğinde kullanılan tutma potasının metal
seviyesine bağlı olarak EN AC 46000 alaşımının döküm
kalitesi belirlenecektir.
2. Deneysel Çalışmalar
EN AC 46000 alaşımlı döküm numuneleri, 750 ton
kapasiteli soğuk kamaralı enjeksiyon makinesi ile 700°C’de
üretilmiştir. Bu çalışmada kullanılan alaşımın kimyasal
analizi Çizelge 1'de verilmektedir.
g 1. EN AC 46000 alaşımının kimyasal
y
Çizelge
analizi.

Şekil 2. Bifilm oluşum mekanizmasının şematik görüntüsü
[7].
Metal alaşımlarına ergitme işleminden sonra ergiyiğin
kalitesinin arttırılması ve döküm yapısında oluşacak
porozite kusurunun azaltılması için gaz giderme işlemi

Sekonder alaşımdan elde edilen ergiyik metal, tutma
potasına getirilmeden önce 2 dakika Argon atmosferinde gaz
giderme işlemine tabi tutulmuştur. Metal kalitesinin
göstergesi olan bifilm indeks hesaplaması için azaltılmış
basınç testi (RPT) testi yapılmıştır. Hem tutma potasındaki
ergiyik metalin hem de o ergiyikten yapılmış döküm
parçasının yolluğundan elde edilen dökümün kalitesini
belirleyebilmek için yapılan bu testte, ergiyik numuneler 80
mbar vakum altında 300 saniyede katılaştırılmıştır. Ergiyik
numuneler tutma potasından, yeniden ergitme yapılacak
numuneler ise döküm parçasına ait yolluktan alınmıştır.
Döküm parçasının metal kalitesi, parçanın yeniden ergitilip
RPT’de katılaştırılmasıyla belirlenmiştir. Yeniden ergitme
işlemi 700°C’ de gerçekleştirilmiştir. RPT numunelerinin
porozite görüntülemeleri X-Ray radyografi ile incelenmiştir.
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Numunelerin porozite hesaplamaları hem hacimsel hem de
alansal olarak gerçekleştirilmiştir. Hacimsel porozite
ölçümü Arşimet Metodu ile yapılmıştır. Mikro yapı analizi
için numunelerin yüzeyleri sırasıyla 240, 400, 800, 1000 ve
1200 grid zımpara ile hazırlanmış; ardından hazırlanan
yüzeyler 6 μm, 3 μm ve 1 μm elmas solüsyon ile
parlatılmıştır.
Sıvı metal, uygulanan gaz giderme işleminin ardından tutma
potasına doldurulduktan sonra 15. dakikada üst pota
seviyesinden ilk numune alınmıştır. Orta pota seviyesinden
alınan numune 30. dakikada ve son olarak alt pota
seviyesinden alınan numune ise 45. dakikada alınmıştır.
3. Sonuçlar ve Tartışma
Soğuk kamaralı enjeksiyon makinesinden elde edilen EN
AC 46000 alaşımının pota seviyelerine bağlı olarak alınan
yolluklarına ait temsili mikro yapı görüntüleri Şekil 3'te
gösterilmektedir. EN AC 46000 alaşımı döküm
numunelerinin mikro yapılarına göre, yapıda karakteristik
Al-Si esaslı alaşımlarda olduğu gibi birincil α-Al fazı ve
ötektik ve Al-Si dendritik fazı görülmektedir [12]. Yapılan
analizler sonucunda pota seviyesine bağlı olarak döküm
parçasının mikro yapısında herhangi bir değişiklik
görülmemektedir. Her üç seviyeden alınan temsili mikro
yapı görüntülerinde de herhangi bir mikro porozite
gözlemlenmemektedir. Pota seviyesinin, döküm parçasının
mikro yapısı üzerinde etkisi olmadığı söylenebilmektedir.
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Şekil 4. Ergiyik 46000 alaşımına yapılan gaz giderme
işleminin metal kalitesi üzerine etkisi ve RPT numunelerine
ait yüzey görüntüleri.
Gaz giderme işlemi öncesi ve sonrasında alınan RPT
numunelerine ait X-Ray radyografi görüntüleri Şekil 5’te
verilmektedir. RPT numunelerinin X-Ray görüntüleri
incelendiği zaman, gaz giderme işlemi öncesinde ve
sonrasında alınmış her iki numunede de yapıda bulunan
poroziteler açıkça görülmektedir ancak bu porozitelerin
gösterdiği dağılım ve boyutları birbirlerinden farklılık
göstermektedir. Ergiyik metale uygulanan gaz giderme
işlemi, yapıda oluşan porozitelerin boyutunun küçülmesini
ve daha dar bir alana yayılmasını sağlamaktadır. Her iki
numunede de porozitelerin merkezde toplandığı açıkça
görülmektedir.

Şekil 5. Gaz giderme işlemi uygulanan ergiyik 46000
alaşımına ait RPT numunelerinin X-Ray görüntüleri.

Şekil 3. Pota seviyelerine bağlı olarak alınan yolluk
numunelerine ait temsili mikro yapı görüntüleri.
Gaz giderme işleminin ergiyik metal kalitesinin belirlenmesi
için hazırlanan RPT numunelerinin gaz giderme işlemi
öncesi ve sonrasına ait yüzey görüntüleri Şekil 4'te
verilmektedir. Ergiyik metale uygulanan gaz giderme
işleminden sonra RPT numunelerinde gözlemlenen porozite
miktarı ve büyüklükleri belirgin şekilde azaldığı
görülmektedir. İki dakika Argon ile yapılan gaz giderme
işlemi, metal kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Gaz
giderme işleminin, metalde porozite oluşumunu
tetikleyebilecek potansiyel etkilerin azaltılmasında etkili bir
yöntem olduğu açıkça görülmektedir.
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Döküm sırasında kepçe ile eş zamanlı olarak tutma potasının
seviyesine göre alınan ergiyik metallere ait RPT
numunelerine ait yüzey görüntüleri Şekil 6’da verilmektedir.
Tutma potasının üst, orta ve alt seviyesi olacak şekilde
hazırlanmış RPT numunelerinin yüzey görüntüleri
incelendiğinde ise potadaki ergiyik metal seviyesi azaldıkça,
RPT numunelerinin yapısında oluşan porozitelerin
büyüklüğü artmaktadır. Potadaki ergiyik metal seviyesinin
azalması sadece porozite boyutunu arttırmakla kalmayıp;
aynı zamanda daha geniş alana dağılmasına sebep
olmaktadır. Üst pota seviyesinden alınan RPT numunesinde
ise porozitelerin daha küçük boyutlu olduğu ve geniş dağılım
göstermeden merkezde toplandığı görülmektedir. Alt pota
seviyesine gelindiğinde ise porozitelerin numune yüzeyinde
daha geniş alana yayılım gösterdiği gözlemlenmektedir.
Porozitelerin morfolojisi her üç RPT numuneleri için de
neredeyse küresel formdadır.
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Şekil 6. Pota seviyelerine bağlı olarak ergiyikten alınan
RPT numunelerine ait yüzey görüntüleri.
Döküm sırasında kepçe ile eş zamanlı olarak tutma potasının
seviyesine göre alınan ergiyik metallere ait RPT
numunelerine ait X-Ray radyografi görüntüleri Şekil 7’de
verilmektedir. Şekil 6’da verilen RPT numunelerine ait
yüzey görüntülerinde olduğu gibi, pota seviyesindeki
metalin azalmasına bağlı olarak RPT numunelerinin
yapısında oluşan porozitelerin daha geniş dağılım gösterdiği
görülmektedir. Potanın üst seviyesinden alınan ergiyik
metale ait RPT numunesinde porozitelerin dağılımının daha
merkezde ve fazla yayılmadan gerçekleştiği görülmektedir.
Ancak potadaki ergiyik metal seviyesi azaldıkça
porozitelerin büyüdüğü ve daha geniş bir alana yayıldığı
açıkça görülmektedir.
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Şekil 8. Pota seviyelerine bağlı olarak yollukların yeniden
ergitilmesiyle hazırlanan RPT numunelerine ait yüzey
görüntüleri.
Döküm sırasında kepçe ile eş zamanlı olarak tutma potasının
seviyesine göre alınan döküm parçalarının yeniden ergitilip
RPT cihazında katılaştırılmasıyla elde edilen numunelere ait
X-Ray görüntüleri Şekil 9’da verilmektedir. Şekil 8’de
verilen RPT numunelerine ait yüzey görüntülerinde olduğu
gibi, pota seviyesindeki metalin azalmasına bağlı olarak
RPT numunelerinin yapısında oluşan porozitelerin daha
geniş dağılım gösterdiği ve yapıda oluşan porozitelerin
boyutlarının artış gösterdiği görülmektedir. Potanın üst
seviyesinden alınan yolluğa ait RPT numunesinde
porozitelerin dağılımının ergiyik RPT numunesindeki gibi
merkezde olmadığı, geniş dağılım gösterdiği ancak daha
küçük boyutta porozitelerin oluştuğu görülmektedir.
Potadaki ergiyik metal seviyesi azaldıkça yolluğun yeniden
ergitilmesi sonucunda yapıda oluşabilecek porozitelerin
büyüdüğü ve geniş bir alana yayıldığı açıkça görülmektedir.

Şekil 7. Pota seviyelerine bağlı olarak hazırlanan RPT
numunelerine ait X-Ray görüntüleri.
Döküm sırasında kepçe ile eş zamanlı olarak tutma potasının
seviyesine göre alınan döküm parçalarının yeniden ergitilip
RPT cihazında katılaştırılmasıyla elde edilen numunelere ait
yüzey görüntüleri Şekil 8’de verilmektedir. Tutma potasının
ergiyik metal seviyesinde bağlı olarak üst, orta ve alt
seviyesi olacak şekilde yollukların yeniden ergitilmesiyle
hazırlanmış RPT numunelerinin yüzey görüntüleri
incelendiğinde ise potadaki ergiyik metal seviyesi azaldıkça
ergiyik metallerin RPT numunelerinde olduğu gibi,
numunelerin yapısında oluşan porozitelerin büyüklüğü
artmaktadır. Üst seviyeden alınan yollukla hazırlanan RPT
numunesinde porozitelerin yüzeye yakın ve geniş bir
dağılıma sahip olduğu görülürken, pota seviyesindeki
ergiyik metal azaldıkça porozitelerin dağılım alanının
genişlediği ve boyutlarının büyüdüğü açıkça görülmektedir.
Alt pota seviyesine gelindiğinde ise porozitelerin numune
yüzeyinde daha geniş alana yayılım gösterdiği
gözlemlenmektedir.

Şekil 9. Pota seviyelerine bağlı olarak yollukların yeniden
ergitilmesiyle hazırlanan RPT numunelerine ait X-Ray
görüntüleri.
RPT numunelerine ait alansal ve hacimsel porozite
hesaplamaları Çizelge 2’de verilmektedir. Çizelge 2'ye göre,
Gaz giderme işleminden sonra metalin yoğunluğunun
artmasının yanı sıra yapıdaki hacimsel porozite oranı da
azalmaktadır. Sonuç olarak gaz giderme işleminin dökümde
bulunan hacimsel porozite oranını azaltmada oldukça etkili
olduğu görülmektedir. Alansal porozitedeki değişim, bifilm
indeksi ve hacimsel porozite ile doğrusaldır. Pota seviyesine
göre inceleme yapıldığında ise ergiyik metalden alınan RPT
numunelerinin yaklaşık olarak yakın yoğunluk değerleri
gösterdiği; bununla paralel olarak da hacimsel porozite
oranlarının birbirine yakın olduğu gözlenmektedir ancak
yolluklara ait RPT numunelerinde potada bulunan metal
seviyesi azaldıkça metalin yoğunluğunun azaldığı ve
numunelerin yapısındaki hacimsel porozite oranının arttığı
açıkça görülmektedir. Metal seviyesi azaldıkça yeniden
ergitme işleminde metal kalitesinde oldukça fazla düşüş
yaşanmaktadır.
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Çizelge 2. RPT numunelerine ait alansal ve hacimsel
porozite hesaplamaları.

RPT numunelerinde oluşan porozitelerin küreselliğini
gösteren grafik Şekil 10’da verilmektedir. Gaz giderme
işleminin porozitelerin morfolojisi üzerinde herhangi bir
etkisinin olmadığı gözlemlenmektedir. Porozitelerin
küreselliği gaz giderme işlemi öncesinde ve sonrasında
hemen hemen aynıdır. Üst pota seviyesinden alınan ergiyik
metal ve yolluk numuneleri dışında orta ve alt pota
seviyesinde her iki numune türü için de porozitelerin
küresellikleri yakın değerler sergilemektedir.

Şekil 11. RPT numunelerinde bulunan porozitelerin
ortalama uzunluğu.
RPT numunelerinde oluşan porozitelerin ortalama alanını
gösteren grafik Şekil 12’de verilmektedir. Gaz giderme
işleminin sonuçları incelendiğinde, gaz giderme işlemi
ortalama porozite uzunluğunu azaltmada etkili bir yöntem
olduğu için porozitelerin ortalama alan değeri de paralel
olarak azalmaktadır. Gaz giderme işleminden sonra ergiyik
metalde oluşan porozitelerin alanları birbirlerine yaklaşık
olarak yakın değerler sergilemektedir. Potada bulunan metal
seviyesindeki değişimin yapıda oluşan porozitelerin alanları
üzerinde etkisi yoktur ancak yeniden ergitilen yolluk
parçalarında durum farklılık göstermektedir. Potada bulunan
ergiyik metal seviyesi azaldıkça RPT numunesinde oluşan
porozitelerin alanlarında büyük bir farklılık oluşmaktadır.
Potada bulunan ergiyik metal seviyesi azaldıkça yapıda
oluşan porozitelerin alanları artmaktadır.

Şekil 10. RPT numunelerinde bulunan porozitelerin
küreselliği.
RPT numunelerinde oluşan porozitelerin ortalama
uzunluğunu gösteren grafik Şekil 11’de verilmektedir. Gaz
giderme işleminin sonuçlarına göre, gaz giderme işlemi
ortalama porozite uzunluğunu azaltıcı bir etki
göstermektedir. Ergiyik RPT numuneleri incelendiğinde,
numunelerde oluşan porozitelerin ortalama uzunluğu
yaklaşık olarak yakındır. Gaz giderme işleminden sonra
tutma potasındaki ergiyik metal seviyesine göre, yapıda
oluşan porozitelerin uzunluğunda belirgin bir değişiklik
meydana gelmemiştir ancak tutma potasındaki ergiyik metal
seviyelerine göre alınan yollukların RPT sonuçları
incelendiğinde durum farklılık göstermektedir. Potada
bulunan ergiyik metal seviyesi azaldıkça yapıda oluşan
porozitelerin uzunluğu artmaktadır.
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Şekil 12. RPT numunelerinde bulunan porozitelerin
ortalama alanı.
RPT numunelerinde oluşan porozitelerin sayısını gösteren
grafik Şekil 13’te verilmektedir. Gaz giderme işlemi,
numunenin birim alanı başına düşen porozite sayısının
azaltılmasında oldukça etkilidir. Gaz giderme işleminin
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uygulanmasının ardından numunedeki porozite yoğunluğu
azalır. Ergiyik RPT numunelerinde birim alan başına düşen
porozitelerin daha küçük boyutlu olması sebebiyle yeniden
ergitilmiş yolluk parçalarına ait RPT numunelerinden daha
yüksek porozite yoğunluğu değeri elde edilmiştir. Birim
alanda bulunan ve alanı daha küçük olan poroziteler,
numunelerdeki porozite sayısı yoğunluğunu arttırmaktadır.
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numunelerde porozitelerin uzunluk yoğunluğu 0,5 mm ile 3
mm arasında bulunmaktadır.

Şekil 15. RPT numunelerinde bulunan porozitelerin sayıca
yoğunluğuna göre uzunluk değerlerinin dağılımı.

Şekil 13. RPT numunelerinde bulunan porozitelerin sayıca
yoğunluğu.
RPT numunelerinde oluşan porozitelerin uzunluk
yoğunluğunu gösteren grafik Şekil 14’te verilmektedir. Gaz
giderme işleminin, birim alanda bulunan porozitelerin
uzunluğunu azaltmada etkili olduğu görülmektedir.
Ergiyikten alınan RPT numunelerinde de pota seviyesine
bağlı olarak birim alan başına düşen porozitelerin
uzunluğunda artış meydana gelmiş ancak yeniden ergitilen
RPT numunelerinde potada bulunan ergiyik metalin
azalmasına bağlı olarak birim alanda bulunan porozitelerin
uzunluğu oldukça artmaktadır.

Şekil 14. RPT numunelerinde bulunan porozitelerin
uzunlukça yoğunluğu.
RPT numunelerinde oluşan porozitelerin yoğunluk
değerlerine göre uzunluk dağılımlarını gösteren grafik Şekil
15’te verilmektedir. Yeniden ergitilen orta seviye ve alt
seviye yolluk RPT numunelerinde 0,5 mm’den 10 mm
boyutlara sahip poroziteler bulunmaktadır. Genel olarak tüm

Döküm parçalarının yüksek kalitede elde edilebilmesi için
ergiyik kalitesi ve döküm kalitesi özellikle yüksek basınçlı
dökümde çok büyük bir önem arz etmektedir. Döküm
kalitesinin iyi olması için ergiyik metalin kalitesinin iyi
olması çok önemlidir. Ergiyik alüminyumun tutma
potalarına türbülanslı dökülmesi, ergiyiğin daha döküm
öncesinde kabarcıklar ve çatlak benzeri kusurlarla
dolmasına neden olur. Bifilm olarak adlandırılan çatlak
benzeri kusurlar, metalin mekanik özelliklerini ve döküm
kalitesini oldukça negatif etkilemektedir [13]. Mostafaei ve
Uludağ'ın yapmış olduğu çalışmalara göre [8,14] gaz
giderme işlemi, metal kalitesinin arttırılması, ergiyik metalin
temizlenmesi ve daha yüksek kaliteye sahip döküm
parçalarının elde edilebilmesi için en uygun işlemlerden
birisidir. Bu çalışmada da görüldüğü gibi, gaz giderme
işlemi ergiyik alüminyumun temizlenmesi ve ergiyik
kalitesinin arttırılması için oldukça etkili bir yöntemdir. Gaz
giderme işlemi, metal kalitesini negatif etkileyen bifilm
kusurlarının etkisini azaltmak için kullanılan etkili bir
yöntemdir ancak gaz giderme işleminden sonra ergiyik
metalin tutma potasına türbülanslı doldurulması bifilm
kusurlarının
yapıda
yeniden
oluşmasını
tetikleyebilmektedir.
Soğuk
kamaralı
enjeksiyon
makinesinde ergiyik metalin tutma potasından alınması için
tasarlanmış kepçe mekanizması, yüzeyde bulunan oksit
filmlerinin kırılmasına neden olur ve hem ergiyik hem de
döküm numunelerinin iç yapısında bifilm kusurunun
oluşumunu tetikleyebilir. Özellikle potada bulunan ergiyik
metal seviyesi azaldıkça yapıda bulunan çift katlı oksit
filmlerin sayısında artış meydana gelebilir. Bu da döküm
parçasının kalitesini doğrudan etkileyerek parçanın mekanik
özelliklerini negatif etkileyebilmektedir.
4. Sonuç


Gaz giderme işlemi, yapılan deneysel çalışmanın
sonuçlarına bakıldığı zaman ergiyik kalitesi üzerine
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yararlı bir etki gösterir ve yüksek basınçlı dökümde
sıvı metal kalitesinin arttırılmasını sağlar.
Gaz giderme işleminin ardından ergiyik metalin
tutma potasına türbülanslı doldurulması ve pota
seviyesinin azalması ile birlikte ergiyik yapısında
bulunan bifilm kusurları artması ergiyik metalde
bifilm oluşumunu tetikleyebilir, döküm parçasının
kalitesini negatif etkileyebilir ve döküm parçasının
yapısında porozite gibi döküm kusurlarına sebep
olabilir.
Soğuk kamaralı yüksek basınçlı döküm sisteminde
tutma potasından ergiyik metal almak için
kullanılan kepçe sisteminin, potadaki ergiyik metal
yüzeyinde bulunan oksit filmin kırılarak ergiyik
metalin yapısına girmesine sebep olduğu için bifilm
kaynaklı porozite oluşumuna sebep olduğu
görülmüştür.
Tutma potasında bulunan ergiyik metalin
seviyesine bağlı olarak; döküm parçalarının
yapısında bulunan bifilm kusurlarının pota seviyesi
azaldıkça arttığı, potanın alt seviyelerine inildikçe
yapıda daha fazla kusur bulunmasına bağlı olarak
oluşan porozite miktarının arttığı ve parçanın
döküm kalitesinin negatif etkilendiği görülmüştür.
Bifilm kusurlarının döküm kalitesi üzerinde negatif
bir etki bıraktığı görülmüştür.
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Abstract
This study is based on the manufacturing of micro
aluminum wire for advanced technology applications.
One of the target sectors is the automobile industry in
using an alternative micro-aluminum conductor wire
instead of copper cables. The density of aluminum is
about 30% of copper. According to LME, aluminum has
a price advantage of 1/3 against copper. The main
benefits are a reduction of cost, weight and CO2
emissions using aluminum wires approximately half of
the conventional components in the automobile
industry. Today's motor vehicles have approximately
3000m copper cable of different diameters. This value is
100kg for vehicle weight and 11gr/km for CO2 emission.
The subcomponents can be listed as horn, CD player,
sunroof, air conditioning, automatic transmission
system, ignition coil, sound system, fuel pump, ABS
brake, and central locking system. Another use of the
micro-aluminum wire is the mesh armor layer of a data,
image or sound transmission cable. Besides, the use of
aluminum wire in coil winding provides cost and weight
advantages in an electric motor. Another advanced
technology application is a structural component of a
fine filter system meshing in nanoscale. This study
contributes to the existing knowledge in aluminum wire
production for advanced technology applications.
1. Introduction
The term of micro/nano-wire manufacturing in literature
contents of two different dimension forms. General
usage of this product is in micro or nano-scale length
and diameter. This shape form is recognized as whisker
or filament. Another usage of the term is micro diameter
wire in long length, which is the content of our study.
Micro-scale manufacturing is essential for new
technology developments in automotive, medical
device, aviation, aerospace, sensitive measurement and
control applications [1-7]. Micro/nano filament
manufacturing (in short form) has been vastly studied
with stress induced migration (SM) is a bright and
simple method. In this method, hydrostatic compression

stress gradient force to atomic diffusion on the oxide
layer. Thus, atoms extend outward from grain
boundaries in form of a whisker. The fabrication control
is not possible due to spontaneous growing in random
size and shape [8].
An innovative aspect of our study is to increase the use
of micro-diameter aluminum wire in the automotive
industry. The primary target market for micro-diameter
aluminum
wire
is
international
automotive
manufacturers. With the use of 50,000 tons/year
aluminum micro wire for the automotive industry of our
country, which has a production capacity of 1 million
vehicles per year. It is possible to sell 300 million $
domestic products. Additional sales to be made abroad
will also contribute to 2023 targets by reflecting on our
country's exports. Besides in aerospace systems, the
development of advanced technologies requiring high
magnetism and staying within the weight limits will be
ensured by means of micro-diameter wire in small
volume and high magnetic flux.
The micro-wire product will play a critical role in the
aerospace and satellite system components to serve as a
semi-finished product, will contribute to our country's
defense industry and to reach 100% localization rate in
2053 targets. Providing raw materials for the production
of microfabricated aluminum wire filters with high
temperature, corrosive media resistance and antibacterial properties is another innovative direction. The
production of 1 mm diameter wires is made with 60 mm
diameter rollers. In our study, continuous wire is aimed
in 800 mm diameter rollers in micro wire dimensions.
The factory infrastructure and labor force needed in the
production of the innovative product will also benefit
our country's economy [9-11].
2. Materials and Method
The process needs high purity raw materials. Especially,
reactive metals such as aluminum, titanium etc are
difficult to fabricate in micro sizes. Ceramic casting
filter will be used in order to prevent inclusions.
Magnetic stirrer, nitrogen based degassing tablet and
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laser level control methods will be used for the internal
structure homogeneity. Casting wheel speed, cooling
system flow rate and positioning are optimized for
homogenous solidification. The most effective
parameters will be decided by microstructure
investigations. Wire drawing fluids to be used in coarse
wire drawing are uncertain. Experiments on different
products will be done and the tensile scratches on the
wire will be examined in stereo microscope and the most
effective wire drawing fluid will be determined. It is
aimed to draw a non-scratched wire which is based on
the carbide die to be used in the coarse wire drawing.
Friction problems and Chevron failure will be
eliminated by supplying die-mold for the optimum inlet
angles calculated according to the wire entry and exit
sections. The suitability of the produced coarse wires for
micro-diameter wire drawing is another uncertainty. For
this purpose, grain sizes and orientations will be
examined by optical and SEM microscopy and if
necessary, re-crystallization annealing will be applied.
This process is intended to be done on wire drawing
machine instead of annealing furnace. In this regard,
appropriate annealing conditions will be determined and
micro wire drawing attempts will be made at Er-Bakır
production facilities. Information on micro wire drawing
steps and speeds for a homogeneous cross-section
reduction is available and suitability will be tried.
Drawing process liquid will be inspected on microdiameter wire drawing. The process parameters of
recrystallization heat treatment section in the drawing
machine will be determined in order to obtain the
breaking, elongation and conductivity values according
to the targets in Table 1. After the quality control stages,
reproducibility experiments will be carried out.
Table 1. Targets of micro-wire characteristic
properties.
Achievement criterion
Targeted value
≤ 34 mΩ.mm2 (58.62
Conductivity
%IACS)
Elongation at
annealed ≥ %15
Breaking
non-annealed ≤ %10
Strength

annealed ≥ 70 MPa
non-annealed ≥ 100 MPa

Continuous wire

320 kg/break

Production Speed

≥ 15 m /s

3. Casting Applications
The existing pollutants detect and eliminate in the
refractory bricks of casting and resting furnaces. One of
the furnaces in the manufacturing line will be used only
for this study and the pollutants from mass production
will be eliminated. Nitrogen-based degassing tablets
will be used to remove hydrogen gas dissolved in
aluminum. Ceramic based filters will be used in casting
runways and filter number will be increased. Refractory
runner paint will be used against pollutants that may be
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transmitted from the runners. The cross section of the
runner last stage will be reduced and a bottleneck will
be obtained, and the conductivity enhancing inoculation
will be made from this section. A laser-controlled level
detection system will be installed in order to make the
liquid level in the tundish independent of the operator
and to increase the casting quality. In order to obtain a
homogenous solidification, the casting mold cooling
system, flow adjustments, and nozzle control will be
performed. Guide and disk maintenance will be done on
wire rods and shaping errors will be eliminated.
Emission temperature, cleaning and concentration will
be kept under control. One of the existing machines in
the wire drawing line will only be used for this work, the
wire drawing fluid line will be made independent of the
main heat exchanger. The winding unit will be revised
and the basket wrapping capability will be gained. The
lowest capacity that it can produce at one time is 5 tons
due to the large cross-sectional area of the holding
furnace in the production system and the lack of melt
height level. Samples will be taken from the wire rod
basket and appropriate marking in order to determine the
effect of each casting parameter. Casting composition
and solidification status will be kept under control with
optical emission and microstructure inspections. Proper
level detection will be made with the laser level control
system. Thus, ear formation will be prevented in
solidified bar. The bar microstructure will be checked
for homogenous solidification and appropriate
conditions will be obtained by means of cooling water
temperature and flow optimizations. Bar outlet
temperature will be controlled by thermocouple
measurements. In the production of wire rod the
suitability of the emission will be kept under control by
examining the electrical current and the surface defects
of wire rods. In the production of wire rods non-control
bad factors will be followed in the eddy current method.
Optical emission, microstructure, conductivity, tensile
tests will be applied to the samples taken from 250 kg
lots produced with different parameters.
4. Wire Drawing Applications
Wires with diameter of 2.5 and 3.2 mm will be drawn
from the 9.5 diameter wire rod. Reduction ratios will be
determined in order to examine the proper deformation
capabilities of the wires. For this purpose, after each
stage, tensile test will be done and the levels of
hardening will be determined. The micro diameter wires
produced will be subjected to experiments in terms of
microstructure, conductivity, tensile properties. In
addition, the effects of die material and wire drawing
fluid will be evaluated by examining surfaces in stereo
microscope. Each analysis will be carried out separately
for 2.5 and 3.2 mm diameter wires. In the industries
using conductors, the most important properties
expected from conductive wires are electrical
conductivity, breaking strength, elongation at break,
wire surface quality and chemical composition. In this
context, it is important to determine the properties of the
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wires used in all processes ranging from 3.20 and 2.50
mm aluminum input wires to fine diameter (225900μm). The electrical conductivity calculation of the
input wires of 3.20 and 2.50 mm will be done by
measuring the resistance, weight, density and crosssectional area. Tensile strength and tensile strength will
be determined by tensile testing to determine the
mechanical properties. For the superficial control of the
input wires, the presence of contamination such as
mechanical traces, oxide residues or emulsion residues
will be determined using a stereo microscope to
determine surface quality. In order to determine the
microstructure properties, samples from the input wires
are taken perpendicularly and parallel to the rolling
direction. After the input quality control tests, Niehoff
aluminum wire drawing machine will start to produce
low diameter (225-900μm) multi-wire production. 900,
700 and 450μm diameter annealed and hard multi-wire
production will be made from hard and annealed input
wire of the 3.20 mm diameter. 450, 320 and 225μm
diameter annealed and hard multi-wire production will
be made from hard and annealed input wire of the 2.50
mm diameter. Depending on the wire diameter to be
produced, the mill series will be adjusted. PCD
(PolyCrystalline Diamond) and natural diamond
(Natural Diamond) die materials will be used.
Production speed optimizations will be made in different
diameters. Specially developed emulsion will be used to
reduce friction between the die and the aluminum wire.
Specially developed emulsion oil for aluminum micro
wire will be prepared in the tank with water and pumped
to the rolling unit in the machine. The wire coming out
of the rolling section will be put into the annealing unit
and annealed through the electric current called
continuous resistive annealing in the inert gas
environment. The wire will be annealed inline by
reaching the annealing temperature with the potential
difference and current applied on the copper contact
points. The wire coming out of the annealing will be
passed to the steel reels. Two different stranding
methods will be performed as unidirectional and unilay.
The aim of using 2 different techniques is to find out
which stranding technique would be more ideal in
obtaining a smoot surface. These productions will be
carried out separately on 2 different stranding machines
and a comparison of the properties obtained after
production will be made.
5. Conclusion
The upward trend in the use of aluminum wire as an
alternative to copper throughout the world is increasing
dramatically when the price of copper raw materials to
the the aluminum raw material price of 4 or more. In this
context, as in the past, the demand for aluminum wire
will increase rapidly during a serious increase in the
price of copper raw materials. At the end of the study,
aluminum multi-wire products with a wire diameter of
225, 320, 450, 700, 900μm will be developed to meet
the need for domestic and international micro-aluminum
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wire. At the end of the study, the required know-how
will be obtained in the production of aluminum microwire in the complete process from casting to production
at micro diameters in order to meet the demands that can
arise from both domestic and foreign markets.
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Abstract
Aluminum forging materials are widely used in automotive
and aerospace industry. These materials are prepared by
conventional casting methods and consist of many steps
that increase energy consumption, waste emissions and
cost. As an alternative, we can produce aluminum melting
and molten material in the mold with the desired diameter
in one step with our innovative production method. The
major advantage of single-step production over other
methods is that it offers a fast, high-quality and inexpensive
solution without the need for many processes in the
forging-rolling industry.
Özet
Otomotiv ve Havacılık sektöründe alüminyum dövme
malzemeler yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanılan bu
malzemeler
geleneksel
döküm
yöntemleriyle
hazırlanmakta, enerji tüketimini, atık emisyonlarını ve
maliyeti arttıran birçok basamaktan oluşmaktadır.
Alternatif olarak geliştirdiğimiz yenilikçi üretim
yöntemiyle tek basamakta alüminyum ergitme ve erimiş
malzemenin kalıp içerisinde istenilen çapta imalatı
yapılabilmektedir. Tek basamakta üretimin diğer
yöntemlere kıyasla en büyük avantajı dövme-hadde
endüstrisinde birçok prosese gerek kalmadan hızlı, kaliteli
ve ucuz bir çözüm sunmasıdır. [1-4]

Geleneksel yöntemlere alternatif olarak geliştirdiğimiz
yenilikçi üretim prosesimiz sayesinde homojenizasyon
işlemi, kabuk kalınlığının tıraşlanması, ekstrüzyon gibi ek
prosesleri ihtiyaç kalmadan direk dövmeye hazır (ready-toforge) malzeme elde edilebilmiştir. Bu döküm makinasının;
doğru ürünü, istenilen boyutlarda, istenilen kimyasal
özelliklerde, dövme (hadde) için uygun halde ve kısa
zamanda üretebilmesi geliştirdiğimiz prosesi diğer
yöntemlerden ayıran ve vazgeçilmez kılan özelliklerdir.
Ayrıca, geliştirilen döküm hattının üretim kapsamında olan
AL 6082 (AlSi1MgMn), ø40-ø60, yüksek kaliteli ve
dövme-hadde proseslerine hazır alüminyum rod (çubuk)
üretimi otomativ ve havacılık sektörü açısından ürün
gelişimini ve üretimini önemli ölçüde etkileyecek çarpıcı
bir gelişmedir.

2. Deneysel Çalışmalar

1. Giriş
Günümüz otomotiv sektöründe; yüksek rekabet, hafiflik,
yüksek kaliteli ürün gibi temel prensipler ile üretim
yapılmaktadır. Bu proje ile ülkemizde üretimi henüz yeni
yeni başlamış olan alüminyum sıcak dövme otomotiv
parçaları için; rekabetçi fiyatla üretilen ve yüksek malzeme
özelliklerine sahip dövme hammaddesi üretim süreci
geliştirilecektir. Mevcut alüminyum dövme hammaddeleri
ekstrüzyon
preslerinde
üretilmektedir.
Ekstrüzyon
sürecinde harcanan enerji, işçilik maliyeti ve fire oranlarını
tamamen ortadan kaldırmak için alüminyum sıcak dövme
hammadde üretiminde sürekli döküm (çil döküm) yöntemi
geliştirilecektir. Ekstrüzyon sürecinin de hammaddesi olan
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sürekli döküm mamuller alüminyum sıcak dövme
hammaddesi olarak kullanıldığında ekstrüzyon süreci
tamamen ortadan kaldırılmış olacaktır. Hali hazırda
ekstrüzyon biyet (silindirik alüminyum döküm) üretiminde
kullanılan alüminyum sürekli döküm yönteminde bilinen
teknolojide ancak ø90 kadar biyet dökülebilmektedir. Bu
çalışmada yatay döküm yöntemi ile alüminyum sıcak
dövme hammaddesi olarak kullanılacak minimum ø40
kadar sürekli döküm ile biyet üretilmektedir. [4-7]

344

Tasarım ve imalatı firmamıza ait olan, yatay döküm
teknolojisinden yola çıkılarak geliştirdiğimiz makine Şekil
1’deki gibidir. Geliştirdiğimiz yatay döküm prosesini
geleneksel yöntemlerden ayıran en önemli özellikler
aşağıdaki gibidir:
 Fırın ile döküm makinesi arasında akan sıvı
alüminyumun sıcaklık farkını minimize etmek için
özel tasarlanmış elektrikli ısıtmalı termal kaybı
minimize edilmiştir.
 Yolluk sistemi oluşturulmuştur.

A
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 Proses için özel tasarlanmış seramik köpük filtre
tasarımı ile alüminyumun içindeki inklüzyonlar
temizlenmiştir.
 Yatay dökümde sıvı fazdan katı faza geçiş esnasında;
hava+yağ filmi ile katılaşma ve minimum yüzey
oksidasyonu sağlanmıştır.
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döküme devam edilebilir. Kalıp, istenilen özelliklere ait
döküm yapabilmeyi sağlayan ve sıvı metal ile kalıp
arasındaki teması kısıtlayan yeni bir teknoloji sunmaktadır.
Şekil 3 ‘de örnek ürün ve dövme sonrası örnek malzeme
gösterilmektedir.

Mekanik ve elektrik tasarımı ile otomasyon sistemi
firmamız ar-ge personelleri tarafından yapılmıştır. Yatay
döküm makinesine ait Autocad resminin bir kesiti Şekil
2’de verilmiştir.
B
Şekil 3. a)Alüminyum Çubuk b)Alüminyum Dövme Malzeme

Şekil 1. Yatay Döküm Makinesi

Bir diğer araştırmamızda da ø40 alüminyum biyetin
dövmeye uygun olup olmadığı incelenmiş, çatlak kontrol,
sertlik ve mukavemet değerleri ölçülmüştür. Biyetlerin her
iki ucuna spray penetrant uygulaması yapılarak çatlak
kontrolü yapılmıştır. Şekil 4’de Spray penetrant uygulaması
ile yapılan çatlak kontrolü Şekil 5’de Alüminyum dövme
malzemeler görülmektedir. Parçalar direkt olarak dövmeye
uygun olup mukavemet değerlerinin iyi çıktığı
görülmüştür. ISO 6892-1 Metallic Materials Tensile
Testing sonuçları Şekil 7’de görülmektedir.

Şekil 2. Yatay Döküm Makinesi Autocad resmi
Ürün üretimi için her kalıp, sıvı metali bir dağıtım sistemi
yardımıyla ergitme ve tutma fırınlarından alır, döküm
sırasında sıvı metalin, yatay döküm teknolojisi ile kalıplara
iletimi sağlanır. Üretim sırasında, ürünlerin yüzey kalitesi
lazer yardımıyla devamlı olarak izlenmekte, ayrıca iç
yapıları
ve
bütünlüğü
de
ultrasonik
olarak
izlenebilmektedir. Sonuç olarak ürün testere yardımıyla
otomatik olarak istenilen boylarda kesilip hazır hale
getirilir.
Çalışma sırasında döküm otomatik olarak basitçe
durdurulabilmektedir. Operatörün komutuyla alarm sesi ile
yolluk damı kapanır ve kalıp metal drenajı yardımıyla
boşaltılır. Bu sırada çok az miktarda bir metalin kaybı söz
konusudur. Bir hattaki kalıp değiştirilirken diğer hatta

Şekil 4. Spray penetrant uygulaması ile yapılan çatlak
kontrolü
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Şekil 7. Yorulma testi numune örnekleri
Üretilen malzeme özelliklerinin belirlenip literatürle
kıyaslanmasının yapılması amacıyla mikro ve makro
yapısal özellikleri araştırılmıştır. Elde edilen alüminyum
rodalarda yapılan sertlik ölçüm ve yorulma testleri yanında
PMI (Positive Metal Identification) malzeme doğrulama
kontrolleri her döküm öncesi ve sonrası optik emisyon
spektrometresi kullanılarak yapılmıştır.
3. Sonuçlar ve Tartışma
Geliştirilen fırının teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:

Şekil 5. Alüminyum dövme malzeme










Pota kapasitesi = 800 kg (max)
Pota yakıcı gücü = 32 kW
Pota ergitme hızı = 100 kg/h
Döküm kapasitesi = 100 kg/h (8saat metal ergitme)
Döküm hazırlanması için gerekli zaman ≈4 saat
Hedeflenen çalışma hızı = 300 gün / yıl
Günlük döküm miktarı = 800 kg (0,8 ton)
0,8 ton x 300 gün = 240 ton/300 gün

Yukarıda belirtilen teknik verilerine göre kurulumu yapılan
Alüminyum Yatay Döküm Makinası Kapasitesi Günlük 0,8
ton x 300 gün çalışma periyoduna göre 240 ton/yıl
olacaktır.
Yapılan dövme malzeme deneyleri ile mukavemetinin
dövmeye uygun olduğu görülmüş, sertlik değerleri istenilen
aralıkta olup, döküm hatalarından kaynaklı çatlakların
oluşmadığı gözlemlenmiştir.

Şekil 6. Mukavemet değerleri
Yaşlandırma sonrası yapılan sertlik kontrolünde 105-115
HB ölçülmüştür.
Şekil 7’da yorulma testi için hazırlanmış numune örneği
görülmektedir.
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Yapılan döküm alaşımı AA6082 kimyasal bileşenleri ve
mekanik özellikleri aşağıdaki gibidir.
CHEMİCAL COMPOSİTİON
BS EN 573-3:2009
Alloy 6082
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Investigation of solid motion, 2012, IOP Conf. Ser.: Mater.
Sci. Eng. 27 012069.
[3] Y. Birol, O. Ilgaz, S. Akdi, E. Unuvar, Comparison of
cast and extruded stock for the forging of AA6082 alloy
suspensionparts,2014,DOI:10.4028/www.scientific.net/AM
R.939.299.
[4] G. Garðarsson, Modeling and Analysis of a Horizontal
Direct Chill Casting Process, 2012, Faculty of Industrial,Mechanical Engineering and Computer Science School of
Engineering and Natural Sciences University of Iceland.
[1] MECHANİCAL PROPERTY

[5] M. Vynnycky, Applied Mathematical Modelling of
Continuous Casting Processes: A Review, 2018, Metals.
[6] Kun-Nan Lie, Yen-Hsun Chen, and Meng-Tsun Tsai, A
Control System Analysis of a Direct-Chill Cast Process of
Aluminum Ingots by an Inverse Measured Method,
International Journal of Applied Science and Engineering
2014. 12, 4: 257-274.

4. Sonuç

[7] M. Çolak, Alüminyum Döküm Alaşımlarının
Katılaşması Sırasında Yarı-Katı Bölge Sıvı Geçirgenliğinin
Modellenmesi, 2015, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü.

Çalışmamız sonucu tasarım ve imalatı firmamıza ait olan
yatay döküm makinesi ile AL 6082 (AlSi1MgMn) ø40-ø60
biyet üretimi yapılmıştır. Üretilen biyetler üzerinde gerekli
deneyler yapılmıştır. Deneme amaçlı dövme numuneleri
üretilmiştir. Tüm araştırmaların sonucunda üretilen küçük
çaptaki biyetlerin dövme prosesine uygun olduğu
gözlemlenmiş
ve
otomotiv
firmaları
tarafından
onaylanmıştır.
Alüminyum sıcak dövmede kullanılan AA6082, AA6061,
AA6063 ve AA7075 kalite alüminyum alaşımları düşük
alaşım elementleri içerdikleri için ötektik noktadan
uzaktırlar. Bundan dolayı kalsik döküm yöntemleri ile
üretilememektedirler ancak sürekli döküm yöntemi ile
üretilebilirler. Bu çalışma sonunda üretilen hammaddeler
mevcut alüminyum sıcak dövme otomotiv parçalarının
maliyetini aşağı çekeceği için ülkemiz otomotiv ve
otomotiv yan sanayi sektörü rekabet gücü artacaktır.
Otomotiv sektöründeki bu rekabet gücü artışı ülke
ihracatını artıracak ve ithalat ikamesi sağlayacaktır.
Referanslar
[1] J.N. Fridlyander, D.G. Eskin, Physical Metallurgy of
Direct Chill Casting of Aluminum Alloys, Advence in
metallic alloys volume 6.
[2] I. Vušanovi, M.J.M Krane, Macrosegregation in
horizontal direct chill casting of ternary Al alloys:
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Abstract
Evaluation of recycling, runner and feeder is very
important for cost in aluminum wheel production.
In low pressure castings, iron based filters are
important application for removing impurity and
inclusions in order to improve product quality.
After casting, the separated runners containing iron
mesh filters are sent to the supplier. Recycling of
iron-based are important in terms of volume and
weight in mass production companies, is very
advantageous in terms of cost and time. In this
study, the evaluation of the feeders containing iron
based filter in aluminum wheels produced by low
pressure die casting method were discussed in the
melting process.
Özet
Alüminyum alaşımlarında geri dönüş, yolluk ve
besleyicilerin değerlendirilmesi maliyet açısından
oldukça önemlidir. Alçak basınçlı dökümlerde ürün
kalitesini artırmak amacıyla empürite ve
inklüzyonları uzaklaştırmak için demir esaslı
filtreler önemli yer arz etmektedir. Döküm sonrası,
parçalardan ayrılan yolluklar demir esaslı filtre
içerdiklerinden dolayı bazı işletmeler tarafından dış
tedarikçiye
verilmektedir
ve
ek
maliyet
oluşturmaktadır. Seri üretim yapan firmalarda
hacim ve ağırlık bakımından önemli yer teşkil eden
demir esaslı yollukların işletme içerisinde geri
kazanımı maliyet ve zaman bakımından oldukça
avantajlıdır. Bu çalışmada, alçak basınçlı döküm
yöntemiyle üretilen alüminyum jantlarda demir
esaslı filtre içeren besleyicilerin ergitme
süreçlerinde değerlendirilmesi yapılmıştır.

endüstrisi
için
alüminyum
popülerliğini kazanmıştır.

alaşımlarının

Diğer döküm yöntemleriyle karşılaştırıldığında,
alçak basınçlı döküm yöntemi, daha az emprüte,
daha az besleyicili ve temiz yüzey ile birlikte daha
kaliteli ürünler sunmaktadır.
Alçak basınçlı döküm tezgahları, diğer yöntemlere
göre ilk yatırım maliyeti yüksek olsa da, ürün
kalitesi, tasarım ve az işleme yüzeyi gibi
özellikleriyle daha karlıdır [1-3].
Dökümlerin kalitesini arttırmak için filtreler
yıllardır kullanılmaktadır. Filtrenin temel etkisi
ergimiş
metalden
yabancı
maddeleri
uzaklaştırmaktır. İnklüzyon olarak da bilinen
yabancı maddeler, alüminyum alaşımlı döküm
imalatında çeşitli sorunlara neden olmaktadır [4-6].
Alüminyum jant üretimi alçak basınçlı döküm
yöntemiyle
üretilen
en
önemli
otomotiv
uygulamalarından biridir. Jant üretimi emniyet
parçasıdır ve bununla birlikte metal hazırlama, kalıp
ve döküm süreçleri ürün kalitesi açısından önem arz
etmektedir. Tel filtrelerde ürün kalitesini artıran
önemli bir unsurdur ve döküm öncesi kalıbın
besleyici bölgesine konularak döküm işlemi
başlatılır. Döküm sonrası demir filtre içeren
besleyici alınarak parçadan uzaklaştırılır. Bu
çalışmada demir esaslı besleyicilerin ergitme
süreçlerinde
yeniden
değerlendirilmesi
ele
alınmıştır.

1. Giriş
Farklı alüminyum alaşımlarının döküm yöntemleri
bir yandan birçok farklı teknik / ekonomik
avantajlara ve diğer yandan bazı zorluklara sahiptir.
Alçak basınçlı döküm tekniği son yıllarda döküm
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Şekil 1. Alüminyum Jant ve Besleyici
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2. Deneysel Çalışmalar
Alüminyum jantlardan işleme sonrası elde edilen
demir filtre içeren besleyiciler ergitme alanına
getirilmiştir. Potalı ocak içerisinde daldırma
yöntemiyle ergitme yapmak için işletme içerisinde
sepet imal edilmiştir. İmal edilen sepetin ergitme
sürecinde sıvı metal içerisinde alüminyum demir
yapışma fonksiyonunu en aza indirgemek amacıyla
ön ısıtma uygulanarak poteyaj ile kaplanmıştır.

•
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Deneme tasarımı 300 kg A356 ingot ve 300 kg
demir filtreli besleyici olarak planlanmıştır. Her biri
10 kg olan ingotlardan 30 adet ayarlanarak, pota
içerisine yerleştirilmiştir.


Şekil 2. Besleyici Ergitme Sepeti
Daha sonra sepetin ağırlığı ölçülmüştür. Ölçülen
ağırlık 48 kg’dır. Deneme öncesi potalı ergitme
ocağı tamamen boşaltılarak ocak içindeki potanın
duvarları kazınarak temizlenmiştir.

Şekil 3. Ergitme Ocağı

Şekil 4. A356 İngotu ve Ergitme İşlemi
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300 kg A356 alaşımının ergitme süreci başlamıştır
ve bununla birlikte 4 defa sepet ile pota içerisine
daldırılarak yapılacak olan filtreli besleyicilerin
sepet içinde ayarlanması yapılmıştır. Her bir
daldırmada 75 kg yolluk ergitilecek ve 50%-50%
oranında ergitme yapılarak yaklaşık olarak 600 kg
sıvı metal elde edilmiş olacaktır.

Şekil 5. Besleyicilerin Tartılması
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Her bir daldırma öncesi sepetler ocak çevresinde
bekletilerek ön ısıtmaya tabi tutulmuştur. Bununla
birlikte her bir daldırma öncesi ve sonrası
sıcaklıklar pirometre ile ölçülerek kayıt altına
alınmıştır. Daldırılan sepet 10 dk süresince sıvı
metal içinde kalmıştır ve ergime sonrası sepet ocak
üzerinde 3 dk süzdürme işlemine tabi tutulup daha
sonra içindeki tel filtreler ayıklanarak, yeni vezin
ayarlanmıştır. Herbir sepet daldırma öncesi ocak
yaklaşık olarak 15 dk ısıtılarak uygun sıcaklığa
çıkması beklenilmiştir.

Şekil 6. Besleyicilerin Ergitme İşlemi
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3. Sonuçlar ve Tartışma

4. Sonuç

A356 ingotunun kimyasal analizi spektrometre
cihazında 3 defa ölçülerek ortalaması alınmıştır ve
kimyasal analiz çizelge 1’de gösterilmektedir.

50% - 50% oranında hazırlanan sıvı metalin demir
oranı 3500 ppm civarında çıkmıştır ve bu değer
limit dışındadır. Bu deneme potalı ergitme ocağında
yapılmıştır. Ergitme potası olarak bir potanın filtreli
besleyicilerin ergitilmesinde kullanılarak uygun
karışım oranlarının yapılması halinde demir
seviyesi limit içinde kalacaktır. Bununla birlikte
işletme içerisinde yer alan alüminyum alaşım tesisi
içerisindeki 20 tonluk talaş ergitme fırınına günlük
ortalama 500 kg eklenerek filtreli besleyiciler
değerlendirilebilir. Bir filtreli besleyicinin ağırlığı
300 gr civarındadır ve aylık olarak üretilen
jantlardan yaklaşık olarak yaklaşık 90 ton sıvı
alüminyumun geri kazanımına ve maliyet açısından
kazanım elde edileceği görülmektedir.

Çizelge 1. A356 ingotunun kimyasal analizi.
Fe %

Si %

Cu %

Mn %

Mg %

0,09

7,28

0,011

0,028

0,32

Her bir besleyicili sepet daldırma öncesi ve sonrası
alınan
sıcaklık
değerleri
çizelge
2’de
gösterilmektedir.
Çizelge 2. Besleyicilerin ergitme öncesi ve sonrası
sıvı metal sıcaklıkları
Vezin
Sepet 1
Sepet 2
Sepet 3
Sepet 4

Önce
760 C
753 C
748 C
766 C

Sonra
698 C
718 C
670 C
710 C

İlk işlem sırasında ergitme sonrası sıvı metal
sıcaklığı yaklaşık 60 C düşmüştür ve nedeni olarak
sepet sıcaklığının düşük olması gösterilebilir. Sepet
3 sonrası sıcaklığın çok düşmüş olmasının nedeni
olarak pota içerisindeki sıvı metalin işlem
sıcaklığına gelmeden ergitme işlemine başlanılması
olduğu öngörülmüştür. Sıcaklığın ani şekilde
düşmesi ve bununla birlikte tekrar ısıtma yapılması
metal kalitesini olumsuz yönde etkilemekle beraber
ergitme
performansını
da
düşürdüğü
düşünülmektedir. Ergitme fırınında ilk olarak 300
kg A356 ingotu ergitilmiştir ve daha sonra sırasıyla
4 sepet demir filtreli besleyiciler ergitilerek
yaklaşık olarak 600 kg sıvı metal hazırlanmıştır.
Her bir ergitme işlemi sonrası ayrılan filtrelerin
ağırlıkları toplamda 22 kg olarak ölçülmüştür. 300
kg’lık besleyici 22 kg filtre içermektedir ve bu da
7% ye tekabül etmektedir. Son sepet ile birlikte 15
dk süresince beklemede bırakılarak uygun sıcaklığa
gelen potadan numune alınarak kimyasal analizi
alınmıştır.
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[2]. ZHANG, B.; MAIJER, D. M.; COCKCROFT,
S. L. Development of a 3-D thermal model of the
low-pressure die-cast (LPDC) process of A356
aluminum alloy wheels. Materials Science and
Engineering: A, 2007, 464.1-2: 295-305.
[3]. GUOFA, Mi, et al. Numerical simulation of
low pressure die-casting aluminum wheel. Research
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PAVLOVIĆ-KRSTIĆ, Jelena. Melt quality control
at aluminum casting plants. Metallurgical &
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[5]. GALLO, R. Cleaner aluminum melts in
foundries: A critical review and update. AFS
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Çizelge 3. Numunenin kimyasal analizi.
Fe %

Si %

Cu %

Mn %

Mg %

0,35

7,03

0,022

0,030

0,33
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MANGAN ELEMENTİNİN 5XXX SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI MEKANİK
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Abstract

1. Giriş

5XXX aluminum alloy series have high mechanical and
corrosion resisting properties which provides taking a share
from wide range of utilization areas such as building
industry lately. The mechanical properties and formability
of the 5XXX series aluminum alloys, which are especially
produced by continuous casting and cold rolling, are
emphasized. In this study, the final state of the products
with different thicknesses and the properties they have at
every stage of the production are evaluated in the light of
their micro-structures in order to clearly see the effect of
Mn element in the alloy. With different annealing
temperatures and different sample thicknesses, manganese
effect on recrystallization temperature and mechanical
properties were examined by using SEM/EDS, optical
microscope analysis and tensile test respectively. The effect
of Mn element on recrystallization was observed with the
help of different annealing temperatures and thicknesses. In
addition, the increase in material strength is also among the
results.

5XXX serisi alaşımlar yaşlandırılamaz alüminyum alaşım
grubu içerisine girmekte olup yüksek mukavemet ve
şekillendirilebilirlik özelliklerine sahiptir. Mekanik
özelliklerinin yanı sıra, birçok kullanım alanına hitap eden
korozyon dayanımı özelliği bulunmaktadır. Öne çıkan
yönleri doğrultusunda, yapı ve otomotiv sektöründe yaygın
bir şekilde yer almaktadır [1-3,4].

Özet

Mg2Si, Al(Fe,Mn) fazları 5XXX alüminyum alaşımlarında
rastlanmaktadır [7]. Mg2Si homojenizasyon işlemi ile
yapıda kısmen dağılabilmektedir. Mg2Si fazının etkileri
daha ince kalınlıklara haddeleme işlemi esnasında belirgin
hale gelmektedir. Yapı içerisinde sert faz olarak bulunan
Mg2Si haddeleme esnasında malzemelerde yırtılma gibi
problemlere sebep olmaktadır [7, 8].

5XXX serisi alüminyum alaşımları, sahip olduğu mekanik
ve korozyon dayanımı özellikleri sayesinde yapı sektöründe
geniş kullanım alanı bulmaktadır. Özellikle sürekli döküm
ve soğuk haddeleme rotası ile üretilmiş olan 5XXX serisi
alüminyum alaşımlarının mekanik özellikleri ve
şekillendirile bilirlikleri üzerinde durulmuştur. Bu
çalışmada Mn elementinin alaşım içerisindeki etkisinin
açıkça görülebilmesi adına farklı kalınlıklarda ürünlerin
nihai halleri ve üretimin her aşamasındaki sahip oldukları
özellikler, mikro-yapıları ışığında değerlendirilmiştir.
Farklı kalınlıklar ve kısmi tav sıcaklıklarının sonuçları
SEM/EDS analizleri, optik mikroskop ve çekme testi
sonuçları ile değerlendirilmiştir. Farklı tav sıcaklıkları ve
kalınlıkları yardımı ile Mn elementinin yeniden
kristallenme üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. Bunun yanı
sıra, malzeme mukavemetindeki artış da sonuçlar arasında
yer almaktadır.
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5xxx serisinin temel alaşımlandırma elementi Mg olmasına
karşın, magnezyumun yanı sıra Mn elementi de
alaşımlandırma
ve
malzeme
özelliklerini
farklı
yönlendirmek amacı ile yapıda yer almaktadır. Magnezyum
elementi katı-çözelti sertleşmesi ile malzemeye mukavemet
kazandırır. Mangan elementi ise dispersoid oluşturucu
alaşım elementleri ile birlikte dispersiyon sertleşmesi
sağlar. 5XXX serisi alüminyum alaşımlarında, bu iki
sertleşme yönteminin kombinasyonu gerçekleşir [1,2,6].
Böylelikle, yüksek mukavemet ve şekillendirilebilirlik
kabiliyeti eş zamanlı olarak malzemeye kazandırılır [4,6].

5XXX serisi alüminyum alaşımlarında magnezyuma bağlı
artan şekillendirilebilirlik kabiliyeti etkisi bilinmektedir.
Magnezyum elementine ek olarak değişim gösteren
mangan elementinin etkisi ise bu çalışmada incelenecektir.
Mangan elementinin mekanik özellikler ve tavlama
sıcaklıkları, buna bağlı olarak mikro yapı analizleri
üzerindeki güçlü etkisi gözlemlenecektir.
2. Deneysel Çalışmalar
Deneysel süreçlerin ilk adımı 5XXX serisi ruloların
endüstriyel ölçekte ikiz merdaneli döküm yöntemi ile
başlamıştır. Dökümü endüstriyel ölçekte gerçekleştirilen
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rulolardan elde edilen levha numunelerinin deneysel süreci
laboratuvar koşullarında devam etmiştir.
Levha numunelerine ilişkin OES (Optik Emisyon
Spektrometresi) ile gerçekleştirilen kimyasal analiz
sonuçları Çizelge 1’deki gibidir.
Çizelge 1. Levha numunelerinin optik
spektrometresi (OES) kimyasal analiz sonuçları.

emisyon

Numune
% Si
% Fe
%Cu
%Mn
%Mg
%Zn
%Ti
Düşük %Mn 0,10-0,14 0,30-0,40 0,01-0,03 0,04-0,06 0,4-0,6 0,005-0,009 0,01-0,03
Yüksek %Mn 0,10-0,14 0,30-0,40 0,01-0,03 0,15-0,17 0,4-0,6 0,005-0,009 0,01-0,03

•
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3. Sonuçlar ve Tartışma
Polarize ışık altında ve SEM aracılığıyla döküm
kalınlığında dağlanmış mikro yapı görüntüleri çekilmiştir
(Şekil 2). Mn oranı daha yüksek olan numunenin polarize
ışık altındaki taneleri gözle görülür bir şekilde daha iridir.
Mn elementinin tane boyutları üzerinde de etkisi
bulunduğundan; yüksek Mn içeren levha numuneleri nihai
tane yapılarında da bu duruma rastlanmaktadır.

Laboratuvar tipi haddeleme makinası ve tav fırınları
yardımıyla belirlenen proses rotaları laboratuvar
koşullarında gerçekleştirilmiştir. Döküm kalınlığındaki
numuneler nihai kalınlıktan %70-80 def. yukarıda
350°C/4sa ara tav işlemine tabii tutulup son kalınlığa
haddelenmiştir. Son kalınlıkta ise farklı sıcaklıklarda kısmi
tav işlemi uygulanmıştır.

Şekil 1. Düşük ve Yüksek Mn içeren levha numunelerine
uygulanan laboratuvar prosesi.
Mekanik özelliklerin belirlenebilmesi adına test numuneleri
hadde yönüne dik (90°) olarak hazırlanmıştır. Zwick/Roell
Z050 model çekme testi cihazı ile TS EN ISO 6892-1
standardına uygun olarak çekme testi gerçekleştirilmiştir.
Metalografik numuneler, öncelikli olarak bakalit reçine
içerisinde kalıplanmıştır. Kalıba alınan numuneler SiC
zımparalar yardımı ile zımparalanmıştır. Bir sonraki
adımda ise sırası ile; elmas süspansiyon ve kolloidal silika
yardımı ile parlatılmıştır. Tane yapısı ve yönlenmelerini
gözlemlemek adına ZEISS Scope.A1 model optik
mikroskop kullanılmıştır. Ortalama tane boyutu ölçümleri
optik mikroskop ile tamamlanmıştır. Yapıdaki Mn oranı
değişimine bağlı faz ve intermetalik analizleri ZEISS EVO
MA 15 model SEM aracılığıyla yapılmıştır.

(a)
(b)
Şekil 2. Döküm kalınlığında polarize ışık altında mikro
yapı görüntüleri; (a) Düşük Mn içeren numune (b) Yüksek
Mn içeren numune.
Düşük ve yüksek Mn% içeren döküm kalınlığındaki levha
numunelerine SEM-EDS ve elementel haritalama analizleri
yapılmıştır. Gerçekleştirilen analizler doğrultusunda.
yüksek Mn içeriği dolayısıyla Mn elementi yapıda hem
dağılmış şekilde hem de Al(Fe,Mn) fazı şeklinde yer
almaktadır, (Şekil 3).
Düşük oranda Mn içeriğine sahip levhanın SEM-elementel
haritalama analizlerinde yapıda az miktarda bulunan Mn
dağılmış haldedir (Şekil 3).
Döküm kalınlığındaki her iki levha yapısında da Mg2Si
fazına rastlanmıştır (Şekil 3) [9].
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Al (Fe, Mn)
Mg2Si

Mn

Mn

Şekil 3. Döküm kalınlığındaki levha numunelerinin SEM görüntüsü; (a) Düşük Mn içeren levha, (b) Yüksek Mn içeren
levha.
Şekil 4’te düşük ve yüksek oranda Mn içeren levha
numunelerine uygulanan ara tav işlemi sonrası polarize ışık
altında mikro yapı görüntüleri bulunmaktadır. Döküm
yapısında da gözlemlenen merkezdeki iri taneler yeniden
kristallenme tavı sonrasına da etkisini göstermiştir. Özetle,
artan Mn% içeriğine bağlı olarak yüzey ve merkez taneleri
daha iri bir hal almıştır.
Kesit boyunca tane yapıları ve yönlenmeleri
değerlendirildiğinde; Mn oranı yüksek olan levha
numunesinin yüzeyindeki tane kabalaşması diğer levha
numunesine nazaran daha fazladır ve tane boyutları daha
iridir. Düşük Mn içeren levha numunesi taneleri daha eş
eksenli olup yüzeydeki kabalaşması çok belirgin değildir.

(a)
(b)
Şekil 3. Uygulanan ara tav /yeniden kristallendirme işlemi
sonrası polarize ışık altında mikro yapı görüntüleri; (a)
Düşük Mn içeren levha, (b) Yüksek Mn içeren levha.
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Yüzeydeki tane kabalaşmasına ikiz merdaneli döküm
yönteminin doğal bir sonucu olan pinning etkisi sebep
olmaktadır. Yüzeye yakın aşırı doymuş taneler yüksek
sıcaklıklar ile birlikte kabalaşma eğilimi göstermektedir ve
mangan bu etkiyi arttırmaktadır (Şekil 3).
Şekil 5’te 0,25 mm kalınlığında 240 C/4sa nihai tav işlemi
uygulanmış levha numunelerinin çekme testi sonuçları
paylaşılmıştır. Yüksek oranda Mn elementi içeren 5XXX
serisi alaşım akma ve çekme mukavemet değerleri düşük
Mn içerene kıyasla 10-15 MPa daha yüksektir. Mn
elementinin mukavemet arttırıcı etkisi çekme testi
sonuçlarında açıkça görülmektedir. Buradan yola çıkılarak,
Mn içeriğinin artması yeniden kristallenme sıcaklığını
yükselttiği sonucuna varılmaktadır. Bu sebeple, nihai
üründe hedeflenen kondisyonu elde edebilmek amacı ile
daha yüksek sıcaklıklarda tav uygulaması gerekmektedir.
[9,10].
Düşük Mn içeren levha numunelerinde yapılan tav
denemeleri sonucunda sıcaklığa daha az duyarlı olduğu
görülmüştür.
Artan sıcaklığa
bağlı akma-çekme
dayanımlarında büyük değişiklikler olmamıştır. Bu durum,
uygulanan son tav işleminde çalışma sıcaklık aralığının
daha geniş olmasına katkıda bulunur. Bu sayede,
hedeflenen kondisyon için minimum ve maksimum tav
sıcaklığı arasında 40 C güvenli bölge elde edilir.
Çizelge 2’de ise 0,45 mm levha numunelerine uygulanan
farklı sıcaklıkta nihai tav işlemi sonrası çekme testi
sonuçları gösterilmiştir.
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(a)
(b)
Şekil 5. 0,25 mm kalınlığındaki levha numunelerine uygulanan farklı sıcaklıktaki nihai tav uygulamaları sonrası mekanik
özellikler ; (a) 0 240 C nihai tav işlemi uygulaması sonrası (b) 260 C nihai tav işlemi uygulaması sonrası.
Mn oranına bağlı olarak düşük ve yüksek Mn içeren
levhaların akma-çekme sonuçları arasında 10-15 MPa fark
bulunmaktadır (Çizelge 2). Manganın yapıda dağılması ile
birlikte daha mukavim levha elde edilmiştir [11, 12].
0,45 mm’de tav uygulaması öncesi sert levha numunelerine
uygulanan çekme testi sonuçları arasında Mn içeriğine
bağlı yüksek oranda bir fark görülmemektedir. Ancak,
yüksek Mn içeren levha diğerine kıyasla daha mukavimdir.
Buradan hareketle, 5XXX serisi yapısında bulunan Mn
içeriği sıcaklığa duyarlılığı arttırmakta ve buna bağlı olarak
mukavemet artan nihai tav sıcaklığıyla birlikte hızlı bir
düşüş göstermektedir. Bu sebeple, tav işlemi ile birlikte Mn
oranlarına bağlı mukavemet değişimi arasındaki fark gözle
görülür hale gelmektedir.
Çizelge 2. 0,45 mm levha numunelerine uygulanan farklı
sıcaklıktaki nihai tav işlemi sonrası mekanik özellikler.
0,45 mm levha
numuneleri

Akma Dayanımı,
MPa

Çekme Dayanımı,
MPa

Uzama,
%

Düşük %Mn
Sert
Yüksek %Mn
Düşük %Mn
240°C/4sa
Yüksek %Mn
Düşük %Mn
260°C/4sa
Yüksek %Mn

192
197
144
159
135
153

200
204
158
175
150
168

1,1
0,8
5,5
2,6
7,5
5,4

(a)

(b)

Şekil 6. Nihai kalınlıkta (0,45 mm) 240°C/4sa tavlı numunelerin

polarize ışık altında mikro yapı görüntüleri; (a) Düşük Mn içeren
levha, (b) Yüksek Mn içeren levha.

Kalınlık fark etmeksizin nihai tav sonrası mikro yapılar
arasında gözle görülür tane boyutu farkı bulunmaktadır.
Yüksek Mn içeren levha numuneleri taneleri sıcaklık ile
birlikte irileşmiştir (Şekil 6).
Çizelge 3’te paylaşıldığı üzere, levha numunelerinin her
aşamasında mangan oranı yüksek numunenin ortalama tane
boyutu diğer numuneye nazaran daha büyüktür.
Çizelge 3. Düşük ve yüksek Mn oranına bağlı ortama tane
boyutu değerleri.
Ortalama Tane Boyutu
Düşük %Mn Yüksek %Mn
Döküm Kalınlığı
90,94
100,57
Ara Tav Sonrası
53,52
70,03
Nihai Tav Sonrası
55,4
69,43
4. Sonuç
5xxx serisi alüminyum alaşımlarında, temel alaşımlandırma
elementi magnezyum olan, mangan elementinin etkisi
mikro yapı ve mekanik özellikler çerçevesinde
incelenmiştir. Bu bağlamda varılan genel sonuçlar;
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-

Mg elementi döküm kalınlığında her iki levha
numunesinde de Mg2Si fazını oluşturmaktadır.
Nihai malzemede de Mg2Si fazının yapı içerisinde
kısmen dağıldığı gözlenmiştir.

-

Mn elementi ise düşük Mn içeren levhada yapıda
dağılmış şekilde bulunurken; yüksek Mn içeren
levhada hem yapıda dağılmış şekilde hem de
Al(Fe, Mn) fazı şeklinde bulunmaktadır.

-

Mn elementinin döküm kalınlığından itibaren
yüksek oranda Mn içeren levha numunelerinde
mikro yapıda iri taneli yapıya sebebiyet verdiği
görülmüştür.

-

Yüksek Mn içeren levhaların akma-çekme
dayanım değerleri düşük Mn içeren levhalara
nazaran daha yüksek olup yapıda disperse halde
bulunan Mn elementinin mukavemete etkisini
gösterir niteliktedir.

Teşekkür
Bu çalışmanın gerçekleşmesine, metalografik numune
hazırlama ve mekanik testlerin yürütülmesi ile katkı
gösteren Ar-Ge teknisyeni Sn. Samet Sevinç ve Sn. Hasan
Aydın’a ve değerli görüşlerini bildiren Kalite Laboratuvar
Yöneticisi Sn. Cemal Çelebi’ye teşekkür ederiz.
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ABSTRACT
Aluminium casting alloys, having high strength,
high corrosion resistance, excellent mechanical
properties, high thermal conductivity and especially
low density (2,7gr/cm3 ), are widely used in
different areas ranging from automotive to defence
industry. The aluminium casting process has an
impact on physical properties, surface quality and
smoothness of billet when the design of casting
mold plays a critical role in the surface properties
and physical condition of billet, grain size structure
and distribution, accurate solidification range and
reduction of defect from microstructure, hence
improving the quality of billet during extrusion
process. This study explores design and
productionof prototype casting mold by means of
simulation techniques for 6063 aluminium alloy at
billet production plant of Zahit Aluminum Inc

yapısı ve dağılımı, doğru katılaşma aralığı,
mikroyapı kaynaklı hataların azalımı ve ekstrüzyon
aşamasında biyet kalitesinin gelişimi açısından
kritik rol oynamaktadır. Bu çalışma Zahit
Alüminyum A.Ş.’nin Billet üretim tesislerinde 6063
alüminyum alaşımının hot-top (sıcak başlık)
yöntemi ile biyet döküm kalitesinin arttırılması için
simülasyon tekniklerinin kullanımı ile döküm
kalıplarının
tasarımı ve prototip üretimini
kapsamaktadır.
1. Giriş
Alüminyumun sahip olduğu hafiflik, yüzde yüz geri
dönüştürülebilrilik,
iletkenlik
özellikleri
ile
sanayiye
sağladığı
sayısız
avantajları
bulunmaktadır. İlerleyen teknoloji ve özellikle de
gelişmekte olan ülkelerde artan sanayileşme ile
birlikte alüminyum ve alaşımlarının da kullanımı
daha da artmaktadır. Bu da rekabet gücünün
korunması adına tekniğin ve teknolojinin güncel
durumu ile Ar-Ge çalışmalarının önemini de
beraberinde getirmektedir. Alüminyum kullanımı
sanayileşme ile doğru orantılıdır. Alüminyumun
sahip olduğu üstün mekanik özellikler onu
sanayileşmiş ülkelerin metali konumuna getirmiştir.
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 arttırmıştır. Alüminyum
endüstrisinde önemli bir yere sahip olan ve 6xxx
serisi olarak bilinen Al-Mg-Si alaşımları, iyi

ÖZET
Alüminyum döküm alaşımları sahip oldukları
yüksek
sertlik,
yüksek
korozyon
direnci,
mükemmel mekaniksel özellikler ve yüksek termal
iletkenlik ve özellikle düşük yoğunluk (2,7gr/cm3 )
ile otomotiv sanayinden savunma sanayine kadar
endüstride
yaygın
olarak
kullanılmaktadır.
Alüminyum döküm prosesinin fiziksel özellikler,
yüzey kalitesi ve biyet pürüzsüzlüğü üzerinde etkisi
söz konusu iken, döküm kalıbının tasarımı yüzey
özellikleri, biyetin fiziksel durumu, tane boyut
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yüzüğün malzeme boyutları ve kalitesi, soğutmanın
verimliliği, katılaşmaya ve akışa olan etkileri,
soğutma nozüllerinin çap ve yerleşimlerinin
soğutmaya etkileri veri olarak kullanılmıştır. Kalıp
tasarımının geliştirilmesinde izlenen ilk metod akış
simülasyon yazılımının kullanılarak döküm kalıbı
içerisindeki sıvı metal akış hızı, sıcaklık
dağılımları, katılaşma oranları gibi parametrelerin
simüle edilmesi ve bu kapsamda optimal kalıp
tasarımının geliştirilmesidir. Çalışma kapsamında
mevcut döküm kalıbı (Model 1) ve diğer geliştirilen
model kalıpları (Model 2, Model 3 ve Model 4)
Şekil 2’ de verilmiştir.

ekstrüzyon edilebilirlilikleri, yüksek korozyon
dayanımları, sıcak deformasyon sonrasında temiz
yüzey ve orta derecede dayanım elde edebilmek
için uygulanan süreçlerin maliyetinin düşük olması
ile tanınırlar. Al – S i – Mg alaşımları, otomotiv ve
denizcilik sektöründe parçaların üretiminde hafiflik,
dayanım gibi özellikleri ile oldukça kabul
görmektedir. Bu çalışma kapsamında 6063
alüminyum alaşımı hot-top metodu ile dökülen
biyet kalitesinin arttırılması için döküm kalıplarının
simülasyın teknikleri yardımı ile tasarımını ve
prototip üretimini kapsamaktadır.
2. Simülasyon Çalışması
Alüminyum ekstrüzyon prosesi sırasında biyetin
gerek yüzey özellikleri ve fiziksel durumu gerekse
mikroyapısından kaynaklanan hataların giderilmesi
ve biyet kalitesinin arttırılması için en can alıcı
noktalardan birisi doğru kalıp tasarımıdır. Biyet
dökümünde kullanılan döküm kalıpları, biyetin
yüzey özelliklerinde, katılaşma bölgesinde, kabuk
tabaka
kalınlığında ve yüzeyde meydana
gelebilecek mekanik hasarlarda birinci derecede
etkilidir. Bununla birlikte döküm simülasyon
programlarında başarılı sonuçlar elde etmek için,
fiziksel ortamdagerçekleşen döküm şartlarının,
simülasyon programında sayısal veri olarak doğru
ve fiziksel ortamı birebir yansıtır şekilde girilmesi
gerekmektedir. Dökümlerin katılaşması esnasında
simülasyon programında etkili olan ve doğru
girilmesi gereken sınır şartlarından bazıları; dökümkalıp
geometrisi
(döküm
modeli),
ısının
dökümkalıp ara yüzeyindeki transfer hızı, kalıp
malzemesinin ısıl özellikleri, döküm sıcaklığı,
alaşımın çekme oranı, sıvı metalin kalıbı doldurma
süresi, katı-sıvı aralığında beslemenin devam
edebileceği kritik katı oranı değeridir. Şekil 1’de
proses kavramsal tasarımı verilmiştir.

Şekil 2. Model 1, Model 2, Model 3 ve Model 4.
Tasarımı yapılan
kullanılan Model 1
döküm kalıplarının
katılaşma
oran
verilmiştir.

ve mevcut billet üretiminde
ve Model 2, Model 3, Model 4
sıvı metal akışına bağlı olarak
simülasyonları Şekil 3’de

Şekil 3. Katılaşma Oranları (Model 1, Model 2,
Model 3 ve Model 4)
Yürütülen simülasyon çalışmaları ile birlikte bütün
modellerin karşılaştırmalı analizi yapıldığında
Model 3 ve Model 4’de katılaşma oranının nispeten
daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Özellikle Model
4’de sıvı akışı ile başlayan kenar köşelerdeki
katılaşma oranı açıkça görülmektedir. Model
tasarımına bağlı olarak ortaya çıkan sıvı akış hızı ve
zamana bağlı olarak katılaşma oranındaki artış biyet
Birçok
kalitesini
doğrudan
etkilemektedir.
alüminyum alaşımı, geniş katılaşma aralığı sergiler.
Bu da katılaşma çatlakları için yüksek duyarlılığı
ifade etmektedir. Özellikle büyük çaplı biyetlerde

Şekil 1. Proses Kavramsal Tasarımı
Simülasyon çalışmalarında mevcut kalıp içerisinde
sıvı metal dağımı ve hareketi, dökümün
başlatılması için katılaşma noktasının tespiti,
katılaşma sürecine grafit yüzüğün etkileri, grafit
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döküm esnasında iç ve dış bölge arasındaki
katılaşma oranındaki farklılıklar biyette merkez
çatlağı olarak adlandırılan mikroyapı kusurlarına
neden olmaktadır. Ayrıca biyet kalitesi, ekstrüzyon
ürünlerinin kalitesini, hızı ve fire oranı üzerinde
direkt etkili olduğundan döküm prosesinin uygun
kalıp tasarımı ve döküm parametreleri ile yapmak
büyük
önem
taşımaktadır.
Farklı
zaman
periyodlarında Modellere bağlı olarak katılaşma
yüzdelerinin
sayısal
verileri
Tablo
1’de
gösterilmiştir
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esaslı karşılaştırmalı analizleri yapılmıştır. Şekil 5
ve Şekil 6’da Model 1 ve Model 4 için kabuk
kalınlıkları verilmiştir.

Tablo 1. Katılaşma Oranları Sayısal Verisi
Katılaşma (% )
Zaman
(sn)
6
25
50
90

Model
1
2,50
22,20
47,00
73,40

Model
2
3,40
24,20
48,40
76,00

Model
3
3,30
25,70
50,00
77,00

Model
4
5,00
32,70
56,40
84,00

Şekil 5. Kabuk Kalınlığı (Model 1)

Model tasarımına bağlı olarak döküm kalıbındaki
grafit yüzüklerinin sıcaklık dağılımları ise Şekil
4’de verilmiştir.

Şekil 6. Kabuk Kalınlığı (Model 4)
203 mm çaplı biyet dökümleri gerçekleştirilen
denemelerde Model 1’e ait biyetlerde kabuk
kalınlığının 800 mikron olduğu ve yüzey altı
ergime alanlarının varlığı gözlenirken, Model 4’e
ait biyetlerde ise kabuk kalınlığının 180 mikrona
kadar düştüğü ve yüzey altı ergime alanlarının
ortanda kalktığı tespit edilmiştir. Şekil 7 ve Şekil
8’de Model 1 ve Model 4 için tane boyut
dağılımları verilmiştir.

Şekil 4. Grafit Yüzüğü Sıcaklıkları (Model 1,
Model 2, Model 3 ve Model 4)
3. Tartışma ve Sonuç
Çalışma
kapsamında
yürütülen
simülasyon
çalışmaları baz alındığında döküm prosesi için
optimum kalıp tasarımı Model 4 olarak
belirlenmiştir. Sıvı metal akış hızı, zamana bağlı
olarak katılaşma oranı gibi etkenler bu anlamda
esas rol oynamıştır. Model 4 kalıbının, döküm
masasına entegrasyonu sağlanarak üretime alınmış
ve döküm denemeleri yapılmıştır. Mevcut döküm
kalıbı Model 1 ile optimum tasarım olduğu
düşünülen Model 4’ün biyet kalitesi ve mikroyapı
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Şekil 7. Tane Boyut Dağılımı (Model 1)

Şekil 10. Merkez Mikroyapı (Model 14
Mikroyapılar karşılaştırıldığında merkez bölgede
dahi erken ergime alanlarının Model 1’ e kıyasla
Model 4 ile dökülen biyetlerde gözle görünür
şekilde azaldığı tespit edilmiştir. Tasarlanan ve
optimum tasarım olarak karar verilen Model 4 ile
yapılan dökümler önceki mevcut dökümler ile
karşılaştırıldğında; fırın sıcaklığı 740 0 C’den 710
0
C’ye düşmüştür. Ayrıca doğutma kulesi sıcaklığı
31 0 C’den 23 0 C’ye düşürülmüş ve döküm hızı %
10 oranında artmıştır. Yeni thimble ile yapılan
dökümlerde katılaşmanın daha hızlı olması döküm
hızındaki artışı da beraberinde getirmiştir. İç bükey
thimle (Model 1) ile yapılan dökümlerde döküm
hızı 115 mm/dak iken dış bükey thimle (Model 4)
ile yapılan dökümlerde döküm hızı 123mm/dak
olarak tespit edilmiştir. Biyet kalitelerinin iyi,
yüzeylerin düzgün ve mikroyapı kaynaklı bir kusur
olmadığı da elde edilen bulgular arasındadır.
Özellikle büyük çaplarda iç ve dış katılaşma
oranındaki farklılıklardan kaynaklanan merkez
çatlağı da bu kalıp tasarımı ile minimize edilmiştir.
Biyetlerdeki söz konusu bu iyileşmeler ise
ekstrüzyon kabiliyetini ve performansını arttırarak
fire oranlarını azaltmış ve ekstrüzyon aşamasında
biyet ön ısıtma sıcaklığını düşürmüştür.

Şekil 8. Tane Boyut Dağılımı (Model 4)
203 mm çaplı biyet dökümleri gerçekleştirilen
denemelerde Model 1’e ait biyetlerde tane boyut
dağılımının
250-300
mikron
arası olduğu
gözlenirken, Model 4 için tane boyut dağılımı 150200 mikron seviyelerinde gözlenmiştir. Şekil 9 ve
Şekil 10’da Model 1 ve Model 4 için merkez
mikroyapı analizleri verilmiştir.

Şekil 9. Merkez Mikroyapı (Model 1)
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Anahtar
kelimeler:
Abstract
Aluminium alloys are widely used in the automotive side
industry in the production of automobile suspension systems
due to on terms of strength-weight ralationship.
Aluminum alloys, especially 6XXX series, are preferred as
forging parts. The structure of these alloys after forging and
aging has a great effect on the performance of the produced
part in the service environment.
In this study, EN AW 6082 was used to manufacture of a
part of car suspension systems. The effect of the temperature
and duration of the aluminum alloy on post-forging solution
were investigated. To observe of the effect of the solution
treatment parameters, micro and macro structures and
hardness of the material were investigated.
the samples extracted from the EN AW 6082 alloy parts
were subjected to heat treatment in the range of 510 ° C-540
° C and for 1 hour and 6 hours. Micro and macro structures
and hardness of samples aged for 4 hours at 180 ° C were
compared. It was observed that the structure obtained after
the heat treatment at 510 ° C was more homogeneous and
fine-grained. With the increasing of temperature, it was
observed that the homogenous structure was deteriorated
and the grain size increased. In hardness measurements, it
was determined that there was not much change in hardness
by increasing the temperature and time of solution.
Özet

Dayanım-ağırlık ilişkisi açısından alüminyum
alaşımları otomotiv yan sanayinde otomobil süspansiyon
sistemlerinin üretimi gibi uygulamalarda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Özellikle 6XXX serisi gibi alüminyum
alaşımları dövme parçası olarak tercih edilmektedir. Bu
alaşımların dövme ve yaşlandırma sonrası oluşan yapısı,
üretilen parçanın servis ortamındaki performansına çok
büyük etkisi vardır.
Bu çalışmada, otomobil süspansiyon sistemlerinin
imalatında kullanılan EN AW 6082 alüminyum alaşımının
dövme sonrası çözeltiye alma sıcaklık ve süresinin
malzemenin mikro ve makro yapı ve sertliğe etkisi
incelenmiştir.
Çalışmada, EN AW 6082 alaşımı parçalarından
çıkartılan numuneler 510°C-540°C arası farklı sıcaklıklarda
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ve 1 saat, 6 saat arası farklı sürelerde çözeltiye alınmıştır.
Çözelti sonrası 180°C’de 4 saat yaşlandırılan numunelerin
mikro ve makro yapıları ve sertlikleri karşılaştırılmıştır.
Mikro ve makro yapı incelemelerinde 510°C’de yapılan
çözeltiye alma ısıl işlemi sonrası elde edilen yapının daha
homojen ve ince taneli olduğu gözlemlenmiştir. Sıcaklığın
artışıyla, homojen yapının bozulduğu ve tanelerin irileştiği
görülmüştür. Sertlik ölçümlerinde de çözeltiye alma
sıcaklığın ve sürenin artışı ile sertliklerde çok fazla bir
değişim olmadığı belirlenmiştir.
1. Giriş
Taşıtlarda 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
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sonrasında çözeltiye alma tavlarında yüksek sıcaklıklar
kaçınılmaz olduğundan aşırı tane büyümesi önlenemez [58]. 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.
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, otomobil süspansiyon
sistemlerinin imalatında kullanılan EN AW 6082
alüminyum alaşımının dövme sonrası çözeltiye alma
sıcaklık ve sürelerinin malzemenin mikro ve makro yapı ve
sertliğe etkisi incelenmiştir.

cihazında 10 s. uygulama süresinde 250 kgf yük altında 5
mm çapındaki çelik bilye kullanılarak ölçülmüştür.

2. Deneysel Çalışmalar

Sertlik incelemelerinde yaşlandırma sonrası sertliklerin
çözeltiye alma süresine bağlı olarak arttığı görülmüştür.
Artan sürelerde sertliklerde de artış gözlenmiştir. Çözeltiye
alma sıcaklığı farkedilebilir bir büyüklükte sertliklerde artışa
neden olmamıştır.

Çalışmada kullanılan 6082 alaşımının kimyasal bileşimi
Tablo 1’de verilmiştir. Ekstrüze olarak hazır alınan 6082
alaşımı 4900C’de dövülerek elde edilen dövme numuneleri
510°C, 520°C, 530°C, 540°C’de ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 saat
sürelerinde çözeltiye alındıktan sonra su verilmiş ardından
190 °C’de 4 saat yaşlandırılmıştır. Çalışmanın gerçekçilik
oranının yüksek tutulması açısından her bir ayrı parametrede
3’er adet numune kullanılmıştır.

3. Sonuçlar ve Tartışma
Farklı sıcaklık ve sürelerde çözeltiye alınan daha sonra 190 °C’de

4 saat yaşlandırma işlemi sonrası numunelerin yapıları
Resim 1-4’de verilmiştir. Resimlerden de görüleceği gibi
hemen hemen bütün numunelerin dış kesitindeki tane
yapıları iç kesitindekilere göre daha iri tanelere sahiptir.
510°C’de 1, 2 ve 3 saatte çözeltiye alınan dövme
numunelerinin taneleri diğer çözeltiye alma sıcaklık ve
sürelerinde elde edilenlerinkine göre daha ince olduğu
gözlemlenmiştir. Sıcaklık ve sürenin artmasıyla tane
irileşmesi de artmaktadır.

Tablo 2. 180°C’de yaşlandırma Sonrası Sertlik Dağılımları

510 °C Çözeltiye alma

Tablo 1. 6082 alaşımı profilin kimyasal bileşimi
Si
1.05

Fe
0.25

Mn
0.59

Mg
0.83

Cu
0.03

Ti
0.02

Cr
0.17

Sertlik (HB)

120
110
100
90
80
70

1

3

5

7

Süre (saat)

Tablo 3. 180°C’de yaşlandırma Sonrası Sertlik Dağılımları

520°C Çözeltiye alma
Sertlik (HB)

120

Şekil 1. Çökelme sertleşmesi aşamaları

110
100
90
80
70

1

3

5

7

Süre (saat)
Farklı çözeltiye alma parametrelerinde çökelme
sertleşmesine tabi tutulan dövme numuneleri, yapı
karakterizasyonu için standart metalografi teknikleri
uygulanarak hazırlanmıştır. Sertlik değerleri, Brinell sertlik
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Tablo 4. 180°C’de yaşlandırma Sonrası Sertlik Dağılımları

530°C Çözeltiye alma
Sertlik (HB)

120
110
100
90
80
70

1

3

Süre (saat)

5

7

Tablo 5. 180°C’de yaşlandırma Sonrası Sertlik Dağılımları

Resim 2. 520°C çözeltiye alma sıcaklığı makro yapı
Görüntüleri

Sertlik (HB)

540°C Çözeltiye alma
120
110
100
90
80
70

1

3

Sertlik (HB)

5

7

Resim 3. 530°C çözeltiye alma sıcaklığı makro yapı
görüntüleri

Resim 1. 510°C çözeltiye alma sıcaklığı makro yapı
görüntüleri
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Resim 4. 540°C çözeltiye alma sıcaklığı makro yapı
görüntüleri
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4. Sonuç
Bu çalışmada, EN AW 6082 alüminyum alaşımının dövme
sonrası çözeltiye alma sıcaklık ve süresinin malzemenin yapı
ve sertliğe etkisinin incelenmesinde aşağıdaki sonuçlar
bulunmuştur:
1.
2.
3.

510°C’de yapılan çözeltiye alma ısıl işlemi sonrası
elde edilen yapının daha homojen ve ince tanelere
sahiptir.
Sıcaklık ve sürenin artmasıyla tane irileşmesi de
artmaktadır.
Çözeltiye alma süresine bağlı olarak sertlikler
artmıştır.

Teşekkür
Çalışma boyunca desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen
AYD firmasından Sn. Ü. Ahmet ÇAKAL’a yazarlar olarak
kendilerine teşekkürü bir borç biliriz.
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FARKLI MAGNEZYUM MİKTARLARINDA Al-Si-Mg ALAŞIMLARININ
KATILAŞMA VE ÇÖZELTİYE ALMA MODELLEMESİ

Farklı Magnezyum Miktarlarında Al-Si-Mg Alaşımlarının Katılaşma ve
MODELLING
of SOLIDIFICATION
Çözeltiye
Alma
Modellemesiand SOLUTION HEAT TREATMENT in Al-Si-Mg ALLOYS FOR
DIFFERENT Mg CONTENTS

Modelling of Solidification and Solution Heat Treatment in Al-Si-Mg Alloys For Different Mg
Oğuzcan İlker Erduran, Altan Türkeli
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Anahtar Kelimeler: A356, A357, Modelleme, Katılaşma, Çözeltiye Alma, Geri Difüzyon
Abstract
Solidification of Al-Si-Mg alloys was modelled using
Brody-Flemings microsegregation approach for parabolic
growth rate. Back diffusion calculations in alpha aluminium
were carried out during dendritic and eutectic solidification
and also during solution heat treatment using finite
difference method for three different solidification times.
These back diffusion calculations indicated that minimum
consentrations of silicon and magnesium in the centre of
secondary arms increarse significantly with increasing
solidification time. Very little amount of Mg2Si phase
formed at the end of solidification. Homogeneous
concentration profiles were obtained in less than 20 minutes
at solution heat treatment of 550°C.
Özet
Parobolik katılaşma hızı şartlarında Brody-Flemings
yaklaşımını kullanarak, Al-Si-Mg alaşımlarının katılaşması
modellendi. Dendritik ve ötektik katılaşma boyunca ve
çözeltiye alma sırasında tek fazlı alfa alüminyum fazında,
küçük farklar metodu kullanılarak, üç farklı katılaşma süresi
için geri difüzyon hesaplamaları yapıldı. Bu geri difüzyon
hesaplamaları sonucunda, dendrit merkezindeki minimum
silisyum ve magnezyum elementinin miktarının katılaşma
süresinin artmasıyla birlikte arttığı bulundu. Katılaşma
sonunda, çok az miktarda, Mg2Si fazı oluştu. 550°C’de
çözeltiye alma işlemi sırasında homojen konsantrasyon
profilinin oluşumu 20 dakikadan az sürede gerçekleştiği
görüldü.
1. Giriş
Alüminyum döküm alaşımlarının en popülerlerinden biri
olan Al-Si-Mg alaşımları, uçak, füze ve araba sanayi gibi
çeşitli alanlarda, çok çeşitli parçaların üretiminde, geniş
kullanım alanı bulmuştur. Bu alaşım grubu, yüksek
dökülebilirlik göstermekte ve ayrıca, ısıl işlemle
yaşlandırma işlemi uygulanabilmektedir. Bu grubun en
popüler alaşımları A356 ve A357’dir. Isıl işlemle bu
alaşımlara mukavetlendirme, üç kademede yapılır; çözeltiye
alma, su verme ve yaşlandırma. Çözeltiye alma işleminde,
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katılaşma sırasında, mikrosegregasyon sonucu heterojen
olarak dağılmış elementler, geri difüzyonla, yapıya homojen
olarak dağıtılmaya çalışılmaktadır. Çözeltiye alma
işleminde, uygulanan sıcaklık, tek fazlı bölgede, üçlü ötektik
sıcaklığını geçmeyecek şekilde seçilir. Eğer yüksek
sıcaklıklar seçilirse, tane sınırı ergimesi oluşur. Bunun
sonucunda porozite ve mukavemet düşüşü meydana
gelebilir. Buna karşın, düşük sıcaklık seçilirse, çözeltiye
alma yetersiz kalacağından yaşlandırma elementleri
yeterince çözeltiye geçemeyeceği için, mukavemet ve sertlik
düşüşleri gözlenebilir[1].
Bu çalışmada, Al-7 Si (ağ. %) ve 0,3 ve 0,6 Mg (ağ. %) üçlü
alaşımlarının katılaşması, mikrosegregasyonu ve çözeltiye
alma işlemi sırasında silisyum ve magnezyum
elementlerinin konsantrasyon profilleri nümerik modelleme
yöntemiyle tahmin edilmeye çalışıldı. Elde edilen değerler,
litaratürdeki datalar ile karşılaştırılarak yorumlandı.
2. Modelleme Çalışmaları
Bu çalışmada Brody-Flemings mikrosegregasyon modeli
kullanıldı.
Bilindiği
gibi,
Brody-Flemings
mikrosegregasyon modelinde, Gulliver-Scheil modelinden
farklı olarak, katıda geri difüzyon da dikkate alınmaktadır.
Buna göre, her hangi bir katılaşma anında, elementlerin kütle
dengesi aşağıda verildiği gibi yazılabilir [2].


       

(1)

Burada, Co ortalama bileşim, Cs ve Cl sıvı ve katının
bileşimi, fs ve fl katı ve sıvı fazların oranlarıdır. Diğer
yandan, katılaşma sırasında, katı fazın oranı parabolik olarak
artığı kabul edilmiştir. Bu durumda katı oranı zamanla
  





(2)

artmaktadır. Burada, t her hangi bir anda zamandır. Sıfır ile
tf arasında değişir. tf ise katılaşma zamanıdır[2].
Dendritik katılaşma sırasında, katı-sıvı ara yüzeyinden
dendrit
ortasına
doğru
olan
geri
difüzyon
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hesaplanmalarında, Fick’in ikinci difüzyon denkleminin
küçük farklar metoduna göre çözümü, kullanılmıştır. Buna
göre her hangi bir m noktasındaki konsantrasyon
hesaplaması, aşağıda verilen denklemden hesaplanabilir [3].
௧ାௗ௧
௧
ൌ ܥ
ቀ
ܥ

௦ௗ௧
ௗ௫ మ

௧
௧
௧
ሻ
ቁ ሺܥାଵ
െ ʹܥ
 ܥିଵ

(3)
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3. Sonuçlar ve Tartışma
Şekil 1’de Al-7Si-0,3Mg magnezyum alaşımda, üç farklı
katılaşma süresi baz alınarak, katılaşma esnasında katı
oranına bağlı olarak, sıcaklık değişimleri gösterilmektedir.
Buradan da görüleceği gibi, katılaşma süresi arttıkça

Burada, Ds [4] katı fazda difüzyon değeri, dt zaman aralığı,
dx de küçük farklar metodundaki eş aralık mesafesidir.
Dendrit merkezindeki konsantrasyon hesaplaması için, sınır
şartlarına göre
ܥ௧ାௗ௧ ൌ ܥ௧  ʹ ቀ
kullanıldı[3].

௦ௗ௧
ௗ௫ మ

ቁ ሺܥଵ௧ െ ܥ௧ ሻ

(4)

Katılaşma sırasında sıcaklık değişimi likidüs eğiminden
faydalanarak hesaplandı. Buna göre seyreltik alaşımlar için
ெ

݈ܶ ൌ ܶ  ݉ௌ *ܥௌ +݉

ெ

ܥ כ

(5)

eşitliği yazılabilir [5]. Burada TAl saf alüminyumun ergime
sıcaklığı, mlSi ve mlMg, Al-Si ve Al-Mg faz diyagramlarının
likidüs eğimleri, ClSi ve ClMg ise silisyum ve magnezyum
elementlerinin sıvı bileşimidir[1].
Bu eşitliklerden yararlanarak oluşturulan modelin nümerik
çözümünü yapan bir program geliştirilerek gerek silisyum,
gerekse magnezyum elementlerinin konsantrasyon profilleri
(Cs-fs), katılaşan dendrit fazının sıcaklıkla değişimi (T-fs),
üçlü faz diyagramında katılaşma yönü ve homojenleştirme
ısıl işlemi sırasındaki konsantrasyonların değişimi tahmin
edilebilir.
Bu çalışmada, dördüncü ve diğer eser
elementlerin, aşırı soğumanın, bileşime bağlı olarak denge
dağılım katsayısının değişimi ve diğer elementlerin likidüs
eğimine olan etkileri ihmal edilmiştir. Numerik
hesaplamalarda,
silisyumun
ve
magnezyumun
alüminyumdaki denge dağılım katsayısıları, sırasıyla 0,13 ve
0,51 olarak alınmıştır.

Şekil 1. Al-7Si-0,3Mg alaşımında, katılaşma süresinin katı
oranına etkisi
alaşımın ötektik reaksiyon öncesindeki katı oranı hafifçe
artmaktadır. Ve yine görüleceği üzere; ötektik reaksiyonun
başlangıcı 0,5 katı oranı dolaylarında gerçekleşmektedir.
Buna karşın, G.K. Sigworth ve arkadaşları, ticari A356
alaşımlarında, bu oranın yaklaşık 0,57-0,58 civarında
olduğunu belirtmişlerdir[6]. Bu fark gerek ticari
alaşımlardaki empürite elementlerinin etkisinden, gerekse
denge dağılım katsayısının çalışma konusu modelde sabit
tutulmasından kaynaklanabilir. Bununla birlikte, arada çok
büyük farkın olmadığı görülmektedir.

Bu çalışmada, üç farklı katılaşma süresi ve buna bağlı olarak
üç farklı dendrit boyu için hesaplamalar yapılmıştır. Bunlar
Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Katılaşma süresi bağlı olarak ikinci dendrit
kolları mesafesinin değişimi (SDAS) [1]
tf (s)
λ (μm)
10
18
100
40
1000
80
Şekil 2. Al-7Si-0,3Mg ve 0,6Mg alaşımlarının katılaşma
yönünün Al-Si-Mg üçlü faz diyagramında gösterilişi
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Hem 0,3 Mg içeren hem 0,6 Mg içeren Al-Si-Mg alaşımının
üçlü faz diyagramındaki katılaşma yönleri Şekil 2’de
gösterilmektedir. Buradan da görüleceği gibi, silisyumun
fazının görüldüğü ilk ötektik oluşumu, Al-Si ikili faz
diyagramından daha düşük sıcaklıklarda gerçekleşmektedir.
Sıcaklığın düşmesiyle birlikte, her iki alaşımda, NM hattı
üzerinde ötektik yüzdesi artarken, son üçlü ötektik noktada,
Mg2Si oluşumu meydana gelmektedir. Nümerik
hesaplamalarda, üçlü ötektik ve dolayısıyla Mg2Si
oluşumunda katılaşma süresinden çok magnezyum
konsantrasyonun etkisinin daha büyük olduğu görüldü.

Şekil 3. Farklı katılaşma süreleri için, Al-7Si-0,3Mg
alaşımının dendritik katılaşma sonrasındaki silisyum
elementinin konsantrasyon profili

Şekil 4. Farklı katılaşma süreleri için, Al-7Si-0,3Mg
alaşımının dendritik katılaşma sonrasındaki magnezyum
elementinin konsantrasyon profili
Bu alaşımların katılaşması, iki kademede incelenebilir.
Birinci kademede, alfa alüminyum alaşımı dendritik
katılaşacak ve katılaşma sırasında katı fazda silisyum ve
magnezyum elementlerinin geri difüzyonu söz konusu
olacaktır. İkinci kademede ise, ötektik reaksiyon oluşacak ve
bu reaksiyon sırasında da, alfa alüminyum fazda yine dendrit
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merkezine geri difüzyon devam edecektir. Buna göre,
yaptığımız modelleme sonuçları, iki ayrı grupta
sınıflandırıldı. Şekil 3-6’da, ilk kademede, silisyumun ve
magnezyumun katılaşma süresine bağlı olarak, geri difüzyon
sonrası konsantrasyon profilleri gösterilmektedir. Şekil 3 ve
Şekil 5’den de görüleceği gibi, silisyum elementinin
difüzyon katsayısı yüksek olduğu için, katılaşmanın ilk
kademesinde katılaşma süresinin artmasıyla birlikte,
silisyumun dendrit merkezindeki konsantrasyon değerinin
arttığı gözlendi. Bu şekillerde, katıda hiç difüzyonu dikkate
almayan Gulliver-Scheil modeline göre, minimum
konsantrasyon miktarının ciddi oranda arttığı açıkça

Şekil 5. Farklı katılaşma süreleri için, Al-7Si-0,6Mg
alaşımının dendritik katılaşma sonrasındaki silisyum
elementinin konsantrasyon profili

Şekil 6. Farklı katılaşma süreleri için, Al-7Si-0,6Mg
alaşımının dendritik katılaşma sonrasındaki magnezyum
elementinin konsantrasyon profili
anlaşılmaktadır. Diğer yandan, Şekil 4 ve Şekil 6’da,
magnezyum elementinin de, katılaşma süresinin artmasıyla
birlikte, katı alfa alüminyumdaki geri difüzyonunun artığı
gözlenmiştir.
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Katılaşmanın ikinci kademesinde ise, ötektik reaksiyon
oluşmaktadır. Bu kademede de, yani ötektik reaksiyon
oluşurken de, alfa alüminyum dendritlerinde geri difüzyon
devam edecektir. Bu durum, Şekil 7-10’da, her iki alaşım
için, gerek silisyum ve gerekse magnezyumun geri difüzyon
hesaplamalarında görülmektedir. Bu şekillerden de
görüleceği gibi, silisyum elementinin, özellikle yüksek
katılaşma sürelerinde dendrit içinde hemen hemen homojen
hale geldiği gözlendi. Katılaşma süresi kısaldıkça,
elementler ciddi oranda segregasyon gösterdiği görüldü.
Aynı şekilde, Şekil 8 ve Şekil 10’da benzer davranışı
magnezyumda da görebilmekteyiz. Katılaşma süresi artıkça,
magnezyum alfa alüminyum dendritlerinde daha homojen
dağılmaktadır.

•
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süresinin artmasıyla birlikte, ilk oluşan alfa alüminyum
fazının çok az arttığı ve buna bağlı olarak, ötektik reaksiyon
boyunca (şekil-2 de NM hattı boyunca) oluşan ikincil (beta)
alüminyum miktarının ise çok az azaldığı hesaplanmıştır.
Mg2Si fazının ağırlıkça yüzdesinin ise nerdeyse aynı kaldığı
görüldü. Buna karşın, ikili Al-Si ötektik faz diyagramına
göre, oluşan toplam silisyum fazının yüzdesinin azaldığı
gözlendi.
Benzer şekilde, 0,6 Mg içeren alaşımda da, benzer
gözlemlerde bulunulmuştur. Diğer yandan, Mg artmasıyla
birlikte, Mg2Si fazı yaklaşık iki kat artmış, buna karşın
silisyum fazının yüzdece oranı azalmıştır.
Çizelge 2. Katılaşma süresi bağlı olarak her iki alaşımda
gözlenen fazların yüzdece dağılımları
Faz oranı (% ağ.)

%0,3
Mg

%0,6
Mg
Şekil 7. Farklı katılaşma süreleri için, Al-7Si-0,3Mg
alaşımının ötektik katılaşma sonrasındaki silisyum
elementinin konsantrasyon profili

tf (s)

α-Al

β-Al

Si

Mg2Si

10

49,65

38.602

10.933

0,657

100

49,95

38.304

10.935

0,655

1000

50,35

37,907

10.936

0,651

10

49,8

38.005

10,737

1.318

100

50,05

37.758

10.739

1.313

1000

50,45

37.366

10.741

1.302

Nümerik modellememizin sonuçlarına bağlı olarak, silisyum
elementinin yüksek difüzyon katsayısına sahip olmasından
dolayı, çözeltiye alma sıcaklığında çok hızlı bir şekilde
homojenleştiği görüldü. Bundan dolayı silisyumdan çok,
esas yaşlanmaya sebep olan magnezyumun çözeltiye alma
sıcaklığındaki geri difüzyonuna konsantre olundu.

Şekil 8. Farklı katılaşma süreleri için, Al-7Si-0,3Mg
alaşımının ötektik katılaşma sonrasındaki magnezyum
elementinin konsantrasyon profili
Bu nümerik modellemeyi kullanarak katılaşma sonunda
oluşan fazların ağırlıkça yüzdeleri hesaplandı ve bu sonuçlar
Çizelge 2’de verildi. Bu çizelge incelendiğinde, katılaşma

Şekil 9. Farklı katılaşma süreleri için, Al-7Si-0,6 Mg
alaşımının ötektik katılaşma sonrasındaki silisyum
elementinin konsantrasyon profil
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Şekil 10. Farklı katılaşma süreleri için, Al-7Si-0,6Mg
alaşımının ötektik katılaşma sonrasındaki magnezyum
elementinin konsantrasyon profili

2019 İstanbul

Closset ve arkadaşlarının, A356 döküm alaşımlarının
çözeltiye alma ısıl işlemini 550°C’de farklı çözeltiye alma
süreleri için inceledikleri ve homojenliği elektrik direncini
ölçerek doğruladıkları çalışmalarının sonucunda, homojen
bir konsantrasyon profilinin 30 dakika içinde elde edildiği
görüldü[7]. Bu sonuç, bu çalışmada geliştirildiğimiz
modelin tahminleriyle örtüşmektedir.
Genelde, sanayi uygulamalarında, çözeltiye alma ısıl
işleminde numuneler 4 saat ila 20 saat kadar farklı sürelerde
tek fazlı bölgede tutulur. Bu kadar uzun zaman aralıklarının
seçilmesinin esas amacı, köşeli ve iğnesel oluşan silisyum
fazını küreselleştirerek, sünekliği arttırmaktır. Modifiye
edilmiş alaşımlarda çözeltiye alma ısıl işlemi, modifiye
edilmemiş benzerlerine göre daha kısa zamanda
gerçekleştirilir. Bu durum homojen bir konsantrasyon
profilinden çok, ince fiber halinde oluşan silisyum fazının
daha hızlı kürselleşmesiyle ilişkilidir [8].

Hesaplamalarda
alfa
alüminyum
dendritlerinde,
magnezyumun konsantrasyonu yukarda belirtilen şekillerde
olduğu gibi kabul edilirken, ötektik fazda ise, homojen
dağıldığı kabul edildi. Buna bağlı olarak, çözeltiye alma ısıl
işlemi sırasındaki zamana bağlı olarak magnezyum
elementinin konsantrasyon profilinin değişimi Şekil 11 ve
Şekil 12’de gösterildi. Şekil 11’den de görüleceği gibi, 0,3
Mg alaşımı için 550°C’de çözeltiye alma ısıl işlemi
sonucunda, 208 saniyede homojen bir konsantrasyon
profiline ulaşmaktadır. Buna karşın, Şekil 12’den de
görüleceği gibi, 0,6 Mg alaşımında ise aynı sıcaklıkta,
magnezyumun yapıda homojen dağılabilmesi için gerekli
süre, 986 saniyeye kadar çıkabilmektedir. Her iki
hesaplamada da katılaşma süresi, 100 saniye olarak ele
alınmıştır.
Şekil 12. Al-7Si-0,6Mg alaşımında 550°C’de çözeltiye
alma ısıl işlemi sırasında, katılaşma sonrası, t=117 sn ve
t=986 saniye sonrasında mikro yapıdaki magnezyum
konsantrasyonunun değişimi
4. Sonuç
Bu çalışmada, Brody-Flemings modeli kullanılarak, A356
ve A357 alüminyum alaşımlarında katılaşmayı nümerik
olarak çözümleyen bir program geliştirildi. Bu modelden
elde edilen verilere göre, A356 ve A357 alaşımlarında
magnezyumun yapıya homojen dağılabilmesi için 20
dakikalık bir sürenin yeterli olduğu görüldü. Parçaların,
çözeltiye alma ısıl işleminde daha uzun süre tutulmasının
amacının, konsantrasyonu düşürmekten çok, silisyum
partikülleri küreselleşmeye yönelik olduğu doğrulandı.
Şekil 11. Al-7Si-0,3Mg alaşımında 550°C’de çözeltiye
alma ısıl işlemi sırasında, katılaşma sonrası, t=60 sn ve
t=208 saniye sonrasında mikro yapıdaki magnezyum
konsantrasyonunun değişimi
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Abstract
High-strength heat-treated aluminum alloys are widely used
in engineering applications where high formability, high
resistance and specific mechanical properties are required.
The desired mechanical properties can be obtained by heat
treatment. Heat treatment of aluminum alloys; solution,
quenching and aging. By changing the heat treatment
parameters, it is possible to create recipes in which optimum
properties are obtained.
EN AW 2618 alloy, high strength, corrosion resistance
properties, especially in the aerospace sector has a wide
range of use. In this study, homogenization heat treated EN
AW 2618 aluminum alloy material was used. In 535 ͦ C,
which was determined for the alloy and the optimum
properties were obtained, the solution heat treatment was
applied in three different time and taken to the solution in
different cooling environments. Artificial aging heat
treatment was applied to all samples at 195 ° C. The
hardness characteristic changes were measured and the
microstructure studies were carried out by light microscopy.
Özet
Yüksek mukavemetli ısıl işlem görmüş alüminyum
alaşımları yüksek şekillendirilebilirlik, yüksek direnç ve
spesifik mekanik özelliklerin gerekli olduğu mühendislik
uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. İstenen
mekanik özellikler ısıl işlem ile elde edilebilmektedir.
Alüminyum alaşımların ısıl işlemi; çözeltiye alma, su verme
ve yaşlandırma olarak üç adımda gerçekleşmektedir. Isıl
işlem parametreleri değiştirilerek optimum özelliklerin elde
edildiği reçeteler oluşturulabilmektedir.
EN AW 2618 alaşımı, yüksek mukavemet, korozyon
direnci özellikleri ile özellikle havacılık sektöründe geniş
kullanım alanına sahiptir. Bu çalışmada da homojenizasyon
ısıl işlemi yapılmış EN AW 2618 alüminyum alaşımı
malzeme kullanılmıştır. Alaşım için belirlenen ve optimum
özelliklerin elde edildiği 535 ͦ C de üç farklı sürede çözeltiye
alma ısıl işlemi gerçekleştirilmiş ve farklı soğutma
ortamlarında çözeltiye alınmıştır. Tüm numunelere 195 ͦ C
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de suni yaşlandırma ısıl işlemi uygulanmıştır. Numunelerde
çözeltiye alma süreleri ve su verme ortamlarına bağlı olarak
sertlik özelliği değişimi ölçülmüş, mikroyapı incelemeleri
ışık mikroskobu ile gerçekleştirilmiştir.
1. Giriş
Yüksek mukavemetli ısıl işlem uygulanabilen alüminyum
alaşımları özellikle, mukavemet ve spesifik mekanik
özelliklerin istendiği alanlarda yaygın kullanım alanına
sahiptir. İstenen mekanik özellikler, ısıl işlem ile elde
edilebilmektedir. Isıl işlem uygulamaları çözeltiye alma,
soğutma ve suni yaşlandırma şeklinde yapılmaktadır. Bu
aşamalarda ilgili sıcaklık, süre, soğutma ortamı gibi
parametlerde yapılacak olan değişiklikler ile çökelti boyutu
ve istenen özellikler ayarlanabilmektedir [1].
Yüksek mukavemetli-ısıl işlem uygulanabilen 2xxx serisi
dövme alaşımları, özellikle yüksek mukavemet, düşük
yoğunluk ve maliyetinden dolayı uçak ve havacılık
endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır [2]. 2618
alaşımı; uçak motoru bileşenleri ve otomotiv (motor silindir
kafaları, pistonlar vb. gibi 300 ͦ C ye kadar dayanabilen
parçalar) endüstrisi için geliştirilmiş, ısıl işlem
uygulanabilen özel bir alaşımdır [3,4].
2618 alaşımı, bakır ve magnezyum içeren ısıl işlem
yapılabilen bir alaşımdır. Ayrıca alaşımda bulunan demir ve
nikel elementleri, termal etki altında mikroyapısal stabilite
sağlamaktadır. Yapıda oluşan Al9FeNi tipi intermetalik
çökeltiler, tane büyüklüğü ve dislokasyon hareketini
engellemeye yardımcı olmakta ve dispersiyon sertleşme
mekanizması ile sertlik artışı sağlamaktadır [3,4].
Alaşım için 520-640 ͦ C de 14-24 saat süre ile çözeltiye alma
ısıl işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Sıcaklık ve süreye
bağlı olarak alaşım mikroyapısında değişimler meydana
gelmektedir. Sıcaklığın artması tanelerin ve çökeltilerin
kabalaşmasına ve bununla birlikte sertlik düşüşüne neden
olmaktadır. Ayrıca, çözeltiye alma işlemi 640 ͦ C de 24 saat
olarak gerçekleştirilse bile içeriğindeki bazı inermetalikler
(Al9FeNi intermetaliği) çözünememektedir [3]. Literatürde
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yapılan çalışmalarda [3] en yüksek sertlik değerinin 530 ͦ
C’de 24 saat çözeltiye alma sonucu 200 ͦ C’ de yaşlandırma
işlemi sonrasında elde edildiği belirtilmiştir.
Çözeltiye alma işlemi, yüksek sıcaklıkta çözünürlüğün
artmasının ardından yapıdaki çökeltilerle aşırı doymuş tek
faz şeklinde bir katı ergiyik oluşturmaktır. Çözeltiye alma
işleminde alaşım kompozisyonu, soğutma hızı gibi
parametreler
mekanik
özellikler
üzerine
etkide
bulunmaktadır [5].
Bu çalışmada da ideal çözeltiye alma sıcaklığı olan 535 ͦ C’
de üç farklı sürede ısıl işlem gerçekleştirilmiştir. Çözeltiye
alma işleminde iki farklı ortam kullanılmış ve ardından tüm
numunelere suni yaşlandırma ısıl işlemi uygulanmıştır.
Numunelerin mikroyapı incelemeleri yapılmış ve sertlik
ölçümleri karşılaştırılmıştır.
2. Deneysel Çalışmalar
Çalışmada gerçekleştirilen döküm işleminde, ONAT
Alüminyum A.Ş’ de bulunan 600 kg kapasiteli gaz ergitme
ocağı kullanılmıştır. Alaşım kompozisyonu ayarlandıktan
sonra, 690 ͦ C’ de dikey sürekli döküm yöntemi ile
alüminyum billet dökümleri gerçekleştirilmiştir. Elde
edilen döküme ait kimyasal kompozisyon değerleri
FOUNDRY MASTER optik emisyon spektrometresinde
belirlenmiştir. Ölçüm sonucu kompozisyon değerleri,
Çizelge 1’ de verilmiştir. Döküm sonrası oluşan homojen
olmayan yapının giderilmesi amacıyla billet malzemelere
520 ͦ C de homojenizasyon ısıl işlemi uygulanmıştır.
Homojenize yapının elde edilmesinin ardından alınan
numunelere, 535 ͦ C’ de 20, 24 ve 30 saat olarak üç farklı
sürede çözeltiye alma işlemi uygulanmıştır. Soğutma ortamı
olarak su ve %20’lik polimer çözeltisi kullanılmıştır.
Ardından tüm numunelere 200 ͦ C’ suni yaşlandırma işlemi
gerçekleştirilmiştir.
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Numunelere ait mikroyapı ve sertlik incelemeleri ile ilgili
sonuçlar aşağıda verilmiştir.
3.1. Mikroyapı Çalışmaları
Farklı sıcaklık ve sürelerde gerçekleşen çözeltiye alma
işlemi sonrası yaşlandırma ısıl işlemi uygulanan
numunelere ait genel mikroyapı görüntüleri şekil 1’ de
verilmiştir.
Mikroyapılar incelendiğinde, bekleme süresindeki artış ile
birlikte tanelerin büyümeye başladığı görülmektedir.
Bununla birlikte sabit sıcaklık değerinde artan süre ile
birlikte çökeltilerin tane sınırında birikmeye ve büyümeye
başladığı görülmüştür [3].

a)

d)

b)

e)

c)

f)

Çizelge 1. 2618 alaşımı kimyasal kompozisyonu.
Al
Si
Fe
Cu
Mn
93,42

0,205

0,954

2,399

0,21

Mg

Ni

Ti

Zn

Cr

1,599

1,09

0,0108

0,059

0,013

Numuneler, klasik numune hazırlama yöntemleri ile
zımparalanmış ve ardından 3 μm elmas solüsyon ile
parlatılmıştır.
Tüm
numuneler
colloidal
silica
kademesinden geçirilmiş ve %5 hidroflorik asit (HF)
dağlayıcı ile 5s dağlanmıştır. Sertlik ölçümleri, AFFRI206EX sertlik ölçüm cihazında, 10HB yük uygulanarak
ölçülmüştür. Numunelerin mikroyapı incelemeleri NIKON
ECLİPSE-L150
marka
ışık
mikroskobunda
gerçekleştirilmiştir.
3. Sonuçlar ve Tartışma

Şekil 1. Genel numune mikroyapıları
a) 20saat/polimer, b) 24 saat/polimer, c) 30 saat/polimer,
d) 20 saat/su, e) 24 saat/su, c) 30 saat/su
Mikroyapıda var olan bu çökeltiler, alüminyum, demir,
nikel, bakır içeren çökeltilerdir. Demir ve nikel içeren
çökeltiler yüksek sıcaklıklarda ve uzun sürelerde çözeltiye
alma gerçekleştirildiğinde bile çözünmeden yapıda
kalabilmektedir [3,6]. Bu çökeltilerin taramalı elektron
mikroskobu incelemeleri yapıldığında, Fe-Ni fazları yapıda
düzenli şekilde beyaz çökeltiler (Al9FeNi) halinde
bulunurken, Ni-Cu fazlarının ise açık gri (Al6Cu3Ni) olarak
bulunduğu belirtilmiştir [7].
Mikroyapılara ait 50X görüntüleri şekil 2 ve şekil 3’te
verilmiştir. Şekil 2 incelendiğinde farklı sıcaklıklarda
gerçekleşen çözeltiye alma ve ardından polimer çözeltisi ile
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soğutmanın mikroyapı üzerindeki etkisi görülmektedir.
Mikroyapılarda artan süre ile birlikte tane sınırlarının fark
edilebilirliğinin azaldığı görülmüştür. Bununla birlikte
çökeltilerin birleşme eğiliminin arttığı ve kabalaşmaya
başladığı görülmektedir. Polimer ile soğutmaya bağlı olarak
yapıda çökeltilerin ve tanelerin daha homojen dağılım
gösterdiği görülmüştür. Ayrıca yapıda farklı geometride
bulunan bu çökeltilerin bileşim analizlerini belirlemek
amacıyla EDS analizi yapılmalıdır.

2019 İstanbul

gösterdiği gözlemlenmiştir. Soğutma sırasında ani
soğutmaya bağlı olarak çökeltilerin tane sınırında
yayılmaları engellenmiş ve çökelti topluluklarının
oluşmasına neden olmuştur.

a)

a)

b)

b)

c)

c)

Şekil 3. Farklı sıcaklıklara ait çözeltiye alma sürelerinde
su ile soğutma sonucu mikroyapı görüntüleri
a) 20 s, b) 24 s, c) 30 s
Şekil 2. Farklı sıcaklıklara ait çözeltiye alma sürelerinde
polimer çözeltisi ile soğutma sonucu mikroyapı görüntüleri
a) 20 s, b) 24 s, c) 30 s
Şekil 3 incelendiğinde, şekil 2 ile benzer olarak tane
sınırlarının sıcaklık artışı ile azaldığı gözlemlenmiştir. Yine
benzer şekilde yapıda sıcaklık artışı ile birlikte çökelti
boyutunda artış meydana gelmiştir. Polimer ile soğutmadan
farklı olarak tane yapısının homojen olmayan bir dağılım
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3.2. Sertlik Ölçümü
Farklı sürelerde çözeltiye alma işlemi sonrası soğutma
ortamı denemelerine ait sertlik ölçüm sonuçları şekil 4’te
verilmiştir. Grafik incelendiğinde polimer ve su ile
soğutulmuş olan numunelerin sertlik değerlerinde
farklılıklar gözlemlenmemiştir. Sürenin artması ile birlikte
tanelerin ve çökeltilerin kabalaşmasına bağlı olarak
malzeme sertliklerinde düşüş yaşanmıştır. Bu düşüş su ile
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soğutmada polimer soğutmaya göre daha belirgin şekilde
gözlemlenmiştir. Bunun sebebi polimer ile soğutmanın
yavaş ve kontrollü olarak gerçekleşmesidir.
Literatürde de belirtildiği gibi [3] en yüksek sertlik değerine
535 ͦ C/ 20-24 saat aralığında çözeltiye alma sonucu 200 ͦ
C’de yaşlandırma işlemi sonrasında ulaşılmıştır.
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Şekil 4. Çözeltiye alma süresini ve soğutma ortamının
sertlik üzerine etkisi
4. Sonuç
Yapılan çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
•

•

•
•

Çözeltiye alma işleminde sabit sıcaklıkta gerçekleşen
süre denemelerinde, artan süre ile birlikte tane sınırları
ve çökelti boyutlarında kabalaşma meydana
gelmektedir.
Çözeltiye alma ortamı, soğutma hızına olan etkisine
bağlı olarak tane boyutu ve çökeltiler üzerinde önemli
etkiye sahiptir. Polimer ile gerçekleştirilen yavaş
soğutma sonrası homojen bir yapı elde edilmiştir.
Artan işlem süresi ile birlikte sertlikte düşüş meydana
gelmektedir.
En yüksek sertlik değerinin elde edildiği ısıl işlem
koşulları 535 ͦ C’de 20-24 saat bekleme şeklinde
belirlenmiştir.
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Al8Si3Cu Döküm Alaşımında Tane İnceltme ve T6 Isıl İşleminin Aşınma
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Abstract

1. Giriş

Aluminum and its alloys are widely used in various
engineering applications thanks to their superior properties
such as; low density, castability and easy machinability.
Studies made for improving the wear properties of these
alloys which are used in especially dynamic applications that
is required high wear resistance, have been increasing day
by day. In this study, it was researched how grain refinement
with titanium process affects the wear behavior of Al8Si3Cu
alloy. In addition to this, it was examined for under different
abrasion conditions that how T6 heat treatment create an
impact on the all test samples. Abrasion process was applied
with 3N force and 20 m road parameters. As a result, it was
understood that there is no effect of T6 heat treatment on the
friction coefficient of both as-received and Ti added test
samples. Also, weight loss, being formed due to friction, of
test samples which are heat treated and no heat treated was
decreased by Ti addition.

Alüminyum ve alaşımları düşük yoğunluk, yüksek özgül
dayanım, iyi korozyon direnci, dökülebilirlik ve kolay
işlenebilirlik gibi üstün özellikleri sayesinde son zamanlarda
özellikle otomotiv ve uçak sanayinde yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır [1, 2]. Özellikle sahip olduğu düşük
yoğunluk yakıt ile çalışan tüm araçlarda bu malzemenin
kullanımı yakıttan tasarruf sağlamak amacıyla günden güne
artış göstermiştir. Sabit ve hareketsiz uygulamalarda
kullanılmasının yanı sıra hareketli ve dinamik
uygulamalarda da tercih edilen bu malzemelerin aşınma
davranışının iyileştirilmesi son zamanların güncel çalışma
konusu olmuş ve bu konuda birçok çalışma
gerçekleştirilmiştir [3-6].

Özet
Alüminyum ve alaşımları, sahip olduğu düşük yoğunluk,
dökülebilirlik ve kolay işlenebilirlik gibi üstün özellikleri
sayesinde
farklı
mühendislik
uygulamalarında
kullanılmaktadır. Özellikle dinamik uygulamalarda yüksek
aşınma dayanımının istendiği bu alaşımların özelikle aşınma
özelliklerinin iyileştirilmesi adına yapılan çalışmalar gittikçe
artmaktadır. Bu çalışmada, titanyum ile tane inceltme
işleminin Al8Si3Cu alaşımının aşınma davranışına nasıl etki
ettiği araştırılmıştır. Buna ek olarak, farklı aşındırma
ortamları için T6 ısıl işleminin tüm test numuneleri üzerinde
oluşturduğu etki incelenmiştir. Aşındırma işlemi 3N yük ve
20 m yol parametreleri altında uygulanmıştır. Sonuç olarak,
T6 ısıl işleminin ilavesiz ve tane inceltilmiş test
numunelerinin sürtünme katsayıları üzerinde herhangi bir
etkiye sahip olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, Ti ilavesi ısıl
işlem görmüş ve görmemiş numunelerde aşınma sonucu
meydana gelen kütle kaybını azaltmıştır.
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Alüminyum ve alaşımlarının kritik uygulamalarda
kullanılmasının başlaması ile birlikte bu malzemelerin
aşınma davranışının iyileştirilmesine duyulan ihtiyaç da
artmıştır. Malzemenin sahip olduğu inklüzyonlar, ergiyik
haldeyken ilave edilen alaşım elementleri, uygulanan ısıl
işlem tekniği ve yapıda oluşan intermetalikler malzemenin
aşınma davranışını etkileyen en temel faktörlerdir [7].
Aşınma işlemi, daha sert özelliğe sahip bir malzemenin
(aşındıran) dinamik bir yük altında diğer malzemeden
(aşınan) parça kopartması şeklinde tanımlanabilmektedir.
Bir malzemenin aşınma davranışının doğru bir şekilde
bilinmesi için yüzey özelliklerinin ve kimyasal
kompozisyonun çok iyi bilinmesi gerekmektedir [8]. Al ve
alaşımlarında temelde 4 farklı aşınma mekanizması
görülmektedir [8]:
•
•
•
•

Adhezif Aşınma
Abrasif Aşınma
Korozif Aşınma
Yorulma Aşınması

Prasada ve ark. [9] tarafından Al7Si alaşımına 4 farklı tane
inceltici master alaşımı ilavesi gerçekleştirilmiş ve
malzemenin aşınma davranışı test edilmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre kullanılan farklı tane inceltici master
alaşımlarının malzeme mikroyapısında ikincil dendrit kolları
arası mesafeye farklı etki ettikleri görülse de malzemenin
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aşınma davranışı için hepsi hemen hemen aynı etkide
bulunmuş ve malzemenin aşınma davranışını iyileştirmiştir.
Alüminyum ve alaşımları birçok üretim tekniği ile imal
edilebilmektedir [10]. Seri imalata uygun olması ve diğer
üretim metotlarına nazaran daha ucuz olması sebebiyle
döküm yöntemi bu malzemelerin üretilmesinde tercih
edilmektedir [11, 12]. Döküm yöntemi her ne kadar daha
kolay bir üretim tekniği olarak algılana da yüksek mekanik
özelliklere sahip bir malzemenin elde edilmesi için tüm
döküm parametrelerinin optimum hale getirilmesi
gerekmektedir [13-15]. Alüminyum döküm işlemi 700
°C’nin hemen üzerinde gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu
nedenle yüksek çözünürlüğe sahip olan ve artan sıcaklık ile
birlikte difüzyon katsayısı yükselen hidrojen gibi küçük
atomlu gazların ergiyik içerisine dahil olması kuvvetle
muhtemel bir durumdur. Ergiyik içerisine giren H, porozite
ve sıcak yırtılma gibi birçok döküm hatasının oluşumunda
tetikleyici bir rol üstlenmektedir [16, 17]. Hidrojenin böylesi
olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak veya minimize etmek
amacıyla ergiyik içinden uzaklaştırılması gerekmektedir.
Gaz giderme işlemi hidrojenin ergiyikten uzaklaştırılması
adına uygulanan en yaygın ergiyik işlemi olarak karşımıza
çıkmaktadır [18, 19].
Alüminyum ve alaşımlarının mekanik özelliklerini
iyileştirmek
adına
bazı
ergiyik
işlemleri
gerçekleştirilmektedir [20-22]. Alüminyum dökümünde bu
amaçla alaşım elementi ilavesi en çok tercih edilen ergiyik
işlemidir. Döküm Al alaşımları, kullanılan kalıp çeşidine
göre farklı tane boyutlarına sahip olabilmektedir. Kaba α-Al
morfolojisine sahip bir alaşımın mekanik özelliklerinin daha
ince tane yapısına sahip olan alaşımın mekanik
özelliklerinden daha kötü olması oldukça olağan bir
sonuçtur. Daha ince taneli bir mikroyapı ve buna bağlı olarak
daha yüksek mekanik özelliklere sahip bir malzeme elde
etmek amacı ile tane inceltme işlemi gerçekleştirilmektedir
[20, 23]. Tane inceltme işlemi için tane inceltici alaşım
elementleri master alaşımı şeklinde belli sıcaklıklarda
ergiyik içine dahil edilmektedir. Tane inceltme işlemi için en
çok tercih edilen alaşım elementlerinden bir tanesi
titanyumdur ve ergiyik içerisine AlTi5B1 master alaşımı
şeklinde ilave edilmektedir. Yüksek mekanik özelliklere
sahip bir malzeme üretmek için ergiyik işlemleri tek başına
yeterli olamamaktadır. Bu nedenle Al ve alaşımlarına ısıl
işlem uygulanmaktadır. Al ve alaşımlarına en çok uygulanan
ısıl işlem T6 (çökelme sertleşmesi) ısıl işlemidir [24, 25]. Bu
ısıl işlem, tüm döküm Al alaşımlarına uygulanamamakta,
sade alaşım sistemlerinde kısmi çözünebilirliğe sahip olan
malzemelere
uygulanabilmektedir
[26].
Çökelme
sertleşmesi ile birlikte yeni ikincil fazlar oluşturulmakta ve
matriks içerisinde bu fazların dağılımı sağlanmaktadır.
Çökelme sertleşmesi; çözeltiye alam, su verme ve
yaşlandırma kademelerinden oluşmaktadır [26].
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incelenmiştir. Tane inceltme işlemi için AlTi5B1 master
alaşımı kullanılmıştır. Aşınma testi yağlı ve yağsız ortam
şartlarında gerçekleştirilmiştir.
2. Deneysel Çalışmalar
Çalışmada kullanılan Al8Si3Cu alaşımının
kompozisyonu Çizelge 1’de verilmiştir.

kimyasal

Çizelge 1. Al8Si3Cu alaşımının kimyasal kompozisyonu

Temin edilen ingotlar elektrik rezistanslı fırına kolayca
besleyebilmek amacıyla daha küçük boyutlara kesilmiş ve
ergitilmek üzere fırına şarj edilmiştir. Ergitme işlemi
tamamlandıktan sonra 10 ppm AlTi5B1 master alaşımı
ergiyik içine dahil edilmiştir. Master alaşımı ergiyiğe dahil
edilmeden önce ve dahil edildikten sonra gaz giderme işlemi
gerçekleştirilmiştir. Gaz giderme işlemi için yüksek
sıcaklığa sahip ergiyik ile reaksiyon vermeyen argon gazı
kullanılmıştır. Tüm bu işlemlerden sonra kokil kalıba
dökümler
gerçekleştirilmiştir.
Elde
edilen
test
numunelerinin yarısına T6 ısıl işlemi uygulanmıştır. T6 ısıl
işlemi; 495 °C’de 3 saat süre ile çözeltiye alma, kaynayan
suda su verme ve 175 °C’de 16 saat süre ile yapay
yaşlandırma parametreleri altında gerçekleştirilmiştir.
Aşınma testi için numuneler uygun boyutlara getirilmiştir.
Aşınma testi yağlı ve yağsız ortam şartlarında ve 3 N yük ve
20 m yol parametreleri altında gerçekleştirilmiştir.
Aşındırıcı uç olarak kromla sertleştirilmiş 5 mm çapında
çelik bilye kullanılmıştır. İlave parametre koşullarının
anlatımı daha kolay olsun diye parametreler Çizelge 2’de
verildiği gibi sadeleştirilmiştir.
Çizelge 2. İlave parametrelerin temsili gösterimi

3. Bulgular ve Tartışma
Farklı ilave parametreleri altında döküm tekniği ile imal
edilen test numunelerinde tane inceltme işleminin
etkinliğinin anlaşılması için SDAS ölçümü gerçekleştirilmiş
ve elde edilen sonuçlar Çizelge 3’te verilmiştir.
Çizelge 3. Farklı ilave parametreleri altında elde edilen test
numunelerin T6 ısıl işlem öncesi ve sonrası sahip olduğu
SDAS değerleri

Bu çalışmada; tane inceltme ve T6 ısıl işleminin Al8Si3Cu
döküm alaşımında aşınma davranışına olan etkisi
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Herhangi bir ilave yapılmamış M41 numunesinde SDAS
değeri ısıl işlem öncesi 16,74 mikron olarak elde edilirken,
ısıl işlem sonrasında bu değer 23,33 mikron olarak elde
edilmiştir. Sıcaklık etkisi ile birlikte tane kabalaşması
meydana gelmiştir. Gaz giderme işlemi gerçekleştirilmiş
M42 numunesinde ısıl işlem öncesi SDAS değerinde gözle
görülür bir değişiklik gözlenmezken, ısıl işlem sonrasında
yine SDAS değerinde artış gözlenmiştir. Tane inceltici
ilavesinden sonra beklendiği gibi SDAS değerinde azalma
meydana gelmiş ve α-Al taneleri birbirine yaklaşarak daha
küçük formda oluşmuştur. Her ne kadar ısıl işlem ile birlikte
SDAS değerinde artış gözlense de tane inceltici ilavesi
amacına uygun sonuçlanmıştır. Gaz giderme işlemi
gerçekleştirilmiş M48 numunesinde ise SDAS değeri
ilavesiz numuneye göre daha düşük seviyelerdedir.
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incelendiğinde M41 numunesi için ısıl işlem ile birlikte
hacim kaybında azalma meydana geldiği görülmektedir.
Beklenenin aksine diğer ilave parametreler altında elde
edilmiş test numunelerinin hepsinde ısıl işlem ile birlikte
hacim kaybında artış meydana gelmiştir. Elde edilen bu
sonuçlar malzemenin yüzey özelliklerinin T6 ısıl işleminden
olumsuz yönde etkilendiğini göstermektedir. M42, M43 ve
M44 numunelerinde ısıl işlem öncesi aşınma davranışı
ilavesiz numuneye göre daha iyi seviyelerde elde edilmiştir.
Yağsız ortam için Ti ilaveli ve ısıl işlemsiz numunede hacim
kaybı en az iken, Ti ilaveli ve gaz giderilmiş numunede T6
ısıl işlemi ile hacim kaybı maksimum seviyelere gelmiştir.
Yağlı ortamda gerçekleştirilen testlerin sonuçları
incelendiğinde yine ısıl işlem ile birlikte aşınma davranışının
kötüleştiği görülmektedir. Isıl işlem öncesi malzemede
meydana gelen hacim kaybı her ilave parametresi için hemen
hemen aynı seviyelerde elde edilmiştir. Isıl işlem sonrası ise
özellikle ilavesiz numunede aşınma özelliği oldukça
kötüleşmiştir.

Şekil 2. Farklı ilave parametreleri altında elde edilen test
numunelerinin farklı aşınma ortamlarındaki aşınma
oranları; a) yağsız ortam, b) yağlı ortam
Şekil 1. Farklı ilave parametreleri altında elde edilen test
numunelerinde farklı aşınma ortamlarında meydana gelen
hacim kayıpları; a) yağsız ortam, b) yağlı ortam
Farklı ilave parametreleri altında döküm tekniği ile imal
edilen test numunelerinde, yağlı ve yağsız ortam
parametreleri için ısıl işlem öncesi ve sonrası meydana gelen
hacim kaybı Şekil 1’de verilmiştir. Yağsız ortam
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Farklı ilave parametrelerine sahip numunelerin, yağlı ve
yağsız ortam parametreleri için ısıl işlem öncesi ve sonrası
meydana gelen aşınma oranları Şekil 2’de verilmiştir.
Aşınma oranı aslında aşınma testi sonucunda elde ağırlık
kaybı değerinin bir türevini temsil etmektedir. Şekiller
incelendiğinde yağlı ortamda meydana gelen aşınma
oranının çok daha düşük seviyelerde olduğu açıkça
görülmektedir. Bu oldukça olağan bir sonuçtur, çünkü
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aşınma sırasında aşınan bölgeye dolan yağ, malzemenin
sürtünme katsayısını düşürerek malzemenin daha az
aşınmasını sağlamaktadır. Yağsız ortam şartı incelendiğinde
genel olarak ısıl işlemin aşınma oranını arttırdığı
söylenebilmektedir. Özellikle M48 numunesinde ısıl işlem
ile birlikte aşınma oranının daha yüksek seviyelerde elde
edildiği görülmektedir. Yağlı ortam için ise yine ısıl işlemin
aşınma oranını arttırdığını söylemek mümkündür. Aşınma
oranı ısıl işlem görmemiş tüm test numuneleri için neredeyse
aynı seviyede elde edilirken ısıl işlem ile birlikte bu oran
artmış, yani malzemenin aşınma özelliğinde kötüleşme
meydana gelmiştir.

•
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sürtünme katsayısı ısıl işlem öncesi ve sonrası için zamana
bağlı olarak belli bir düzende elde edilmiştir. Belli bir
düzende elde etmekten kasıt, aşındırıcı malzeme üzerinde git
gel hareketi sonucunda aşındırma işlemini gerçekleştirdiği
için zamanla numune üzerindeki farklı bölgelerden aynı
sürtünme katsayısı değerleri elde edilmiş ve tutarlı sonuçlar
oluşmuştur. Ti ilaveli test numunesinde zamanla sürtünme
katsayısında meydana gelen değişim daha düzenlidir, elde
edilen ortalama sürtünme katsayısı değeri test numunesinin
karakteristik özelliği olarak kabul edilebilmektedir. Burada,
yağsız ortam şartı için de sürtünme katsayısı değerinin düşük
seviyelerde elde edilmesi dikkat çeken bir husus olmuştur.
Ancak, aşınma oranı grafikleri incelendiğinde yağlı ve
yağsız ortam şartları için M47 numunesinde meydana gelen
aşınma oranı hemen hemen aynı seviyededir. Bu bulgular,
ulaşılan sonuçların tutarlılığını kanıtlamaktadır.
4. Sonuçlar
Yapılan güncel çalışma ışığında aşağıdaki sonuçlar elde
edilmiştir:
•T6 ısıl işlemi, malzeme yüzeyinde sünekliğe neden olduğu
için düşük aşınma kuvvetlerinde uygulanan testler için
malzemenin yüzey aşınma özelliğini kötüleştirmiştir.
•Tane inceltme işlemi malzemenin aşınma özelliğini
iyileştirmiştir.
•Gaz giderme işleminin malzemenin aşınma davranışı
üzerinde belli bir etkinliği yoktur.

1. Referanslar

Şekil 3. Farklı ilave parametreleri altında elde edilen test
numunelerinin zamanla sürtünme katsayılarında meydana
gelen değişim; a) ilavesiz, b) Ti ilaveli
Test numunelerinin sürtünme katsayılarındaki zamanla
meydana gelen değişimi gösteren grafikler Şekil 3’te
verilmiştir. İlavesiz test numunesi incelendiğinde yağsız
ortam şartı altında ısıl işlem öncesi ve sonrası sürtünme
katsayısı oldukça farklı değerlerde elde edilmiştir. Elde
edilen bu değişim ve farklılıklar zamanla azalsa da 15.
saniye sonuna kadar simetrik bir hâl almamış, yani
malzemenin gerçek sürtünme katsayısını temsil edecek
nitelikte elde edilmemiştir. Yağsız ortamda gerçekleştirilen
testlerde numuneden aşınarak kopan küçük boyuttaki
parçacıklar aşındırıcı üzerine yapışarak oldukça hassas
şartlarda gerçekleştirilen testin sonuçlarına etki etmiştir. Bu
etki testin ilerleyen sürelerinde azalmıştır. Yağlı ortamda
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Abstract
546/5000
Aluminum alloys vary according to their production
capability, chemical composition and heat treatment
conditions. According to ASTM standards, 2XXX, 6XXX
and 7XXX group alloys which are in process alloy group are
strengthened by heat treatment. Heat treatment conditions
between T1-T10 are applied to this group of alloys. The
basic principle of these heat treatments is the precipitation
hardening by solution and aging mechanisms. In addition,
these heat treatment codes are 2 and 3 digits, indicating that
the process is more specialized.
In this study, properties, application principles and
performance of T651 heat treatment are investigated and
reported. In routine T6 heat treatment, the workpiece was
heated to above the solution temperature to give water and
then artificially aged. T651 is the process of eliminating
residual stress on the final product by applying stress relief
after solution and before aging. At the end of this process,
especially the loads to the workpiece become more
homogeneous. In addition, dimensional changes were
prevented after machining.
Özet
Alüminyum alaşımlar imal edilebilirlik, kimyasal
kompozisyonları ve ısıl işlem kondisyonlarına göre
farklılıklar göstermektedirler. ASTM standartlarına göre
işlem alaşımı gurubunda olan 2XXX, 6XXX ve 7XXX
gurubu alaşımlar ısıl işlem ile mukavemetlenmektedirler. Bu
gurup alaşımlara T1-T10 arası ısıl işlem kondisyonları
uygulanmaktadır. Bu ısıl işlemlerin temel esası çözeltiye
alma ve yaşlandırma mekanizmaları ile çökelme
sertleşmesidir. Ayrıca bu ısıl işlem kodlarının 2 ve 3 hane
olması da prosesin daha da özelleştiğini işaret etmektedir.
Bu çalışmada T651 ısıl işleminin özellikleri, uygulama
esasları ve performansı araştırılarak raporlanmıştır. Rutin T6
ısıl işleminde iş parçası çözeltiye alma sıcaklığının üzerine
kadar ısıtılarak su verilmiş ve ardından yapay
yaşlandırılmıştır. T651 işleminde ise çözeltiye alma

sonrasında ve yaşlandırma öncesinde gerilim giderme
uygulanarak nihai ürün üzerindeki kalıntı gerilme ortadan
kaldırılması sürecidir. Bu süreç sonunda özellikle iş
parçasına gelecek yükler daha homojen olmaktadır. Ayrıca
talaşlı imalat sonrasında ölçüsel değişikliğin önüne
geçilebilmektedir.
1. Giriş
Alüminyum, dünya üzerinde bulunan en fazla 3. elementtir.
Alüminyum kendi başına oldukça yumuşak bir metal
olmasına rağmen alaşım elementlerinin eklenmesi ile
yüksek akma ve çekme mukavemetine ulaşabilmektedir.
Alüminyum alaşım oranları aynı zamanda üretim
teknolojilerini de belirlemektedir. Örneğin Si (silisyum)
ötektik alaşımları kalıba döküm yöntemi ile kolaylıkla
üretilebilirken düşük Si (%0,5-1.5) içeren alaşımlar ancak
sürekli çil döküm yöntemleri ile üretilebilmektedirler.
Alaşımın malzeme özellikleri üzerindeki etkisi olduğu gibi
üretim yöntemi ve sonrasında uygulanan ısıl işleminde
malzeme özellikleri üzerinde etkisi vardır. Alüminyum ısıl
işlemi teknolojisi, çökelme sertleşmesi prensibine göre
gerçekleşmektedir. Alüminyum ana fazı içerisinde bulunan
ikincil fazlar (Al - Cu, AL- Mg2Si, Al - ZN) önce yüksek
sıcaklıkta katı katı olarak difüzyon mekanizması ile çözünür
ve dağılır.[1, 2] Çözeltiye alınmış alaşımın sertliği en düşük
halindedir. Yapay veya doğal yaşlandırma ile alaşımın
sertliği en yüksek hale gelir ve ardından aşırı yaşlanma ile
tekrar düşmeye başlar. Alüminyum mekanik özelliklerini
pratik olarak ölçüp değerlendirebilmek için sertlik değerleri
referans alınmaktadır. Şekil 1 de faz diyagramı üzerinden ısıl
işlem mekanizması anlatılmıştır.
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Çizelge.1. ASTM standartlarına göre ısıl işlem kodları.
Kod Proses
Sıcak şekillendirme sonrası soğutma, doğal yaşlandırma
T1
T2
T3
T4
T5

Şekil.1. çökelme sertleşmesi mekanizmasının faz diyagramı
üzerinden gösterimi.[1]
Bir alaşımda çökelme serleşmesi olabilmesi için 2 temel esas
vardır. Birincisi, ikincil faz bileşeninin ana matris elementi
içinde çözünebilmesi ikincisi ise faz diyagramında çözünen
elementin kesebileceği bir solvüs eğirişi olmasıdır. Çökelme
sertleşmesi işlemi 3 aşamadan oluşur. Bunlar sırasıyla;
solvüs çizgisi üzerinde çözeltiye alma, ani su vererek oda
sıcaklığına soğutma ve yaşlandırmadır. Matris içerisinde yer
alan ikincil faz elementi çözeltiye alındığında katı katı
içerisinde çözünerek tek bir α fazı oluşmuş olur. Faz
diyagramları denge koşullarına göre çizilmiştir. Ani
soğutma ise bu dengenin dışında bir durumdur. Aşırı doygun
çözelti içinde hapsolan Cu (bakır) matris dışına çıkarak θ
fazını oluşturmak ister. Bunun için 2 seçenek vardır; ya bir
süre beklenerek difüzyon etkisi ile alaşımın doğal
yaşlanması ya da ikincil fazları kontrollü bir şekilde
çöktürerek daha yüksek mukavemete de ulaşabilmesi için
difüzyonu da hızlandıran yapay yaşlandırma işlemi için
ısıtmak.[1-3]
AA 6061 alaşımının 175°C da farklı sürelere bağlı sertlik
değişimi şekil 2 de yer almaktadır.[1]

T6
T7
T8
T9

Sıcak şekillendirme sonrası
şekillendirme, doğal yaşlandırma

soğutma,

Çözeltiye alma, soğuk şekillendirme,
yaşlandırma
Çözeltiye alma, doğal yaşlandırma
Sıcak şekillendirme sonrası soğutma,
yaşlandırma
Çözeltiye alma, yapay yaşlandırma
Çözeltiye alma, aşırı yaşlandırma
Çözeltiye alma, soğuk şekillendirme,
yaşlandırma
Çözeltiye alma, yapay yaşlandırma,
şekillendirme

soğuk

doğal
yapay

yapay
soğuk

2. Araştırmalar
Bu çalışmada T651 ısıl işlem süreci araştırılmış ve
uygulamaları ile ilgili örnekler verilmiştir. Öncelikle bu
çalışmada üzerinde durulan kavramlar açıklanmış ardından
da bu konuda literatürde yapılan çalışmalara yer verilmiştir.
Bu çalışmada alüminyum işlem alaşımları için T651 ısıl
işlemi araştırılarak bir derleme yapılmıştır.
2.1. Teknolojik alüminyum alaşımları
Alüminyum alaşımları; kullanım koşulları, kimyasal
içerikleri ve üretim teknolojilerine göre farklı şekillerde
sınıflandırılmaktadırlar. ASTM standartlarına göre döküm
ve işlem alaşımları olarak 2 ana guruba ayrılmaktadırlar.
Döküm alaşımlarında 3 haneli işlem alaşımlarında ise 4
haneli kodlama yapılmıştır. 1. Hane alaşım element türünü,
2. Hane revizyon sırasını ve son haneler ise alaşım özel
kodunu vermektedir. Çizelge 2 de alüminyum alaşımların
ASTM ye göre sınıflandırması yer almaktadır.[3]

Şekil.2. AA 6061 alaşımın 175°C da farklı süreler için
sertlik değişimi grafiği [1]

Çizelge.2. İşlem (dövme) alüminyum alaşımları için
sınıflandırma sistemi (ASM International, 1991).
Ana alaşım elementi
Gösterim kodu
Alüminyum ≥%99
1xxx
Al-Cu-Mg (Cu %1-6)
2xxx
Al-Mn-Mg
3xxx
Al-Si
4xxx
Al-Mg-Mn (Mg %1-6)
5xxx
Al-Mg-Si
6xxx
Al-Zn-Mg-Cu
7xxx
Al-Li-Cu-Mg
8xxx

Çökelme sertleşmesi için farklı üretim süreçleri ve ısıl işlem
teknikleri ile alüminyum alaşımlarına uygulanan ısıl
işlemlere kodları standart haline gelmiştir. Bu ısıl işlem
kodları ASTM standartlarına göre çizelge 1 de yer
almaktadır.[4]

Alüminyum alaşım kodlarına göre 2xxx, 6xxx,7xxx ve 9xxx
gibi guruplara T6 ısıl işlemi uygulanabilir. Bununla birlikte
2xx ve 3xx gibi alaşımlara da ısıl işlem uygulanabilmektedir
ancak döküm alaşımlarına ısıl işlem uygulanırken dikkat
edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Yüksek basınçlı
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döküm ile üretilen parçalara ısıl işlem uygulanırsa çözeltiye
alma sıcaklığında parça içine hapis olan basınçlı gaz
yumuşak metal içerisinde genişleyerek parça yapısını
bozabilir. Buda süngerimsi bir yapıya neden olur. Gaz alma
ve sıvı metal rafinasyonu her ne kadar iyi yapılmış olsa da
H2 nüfuziyeti gibi durumlar her zaman risk teşkil etmektedir.
Ötektik alaşımların su verilmesinde de özellikle Si
morfolojisi çatlama eğilimi gösterebilir. Bundan dolayı su
sıcaklığı 50-70 °C civarında olması tavsiye edilir.[4]
İşlem alaşımlarında ikincil fazların dönüşümü ve çözünmesi
esas alınırken bazı döküm alaşımlarında Si modifikasyonu
içinde ısıl işlem yapılabilir. Döküm alaşımlarına yapılan bu
ısıl işlemdeki amaç malzeme mukavemetini artırmaktan
ziyade kırılganlığı önlemek ve gerinme özeliğini
artırmaktır.[4]
Bu çalışmada 6xxx ve 7xxx alaşımları ile ilgili ısıl işlemlere
değinilmiştir.
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yaşlandırma aşamalında deney yapılır. Sertlik ölçümü ve
gerekir ise çekme testi yapılarak ideal sıcaklık belirlenmiş
olur. Bu yöntem her ne kadar endüstride pratik olarak
kullanılıyor olsa da neden sonuç bağlantısını
açıklayamamaktadır. [2]
T6 ısıl işlem parametrelerini belirlemekte kullanılan bir
diğer yöntem ise DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetre)
analizidir.[7] Bu yöntemin temeli faz değişimlerinde
gerçekleşen termal etkilere dayanır. Bu faz değişimlerinin
hangi sıcaklık aralığında gerçekleştiği çözeltiye alma ve
yapay yaşlandırma sıcaklığı ile ilgili fikir vermektedir. Şekil
4 da EN AW 6082’nin ve şekil 5 de EN AW 7075 in DSC
analizleri yer almaktadır. [7, 8]

2.2. T6 Isıl işlemi
T6 ısıl işleminde iş parçası öncelikle çözeltiye alma
sıcaklığının üzerine kadar ısıtılıp parça kalınlığına göre
belirli bir zaman beklenir daha sonra ani su verilerek aşırı
doygun çözelti oluşturulmuş olur daha sonra ise 160-190°C
aralığında yapay yaşlandırarak süreç tamamlanır. Şekil 3 de
T6 ısıl işlem adımları yer almaktadır. Isıl işlem süreçlerinin
pratik olarak değerlendirilebilmesi için sertlik değerleri
üzerinden yorum yapılmıştır. Sertlik değeri diğer malzeme
mekanik özellikleri ile de bağlantılıdır.[5] Alüminyum
malzemenin sertliği ağırlıklı olarak HB ( Brinnel) veya HV
(Vickers) değerinden ölçülür.[6]

Şekil.4. EN AW 6082 alaşımın DSC analizi

Şekil.5. EN AW 7075 alaşımının DSC analizi[8]

Şekil 3. T6 ısıl işlem süreci[6]
T6 ısıl işlem süre ve sıcaklıkları farklı yöntemleri ile
belirlenmektedir. Bunlardan birisi parametrik deneme
yöntemidir. Bu yöntemde ısıl işlem parametrelerinden
hangisi belirlenecek ise bu süreç ele alınır ve diğer tüm
süreçler sabit tutulur. Örneğin çözeltiye alma sıcaklığı
belirlenecekse yaklaşık çözeltiye alma sıcaklığı 10 ar derece
artırılıp azaltılarak numune boyutunda T6 ısıl işlemi yapılır.
Aynı numune boyutunda aynı fırında ve aynı yapay

Bazı alaşımlarda çözeltiye alma sıcaklığı artıkça nihai sertlik
bundan etkilenerek yükselirken bazı alaşımlarda çözeltiye
alma sıcaklığı nihai sertliği etkilemez
Yaşlandırma işleminde yaşlandırma süresi ile önce sertlik
değeri artar daha sonra tekrar azalmaya başlar. Sertlik
değerinin pik noktasından sonra tekrar düştüğü bölgeye aşırı
yaşlanma (over-age) denir. Şekil 6 de yapay yaşlandırma ve
sertlik değişim grafiği yer almaktadır. Yapay yaşlandırma
sıcaklığı alt sınırlarda iken ulaşılabilecek maksimum sertlik
değeri artarken yaşlandırma süresi uzamaktadır. Ancak
yapay yaşlandırma sıcaklığının üst sınıra yaklaşması ile
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ulaşılabilecek maksimum sertlik değeri düşer ve buna karşın
maksimum sertliğe ulaşma süresi kısalır.
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dolayı sepet hareketi bu buhar fazını dağıtacak şekilde
olmalıdır.
Su verme suyunun ısıl iletkenliği malzemenin hızlı
soğutulmasında en önemli etkendir. Saf suyun ısıl iletkenliği
oldukça düşük olmasına rağmen suyun içerisinde iyonik
çözeltilerin artması ısıl iletkenliği giderek artırmaktadır. Isıl
iletkenliği dengede tutabilmek için suya çeşitli kimyasal
katkılar ilave edilebilmektedir. Bu şekilde oldukça homojen
bir soğutma sağlanmaktadır.
2.4. Kalıntı gerilme

Şekil 6. Farklı sıcaklıklarda ve sürelerde sertlik değişimi
grafiği [1]
2.3. Çözeltiye alma ve yaşlandırma
İşlem alaşımlarının sürekli döküm yöntemi ile üretilmesini
ardından homojenizasyon tavı gerçekleştirilir. Bu işlemin
amacı en başta sıcak şekillendirilebilirliği sağlamak ve
ardından ısıl işlem sürecinde ikincil fazların dönüşümünü
sağlayabilmektir. Çizelge 3 de 6063 alaşımının da
homojenizasyon esnasında dönüşen fazlar yer almaktadır.[9]
Çizelge.3 homojenizasyon sürecinde değişen fazlar.[9]

Metalik malzemelerde kalıntı gerilmeler, bir iş parçası hiçbir
yüke maruz kalmadığı anda ortaya çıkan elastik
gerilmelerdir ve ulaşabileceği maksimum değer malzemenin
akma gerilmesi ile sınırlıdır. Metal yapılarda mekanik ve
termal uygulamalar gibi birçok işlem teknikleri kalıntı
gerilmelere neden olabilmektedir. Özellikle kaynak yöntemi
ile birleştirme ve ısıl işlemlerden sonra sıklıkla meydana
gelmektedir. Bir kalıntı gerilme akma sınırını aşacak kadar
büyük olursa parçayı deforme ederek şekil değişimine neden
olur. Bu da endüstride çarpılma olarak tabir edilen
durumdur. [5]
Metalik malzemeler sıcaklığın etkisiyle genleşirler ve
soğumanın etkisiyle tekrar eski boyutlarına dönerler.
Geometrik tasarım farklılıklar ve heterojen soğuma iş
parçası üzerinde farklı bölgelerde farklı gerilmeler
oluşturabilir. Buda iç gerilme veya kalıntı gerilme olarak iş
parçasında kalıcı hale gelir.
2.5. T651 ısıl işlemi

Homojenizasyon tavında dönüşen fazlar T6 ısıl işleminde
çözünerek nihai sertliği etkiler. Bundan dolayı iyi bir T6 ısıl
işlemi yapabilmek için öncelikle doğru bir şekilde
homojenizasyon yapılması gerekir. Çözeltiye alma
sürecinde beta ve beta üssü fazlar çözünür. Ancak bu
çözünme tamamen bir çözünme değildir GP zonu olarak
adlandırılan çekirdek yapı çözünmez. Çökelme sırasında ise
MG2Si fazları bu zonları çekirdek olarak kabul ederek
etrafında büyümeye başlar.
Çözeltiye alınan malzeme ani su verilerek aşırı doygun
çözelti haline getirilir. Genellikle ani su verme işlemi tabanı
düşen ısıl işlem fırınlarında yapılır. Burada su verme işlemi
ne kadar hızlı olursa Mg ve Si’lerin Al matris içerisinde
kalması sağlanmış olur. Çok hızlı su verilmesi durumunda iş
parçası çarpılabilir. Bu çarpılma termal kalıntı gerilmeler
nedeniyle olmaktadır. Alüminyum yüksek termal iletkenlik
ve genleşme özeliğinden dolayı termal çarpılmaya oldukça,
müsaittir.
Su verme işleminde; Parça geometrisi Sepetteki konumu
Suyun termal iletkenliği önemlidir. Parça ilk suya girdiği
anda etrafını bir buhar fazı kaplar. Su buharının ısıl
iletkenliği düşük olduğu için soğumayı yavaşlatır. Bundan
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Alüminyum malzemenin T6 ısıl işleminde olduğu gibi önce
çözeltiye alınıp su verilmesi ve ardından da yapay
yaşlandırması ile gerçekleşmektedir. Ancak T651 sürecinde
su vermenin ardından oluşan kalıntı gerilmeler giderilerek
yapay yaşlandırma sürecine geçilmektedir. Çözeltiye alma
ısıl işlemi için hadde ürünlerine uygulanacak deformasyon
miktarı ASTM B209 -96 da belirlenmiştir.[10] profil ve
çubuklara uygulanacak deformasyon oranı ise ASTM B22295 yer almaktadır.[11]
2.6. T651 Literatür taraması
7075 T651 alüminyum malzemenin titreşimli stres giderici
(VSR) ile kalıntı gerilmesinin yorulma ömrüne etkisi
araştırılmıştır.[12] Hanjun ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmada farklı genliklerde titreşime tabi tuttukları
numunelerin yorulma dayanımlarını ve kalıcı gerilmelerini
ölçmüşlerdir. Titreşim frekansı 52 HZ olarak belirlenmiştir.
Şekil 7 de numune guruplarına uygulanan genlik değerleri
şekil 8 de kalıntı gerilmelerin ömür dayanımı üzerindeki
etkileri yer almaktadır.
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kalan malzemeleri karşılaştırmışlardır. Karşılaştırma çizelge
4 de yer almaktadır.
Çizelge 4 farklı gerilim oranlarındaki malzemenin farklı
şekillendirme hızlarındaki korozyon dayanımı

Şekil 7 VSR denemesi deney guruplarının genlik değerleri.
[12]
Düşük gerilim oranında korozyon ile kaybedilen malzeme
miktarı daha azdır. Deformasyon hızı korozyon direncini
düşürmektedir.
3. Sonuçlar ve Tartışma

Şekil 8. Farklı genliklerde titreşime maruz kalan
numunelerin Wöhler eğrileri.[12]
0,04 mm genlikte yapılan gerilim gidermenin olumlu sonuç
verdiğini göstermektedir. Yüksek genlikte yapılan testler
ise olumsuz sonuç vermektedir.
Jing ve arkadaşları[13] 7XXX alaşımlarda çoklu adımda
gerilim giderme ve yaşlandırma yapmışlardır. Şekil 9 de
yer alan proses adımlarına göre çözeltiye alınmış
malzemenin gerilimini gidermişlerdir.

Bu çalışmada T651 ısıl işlem süreci ve kural dışı yöntemler
ile gerilim giderme teknikleri araştırılmıştır. Hadde ürünler
için haddeleme sürecinde ASTM standartlarına göre [10]
T651 ısıl işlemi uygun bir seçenektir ancak ekstrüzyon
profillerde ve ekstrüzyon sonrası yapılan ısıl işlemlerde
gerilim giderme süreci güçlük çıkarabilmektedir. ASTM
standartlarında verilen [11] değerlerde deformasyon
uygulamak için ayrıca bir hat gerektiğinden bu bir
endüstriyel problem haline gelmektedir.[12] Literatürde
yapılan çalışmalara göre ultrasonik etki veya düşük
genlikteki titreşimlerde malzemenin geometrik yapısını
bozmadan gerilim giderme yapabilmektedir. Çözeltiye
alınarak su verilen malzemeye ultrasonik yöntem ile gerilim
giderme uygulaması başarı sağlamaktadır. Bundan dolayı
T651 ısıl işlem yöntemi ile mukavemetlendirilen alüminyum
alaşımlarına bir gerilim giderme önerisi olarak ultrasonik
prosesi eklenebilir. Ancak yüksek hacimli üretimlerde bu
sistem çözeltiye alma fırını veya ekstrüzyon hattına bir
otomasyon sistemi ile eklenerek yüksek verim alınabilir.
4. Sonuç

Şekil 9.çoklu adımda gerilim giderme proses şeması [13]
Bu kademeli gerilim giderme işlemi ile ilgili matematiksel
bir model geliştirmişlerdir. Yaptıkları çalışmanın
sonuçlarının mikro yapı ve mekanik özellik değerleri ile
doğrulayarak özellikle havacılık sanayi için endüstriyel
uygulanabilirliği ortaya koymuşlardır.
Mukherjee ve arkadaşları AA 7075 alaşımına T651 ısıl
işlemi uyguladıktan sonra farklı gerilimler altında korozyon
davranışını incelemişlerdir. 2 gurup numune arasından
yüksek gerilmeye maruz kalan ve düşük gerilmeye maruz

Bu çalışmada T651 çökelme sertleşmesi prosesi
incelenmiştir. Sonuç olarak:
1. Kalıntı gerilimeler çözeltiye alma esnasında
oluşmaktadır.
2. Bu problem akma sınırını aşarak çarpılmaya sebep
olacak düzeyde ise su verme suyu ve soğutma hızı
kontrol edilerek homojen soğuma sağlanabilir.
3. Kalıntı gerilme giderme işlemi su verme sürecinden
sonra yapılmaktadır.
4. Hadde ürünlerde gerilim giderme ASTM
standardına bağlı kalarak hadde merdanesinde
yapılabilir.
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Ekstrüzyon ve dövme ürünlerde deformasyon
verebilmek zor bir süreç olacağından farklı
sistemler denenebilir.
Yüksek frekansta ve 0,04 mm gibi düşük genlikte
titreşim uygulanabilir.
Ultrasonik ses dalgası ile kalıntı gerilme gidermesi
yapılabilir.
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MİMARİ SEKTÖRÜNDE TERCİH EDİLEN PROFİLLERDE Mg2Si
MİKTARININ EKSTRÜZE EDİLEBİLİRLİK VE MEKANİK ÖZELİKLERE
ETKİSİ
Mimari Sektöründe Tercih Edilen Profillerde Mg2Si Miktarının Ekstrüze

ON EXTRUDABILITY
AND MECHANICAL PROPERTIES OF PROFILES USED
EFFECT
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IN ARCHITECTURE SECTOR
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Anahtar Kelimeler: AlMgSi alaşımı, 6060, 6360, mekanik özellikler, ekstrüze edilebilirlik
Abstract
6060 and 6063 alloys used in the architectural sector
constitute the majority (80%) of the profiles which are
produced as extrusion products. 6060/6063 aluminum alloy
profiles have enough mechanical properties, corrosion
resistance and easy casting and extrusion operation control.
For 6xxx series alloys, the mechanical properties are
determined by Mg2Si precipitates which gives strength the
alloy with precipitation hardening. In this study, the
comparison of the extrudability and mechanical properties
of billets with 3 different chemical compositions (standard
6060 alloy and new developed 6360 alloys) casted by using
industrial direct chill casting system was investigated.
During extrudability results, power / pressure, press waiting
time, extrusion speed parameters of the press were measured
and investigated. For the mechanical properties, the tensile
test results of the profiles that were aged to T66 condition
were compared and evaluated. It is clearly seen that the
mechanical properties of the standard 6xxx series alloys can
be achieved with the new alloy designs and the production
efficiency can also be increased.
Özet
Mimari sektöründe kullanılan 6060 ve 6063 alaşımları
ekstrüzyon ürünü olarak üretilen profillerin büyük
çoğunluğunu (%80) oluşturmaktadır. Yeterli mekanik
özelliklere sahip olması, korozyon direnci ve kolay döküm
ve ekstrüzyon işlemleri sayesinde kullanımları her geçen
gün artmaktadır. 6xxx serisi alaşımlarda mekanik
özelliklerin temel etkeni çökelti sertleşmesi yani Mg2Si
bileşiğidir. Bu çalışmada endüstriyel direkt katılaşma döküm
sistemi kullanılarak üretilmiş 3 farklı kimyasal
kompozisyona (standart 6060 ve yeni geliştirilen 6360
alaşımları) sahip billetlerin ekstrüze edilebilirliğinin ve
mekanik özelliklerinin karşılaştırılması incelenmiştir.
Ekstrüze edilebilirlik çalışmaları sırasında presin harcadığı
güç/basınç, baskı bekleme süresi, ekstrüzyon hızı
parametreleri incelenmiştir. Mekanik özellikler için T66
termik kondisyonuna getirilen profillerin çekme testi
sonuçları karşılaştırılarak değerlendirme yapılmıştır. Açık

bir şekilde görülmektedir ki yeni alaşım tasarımları ile
standart olarak kullanılan 6xxx serisi alaşımlarının mekanik
özellikleri sağlanabilmekte ve üretim verimliliği
arttırılabilmektedir.
1. Giriş
6xxx serisi alüminyum alaşım ekstrüzyon ürünü alaşımların
%80’ini oluşturmaktadır. Özellikle 6060 ve 6063 alaşımları
orta derecede mukavemet, iyi şekillendirme, yüksek
korozyon dayanımı, iyi kaynak edilebilirlik ve işlenebilirlik
özelliklerinden bu serinin en çok üretilen ve mimari (inşaat),
raylı sistemler, treyler, otomotiv ve elektrik sektörlerinde
oldukça fazla kullanılmaktadır [1-4].
6xxx serisi alüminyum alaşımları Al-Mg-Si alaşımları
olarak bilinir ve ısıl işlem ile mukavemet kazandırılabilen
alaşımlardır. Mg ve Si elementleri birleşerek Mg2Si
bileşiğini oluşturur ve uygun sıcaklık ve sürelerle
yaşlandırma işlemine tabi tutularak yapı içerisinde uniform
bir şekilde dağılması sağlanabilmektedir [5-6]. Mg2Si fazı
sertleştirme işleminde kullanılan ana faz olup oluşum
mekanizması;
- Aşırı doymuş katı çözelti
- Si ve Mg atomlarının kümelenmesi
- GP (Guinier – Preston) zonu oluşumu
- β" ara bileşiği oluşumu
- β’ ara bileşiği oluşumu
- β-Mg2Si denge fazı oluşumu şeklinde olmaktadır
[5-8].
6060/6063
alaşımları
kimyasal
kompozisyonları
belirlenirken T6 termik kondisyonuna uygun olan 1:1 Mg:Si
oranı kullanılarak tasarımlar yapılır. Magnezyum miktarının
silisyum ile aynı olması gerekli ekstrüzyon için gerekli gücü
arttırır [9-11].
Şekil 1’deki faz Al – Mg2Si faz diyagramı incelendiğinde
580 °C’lere kadar kısmi ergime yaşanmadığı
görülmektedir[12]. Bu sıcaklığın aşılması durumunda ise
kısmi ergime yaşama olasılığı artmaktadır. Solvüs eğrisi
genellikle düşük sıcaklıklara denk geldiği için katı çözelti
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oluşması sıcaklığı için yüksek sıcaklıklara çıkma gereği
bulunmamaktadır [13-15].
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Billetin özelliklerinin uygun olması için istenilen mekanik
özellikleri sağlayacak oranda magnezyum ve silisyum
elementlerinin eklenmiş olması gerekmektedir. Magnezyum
ve silisyum elementlerinin birleşerek oluşturacağı çökelme
sertleşmesi sağlayacak olan fazların boyutları ve dağılımları
da yapı içerisinde kontrol altına alınmalıdır [15-17].

Şekil 1. Al – Mg2Si faz diyagramı
Ekstrüzyon işlemi çubuk/rod, profil, boru, tel gibi profillerin
biçimlendirilmesi/üretilmesinde kullanılan önemli bir
plastik şekil verme yöntemidir [16-17]. Şekil 3’de
ekstrüzyon aşamaları gösterilmektedir. Ön ısıtma işlemi
yapılmış billetlerin yükleme tablası aracılığıyla pres
kovanının içine yüklenmesi sonrasında arka kısımdan ana
makinenin uygulamış olduğu güç yardımıyla zımbanın
billeti ittirerek bir kalıp içerisinden profilin üretilmesi işlemi
olarak özetlenebilir. İşlem tamamlandıktan sonra yeni gelen
billet yüklenmeden önce kalıbın dış kısmında kalan artık
billet kesilerek sistemden ayrılır [18].
Başarılı bir ekstrüzyon işleminin gerçekleşmesi için uygun
şartların oluşması gerekmektedir. Bunların başında istenilen
profili üretebilmesi için yeterli güce sahip bir pres. Uygun
özelliklere sahip bir billet ekstrüze edildiği düşünüldüğünde
profilin istenilen özelliklerde elde edilmesi için uygun bir
billet sıcaklığı ve profil/zımba hızı gerekmektedir [17-18].

Şekil 3. Ekstrüzyon aşamaları a) pres yapısı b) billetin
konteynera yüklenmesi c) zımbanın billeti ittirmesi ve
profil üretimi d) artık kalan billet parçasının kesilmesi

Şekil 2. Mg-Si fazlarının ekstrüzyon sınır diyagramına
etkisi

ALUS’09

388

Genişleyen market ihtiyacının karşılanması için yeni
yatırımların yapılmasının yanında üretim verimliliğinin
arttırılması da büyük önem taşımaktadır [16]. Üretim
verimliliği birçok farklı açıdan değerlendirilebilir olsa da
ürün kalitesinden ödün vermeden üretim hızının arttırılması
olarak değerlendirilebilir. Bu durumun sağlanması için
özellikle üretim hızları alaşım zorlukları nispeten kolay olan
ve mimari sektöründe kullanılan alaşımlar için yeni
kimyasal kompozisyon tasarımları yapılmaktadır. Alaşım
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elementlerinin ekstrüzyon ve mekanik özelliklerine etkisi
Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Alaşım elementlerinin ekstrüze ekstrüzyon ve
mekanik özelliklere etkisi
Alaşım
element
i

Mg
(Mg2Si)
Si (fazla)
Mn
Cr
Fe
Cu

Ekstrüze
edilebilirli
k

Quench
hassasiyet
i

↓↓

↑↑

↑↑

↓↓

↓
↓
↓↓
↓
-

↑
↑
↑
↑

↑↑
↑↑

↓↓
↑↑
↑↑
↓
-

Mukaveme
t

Toklu
k

Magnezyum elementi 6xxx serisi alaşımlarda Mg2Si fazı
oluşmasında ana etken olduğu için ekstrüze edilebilirlik
üzerine etkisi silisyum elementine göre daha fazladır.
Kimyasal kompozisyon tasarımlarında Mg, Si, Fe ve Mn
elementleri ayarlanarak mekanik özellik ve ürün yüzey
kalitesinden taviz vermeden ekstrüzyon hızını arttırarak
üretim verimliliğinin arttırılması amacıyla birçok çalışma
yapılmaktadır. Magnezyum atomu alüminyum atomu ile
Hume-Rothery şartlarını sağlayıp yer alan katı eriyiği
yaptığı için form verilebilme özelliğini oldukça
düşürmektedir. 5xxx serisi alüminyum alaşımlarının plastik
şekil verilebilme güç ihtiyacının fazla olmasının temel
nedeni de budur.
2. Deneysel Çalışmalar
Deneme işlemlerinde kullanılmak üzere 8 inç – 203 mm
çapında 3 farklı kimyasal kompozisyona sahip billetler
endüstriyel direkt katılaşma yöntemiyle üretilmiştir.
Billetlerin özelliklerinin olabildiğince aynı olabilmesi için
döküm denemeleri aynı fırında ve döküm çukurunda art arda
olacak şekilde yapılmıştır. Dökümü yapılan billetlerden
birincisi 6060 alaşımına aitken ikinci ve üçüncüsü yeni
alaşım olarak belirlenen 6360 alaşımına aittir. 6060 ve 6063
alaşımlarının EN 573-3 standardına göre kimyasal
kompozisyon aralıkları Çizelge 2’de, EN 755-2 standardına
göre ekstrüzyon mamulü ürünlerin T66 termik kondisyonu
için mekanik özellikleri de Çizelge 3’de verilmiştir.
Çizelge 2. EN 573-3 standardına göre 6060 ve 6360
alaşımlarının kimyasal kompozisyon aralıkları

Alaşım
6060
6360

Si
0,30
0,60
0,35
0,80

Fe
0,10
0,30
0,10
0,30

Cu

Mn

0,10

0,10

0,15

0,02
0,15

Mg
0,35
0,60
0,25
0,45

Cr

Zn

Ti

0,05

0,15

0,1

0,05

0,10

0,10

Çizelge 2’de verilen 6060 ve 6063 alaşımlarının kimyasal
kompozisyonları incelendiğinde aralarındaki bariz fark
magnezyum ve silisyum elementi içeriğidir. 6360
alaşımında daha düşük oranlar magnezyum ve yüksek
oranlarda silisyum ekleyerek düşük Mg2Si oluşumu sağlanıp
ekstrüzyon için gerekli kuvvet düşürülürken fazla silisyum
miktarı
ile
de
kaybedilen
mekanik
özellikler
sağlanabilmektedir.
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Çizelge 3. EN 755-2 standardına göre 6060 ve 6360
alaşımlarının T66 termik kondisyonu için mekanik
özellikleri

Alaşım ve
Termik
6060 T66
6360 T66

Akma
Mukavemeti
160 MPa
150 MPa

Çekme
Mukavemeti
215 MPa
195 MPa

%
Uzama
6
6

Tipik
Sertlik
75 HB
65 HB

Çizelge 3’deki mekanik özellikler incelendiğinde 6360
alaşımının mekanik özellikleri 6060 alaşımınınkine göre
daha düşük olmasına rağmen bu çalışmanın ana amacı olan
yeni tasarımlar ile bu açığın kapatılması olacaktır. Kimyasal
kompozisyon tasarımı yapılırken yapı içerisinde oluşacak
Mg2Si fazı miktarı ve AlFeSi intermetalik fazı için harcanan
silisyum miktarı göz önünde bulundurularak gerekli
magnezyum, silisyum, demir alaşım elementi ilaveleri
yapılmıştır. Mekanik özelliklerin sağlanması amacıyla
6360-2 alaşımı içerisine ekstra mangan ilavesi yapılmıştır.
Alaşım tasarımları yapılırken kullanılan formülasyonlar;
[Si]Mg2Si = [Mg]Toplam x (ASi / (2 x AMg))

(1)

ASi / (2 x AMg) = 0,58

(2)

[Si]AlFeSi = [Fe] Toplam x ASi / AFe

(3)

[Mg2Si] = [Si]Mg2Si + [Mg]Toplam

(4)

Endüstride sık kullanılan 6060 alaşımı ve yapılan
hesaplamalar sonucunda yeni tasarlanan alaşımların
kimyasal kompozisyonları Çizelge 4’de paylaşılmıştır.
Çizelge 4. Dökümleri yapılan 6060 ve 6360 alaşımlarının
kimyasal kompozisyonları
Alaşım
6060
6360-1
6360-2

Si
0,42
0,52
0,63

Fe
0,22
0,23
0,20

Cu
0,01
0,01
0,01

Mn
0,03
0,03
0,05

Mg
0,46
0,30
0,36

Cr
0,01
0,01
0,01

Zn
0,01
0,01
0,01

Ti
0,01
0,01
0,01

6360-1 alaşımı ile 6360-2 alaşımları arasındaki temel fark
AlFeSi intermetalik bileşiği için harcanan silisyum
miktarının 6360-1 alaşımında göz ardı edilmesi ve az
eklenmesidir.
Alaşım tasarımları yapıldıktan sonra elde edilen Mg2Si
miktarı 0,48 ile 0,56 aralığında belirlenmiştir (Şekil 4).
Döküm işlemleri tamamlanmış olan billetler 550 °C’de 6
saat
homojenizasyon
işlemine
tabi
tutulmuştur.
Homojenizasyon sıcaklığına çıkış hızı 200 °C/saat iken
homojenizasyon işlemi sonrasındaki soğutma hızı 350
°C/saat olarak ayarlanmıştır. Ekstrüzyon denemeleri
sırasında biri dolu biri zıvanalı (mimari sistemler) profil
olmak üzere iki kalıp kullanılmıştır ve profillerin görselleri
Şekil 5’de gösterilmiştir.
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(solid) profille sonrasında ise zıvanalı profil kullanılmıştır.
Ekstrüzyon işlemi çıkışında kuvvetli hava ile soğutma işlemi
yapılmış ve profillerin T66 termik kondisyonuna ulaşmaları
için endüstriyel termik fırınında 180 °C’de 6 saat
yaşlandırma işlemi uygulanmıştır. Denemeler sırasında
uygulanan prosesler ve sıcaklıklara göre akış diyagramı
Şekil 6’da paylaşılmıştır.

Şekil 4. Al-Mg2Si faz diyagramı ve tasarımlarda elde
edilen Mg2Si miktarı

Şekil 6. Deneylerdeki proseslerin sıcaklığa bağlı akış
diyagramı
Ekstrüzyon denemeleri sırasında her alaşım için aynı kalıbın
yedek kalıbı kullanılmıştır. Kalıpların yüzey pürüzlülükleri
göz ardı edilerek denemeler yapılmıştır. Denemeler
sırasında ekstrüzyon hızı, yüzey durumu, pres gücü ve baskı
süresi kontrol edilmiştir. Zıvanalı kalıp ile yapılan
denemeler sırasında yüzey durumu eloksal işlemi sonrasında
tekrar kontrol edilmiştir.
3. Sonuçlar
Ekstrüzyon denemeleri sırasında baskı noktasında elde
edilen maksimum basınç ve güç miktarları Çizelge 5’de
paylaşılmıştır.

Şekil 5. Denemelerde kullanılan profiller a) dolu (solid) b)
zıvanalı (içi boş)
Şekil 5’deki dolu (solid) kalıp ekstrüzyon işlemleri hız ve
yeni alaşım denemelerinde en çok tercih edilen profildir.
Bunun sebebi ise birçok farklı verinin profil çıkışı, ilerleyişi
ve yüzey durumundan anlaşılıyor olmasıdır. Mevcut olan
ekstrüzyon presinin kullanılacak alaşımda maksimum hangi
hızlara çıkılması gerektiği hakkında bilgi edinilmek için
kullanılmaktadır. Denemelerde kullanılan diğer profil ise
mimari sektöründe satışı yapılan profillerden biri olup
ekstrüzyon işleminde yüksek hızlarda toleranslarda bozulma
gösterdiği için tercih edilmiştir.
Ekstrüzyon deneme işlemlerinde 2700 tonluk ekstrüzyon
presi kullanılmıştır. Homojenizasyonu tamamlanan billetler
gaz fırınında 480 – 490 °C’ye ısıtıldıktan sonra 1000 mm’ye
kesilerek konteyner içine yüklenmiş ve ekstrüzyon
denemeleri gerçekleştirilmiştir. Denemelerde öncelikle dolu
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Çizelge 5. Solid ve zıvanalı profiller için harcanan güç ve
basınç miktarları
Profil
Gerekli güç
Gerekli
Alaşım
Tipi
(MN)
basınç (Bar)
6060
15,7
207 – 212
Solid
6360-1
14,2
195 – 199
6360-2
14,4
197 – 201
6060
24,5
278 – 282
Zıvanalı
6360-1
22,3
254 – 256
6360-2
22,5
256 – 257
Profillerin ekstrüzyonu sırasında harcanan güçleri
incelendiğinde 6060 alaşımının içerisindeki magnezyum
elementi içeriğinin fazla olmasından dolayı presi daha fazla
zorlamakta ve daha yüksek güç ve bar ihtiyacı duymaktadır.
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Çizelge 6. Solid profil ile ekstrüzyon deneme sonuçları
Ekstrüzyon
Çıkış
Yüzey
Billet
hızı
sıcaklığı
Alaşım
durumu
No
(m/dak)
(°C)

6060

Şekil 7. 6060 ve 6360-1 alaşımları baskı süreleri arasındaki
fark görüntüsü

6360-1

Şekil 7’deki 6060 alaşımından 6360 alaşımına geçildiği
sırada ekstrüzyon pres kontrol ekranından alınan görüntü
incelendiğinde 6060 alaşımının baskı süresinin 6360
alaşımınınkinden daha fazla olduğu görülmektedir.
Alaşımın zorluğu sadece gerekli olan güç ihtiyacı ile değil
aynı zamanda baskı süresi ile kontrol edilebilmektedir.
Dolu profil ile zıvanalı profilin ekstrüzyon denemesi
sırasındaki hıza göre yüzey durumunu gösteren sonuçlar
Çizelge 6 ve 7’de paylaşılmıştır. Solid profil için 6060
alaşımı ile maksimum 51 m/dakika profil hızı elde edilirken,
6360-1 alaşımı ile 74 m/dakika, 6360-2 alaşımı ile 75
m/dakika hızları yüzey bozulana kadar elde edilmiştir. Solid
profil için 6360 alaşımları ile %45 oranında hız artışı
sağlanmıştır.
Zıvanalı profil ekstrüzyon deneme sonuçları incelendiğinde
6060 alaşımı için yüzey bozulmadan 28 m/dakika profil hızı
elde edilirken, 6360-1 alaşımı için 35 m/dakika, 6360-2
alaşımı için 34 m/dakika hız elde edilmiştir. Zıvanalı
profilde yeni geliştirilen 6360 alaşımları ile 6060 alaşımına
göre %25 hız artışı sağlanmıştır.
Denemeler sırasında profilin yüzeyinde yırtık ve çapak
oluşmasının yanı sıra özellikle zıvanalı profilde sehim verme
hatalarının da olabileceği düşünülerek denemeler
yapılmıştır. Sehim verme hatası proses sırasında
kontrolünün yanı sıra en iyi kontrolü eloksal ve toz boya
işlemleri ile sağlanabildiği için üretilen profillerin
yaşlandırma işlemleri sonrasında hatanın en çok
görülebileceği mat eloksal ve parlak toz boya işlemlerine
tabi tutulmuştur. Elde edilen görseller Şekil 8 – 9’d1
paylaşılmıştır.

6360-2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

25 – 26
27 – 28
28 – 29
32 – 33
34 – 35
37 – 39
44 – 46
50 – 51
58 – 59
59 – 62
55 – 57
58 – 60
62 – 64
67 – 69
70 – 72
72 – 74
75 – 76
76 – 77
60 – 61
62 – 63
65 – 66
67 – 68
69 – 70
70 – 71
72 – 73
74 – 75
76 – 77
77 - 78

508 – 510
510 – 512
513 – 514
513 – 515
518 – 520
518 – 520
518 – 520
519 – 521
521 – 523
523 – 525
512 – 514
515 – 517
516 – 518
518 – 520
519 – 521
520 – 523
519 – 523
521 – 524
515 – 518
517 – 520
520 – 522
522 – 525
522 – 524
516 – 519
518 – 523
520 – 524
519 – 522
522 – 525

Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
U. değil
U. değil
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
U. değil
U. değil
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
U. değil
U. değil

Çizelge 7. Zıvanalı profil ile ekstrüzyon deneme sonuçları
Çıkış
Billet Ekstrüzyon
Yüzey
Alaşım
sıcaklığı
No
hızı (m/dk)
durumu
(°C)

6060

6360-1

6360-2

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

8 – 10
15 – 18
23 – 25
27 – 28
28 – 29
30 – 31
28 – 29
28 – 29
29 – 30
30 – 31
33 – 35
35 – 36
30 – 31
31 – 32
33 – 34
34 – 34
35 – 36
35 – 36
34 – 35

515 – 520
540 – 545
550 – 555
560 – 565
555 – 562
550 – 565
550 – 552
555 – 557
556 – 558
553 – 563
556 – 563
555 – 560
554 – 557
546 – 552
555 – 560
562 – 564
563 – 567
550 – 560
552 – 558
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Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
U. değil
U. değil
U. değil
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
U. değil
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
U. değil
U. değil
U. değil
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Çizelge 8. 6060 ve 6360 alaşımları T66 kondisyon
profilleri mekanik özellik karşılaştırması
Profil
tipi
Solid
Zıvanalı

Şekil 8. Mat eloksal denemesi sonrasında 6060 ve 6360
alaşımlarının yüzey durumu karşılaştırma görseli
Mat eloksal ve parlak toz boya sonuçları incelendiğinde
arttırılan hızlara rağmen yüzeylerde sehim ve benzeri bir
hata görülmemiştir.
Hız arttırma denemeleri ile elde edilen profillerin endüstriyel
termik fırınlarında T66 termik kondisyonu için 180 °C’de 6
saat boyunca yaşlandırma işlemine tabi tutulmuş ve
sonrasında çekme numuneleri hazırlanarak çekme testleri
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Çizelge 8’de paylaşılmıştır.
Çekme testi sonuçları incelendiğinde 6360 alaşımları ile elde
edilen mekanik özellikler 6060 alaşımı profillerine göre
ortalama %7 oranında fazla olduğu belirlenmiştir. Bunun
temel sebebi alaşımlar içerisinde Mg2Si fazı az oluşturulup
fazladan silisyum elementi bulunmasıdır. Bu sayede
silisyum atomları iğnesel tane oluşturarak içyapıda
çökelmekte ve mukavemet arttırıcı yöntem olarak görev
yapmaktadır. 

Alaşım
6060
6360-1
6360-2
6060
6360-1
6360-2

Akma
Mukavemeti
(N/mm2)
215,6
220,1
230,5
220,4
229,3
231,5

Çekme
Mukavemeti
(N/mm2)
231,2
245,2
255,4
233,7
248,1
259,6

Uzama
(%)
8,4
9,1
8,8
7,9
7,1
7,6

4. Tartışma ve Yorum
Bu çalışmada endüstriyel direkt katılaşma döküm sistemi
kullanılarak standart olarak mimari sektörüne üretilen 6060
ve yeni geliştirilen iki adet 6360 alaşımlı billet döküm
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Billetlerin 550 °C’de 6 saat
homojenizasyonu sonrasında ekstrüzyon tekniği ile dolu ve
zıvanalı (içi boş) profil üretimleri gerçekleştirilerek ekstrüze
edilebilirlik ve mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır.
-

-

6360 alaşımı 6060 alaşımı yerine yüzey özelliklerini
karşılayacak şekilde daha verimli üretimlerde
kullanılabilir.
6360 alaşımının dökümü 6060 alaşımı ile aynı zorlukta
olduğu belirlenmiştir.
Ekstrüzyon denemeleri sırasında 6060 alaşımı 6360
alaşımlarına nazaran daha fazla güç/basınç ve baskı
süresine ihtiyaç duymuştur.
6360 ile yapılan denemelerde dolu profillerde %45,
zıvanalı profillerde ise %25 hız artışı sağlanmıştır. Hız
artışının yanı sıra mekanik özelliklerde de %7’lik bir
artış sağlanmıştır.
Mat eloksal ve parlak toz boya denemeleri sonrasında
yüzeyleri karşılaştırılan profillerde hata gözlenmemiştir.
6360-2 alaşımının tasarımı yapılırken AlFeSi fazı
içerisinde olacak silisyum miktarının hesaba katılması
mekanik özelliklere katkı sağlamıştır.

Teşekkür
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Alüminyum Ekstrüzyon Kalıbı için Sıcak İş Takım Çeliği Kabul Standartlarının
Belirlenmesi ve Farklı Çelik Örnekleriyle Kabul Kriterlerinin İstatistiksel
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Anahtar Kelimeler: takım çeliği, kalite, sıcak iş, ekstrüzyon, alüminyum
Abstract

1. Giriş

Fatigue life, which is an important parameter in steel molds
in extrusion production of aluminum working under cyclic
thermal and mechanical loads, is directly related to the
quality of steel used. Casting cavities, inclusions and other
discontinuities in steel production are important causes of
sudden breaks during production. In this study,
determination of acceptance standards of steels to be used in
order to increase abrasion and fatigue life of aluminum
extruded steel molds during production and statistical
reporting and interpretation of test results of these steel
samples in the market have been carried out.

Sıcak iş takım çelikleri, yüksek sıcak sertlik, yüksek sıcak
mukavemet, yüksek meneviş direnci, yüksek tokluk, iyi
işlenebilirlik, ısıl işlemde mükemmel boyutsal kararlılık
özelliklerine sahip olup yüzey işlemine de uygun bir
malzemedir. Bu nedenle başta alüminyum ve alaşımlarının
şekillendirilmesi olmak üzere her tür sıcak şekillendirme
kalıbı ve aparatında kullanılmaktadır [1].

In the evaluation of hot work tool steels samples NADCA
standards generally used acceptance parameters and 27% of
the controlled steel samples did not meet the acceptance
requirements.
Özet
Çevrimli ısıl ve mekanik yüklerin altında çalışan
alüminyumun ekstrüzyon ile üretiminde çelik kalıplarında
önemli bir parametre olan yorulma ömrü kullanılan çelik
kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Çelik üretimi sırasında
ortaya çıkan döküm boşlukları, inkilüzyonlar ve yapıda
bulunan diğer süreksizlikler üretim sırasında ani görülecek
kırılmaların önemli sebeplerindendir. Bu çalışmada
alüminyum ekstrüzyonu çelik kalıplarında üretim sırasında
oluşacak ani hasarların ve yorulma ömrünün arttırılması
amacı ile kullanılacak çeliklerin kabul standartlarının
belirlenmesi ve bu özelliklerin piyasada bulunan çelik
örneklerinin test sonuçların istatiksel olarak raporlanması ve
yorumlanması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Sıcak iş takım çelikleri örneklerinin değerlendirilmesinde
genel olarak NADCA standartları kabul parametreleri
kullanış olup, kontrol edilen çelik numunelerin %27’si kabul
şartlarını sağlayamamıştır.
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Alüminyum ekstrüzyon üretim metodunun gereksinimden
ötürü; sıcak iş takım çelikleri çok yüksek aşınma direncine
sahip olmalı ve maruz kaldıkları yükü plastik şekil
değiştirme olmaksızın taşımalıdırlar, bu da doğrudan çeliğin
mekanik özellikleri ile ilişkilidir.
Kullanım sırasında bazı ekstrüzyon kalıplarında çatlama
veya kırılmalar ile hasar meydana gelmekte bunların
sebepleri arasında lokal aşırı yüklenme, malzeme hataları ve
takım-parça
temas
yüzeyindeki
aşınmalar
gösterilebilmektedir [2].
Sıcak iş takım çeliklerinde meydana gelen hasarlar oluşma
sıklığına göre ısıl yorulma, sıcak aşınma ve topyüken kırılma
hasarlarıdır. Isıl yorulma hasarı proses sırasında tekrar eden
termal çevrimin kalıp yüzeyinde oluşturduğu ağ yapısındaki
çatlaklar olup topyekün çatlama hasarı için başlangıç
noktaları yaratabilmektedir. Bunun yanı sıra; en sık görülen
mekanik çatlak yayılması; yüzey çatlaklarının ağsı yapıya
gelmesiyle oluşan ısıl (sıcak) yorulma sebebiyle meydana
gelir ve bu yorulmanın nedeni ağırlıklı olarak oksidasyon ve
sürünmedir. İyileştirilmiş takım performansı üretilen
parçanın kalitesini ve takımın verimliliğini arttıracaktır [3].
Sıcak iş takım çeliklerinin seçilmesinde üretim
parametreleri, çeliğin ısıl işleme uygunluğu, proses şartları
gibi kriterler göz önünde bulundurulur. Proses sırasında
kullanılacak sıcak iş takım çeliğinin seçimi, çeliğin maruz
kaldığı şartlar göz önünde bulundurularak yani kalıp ömrünü
sınırlandıran birincil hasar mekanizmasına gereken direnci
gösterecek doğrultuda yapılmalıdır. Ekstrüzyon gibi ısıl
yorulmaların gözlendiği proseslerde ise ESR (cürufaltı
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yeniden ergitme), VAR (vakum ark yeniden ergitme) gibi
ikincil metalurjik işlemler ile çeliğin yüksek saflığa ve
homojenliğe sahip olması tercih edilmektedir. Bunların
haricinde; iç yapı kusurları ve süreksizliklerin bulunmaması
ile çelik kimyasal türü, ergitme prosesi, ısıl işlem koşulları,
ultrasonik test sonucu, tane boyutu, mikroyapısı hakkında
bilgi, mikroyapı temizliği, sertlik gibi özelliklerin kullanım
öncesi tespit edilmesi olası üretim hasarlarını önlemek için
gereklidir [2-4].
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Çelik numuneler dağlama yapılmaksızın optik mikroskop
altında 100x büyütmede incelenmiştir. Örneklerde şekil 1’de
bulunan görüntüye benzer şekilde kalıntı ve boşluklar tespit
edilmiştir.

2. Deneysel Çalışmalar
Sıcak iş takım çeliklerin kabul kriterleri oluşturulurken
ASTM ve NADCA standartlarından çelik kabulüne uygun
olan parametreleri aşağıdaki değerler seçilerek kabul
edilmiştir. Çelik örnekleri 3 farklı tedarikçiden aynı kalitede
raporlanan malzemeler satın alınmıştır.

Şekil 1. Kalıntı ve boşluk analizi (100X)

2.1. Kimyasal Kompozisyon

2.4. Ultrasonik Kontrol

Sıcak iş takım çeliklerinin kimyasal kompozisyonu DIN EN
ISO 4957 standardında belirlenen 1.2344 kimyasal
kompozisyonuna sahip çelik örnekleri çalışmada
kullanılmıştır.

Tüm çelik malzeme %100 oranında EN 10228-3 / class 4’e
göre yapılmıştır. Çelik malzeme yüzeyi kusurlardan,
kavitasyon, gözeneklerden, çatlaklardan, boşluklardan,
makro inklüzyonlardan uzak olması beklenmiş ve çelik
kütükde tespit edilen herhangi bir uygunsuzluk iade sebebi
olarak belirlenmiştir.

Farklı tedarikçilerden alınan çelik numunelere optik
emisyon spektrometresi yöntemi ile kimyasal analiz
yapılmış, alımı yapılan çeliklerin kalite sertifikasında
belirtildiği gibi 1.2344 kalitede olduğu tespit edilmiştir.
2.2. Sertlik Değeri
Çelik kütükler küreselleştirme ısıl işlemi ile tavlanmış halde
teslim alınmıştır, tavlanmış haldeki sertlik değeri 170-230
HB değerleri arasında olması beklenmektedir.
Çelik numunelerin sertlik ölçümleri Brinell ölçüm metodu
kullanılarak 2.5 mm uç kullanılarak 62.5 kg yük ile
yapılmıştır.
3 farklı tedarikçiden alınan 60 adet çelik kütüğün ortalama
sertliği kalite sertifikasında 211 HB olarak belirtilmişken
yapılan ölçümlerde 191 HB olarak ölçümü yapılmıştır. Tüm
çelik sertlik ölçümü %5 ila %18 arasında düşük olduğu
ölçülmüştür.
2.3. Mikroyapı Temizliği

Şekil 2. Çelik kütüklerin ultrasonik kontrolü

2.5. Tane Boyutu
Tane boyutu ASTM E112’ye göre 1030 C’de 30 dakika
östenitleştirme sonrası hızlı su verme ve 595 °C ‘de
temperleme yapılarak ölçülmüştür. Sertleştirme koruyucu
atmosfer ortamında yapılmıştır. Tane boyutu ASTM 7 ve
daha ince yapılar uygun kalite olarak kabul edilmiştir. Şekil
3’de örnekleri verildiği üzere tüm numunelerde tane boyuıtu
ASTM 7 ve üzeri kalitede olduğu tespit edilmiştir.

İzin verilen mikroyapı temizliği ASTM E45 standardına
göre belirlenmiştir. Değerlendirme için standartta belirlenen
plate p-l kullanılmıştır. Maksimum kabul edilebilir limitler
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. ASTM 45 standardı mikroyapı temizliği tablosu
ASTM 45
Series
Type
Thin
Thick

A (Sülfit)
1,0
0,5

B
(Alümna)
1,5
1,0

C (Silikat)
1,0
1,0

D (Küresel
Oksit)

Şekil 3 .Tane boyutu ölçüm örnekleri

1,5
1,0
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2.6. Tavlanmış Mikroyapı
Tavlı halde alınan çeliğin mikroyapısı metalografik
hazırlama işlemlerinden sonra 500X büyütmede
incelenmiştir. Şekil 4’de bulunan NADCA 207-2003
Premium and Superior Quality tablosuna göre kabul işlemi
yapılmıştır.

2019 İstanbul

belirlenen kabul parametrelerine uygun olup olmadığı
kontrol edilmiştir.
Araştırma kapsamında 60 adet toplam 45.589 kg çelikte
tavlanmış mikroyapıda bulunan uygunsuzluklar ve
ultrasonik kontrol ile tespit edilen çatlaklar nedeniyle 10.065
kg çelikte belirlenen kalite şartlarına göre uygunsuzluk tespit
edilmiştir.
Referanslar
[1] ZEYVELİ, M. (2010). AISI H13 SICAK İŞ TAKIM
ÇELİĞİNİN
İŞLENMESİNDE
YÜZEY
PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN
ARAŞTIRILMASI
VE
İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL METODUNUN
UYGULANMASI. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 26(4), 379-386
[2] ALBARAZ, Zeynep. Isıl İşlem Parametrelerinin Ve
Kimyasal Kompozisyonun Sıcak İş Takım Çeliklerinin
Mekanik Özelliklerine Etkisi. 2011. PhD Thesis. Fen
Bilimleri Enstitüsü

Şekil 4. NADCA tavlanmış mikroyapı kabul tablosu

Viella ( 5cc HCl, 2 gr pikrik asit, 100cc etil alkol) çözeltisi
ile dağlanan yapılar 500x büyütmede incelemiştir.
Mikroyapı kalitesinin analizleri aşağıdaki görüntüler ile
analiz edilmiş ve örnek mikroyapı şekil 5-6’da verilmiştir.

Şekil 5. Tavlanmış mikroyapı (500 X)

Şekil 6. Tavlanmış mikroyapıda görülen kalıntı ve boşluk (500 X)

4. Sonuç
Ektrüzyon kalıp çeliği hammadde kalitesinin tespit edilmesi
için kabul edilebilir parametreler belirlenmiş ve piyasadan 3
farklı tedarikçiden satın alınan 1.2344 kalite çelikleri
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[3] ÇAVDAR, Kadir; YILMAZ, Tufan Gürkan. KALIP
YAYLARI İÇİN YORULMA TEST CİHAZI TASARIMI
VE ANALİZİ. Uludağ University Journal of The Faculty of
Engineering, 22.3: 163-178
[4] QAMAR, S. Z., et al. Heat treatment of a hot-work die
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EKSTRÜZYON SONRASI YAPAY YAŞLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ
TUTULMUŞ 6XXX SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ DÖNGÜSEL
Ekstrüzyon Sonrası Yapay Yaşlandırma İşlemine Tabi Tutulmuş 6XXX Serisi
KOROZYON TESTİNDE ÇATLAK OLUŞUM ve İLERLEME
Alüminyum Alaşımlarının Döngüsel Korozyon Testinde Çatlak Oluşum ve
MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ
İlerleme
Mekanizmalarının
İncelenmesi
DETERMINATION
OF CRACK FORMATION
AND PROPOGATION MECHANISM FOR ALUMINIM

ALLOYS,
THAT ARE
ARTIFICIALLY
AGED
AFTER EXTRUSION,
UNDER
CYCLICAlloys,
CORROSION
Determination
of Crack
Formation and
Propogation
Mechanism
for Aluminim
that areTEST

Artifcially Aged after Extrusion, Under Cyclic Corrosion Test

Mehmet Buğra Güner, Osman Halil Çelik, Cem Mehmetalioğlu, Görkem Özçelik
Mehmet Buğra Güner, Osman Halil Çelik, Cem Mehmetalioğlu, Görkem Özçelik
ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. / TurkeyASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Korozyon, Çatlak İlerleme Mekanizmaları
Abstract
Highly skilled material solution required industries like
automobile and aviation are paying regard for corrosion
resistance apart from the general properties (i.e. mechanical
properties). Aluminium alloys have got high corrosion
resistance due to its natural and protective oxide layer on its
surface but agresive medias apply a errosive effect on them.
In this presented study, behaviour of aluminium alloys under
EN ISO 11997-1, as it could be said “cyclic corrosion test”
from first to tenth week. As a result, crack propogation rate
and geometries will be determined.
Özet
Otomotiv, havacılık ve benzeri yüksek isterli sektörler,
mühendislik malzemelerinden mekanik beklentilerin yanı
sıra korozyon dayanımı da gözetmektedirler. Alüminyum
alaşımları, yüzeyinde sahip olduğu doğal ve koruyucu oksit
tabakası nedeniyle yüksek korozyon dayanımına sahiptir.
Ancak, agresif atmosferler alüminyum alaşımları özelinde
aşındırıcı etki oluşturmaktadır.
Sunulan çalışmada, agresif atmosfer altında döngüsel
korozyon testi olarak adlandırılabilecek DIN EN ISO 119971 standardınca tanımlanmış korozyon testine tabi tutulan
malzemelerin; 1. haftadan 10. haftaya kadar korozyon
davranışı incelenecektir. İnceleme sonucu çatlak ilerleme
mekanizmaları belirlenecektir.
1. Giriş
Alüminyum alaşımları, sahip oldukları düşük yoğunluk,
yüksek mekanik dayanım ve korozyon direnci gibi eşsiz
özellikleri nedeni ile otomotiv endüstrisi tarafından sıklıkla
tercih edilmektedir. 6XXX serisi alüminyum alaşımları ise
yukarıda sayılan özelliklerin uygun koşullarda bir malzeme
çözümünde bulunması nedeni ile otomotiv endüstrisi
tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Bir diğer ifade şekli
ile Al-Mg-Si alaşımları olarak da adlandırılabilecek olan

6XXX alüminyum alaşımları, akademik ve ticari literatrüde,
alüminyum ekstrüzyonu denilince akla gelen ilk alaşım
grubunu oluşturmaktadır.
Konvansiyonel olarak ergitilmiş alüminyum banyolarının
bir yolluk vasıtasıyla döküm boşluğuna ilerlediği yarı sürekli
bir döküm metodu olan direk soğumalı döküm ile üretilen
silindirik biyetler makro ve mikro boyutta segregasyonların
giderilmesi amacı ile homojenizasyon işlemine tabi
tutulurlar. Homojenize edilmiş ve bu vasıta ile ekstrüzyona
hazır hale getirilmiş biyetler yaklaşık 450°C üzerine
ısıtılarak ekstrüze edilirler. Doğası gereği, sürtünme
mekanizmasının aktif rol oynadığı ekstrüzyon işlemi, yine
bu mekanizmanın etkisi ile ekstrüzyon esnasında iş
parçasının sıcaklığını arttırmaktadır. Bu sayede hem
deformasyon hem de ekstrüzyon sonrası yapay yaşlandırma
işlemi için gerekli olan solüsyona alma için uygun sıcaklığa
yükseltilen biyetler, bir kalıptan ekstrüzyon presinin
uyguladığı kuvvet vasıtası ile itilerek şekillendirilirler. Bu
şekillendirme işleminin hemen çıkışında uygulanan su
verme işlemi, gerekli olan hızlı soğutma ortamını
hazırlamaktadır. Takiben uygulanan yapay yaşlandırma
işlemi ise çökelti sertleşmesi gösteren 6XXX serisi
alüminyum
alaşımlarında
temel
mukavimleşme
mekanizmasıdır [1].
Mg ve Si atomları, 6XXX serisi alüminyum alaşımlarında
temel çökelti fazı olan Mg2Si tanelerini oluşturmaktadır. Bu
taneler ise çökelti sertleşmesi mekanizması etkisi ile
mekanik mukavemetin sağlanması yönünde esas sürücü
mekanizmadır. Çökelti sertleşmesi göstermesi beklenen bir
alaşım sisteminde, azalan sıcaklık ile düşüş gösteren bir katı
çözünürlük eğrisi olmazsa olmazdır. Alüminyum ve Mg2Si
sistemi de Şekil 1’de görülebileceği üzere benzer şekilde
çökelme sertleşmesi gösterebilecek niteliğe sahiptir [2].
Belirlenmiş sıcaklıkların üzerinde çökeltilerin kısmi
çözünmesinin
ardından,
dislokasyon
hareketlerini
kısıtlayarak mukavemeti arttırmak için endüstriyel olarak
uygulanan yöntem yapay yaşlandırmadır. Yapay
yaşlandırma ile aşırı doymuş katı çözeltiden sıcaklık düşüşü
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ile oluşan Guiner Preston (GP) Bölgeleri, sırasıyla β” ve β’
taneleri olarak çökelmektedir. Bu çökelti mekanizması T5,
T6 ve T7 olarak adlandırılan yapay yaşlanma
kondisyonlarını açığa çıkarmaktadır [3].

%30’da sabit tutularak soğuma esnasında oluşabilecek
dengesizlikler nedeni ile çarpılmaların önüne geçilmiştir.
Çizelge 1. 6063 alaşımı biyetlerin kimyasal
kompozisyonları
Si
0,44

Şekil 1. Alüminyum ve Mg2Si sisteminin oluşturduğu faz
diyagramı [4]
T6 kondisyonu, solüsyona alma ısıl işlemini takiben yapay
yaşlandırmayı adres gösterirken; T5 kondisyonu ise yüksek
sıcaklıkta uygulanan bir işlem sonrası (örneğin ekstrüzyon)
kuvvetli soğumayı takiben yapay yaşlandırma ısıl işlemini
adres göstermektedir. T7 ise gelişmiş elektrik iletkenliği gibi
isterlerin yer aldığı uygulamalarda değerlendirilmek üzere
geliştirilmiş olan pik mukavemet değerinin ötesine geçecek
şekilde aşırı yaşlandırılmış malzemeleri işaret etmektedir.
Sunulan çalışmada T5 yapay yaşlandırma işlemine tabi
tutulmuş 6XXX serisi alüminyum alaşımları, EN ISO
11997-1 standardınca tanımlanmış döngüde korozyon
testine tabi tutulmuştur. 10 tekrar şeklinde gerçekleştirilen
test kapsamında her hafta ara kontrol numuneleri alınarak
çatlak geometrileri ve ilerleme hızı metalografi teknikleri ile
belirlenmiştir.
2. Deneysel Çalışmalar
Direk soğumalı döküm metodu ile üretilmiş 8” çapındaki
6063 alaşımı alüminyum biyetler Şekil 2’de verilen ısıl
çevrim uyarınca homojenize edilmişlerdir.
Üretilen
biyetlerin kimyasal kompozisyonları Çizelge 1’de
verilmiştir. Homojenizasyon işlemini takiben 2700 ton
gücünde SMS Meer marka ekstrüzyon presi ile ekstrüze
edilen biyetler 2344 alaşımlı çelikten imal edilen zıvanalı bir
ekstrüzyon kalıbı ile deforme edilmiştir. Deformasyon
işlemi sırasında, yine Şekil 2’de görülebileceği üzere
sıcaklık artışına maruz kalan ekstrüzyon ürünü mamuller
hava + su karışımından oluşan sprey su vasıtası ile
soğutulmaktadır. Kullanılan sprey içerisindeki karışım oranı

ALUS’09

398

2019 İstanbul

Fe
0,22

Cu
0,06

Mn
0,07

Mg
0,48

Cr
0,03

Al
Kalan

Şekil 2. Ekstrüzyon ürünü profil üretiminde kullanılan ısıl
çevrimler
Ekstrüzyon çıkışında kuvvetli soğutmayı takiben 180°C’de
6 saat boyunca uygulanan yapay yaşlandırma ısıl işlemi ile
numunelere EN 755-2 standardında 6063 alaşımı için
tanımlanmış olan T6 kondisyonu için gerekli mukavemet
değeri kazandırılmıştır.
Isıl işlemi tamamlanmış ve 1 cm uzunluğunda parçalara
ayrılmış numuneler alkol ile yıkanarak yüzeylerinde yer alan
artık yağ ve çapak kalıntılarından uzaklaştırılmıştır. Takiben
numuneler Çizelge 2’de verilen prosedür takip edilerek
döngüsel korozyon testine Şekil 3’te görülebileceği üzere
tabi tutulmuşlardır.
Çizelge 2. Döngüsel korozyon testi prosedürü [5]
Adım
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

T [°C]
35 ± 2
40 ± 2
23 ± 2
40 ± 2
23 ± 2
40 ± 2
23 ± 2
40 ± 2
23 ± 2
23 ± 2

t [saat]
Ortam
24
Tuz buharı
8
%100 nem
16
%50 ± 20 nem
8
%100 nem
16
%50 ± 20 nem
8
%100 nem
16
%50 ± 20 nem
8
%100 nem
16
%50 ± 20 nem
48
%50 ± 20 nem
Adım 1’e geri dönülür

Çizelge 2’de verilen döngü 10 kez tekrar edilerek her bir
tekrarda bir adet numune Zeiss marka EVO MA 015 model
SEM cihazı ile analiz edilmiştir
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Şekil 3. Korozyon testi genel görünümü
3. Sonuçlar ve Tartışma
Isıl işlem döngüsü tamamlanmış numunelere Zwick marka
universal cihaz ile çekme testi uygulanmış ve Şekil 4’te
görülen eğri ile Çizelge 3’te görülen değerler elde edilmiştir.

Şekil 4. Isıl işlemi tamamlanış numunelerin gerilme
gerinim eğrisi
Çizelge 3. Deneysel çalışmalar sonrası elde edilmiş
numunelerin çekme test sonuçları [6]
Kaynak
EN 755-2’e
göre T6
Deney

Akma Muk.
[Mpa]

Çekme
Muk.
[MPa]

%A50

> 170

> 215

>6

249,80

265,47

10,48

Çizelge 3’te görülebileceği üzere belirtilen koşullarda
ekstrüzyonu ve ısıl işlemi tamamlanmış olan numunelerin
mekanik mukavemet değerleri, ilgili standardın T6
kondisyonu için belirlediği değerlerin üzerinde elde
edilmiştir. Bu yönü ile yeterli mukavemeti gösteren
numunelerin Çizelge 2’de yer alan prosedür uyarınca
korozyon testine tabi tutulmalarının ardından her bir
döngüde mikro yapı değişimi Şekil 5’te yer alan görüntüler
ışığında irdelenmiştir. Görüntüler, 1 hafta süren prosedürün
10 hafta tekrar etmesi uyarınca 1. haftadan 10. haftaya,
ekstrüzyon yönüne dik kesitte, en derin korozyon çatlağına
ilişkindir.

Şekil 5. 1. haftadan 10. haftaya kadar korozyon testi
numunelerinde en derin çatlağın genel görünümü

Şekil 6. Çatlak mekanizmasının haftalık ilerleyişi
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Korozyon testi sonrasında her bir haftada çatlak boyunun
artış gösterdiği Şekil 6’da yer alan grafikten açıkça
anlaşılmaktadır. Grafikten de takip edilebileceği üzere çatlak
ilerleme hızının eğiminin değiştiği haftalar mevcuttur. İlk
olarak 1. ile 2. hafta arasındaki ilerleme hızının diğer
haftalarda görece yavaşladığı görülmektedir. Bu durumun
temel sebebinin 2. haftayı takiben numune yüzeyini
tamamen saran korozyon ürünü oksit tabakasının
oluşmasıdır. Bu tabaka yeni korozyon çatlaklarının
oluşumunu
yavaşlattığı
gibi
mevcut
korozyon
oyuklanmalarının
derinleşmesinin
de
hızını
yavaşlatmaktadır. Ayrıca bahsedilen korozyon ürünü oksit
tabakasının bir diğer etkisi de oyuk sayıları üzerinde
görülmektedir. 3. ve 10. hafta arasında kalan örnekler
incelendiğinde genellikle benzer sayıda korozyon oyuğu
mikro yapı incelemesi için hazırlanan numunelerde yer
almaktadır. Bu husus, korozyon oyuklarının genellikle testin
ilk veya ilk ikinci tekrarında oluştuğunu, takip eden
haftalarda ise yeni korozyon oyuklarının oluşmasının
önünde korozyon ürünü oksit tabakasının engel
oluşturduğunu göstermektedir.
5. ve 6. haftalar arasındaki hız değişimine benzer şekilde
yaşanan hız değişimlerinin sebepleri incelendiğinde ise
çatlağın yüzeye yakın kısımlarında yer alan oksit esaslı
tanelerin rolü dikkat çekmiştir. Şekil 7’de yer alan SEM
fotoğrafı bir korozyon oyuğunun hemen kenarında yer alan
bölgeden alınmıştır. Söz konusu bölge EDS analizi ile
incelendiğinde yüzey ile teması olmayan bölgelerde oksit
esaslı bileşiklere rastlanıldığı görülmüştür. Söz konusu
oksitlerin korozyon çatlağını başlatma yönünde hızlandırıcı
bir etki uyandırdığı, korozyon çatlağının ilerleme hızındaki
değişim uyarınca yorumlanmıştır.
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gerçekleştirilmiştir.
İncelemelerde
benzer
oksit
oluşumlarının yüzey ile temasının bulunmaması, söz konusu
oksitlerin döküm ürünü biyetlerin kabuklarından ekstrüzyon
ürünü profillere taşındığını göstermektedir.
4. Sonuç
Alüminyum alaşımları arasında sahip olduğu korozyon
dayanımı, yeterli mukavemet ve yüzey özellikleri nedeni ile
otomotiv endüstrisinde en çok tercih edilen alüminyum
alaşımlarından olan 6063 alaşımına dair korozyon davranışı,
ekstrüzyon ve T6 ısıl işlemi operasyonları sonrasında
hazırlanan numuneler üzerinde, sunulan çalışma
kapsamında incelenmiştir.
Otomotiv endüstrisinin, alüminyum alaşımlarının korozyon
davranışını irdelemek üzere tercih ettiği DIN EN ISO 119971 standardına göre gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında
6063 alaşımında korozif etki ile oluşan çatlakların oluşum
ve ilerleme mekanizmaları incelenmiştir. Çalışmalar
kapsamında,





numune üzerinde oluşan çatlakların büyük
bölümünün korozyon ürünü oksit tabakasının
oluşmasından hemen önce gerçekleştiği,
oluşan oksit tabakasının yeni çatlak oluşumuna
karşı koruyucu etki sağladığı,
çatlak ilerleme hızının korozyon ürünü oksit
tabakasının oluşumundan sonra genellikle sabit
ilerlediği ve
çatlak ilerleme hızının değişkenlik gösterdiği
bölgelerde, bu etkiyi oluşturan mekanizmanın
ekstrüze edilmiş biyetlerin kabuk bölgesinde yer
alan
oksit
oluşumlarından
kaynaklandığı
yorumlanmıştır.
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Şekil 7. Korozyon etkisi gözlenen bölgelerde gözlenen
oksit oluşumu
Oksit oluşumunun korozyon etkisinden kaynaklanıp
kaynaklanmadığının tespiti için numune bir miktar daha
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biçimde tekrar hazırlanarak iki ayrı SEM incelemesi daha
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Lubricants and Additives for Aluminum Cold Rolling Processes

LUBRICANTS AND ADDITIVES for ALUMINUM COLD ROLLING PROCESS
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Abstract
Roll oils and roll emulsions are coolants/lubricants which
have a strong effect on production costs and product
quality, particularly in modern rolling mills. In rolling, the
friction coefficient between the work rolls and the rolling
stock should be neither too high nor too low. A low friction
coefficient improves the lubrication in the roll gap by
reducing the energy consumption, the heat of friction and
the roll wear. At the same time, the pick-up of metal by the
roll is prevented, as well as formation of heat stripes on the
rolling stock.
Highly refined kerosene cuts with viscosities varying from
2 to 6 mm2/s at 200C are used as base oils for the cold
rolling of aluminum. The final boiling point must be lower
than the lowest annealing temperature of ca. 3200 ºC, used
in the aluminum industry. Polar compounds such as fatty
alcohols are added as active rolling ingredients to the base
oil annealing properties of aluminum nor the filterability of
the oil. Roll oils for the rolling of foils contain fatty acid
esters of monohydric alcohols in order to achieve a high
surface lustre.
1. Introduction
Aluminum is light with a density one third of steel, 2700
kg/m3 and it is strong with a tensile strength of 70 to 700
MPa depending on the alloy and manufacturing process.
Extrusions of the right alloy and design are as strong as
structural steel.
Aluminum has a good formability, a characteristic that is
fully utilized in extruding. Aluminum can also be cast,
drawn and milled. A thin layer of oxide is formed in
contact with air, which provides very good protection
against corrosion even in corrosive environments. The
thermal and electrical conductivities are very good even
when compared with copper and good reflector for both
light and heat.
Rolling is a basic process for producing strip and sheet that
can be used in many industries. A hot-rolled aluminum
strip is cooled to room temperature and fed into a cold roll
mill line. The strip is then passed several times between a
series of rollers until it is gradually reduced to the desired
gauge and wound into a coil. According to the product

thickness and capacity requirements, different mill setups
are used [1].
The lubricating conditions in the roll gap exert a profound
effect on the surface appearance of the strip. Better
lubrication eliminates the scuffing, and the rolls then carry
out have a burnishing action on the strip and give the
smooth bright finish usually desired in cold rolled products.
In rolling operations, the internal friction due to plastic
deformation and the surface friction due to slip both
generate considerable amounts of heat. While reducing
friction, the rolling lubricant also reduces the heat when
flowing over the surface acting as coolant. Other results of
lowering the friction are the reduction of power
consumption, lowering the wear rate of the rolls, and
decreasing the load on the roll bearings. Perry [2] has
concluded several requirements for rolling oils as follows;
(1) They must reduce coefficient of friction. This decreases
the roll load and the power consumption, as well as the heat
generated and the rate of wear of the rolls. It also helps to
control the surface finish.
(2) In some cases, they must act as coolants.
(3) They must spread uniformly and evenly across the rolls;
otherwise, the work metal may roll unevenly, resulting in
non-uniform thickness and possibly wrinkling.
(4) They must not corrode the rolls or work metal, and in
fact, should give a measure of anti-corrosion protection to
the rolled material, which may otherwise corrode while
waiting for subsequent processing.
(5) They must be inoffensive to the operatives, and be
economic in use.
2. Lubrication
2.1 Lubrication regimes
2.1.1 Hydrodynamic lubrication
In hydrodynamic lubrication regime, the tool and work
piece surfaces are separated by a lubricant film of sufficient
thickness to avoid asperity interaction. According to the
thickness of the lubricant film, the sub-regimes can be
classified as thick and thin film regimes. For applications
requiring high surface finish quality, hydrodynamic
lubrication is not generally preferred. Due to the high
lubricant film thickness mechanism of hydrodynamic
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lubrication, the friction will be too low, causing skidding of
the rolls or requiring very large inlet and outlet tensions [3].
2.1.2 Mixed lubrication
In cold rolling, the lubrication system must be carefully
designed to provide adequate lubricant film thickness,
thereby avoiding the problems of severe metal-to-metal
contact. On the other hand, if the film thickness is too high,
a poor surface finish may result, as discussed above. In
addition, the friction between the strip and rolls must be
sufficient to draw the strip through the rolls. In order to
resolve all of the conflicting constraints, the cold rolling
process must generally operate using the mixed lubrication
regime.
According to the analysis of the contact between two
surfaces in a mixed lubrication regime by Chang, Tsao and
Sutcliffe, in the mixed lubrication regime, the formation of
a lubricant layer at the interface is influenced by both
surface roughness and asperity orientation. With a rough
surface, more valleys are available for lubricant entrapment
as a result of more effective lubricant retention on surfaces
[4-6].
2.1.3 Boundary lubrication
Under very high contact pressure or low sliding speeds,
lubrication can be characterized as a boundary regime.
Here, lubricants act by forming adsorbed molecular films
on the surfaces; repulsive forces between the films then
carry much of the load and intimate contact occurs between
unprotected asperities. Two fundamental types of
adsorption are recognized depending on whether the
association at the surface or interface is physical or
chemical in character [7,8].
2.2 Rolling oils
Roll oils and roll emulsions are coolants/lubricants which
have a strong effect on production costs and product
quality, particularly in modern rolling mills. In rolling, the
friction coefficient between the work rolls and the rolling
stock should be neither too high nor too low. A low friction
coefficient improves the lubrication in the roll gap by
reducing the energy consumption, the heat of friction and
the roll wear. At the same time, the pick-up of metal by the
roll is prevented, as well as formation of heat stripes on the
rolling stock.
However, when the friction coefficient is too low, the
impression of the roll surface on the rolling stock is not
perfect and slipping occurs, since only the friction forces
are available to provide gripping of the rolling stock by the
work rolls and transport through the rolling gap. Slipping
damages the surface of the rolling stock and has a negative
effect on the reduction. The lubricant is expected to reduce
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the friction so that it can be controlled. The performance of
a fluid in the roll gap is expressed by the friction coefficient
μ (tan δ) during the rolling operation; its relationship to the
gripping angle α during threading-in (μ≥α) and pullingthrough (μ ≥1/2α) indicates the limits which on one hand
permit rolling and on the other hand prevent welding of the
rolling stock to the roll.
Table 1.Effect of Rolling oils on some parameters.
Effect on
high
roll
oils strong
friction
with low cooling
coefficients friction
effect
coefficients
Energy
+
consumption
Heat
+
evalution
Roll wear
+
Roll imprint

+

-

-

Slipping

+

-

-

Roll pick up

-

+

-

Rolling speed

-

-

+

Planeness

-

-

+

In the case of fast-running roll stations the stress periods
are of the order of milliseconds and are therefore within the
range of the relaxation times of mineral oils. At high roll
speeds and the pressures occurring in the roll gap, the roll
oil must not be considered as a Newtonian liquid but as an
elastic solid.
On the other hand, at low roll speeds the stress period is
longer than the relaxation time so that the roll oil retains its
fluid properties. At the high roll pressures in the roll gap,
the oil film is penetrated and higher friction coefficients are
obtained. The thin oil film which remains on the rolling
stock after the treatment prevents the occurrence of
mechanical damages on the surface during coiling and
cooling of the rolled strips and provides temporary
corrosion protection.
The main tasks of the roll emulsions are to provide good
cooling, maximum reduction achieved through reduced
friction, low energy consumption and good surface quality
of the rolling stock. The thickness of the lubricating film
formed influences the friction coefficient, the amount of
grit formed and the metal pick-up by the rolls. The
circulation rate, the pressure, temperature and way of
applying the emulsion must be optimized separately for
every roll station by means of tests. Surface faults on the
rolled strip are frequently due to strong temperature
variations of the rolls and thus to changes in the roll
geometry. In hot rolling, cooling is of prime concern,
friction only of secondary concern.
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2.3 Cold rolling of aluminum
Highly refined kerosene cuts with viscosities varying from
2 to 6 mm2/s at 200 ºC are used as base oils for the cold
rolling of aluminum. The final boiling point must be lower
than the lowest annealing temperature of ca. 3200 ºC, used
in the aluminum industry. Polar compounds such as fatty
alcohols (e.g. 2-7% dodecanol) are added as active rolling
ingredients to the base oil annealing properties of
aluminum nor the filterability of the oil. Roll oils for the
rolling of foils contain fatty acid esters of monohydric
alcohols (e.g. 1-4% n-butyl palmitate) in order to achieve a
high surface lustre.
The roll conditions as well as the aging and annealing
characteristics must be taken into account when selecting
the base oil and additives. The mildly reacting additives
must not cause discoloration or corrosion of the metal
surface during intermediate storage or annealing and must
not affect the grain structure.
In order to achieve a long service life, these roll oils must
also be filtered through filter layers. Removal of the
oxidation products maintains the roll characteristics of the
oil and eliminates problems related to annealing and the
appearance of stains during intermediate storage. Since the
acidic aging products and the metal soaps formed from
these products are polar by nature, problems may arise with
respect to oil removal from the metal or even roll problems.
When moisture is present in the circulation system,
microorganisms can occur which lead to odor and corrosion
problems. Service lives of 5 years and more can be
obtained when the roll oil is properly maintained. The
requirements placed to a roll oil are governed by the
viscosity of the oil.
Table 2. Effect of viscosity of straight Roll oils on cold
Rolling
Viscosity (mm2 /s) at 40 ºC
5
10
20 30
Surface of rolling stock at rolling
speed <250 m/min
Surface of rolling stock at rolling
speed >300 m/min
Rolling speed
Annealing
Filtrability
Washability

•
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2.4 Cold rolling lubricants and base oils
Related to the proportional share the base oil represents the
main component of a lubricant and must in general fulfill
the following requirements:







lubricity
thermal stability, i.e. low evaporation or thermal
decomposition in the
upper
temperature
range
oxidation stability
suitable viscosity temperature behavior
low chemical reactivity, i.e. compatibility with the
other lubricant components but also with the
materials of the friction partners
Environmental friendly, low or no eco-toxicity

The most important base oils are shown in the table 3,
where the mineral oils are in first place today and certainly
will be for the next years. But also here first changes show
up since the requirements regarding life time and
environmental compatibility steadily increase and therefore
synthetic base fluids are more used.
Table 3. Base oils used in rolling of aluminum
m ineral oil

PAO

Polyglycole

Ester

Silicone oil

PFPE

visc. at 40°C [m m ²/s]

2... 1 500

15... 1 200

20... 2 000

7... 4 000

4... 100 000

20... 650

pourpoint [°C]

+10...-50

-20...-50

+10...-40

-10...-60

-60

-30

220

230

200

220

300

flash point [°C]
evaporation loss
w ater resistance
VT - behavior
HT - behavior
load carrying capacity
plastic com patibility
Prize relation
PAO = Polyalphaolefine
1) w ith EP - additives

m oderate low m oderate low - high
low
high
m oderate
high
m oderate good
good
good 2)
good
good
m oderate good- very
good
very good
m oderate
good
good
m oderate - m oderate very good
m oderate
good
good
good
very good very good very good
good
bad
1)
1)
1)
m oderate - m oderate - m oderate - m oderate very good
good
good
good
bad
1

6

4 ... 10

4 ... 10

40 ... 100

very low
good
very good
very good
m oderate good
good- very
good
200 ... 800

PFPE =
Perfluorpolyether
2) non w ater soluble polyglycoles

2.4.1 Base oil physical properties
improves

improves
increase
improves
improves
improves

The higher the viscosity the less fluid the oil is or the lower
the viscosity is the better the fluidity.
High viscosity means:
 higher load carrying capacity
 higher wear protection
 higher adhesiveness, lower tendency of dripping
 thick lubricating film
 stable dispersions
Low viscosity means:
 lower inner friction, therefore lower low selfheating and lower flow resistance (important at
high rotational speeds.)
 better spraying onto the metal surface
 good pumping ability
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good and homogenous oil distribution
mostly low pour points (if staying in the same
substance class

2.4.2 Base oil chemical properties


Oxidation & thermal stability: rather two different
properties, but indirect connected to each other



Water resistance: Resistance against hydrolysis
(ester splitting.)



Resistance to Acids, Alkalis , Chemicals



Corrosion protection: Prevention of corrosion by
water, salt water, aggressive gasses



Compatibility with plastic materials: e.g. to
sealing materials, very much depending on the
chemical nature of the oil and the plastic material

2.4.3 Additives
Additives are used to improve or support the existing
properties of the base oils. These are e.g. oxidation
stability, load carrying capacity (EP = extreme pressure) or
lubricity.
The following table gives a small summary of the available
additive groups. There one can find single substances
offering multifunction character. As an example the zinc
dithiophosphates can be named because they can act as anti
wear, anti-oxidant and friction modifier.
Organic acids

Excellient lubricity/staining

Alcohols

Very good lubricity/ non staining
up to C 18

Esters

Very good lubricity/ non staining
up to C 14

Antioxidants

No effect on lubricity

Conductivity improvers

small impact

4. Conclusion
Lubrication is an essential part of all aluminium fabricating
operations, either directly through the metal working
proceses, or indirectly to lubricate machinery. One of the
most important ways of converting aluminium from cast
slab/ingot in to a usuble industrial form is by rolling.
Acknowledgment
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Anahtar Kelimeler: 8XXX, İkiz Merdaneli Döküm, Gıda Folyosu
Abstract

1. Giriş

8XXX series products are the main aluminium alloys which
are preferred in food and industrial foils; take an important
role in the aluminium flat rolled production. In this study,
in order to respond to customer needs without sacrificing
the quality of the product, it is aimed to reduce the
deformation ratio by producing 8XXX series aluminium
casted coil has with thinner thickness than normal casting
thickness with using twin roll continuous casting method.
Thus, to complete the rolling process in shorter periods is
procured. In the scope of our study, with the shortening of
the rolling time, extra capacity is gained in the cold rolling
machine. In addition, energy and other costs were saved
with reduced process time. In the analysis of the study,
industrial production and laboratory prototype studies were
evaluated comparatively for each production stage. In the
context of these evaluations, microstructure analysis and
thermo-mechanical properties were investigated in detail.

Alüminyum, dünyada demirden sonra en yaygın kullanılan
ikinci elementtir. Alüminyum ve alaşımları, yüksek
mukavemet, hafiflik, mükemmel korozyon direnci, kolay
şekillendirile bilirlik, yüksek ısıl iletkenlik ve geri
dönüştürüle bilirlik gibi özelliklere sahip olmaları nedeni
ile otomobil, havacılık ve gıda sektörlerinde kendine
önemli ölçüde yer bulmaktadır [1-3].

Özet
Gıda ve endüstriyel folyolarda tercih edilen başlıca
alüminyum alaşımı olan 8XXX serisi ürünler; yassı
mamullerin üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu
çalışmada ürün kalitesinden ödün verilmeden, müşteri
ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verebilmek için, ikiz
merdaneli sürekli döküm yöntemi ile normal döküm
kalınlıklarından daha ince kalınlıklarda 8XXX alaşımı
dökme rulo üretilerek deformasyon miktarının azaltılması,
bu sayede haddeleme prosesinin daha kısa sürelerde
tamamlanması hedeflenmiştir. Çalışmamız kapsamında
haddeleme süresinin kısalması ile birlikte soğuk hadde
tezgahında ekstra kapasite kazanımı gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca azalan proses süresiyle birlikte enerji ve diğer
maliyetlerden tasarruf sağlanmıştır. Yapılan çalışmanın
analizinde endüstriyel üretim ve laboratuvar prototip
çalışmaları her üretim aşaması için karşılaştırmalı olarak
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler kapsamında mikro
yapı analizleri ve termo-mekanik özellikler detaylı olarak
incelenmiştir.

Kalınlığı 200 mikronun altındaki alüminyum malzemeler,
folyo olarak tanımlanmaktadır. Alüminyum folyo, finstok,
ısıl dönüştürücü, transformatör, bal peteği, kablo folyosu,
buruşuk kap, ambalaj ve mutfak folyosu gibi çok geniş bir
kullanım alanına sahiptir [3-4].
8XXX serisi alaşımlar, ince levha ve folyo kalınlıklarına
haddelenebilen, ambalaj ve gıda sektörlerinde kullanılan
folyo ürünleri için tercih edilen alüminyum alaşımlarıdır.
Fe ve Si başlıca alaşım elementleridir [2,5-6].
İkiz merdaneli sürekli döküm yönteminde, sıvı metal,
seramik tip yardımı ile su soğutmalı merdaneler arasına
transfer edilerek burada katılaşır. Bu yöntem, DC döküm
yöntemine göre ingot dökümü, yüzey temizleme,
homojenizasyon ve sıcak haddeleme işlemlerini
kapsamadığından, maliyet açısından değerlendirildiğinde,
folyo üretimleri için daha avantajlı olmaktadır [3,7].
İkiz merdaneli sürekli döküm teknolojisinde, sıvı metal, su
soğutmalı ikiz merdanelere değdiği anda yüzeyde hızlı bir
katılaşma meydana gelir. Hızlı katılaşma ve haddelemenin
de etkisi ile ikiz merdaneli sürekli döküm yöntemine özel
bir mikro yapı elde edilmektedir [7-8]. Bu yöntemle
üretilmiş dökme ruloların kesit boyunca mikro yapısı
incelendiğinde yüzeylerde ince taneli bir yapı meydana
gelirken, alüminyum matrisinin içerisinde aşırı doymuş katı
çözelti ve inter-metalik çözeltilerin bulunduğu heterojen bir
yapı meydana gelir [3]. Döküm mikro yapısının sahip
olduğu bu özellik, uygun kimyasal kompozisyon, döküm
koşulları ve termo-mekanik proses seçimi yapılmadığı
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takdirde folyo ürünlerinde delik, kopma gibi kalite
problemlerine neden olmaktadır [3,5,7,9].
İkiz merdaneli sürekli döküm yöntemi ile dökülen alaşımlar
genellikle dar katılaşma aralığına sahiptir. Bu üretim
yöntemindeki en önemli zorluk, yüksek verimlilik ile iyi
fiziksel ve mekanik özelliklere sahip malzeme üretmektir.
İnce levha dökümleri, verimlilik artışı ve bunu yanı sıra
malzeme özelliklerini de iyileştirme konusunda potansiyele
sahip olduğundan, ilgi çekmektedir [10,9].
Bu çalışma kapsamında, Novelis TRC Döküm makinası ile
normal döküm kalınlıklarından daha ince kalınlıklarda
8006 alaşım dökme rulo üretimi yapılmıştır. Döküm
kalınlığı değişiminin, termo-mekanik prosesler sırasında
malzeme özelliği ve mikro yapısına etkisi incelenmiştir.
2. Deneysel Çalışmalar
İkiz merdane döküm yöntemi ile 4-5 mm kalınlık aralığında
dökülmüş olan 8006 alaşımlı malzemenin, OES (Optik
Emisyon Spektrometresi) ile gerçekleştirilen kimyasal
analiz sonuçları Çizelge 1’de yer almaktadır.
Çizelge 1. Çalışmada kullanılan malzemenin kimyasal
analiz sonucu
Fe
Si
Cu
Mn
Mg
1,2-2,0
0,13
0,3
0,3-1,0
0,1

Şekil 1. 8006 alaşım ince folyo kullanım amaçlı
malzemenin üretim prosesi
3. Sonuçlar ve Tartışma
3.1 Mikro yapı İncelemeleri
Şekil 2’de döküm kalınlığındaki numune ile döküm
kalınlığında homojen tavlanmış numunenin kesit boyunca
döküm yönüne paralel optik mikroskop görüntüleri yer
almaktadır. İnce dökülmüş malzemenin mikro yapısı tipik
ikiz merdaneli sürekli döküm mikro yapısına sahip olmakla
beraber, iri tane yapısına sahip olduğu tespit edilmiştir.
Homojen tav sonrasında tanelerin daha da irileştiği,
özellikle yüzeyde tanelerin büyüdüğü görülmüştür.
Yüzeyden merkeze doğru gidildikçe tanelerin daha eş
eksenli ve homojen dağıldığı tespit edilmiştir.

İnce kalınlıkta dökümü gerçekleşen dökme rulonun, döküm
ve homojen tav sonrasındaki mikro yapı, inter-metaliklerin
boyut ve dağılımı, merkeze olan mesafesini incelemek için
metalografik numune hazırlanmıştır. Numune hazırlama
aşamasında sırası ile bakalit içerisinde kalıba alma,
zımparalama, mekanik parlatma ve elektrolitik dağlama
işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Metalografik inceleme için hazırlanmış numunelerin mikro
yapı görüntüleri ZEISS Scope A1 model optik mikroskop
ile çekilmiştir. Nihai kalınlıktaki malzemenin mat yüzey
görüntüsü ise ZEISS Stemi 2000-c model Stereo optik
mikroskop ile çekilmiştir.
Homojen tav sonrası mikro yapıdaki değişikliği incelemek
için, döküm kalınlığındaki numune, laboratuvar tipi tav
fırınında tavlanmıştır.
4-5 mm kalınlık aralığında, 2XXX mm eninde dökümü
gerçekleştirilen 8006 alaşım malzemenin işletme proses
akışı, Şekil 1’de gösterilmektedir.
(a)
(b)
Şekil 2.a) Döküm kalınlığında b) Döküm kalınlığında
homojen tav sonrası kesit boyunca döküm yönüne paralel
mikro yapı görüntüleri
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Şekil 3’te döküm kalınlığındaki numune ile döküm
kalınlığında homojen tavlanmış numunenin kesit boyunca
döküm yönüne paralel inter-metalik görüntüleri yer
almaktadır. Numuneler incelendiğinde döküm kalınlığında
inter-metaliklerin merkezde yoğun bir dağılım gösterdiği,
homojen tav sonrasında ise inter-metaliklerin yapıda büyük
oranda çözüldüğü ve küçüldüğü görülmüştür.

(a)

(b)
Şekil 4. a) Döküm kalınlığında b) Döküm kalınlığında
homojen tav sonrası kesit boyunca merkezdeki intermetaliklerin mikro yapı görüntüleri.
(a)
(b)
Şekil 3.a) Döküm kalınlığında b) Döküm kalınlığında
homojen tav sonrası kesit boyunca döküm yönüne paralel
inter-metalik görüntüleri.
Şekil 4’te döküm kalınlığındaki numune ile döküm
kalınlığında homojen tavlanmış numunenin kesit boyunca
döküm yönüne paralel inter-metalik görüntüleri yer
almaktadır. Yapılan inter-metalik en ve boy ölçümüne göre,
homojen tav sonrasında inter-metaliklerin nispeten
küçüldüğü görülmüştür.

Şekil 5’te döküm kalınlığındaki numunenin kesit boyunca
merkez hattı segregasyonunun (MHS), merkeze olan
mesafesini göstermektedir. Bu değer 0,35 mm olarak
ölçülmüştür. Hızlı dökümün etkisi ile MHS’nin, üst yüzeye
daha yakın bölgede yer aldığı görülmektedir.

Şekil 5. Döküm kalınlığında kesit boyunca merkez hattı
segregasyon görüntüsü
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Şekil 6’da, ara tav sonrasında kesit boyunca döküm yönüne
paralel mikro yapı görüntüsü yer almaktadır. Homojen tav
sonrası büyüyen taneler, haddeleme prosesindeki
deformasyon etkisi ile birlikte, malzeme üzerinde biriken
enerji sayesinde, yeniden kristalleşme tavı sonrasında daha
ince ve eş eksenli hale gelmiştir. Ancak malzeme üst
yüzeyinde daha kaba taneler varlığını devam ettirmektedir.

2019 İstanbul

3.3 Nihai Ürün Mat Yüzey İncelemesi
Şekil 8’de standart döküm malzeme ile daha ince kalınlıkta
dökülmüş malzemelerin nihai kalınlıktaki mat yüzeyleri
karşılaştırılmıştır. Bu görüntüler incelendiğinde, nihai
malzemelerin yüzeyler arasında önemli bir fark
görülmemiştir.

(a)
(b)
Şekil 8.a) Standart kalınlıkta dökülmüş b) İnce dökülmüş
malzemelerin nihai kalınlıktaki mat yüzey görüntüleri
Şekil 6. Ara tav sonrasında kesit boyunca döküm yönüne
paralel mikro yapı görüntüleri.
Şekil 7’de standart döküm malzeme ile daha ince kalınlıkta
dökülmüş ve homojen tav uygulanmış malzemelerin ara tav
sonrası MHS görüntüleri yer almaktadır. İnce döküm
malzemenin yapısındaki inter-metaliklerin, standart döküm
ile benzer yapıda olduğu görülmektedir.

3.4 Mekanik Test Sonuçları
Çizelge 2’de standart döküm malzeme ile daha ince
kalınlıkta dökülmüş malzemelerin mekanik test sonuçları
karşılaştırılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, ince dökümün,
nihai ürünün mekanik özelliklerine olumsuz bir etkisinin
olmadığı tespit edilmiştir.
Çizelge 2. Nihai Tavlı Malzemenin Mekanik Test Sonucu
Standart Döküm
İnce Döküm
Akma Muk, MPa
89
88
Çekme Muk, MPa
107
105
Uzama, %
5,4
4,4
4. Sonuç

(a)

(b)
Şekil 7. a) Standart döküm b) İnce döküm malzemelerin ara
tav sonrası kesit boyunca döküm yönüne paralel MHS
görüntüleri.
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İkiz merdaneli sürekli döküm teknolojisi ile standart
kalınlıklardan daha ince kalınlıklarda 8006 alaşımı
dökülmüş ve proses edilmiştir.

-

İnce kalınlıkta dökülen malzemenin yapısındaki intermetalikler standart kalınlıkta dökülen malzemeye göre
daha iri olmasına rağmen, homojen tav sonrası küçülüp,
dağılmaktadır.

-

Nihai ürünün mat yüzeyi, standart döküm ürünlerinin
yüzeyi ile karşılaştırıldığında, ince dökümün nihai
yüzeye olumsuz bir etkisini olmadığı tespit edilmiştir.

-

Malzemenin mekanik özellikleri, standart döküm
ürünlerinin mekanik özelliklerini karşılamaktadır.

-

İnce kalınlıkta dökme rulo üretimi sayesinde, soğuk
hadde tezgahında ekstra kapasite kazanılmıştır. Ayrıca
hadde prosesinin süresinin kısalması ile birlikte enerji
ve diğer maliyetlerden tasarruf sağlanmıştır.
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