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SUNU!
Türk!ye Döküm Sanay!c!ler! Derne"! - TÜDÖKSAD tarafından düzenlenen “Döküm Kongreler!” !çer!"! ve orga-
n!zasyon yetene"!yle Türk!ye’de kend! alanında yapılan en kapsamlı etk!nl!k olarak öne çıkmaktadır.

Daha öncek! yıllarda !k! yılda b!r yapılan Döküm Kongrem!z! 2017 yılından ba%layarak Ank!ros/Turkcast fuar-
larının olmadı"ı yıllarda “Ulusal”, fuarların oldu"u yılda !se “Uluslararası” n!tel!kte yapmayı kararla%tırmı%tık. 
Bu çerçevede ulusal düzeyde !lk! 2017’de Esk!%eh!r’de, !k!nc!s!n! !se 2019’da $zm!r’de gerçekle%t!rd!"!m!z Ulusal 
Döküm Kongreler!m!z beklent!ler!n üzer!nde b!r katılımla gerçekle%m!%t!.

2020 yılında “Uluslararası” ve 2021 yılında “Ulusal” düzeyde yapmayı planladı"ımız kongreler!m!z! Cov!d-19 
pandem!s!n!n get!rd!"! kısıtlamalardan dolayı gerçekle%t!remed!k. 2019 yılı sonunda $zm!r’de gerçekle%t!rd!"!-
m!z 2.Ulusal Döküm Kongres!nden bu yana üç yıl g!b! uzun b!r zaman geçt!. Yen!den b!r araya gelecek olma-
mızın heyecanını ya%ıyoruz. Pandem! sürec!nde yüz yüze yapılan etk!nl!kler!n ve bulu%maların ne kadar de"erl! 
oldu"unu b!r kez daha anlamı% olduk. 2016-2019 yılları arasında dört yıl üst üste !k! uluslararası, !k! de ulusal 
kongre düzenled!kten sonra uzun b!r süre b!r araya gelememek b!zlere burukluk ya%atsa da 11.Uluslararası 
Kongrem!z!n hazırlık çalı%maları h!ç ara vermeden devam ett!.

Sürekl! de"!%en ve gel!%en b!r yapıya sah!p olan döküm sektöründe büyümey! devam ett!rmek, gel!%me adına 
atılan tüm adımları !zleyerek her zaman döngünün !ç!nde yer almak; ancak sürekl! uyumun sa"lanması, yen! 
teknoloj! ve uygulamaların tak!p ed!lmes!, payla%ılması sayes!nde mümkündür. “Dökümün Gelece"!n! Konu%u-
yoruz” ana temasıyla gerçekle%ecek olan 11. Uluslararası Döküm Kongres! sektörümüze ve meslekta%larımıza 
son gel!%meler! payla%mak ve b!lg! b!r!k!m!n! arttırmak noktalarında e%s!z b!r fırsat sunuyor.

Kongre Danı%ma Kurulumuz tarafından ana teması “Dökümün Gelece"!n! Konu%uyoruz” olarak bel!rlenen 
11. Uluslararası Döküm Kongrem!z! Metal döküm sektörüne da!r akadem!k, teknoloj!k, ekonom!k ve yönetsel
b!r!k!m! katılımcılarla payla%mak amacı ve hedef!yle gerçekle%t!r!yoruz. Kongrem!zde; döküm sektöründe e"!-
t!m, yen! malzemeler, çevre, !% güvenl!"!, enerj! ver!ml!l!"!, mal!yet, sürdürüleb!l!rl!k, ver!ml!l!k, karlılık, Ar-Ge, 
!novasyon, yen! üret!m ve kontrol teknoloj!ler! konularında 37’! sözlü, 11’! poster olmak üzere toplam 48 sunum 
yer alıyor.

11. Uluslararası Döküm Kongrem!zde 37 sözlü b!ld!r! 6 oturumda !k! buçuk gün boyunca katılımcılarıyla bulu-
%acak. 6-8 Ek!m 2022 tar!hler! arasında $stanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkez!nde Ank!ros/Turkcast fuarla-
rıyla b!rl!kte düzenlenen kongrem!ze kabul ed!len sözlü ve poster sunum makaleler!n! B!ld!r! K!tabı !le s!zlere 
ula%tırıyoruz.

11. Uluslararası Döküm Kongrem!zde; davetl! konu%macılarımız Yaylalı Günay (Dökta% - Günay Danı%manlık)
“Dünya ve Türk Döküm Sektörü Gel!%!m! ve Gelece"!”, Dr. Fynn-W!llem Lohe (CAEF - Avrupa Dökümcüler 
B!rl!"!) “Avrupa Döküm Sanay!s!n!n Gelece"! ve R!skler!”, José Jav!er González (WFO Dünya Dökümcüler 
B!rl!"!) !se, “Global Döküm Sanay!s!nde Mevcut Durum ve Gelece"e Bakı%” ba%lıklı konu%malarıyla s!z de"erl! 
katılımcılarımızla bulu%acak.

Kongre oturumlarında sunulacak tüm sözlü ve poster sunumlarının tam met!nler! Kongre B!ld!r!ler! K!tabında 
oldu"u g!b! TÜDÖKSAD Akadem! web sayfası akadem!.tudoksad.org. tr adres!nde yayınlanmı% olup; Kongre 
Danı%ma Kurulu ve Kongre Yürütme Kurulu üyeler!m!ze bu öneml! organ!zasyonu mümkün kılmalarından 
dolayı !çten te%ekkürler!m!z! ve %ükranlarımızı sunarız.

Ayrıca, de"erl! destekler!n! es!rgemeyen TÜDÖKSAD Kurumsal Sponsorları; ASK Chem!cals, Aveks, Çukurova 
K!mya, Ekspert Mümess!ll!k, Hannover-Messe Ank!ros Fuarcılık, Haznedar Durer Refratrer, Heraeus Electro 
N!te, Metko Hüttenes-Albertus K!mya, Meta-Mak Metalurj!, Tosçel!k Granül !le Kongrem!z!n Sponsorları; BDM 
B!lg!no"lu Döküm ve Foceso Türk!ye f!rmalarına te%ekkür eder!z.

EK$M 2022

Tunça& C"hang"r %en
$% Gel!%t!rme D!rektörü - Türk!ye Döküm Sanay!c!ler! Derne"! 
Yürütme Kurulu Üyes! – 11.Uluslararası Döküm Kongres!



PREFACE
The "Foundry Congresses" organ!zed by TUDOKSAD the Turk!sh Foundry Assoc!at!on stands out as the most 
comprehens!ve event !n !ts f!eld !n Turkey w!th !ts content and organ!zat!onal capab!l!ty.

Start!ng from 2017, we have started to organ!ze the Foundry Congress every year, w!th a landmark dec!s!on. 
We cont!nue to organ!ze Internat!onal Foundry Congresses !n conjunct!on w!th Ank!ros-Turkcast Fa!rs b!year-
ly and !n the follow!ng years we arrange "Nat!onal Foundry Congresses". In th!s context, our Nat!onal Foundry 
Congresses, the f!rst of wh!ch were held !n Esk!seh!r !n 2017 and the second one !n Izm!r !n 2019, completed 
w!th !mpress!ve part!c!pat!on numbers above expectat!ons.

Due to the restr!ct!ons !mposed by the Cov!d-19 pandem!c, TUDOKSAD Foundry Congresses had to take a 
break !n the last two years. It has been three years s!nce the 2nd Nat!onal Foundry Congress we held !n Izm!r 
at the end of 2019. After th!s long and challeng!ng per!od, we are !ncred!bly exc!ted to meet aga!n as a whole 
!ndustry. We have once aga!n understood how valuable face-to-face events and meet!ngs are dur!ng the 
pandem!c process. Although we were deeply saddened not to be able to get together for a long t!me after 
hold!ng two !nternat!onal and two nat!onal congresses for four consecut!ve years between 2016-2019, the 
preparatory work for our 11th Internat!onal Congress cont!nued w!thout !nterrupt!on.

To cont!nue to grow !n the metal cast!ng !ndustry, wh!ch has a constantly chang!ng and develop!ng structure, 
to always take part !n the cycle by follow!ng all the steps taken for development; !s poss!ble by ensur!ng con-
t!nuous harmony, follow!ng and shar!ng new technolog!es and appl!cat!ons. The 11th Internat!onal Foundry 
Congress, wh!ch w!ll be held w!th the motto “Let's Talk the Future of Metal Cast!ng”, o&ers a un!que opportu-
n!ty to our !ndustry and our colleagues to share the latest developments and !ncrease the!r knowledge.

11th Internat!onal Foundry Congress !s to be held w!th the motto "Let's Talk the Future of Metal Cast!ng", de-
f!ned by our Congress Adv!sory Board, w!th the a!m and goal of shar!ng the academ!c, technolog!cal, econo-
m!c and adm!n!strat!ve knowledge of the metal cast!ng !ndustry. We are go!ng to follow 37 oral and 11 poster 
presentat!ons on educat!on, new mater!als and alloys, env!ronment, occupat!onal safety, energy e&!c!ency, 
cost, susta!nab!l!ty, e&!c!ency, prof!tab!l!ty, R&D, !nnovat!on, new product!on and control technolog!es !n the 
foundry !ndustry.

The art!cles of the all presentat!ons w!th!n the scope of the 11th Internat!onal Foundry Congress are !ncluded 
!n the Congress Proceed!ngs book, wh!ch !s publ!shed d!g!tally.

We are go!ng to host esteemed !nv!ted speakers dur!ng the congress; Yaylalı Günay (Doktas Dokumculuk - 
Gunay Consult!ng) “Development and Future of the World and Turk!sh Cast!ng Industry”, Dr. Fynn-W!llem 
Lohe (CAEF - European Foundry Assoc!at!on) "Future and R!sks of the European Cast!ng Industry” and José 
Jav!er González (WFO World Foundry Organ!zat!on) w!th h!s speech t!tled "Current S!tuat!on and Future 
Outlook !n the Global Cast!ng Industry”.

The full art!cles of all presentat!ons are ava!lable !n the Congress Proceed!ngs Book, as well as on the TUDOK-
SAD Academy web page akadem!.tudoksad.org.tr. We would l!ke to express our s!ncere thanks and grat!tude 
to our Congress Adv!sory Board and Congress Organ!z!ng Comm!ttee members for mak!ng th!s !mportant 
organ!zat!on poss!ble for the !ndustry.

In add!t!on, we would l!ke to express our grat!tude to TUDOKSAD Corporate Sponsors, ASK Chem!cals, Aveks, 
Çukurova K!mya, Ekspert Mümess!ll!k, Hannover-Messe Ank!ros Fa!rs, Haznedar Durer Refractor!es, Heraeus 
Electro-N!te, Metko Hüttenes-Albertus K!mya, Meta-Mak Metalurj!, Tosçel!k Granül and Congress Sponsors; 
BDM B!lg!no"lu Döküm and Foceso Turkey.
OCTOBER 2022

Tunça& C"hang"r %en
Bus!ness Development D!rector – TUDOKSAD Turk!sh Foundry Assoc!at!on
Congress Organ!z!ng Comm!ttee Member – 11th Internat!onal Foundry Congress
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DÜNYA ve TÜRK DÖKÜM SEKTÖRÜ 
GEL!%!M! ve GELECE#!

Yaylalı GÜNAY
(Dökta!), (Günay Danı!manlık)

ÖZET
Otomot!v sektöründek! son yıllardak! hızlı de"!%!m, önümüzdek! 10 yıl  ve sonrasında, dünya otomot!v sanay! ve otomo-
t!v ürünler! kullanımı konularında öneml! gel!%meler!n ya%anılaca"ına !%aret etmekted!r.
Araç haf!flet!lmes! !ç!n güç s!stemler!ndek! de"!%!m!n ötes!nde, karasör! ve platformlarda da, alı%ılmı% çel!k karkas ve saç 
levha yer!ne, alum!nyum levha, ekstruzyon ve alum!nyum döküm kullanımı artmaktadır. Bu dönü%ümün ötes!nde kar-
bon f!ber, takv!yel! plast!kler, nano part!kül takv!yel! çel!k malzemeler yarı%ta olduklarını atılımları !le göstermekted!rler. 
Türk döküm sektörünün büyüme ver!ler! de, bu gel!%meye uymaktadır.
Dünya ülkeler!, üret!m ve kullanım em!syonları !le atmosferde b!r!ken CO2 sev!yes!n!n dünyayı a%ırı ısıtaca"ı, kutup buz-
larının er!mes!, den!z sev!yes!n!n yükselmes!, tarımda rekolte r!skler!, flora ve faunanın ya%amına etk!s! açısından ısınma-
nın 2100 senes!nde max 1.5 C olarak tutulmasını 2019 tar!hl! Par!s Anla%ması !lehedef olarak koymu%lardır.
Atmosfere CO2 ve NOx atan ve kömür/petrol ürünler! kullanan fabr!kalar, mak!nalar, nak!l araçları, evler vs’den CO2 atık-
larını sıfırlamaları hedef! konulmu%tur. Bunun sa"lanması !ç!n uluslararası b!rçok ceza! madde, yönetmel!k ve hedefler 
konulmu%, kurallara uymayan ülkeler!n ürünler!n!n alınmaması, pol!t!k baskılar ve !thalatta sınır kapılarında ek verg!ler 
alınması uygulanması kararla%tırılmı%tır.
Traf!"e çıkacak tüm araçlarda elektr!f!kasyon, çel!k, alum!nyum, ç!mento, gübre üret!m!nde alternet!f teknoloj!ler, do"a-
nın tüm kaynaklarından ye%!l enerj! üret!lmes!, bu hedefler do"rultusunda yapı de"!%t!rmekted!r.
Tüm bu sektörlere ürün veren döküm sanay! de, bu akıma uygun olarak yapı de"!%!kl!"! yapmak zorunda olup, yen!len-
mekte, mevcut tes!s ve yen! devreye sokulan mak!nalar !le üret!mde karbon em!syonu ve %!rket yönet!m!nde „sürdü-
rüleb!l!l!rl!k“ ön plana çıkmaktadır. #!rketler, hem ye%!l enerj! kullanmak, hem de ürün gamını yen!lemek yolundadırlar.
Tebl!"de, bu yapı ve çalı%ma %ekl! de"!%!m!n!n döküm sektörüne etk!ler! ve sektörün de"!%!m çalı%maları de"erlend!r!l-
mekted!r.
Anahtar kel"meler: Em!syon l!m!tler!, araç elektr!f!kasyonu, dökümde enerj! dönü%ümü, enerj! kullanımı

SUMMARY:
The rap!d change of the automot!ve sector !n recent years, !nd!cates that there w!ll be s!gn!f!cant developments !n the 
global automot!ve !ndustry and the use/sales of automot!ve products !n the next 10 years and beyond.
In add!t!on to the rad!cal change of the power systems to meet em!ss!on standards and we!ght reduct!on targets, the 
use of l!ghtly des!gned cast!ngs, sheet metal or extrus!ons from alum!num are replac!ng class!c steel usage. Beyond th!s 
transformat!on, carbon f!ber, re!nforced plast!cs, steel re!nforced w!th nano part!cles are also !n the race. 
The growth of the Turk!sh foundry !ndustry also show close compl!ance w!th th!s transformat!on.
World countr!es have agreed to set up a target for the overheat!ng of the atmosphere by 2100 as max. + 1.5 C, w!th the 
anx!ety and v!ew that the CO2 bu!ld-up !n the atmosphere due to the uncontrolled product!on em!ss!ons w!ll result !n 
overheat!ng of the earth, melt!ng of the polar !ce, r!se of the sea levels, fam!ne !n agr!culture, negat!ve e&ects on fauna 
and flora.
To ach!eve th!s target, !t !s a!med to drast!cally reduce the CO2 waste em!ss!ons from factor!es, mach!nery, transport 
veh!cles, houses and stop usage of coal/petroleum products.
In order to reach these targets, many !nternat!onal legal penalt!es, regulat!ons and targets have been set. It has been 
dec!ded that !mports from those countr!es not apply!ng these rules w!ll be banned, pol!t!cal pressures and extra !mport 
taxes at the borders w!ll be appl!ed.
There !s an ongo!ng transformat!on to comply w!th these regulat!ons as electr!f!cat!on of all veh!cles and transportat!on, 
alternat!ve green technolog!es for manufacture of steel, alum!num, cement, fert!l!zers and product!on of green energy 
from all poss!ble fac!l!t!es of the nature.
Foundry !ndustry, supply!ng to all these !ndustr!es, must be and !s on the move to convert ex!st!ng product!on metho-
dolog!es, mater!als to comply w!th these new rules. Ex!st!ng fac!l!t!es as well as newly bought mach!nery, product!on 
em!ss!ons at all phases are targeted to be controlled to reach “susta!nab!l!ty”.
Factor!es have to use “green energy” as well as renew the!r product portfol!o based on reduced em!ss!ons.
The e&ects of th!s change and the new way of work!ng !n the foundry !ndustry !s be!ng stud!ed !n th!s paper.
Key words: Em!ss!on l!m!ts, veh!cle electr!f!cat!on, hydrogen as a power source, energy transformat!on and usage.



2

1) G!R!%:
MÖ 8000’l! yıllara tar!hlenen !nsanlı"ın !lk metalle tanı%masından sonra, bu metaller! %ek!llend!r!p 
günlük hayat, av ve kend!n! korumada kullanma  yolu metale döküm veya dövme !le %ek!l verme !le 
!lerled!. Her dönem gel!%en döküm teknoloj!s! günlük hayata g!rd!. Sanay!  devr!mler! !le üret!m!n 
b!r parçası hal!ne geld!. 

Sanay!ler! gel!%m!% ülkeler !lk ba%larda döküm üret!m!n! ülkeler!nde tutmalarına ra"men, çok tek-
noloj!k olmayan klas!k döküm !%!n! mal!yetler! daha dü%ük çevre ülkelere veya !%ç!l!"!n çok dü%ük 
oldu"u uzak ülkelere b!raktılar. Zamanla bu ta%eron ülkeler, !%!n teknoloj!s!n! ve gel!%t!rmes! yete-
ne"!ne gel!nce, ana ülkelerdek! döküm tes!sler! artık rekabet edemey!p teknoloj!k olarak stratej!k 
ürünler har!ç olarak, !%! bu yan ülkelere bıraktılar.

Bütün bunların yanında, döküm üret!m! tozlu, emek yo"un, enerj! kullanan b!r sektör oldu"undan, 
dünyadak! ekoloj!k düzenlemelere uyma mal!yetler!n! de, bu yan ülkelere aktardılar.Bunu tak!p 
etmek !ç!n çok sıkı kurallar ve cezaları da beraber!nde get!rd!ler.

Yen! nes!l döküm !%!, a) hem dünyadak! çevre k!rlet!lmes! kurallarına uyacak, b) CO2 üretmeyen 
enerj!ler kullanacak c) enerj!, malzeme, !%ç!l!k mal!yetler! kontrollu olacak d) yüksek ver!ml!l!kte 
çalı%acak e) ürünü konseptten, b!tm!% hale get!recek teknoloj!ye sah!p olacak f) tam serbest! !ç!n, 
kend! raf malı/pazar ürününü üreteb!lecek yönde gel!%mel!. Bu  safhalara ula%amayanlar, yan sa-
nay! olarak kalarak, sanay!ler! gel!%m!% ülkeler!n tesl!matcısı olup, ya%ama ve kar !ç!n bu f!rmalara 
ba"lı olacaklardır. 

Tüm dünyada sayısalla%ma, !nternet kulllanımının artması, ekoloj!, %eh!rle%me, ya%lı oranının yük-
selmes!, farklılıklara yönelme g!b! konular neden! !le üret!m sektörler! yapı de"!%!kl!"!ne g!tmek zo-
runda kalmaktadırlar. $% yapı% %ek!ller!n!n klas!k endüstr! kurallarının dı%ına ta%tı"ı, !nsan beyn!n!n 
kullanmadı"ı rezervler!n!n devreye g!rme baskısı !le üret!m, pazarlama, ya%am alı%kanlıkları, reka-
betc!l!"!n yen! evreler!ndek! de"!%!m tüm sektörler! etk!lemekted!r.Metal sektörü, de"!%!m ya%ayan 
tüm sektörlere h!zmet verd!"! !ç!n bu yen! yapılanmadan etk!lenmes! beklen!lmel!d!r.Her yapılanın 
satılab!ld!"!, yen! f!k!r ve üret!m %ek!ller!n!n devreye g!rmed!"! ve çevre ko%ullarını göz önüne alma-
yan b!r yapının, bu yen! ve çalkantılı dünyada yer!n! koruyab!lmes! çok zor görülmekted!r.

II) DÖKÜM SEKTÖRÜNÜN GEL$#$ME UYUMU
1)Sektörün Gel"$"m Yönü:
Döküm sektörünü yıllar boyunca etk!leyen ve gel!%!m yönünü ç!zen b!rçok faktör ve süreç olmu%tur. 
Sektör bu taleplere uyum sa"larken, daha ver!ml!, rantabıl ve daha enerj! tasarruflu olu%maları !ç!n 
b!r ortak g!b! hareket etm!%, b!rçok konuda da öncülük ederek, gel!%mey! hızlandırmı%tır. (#ek!l  1)
Sektörün ana pazarlarına bakıldı"ında, pazarın %75’!n! olu%turan !lk 4 döküm pazarının önümüzde-
k! 10 yıl !ç!nde öneml! de"!%!me u"rayaca"ı b!l!nmekted!r.
Yen! yapıya uymak !ç!n atılım ve de"!%!m ya%ayan döküm pazarları:

a)Otomot!v sanay! (araç sah!b! olma heves!n!n azalması, %eh!r !ç!nde oturma, araç k!ralama, oto-
nom taks!ler, otomob!l!n b!r göster!% aracı olmaktan çıkması)
b)Enerj! üret!m! (Rüzgar, güne% ve b!o enerj!ye geç!lmes!)
c)Elektr!k/elektron!k aletler (küçülen c!hazlar, çok !%lev! yapan tek c!haz, haf!f kompoz!tler kulla-
nımı)
d)Beyaz e%ya (çok maksatlı tek c!haz, c!hazların ortak kullanımı)
Bu sektörlerdek! de"!%!m !ncelend!"!nde, 
a)N!ha! ürünlerdek! yapısal de"!%!m neden! !le döküm parçalara taleb!n azaldı"ı, 
b)Malzeme t!pler!nde ve kullanım m!ktarlarında de"!%!m ya%andı"ı, 
c)Üret!m yerler!n!n !se mevcut sanay!le%m!% ülkelerden, son ürünün satıldı"ı yerlere do"ru kaydı"ı 
gözlenmekted!r.
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%ek"l 1. Döküm sektörünü etk!leyen stratej!k m!henk ta%ları

Bütün bu gel!%meler!n devamı olarak, gelece"!n sürükley!c! ve yaratıcılık gerekt!ren konuları dün-
yada ya%amı kolayla%tıracak, sürekl!l!"!n! sa"layacak ve tüm ülke ve b!reyler!n katılımını gerekt!ren 
uygulamalar olarak ortaya çıkmaktadır.
2)Döküm parça taleb!n!, teknoloj!s!n! ve rekabet gücünü etk!leyecek faktörler:
-Araçlarda elektr!f!kasyon
-Araçlarda h!br!tle%me,
-Yakıt hücrel! araçlar,
-Araçların küçülmes!,
-Araç haf!flemes!,
-Araç kullanımında ve pazarında üret!m m!ktarını etk!leyecek de"!%!mler,
-#eh!rle%me,
-Uçak, otobüs, kamyonlarda haf!fleme,
-Kullanılan malzemeler!n de"!%!m!,
-Döküm üret!m metodoloj!ler!n!n de"!%!m!,
-3D lazer s!nterleme
-Dökümüm araç/mak!nanın üret!ld!"! yerde üret!lmes! zorunlulu"u,
-Dökümün kullanıldı"ı araç/mak!na/ek!pmanın tüket!m!nde farklıla%ma
-Enerj! üret!m mak!nalarında teknoloj! de"!%!m!
-Alternat!f enerj! üret!m metodları
-#eh!r mob!lyalarında ve !n%aat sektöründe alternat!f malzemeler!n kullanımı

Bütün bu gel!%meler!n devamı olarak, gelece"!n sürükley!c! ve yaratıcılık gerekt!ren konuları dün-
yada ya%amı kolayla%tıracak, sürekl!l!"!n! sa"layacak ve tüm ülke ve b!reyler!n katılımını gerekt!ren 
uygulamalar olarak ortaya çıkmaktadır.

III)DÜNYA ve TÜRK$YE’de DÖKÜM ÜRET$M$ GEL$#$M$
1)DÜNYA !STAT!ST!KLER!:
Dünya döküm üret!m! 2020-22 kr!z!nden çıkarken b!r m!ktar artı% ya%anacak, fakat enerj!, parça 
bulunamaması ve parasal sıkıntılar neden! !le !lk önce otomob!l, daha sonra haf!f/a"ır nakl!ye araç-
ları, yapı ve maden sektörler!n! de !çeren dünya çapında b!r resesyon !le talep ve üret!mde yatay 
b!r sey!r ve azalma beklen!lmekted!r. (#ek!l  2)
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%ek"l 2. Dünya döküm üret!m!n!n yıllara ve bölgelere üret!m tahm!nler!.

%ek"l 3. Avrupa ülkeler!nde döküm üret!m!n! yıllara göre gel!%!m!

Avrupa, kr!zlerden çıkarken, yen! gelen enerj! kr!z! artı%ı yava%latacak, fakat bu gel!%me yen! enerj! 
kaynak arayı%ına ve tasarrufa yararlı olacaktır.  (#ek!l  3)

ABD’de ekonom!k büyümeye paralel olarak, döküm sektörü de kaybed!len üret!m m!ktarlarının b!r 
kısmını ger! alacaktır. ABD’de enerj! f!yatları Avrupa’dak! g!b! artmadı"ı !ç!n, %!rketler üzer!ndek! 
yük AB kadar ya%anımamaktadır.

1995’de ba%layan „Out-Shor!ng“ akımı !le  Ç!n ve H!nd!stan’a g!den döküm parça tem!n!, ya%anılan 
kal!te, f!yat artı%ları, kom!n!kasyon dertler!, uzun ve pahalı nakl!ye bedeller! neden! !le ger! dönmek-
te (Re-Shor!ng) ve ABD döküm üret!m!n! arttırmaktadır.
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%ek"l 4. Metal bazında Türk döküm sektörünün yıllara göre büyümes!

2)TÜRK!YE DÖKÜM !STAT!ST!KLER!:
Dünyanın aks!ne, Türk döküm sektörü !se büyümeye ve pazarlarını gel!%t!rmeye devam etm!%, kr!zl! 
2022-21 yıllarında b!le pazar kaybetmes! d!"er ülkeler!n çok altında kalmı%tır. Kapanan b!rçok Batı 
Avrupa küçük ölçekl! döküm tes!s!n!n bo%alttı"ı hacmın, çok yüksek b!r kal!te sev!yes! ve kal!te 
s!stemler! anlayı%ına ula%mı% uygun f!yatlı ve h!zmet performansı !le çalı%an Türk döküm sektörüne 
yöneld!"! görülmekted!r. 
a)Toplam döküm c!rosu büyümes! (Son 10 yıl):
- 2011 = 2.6 m!lyar (, 2021 = 5.3 m!lyar (
 Büyüme = 2.1 kat (daha fazla c!ro, daha yüksek b!r!m f!yat, alum!nyum döküm !hracatının artması)
b) Dem!r dı%ı döküm:
- 2011= 170 b!n ton, 2021 = 655 b!n ton, 10 yılda 3.9 m!sl! artı%.( Ihracata dayanan Türk döküm sek-
törünün de, haf!fleme akımına uydu"unun b!r gösterges!. )
c) P!k/Sfero döküm
- 2011 =1.010 m!lyon ton, 2021 = 2.015 m!lyon ton. (artı% sadece  %100’de kalmı%tır.) 
-P!k döküm artı%ı 625 b!n t‘dan 920 b!n t‘a = %50, sfero döküm 480 b!n t‘dan, 1090 b!n t‘a = %127 
olması, sıhhatl! b!r üret!m/satı% ve ürün seç!m! görünümü vermekted!r.

d) Döküm sektörü !hracat c!rosu: 
- 2011 = 1.843 m!lyar (,  2021 = 4.480 m!lyar (, (2.4 m!sl! artı%)
e) $hracat tonaj: 
- Dem!r dı%ı,  2011 = 121 b!n ton, 2021 = 522 b!n ton, (4.3 katı artı%.)
- P!k/Sfero, 2011 = 630 b!n ton, 2021= 1280 b!n ton, 2 katı artı% 
f) Alu !hracat c!rosu: 
2013 =(180 b!n ton), 1.24 m!lyar (, 2021 = (578 b!n ton), 2.370 m!lyar (,( %77 artı%)
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Bu büyümen!n Türk döküm satıcılarının pazarı çok !y! de"erlend!rmeler!, g!r!#genl!kler! ve kal!te 
sürekl!l!"! kavramının yerle#m!# olması g!b! b!rçok neden! olup, d!"erler! $talya, Almanya ve bazı 
Do"u Avrupa ülkeler!ndek! döküm tes!sler!n!n mal!yet artı#ları, sektörde karlılı"ın dü#ük olması, 
f!nansman masraflarının yüksekl!"! kar#ısında kapanma, b!rle#meler! sonucu, Türk döküm sanay! 
artan taleb! mevcut bo# kurulu kapas!tes! !le kar#ılayarak, 2020’ye göre 2021’de üret!mde %36,   
(2020 : 2.314.000 t, 2021: 2.963.000 t) !hracatta !se  % 43  büyümü#tür.(2020 : 1.380.000 t, 2021: 
1.979.000 t) (%ek!l: 4)

%ek!l 5’e göre, aynı süre !ç!nde satı# c!rosunun, sadece %14 artması !se !ncelenmes! gereken b!r 
konudur. Artı#ın %50 olarak ucuz olan p!k dökümde olması, daha pahalı olan alum!nyum artı#ının 
%29’da kalması b!r sebep olarak görülmekted!r. Bu da sektör olarak “hacım arttırmak yer!ne, daha 
pahalı ve katma de"erl! ürünlere yönel!nmes!” gere"!n!n güzel b!r gösterges!d!r. 

!ek"l 5. Türk döküm sektörünün yıllara göre satı# c!rosu ve artı# yüzdeler!

!ek"l 6-7. Türk döküm sektörü yıllara göre !hracat c!rosu ve artı# yüzdeler!

Türk döküm sektörü !hracat m!ktarı ton bazında 2021’de %43 artmı#tır. Sektörün !hracat tonajı, 
2020-21 arası %43 artmasına ra"men, !hracat kıymet! !se 4.1 m!lyar &’dan 4.5 m!lyar & artarak, 
sadece %9.8 büyümü#tür. Satı# c!rosunun !hracatta %9.8, toplam satı#ta %14.15 artmı# olması (5.5 
m!lyar &@dan 6.05 m!lyar &‘ya) , satı#ların  % 67’s!n!n !hracat  olması neden!yle, !hracat f!yatlarının 
yerl! pazara göre daha dü#ük oldu"unun gösterges!d!r. Bu terc!h ed!lmemes! gereken b!r pol!t!ka 
olup, döv!z kurunun de"!#!m! #!rket! güç durumda bırakab!l!r. (%ek!l: 6-7 )
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!ek"l 8. Yıllara göre alum!nyum döküm üret!m!, !hracatı (ton ve & c!ro)   

Türk döküm sektöründe çel"k dökümün gel"#"m"

Çel"k Dökümüm Gel"#"m" 
Türk döküm sektöründe !lk öneml! üret!m!n ba#ladı"ı sektör olan çel!k dökümde de benzer b!r
büyüme ve gel!#me ya#anmaktadır. Sektör, 1960’larda yılda 10 b!n ton/yıl olarak ba#layıp, bugün 
yıllık 279 b!n tona ula#mı#tır. Kompl!ke ve büyük tonajlı parçalar üreten sektörün, ana pazarları 
ABD ve Almanya’dır. (%ek!l 8) Satı# ve !hracat b!r!m f!yatlarının 2021-22 arası %30 c!varında dü#-
mes!, f!yat !nd!r!m! veya ürün malzeme ve t!p!n!n de"!#!m!nden olup olmadı"ı !ncelenmel!d!r.
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Üret!m!n büyük b!r yüzdes! jant olmasına ra"men üret!m m!ktarında öneml! b!r büyüme görülmek-
ted!r. (2020 = 449 b!n t, 2021= 578 b!n t. %31 büyüme). Buna ve külçe alum!nyum f!atının enerj! ve 
s!l!syum f!yat yükselmeler!ne ragmen satı% c!rosunun (2020= 2.220 m!lyar (, 2021= 2.330 m!lyar 
(), artmasının sadece %7 olması ve sebepler!, dolayısı !le sektörün ROI (yatırım ger! dönü%ü) yö-
nünden !ncelenmes! ve tedb!r gerekt!ren b!r husus olarak bel!r!yor. (#ek!l  8 )  

Kullanılan kapas!ten!n %58 olması hem pazarda büyüme !ç!n b!r avantaj, fakat yen! yapılmakta 
olan kapas!te yatırımlarının yönlend!rmes! açısından b!r r!skt!r. 

Türk!ye, gerek OEE, gerekse OES ve After Market (AM) pazarların ba%ak f!rmalara öneml! m!ktarda 
ve 22!nc çapa ula%an alum!nyum döküm jant üretmekte ve özell!kle rekabet!n çok yo"un oldu"u 
Avrupa pazarına satmaktadır. (Takr. 17 m!lyon adet/yıl)  AM olarak da, bu pazarın har!c!nde Rusya 
ve d!"er çevre ülkelere ürün yapılmaktadır. (#ek!l: 9) Otomob!l sektörünün gel!%!m! göz önüne 
alınarak, haf!flemes! gereken kamyon ve otobüs sanay!n!n jantlarının da dövme/ekstruzyon olarak 
üreteb!lecek kapas!teye ula%ılması yapılması gereken yatırımlar !ç!n b!r yön olab!lecekt!r. N!tek!m, 
bu yönde b!r yatırım Man!sa’da Max!on tarafından kurulmaya ba%lanılmı%tır.

%ek"l 9. Türk!ye alum!nyum döküm jant üret!m!

Türkiye’de toplam YB pres sayısı  1254 adet, jant üretimi hariç döküm parça üreten AB pres 
sayısı 32 adet olup, yeni yapılacak yatırımlarda bu rakamlara takr. 105 adet daha eklenecektir. 
(#ekil 10) Pres basma yükü aralıkları 100 ile 4000 ton arasında de"i%mekte olup, 1000 ton altı 
pres ço"unluktadır (%91.5).

Yurt dı%ı mü%teri denetimlerinde sorgulanan pres ya%larının kaç oldu"u da de"erlendirilmeye 
alınmalıdır.

Tesislerde, 3200-4000 tonluk preslerin bulunması, kamyon ve a"ır vasıtaların elektrifikasyon 
dönü%ümünde kullanılacak aluminyum döküm parçaların dökümünü sa"layacaktır.
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%ek"l 10. Türk!yede’k! mevcut YB alum!nyum pres-
ler!n!n basma yükü açısından da"ılımı.

Bu toplam 1255 makinanın içinde sadece %8.5’u 1000 ton baskı kapasitesinin üzerinde olup, 
pazarın geli%imi açısından bir risktir. $lgi çekici olan bu makinalar ve aluminyum/zamak üreticisi 
döküm tesislerinin %94’ünün Marmara Bölgesinde bulunmasıdır. Ayrıca, sadece küçük (0.2- 8 
kg/adet) parçalar döküldü"ünü, bunun birço"unun kendi %irketlerinin nihai ürün üretimi için 
oldu"unu ve otomobil ve kamyonların hafifleme ve elektrifikasyon dönü%ümünde, 12-30 kg/
adet a"ırlıkta parçalar için çok az sayıda 2000 ton üstü tezgah oldu"unu görülmektedir. $talya 
ve Almanya’da malzeme, enerji, finansman ve personel temini yükleri ile kapanan birçok küçük 
parça döküm tesisnin i%leri, Türkiye, Slovakya ve Bulgaristan’a yönelmi%tir.

Bunun yanında, Türkiye’de özellikle aluminyum döküm sektöründe yeni tesisler kurulması, 
mevcut tesislere 2000 ton üstü yeni makinalar eklenilmesi gibi önemli büyüme hamleleri de 
görülmektedir. Bu tesislerin ço"u aile i%letmesi ve kontrolunda olan tesisler olup, toplam tona-
jdan  jant üretimi dü%üldükten sonra 350-400 bin ton/yıl aluminyum parça üretimi ile iç ve dı% 
pazara satı% yapmaktadırlar. Önümüzdeki 5 yılda, kapasitelerin ve satı%ların artaca"ı, pazarın 
gitti"i yön olan yüksek baskı güçlü makinalara yatırım beklenilmektedir. 

Türk döküm sektörü son 3 yıldır artan yurtdı%ı döküm talebi ve bitmi% komponent/yedek parça 
sipari%lerini kar%ılamak, eski verimsiz, yüksek enerji kullanan tesis ve makinalar yerine istenilen 
yeni kalite sınırlarına uyabilmek için önemli miktarda makina yatırımı yapmaktadır. Aluminyum 
döküm için 4000 tonluk YB tezgahı dahil, toplam 105 adet yeni YB presi, 8 adet AP presi, pik 
ve sfero için  14  adeti dikey kalıplama olmak üzere toplam 34 yeni kalıplama hattı, bunlara 
sıvı metal sa"layacak endüksiyon ocakları, maça ve temizleme makinaları sipari% edilmi%tir.Bu 
yatırımların, 2’li vardiye olarak çalı%tırılmaları halinde, Türk döküm sektörü kapasitesine yıllık 
650 bin ton dökme demir ve 50 bin ton aluminyum/zamak veya yılda toplam 700 bin ton kat-
kıda bulunacaktır. Bu miktarın takr. 350 bin tonu yedek parça ve kendi ürünleri için olup, 350 
bin tonu ise pazara ve ihracata yönelik olacaktır. Bu yatırımlardan bazıları 2021 ve 22 de devreye 
girmi%, di"erleri ise 2022 sonu ve 23 içinde devreye girmesi planlanmaktadır.
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Türk döküm sektörü, bu kapasite arttırıcı yatırımlarda daha temkinli davranarak, a) Süreçlerde 
digital dönü%üm b) kalite, güvenilirlik ve tekrarlanabilmeyi arttırma c) $sletme verimini AB orta-
lamalarının üzerine çıkarttıcı, d) Enerji kullanımını azaltıcı yatırımlara yönelmelidir.

ARA SONUÇ-1:
Türk “Dökme demir” ve “aluminyum döküm” sektörünün, AB’deki döküm tesislerinin dü%tü"ü 
problemlere yakalanmaması için,  dikkat edilmesi gereken ana husus, bitmi%, montajlı ürün 
yapılması ve bu ürünlerin dizayn safhasında da bulunulmasıdır. Yeni araç, yan sanayi parçaların-
da konseptten parçaya ve seri üretime dizayn sorumlulu"u atılımı yapan ve farklıla%mayı he-
defleyen döküm üreticisi yeni pazarlarda daha sa"lam bir yer edinecektir. Bunun için iddialı 
kurulu%larda, yolluk vs dizaynı yapanların çok ötesinde TÜV onaylı bir mühendislik dizayn ve 
test ekibi olmalıdır. (Full Source Engineering Supplier)

IV)GELECE#!N GEÇERL! SEKTÖRLER!:
Gelece"in sürükleyici ve yaratıcılık gerektiren konularının birço"u döküm sektörü ile dolaylı, 
dolaysız olarak ba"lantılıdır:
a)Temiz enerji
b)Dünyanın ısınmasının önüne geçilmesi, en azından sınırlandırılması,
c)Malzeme alternatifleri,
d)Yiyecek alternatifleri,
e)Su ve suyun geri kazanımı
f)Temiz ve kirletilmeyen dünya
Bunlara ek ve parallel olarak yapıda beklenilen olu%um ve de"i%imler: (Prof.Daron Acemo"-
lu‘nun, “Gelece"in Meseleleri“ )
a) Demografik de"i%im,
b) Göçler ve göçmenler,
c) $klim de"i%ikli"i, bunun yarattı"ı sorunlar ve siyasi, ekonomik kavramlar,
d) De"i%en küreselle%me anlayı%ı,
e) Yeni büyüme stratejileri.
Döküm sektörü bu konularla içinden veya dolaylı olarak etkilenmekte veya onları etkilemekte 
olup, çözümün bir parçası olarak öne çıkmaktadır. Sektörün ana sanayii veya yedek parça san-
ayine çok miktarda ürün vermesi, otomotiv sektörünü ana mü%teri olarak ortaya çıkarmaktadır. 
Bu sektör ürünleri ile çevreyi kirletti"i için cevresel de"i%imde ön plana çıkmakta ve bunun için 
gönüllü olsa da olmasa da, temelde radikal bir yapı de"i%imi içindedir. Dünya döküm üretimi  
yıllar itibari ile geli%mesine, büyümesine ve üretim/tüketim/büyüme bölgelerinin daha dü%ük 
maliyetli ülkelere kaymasına ra"men, temel itici güç epey bir süre daha batı dünyasında kal-
acaktır. Döküme talebin azalaca"ı ana pazar, araçlardaki elektrifikasyon ve ya%am alanları san-
ayilerindeki temel hedef, “ye%ile dönü%üm” olacaktır.

Pazardaki yeni oyunun adı;  Araçların hafifletilmesi, tahrik sisteminin de"i%imi, alternatif malze-
meler kullanılması  olup, hepsi döküm sektörünün bu de"i%imde uymak zorunda oldu"u konu-
lardır.

V) N!Ç!N HAF!FLEME VE ELEKTR!F!KASYON
1990’daki dünyayı sarsan “The Machine that Changed the World” kitabında üretim sektörüne 
Toyota üretim tekni"i ile yön gösteren sektördeki herkesin elinde olan kitap, zaman içinde 
otomobilin kullanımında olan ve olacak de"i%ikliklerle, ya%amdaki öneminin azalması, araçın 
yapısının da de"i%mesi ile farklı bir %ekile dönü%üyor. “The Car, The Rise and Fall of the Machine 
that Made the Modern World” 1990’larda bir vazgeçilmez amaç gibi görülen otomobil, bugün 
bir aksesuar ve hatta çevreyi kirletti"i için suçlanan bir olgu olmakta.
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1)$tici Güçler:
Atmosferde artan CO2 oranı, dünya yüzeyinde sıcaklık seviyelerini arttırmakta, enerji üretimi, 
suya ula%ım, tarım gibi birçok ya%am sistemi farklıla%maktadır. (#ekil: 11) Atmosferdeki CO2 mik-
tarının artması, dünya sıcaklıklarını arttırmaktadır. Isınan hava ile tarım zorla%makta,ürün tipleri 
de"i%mektedir.Binalar içinde, UV ı%ınları ile dikey tarım sistemine geçi% artacaktır.

%ek"l 11. Atmosfere kontrolsuz atılan em!syonlar 
neden! !le ısınan hava 

a) Atmosferin ısınması, buzların erimesine ve deniz suyu seviyesinin, her yıl 3 mm yükselmes-
ine neden olmaktadır. Atmosferin ısınması, kuraklık, artan orman yangınları, dünyadaki toplam 
suyun sadece %3’ünün içilebilir olmasının çözümü olan gelece"in içme suyu kayna"ı kutup 
buzlarının eriyip, tuzlu suya karı%ması, okyanuslardaki akıntı sisteminin yön de"i%tirmesi, deniz 
seviyesinin yükselmesi ve kıyı %ehirlerin su altında kalması gibi birçok insanın ya%amını tehlik-
eye sokacak geli%me, “Yarından Sonra”, “2012”, “Soylent Green” gibi birçok film ve yayın ile 
toplumun dikkati çekilmeye çalı%ılmı%tır. Dünya ülkeleri 2040-2100 yıları aralı"ında, ısınmanın 
1.5 C ile sınırlanması kararını baz olarak alarak, kendi tedbir planlarını açıkladılar. Türkiye’de 
buna 2055 yılı olarak katıldı. Bunların sonucunda,  “ola"an %üpheli” olarak görülen araçlarda 
emisyon sınırlaması yapılması, dizel motorlar yerine elektrik güç kaynaklı araçlar kullanılması, 
fabrikalar, evler, enerji üretiminde atmosfere atı"ın kontrolu gibi birçok kanun ve yönetme-
lik devreye alındı. (#ekil  12) Bunlar arasında, ye%ii enerji kullanmayıp, yüksek karbon ayak izi 
ile üretim yapan ülkelerdeki ürünlerin ithalatında sınırlarında ek vergiler alarak e"itmek veya 
cezalandırma yoluna gidilmektedir. 

b) Bu husus ve alınan kararlar sonucu yapısı de"i%en otomobil, hafif ve a"ır her türlü yolcu ve 
yük ta%ıma sektörü, in%aat sektörü, maden sektörüne ürün üreten döküm sanayini etkilemi%, 
hem miktar, hem de  pik döküm gibi a"ır malzemelerden, aluminyum, magnezyum, kompozitler 
gibi hafif malzemelere geçi%i hızlandırmı%tır
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%ek"l 12. Araç eksoz, sanay! baca, enerj! üret!m!, 
evler em!syonlarının etk!s!

%ek"l 13. Elektr!kl! ve otonom araçların ço"alması 
!le traf!"!n rahatlaması....

c) Bu dönü%ümün, yollardaki tıkanıklıkları azaltaca"ı, %ehirlerin daha ya%anılabilir olaca"ı hes-
aplanmaktadır. (#ekil  13)

Dizel ve benzinli kara, deniz ve hava araçlarının, dünyaya salınan CO2 miktarının %40’ını üret-
mesi nedeni ile, ana de"i%im ve baskı bu sektör üzerine yo"unla%maktadır.
Çe%itli emisyonlarla atmosferi en fazla kirleten ülkeler Çin, ABD, Hindistan, AB olup, Türkiye ilk 
ba%larda bulunmamaktadır.

2)Araçlarda Eksoz Em"syonlarının L"m"tlenmes"
AB’de yeni otomobillerde eksoz emisyon limitleri 2030’dan itibaren benzinli/dizel yakıtlı içten 
yanmalı motorlarla ula%ılamayacak seviyelere dü%ürülmektedir. Eksoz emisyon de"erlerinin 95 
gr/km CO2 de"erinin altına dü%ürülmesi halinde, araçların küçültülüp, hafifletilmesi veya tahrik 
sisteminin elektrikli tipe dönü%türülmesi gerekmektedir. (#ekil: 14 )
Bu limitlere ula%abilmek için araçların hafiflemesi ve petrol yakıtlarının kullanılmaması gereki-
yor.

Eksoz gazı emisyonları sadece CO2 miktarı ile sınırlı olmayıp, CO, NOx ve partikül emisyon-
larını da kapsamaktadır. 
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%ek"l 14. AB ülkeler! otomob!l ve haf!f t!car! araç 
eksoz gazı l!m!tler!

%ek"l 15. AB’de kamyon, otobüs ve a"ır vasıtaların 
yıllara göre eksoz em!syon l!m!tler!

AB’de kamyonların eksoz emisyon limitleri #ekil 15’de gösterilmektedir. Bu limitlerin tutturula-
bilmesi için elektrikli veya hidrojen enerjili motor kullanımı gerekmektedir.  (Limitlerin a%ılması 
halinde, 2025-2029 arasında araç üreticileri a%ılan her gr  CO2/km için araç ba%ına 4250 ( , 
2030’dan itibaren 6800 (/araç ceza ödeyecekler.) 

 Emisyon limitlerine uymak için araçlar hafifletilmeye çalı%ılmaktadır. Bu akımdan, araçların mo-
tor aksamı da etkilenmi%tir. Gerek malzeme de"i%imleri, gerekse et payı incelmeleri ve gerekse 
yanma verimlerinin arttırılması ile ort. 450 kg gelen 4 silindirli bir içten yanmalı motor, bugün 
300 kg’a kadar hafifletilmi%tir. Bu a"ırlı"ın 100 kg’ı Al, 100 kg’ı demir bazlı döküm, 50 kg’ı saç, 
50 kg’I ise plastik veya kompozit malzemelerden olu%maktadır.

Aluminyum ve kompozitlerin kullanımı arttırılarak azaltılan a"ırlık, bataryanın getirdi"i ek a"ırlık 
etkisini bir miktar kar%ılayıp, batarya menzili uzatılabilmektedir. (Aluminyum avantajları: Daha 
hafif, daha yüksek çarpma momentini emebilme, dizayn esnekli"i, saç malzemede daha kolay 
%ekil verilebilmesi, paslanma dayanımı, %90’a yakın geri dönü%üm)
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3)Araçlarda Elektr"f"kasyon ve Döküm Sektörüne Etk"ler":
Elektrifikasyon, özellikle AB ülkelerinin kamuoyu baskısı ile sürekli gündemde tutulmakta, 
AB’den tüm üyeleri ba"layıcı karar ve yönetmelikler çıkarılmaktadır. Yönetmeliklerin geçerli 
olaca"ı AB bölgelerinde üretilecek veya bu bölgeye satılacak araçların 2035 yılından itibaren 
sadece elektrikli olaca"ı ba"layıcı olarak kararla%tırılmaktadır. Ana teması aynı kalmak %artı ile 
temelde ABD, Çin, Avustralya’da benzer kararlar alınmaktadır. Zaman içinde, benzer kararların 
di"er ülkeler tarafından da alınması için ticari ve siyasi ili%kiler olan ülkelere yapılacak baskılarla, 
bu ülkelerde de tarih aynı olmasa bile kararlar alınmak zorunda kalınacaktır.

Elektrifikasyon akımının ba%arılı olabilmesi ve toplum tarafından kabulu birçok faktöre ba"lıdır:
a) Tüm bölgeleri kapsayan ve her zaman kullanılabilecek %arj istasyonları
b) Yeterli tercihan ye%il elektrik üretimi
c) 2035’e kadar sürecek sürede, pahalı batarya ve dü%ük satı% miktarlarının üreticilere finansal 
baskısı,
d) Servis, yedek parça ve eleman e"itimi sistemi,
e) Tek %arjda katetilecek mesafenin dizel motorlar seviyesine ula%ması,
f) Gerek araç alım, gerekse elektrik fiyatları için devlet deste"i.

Otomobiller, dizelden çıkıp hibrit, sonrasında elektrikli ve H2 tahrikli hale dönü%mektedir. Hedef 
atosferin temizlenmesi ve %ehir içi trafi"in rahatlaması. (#ekil: 13’e bakın ) Hafifleyen araçlar-
da, döküm miktarı azalıyor, fakat çok daha karma%ık %ekillere dönü%üyor. BEV ve FCV hariç 
önümüzdeki 15 yılda üretilecek elektrikli HEV ve PHEV’lerde ebad ve gücü küçülse de, güç 
grubunda bir içten yanmalı motor bulunmakta. (#ekil: 16 )

%ek"l 16. Elektr!kl! kullanılan güç grupları

%ek"l 17.  Elektr!kl! aracın güç grubu

BEV, bataryalı bir aracın güç grubunda yapı çok basit ve hafif olup,  yer tutmamaktadır. Tüm 
döküm parçalar aluminyum AB veya YB dökümdür. (#ekil: 17 )



15

%ek"l 18. Elektr!kl! arka kamyon aksı (t!p!k) (1= Kumanda, 2 ve 3= 
Elektr!k güç motoru, 4= #anzıman)

Otomobil için geli%ecek pazar, çevre kuralları, eksoz emisyon limit ve cezaları, petrolun yakıt 
olarak tüketilmesinin anti ekonomikli"i ve toplumun baskısı nedenleri ile elektrikli araçlara do"-
ru yönelmektedir. Geçi% süresinin her geçen yıl geriye çekildi"i görülmekte ve bu günler için 
2030 yılında birçok araç üreticisi %irket sadece elektrikli araç üretece"i anla%ılmaktadır. Bunun 
yanında otomobile sahip olma olgusu azalaca"ından, araç üreticilerinin yüksek karlılıkları azal-
acaktır.

#ehir içi otobüslerde elektrikli araçlar Avrupa, K.Amerika ve Çin’de pazarın tamamını kapsaya-
caktır. Di"er ülkelerde, batarya %arjları günlük çalı%malarına yetti"i için, kullanımları artacaktır.
Kamyonlar için:
a)#ehir içi da"ıtım ve kısa mesafeler için elektrik bataryalı kamyonet ve minibüsler
b)#ehirler arası ve uzun yol araçlarında biyo-dizel, H2-dizel veya fuel cell tahrikli araçlar kulla-
nanılacaktır.

Elektrikli araçlarda motor-%anzımanın yerini elektrik motoru ve basit bir vites kutusu almak-
tadır. Arka aksta ise, her teker elektrik motoru ile ayrı ayrı tahrik edilmektedir. Motor, san-
zıman, transmisyonun yerini elektrik motorlu 4 adet kö%e modulü ve aküler alacaktır. Araçların 
tahriki elektrikli ve hibrit sistemlerle hafiflemekte birlikte, %anzımanlarda küçülmekte ve döküm 
parçaları daha komplike hale gelmektedir.Önümüzdeki 2-3 yılda talep ve üretimde beklenen 
krizlere ra"men tüm tip araçlarda elektrifikasyon veya petrole ba"lı olmayan güç sistemler-
indeki geli%me ve çalı%malar durmayacaktır.

Tipik bir elektrikli arka kamyon aksında, aks ve teker kısmında büyük de"i%iklik olmayıp, motor 
ve %anzıman aksa akupledir.  (#ekil: 18)

Kamyon ve otobüsün hafifletilmesi hedefi ile arka aks malzemesinin sfero döküm yerine alu-
minyum alçak basınç döküme dönü%türülmesi için denemeler de yapılmaktadır.

Araçlarda elektrifikasyonla birlikte ana de"i%im motor parçalarındadır.

2019-40 arasında sadece AB ülkelerinde yapılan araçlarda 2021 verilerine göre artık kullanıl-
mayacak motor vs gibi parçalarda üreticilerinin kaybı 50 milyar (, elektrikli araçlarla gelecek 
yeni parçalarda artı% ise (belki de ba%ka üretilerin üretece"i) 68 milyar (’dur.

$çten yanmalı motorlarda 11 ana döküm parça, %anzımanda 3 ana döküm parça bulunmaktadır. 
(#ekil: 19 )
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%ek"l 19. T!p!k b!r !çten yanmalı motor (solda, 11 parça) ve %anzı-
mandak! (sa"dak!, 3 parça) döküm parça sayısı

%ek"l 20. T!p!k b!r elektr!kl! motor (soldak!,8 parça), %anzıman 
(sa"dak!, 1 parça)

Elektrikli araçlarda ise bu sayı azalmakta, motorda 8 Al-döküm ana parça, %anzımanda ise 1 ana 
Alu-döküm parça bulunmaktadır(#ekil: 20) 

Elektrikli araçlarda ana ve ilk dönü%üm otomobillerde olacak, bunu otobüsler, küçük kamyon-
lar, a"ır kamyonlar izleyecektir. A"ır kamyonlarda hidrojen kullanımı, fuel cell veya yakıt olarak 
H2 kullanan içten yanmalı motorlar denendikten sonra, maden araçlarında, gemilerde, jener-
atörlerde de dönü%üm olacaktır. Karbon ayak izlerini her yıl hesaplayıp, mü%terlerine bldirmek 
ve “sürdürebilirlik” raporlarına koymak zorunda olan kamyon/TIR ile nakliye yaptıran parça 
üreticileri, karbon ayak izlerini azaltmak için, nakliye kamyonları ve filolarının elektrikli veya H2 
yakıtlı olmaları için baskı yapacaklardır.

Elektrik tahrikli araçlar planlanan ve beklenilenden daha hızlı olarak pazarda yerlerini almak-
tadırlar. Çe%itli tip araçlarda 2040 yılına kadar beklenen elektrifikasyon dönü%üm yüzdeleri, 
otomobilde= % 75, otobüste: %60, büyük kamyonlarda: %20, küçük kamyonlarda: %50  (2040 
tahmini) (#ekil: 21 )
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%ek"l 21. Karayollarındak! çe%!tl! t!p aracın 2040 yılındak! tahm!n! 
elektr!f!kasyon beklent!ler!

VI) KAMYON VE OTOBÜSLERDE D!ZEL/BENZ!N YAKITLI !ÇTEN YANMALI MOTOR YER!NE 
GEÇECEK ALTERNAT!FLER 
1)   $çten yanmalı motor olmadan elektrikli motor + %anzıman grubu
a) Dı%arıdan %arj edilen araç üstü bataryalarla, elektrikli güç grubunu hareket ettirilmesi (BEV- 
Battery Electrical Vehicle)  (Uzun vadede elektrik %arj sorunları, tek %arjla yapılacak mesafe gibi 
hususların çözümü ile ön alacak alternatif. Otomobillerde daha yaygın kullanılacak olup, döküm 
sektörünün üretim kaybına neden olacaktır)
Problemleri ise:
- Sık sık %arj mecburiyeti,
- Tek %arjla sınırlı yol alabilmesi
- 3-4 ton a"ırlı"ında bataryalar araçın karayolları a"ırlık limitini zorlaması,
- Yüksek batarya maliyeti,
- Satı% sonrası bakım ve servisin e"itilmesi
$lk kullanım alanları: Otomobiller, da"ıtım araçlarında ilk bataryalı elektrikli araç kullanımı %ehir 
içinde olacak. (Günlük çalı%ma alanı 300 km) Kamyonlarda dönü%üm problemler cözüldükten 
sonra beklenilmekte.
Çin’de hava kirlili"i nedeni ile büyük %ehirlerde tüm otobüsler elektrikli tipe dönü%türülmektedir
Londra’nın me%hur çift katlı otobüsleri peyderpey elektrikli olmaktadır. Elektrikli otobüsün 
dizele göre yakıt maliyeti 3’de 1.
Türkiye’de Temsa ve Otokar ilk %ehir içi dı%arıdan %arj edilen bataryalı elektrikli otobüsleri üret-
mi%tir. Bataryaların a"ırlı"ı ve araç %asisinde yer kaplaması problem olabilmektedir.
b)H2- Fuel Cell (yakıt hücresi) ile araç üstündeki dü%ük a"ırlıktaki bataryaların sürekli %arj edilip, 
elektrikli güç grubunu hareket ettirilmesi (FEV) (Döküm kullanımında azalma var)
Problemleri: 
   - Ye%il hidrojen kullanım zorunlulu"u
   - H2 %arj istasyonu sayısı ve da"ılımı, (H2 istasyonları açık alanlarda kurulmak zorunda)
   - Kazalara kar%ı hidrojen tanklarının (500-900 bar) korunması
   - Yakıtın tüm kimyasal enerjisi elektrik enerjisine dönü%türüldü"ünden verimli bir sistem.
Araçlarda ve özellikle otobüslerde, içten yanmalı motorlar yerine kullanılan yakıt hücresinin 
%ematik görünü%ü. (#ekil 22)  Ana yakıt sudan veya fosil yakıtlardan elde edilen H2 olup, yan-
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ma ve araçı hareket ettirecek enerji ürettikten sonra atık olarak havaya su buharı olarak atılan 
ekolojik ve ekonomik bir sistem olarak kullanımı artacaktır. (2H2 + O2 = 2 H2O). Bu tahrik 
sisteminde döküm ürünler önemli miktarda azalmakta olup, yanma hücresi, transmisyon, fren 
sistemleri, platform ve karasoride kullanılmaktadır.

%ek"l 22. Yakıt hücres! %emat!k görünüm

Elektrikli araçlarda, bataryanın dı%arıdan %arjı yerine veya benzin yerine direkt hidrojen kullan-
ma özellikle kamyon, tren veya gemiler için önemli bir alternatif olarak görülmekte. Hidrojen a) 
ye%il elektrikle sudan b) do"al gazdan c) çöplerden elde edilip, da"ıtım istasyonlarına gönder-
ilmektedir.

$çten yanmalı motorun dizel veya benzin yerine araçtaki hidrojen deposuna 400-900 bar 
basınçla takr. 10 dk’da doldurulmu% sıvı hidrojenle çalı%ması büyük motorlar için ekonomik bir 
yol olarak görülmektedir. Bu sistemde, araçtaki döküm miktarı, aracın yapısı çok de"i%meyece-
ktir.

Uzun yol kamyonlarında, sadece batarya a"ırlıkları 3-5 ton arasında de"i%ece"inden, bu a"ırlık 
kamyonun net ta%ıma kapasitesini dü%ürmektedir, hidrojen yakıtlı sistemler (fuel cell veya içten 
yanmalı motor) daha cazip görülmektedir.

2) $çten yanmalı motorlu güç sistemleri (Döküm sektörü bu alternatiflerde daha az pazar kay-
bedecektir)
   a) Dizel/benzin yerine sıkı%tırılmi% do"al gaz, bio-dizel (ara cözüm)
   -Emisyon miktarı sınırlarını a%ma riski,
   - #ehir sınırları içine girememe
   b) $çten yanmalı, ye%il motorda yakıt olarak H2 kullanımı,
    - H2 doldurma istasyon sayısı ve aralıkları,
    -Basınçlı tank kaza riski 
    -Emisyon sınırlarına uyum avantajı
3-5 ton a"ırlı"ı olaca"ı öngörülen kamyon elektrifikasyonundaki bataryaların, araç ta%ıma 
kapasitesini azaltaca"ı gerekcesi ile, birçok kamyon üreticisi gibi MAN ve DEUTZ’da H2 yakıt 
kullanan içten yanmalı motor üzerinde çalı%maktadır. (#ekil: 23 ) Bir depo hidrojen ile 1000 km 
yol yapılmaktadır.
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%ek"l 23. $çten yanmalı motorun sıvı h!drojen !le ça-
lı%an t!pler!, MAN (üst) ve DEUTZ (Alt)

3)ARAÇLARDA YAPI DE#!%!M!NDE SONUÇ;
a) Araçın “teker üzerinde hareket eden bilgiyara dönü%türecek” tüm bu de"i%im, klasik araç 
yapısında önemli yer tutan gri, küresel grafitli dökme demir ve çelik saç malzemelerin azalarak 
yerlerinin, Al, Mg döküm, hadde Al, yüksek dayanımlı çelik saçlar, kompozit ve karbon fiber 
malzemelerin almasına neden olmaktadır. Mevcut araçlarda, Al kullanımı %15, elektrikli otomo-
billerde  bu oran %50’ye çıkmaktadır.

b)Dünyada tamamen bataryalı araçlara (BEV) geçene kadar (en az 2040) HEV ve PHEV tiplerde 
genelde gücü daha dü%ük olan bir içten yanmalı motor olaca"ından, bu motorların dökümü 
azalarakta olsa bir süre devam edecektir. Hindistan, Rusya, G.Amerika, Türkiye gibi ülkelerde 
bu dönü%üm 5-10 yıl daha gecikecektir. Hızlı %arj istasyon sayıları güvenli sürü% aralıklarında ye-
terli miktarda oldukça, BEV tipi sadece bataryalı araçların üretimi artaca"ından, otomobillerde 
ve otobüslerde motor dökümünün devreden çıkması hızlanacaktır. Dönü%ümde karar, kamyon, 
çekici, sehirlerarası otobüs pazarlarında olacaktır. 

BEV ve Fuel Cell hariç, di"er tüm seçeneklerde dizel ve emisyon yaratmayan yakıt sistemi 
devrede kalıyor olacak. Uzun vadede ye%il-H2’nin ana yakıt olarak gerek fuel cell, gerekse içten 
yanmalı motorlarda dizel yerine kullanılması mümkündür(. Bu durumda motor, kafa, manifold, 
karter, pompa vs gibi parçaların dökümü bir süre daha devam edece"i beklenilmelidir.

4)ARAÇLARDA YA%ANACAK DE#!%!M!N DÖKÜM SEKTÖRÜNE ETK!S!:
a)Büyük hacımlı ve çok silindirli içten yanmalı motorlar daha küçük ve verimli motorlarla 
de"i%ecek, (Döküm sektörüne etkisi “EKS$”)
b)Demir bazlı motorlar yerine Al, Mg veya kompozit motorlar üretilmesi (Toplam döküm mik-
tarına etkisi “EKS$”)
c)Araçlar hafifledi"i ve daha etkin frenleme ve suspansiyon sistemi ile yan ekipmanlar da 
küçülecek (Döküm sektörüne etkisi “ EKS$ “ )
d)Otomatik %anzıman ve diferansiyel ile hafifleme (Döküm sektörüne etkisi “EKS$”)
e)$çten yanmalı motor yerine, elektrikli motor veya H2 kullanılması (Döküm sektörüne etkisi 
“EKS$”)
f)Saç olarak üretilen parçaların, yüksek basınç Al veya Mg olarak üretilmesi  (Döküm sektörüne 
etkisi “ARTI”)

Elektrikli araçlardaki döküm parçalara örnekler: 
Bunlardan bazıları mevcut içten yanmalı motor kullanan araçlarda da olmasına ra"men, elek-



20

trikli araçların a"ırlı"ı, platform yapısı nedeni ile hem %ekil de"i%tirmekte, hem de hafiflemek-
tedir)
-Elektrik motor gövdeleri ve ba"lama ayakları
-Motor ve akü so"utma sistemi,
-Batarya sehpa ve çerçevesi,
-‘Range extender’ ünite gövdesi
-Di%li kutusu
-Fren sistemleri ve teker kö%e grubu
-Süspansiyon, akson
-Kumanda sistemi kutuları
-#asi ve platform parçaları, genelde Al, yüksek basınç 

VII)DÜNYA’DAKI DE#!%!MDE GEL!%MELER!N DÖKÜM SEKTÖRÜ PAZARINA ETK!LER!:
Sektörün her alana ürün vermesi nedeni ile, dünyadaki  geli%melerden kısa sürede etkilenme-
kte, ve toparlanması ana sektörlere göre daha geç ve yava% olmaktadır. Sektör her türlü %artta 
ayakta kalabilmek için, geli%melere yakından izleyip, dünya stratejilerine kulak vermelidir. Bu 
geli%meleri önceden okuyamayıp, gereksiz mali risklere giren döküm tesisleri, sık sık gelen ve 
önümüzdeki dönemlerde daha sıkla%acak bu çalkantılara ayak uyduramayıp, küçülmekte veya 
pazardan silinmektedirler.

1)DÖKÜM ÜRET!C!LER!N!N KAR MARJLARINI ETK!LEYEN GEL!%MELER:
Döküm sektörünün, bu yeni üretim ve pazar yapısına uyması ve oyuna katılması yeterli ol-
mayıp, çalı%ma %ekil ve sistemlerini de, verimlilik, emisyon, eleman bulundurma ve mühendis-
lik açılarından de"i%tirmesi gerekecektir.Belirli bir yönetim anlayı%ına ula%amamı%, uluslararası 
pazarın kurallarına uyamayan tesisler, Dünya’da sık sık ya%anmakta olan çalkantılara, pazarın 
de"i%imlerine uymakta zorlanmakta, mali durumları gittikçe negatif seviyelere gelmekte, 
de"i%imi öngören yeni nesil beyinleri cezbedemediklerinden zarar ederek pazardan çekilmekte 
veya satılmaktadırlar.

Sektörde de"i%imin ya%andı"ı konular: 
a)Salgınlar, sava%lar, enerji krizleri, malzemenin temin zorlukları, fiyatları sektörde çalı%ma ve 
pazarda kalabilme hususunu ön plana çıkarmı%tır.
b)Dökme demir ve dövme parçaların alternatif hafif parçalarla rekabetinde, dizayn, %ekil ve 
fonksiyon açı%ından yeniden %ekillendirilmesi ön plana çıkmı%tır
c)Al ve Mg gibi daha hafif malzemelere geçi%te artı%, fakat bu artı% için Al ve Mg üretim tesisler-
inde yeterli bo% kapasite olmasından, yeni yatırımlara gerek olmaması. Yüksek basınçtan, alçak 
basınça yönelme.
d)Dökme demir için dünyada yeterli kapasite olması nedeni ile AB ve ABD’de yeni yatırım-
lara gerek görülmemekte. Üretimin, dü%ük maliyetli yakın ülkelere (Meksika, Türkiye, Hindistan) 
kayma olasılı"ı
e)Elektrikli araçların beklenilen ve planlanandan daha hızlı devreye girmesi nedeni ile, içten 
yanmalı motor üretimi yapan döküm tesislerinin yeni i%ler aramaları veya motor dökümü için 
alternatif/daha ucuz/hafif üretim teknikleri geli%tirmeleri gerekmekte. Sava% sonrası ya%anan 
enerji krizi ve artan petrol fiyatları nedeni ile elektrikli veya H2 yakıtlı araçların devreye giri%i 
öne çekilmektedir.
f)Artan araç, parça ve hammadde maliyetleri ve süreleri nedeni ile yakın kaynaklardan ürün 
temini öne çıkmaktadır.
g)Fiyat indir ve rekabet baskısı, azalan adetler
-AB hafif ve a"ır vasıta üretimi ve planlarının aksaması, döküm sipari%lerinin azalması
h)Küçük/orta döküm tesislerinin hammadde, enerjinin finansmanı, eleman kayıpları, zorunlu 
fiyat artı%larını çok geç alabilmeleri, AB dı%ında daha dü%ük maliyetli üretim, çevre/emisyon/
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yeni kuralların maliyetlere baskıları nedenleri ile kapanma, devretmeleri.

AB’de, özellikle $talya ve Almanya’da aluminyum döküm tesislerinin aile düzeyinde olanlar kap-
anmakta, birle%mekte veya satılmaktadır. Büyük tesisler ise birkaçı hariç mali sıkıntı içinde çalı%-
maya devam etmektedir. Sava%, Covit ve artan enflasyon nedeni ile bu tesislerin mal verdikleri 
pazarlarda daralma olmasının yanında, kurulu döküm kapasitesinin talebin üzerinde oldu"u 
görülmektedir. Buna ragmen, mevcut tesisler ve Çin, Hindistan’ın katkısı ile 2022’de 76 milyar 
$ olan dünya aluminyum döküm pazarının, enerji bedelindeki artı% dahil olarak, 2026’da  100 
milyar $’a ula%aca"ı tahmin edilmektedir.

Bu son yıllarda $talya, Almanya ve Fransa’daki döküm tesislerinin finansal tabloları bir i%let-
menin uzun süre dayanabilmesinden öte de"erlerdedir. Bu tesisler, dü%ük fiyatlarla satı%, verim-
lili"i ve teknolojiyi  arttırıcı yatırımlar yapmama, do"ru ürünler seçmeme ve maalesef gelmekte 
olan dünya krizlerine önceden tedbir almamanın açısını ya%amaktadırlar. (#ekil 24,25)

%ek"l 24 - 25. $talyan  tes!sler!n!n f!nansal sonuçla-
rının malzeme t!p!ne göre de"!%!m!
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2)%!RKETLER!N GÜÇ DURUMDA KALMALARININ ANA NEDENLER!:
a) Stratejilerinin bulunmaması veya pe%inden ko%ulmaması
b) Problem çözme yeteneklerinin olmaması veya körlenmi% olması.”

3)TÜRK DÖKÜM SEKTÖRÜNÜN DURUMU:
Türk döküm sektörünün ana hedefi  bu sıkıntılara dü%meden ayakta kalabilme, büyüme, te-
knolojik atılımlar yapabilme, maliyetlerini dü%ürme, döküm de"il ürünleri mühendisli"inden sis-
teme kadar yapabilme becerisini ve dönü%ümünü yapabilmesi olmalı, bu hedefler %irketlerin 
kapılarına asılan veya internet sitelerine konan misyon ve vizyon satırlarından çıkıp, uygulan-
maya konmalıdır
Dökümcüler tüm bu negatif geli%meler ve sıkı%tırmalara ra"men ayakta kalmalıdırlar:
a)Pazar taleplerini önceden görme
b)Pazar taleplerine  hızlı uyum,-
c)Pazar yelpazesinin (ürün+ülke) geli%tirilmesi
d)Eve çeki düzen verme, herkesi bu de"i%ime ortak etme ve e"itme,
e)Enerji ve fireyi azaltıcı, verimlilik arttırıcı akıllı yatırımlar (NOT: Kapasite artı%ı de"il...)
f)Finansal güçlü durum olu%turulması,
g)Gerekti"inde rakiple ortaklık veya rakibi satın alma,
h)Kendi sınırlarını koruma yönünde de"il, vizyoner, geli%tirici, yenilikleri tesislerine adapte edici 
ve uzun vadede oyun de"i%tirici olma,
i)Araç hafiflemesi, elektrifikasyon, ye%il üretim yönünde tüm ülkelerin uymak zorunda oldu"u 
kurallardan kaçınmak, geciktirmek ürünlerin ülke içinden çok yurt dı%ına satıldı"ı bu ortam-
da artık imkansız. Kaldı ki, yerli üretim için mal yapılsa bile, nihai ürünün alıcısı parça tesli-
matcılarının ye%il enerji kullanım ve emisyonlarını sorgulamaktadır.
Bu nedenle, bu de"i%ime ayak uyduracak ve %irketinde öncülük edecek  ekip ve stratejilere 
öncelik verip, insan/süreç yatırımı yapmak gerekiyor
Durumu iyi analiz eden ve önce davranıp, tedbir alan dökümcülerin (birle%me, alternatif 
pazarlara geçi%, yeni teknolojilerin uygulanması) ayakta kalma %ansları artacaktır. Bir görelim 
diye bekleyen, kaybedecektir.
AB’deki ana sanayi firmaları (otomobil, kamyon, otobüs, traktor vs) mevcut AB yan sanayicil-
erinin mali ve üretim sıkıntıları nedeni ile yeni kaynak aradı"ı bu dönemde, Türk dökümcüsü bir 
alternatif olacaktır.

4)!HRACATCI TÜRK DÖKÜM SEKTÖRÜ !Ç!N ÖNEML! B!R R!SK :  
YEN! EKOLOJ! KURALLARI ve DÖKÜM
Döküm sektörünün ana ihracat pazarı olan AB ülkelerinde ekoloji konusu belirli bir konsensus 
paralelinde ana tema olarak gündemde yerini tutmakta ve bunun sa"lanabilmesi için çe%itli 
kanunlar ve yönetmelikler çıkarılmaktadır. Bu kanunların ana amacı dünyanın ısınmasını max  
+1.5 C’da tutulabilmesi. Bu %ekilde buzların erimesi, seller, bitki örtüsü ve tarım, deniz seviye-
sinin yükselmesinin önlenebilece"i öngörülüyor. Tedbirlerin sadece AB ülkelerinde uygulanması 
yeterli olmadı"ından, AB ile i% yapan di"er ülke %irketlerini de bu kurallara uymaya ek vergiler 
almak gibi tedbirlerle zorluyor ve ürün almak için denetimlerde ‘karbon nötr’ olma zorunlulu"u 
getiririyor.Buna  ek olarak uyum sa"lanmassa temel 5 sektör ile ba%layarak, sınırlarda ek vergi 
ödeme sistemini 2023’den itibaren uygulayacaklar. $lk listede yer almayan döküm ürünleri, lis-
tenin 2026’da di"er enerji yo"un sektörlere do"ru geni%letilmesi ile sisteme dahil olabilecektir. 
Bu geli%melerin en önemli aya"ı, dünyadaki kirlilik ve ısınmayı saldı"ı eksoz gazlarındaki CO2 ve 
NOx miktarlarının tahdit edilmesi hedeflenen dizel ve benzinli içten yanmalı motorlar ve kömür, 
do"al gaz ile üretilen elektrik  olarak i%aretlenmektedir.
AB’nin bu konuda uyguladı"ı ve kanunla%tırdı"ı kurallardan bazıları:
a)EU Green Deal (Ye%il Mutabakat)
b)Fit for 55 (Ye%il mutabakat ile beraber de"erlendirilecek. 2030 yılı itibari ile sera gazı emi-
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syonları %55 azaltılacak, 2055’de sıfırlanacak)
c)Sınırda karbon vergisi, (CBAM: 2023-2026 yılları arasında %imdilik çimento, demir-çelik, alu-
minyum, elektrik, gübre ürünlerinin AB’ye ithalatında, o ülke ve üründe AB ye%il sistem limit-
lerinin sa"lanıp, sa"lanmamı% olmasına göre ek vergi uygulaması. Bu uygulamadan 2023-26 
döneminde, AB’nin di"er ülkelerden yaptı"ı ithalatın dü%ük olması nedeni ile dökme demir, 
çelik döküm ve aluminyum dökümde uygulanmayacaktır)

Kullanılan hammadde veya kaynakların men%eleri i) Politik ii) kaynak “ye%il mi?” açısından kon-
trol edilecektir.
d)Araç emisyon limitleri
e)CCfD (Carbon Contracts for Di&erence)( Karbon emisyonu ton fiyatı narh bedeli)
f) Nötr $klim (Climate Neutrality)
g)Karbon ayak izi (i% yapılacak i%letmelerden “karbon ayak izi” hesaplanması ve nasıl iyile%tiri-
lece"i hakkında rapor isteniyor)
h)Sürdürülebilirlik raporu ve uygulaması,
i)Sustainable finance (%irketin finansal açıdan dayanıklı ve güvenilir olması)

NOTLAR: 
a)Bu operasyon ve teknolojilerin kurulum ve üretim maliyetleri, mevcut yüksek çevre kirlili"ine 
ve ye%il enerji kullanmayan mevcut tesislere + teknolojilere göre daha pahalı olsa bile, çevreye 
önem veren ülkelere, bu eski ve yeni kurallara uymayan teknolojik sistemlerle üretilen ürünler 
ithal edilemeyecek veya çok yüksek sınır vergileri, kontrollar, sosyal baskılar uygulanacaktır.
Hazırlıklı olunması gerekir...
b)Tüm bu emisyon ve atmosfer ısınmasını önleyici tedbirlerin, Almanya, Fransa gibi sürükleyici 
ülkelerin, $talya, $spanya gibi ekonomisi yüzme mücadelesindeki ülkelerde, do"al gaz ve petrol 
temin sıkıntıları ya%ayacakları bu ve önümüzdeki yıllarda ne kadarını uygulayabilecekleri mer-
ak konusudur. Nükleer enerjiye, kömür ile elektrik üretimine, dizel araçların %ehirlere girme-
sininin yasaklanmasına kadar aldıkları tedbirler ve “biz büyük ve güçlü ülke ve ekonomiyiz” diye 
söylemlerini bu zorluklar kar%ısında bırakmak zorunda kalma baskısı ya%anabilecektir.
c)Bütün bu geli%meler gelece"in en revaçta mesle"inin „$klim Teknolojileri” olaca"ını göster-
mektedir. 
d)ABD Senatosu ve Ba%kanı, AB’nin “Green Deal”, “Fit for 55” yasalarıma benzer bir yasayı 
“Climate Bill” adı altında onaylamı%tır. ABD’de döküm tesislerinin enerji, çevre, emisyon prob-
lemleri EPA (Environmental Protection Agency) tarafından sıkı takip edilmektedir.
e) Tüm bu bilgiler “block chain” sistemi ile takip edilecektir.
f) Burada dar bo"azlar, ye%il elektrik ve ısı enerjisinin her fabrika, kullanım alanının talebine yet-
meyece"i, döküm üretiminde temiz teknolojiler için yeni sistemlerin piyasada olmaması zorluk 
te%kil etmektedir.

5)DÜNYA SINIFI DÖKÜM TES!S! OLMA:
a)WFO’nun üye ülkelerin gönderdi"i yıllık üretim rakamlarında derledi"i sıralamaya göre, Tür-
kiye’nin AB’de 2.ci, Dünya’da 9. büyük döküm üreticisi olunması iyi bir yer, fakat  “Dünya Sınıfı” 
bir döküm tesisi olabilmek daha önemli bir merhaledir. (#ekil: 26 )
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%ek"l 26. Rekabet ve tes!sler!n gelece"! !ç!n “Dünya 
Sınıfı“ döküm tes!s! olmanın temeller!

%ek"l 27- 28. Döküm tes!sler!n!n t!p!k ver!ms!zl!k ve rekabet avantajını 
zora sokan, pazarda kalmaları !ç!n !y!le%t!r!lmeler! gereken problemler!

Türk döküm sektörü, bu özelliklere ula%mak, AB yeni ekoloji kural ve yönetmeliklerine uyabil-
mek, her alanda verimin arttırılarak oyunda kalmak için verimsizlik problemlerini a%mak zorun-
dadırlar. (#ekil  27, 28)
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%ek"l 29. Otomob!l %as!s!n!n tek parça dökümden olu%-
turulma patent! (USA 20190217380, TESLA: 15874348)

6)AZALAN VE AZALACAK OTOMOT!V PAZARI DÖKÜMLER! YER!NE TÜRK DÖKÜM SEKTÖRÜ 
ALTERNAT!F PAZARLARA YÖNELMEL!D!R:
-Isı pompaları (Yeni yapıda her ev artık karbon salınımından sorumlu olacak, ceza verecektir. 
AB’de toplam 17 milyon ısı pompası faal durumda. Yıllık ihtiyaç 12 m adet. Burada yapılması 
gereken, ısı pompasının döküm gövdesini de"il, çalı%ır motorlu pompa üretilmesi ve pazarlan-
masıdır)
-H2 üretme ve stoklama  pompa ve ekipmanları (Gelece"in kamyon, otobüs yakıt sistemi ol-
aca"ından, tam pompa grubu üretimi dü%ünülmeli),
-$n%aat sanayii (#ehirle%me artaca"ından, talep yükselecektir.)
-Rüzgar enerjisi ve güne% enerjisi parçaları,
-Madencilik sektörü (Madenlere talep artacak, fakat cevherdeki yüzde net metal dü%ece"i ve 
daha derinlerde bulunaca"ı için maden makinalarına talep artacaktır)
-#ehir mobilyaları, (#ehirle%me artaca"ından özellikle yüzeyleri temiz ve farklı dizaynlara talep 
artacaktır.)
-Karayolu yerine destek verilen sayısı artacak trenlerde kullanılan sistem parçaları,
-Sürdürülebilir tarım önem kazanaca"ından traktör gibi tarım araçları, (traktörde 1 ton döküm 
– a"ırlı"ın %70’i- oldu"undan, traktörün komple yapımı davetkar bir potansiyel)
-Elektrikli araçlara parçalar, (Gerek güç sistemi, gerekse karasöri/platformdaki döküm parçalarım 
i%lenmi%, montajlı olarak temini)

VIII)DÖKÜM SEKTÖRÜNDE YEN! EZBER BOZAN  TEKNOLOJ!LER.... 
1)OTOMOB!L! TEK PARÇA DÖKÜM !LE OLU%TURMAK:
Araçların karesörilerinin aluminyum yüksek basınç ile parça parça yapılıp, perçin, kaynak veya 
yapı%tırıcı ile birbirine monte edilmesi yerine, önemli tasarruf sa"layacak radikal bir çözüm olar-
ak, tüm karasörinin dev bir yüksek basınç döküm makinasında yekpare olarak dökülmesi çılgın, 
fakat olası fikirlerden biri (Elon Musk,Matthew Kallas, TESLA) (#ekil: 29 )
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Temel fikir, oyuncak arabaların yekpare dökülmesinden çıkıyor. Otomobil platform üretiminde 
devrimci bir yakla%ım olarak ele alınması gereken bu üretim süreci, aracın ön ve arka kısmındaki 
parçaları yekpare hale getirmektedir. Uçakların kanatlarının bo%lu"una yakıt tanklarının yer-
le%tirilmesi gibi, Tesla elektrikli araçlarda, ta%ıyıcı platform tabanının batarya tavası yerine kul-
lanılması aracı hafifletici ba%ka bir fikir.

%ek"l 30. G!ga/Mega döküm !le olu%turulmu% otomob!l platformu

Hedef, 10000 tonluk YB Presi gerektirecek, aradaki batarya ta%ıyıcı platformu da, tek parça 
Giga döküm olarak dökerek, bunun  tavasız batarya ta%ıma grubu, kapıları ve araç tavanının 
ba"lı oldu"u A ve C braketleri için destek grubu olmasını sa"lamaktır. Bu %ekilde, araç platform 
üretimi 3 parça dökümle tamamlanacak, di"er araç parçaları bu 3 kendi içinde yekpare döküm 
parçalar üzerine monte edilerek, montaj i%çili"i minimuma indirilecektir. (#ekil:  30 )  IDRA 
6200 tonluk tezgahta arka ve ön Giga dökümler. Arka 74 ayrı parça, ön grup, 40 parça yerine 
kullanılıyor,

6000 ton ve üstü makinalar IDRA, Bühler ve LK firmaları tarafından üretiliyorlar. (IDRA 6200 
ton makina 430 ton a"ırlık, 20 x 7.5 x 6 mt, baskı 40 parça/saat, max. 80 kg/baskı, temeli 600 
ton, kalıp ise 50 ton)

Tesla üretimi tek makina ile 1000 parça/gün.
Yekpare GIGA aluminyum döküm Tesla’dan sonra Volvo otomobil tarafından uygulanmak üzere 
Torslanda/Göteburg fabrikasina, Buehler firmasından 140 sn/çevrim kapasiteli 2 adet 8400 ve 
9200 t YB presi sipari% edilmi%tir. Hedefleri 55000 t/yıl Mega döküm parça dökmektir. VW fir-
ması konuda çalı%maya ba%lamı%tır. Çin otomobil üreticisi  NiO ve HipHi firmaları LK 7200’luk 
makina ile tek parça ön ve arka blokları dökmektedir. (IDRA= GigaPres, Buehler= MegaPres 
adını kullanmaktadır)

Giga aluminyum dökümlerde, istenilen mekanik özellikleri sa"lamak ve olası atıklıkları önlemek 
için yapılan ısıl i%lem, bu parçalarda özel bir analiz kullanılarak önlenilmektedir. (#ekil: 31 )
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%ek"l 31. Yekpare G!ga döküm parçanın anal!z!

%ek"l 32. Yekpare G!ga/Mega dökümün avantajları

Tesla tesislerindeki IDRA 6200 tonluk makina ile Giga parça döküm ekipmanı ve süreçler:
• Eritme oca"ı (850)°C, do"al gaz ile çalı%ıyor)
• Tutma/bekletme oca"ı (~750–850)°C)
• Giga YB Presi ("DCM") (6200 t IDRA, 430 ton, max 80 kg/baskı, 40 parça/saat, 20 x 7.5 x 6 
m))
• Giga kalıp (50 ton)
• Ya"da su verme tesisi/tankı
• Mekanik trim  ve ütüleme presi + lazer trim cihazı
• X-Ray cihazı, tomografili)(%100 çekinti kontrolu)
• Delik delme ve di% çekme ($%leme)
• Laser tarama (scanning) (3 boyutlu ölçüm),)CMM)
• Gövdeye baglama saplama ve cıvatalarının ana parçaya montajı
• Trimler, yollukların makas ile kesilerek parçalanması)ve yolluk vs biriktirilmeden, hemen ocak-
lara %arj edilmesi (kapalı devre)
• Vakum sistemi
• Sistem, çok parçalı üretime göre %40 enerji verimli
Bu sistem tek parça büyük ebadlı döküm kullanmanın avantajları #ekil  32 ’de ve ya%anabilecek 
problemler a%a"ıda verilmektedir.
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Giga/Mega dökümlerde olası problemler

-Yüksek sakat oranı (%25-30)
-Kalıp ömrünün en fazla 150 000 baskı olmasından 4-5 Giga pres olan tesislerde 5-6 adet kalıp/
yıl de"i%imi,
-Yatırım ve i%letme bedeli çok yüksek. Sadece büyük araç üretici firmalar bu yatırımı yapabi-
lecek.
-Parça nakliyesi zor oldu"undan araç montaj tesisi içinde üretim yapılması gerekiyor
-Araçların arka ve orta alanları için Giga döküm kullanması, araç çarpması açısından riskli de"il. 
Aslında, bu tip yekpare parçalar, araçın çarpma güvenli"ini artıırmakta. Riskli olan, araçın ön 
tarafında kullanılan yekpare döküm parça. Çarpmaların %70’inin önden olması ve hasar görme 
halinde, bu parçanın tamiri ve de"i%imi çok zor.

2)ARAÇLARDA YAPISAL DÖKÜM PARÇALAR KULLANILMASI                                                                                                                                     
Hafifleyen araçlarda yüksek basınç olarak üretilen platform ve karasöri yapısal parçaların 
döküm süreçleri zor görülse bile, otomasyon ve sayısal kontrol sistemlerinin uygulanması ile 
problemsiz üretilebilecektir. (#ekil: 33  )

%ek"l 33. Yapısal Al veya Mg döküm parçaların üret!m süreç!

%ek"l 34. Çe%!tl! araçlarda alum!nyum ve magnezyum yapısal parçaların kullanımı

Bu süreç araçın kö%e ta%ıyıcıları, braketler, salıncaklar, kapı çerceveleri, gösterge paneli gibi 
daha önce saç parçalardan yapılan bu tip parçalar yerine geçmektedir. (#ekil: 34 )
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%ek"l 35. Alum!nyum döküm motorla rekabet edeb!lmek !ç!n CGI olarak ge-
l!%t!r!len dökme dem!r motor. (Soldak!: Al, sa"dak!: Dökme dem!r)

3)DÖKME DEM$R $ÇTEN YANMALI MOTORUN HAF$FLEME ÇALI#MALARI
Araç güç sistemlerinin elektrik veya hidrojene dönme geli%meleri kar%ısında dökme demir  
motor gövdesi üreten döküm tesisleri dökme demir ürünleri hafifletme çalı%malarını art-
tırmı%lardır. Et payı incelmeleri, ala%ımlı malzeme kullanımı, silindirler arası so"utma aralı"ını 
0.8 mm’ye indirme çalı%maları bunlara örnektir. 2022’de tamamlanan bir deneme çalı%mada, 
motor komple yeniden dizayn edilerek, yüksek dayanımlı vermiküler grafitli dökme demirden 
(CGI) dökülmü% ve dı% yüzeyi darbelere kar%ı güçlendirmek ve blo"a ba"lanan çe%itli  ekip-
manın ba"lama yerleri için üzeri özel bir kompozit plastik (PA66GF30) ile kaplanmı%tır. (#ekil 
35)

Malzeme CGI 550, kopma dayanımı 550 Mpa, CGI a"ırlık 20.06 kg, aluminyum a"ırlık = 20.47 
kg. Et payı 2.7 mm. Geli%tirenler : SinterCast, Ricardo, Tupy.

4) ECOCASTING, KUM KALIPSIZ MOTOR GÖVDES$ DÖKÜM S$STEM$
Araçlarda elektrifikasyon akımının hızlanması ve AB’nin dönü%ümün en geç 2035’de yapılması 
kararı sonrası, otomobil ve a"ır vasıtalara motor gövdesi dökümü yapan FritzWinter (Alman-
ya) firması, mevcut döküm tesisinin yanına ek yaparak, burada klasik ya% kum kalıba maçaları 
koyarak motor gövde  dökümü yapmayı, maliyetlerini dü%ürerek rekabet edebilmek, çevre, 
enerji ve CO2 emisyonları nedeniyle bırakmı%tır. 

Rejenerasyonla kum geri kazanılsa bile, belirli bir miktarı (Takr. %20-25) toz olarak atılmakta, 
bu kumun yerine konulmasında çıkartma, sınıflandırma, kurutma ve nakliyesi için çevre kir-
letilmektedir. Kullanılan bentonit ve kömür tozunun kendi üretim süreçlerindeki cevre ve enerji 
kirlili"i ve kuma karı%tırılma ve kalıba kadar götürmedeki enerji de bu listeye eklenmelidir.
Yeni üretim tekni"inde, maçalar paket olarak yapılıp, döküm bu maça paketi içine dökülmekte, 
%100’e yakın kum geri kazanılmaktadır.

Maça paketi tam ölçülerinde yapıldı"ı, motor dikey olarak döküldü"ü ve sıvı metal a"ırlı"ı ile 
esnemedi"i/%i%medi"i için, parça toleransları +/- 0.5’in altında tutulabilmektedir.

Bu %ekilde döküm yapıması, dökme demir motoru elde edilen hassas ölçüler, daha hafif olma, 
bu süreçi hem aluminyum döküm motorlar, hem de klasik ya% kuma dökülen motorlara göre 
daha rekabetci hale getirmektedir. (#ekil: 36 )
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%ek"l 36. Eco Cast!ng metodu !le komple maça paket! !ç!ne 
dökülerek haf!flet!len dökme dem!r !çten yanmalı motor.

%ek"l 37. Kok!l döküm g!b! s!l!nd!r kafası dökümü

5) Kalıp ve parça so"utmada kaybolan enerjinin bir miktarını geri kazanan FPC (Future Pro-
cess for Casting) döküm metodu 
(Volvo-$sveç- Silindir kafası dökümü) (#ekil37)

6)DÖKÜM TES$S$ YERLE#$MDE HER ALANDA VER$ML$L$K HEDEFLENMES$:
Döküm sektörü, rekabetcili"ini arttırmak, mesafe olarak ula%abildi"i pazarlarda payını kaybet-
memek için i% yapma %ekil ve süreçlerini yakından takip edip, savurganlıklarını azaltmalıdır. 
Endüstri 4.0 metodolojileri yeni tesislerde kullanıldı"ı gibi, mevcut tesislere de uygulanabil-
mektedir. Türk döküm sektörünün bu konuya sistematik yakla%arak, yeni pazarlarda yerini 
almalıdır. (#ekil: 378 )
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%ek"l 38. Ver!ml!l!k ve ekoloj! !ç!n d!zayn ed!len yen! döküm tes!sler!ne örnekler

%ek"l 39. Yen! Scan!a dökme dem!r motor döküm tes!s!

Bu tesislere, dökme demir motor ve kafa i%inin ye%il akımı nedeni ile kalkaca"ı görü% ve plan-
larına ra"men, Scania 2020-22 yılları arasında ula%ılabilecek en yüksek verimliliklere göre 
sıfırdan yeni bir döküm tesisi ekleyerek 2022 ba%ında devreye almı%tır. (#ekil 39)

Scania’nın kurdu"u yeni yüksek verimli ve ekolojik döküm tesisi bilgileri:

-Toplam yatırım: 153 m (
-Toplam kapasite: 65000 t/yıl (90000 tona yükselebilecek)
-Kapalı alan: 35000 m2
-Ekipman: 4 x 14 t, 8000 kw end. Oca"ı, SinterCast 4000 Plus ve tel tretman, 60 derece/s, 
1500 x 1100 x 850 mm yatay hat, 490 dk so"uma, tüm atık kumun rejenerasyonu, maça paket 
montaj, otomatik ta%lama ve temizleme.
-Toplam kullanılan enerji: 1400 kws/t
-Karbon ayak izi: 2035 EU standardlarına uygun.
-Sıfır atık ile döküm yapılabilece"ini gösteren bir yatırım
-Elektrikli araç ça"ının devreye girdi"i bir dönemde,alternatif yakıtlar ve H2 ile çalı%an içten 
yanmalı motor üretimine rekabetci bir ortamda devam etme örne"i

$HMAL ED$LM$# OLAN, YERL$ DÖKÜM MAK$NALARI ÜRET$M SEKTÖRÜ $Ç$N NOTLAR:
Son 10 yıldır, Türk döküm makina üreticilerinde önemli geli%meler ya%anmasına ra"men, isim 
yapan ve sanayile%mi% ülkelere, endüksiyon ocakları haricinde, “marka olabilecek döküm mak-
inaları“ üreticimiz olmadı. Bu firmalar, kendi yetenek, bilgi yaratma kapasiteleri ile Türk firma-
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larına veya yakın dı% ülkelere makina yapıp satma becerisini de gösterdiler. Bu firmalar, kurucu 
beyinin atılımları ile yerli pazarda fiyat, teslim %artları, servis yakınlı"ı gibi avantajlarla belirli 
bir küçük ve orta döküm üreticisine ürün satmalarına ra"men, devamlilik için kurumsal %irket 
olmak için adım atmak zorundalar.

Döküm makinalarında, yurt dı%ı üretici seçiminin ana faktörlerinden biri, yurt dı%ı mü%terilerin, 
ürün ve döküm alacakları Türkiye’deki teslimatcıların hangi üretim makinaları almalarını, hang-
ilerine yatırım yapmalarını ba%tan belirtiyor olmaları veya ima etmeleridir.  Bu nedenle, yerli 
döküm üreticileri, AB otomotiv sektöründeki mü%terilerinin baskısı ile yerli makina üreticiler-
inden ürün almak istemiyorlar. Yerli pazara döküm üretenlerin, bu yönde bir talepleri olmadı"ı 
için  yerli makina üreticileri yedek parça veya çok kısa serili parça üreticilerinin döküm aldıkları 
tesislere yöneliyorlar. Döküm ihracatının ve satı%ının büyüdü"ü gibi, makina üreticilerinin de 
büyümesi sektörün gelece"i için önemli bir güvencedir.
(SORUN:  Kalite mi?, Korumacılık mı? Yabancı marka merakımız mı?)

IX)TÜRK DÖKÜM SEKTÖRÜNÜN ÇÖZÜLMES$ GEREKEN ANA PROBLEMLER$

Unutulmaması gereken bir husus, üretimin “Alın Teri” sektöründen, “Akıl Teri” sektörüne do"ru 
kaymasıdır
Döküm sektörü de sadece alın teri kullanarak üretim yapmak yerine, akıl terini kullanarak 
“ürün yaratmak” zorunda. Geç kalınması halinde, alternatif rakipler ve ürünler pazarda ön 
plana çıkmakta oldu"u unutulmamalıdır.

Gözden jkaçırılmaması gereken bir husus, Türk Döküm Sektörünün birçok problemi oldu"u-
dur. Bunlardan, stratejik olanlarını ortak çalı%ma ile çözmemiz gerekti"idir.
a)De"i%en parça %ekillerine, malzeme tiplerine, üretim metodlarına uyum,
b) Hızlı ve esnek üretim anlayı%ı ve ekipmanı
c) Özellikle de"i%en ve de"i%ecek araç  üretim pazarında, yeni olanaklar ara%tırılması,
d) Alternatif malzeme  ve üretim taktiklerine kar%ı rekabetcili"in geli%tirilmesi,
e) Mühendislik kapsamımız sadece içe kapanık, dı% dünyaya ve komple ürün pazarına yön-
elmeli,
f) Yeni kapasiteler eklemeden önce, mevcut kapasitenin tam olarak doldurulması.
g)   Yeni tesislerin enerjinin ‘ye%il‘ olarak üretildi"i yerlerde kurulması, (BMW `Windmelt` adı 
vererek, aluminyum eritimde sadece rüzgar enerjisi ile üretilmi% enerjiye geciyor)
h) Mevcut eski, verimsiz, çok enerji kullanan ve çevreyi kirleten ekipmanların yeni teknoloji 
makinalarla peyderpey de"i%tirilmesi. Yeni alternatif üretim sistemlerinin, kademe kademe 
kullanılması.
i) Üretim verimlili"i, enerji kullanımı, çevreyi kirletmeme, geri dönü%üm gibi her açıdan dünya 
“benchmark” de"erlerinin ötesinde “bestmark” seviyelerini n hedeflenmesi, (Özellikle pa-
halıla%an ve çok daha pahalıla%ak enerji kullanımında sürekli iyile%tirme çalı%maları)
j) Atmosfer ve do"aya yapılan zararın kontrolu ve yüksek cezalar ödememek için uluslararası 
limitlerine dü%ürülmesine uyum (karbon ayak izi, ye%il enerji kullanımı, CBAM vergisinden kur-
tulmak için tesis içi de"i%im, sıfır atık hedefi için yol haritası, sürdürülebilirli"in “green wash-
ing” belgesi olmaktan çıkartıp, tüm ekibin inandı"ı bir hedef olmasını sa"lamak)
k) Süreçlerin malzeme teslimatcılarından, mü%teri ürün konseptini de içerecek, ürünün son 
noktasına kadar “Akıllı Tesis” anlayı%ı ile takibi,
l) Pazarın oldu"u yere üretim tesislerini ta%ımanın öncelikle de"erlendirmeye alınması.
m) Döküm sektörü „imajı“ nedeni ile parlak ve gelece"i olan ki%iler (sadece mühendis, tek-
nokratlar de"il, kalifiye i%çiler de dahil) digitalle%menin az oldu"u bu sektöre gelmek istemi-
yor. (Bu olguya AB ve ABD’de dahil)
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Bütün bunlara ra"men, bilgili, i%ine ba"lı, farklı dü%ünen bir kadro yaratması ve en önemlisi 
elde tutulması,
n) Durumu iyi analiz eden ve önce davranıp, tedbir alan dökümcülerin (birle%me, alternatif 
pazarlara geçi%, yeni teknolojilerin uygulanması) ayakta kalma %ansları artacaktır. Bir görelim 
diye bekleyen, kaybedecektir.
Sektör veya firma olarak durumumuzdan memnun muyuz, gelece"i ne kadar güvenli 
görüyoruz konusu için her %irket kendi durum tespitini yapması gerekir. (#ekil: 40 ve 41  )

%ek"l 40. Döküm sektörü %!rketler!n!n kend!ler! !ç!n cevaplamaları gereken bazı sorular

%ek"l 41. Önümüzdek! yıllarda sektörun ana probler!n!n ba%ında üret!m!n ve tes!s!n ye%!l olması gelecek

X) SONUÇ ve SON SÖZ
Gelece"in sürükleyici ve yaratıcılık gerektiren konuları:

a) Temiz enerji
b) Dünyanın ısınmasının önüne geçilmesi, en azından sınırlandırılması,
c) Malzeme alternatifleri,
d) Yiyecek alternatifleri,
e) Su ve suyun geri kazanımı
f) Temiz ve kirletilmeyen dünya
De"i%en dünya yapısına göre, gençler için gelece"in gözde mesle"i, iklim uzmanlı"ı olaca"ı 
gözden kaçırılmamalıdır.
Gerek ya%anan olaylar, gerekse bulundukları ülkelerin sanayi gelecek stratejileri, girdi ve 
enerji fiyatlarının kontrol dı%ında artı%ı, %irketlerin mali durumları, eskilikleri, dünya ekoloji 
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anlayı%ında önemli de"i%iklik ve bununla ilgili çıkan ba"layıcı kurallar, cezalar, yükte ve emekte 
a"ır, getirisi yetersiz olan, yatırım gerektiren döküm sektörü gibi bazı alanların yakın, fakat 
sektörde büyümeyi hedeflemi% Türkiye gibi ülkelere kayması beklenilen bir geli%me idi. Türk 
döküm sanayicileri bu fırsatı iyi de"erlendirerek, yeni yatırımlar, eleman yeti%tirme gibi atılım-
lar yapmaktadırlar.

Türk üretim sanayisinin geli%imi 1965’lerde “toplu i"ne”’nin yerli yapımı ile sembolik olarak 
ba%ladı. Yıllar içinde, kısıtlı montaj, yarı imalat, yarı montaj, tam imalat, ihracat, ARGE’ye day-
alı, yurt dı%ında kendi markasını yaratan bir yapıya dönü%tü.

#imdi ise a) yurt dı%ında do"ru pazarlarda yatırım yapılarak, depolardan kurtulmak, b) dü%ük 
olan döküm parça fiyatını yükseltmek, c) komple ürün anlayı%ı ile paket üretim yapmak d) rek-
abet ve vazgeçilmezlik gücümüzün arttırılması, e) Çevre ve iklim kurallarına ihracat mü%ter-
ilerimiz %art ko%uyor diye uymak yerine, bunu ülke ve dünya gelece"i için yapma anlayı%ında 
olmalıyız.

Gerek iklim için getirilmi% kurallara uyum, gerekse daha basit ve enerji tasarruflu olan tüm 
araçlardaki elektrifikasyonun, döküm sektörünü yapı, üretim süreçleri, makinaları, üretim 
miktarı açılarından etkileyece"i görülmektedir. Sektör, kendini bu de"i%ime uydurmak ve ön 
sıralarda yerini almak zorundadır.

Aluminyum döküme talebin daha da artması beklenmesine ra"men, Türk aluminyum döküm 
üretim makinalarının ço"unlu"u küçük parçalar üretimi yönünde yapılanmı%tır. Bu yapıdaki 
birçok küçük Alman ve $talyan döküm tesislerinin bu tip ürünlerde yo"un rekabet, dü%ük fiyat, 
yüksek kredi faizleri nedenleri ile son 3 yılda kapandıkları unutulmamalıdır.

Döküm üretimi, son 10 yılda çok atılım yapılmı% olmasına ra"men, çok geli%mi% teknolojik 
kapasite gerektirmeyen, ne kadar otomasyon olursa olsun, eme"in hakim oldu"u, ne kadar 
ekolojik sistemler uygulanırsa uygulansın tesislerin çok azı hariç, di"erlerinde olu%an atıkların  
bulundu"u bir üretim sürecidir. Daha ucuz diye uzak ülkelerden döküm almaya (O&-Shor-
ing) ba%layan alıcılar, uzaktan kumandanın zorlu"u, nakliye ücretlerinin yüksekli"i, nakliyede 
harcanan enerjinin iklim kirletme hesabına dahil edilmesi, temin süreleri, kominikasyon vs gibi 
birçok nedenle, alım kaynaklarını de"i%tirmektedirler.. (Re-Shoring). AB ve ABD’de her tesisin 
uymak veya ceza ödemek zorunda olaca"ı, bu zor ve her yıl yenileri kanunla%arak uygulama-
ya koyulan iklim de"i%ikli"i kurallarının yükü, eleman temini, pahalı enerji, krediler gibi birçok 
neden ile, AB ve ABD gibi geli%mi% ülkeler, döküm ihtiyaçlarını, daha ucuz ama çok uzak 
kaynaklar yerine kendilerinin kuralla%tırdıkları, ekoloji ve iklim yönetmelikleri yükünü de bu 
ülkelere sipari% öncesi denetimler, sınırda vergiler vs gibi sistemlerle yükleyerek, yakın ülkel-
erden temin etme stratejisine kademeli olarak geçmeye ba%lamı%lardır.  Türk döküm sektörü, 
gerek kapasite, teknoloji, kalite sistemleri ve en önemlisi “ye%il kurallara“ uyarak, bu pazardan 
en yüksek ve vazgeçilmez payı almalıdır.

3D Kum baskı, 3D metalik parça üretimi, süreçler, maça, katıla%ma, i% akı%ı, maliyetlerin anlık 
takibi, Industry 4.0 sistemleri vs gibi birçok üretim unsurları artık sayısal oldu"undan, ço"un-
lu"u klasik üretim teknikleri ve sistemleri kullanan küçük ve orta boy Türk döküm tesisleri 
geleceklerinde “akıllı tesisler” için farklı yakla%ımlara girmelidirler.

Döküm tesislerinin artık klasik bilgi akı%ı ve kullanımı ile yürümeyece"i görülmektedir. Bu 
husus, pazarın baskısının ötesinde, maliyetler, enerji fiyatları, ekoloji ve iklim kuralları, çalı%an 
temini, %irket imajı gibi birçok yeni önem kazanan nedenlerden ileri gelmektedir.ü
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Döküm i%i artık, ürünün dizaynı, döküm süreçlerine göte daha ekonomik hale getirilmesi, i% 
akı%larının, hangi süreçlerin kullanılaca"ı, döküm takımlarının simulasyonla incelenerek opti-
mum halde yapımı, ürünün tesis içi hareketlerinin, yerinin, adetinin, hangi süreçte oldu"unun 
izlenmesi, kalite güvenilirlili"inin takibi, süreçlerde olu%turulan emisyonlar, enerji kullanımının 
izlenilmesi digital olarak yapılmak zorunda. Bu dönü%ümü sa"layamayan tesisler, yeni pazarlar 
bulma ve ürün ortaklıklarına girmede tercih edilmeyecekler.

Döküm tesis ve sistemlerinin sayısalla%ması, yeni nesil elemanların da çalı%mak istemedikleri 
döküm sanayine geri dönmelerini sa"layacaktır.

Dönem, “Alın Teri” yerine, “Akıl Teri” ve bitmi% ürün sistemine döndü"ünden, pazarda aranılan 
ve vazgeçilmez yer edinmek eskisine göre daha zor, fakat daha kalıcı olacaktır.
Döküm ürünleri, ustaları ve teknolojisine antik ça"lardan, bugünlere her dönemde ihtiyaç 
olmu% ve ayrıcalıklı davranılmı%tır. Kurtulu% Sava%ında, dökümcülerin atelyelerinde kalarak, 
Tekalif-i Milliye Kanunu ile ordu için ürün üretmeye devam etmeleri istenilmi%tir. (#ekil: 42)
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DÖKÜM SEKTÖRÜNE YÖNEL!K 
E#!T!M MODELLER!

Arda ÇET!N
Ekstrametal,, Ankara, Türkiye

ÖZET
Ün!vers!teler!n ya%amakta oldu"u yayın baskısı neden!yle klas!k metalurj! e"!t!m!nden uzakla%arak malzeme 
b!l!m! a"ırlıklı b!r modele geç!% yaptıkları süreç sonrasında, döküm sektörü sadece n!tel!kl! mav! yaka personel 
de"!l, mühend!sl!k donanımına sah!p genç beyaz yaka adaylar bulmakta da zorlanıyor. Bu sadece Türk!ye’n!n 
ve döküm sektörünün ya%amakta oldu"u b!r problem de"!l: Dünya genel!nde de !malat alanında çalı%acak n!-
tel!kl! mav! ve beyaz yaka eks!kl!"!n!n ya%andı"ını b!rçok farklı kaynaktan tey!t edeb!l!yoruz. Bu çalı%ma, Türk 
döküm sektörü özel!nde n!tel!kl! mav! ve beyaz yaka personeller!n e"!t!m! !ç!n ben!mseneb!lecek modeller! 
derlemey! ve Türk!ye !ç!n uygulanab!lecek modeller! özetlemey! hedeflemekted!r.

Anahtar Kel"meler: Meslek! e"!t!m, e-ö"renme, döküm sektörü.

ABSTRACT
In the past few decades, most un!vers!t!es around the globe had to sh!ft the!r curr!culum towards a mater!als 
sc!ence or!ented trajectory, leav!ng the trad!t!onal metallurg!cal path beh!nd. Th!s change was ma!nly due to 
the fact that metallurgy fa!ls to supply the same publ!cat!on potent!al that mater!als sc!ence does, wh!ch !s 
a ma!n concern for researchers to surv!ve !n the academ!c world. Th!s m!ght be seen as an academ!c cho!ce, 
but the outcomes of th!s trans!t!on are s!gn!f!cant for the global metal cast!ng !ndustry: Many compan!es are 
fa!l!ng to attract young talents to work !n !ndustr!al pos!t!ons. Th!s work a!ms at shedd!ng some l!ght on the 
type of models that can be employed to tra!n and also to attract blue and wh!te collar employees for the 
Turk!sh metal cast!ng !ndustry.

Keywords: Vocat!onal educat!on and tra!n!ng, e-learn!ng, metal cast!ng !ndustry.
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1. G!R!%
Döküm sektörü 2000’l! yıllardan !t!baren öncek! senelerde varlı"ı çok h!ssed!lmeyen yen! b!r prob-
lemle tanı%tı. Sadece Türk!ye’de de"!l, Dünya genel!nde de metalurj! mühend!sl!"! e"!t!m! veren 
ün!vers!teler e"!t!m programlarını malzeme b!l!m! ve mühend!sl!"!ne do"ru yöneltmeye ba%ladılar. 
Akadem!k ara%tırma potans!yel! daha yüksek olması neden!yle ün!vers!teler!n bu terc!h! yapmaları 
oldukça anla%ılab!l!r b!r durum. Ancak bu terc!h!n sanay! perspekt!f!nden bazı olumsuz sonuçları 
da oldu. Döküm, dövme, çel!k üret!m! ve ısıl !%lem g!b! sanay!m!z!n temel yapı ta%larını olu%turan 
geleneksel !malat alanlarının ün!vers!teler !le ba"larının zayıflaması, !%b!rl!"! projeler!n!n n!tel!"! ve 
n!cel!"!n!n azalmasından tutun, bu sektörlerde !%ba%ı yapan genç mühend!sler!n temel b!lg!lerden 
yoksun olması g!b! b!rçok !stenmeyen sonuçla b!zler! kar%ı kar%ıya bırakıyor. Özell!kle mav! yaka 
personel sayısı dünya genel!nde dü%ü%teyken, bu durum döküm sektörünün personel sıkıntısından 
daha der!n b!r yara almasına da yol açıyor.

Ç"zelge 1. ABD’de !malat alanında çalı%anların oranı ve sayısı. Yıllar geçt!k-
çe, dünya genel!nde !malat alanında çalı%anların sayısının da, oranının da 
azaldı"ı görülüyor. (Ver!ler: Center for Econom!c and Pol!cy Research, U.S. 
Bureau of Labor Stat!st!cs) [1]

Bu makalen!n amacı, ün!vers!teler!n neden böyle b!r terc!h yapmak durumunda kaldı"ını açıklama-
ya çalı%mak, ya da ün!vers!teler!n sanay! !le nasıl yakınla%ab!lecekler!n!n yollarını bulmaya çalı%mak 
de"!ld!r: Var olan durumu bütün gerçekl!"!yle kabul ederek, mevcut durumda farklı e"!t!m senar-
yolarının ve yakla%ımların nasıl olu%turulab!lece"! sorularına odaklanmaktır. G!r!% paragrafında da 
bahsed!ld!"! g!b! sadece ülkem!ze mahsus b!r problemden bahsetm!yoruz. Bahs! geçen zorlu"un 
Dünya genel!nde ya%anıyor olması, ba%ka ülkeler!n, özell!kle gel!%mekte olan ülkeler!n, bu zorlu"a 
nasıl yakla%tı"ını ve ne tür çözüm yolları üretme gayret! !ç!nde olduklarını da !nceleme fırsatı su-
nuyor. O nedenle bu çalı%mada meslek! e"!t!m programlarının nasıl tasarlanması gerekt!"! üzer!ne 
genel b!r de"erlend!rme sunulduktan sonra, bu bütünsell!kte b!r e"!t!m programının Türk!ye’de 
nasıl kurgulanab!lece"! üzer!ne dü%ünceler aktarılacaktır.

2. E#!T!M TASARIMI
Döküm sektörü özel!nde konu%mak gerek!rse, sektörde faal!yet gösteren b!rçok f!rmanın planlı ve 
bell! hedefler do"rultusunda tasarlanmı% kapsamlı b!r e"!t!m programı yürütmed!"!n! b!l!yoruz. 
Sektörün e"!t!m !ht!yaçları mevcut durumda büyük ölçüde TÜDÖKSAD Akadem! (https://Akadem!.
Tudoksad.org.tr/), Dökümhane Akadem! (https://Dokumhane.net) g!b! TÜDÖKSAD önderl!"!nde 
yürütülen faal!yetler ve tedar!kç! f!rmaların kend! ürün ve h!zmetler!ne yönel!k sundu"u e"!t!mler 
tarafından kar%ılanıyor. Bu e"!t!mler her ne kadar b!rçok açıdan faydalı bulunsa da, büyük resme 
bakıldı"ında e"!t!mler!n bell! b!r hedefe yönel!k tasarlanmı% kapsamlı b!r program çerçeves!nde 
sunulmuyor olması, !stenen çıktıların elde ed!lmes! açısından maalesef arzu ed!len sonuçları sa"-
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layamıyor. Katılımcılar bel!rl! konularda b!lg!ler ed!neb!l!yor, ancak bu konuları döküm sektörünün 
farklı alanlarında !ht!yaç duyulan bütünsell!k çerçeves!nde ö"renme %ansını bulamıyorlar.
Bu ba%lık altında, !stenen bu bütünsell!"!n yaratılab!lmes! amacıyla b!r e"!t!m programının nasıl 
tasarlanması gerekt!"! ana hatlarıyla aktarılacaktır. Tıpkı b!r üret!m sürec!n!n özen ve hassas!yetle, 
maks!mum ver!m elde ed!lecek %ek!lde tasarlanması g!b!, e"!t!m süreçler!n!n de benzer b!r özen ve 
bütünsell!k !ç!nde ele alınması gerek!r. O nedenle e"!t!m ba%lıklarını bel!rlerken ö"renme hedefle-
r!n!n, materyaller!n ve ölçüm/de"erlend!rme yöntemler!n!n de hep b!rl!kte ele alınması do"ru olur. 
Bu bölümün devamında, b!r örnek olması amacıyla kapsamlı b!r e"!t!m programı olu%tururken !zle-
n!lmes! gereken adımlar kısa maddeler hal!nde özetlenm!%t!r. Bu ba%lık altında sunulan basamaklar, 
[2-9] numaralı kaynaklardan derlenm!%t!r.

2.1. E&"t"m "ht"yaçlarının bel"rlenmes"
B!r %!rket!n e"!t!m !ht!yaçları, aslında %!rket hedefler!n!n ve performans göstergeler!n!n (KPI) uzan-
tısı olarak dü%ünülmel!d!r. Bu dü%ünce hem mav! yakalı, hem de beyaz yakalı personele uygulana-
b!lece"! g!b!, yönet!c!ler!n e"!t!mler!nde de %!rket ve bölüm KPI’larının esas alınması, personel!n 
b!r bütünsell!k !ç!nde ve hedefler do"rultusunda gel!%!m!ne olanak tanır. Ayrıca %!rket hedefler!n!n 
e"!t!m programına yansıtılması, personeller!n e"!t!mler! neden aldıklarını, bu e"!t!m sonucunda 
ed!necekler! b!lg!ler! hang! amaç do"rultusunda kullanacaklarını kavramaları konusunda da yar-
dımcı olur.

#!rket hedefler!n!n bel!rlenmes!, e"!t!m !ht!yaçlarının bel!rlenmes! !ç!n öneml! b!r ba%langıç nok-
tası olsa da, tek kr!ter olarak ele alınması do"ru olmaz. Sürec!n devamında personeller!n görev 
tanımlarının net b!r %ek!lde olu%turulması gerek!r. Görev tanımları netle%mem!% b!r organ!zasyon 
yapısında, çalı%anların hang! görevler! yer!ne get!rmes! beklen!ld!"! k!%!den k!%!ye de"!%en, mu"lak 
b!r konu olarak kalır. Bu netl!"!n sa"lanması, personel bazında !stenen yetk!nl!kler!n de net b!r 
%ek!lde tanımlanmasına, do"al olarak personellere ver!lmes! gereken e"!t!mler!n bel!rlenmes!ne 
olanak sa"lar.

Bu noktadan sonra personel bazında yetk!nl!k de"erlend!rmeler! !le, personeller!n görev tanı-
mındak! e"!t!mlere !ht!yaç duyup duymadı"ının bel!rlenmes! gerek!r. Örne"!n tala%lı !malat fabr!-
kasında görev yapan b!r formen!n tekn!k res!m okuması !sten!yor olab!l!r. Ancak bu görev! yıllardır 
!cra eden ve bu konuda b!r eks!"! olmayan b!r!ne bu e"!t!m!n ver!lmes! gerekl! olmayaca"ı g!b!, 
personellerde yönet!m tarafından küçük görüldü"ü algısı yaratarak mot!vasyon kaybı yaratab!l!r. 
Bu amaç do"rultusunda sadece am!rlerle de"!l, personellerle b!reb!r görü%meler yapılması ve per-
sonel!n kend! görev!ne da!r kend!n! eks!k gördü"ü, e"!t!m !ht!yacı oldu"unu h!ssett!"! konuların da 
tesp!t ed!lmes! gerek!r. Personel!n kend! görev tanımına g!ren konularda sınıf ortamında mı, yoksa 
uygulamalı e"!t!mler m! terc!h ett!"! g!b! konuların personelle b!reb!r görü%melerle bel!rlenmes!, 
sonradan ver!len e"!t!me personel!n daha kolay mot!ve olmasına destek olan b!r yakla%ım olacaktır.

2.2. Ö&renme hedefler"n"n tanımlanması
E"!t!m hedefler!, en bas!t !fade %ekl!yle, e"!t!m tamamlandıktan sonra personeller!n sah!p olması 
beklenen yetk!nl!kler! tanımlar. B!r öncek! ba%lık altında da açıkça bel!rt!ld!"! g!b!, bu hedefler!n 
%!rket hedefler! ve performans göstergeler!n!n b!r uzantısı olarak dü%ünülmes!, %!rket!n hedefler!-
n! tutturab!lmes! açısından da öneml!d!r. Ö"renme hedefler!n!n bel!rlenmes!, aslında b!r sonrak! 
adımda ele alınacak olan e"!t!m materyaller!n!n hazırlanması !ç!n de b!r yol har!tası n!tel!"! ta%ır.
Ö"renme hedefler! tanımlanırken, e"!t!m alacak personelden beklenen !%, bu !%! yaparken !ç!nde 
bulunaca"ı ko%ullar ve !%!n n!tel!"!n! bel!rleyen kr!terler de net b!r %ek!lde tanımlanmalıdır. Örne-
"!n b!r personele kalıp boyaması üzer!ne b!r e"!t!m ver!lmes! !sten!yorsa, bu !%lem! yapmak !ç!n 
gereken tüm adımların hedef !ç!nde de bel!rt!lmes! gerek!r. Örnek vermek gerek!rse, “personel!n 
kalıbın nasıl boyanaca"ını anlaması” do"ru ve ölçüleb!l!r b!r ö"renme hedef! de"!ld!r. Ama kalıp 
boyama !%lem!n!n tüm adımlarını sırayla yazab!l!yor olması, ölçüleb!l!r b!r ö"renme hedef! olarak 
de"erlend!r!leb!l!r. Yukarıda bel!rt!ld!"! g!b!, personel!n !%! yaparken !ç!nde bulunaca"ı ko%ulların 
d!kkate alınması da son derece öneml!d!r: Örne"!n e"er boya hazırlama sırasında tak!p etmes! 
gereken prosedür üret!m alanında bulunmuyor ve bulunması da sa"lanamıyorsa, bu personel!n bu 
adımları ezberlem!% olması önem kazanır. Son olarak !%!n n!tel!"!n! bel!rleyen kr!terler!n de d!kkate 
almak gerek!r: Personel!n saatte 5 kalıp boyaması !sten!yorsa, bu performansın b!r ö"renme hedef! 
olarak ölçüleb!l!yor olması gerek!r.
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Hedefler ölçüleb!l!r kr!terler olarak tanımlandıktan sonra, son adım olarak bu hedefler!n ölçül-
mes!n! sa"layacak de"erlend!rme testler!n!n hazırlanması gerek!r.

2.3. E&"t"m materyaller"n"n hazırlanması
E"!t!m materyaller! aslında oldukça gen!% b!r perspekt!ften ele alınması gereken b!r konu. Bun-
dan belk! b!r 10 ya da 20 yıl önce ço"unlukla yazılı e"!t!m notları ya da k!taplar g!b! basılı 
kaynaklardan olu%an e"!t!m materyaller!, teknoloj!n!n sundu"u !mkanlarla b!rl!kte zeng!nle%t!. 
$nternet üzer!nden sunulan e"!t!m v!deoları, çe%!tl! s!mülasyonlar ve hatta arttırılmı% gerçekl!k 
(augmented real!ty, AR) uygulamaları, b!rer e"!t!m materyal! olu%turacak %ek!lde ele alınab!-
l!yor. Ancak terc!h ed!len ortam her ne olursa olsun, e"!t!m alan personel!n e"!t!m!ne katkıda 
bulunacak materyaller olu%turulurken bazı öneml! noktaların d!kkate alınması gerek!r.

Materyaller!n hazırlı"ında kullanılan d!l!n oldukça yalın olması, süslü, yanlı% anla%ılmaya ola-
nak sa"layacak !fadelerden kaçınılması, met!nler!n kısa olması ve mümkün oldu"unca görsel-
lere a"ırlık ver!lmes!, ba%lıca öneml! noktalar arasında göster!leb!l!r. Materyaller olu%turulurken, 
temel b!lg!ler, prosedürler ve ana kurallar arasında b!r ayırım yapmak, personeller!n e"!t!m ka-
zanımlarını arttırab!lmek açısından önem ta%ır. Bu ayırım a%a"ıdak! %ek!lde özetleneb!l!r:
- Temel b!lg!ler: Personel!n kullanaca"ı mak!ne, ek!pman ya da c!haza da!r bazı temel b!lg!ler! 
akılda tutmak !lk etapta zor olaca"ı !ç!n, bu materyaller!n çalı%ma alanına ta%ınab!l!r olması, 
personel!n çalı%ma sırasında da bu kaynaklardan faydalanab!lmes!n! sa"lar. Çalı%ma sırasında 
b!lg!lere hızlı er!%!m! mümkün kılması neden!yle bu materyallerde görsellere ve tablo formatın-
da b!lg!lere yer ver!lmes! uygun olab!l!r.
- Prosedürler: E"er b!r süreç boyunca !zlenmes! gereken prosedürlere da!r b!r materyal hazırlı"ı 
gerek!yorsa, mu"lak !fadelerden kaçınarak, l!steler hal!nde düzenlem!% ve sürec! adım adım ta-
r!f eden materyaller, personeller!n e"!t!mden kazanımları açısından daha de"erl!d!r. Bu amaçla 
görsellerle desteklenm!% akı% %emaları, tablolar ve d!yagramlar kolay tak!p ed!leb!l!r ve tekrar 
kullanımı kolay kaynaklar olarak de"erlend!r!leb!l!r.
- Ana kurallar: Personeller!n prosedüre ba"lı çalı%amayaca"ı durumlar !ç!n, akıllarında tutab!-
lecekler! ana kuralların da e"!t!m materyaller!ne dâh!l ed!lmes! öneml!d!r. Örne"!n !% sa"lı"ı ve 
güvenl!"! kurallarının b!r!nc!l öncel!k oldu"unun b!r ana kural olarak bel!rt!lmes!, prosedür dı%ına 
çıkması gereken durumlarda personel!n hang! do"rultuda hareket edece"!n! b!lmes! açısından 
öneml!d!r.

Temel b!lg!ler!n aktarımı basılı kaynaklar ve e-ö"renme araçlarıyla etk!l! b!r %ek!lde yapılab!-
l!r. Ancak prosedür ve ana kurallar aktarılırken yüz yüze e"!t!m ve b!r e"!tmen!n varlı"ı önem 
kazanır.

Res"m 1. E"!t!m materyaller! hazırlanırken personel!n ö"renmes! !stenen temel b!lg!ler!n, pro-
sedürler!n ve ana kuralların ayrı ayrı ele alınarak sunulması, ö"renme kazanımlarının arttırılma-
sı açısından önem ta%ıyor. P!ram!d!n alt kısımlarında yazılı kaynaklar ve e-ö"renme yöntemler! 
etk!l! olurken, p!ram!tte yukarı çıktıkça yüz yüze e"!t!m!n ve b!r e"!tmen!n gerekl!l!"! artıyor.
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2.4. Uygulama
Hedefler ve KPI’lar do"rultusunda, görev tanımları da d!kkate alarak bel!rlenen ö"renme !ht!-
yaçlarına yönel!k materyaller hazırlandıktan sonra, bunların d!kkatl!ce gözden geç!r!lmes! ge-
rek!r. Materyaller!n yeterl!l!"!n! de"erlend!rmek adına e"!t!m programlarını hemen ba%latmak 
yer!ne, az sayıda personel !le p!lot çalı%maların ba%latılması daha do"ru olur. Bu p!lot çalı%ma 
sırasında yapılan testlerle personeller!n e"!t!mden kazanımları de"erlend!r!leb!l!r ve alınan ger! 
b!ld!r!mlerle yapılması gereken !y!le%t!rmeler tesp!t ed!leb!l!r. Bu sürec!n de tamamlanmasının 
artından personel e"!t!m sürec!ne ba%lanılab!l!r.

2.5. De&erlend"rme ve rev"zyon
P!lot çalı%ma sonrasında yapılan de"erlend!rme ve rev!zyon g!b!, e"!t!m programının, !çer!"!n!n 
ve materyaller!n!n de bell! aralıkla de"erlend!r!lmes! ve rev!ze ed!lmes! gerek!r. Bu de"erlend!r-
me yapılırken, dört temel faktörün d!kkate alınması, e"!t!m yetk!nl!"! ölçmek açısından önem-
l!d!r: Personeller!n ger! b!ld!r!mler!, test sonuçları, !% performansına yansıması ve %!rket hedef-
ler!ne yansıması. Bu de"erlend!rmen!n, ço"u durumda oldu"u g!b! sadece e"!t!m sonrasında 
uygulanan b!r test üzer!nden yapılması, e"!t!m!n esas amacı olan %!rket hedefler!ne etk!s!n!n 
gözden kaçırılmasına neden olur. O nedenle e"!t!m!n de"erlend!rmes! sadece e"!t!m sonrasın-
da de"!l, %!rket hedefler! kapsamında, uzun vadel! olarak da yapılmalıdır.

3. DÖKÜM SEKTÖRÜ ÖZEL!NDE DURUM
Geleneksel sanay!n!n temel ta%larından b!r! olarak göstereb!lece"!m!z döküm sektörünün n!te-
l!kl! personel! çekme, yet!%t!rme ve el!nde tutma adımlarının heps!nde problem ya%adı"ı b!l!nen 
b!r gerçek. Bu konunun beyaz ve mav! yakalı personeller !ç!n ayrı ayrı ele alınması, daha do"ru 
b!r de"erlend!rme açısından faydalı olab!l!r. Beyaz yakalı personeller!n döküm sektörü !le ara-
sındak! kopukluk maalesef ün!vers!te yıllarından ba%lıyor. Bu çalı%manın g!r!%!nde de bahsed!ld!-
"! g!b! ün!vers!teler!n ara%tırma konularıyla b!rl!kte e"!t!m programlarını da metalurj!den z!yade 
malzeme b!l!m!ne yöneltm!% olmaları, genç mühend!s adaylarının daha ün!vers!te yıllarından 
!t!baren döküm sektörüne mesafel! durmalarına yol açıyor. Mezun!yet! sonrasında bu sektör-
de görev yapmak !steyen genç mühend!sler!n ün!vers!tede alması beklenen temel b!lg!lerden 
yoksun olması, sektörün de yen! mezunlara maalesef %üpheyle yakla%masına yol açıyor. Çünkü 
döküm, sadece temel b!r malzeme b!lg!s!yle ya da faz d!yagramı okuyab!lme g!b! temel yetk!n-
l!klerle ba%arılı olunab!lecek b!r alan de"!ld!r. Döküm sektörüne gelen malzeme mühend!sler!-
n!n tekn!k res!m b!lg!s! g!b! temel yetk!nl!klerden yoksun olması, model tasarımı ya da örne"!n 
otomat!k hatlar !ç!n gerekl! olan h!drol!k, pnömat!k veya PLC programlama g!b! konulardan çok 
uzak b!r e"!t!m geçm!%!n!n olması, aradak! uyumsuzlu"un !lk neden! olarak göster!leb!l!r.

Mav! yakalı personel perspekt!f!nden !se n!tel!kl! personeller! çekme konusundak! zorluk, ön-
cel!kle döküm üzer!ne e"!t!m veren yüksekokul ya da meslek l!seler!n eks!kl!"!yle açıklanab!l!r. 
Kend! konuları üzer!ne e"!len b!r e"!t!m kurumunun olmadı"ı b!r dünyada, sektördek! f!rmaların 
n!tel!kl! personeller!n mezun olup !%e ba%lamalarını beklemes! elbette k! gerçekç! b!r beklent! 
de"!ld!r.

Kısa b!r özet %ekl!nde sunulan bu !k! real!ten!n yakın b!r gelecekte de"!%eb!lece"!ne da!r her-
hang! b!r gösterge görem!yoruz. Ün!vers!teler döküm sektörünün !ht!yaçlarına yönel!k e"!t!m 
programlarından gün geçt!kçe uzakla%ırken, döküm üzer!ne mav! yaka personel yet!%t!ren e"!-
t!m kurumlarının da olmaması, döküm sektörünün önümüzdek! senelerde de örgün e"!t!m ara-
cılı"ıyla beklent!ler!n! kar%ılayamayaca"ını göstermekted!r.

O nedenle bu çalı%manın ba%lı"ını da olu%turan döküm sektörüne yönel!k e"!t!m modeller!n! 
ülkem!z özel!nde de"erlend!rmek !sted!"!m!zde, bu e"!t!m!n merkez! b!r yapı tarafından ver!l-
mes!n!n uygun olaca"ı sonucuna varab!l!r!z. Yukarıda “E"!t!m Tasarımı” ba%lı"ı altında sunulan 
bütünsel yakla%ımı uygulayab!lecek f!rma sayısının döküm sektörünün ço"unlu"unu olu%tur-
madı"ı b!l!nen b!r gerçek. N!tel!kl! personel yet!%t!rme konusunun f!rmalara bırakılması duru-
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munda, kend! !ht!yacını kar%ılayab!lecek f!rma sayısının çok az olması neden!yle, bu yakla%ımın 
sektörel b!r kazanım yaratamayaca"ını göreb!l!r!z. Sektöre yönel!k kapsayıcı b!r e"!t!m model! 
yaratılamadı"ı takd!rde, sektörün n!tel!kl! çalı%an kaybının artarak devam edece"!n! de bu bas!t 
de"erlend!rme sonucunda anlayab!l!r!z.

3.1. Sektörel e&"t"m yakla$ımı "ç"n öner"ler
Meslek! e"!t!m, elbette oldukça kapsamlı b!r %ek!lde ele alınması gereken b!r konu. Ancak ülke-
m!zde T.C. M!ll! E"!t!m Bakanlı"ına ba"lı Meslek! ve Tekn!k E"!t!m Genel Müdürlü"ü bünyes!nde 
yönet!len meslek! örgün e"!t!m faal!yetler!n!n döküm sektörünün !ht!yaçlarına cevap sunmuyor 
olması neden!yle, sektörün e"!t!m !ht!yaçları kar%ılamak adına farklı modeller!n üret!lmes! ge-
rek!yor.

Geleneksel !malat kollarını ayrı ayrı de"erlend!rd!"!m!zde, Türk döküm sektörünün güçlü yan-
larından b!r tanes!n!n, TÜDÖKSAD bünyes!nde sürdürülen e"!t!m faal!yetler! oldu"unu söyle-
yeb!l!r!z. Dövme, çel!k üret!m!, ısıl !%lem ya da kompoz!t g!b! farklı alanları !nceled!"!m!zde, TÜ-
DÖKSAD bünyes!nde sürdürülen e"!t!m faal!yetler!n!n benzerler!n! ve çe%!tl!l!"!n! bu alanlarda 
görem!yoruz. Tüdöksad Akadem!’n!n verd!"! e"!t!mler yanında web!nar faal!yetler! ve çevr!m!ç! 
e"!t!m veren Dökümhane Akadem! (https://Dokumhane.net) platformu, sadece Türk!ye özel!n-
de de"!l, Dünya genel!nde de çe%!tl!l!k açısından zeng!n b!r e"!t!m faal!yet! olarak de"erlend!-
r!leb!l!r.

B!r öncek! ba%lık altında aktarılan dü%ünceler do"rultusunda, kapsayıcı b!r sektörel e"!t!m 
faal!yet!n!n TÜDÖKSAD bünyes!nde sürdürülmes!, %u a%amada en gerçekç! senaryo olarak de-
"erlend!r!leb!l!r. Ancak TÜDÖKSAD bünyes!nde sürdürülen e"!t!m faal!yetler!n!n, zeng!nl!"!ne 
ve çe%!tl!l!"!ne ra"men, 2. bölümde, “E"!t!m Tasarımı” ba%lı"ı altında aktarılan b!r bütünsell!k 
!ç!ne henüz tam olarak oturab!lm!% durumda oldu"u söylenemez. Ayrıca mav! yaka e"!t!mler!-
n!n, TÜDÖKSAD’ın mevcut e"!t!m portföyünde yeter!nce yer almadı"ını da b!l!yoruz. O nedenle 
TÜDÖKSAD bünyes!nde sunulan e"!t!m faal!yetler!n!n bu dü%ünceler do"rultusunda %ek!llend!-
r!leb!lmes! !ç!n planlı b!r çalı%ma yürütülmes! gerekmekted!r.

Bu öner!ler de"erlend!r!l!rken, 2020 senes!nde damgasını vuran Cov!d-19 salgınını ve bu sal-
gın sonrasındak! beklent!ler! göz ardı etmek do"ru olmaz. Yen! normal olarak tar!f ed!len salgın 
sürec!nde ed!n!len bazı çalı%ma alı%kanlıklarının salgın sonrasındak! süreçte de devam edece"!n! 
bugünden öngöreb!l!yoruz. Uzaktan çalı%manın b!rçok kurulu%ta norm hal!ne gelmeye ba%la-
dı"ı, toplantıların büyük ölçüde çevr!m!ç! platformlara ta%ındı"ı, örgün e"!t!m!n b!le uzaktan 
e"!t!m formatında sunuldu"u b!r dönemde, bu çalı%manın konusu olan meslek! e"!t!mler!n uzak 
mesafelere seyahat ederek, kalabalık sınıflarda yapılmasını beklemek çok gerçekç! olmayacak-
tır. O nedenle bahs! geçen e"!t!mler!n özell!kle !nternet ortamına ta%ınması ve e"!t!m materyal-
ler!n!n !nternet üzer!nden sunuldu"u b!r kurgunun tasarlanması, yen! normal olarak tanımlanan 
süreç !ç!n do"ru b!r yakla%ım olacaktır.

3.2. E-ö&renme tabanlı yakla$ım
E-ö"renme, zaman zaman sadece e"!t!mler!n v!deo üzer!nden aktarıldı"ı b!r yakla%ım olarak 
algılanıyor. Oysa e-ö"renme bu dar tanıma kıyasla çok daha gen!% b!r çerçevede ele alınması 
gereken !mkânlar sunulab!l!yor. Örne"!n Avrupa B!rl!"!nde e-ö"renme teknoloj!ler!n!n e"!t!m! 
!ç!n y!ne e-ö"renme teknoloj!ler!nden nasıl faydalanıldı"ı [10] numaralı kaynakta !nceleneb!l!r. 
E-ö"renme teknoloj!ler!ndek! gel!%meler sayes!nde katılımcıların sadece pas!f b!rer d!nley!c! ya 
da !zley!c! olmaktan çıkması ve uzaktan da olsa !nterakt!f e"!t!m tecrübeler! ya%amalarının sa"-
lanması mümkün olab!l!yor.
Bu teknoloj!ler!n bazı örnekler! [7] numaralı kaynakta ver!lmekted!r. E"!t!m! b!lg!sayar ekra-
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Res"m 2. Meslek! e"!t!m !ç!n tasarlanmı% e"!t!m odalarından örnekler. Farklı teknoloj!ler!n en-
tegrasyonu !le katılımcı pas!f b!r d!nley!c! olmaktan çıkarak, !nterakt!f b!r e"!t!m tecrübes! 
ya%ayab!l!yor [7].

Res"m 3. Türk Traktör fabr!kasında montaj e"!t!m! !ç!n kullanılan arttırılmı% gerçekl!k uygulamasından b!r gö-
rüntü. Büyük res!m, sa" alt kö%edek! katılımcının gözlükler! aracılı"ıyla gördü"ü görüntüyü göstermekted!r [11].

nında !zlemek yer!ne kes!nt!s!z ve yüksek kal!tede görüntü vereb!len mon!törler!n kurulması, 
kamera ve m!krofon düzenekler!n!n yerle%t!r!lmes! sayes!nde e"!t!mc! ve katılımcı arasındak! 
!let!%!m!n sa"lanması, akıllı tahtaların kullanımıyla !nterakt!f b!r e"!t!m tecrübes!n!n sa"lanması 
mümkün olab!l!yor. Bu tür b!r e"!t!m odasını kuran !%letmelerde personeller!n daha önceden 
hazırlanan v!deo vb. e"!t!m materyaller!n! tak!p etmeler!, test ve !nterakt!f kısımlarda kurulu 
s!stem sayes!nde e"!t!m! b!r e"!t!mc! !le sürdürmeler! ve böylece b!r sınıf ortamında alınab!lecek 
e"!t!me oldukça yakın ve hatta bazı açılardan daha etk!l! b!r tecrüben!n yaratılması sa"lanab!l!r.

3.3. Mav" yaka e&"t"mler"
Mav! yaka personeller!n e"!t!mler! !ç!n b!r öncek! kısımda örne"! ver!len s!stemler y!ne kullanı-
lab!l!r. Örne"!n b!r geometr!k toleranslandırma e"!t!m!, bu tür b!r s!stem aracılı"ıyla ba%arılı b!r 
%ek!lde aktarılab!l!r. Ancak mav! yaka personeller f!z!ksel !%ler yapmak durumunda oldukları !ç!n, 
kend! görev tanımlarıyla !lg!l! uygulamalı e"!t!mler! b!r sınıf ortamında almaları mümkün de"!l. 
Teknoloj! bu zorlu"u a%mak !ç!n yollar da sunuyor: Arttırılmı% gerçekl!k (augmented real!ty, AR) 
teknoloj!ler!ndek! gel!%meler sayes!nde, günümüzde uygulamalı e"!t!mler!n de b!r e"!tmene !h-
t!yaç duymadan, fabr!ka ortamında ver!lmes! sa"lanab!l!yor. Ülkem!zden b!r örnek olarak Türk 
Traktör fabr!kasında mav! yaka personeller!n e"!t!m! !ç!n kullanılan uygulamalar göster!leb!l!r 
[11]. Türk Traktör fabr!kasının Endüstr! 4.0 dönü%üm çalı%maları kapsamında ve e"!t!mde d!j!tal-
le%me çerçeves!nde hayata geç!r!len bu proje, Hacettepe Ün!vers!tes! ortaklı"ıyla hayata geç!-
r!lm!%t!. AR uygulamalarının kullanıldı"ı bu e"!t!mler !% kazalarının ortaya çıkmasını engellemek 
yanında, parça f!re ed!lmes!n!n ve kal!te problemler!n!n de önüne geç!lmes!n! sa"lıyor.
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4. SONUÇ
Döküm sektörünün meslek! e"!t!m !ht!yacını örgün e"!t!m kurumlarından kar%ılayamıyor olma-
sı, farklı ve yen!l!kç! yakla%ımlar üzer!nde dü%ünmey! b!r zorunluluk hal!ne get!r!yor. Bu eks!kl!"! 
g!dermek amacıyla TÜDÖKSAD döküm sektörüne yönel!k çe%!tl! e"!t!m faal!yetler! yürütüyor. 
Ancak bu e"!t!mler!n gerçek anlamda b!r fayda sa"layab!lmes! !ç!n “E"!t!m Tasarımı” ba%lı"ı 
altında özetlend!"! g!b!, hedeflerden ba%layan ve ölçüm, de"erlend!rme yakla%ımlarına kadar 
uzanan b!r bütünsell!k !ç!nde hazırlanması gerek!yor. TÜDÖKSAD bünyes!nde yürütülen e"!t!m 
faal!yetler!n!n böyle b!r bütünsell!k !ç!nde hazırlanması durumunda, örnekler! ver!len e- ö"ren-
me teknoloj!ler! sayes!nde hem beyaz yaka, hem de mav! yakalı personel!n kend! kurumlarında 
e"!t!mler almalarının önü açılab!l!r.

Bu tür b!r çalı%manın hayata geç!r!leb!lmes! !ç!n projen!n nasıl fonlanaca"ı kr!t!k b!r önem ta-
%ıyor. Bu konuda hem AB kaynaklı, hem de yurt!ç! kaynaklı b!rçok h!be ve d!"er fon kaynakları 
de"erlend!r!lerek projen!n !ht!yacı olan f!nansal destek de sa"lanab!l!r.

Özet olarak, bu çalı%mada örnekler! göster!ld!"! üzere bu tür kapsamlı b!r e"!t!m progra-
mının hayata geç!r!leb!lmes! !ç!n gereken teknoloj! ve fon mekan!zmaları hâl!hazırda mevcut 
durumdadır. Bu tür b!r e"!t!m faal!yet!n!n b!r lüks olarak görülmeden, sektörün n!tel!kl! personel 
!ht!yacına kalıcı b!r çözüm olarak ele alınması do"ru olur. TÜDÖKSAD bünyes!nde kurulacak b!r 
kom!syon !le bu programın süreç har!tası çıkarılarak yola çıkıldı"ı takd!rde, ün!vers!tedek! ko-
pukluk neden!yle sektöre mesafel! duran genç mühend!s adaylarını döküm sektörüne çekmek 
!ç!n b!r fırsat da yaratılmı% olacaktır.
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DÖKÜM SEKTÖRÜNDE ENTEGRE K!RL!L!#! ÖNLEMEK 
!Ç!N EN !Y! TEKN!KLER VE UYGULAMALAR

Berivan BODURO"LU
Erkunt Sanayi A."., Ankara, Türkiye

ÖZET
Entegre k!rl!l!k önleme ve kontrol yakla%ımında; hava, su, toprak, gürültü g!b! çevresel ortam ve durumlar !ç!n 
k!rlet!c! em!syonlar b!r bütün olarak de"erlend!rmekted!r. Bu yakla%ımla; çevren!n bütüncül b!r %ek!lde korun-
ması !ç!n, sanay! tes!sler!nden kaynaklanab!lecek k!rl!l!"!n önlenmes!, e"er bu mümkün de"!l !se k!rl!l!"!n en 
aza !nd!r!lmes! amaçlanmaktadır. Tes!sler!n bu amaca ula%ması !ç!n de neler yapılab!lece"!ne !l!%k!n mevcutta 
uygulanmı% en !y! tekn!kler, mevzuatlar !le b!r araya get!r!lm!%t!r. Tes!sler!n bu uygulamaları hayata geç!rmes!, 
yen! !y! uygulamalar gel!%t!rmes!, kaynaklarını ver!ml! kullanılaca"ı üret!m modeller!n! ben!msemes!, çevresel 
sürdürüleb!l!r b!r yakla%ıma h!zmet edecekt!r.

Bu çalı%mada, mevcut en !y! tekn!kler ve ek tedb!rler !le dökümhanelerde uygulanan tem!z üret!m uygula-
malarından örnekler ver!lerek, etk!l! b!r kontrol s!stem! olu%turulması !ç!n fırsatlar de"erlend!r!lm!%t!r. Entegre 
k!rl!l!"e kar%ı alınan tedb!rler!n, çevresel performansı arttırılması !ç!n çalı%malar yürütülmü%tür.

Anahtar Kel"meler: Entegre k!rl!l!k, tem!z üret!m, en !y! tekn!kler, çevre

ABSTRACT
W!th the !ntegrated pollut!on prevent!on approach; Pollutant em!ss!ons are cons!dered as a whole for env!-
ronmental e&ects such as a!r, water, so!l and no!se. In order to protect the env!ronment !n a hol!st!c way, !t !s 
the a!m of th!s approach to prevent or m!n!m!ze pollut!on that may ar!se from !ndustr!al fac!l!t!es. Appropr!-
ate best techn!ques and leg!slat!on have been brought together regard!ng what the fac!l!t!es can do for th!s 
purpose. For an env!ronmentally susta!nable approach, !t !s !mportant that the fac!l!t!es !mplement these 
pract!ces, develop new and good pract!ces, and adopt the product!on models that w!ll use the!r resources 
e&!c!ently.

In order to evaluate the opportun!t!es related to establ!sh!ng an e&ect!ve control system, the best ava!lable 
techn!ques and add!t!onal measures and cleaner product!on pract!ces appl!ed !n foundr!es are g!ven w!th 
examples !n th!s study. W!th the measures taken aga!nst !ntegrated pollut!on, stud!es were carr!ed out to 
!ncrease env!ronmental performance.

Keywords: Integrated pollut!on, cleaner product!on, best techn!ques, env!ronment
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1. G!R!%
Sanay!, !nsan !ht!yaçlarını kar%ılamak !ç!n her geçen gün gel!%meye devam etmekte, !ht!yaç duyulan 
ham madde ve malzeme m!ktarı da bu oranda artı% göstermekted!r. Sanay!de artan bu taleple ham 
madde ve malzemeler!n, k!myasalların, su ve enerj! kaynaklarının da kullanım m!ktarı artmı%, üret!-
len tehl!kel! maddeler!n tür ve muhtev!yatları da bu oranda artarak çe%!tl!l!k kazanmı%tır. Üret!m ve 
h!zmet faal!yetler! sonucu olu%an çe%!tl! özell!klerdek! bu atıkların yönet!m! oldukça öneml!d!r. Bu 
atıklar hava em!syonu olarak atmosfer!, katı atık olarak topra"ı ve sıvı atık olarak da alıcı ortamı 
yan! su kaynaklarını tehd!t etmekted!r. Gelecek ku%akların !ht!yaçlarını kar%ılayab!lme olana"ından 
ödün vermeks!z!n günümüz !ht!yaçlarını kar%ılayab!lecek sürdürüleb!l!r kalkınma yakla%ımıyla bu 
etk!ler!n mümkünse yok ed!lmes! ya da en aza !nd!r!lmes! gerekmekted!r. Gel!%me ve çevresel et-
k!le%!m arasında kurulacak do"ru !l!%k! !le bugünün ve gelece"!n !ht!yaçlarını do"ru yöneteb!l!r!z.
Faal!yetler ve çevresel etk!ler !ç!n kurulacak bütüncül b!r yakla%ım, entegre k!rl!l!k önleme faal!-
yet!n!n ba%langıç noktası olacaktır. Özell!kle son dönemde dünyada sıklıkla %ah!t oldu"umuz $kl!m 
de"!%!kl!"! problemler!, entegre k!rl!l!k önleme pol!t!kasının önem!n! b!r kez daha ortaya koymu%-
tur. Entegre k!rl!l!k önleme ve kontrol yakla%ımıyla; hava, su, toprak, gürültü g!b! çevresel ortam 
ve durumlar !ç!n k!rlet!c! em!syonlar b!r bütün olarak de"erlend!rmekted!r. Bu yakla%ımla; çevren!n 
bütüncül b!r %ek!lde korunması !ç!n, sanay! tes!sler!nden kaynaklanab!lecek k!rl!l!"!n önlenmes!, 
e"er bu mümkün de"!l !se k!rl!l!"!n en aza !nd!r!lmes! amaçlanmaktadır.

Tes!sler!n k!rl!l!"! önleme amacına ula%ması !ç!n de neler yapılab!lece"!ne !l!%k!n mevcutta uy-
gulanmı% en !y! tekn!kler, mevzuatlar !le b!r araya get!r!lm!%t!r. Tes!sler!n bu uygulamaları hayata 
geç!rmes!, yen! !y! uygulamalar gel!%t!rmes!, kaynaklarını ver!ml! kullanılaca"ı üret!m modeller!n! 
ben!msemes!, çevresel sürdürüleb!l!r b!r yakla%ıma h!zmet edecekt!r. Çalı%anların sürece katılı bu 
noktada önem kazanmaktadır. Entegre b!r tedb!r !ç!n tüm çalı%anların sürece katkısı beklenmek-
ted!r.

Dökümhanelerde em!syonların azaltılması, hammadde ve enerj!n!n ver!ml! kullanılması, opt!mum 
m!ktarda k!myasal kullanımı, atık ger! kazanımı, tekrar kullanımı, ger! dönü%ümü uygulamaları !le 
zararlı maddeler!n yer!ne zararsız maddeler!n ya da daha az zararlı maddeler!n kullanılması konu-
ları entegre k!rl!l!"! önlemek !ç!n kabul gören !lkelerd!r. Bu çalı%mada döküm üret!m tes!sler!nde 
yapılan !y! uygulamalar anlatılarak, k!rl!l!k önleme ve kontrol yakla%ımı !le yapılab!lecek çalı%malar 
de"erlend!r!lm!% !y!le%t!rmeler !ncelenm!%t!r.

2. EKOK VE DÖKÜM SEKTÖRÜ
Dökümhaneler !ç!n Entegre K!rl!l!k Önleme ve Kontrol (EKOK) tebl!"!, çevren!n bütüncül olarak ko-
runmayı amaçlamaktadır. Hava, su ve toprak k!rl!l!"!ne yönel!k dökümhane em!syonlarını önlemek 
veya önlenemed!"! durumlarda azaltmak ve atık olu%umunu en aza !nd!rmek !ç!n entegre k!rl!l!k 
önleme ve kontrol s!stem! olu%turmak !ç!n hazırlanan tebl!", yayınlanma a%amasındadır. Taslak 
tebl!"de em!syon tanımı !se; maddeler!n, t!tre%!m!n, ısı veya gürültünün !%letme veya tes!ste yer 
alan b!r veya b!rden fazla kaynaktan havaya, suya veya topra"a do"rudan veya dolaylı b!ç!mde 
bırakılması olarak de"erlend!r!lmekted!r. Tebl!"de yer alacak olan Mevcut En $y! Tekn!kler!n (MET) 
tes!slerde uygulanması !le em!syon sev!yeler!n!n düzenlenmes! amaçlanmaktadır. Tebl!" yürürlü"e 
g!rd!"!nde !%letmeler gerekl! %artları sa"ladı"ında tek b!r çevresel !z!n alacaklardır. Bu amaçla, saha 
uygulamaları !ç!n en uygun olan tekn!kler!n yan! MET’ler!n uygulanması yen! metler çalı%ılması çev-
resel koruma faal!yetler! ve yasal uyum kapsamında önem arz etmekted!r.

Enerj!, metal üret!m! ve !%lenmes!, k!myasalların üret!m!, atık yönet!m!, kâ"ıt, tekst!l, yüzey !%le-
me g!b! d!"er sektörler kategor!s!ndek! ana sanay! kolları ve bunların alt kategor!s!ndek! sektör-
lerde faal!yet gösteren tes!slerden, üret!m kapas!teler!, bel!rlenen sınır de"erler!n üzer!nde olan 
tes!sler, mevzuatın kapsamına g!rmekted!r. Döküm sektörü !ç!n bu sınır de"er, günlük 20 ton ve 
üzer! üret!m kapas!tes! olarak bel!rlenmekted!r.

2.1. Tebl"& kapsamında MET bel"rlenmes"ne "l"$k"n kr"terler
Tebl!"de Mevcut tekn!kler; !%letmec! tarafından tekn!k ve ekonom!k olarak uygulanab!l!r oldu"u sü-
rece, ülkem!zde üret!lmes!ne veya kullanılıyor olmasına bakılmaksızın, sektörde ekonom!k ve tek-
n!k olarak sürdürüleb!l!r ko%ullar ve mal!yetler !le avantajlar d!kkate alınarak uygulanan tekn!kler!,

En !y! kavramı !se; çevren!n b!r bütün olarak en yüksek düzeyde korunmasında en etk!l! olan 
yolu !fade etmekted!r. Tekn!k !fades! !se; kullanılan teknoloj!y! ve tes!s!n tasarlanma, !n%a, bakım, 
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!%letme ve devreden çıkarma yöntemler!n! !çermekted!r.
Mevcutta sektörde uygulanan ya da uygulanması planlanan tekn!kler, yatırım gerekt!ren ekono-

m!k de"er! olab!lecek uygulamalar oldu"u g!b! bas!t çözümler ve de"!%!kl!klerle de !stenen !y!le%-
t!rmeler sa"lanab!lecekt!r.
MET’ ler!n bel!rlenmes!ne !l!%k!n konular a%a"ıda bel!rt!len !çer!klerded!r.
- Dü%ük atık olu%umuna neden olan teknoloj!ler!n kullanımı,
- Daha az tehl!kel! maddeler!n kullanımı,
- Proseste kullanılan ve üret!len maddeler!n ve uygun oldu"u durumlarda atık
maddeler!n ger! kazanımını ve ger! dönü%ümünün gel!%t!r!lmes!,
- Endüstr!yel ölçekte ba%arıyla denenm!% benzer proses, tes!s veya !%letme
yöntemler!,
- B!l!msel b!lg! ve anlayı%tak! teknoloj!k !lerleme ve de"!%!kl!kler,
- $lg!l! em!syonların do"ası, etk!ler! ve hacm!,
- Yen! kurulacak veya mevcut tes!sler!n faal!yete geçme tar!hler!,
- MET’ler!n uygulamaya konulması !ç!n gerekl! süre,
- Proseste kullanılan hammaddeler!n (su dâh!l) n!tel!"!, tüket!m! !le enerj! ver!ml!l!"!,
- Em!syonların çevre üzer!ndek! genel etk!s!n! ve r!skler! önleme veya en aza
!nd!rme gerekl!l!"!,
- Kazaları önleme ve çevre açısından yarataca"ı sonuçları m!n!muma !nd!rme
gerekl!l!"! g!b! uluslararası kamu kurulu%ları tarafından yayınlanmı% b!lg!ler taslak tebl!"de bel!rt!l-
mekted!r.

3. DÖKÜM SEKTÖRÜ !Ç!N BEL!RLENEN MEVCUT EN !Y! TEKN!KLER
Mevcut en !y! tekn!kler, çevren!n b!r bütün olarak en yüksek düzeyde korunmasında en etk!l! yollar 
olarak kabul görmü%tür. Dökümhane süreçler!ne uyarlanacak MET çalı%maları !le olu%an em!syonla-
rın azaltılması ve veya engellenmes! sa"lanmı% olacaktır. Döküm sektörü !ç!n bel!rlenen MET’lerden 
örnekler a%a"ıda yer almaktadır.
- Hammadde tüket!m! azaltma ve kalıntı ger! dönü%ümü ve ger! kazanımı, 
- Ba"layıcı k!myasallar !ç!n depolama önlemler!,
- Tem!z hurdanın er!tme !%lem! !ç!n kullanılması,
- Hurda dem!rl! metal!n dah!l! ger! dönü%ümü,
- Kullanılmı% konteynerler!n ger! dönü%ümü,
- Metal ver!m! gel!%t!rme,
- Enerj! kaybının azaltılması potalarda ön ısıtma uygulamalarının gel!%t!r!lmes!, 
- Hava em!syonların f!ltre ed!lmes!,
- Gürültü azaltma,
- Atıksu azaltma,
- Kaçak em!syonları azaltma,
- Çevre Yönet!m S!stem! uygulaması vb. olarak sıralanab!l!r.

3.1 Dökümhanede entegre k"rl"l"&" önlemek "ç"n en "y" tekn"k uygulamaları
Mevcut en !y! tekn!kler ve ek tedb!rler !le dökümhanelerde uygulanan tem!z üret!m uygulamala-
rından örnekler, etk!l! b!r kontrol s!stem! olu%turulması !ç!n fırsatları da !çermekted!r. Entegre k!r-
l!l!"e kar%ı uygulanan MET’ler çevre yönet!m s!stem! !çer!s!nde çevresel performansı arttırmak !ç!n 
hedeflere ula%mada öneml! araçlar olarak de"erlend!r!leb!l!r. Tebl!"de bel!rt!len ana MET ba%lıkları 
ı%ı"ında yapılan uygulamalar bu bölümde de"erlend!r!lm!%t!r.

3.1.1 Hava em"syonlarının azaltılması, kaçak em"syonların engellenmes"
Hava em!syonlarının b!l!nen b!rçok zararları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; $nsan sa"lı"ı, hay-
van sa"lı"ı ve b!tk! sa"lı"ı açısından olumsuz etk!ler, korozyon, yapıların yıpranması etk!ler! olarak 
örneklend!r!leb!l!r. Bu nedenle özell!kle sanay! kaynaklı hava em!syonlarının azaltılması oldukça 
öneml!d!r. Yapılan !y!le%t!rmelere ek olarak tes!s !ç!nde olası kaçaklarında yönet!lmes! bu a%amada 
öneml! b!r !y! uygulamadır.

Bu kapsamda fabr!kamızda yapılan !y! uygulamalar ve sonuçları a%a"ıdak! g!b!d!r.
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Fabr!kamızda bel!rlenm!% em!syon noktalarında per!yod!k kontroller !le em!syonların azaltılması 
!ç!n çalı%malar yapılmaktadır. Bu çalı%malar !le yasal veya !%letmede ek olarak gerçekle%t!r!len öl-
çümler !le süreç etk!n %ek!lde gözlemleneb!lmekted!r.

F!ltrelere basınç sensörler! koyarak, bez f!ltreler!n yırtılması ya da toz !le bloke olması g!b! !s-
ten!lmeyen durumların proakt!f olarak önüne geç!lmes! sa"lanmı%tır. Basınç de"er!n! $stat!st!k! 
Proses Kontrol Metodu (SPC) !le tak!p ed!lerek, f!ltre de"!%!m tar!h!n!n tesp!t / opt!m!ze ed!lmes! 
sa"lanmaktadır.

Do"algaz brülörler!n!n, özgül tüket!m!n!n tak!p ed!lerek, ver!ms!z yanmaların önüne geç!lmes! 
sa"lanmaktadır. S!stem!n düzenl! bakımlarını yapılarak, en !deal yanma oranının sürekl!l!"! sa"lan-
maktadır.

Proses sonucu çıkan em!syonların kayna"ında ayrı toplanması, !çer!"!ne göre k!rlet!c!lere uygun 
f!ltrasyon yapılması sa"lanmaktadır. Sıcak proseslerde nomeks f!ltreler (yüksek sıcaklı"a dayanıklı 
f!ltre) kullanılarak r!skler!n önüne geç!lmekte, k!myasal gaz çıkı%ı olan bölgelerde de uygun k!mya-
sallarla yıkama !%lem! yapılarak k!myasal !çer!kl! em!syonlar arıtılmaktadır.
Özel em!syonlar !ç!n lokal em!%lerle em!syonun toplanması sa"lanmaktadır. Bu sayede kaçak em!s-
yonların önüne geç!lmekted!r.

%ek"l 1: Lokal olarak em!syonların toplanması

%ek"l 2: Mıknatıs takılan ün!te örne"! ve mıknatıs

Per!yod!k olarak, manuel ve d!j!tal yöntemlerle, f!ltre ün!teler!n!n kontrolü ve bakımının yapılması 
!le s!stem!n güvenl!"! sürekl! !zlenmekted!r. Özel ün!telerde tes!s !ç!nde bel!rlenen em!syon sınırla-
rının a%ılması durumunda uyarı s!stemler! devreye g!rmekted!r.

Prosese özel önlemlerle f!ltreleme ün!tes! seç!lmes! çalı%ması !le !lk kez b!r döküm fabr!kasında 
bacalara mıknatıs takılması uygulaması yapılmı%tır. Metal tozu çıkı%ı olan proses bacalarına mıkna-
tıs ün!tes! kurulumu !le bacadan çıkan metal tozu em!syonu m!ktarı azaltılmaktadır.

Özel emisyonların a"ırlı"ına göre emi% bölgeleri projelendirilmekte ve kullanılmaktadır.
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%ek"l 3: A%a"ı kodda uygulanan em!% s!stemler

%ek"l 3: Maça f!res! !ç!n kırıcı kullanımı

3.1.2 Atıkların tekrar kullanımı
Do"aya kontrolsüz olarak bırakılan atıkların çevreye olan etk!ler! çok çe%!tl!d!r.

Suya atılan atıklar su canlılarına zarar vermekte, canlıların ya%amını olumsuz etk!lemekted!r. 
Aynı %ek!lde, do"aya atılan atıklar da topra"ı k!rletmekte, topraktaya%ayan organ!zmaları,b!tk!ler!n 
ya%amını tehd!t etmekte, b!tk!lere ve su kaynaklarına buradan ula%arak dünyaya zarar vermekted!r.
Do"anın bu olumsuz etk!lerden korunması !ç!n çe%!tl! n!tel!ktek! sanay! atıklarının yönet!m! oldukça 
öneml!d!r. Yapılan !y!le%t!rmelere ek olarak tes!s atıkları tekrar kullanab!lecek çalı%malar yapılması 
da kaynakların ver!ml! kullanımı noktasında öneml! b!r !y! uygulama örne"! olarak kar%ımıza çık-
maktadır.

Atıkların tekrar kullanımı konusunda yapılan !y! uygulamalar ve çevresel ger! kazanımlar a%a"ı-
dak! g!b!d!r.

Tes!s!n ürün gamı göz önünde bulunduruldu"unda, büyük m!ktarda maça üret!m!ne !ht!yaç du-
yulmaktadır. Yapısı gere"! kırılmaya müsa!t maçalar, f!re oldukları zaman, !%ç!l!k, malzeme ve enerj! 
kaybına neden olmaktadır. F!reler!n engellenmes! öncel!"!m!z olsa da, f!reler!n de"erlend!r!lmes! 
!ç!n de çalı%malar yapılmaktadır.

Fabr!ka !ç!ne kurulan mekan!k reklamasyon tes!s! sayes!nde, f!re maçalar önce kırıcıda kırılmak-
tadır. Daha sonra !ncelt!lmekte ve tozu alınmaktadır. Elde ed!len maça f!res! kumu bell! oranlarda 
yen! maça kumuna !lave ed!lmekted!r. Bu sayede hem hammadde hem de atık mal!yet! azaltılmı%tır.

Benzer %ekilde, eklemeli imalat yapan kum yazıcısının atık kumu, furan yarı otomatik kalıpla-
ma hattında de"erlendirilmektedir.

Tüm fabrikadan çıkan demir çelik hurdaları, tala%ları, yollukları ergitme bölümünde de"er-
lendirilmektedir.

Kayna"ında ayrı toplama etkinli"inin artması ile geri kazanılan atık oranının arttırılması sa"l-
anmaktadır. Bu durum sıfır atık yakla%ımı içinde oldukça önemlidir.
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Kalıplama hatlarında AFS kontrolü ile kalıp kumunun döndü olarak kullanılması ve döndü 
malzemenin ve çapakların tesis içinde kullanılması da yaygın olarak birçok dökümhanede uy-
gulanan geri kazanım faaliyetlerindendir.

3.1.3 Hurda demirli metalin dahili geri dönü$ümü
Demir, çelik, bakır, kur%un, gibi maddelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması, do"al kay-
naklarımızın tükenmesini önleyece"i gibi ülke ihtiyaçlarını verimli yönetmek için de oldukça 
önemlidir. Dökümhaneler de bu maddelerin ya%am boyu döngüsünü sa"layan önemli geri ka-
zanım tesisleridir.

Metal geri dönü%ümü küresel ısınma tehdidini azaltan önemli faktörlerdendir. Yapılan ara%tır-
malar göstermi% ki; metallerin geri kazanılması için harcanan enerji, metallerinin maden-
lerden çıkartılması için gereken enerjiden çok daha azdır. Geri dönü%üm, enerji tasarrufunu 
sa"lamasının yanı sıra CO2 emisyonunu da önemli oranda azaltmaktadır.

Hurda demirli metalin dahili geri dönü%ümü konusunda yapılan iyi uygulamalar ve çevresel 
geri kazanımlar a%a"ıdaki gibidir.

Tesiste, motor blo"u, silindir kafası gibi üretim parametrelerinin sıkı kontrol altında olmasına 
ihtiyaç duyulan kompleks parçalar üretmektedir. Bu parametrelerin en ba%ında da hammadde 
özellikleri gelmektedir. Satın alınan, pik ve hurdada; boyut, temizlik, boya ve galvaniz kalıntısı, 
yabancı madde, kimyasal analiz, radyoaktivite gibi bir takım testler yapmaktadır. Bu sayede 
geri dönü%türülen hurda kalitesi özenle izlenmektedir.

Dı%arıdan alımlarda oldu"u gibi, fabrika içi geri dönü%ümde de sıkı tedbirler uygulanmak-
tadır. Üretilen döküm parçaların yakla%ık %85’i tala%lı imalata girmekte, haliyle bol miktarda 
metal tala%ı da çıkmaktadır. Bu tala%larda yine tesis içinde geri dönü%türülmektedir.

Tesiste önceli"imiz bu metal tala%larının, parça kalitesini etkilemeyecek oranda azaltılmasıdır. 
Sandıklara ve modellere yapılan müdahaleler ile tala% miktarlarını azaltmaktır. Bu çalı%malar 
do"rudan hem hammadde tüketimini hem de enerji tüketimini azaltan faaliyetlerdir.
$%leme tezgâhlarından çıkan tala%lar so"utma ya"larını içermektedir. Suyla karı%ık bu ya"ların 

ocaklarda kaliteyi bozması ve istenilmeyen emisyonlar çıkarmasını engellemek için, önce mak-
inede filtre edilir, ardından her makinede bulunan kaplarda süzdürülür, en son büyük konteyner-
lerde süzdürülerek kullanıma alınır. Bu ya"ların yeniden kullanılması ve daha etkin süzdürülmesi 
için, santrifüj ve briket sıkı%tırma makineleri ile ilgili çalı%maları devam etmektedir.

3.1.4. Enerji verimlili&i
Dünya üzerinde artan nüfus ve ihtiyaçlar göz önüne alındı"ında, enerji talepleri ve dolayısı ile 
enerji tüketimi de artı% e"ilimindedir. Enerji, insan ve toplum hayatının vazgeçilmez bir unsuru 
haline gelmi%tir. Enerji ve kalkınma parametreli de birlikte anılmaya ba%lamı%tır. Bu çerçevede 
baktı"ımızda bu talebi kar%ılarken atılacak verimli kullanım adımları da önem kazanmaktadır.

Enerji tesisimiz için oldu"u kadar ülkemiz için de büyük bir de"erdir. Enerji, döküm sek-
töründe, hammadde ve i%çili"in hemen ardından maliyet kalemi olarak üst sıralarda kendisini 
göstermektedir. Bu potansiyel iyi yönetildi"inde büyük geri kazanımlar sa"lanacaktır.

Enerji verimlili"i konusunda yapılan iyi uygulamalar ve çevresel geri kazanımlar a%a"ıdaki 
gibidir.

Ba%ta elektrik enerjisi olmak üzere, do"algaz ve motorin dâhil sıkı takipler yapılmakta enerji 
verimlili"ini sa"layacak projeler gerçekle%tirilmektedir.

ISO 50001 standardı uygulanması ile bu çalı%malar hız kazanmı%tır. Döküm fabrikasında görev 
yapan enerji yöneticileri ile faaliyetler tüm kademede izlenmektedir.

Düzenli aralıklar ile enerji etüdü yaparak, projeler do"urmaktadır. SCADA sistemi ile tüm fab-
rikalarındaki tüketim noktalarını dakikalık olarak takip edebilmektedir.



%ek"l 5: SCADA tak!p ekranı

%ek"l 6: Robotla üret!m

EP$A# verileri günlük takip edilerek, üretim planlamasının yanında enerjiyi de planlayarak ucuz 
elektri"e ula%ılmaktadır. Bu çalı%ma kapsamında enerji maliyetinin dü%ük oldu"u saat aralıkları 
belirlenerek plandaki a"ır i%lerin bu zaman dilimlerinde tamamlanması sa"lanmaktadır.

3.1.5 Hammadde tüketimini azaltma ve hurda geri dönü%ümü
Tabii kaynakların sınırsız olmadı"ı bir gerçektir. Kaynakların verimli kullanılmadı"ı takdirde bir 

gün tükenece"i de kabul edilmelidir.
Bu noktada, malzemeleri nasıl daha az kullanılabilir %eklinde soraca"ımız basit bir soru ile 

kaynakları verimli kullanmanın yolu açılacaktır.
Hammadde tüketimini azaltma ve hurda geri dönü%ümü konusunda yapılan iyi uygulamalar 

ve çevresel geri kazanımlar a%a"ıdaki gibidir.
Tesiste ilk olarak FMEA a%amasında, olabildi"ince küçük a"ırlıktaki maçalar için tasarım yapıl-

maktadır. Mevcut parçalarda ise sandık ve modellere müdahaleler ile maça a"ırlıklarının azaltıl-
ması çalı%ması uygulanmaktadır. Bu sayede girdiler verimli kullanılmaktadır.

Maçalarda reçineli kalıplamada, daha az reçine ile istenilen mukavemetin yakalanması için 
tedarikçi firma i%birlikleri ile sürekli daha iyisi hedeflenmektedir.

Maça boyama noktalarında, robotik çözümler ile daha etkin daldırma, daha az ta%ırma sa"la-
narak hammadde tüketimi azaltılmaktadır. Ayrıca viskozite takibi ve yeni ürün denemeleriyle 
maçanın emdi"i boya miktarını azaltıcı çalı%malar yapılmaktadır.

Maça montajında kullanılan dübel, vida, montaj somun ve pulu üzerinde adet azaltma veya me-
tot de"i%tirerek bu ba"lantı etmenlerini kaldırma üzerine faaliyetler yürütülmektedir.

Temizleme bölümünde, çelik elmas ta%lar kullanılarak hammadde kullanımı azaltılmı%tır. 
Periyodik olarak ta% kullanım e"itimleri verilmektedir. Ek olarak, ta% tedarikçileri ile seminer-
ler gerçekle%tirilerek ta%ların ömrünü uzatacak bakım uygulamaları, uzun süreli ta% kullanımı 
için ta%lama açıları konularında operatörler bilgilendirilmektedir. Teknolojik yatırımlarla devreye 
alınan makinalarla hammadde ve malzeme tasarrufları sa"lanmaktadır.
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%ek"l 7: Ta%lama mak!nası

%ek"l 8: 3D yazıcı !le üret!m

Mevcut üretim akı%ında; mü%teriler prototip parça talep ettiklerinde standart bir motor blo-
ku için ortalama 12 sandık imal edilmesi, ardından bu sandıklara yönelik tek tek simülasyon 
çalı%malarının gerçekle%tirilmesi gerekmektedir. Gerek sandık imalatı olsun gerek denemelerde 
12 sandı"ın devreye alınması süresince ya%anan setup ve ayar duru%ları olsun standart prototip 
imalatı; zaman, malzeme, enerji ve maliyet açısından iyile%tirilmesi gereken bir süreçtir.

Bu nedenle yapılan 3D printer yatırımı ile prototip parça üretiminde ham madde, malzeme, 
zaman ve enerji kazanımları gerçekle%tirilmi%tir.

3D yazıcı ile maçaların tasarım dosyaları sisteme yüklenerek üretim hızlı ve hatasız %ekilde, fire 
olmaksızın gerçekle%mektedir. Bu durumun di"er önemli etkisini hem prototip imalat süresinin 
%40 iyile%mesi ile hem de süreç boyunca kullanımı azalan ham madde ve malzeme miktarı ile 
ölçebiliyoruz.

Paretoda öne çıkan tüm hammaddelerin özgül tüketimleri düzenli olarak takip edilerek, yük-
seli% gösterdi"i noktalarda sorgulama yapılarak önlemler alınmaktadır. Sistematik çalı%ma için 
de kaizen projeleri ba%latılmaktadır.

3.1.6 Su tasarrufu ve atıksuların azaltılması
Dünyadaki su rezervlerinin sadece %1’i kullanılabilir su kayna"ı durumundadır. Her geçen 

gün artan su ihtiyaçları dü%ünüldü"ünde gelecek nesillerin temiz suya ula%masının önündeki 
engellerin kaldırılması sürdürülebilir bir yakla%ım için önem kazanmaktadır. Artan ihtiyaçlara 
kar%ı su kirlili"i de bu hedefe yakla%mak için büyük bir engel niteli"indedir. Küresel ısınma, 
deniz seviyelerindeki yükseli%, yaygınla%an seller, kuraklıklar ve buzların erimesi suyun kalitesini 
etkilemektedir.

Dökümhanelerde yapılacak su tasarrufu uygulamaları, atıksuların niteli"inin iyile%tirilmesi 
çalı%malarında önemli bir sonuca hizmet edecektir.

Su tasarrufu, atıksuların azaltılması konusunda yapılan iyi uygulamalar ve çevresel geri ka-
zanımlar a%a"ıdaki gibidir.
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%ek"l 9: Kaçak tesp!t! örnek çalı%ma

Tesislerde gerçekle%en su tüketimleri takip edilerek, tesisatlar da olu%abilecek kaçakların tespiti 
izlenmekte, tedbirler alınmaktadır.

Bahçe sulamaları, bitkilerin cinsine göre damla sulama metodu ile yapılmaktadır.
Du%lar ve tuvaletlerde su tasarrufu sa"layacak bataryalar ve ba%lıklar kullanılmaktadır. Çalı%anlara 

konuyla ilgili sürekli e"itim verilmektedir.
Ozmos atıksuların fabrika içinde de"erlendirilmesi yatırım çalı%ması için proje ba%latılmı%tır. Çalı%ma 

sonucunda atıl nitelikteki su, rezervuar suyu olarak de"erlendirilecektir. Bu sayede hem su tasarrufu 
sa"lanacak hem de enerji tasarrufu sa"lanacaktır.

3.1.7 Gürültü azaltma
Gürültü kirlili"i, sesin rahatsız edici derecelere ula%arak, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik olarak insanları 
olumsuz etkilemesi durumu olarak ifade edilir. Çevresel gürültü de, insan faaliyetleri neticesinde olu%an 
zararlı veya istenmeyen açık hava sesleri olarak tanımlanmaktadır. Gürültü kirlili"i hem insan sa"lı"ı 
hem de çevre açısından yönetilmesi gereken önemli bir konudur. Gürültünün azaltılması kaynakta 
olmalıdır. Ancak ço"u zaman imal edilmi% bir makinenin düzeltilmesi pek mümkün olmamakta ya da 
iyile%meye belli bir seviyeye kadar müsaade etmektedir.

Gürültünün azaltılması konusunda yapılan iyi uygulamalar ve çevresel geri kazanımlar a%a"ıdaki 
gibidir.

Makine yatırımları öncesinde erken ekipman yönetimi olarak ifade etti"imiz de"i%iklik yönetimi 
süreci ba%latılmaktadır. Bu süreçte sorguladı"ımız noktalardan biri de gürültü seviyesidir. Satınalma 
için seçilen makinaların gürültü seviyeleri bizim %artname limitlerimizin üzerinde kalıyorsa, imalatçı 
firmadan tasarımı de"i%tirerek ya da mühendislik çözümleri ile gerekli ses düzeyinin sa"laması talep 
edilmektedir.

Tesiste düzenli olarak ses seviyesi ölçümleri yapılarak, gürültü haritası çıkartılmaktadır. Gürültülü 
makineler için yapabiliyorsak mühendislik çözümleri ile gürültü azaltma projeleri gerçekle%tirilmekte-
dir. Yapamıyorsa da makineyi izole ederek, çalı%anların asgari etkilenmesini sa"lanmaktadır.

3.1.8. Basınçlı hava ve kompresörlerde verimlilik
Kompresörler, belki de dünyadaki makinelerin içinde en verimsiz olanlarıdır. Havayı sıkı%tırırken bol-
ca ısı da üretmektedirler. Bu nedenle israf potansiyelleri oldukça yüksek olan, iyile%tirme çalı%ması 
yapılacak öncelikli kaynaklardır.

Basınçlı hava ve kompresörlerde verimlilik konusunda yapılan iyi uygulamalar ve çevresel geri ka-
zanımlar a%a"ıdaki gibidir.

Yeni ekipman alırken, bu ekipmanın gereksinim duydu"u hava basıncını asgari düzeyde talep edil-
mektedir.

Mevcut makinelerin ihtiyaç duydu"u basınç de"erlerini iyile%tirmeler ile dü%ürülmektedir.
Ana tesisatlar, borular, vanalar, direklerdeki kaçakları düzenli kontroller ile hızlı %ekilde düzeltmek-

tedir.
Kullanılmayan noktalara, hava göndermeyecek %ekilde, vana yerle%imleri yapılmaktadır. Belirli 

aralıklarda doldur – bo%alt metodu ile kayıp kaçak oranını tespit edilmektedir.



57

3.1.9 Atık ısının geri dönü$ümü
Enerji kaynaklarının verimli kullanımını sa"lamak için uygulayabilece"imiz bir di"er çalı%mada atık 
ısının de"erlendirilmesidir. Atık ısı da dökümhanelerde üretim ihtiyaçları sonucu çıkan de"erlendir-
ilebilir bir atık olarak kar%ımıza çıkmaktadır. Atık ısının de"erlendirilmesiyle, daha az yakıt tüketimi 
sa"lanacak, bu sayede hava kirlili"i azaltılmı% olacak, termal kirlenme önlenecek, arıtma tesislerinin 
yükü de hafifletilmi% olacaktır.

Atık ısının geri dönü%ümü konusunda yapılan iyi uygulamalar ve çevresel geri kazanımlar a%a"ıdaki 
gibidir.

Kompresördeki atık ısıdan e%anjörler marifeti ile sıcak su elde edilmektedir. Böylece azalan yakıt 
tüketimi sebebi ile karlılık sa"lanmaktadır. Atıl sıcak su kullanımı ile de kaynak tasarrufu sa"lanmak-
tadır.

3.1.10 Hammadde, malzeme ve atık depolama
Malzeme depolama ve atık depolama i%lemleri, toprak, hava ve su kirlili"ine neden olmayacak %ekilde 
kurgulanmalıdır. Basit gibi görünen bir depolama i%lemi, çevre için zararlı sonuçlar do"urabilir.

Hammadde, malzeme ve atık depolama konusunda yapılan iyi uygulamalar ve çevresel geri ka-
zanımlar a%a"ıdaki gibidir.

Hammadde ve yardımcı malzemeler üstü kapalı, beton ve sızdırmaz zemine sahip bölmelerde, özel-
liklerine göre ayrı odalarda depolanmaktadır. Sızıntı sularının alıcı ortama ula%ması engellenmektedir.

Kimyasal depolar içinde ek önlemler de; sızıntı toplama kuyuları, acil durum talimatları, depolama 
kısıtları, kimyasalların son kullanma tarihi takibi, alan i%aretlemeleri olarak sıralanabilir.

Sektörün en büyük atık kütlesi olan kum kategorindeki atıkların depolanması ve yönetimi de oldukça 
önemlidir. Uzun yıllardır yı"ma yerine big-bag çuvallarla depolama yapılmaktaydı. Bu sayede tozu%ma 
engellenmi%tir. 2020 yılında gerçekle%tirdi"imiz atık depolama silosu yatırımı ile atık kum depolama 
yöntemimizi geli%tirdik. Yeni uygulamada; elenerek sisteme alınan atık kum, silodan körüklü bo%altma 
ile atık kamyonuna yüklenmektedir. Sistemin çevresi kapalıdır. Toz problemi olmaksızın, atıklar geri ka-
zanım tesisine gönderilmektir. Sistemin giri%inde bulunan manyetik seperatör yardımı ile tesis içi geri 
dönü%üme uygun atıklar da bu a%ama tekrar alınarak tekrar de"erlendirilmektedir.

%ek"l 10:  Atık kum s!losu

4. SONUÇLAR
Tesiste uygulanan, atıkların tekrar kullanımı, kayna"ında etkili ayrı toplama çalı%maları, teknolo-
jik yatırımlar, e"itim uygulamaları saha denetimleri, verimlilik arttırıcı projeler, hava emisyonların 
azaltılması için yapılan çalı%malar, kaçak emisyonların engellenmesi için yürütülen faaliyetler ve 
çalı%anların katılımı için yapılan te%vik edici uygulamalar sonucunda, birçok performans kriter-
inde iyile%meler gerçekle%mi%tir.
$yile%me gösteren performans göstergelerinden ilki, atıkların geri kazanım oranında, yıllara 

göre artı% olmasıdır. Tehlikeli atıkların %90’ı, kum kategorisindeki atıklarında %85’i geri kazanım 
tesislerinde geri kazanılmaktadır. Atık kum kategorisindeki atıkların yıllara göre artan geri ka-
zanım oranı grafi"i a%a"ıdaki gibidir.
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%ek"l 11: Atıkların ger! kazanım oranı

%ek"l 12: Em!syon m!ktarındak! azalı%

%ek"l 13: Karbon m!ktarındak! azalı%

$yile%me gösteren performans göstergelerinden bir di"eri, hava emisyonlarında görülen azal-
ı%tır. Hava emisyonların azaltılması, kaçak emisyonların engellenmesi için yapılan yatırımlar, 
kontroller ve farkındalık arttırıcı iç e"itimler sonucunda emisyon miktarındaki azalı%ı gösteren 
grafik a%a"ıdaki gibidir.

$yile%me gösteren performans göstergelerinden bir di"eri de karbon emisyonunda azalı% e"il-
iminin yakalanmasıdır. Tesislerimizde uygulan etkili kontrol yöntemleri ile yakalanan karbon 
emisyonunda ki azalı% e"ilimine ait grafik a%a"ıdaki gibidir.

Her geçen yıl, tesis içinde gerçekle%tirilen proje sayıları artı% göstermektedir. Çünkü, iyile%tir-
menin bir sınırı olmadı"ı kabul edilmektedir. Proje sonunda gerçekle%en iyile%meler ve çizilen 
olumlu grafikle proje sürecine katılan katılımcı sayıları da her geçen yıl arttırmaktadır.
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%ek"l 14: Proje katılımcılarında ve proje sayılarında gerçekle%en artı%

Sonuç olarak; sürdürülebilirlik ilkesi ile atılan ekonomik büyüme adımları, çevre korumaya hiz-
met etmektedir. Geli%im ve temiz üretim arasında kurulan do"ru ili%ki sonunda, çalı%anların 
katılımı ile entegre kirlili"i önleyecek uygulamalar sonuç vermektedir.
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DÖKÜMLER!N OTOMOT!V ENDÜSTR!S!NDEK! 
GELECE#!N!N DE#ERLEND!R!LMES!

Nazım NARÇ!N
 Valeo Otomotiv Sanayi ve Ticaret A."., Bursa, Türkiye

ÖZET
Döküm sektörü, geçm!%ten günümüze kadar önem!n! y!t!rmeden geleb!lm!% yegane üret!m sektörler!nden 
b!r!s!d!r. 

Son yıllarda, çevrey! koruma baskılarının b!r sonucu olarak, dünya otomot!v sektörü egzost gazı salınımla-
rını sıfıra !nd!rgemeye yönel!k c!dd! çalı%malar yapmaya ba%ladı. $çten yanmalı motorlu araçlar, yerler!n! yava% 
yava% h!br!t, elektr!k %arjlı h!br!t veya tamamen elektr!kl! araçlara bırakıyor.

Elektr!kl! araçlara geç!%!n do"al b!r sonucu olarak, otomot!ve döküm parça tedar!k eden döküm sektö-
rünün de bu durumdan etk!lenece"! a%!kardır. Elektr!kl! araç türüne ba"lı olarak araçlarda kullanılan döküm 
türler! de"!%!kl!k gösterecek, bazı döküm türler!n!n araçlardak! payı azalırken, d!"er bazı döküm türler!n!n payı 
artacaktır.

Bununla b!rl!kte, b!nlerce yıldır hayatımızda olan dökümler, gelecekte de, bel!rl! kapas!te sev!yeler! ve reka-
bet edeb!l!r f!yatlarla hayatımızda yeralamaya devam edecekt!r.

Anahtar kel"meler: Döküm sektörü, döküm, otomot!v, h!br!t, elektr!k %arjlı h!br!t elektr!kl! araç.

ABSTRACT
Cast!ng !ndustry !s one of the only product!on sectors that have come  w!thout los!ng !mportance from the 
past to the present. After human!ty recoagn!zes the metal, as a result of the work of shap!ng !t w!th !ts mo-
dern appl!cat!on techn!ques, !t enables the cast!ngs to appear almost everywhere !n human l!fe. 

Recently, as a result of env!ronmental pretect!on pressures, the world of autmot!ve !ndustry has begun 
to work ser!ously to reduce exhaust gas em!ss!ons to zero. Veh!cles w!th !nternal combust!on eng!nes are 
gradually leav!ng the!r place to hybr!d, electr!cally charged hybr!d or fully electr!c veh!cles.  

As a natural result of the trans!t!on to electr!cl veh!cles, !t !s obv!ous that the cast!ng !ndustry, wh!ch supp-
l!es automot!v cast!ng parts, w!ll also be a&ected. Depend!ng on the type of electr!c veh!cle, the types of 
cast!ng used !n veh!cles w!ll vary, wh!le share of some types of cast!ng !n veh!cles w!ll decrease, the share of 
other types of cast!ng w!ll !ncrease. 

However, the cast!ngs wh!ch have been !n our l!ves for thousands of years they w!ll cont!nue to take place 
!n our future l!fe w!th certa!n capac!ty levels and compet!t!ve pr!ces.

Keywords: Cast!ng !ndustry, cast!ng, automot!ve, hybr!d, electr!cally charged hybr!d, electr!c veh!cle.
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1. G!R!%
Döküm sektörü, geçm!%ten günümüze kadar önem!n! y!t!rmeden geleb!lm!% yegane üret!m sektör-
ler!nden b!r!s!d!r. $nsanlı"ın metal! tanımasından sonra, ona %ek!l verme çabalarının sonucu olarak, 
günümüzün modern uygulama tekn!kler!yle b!rl!kte, !nsan hayatının hemen hemen her yer!nde 
dökümler! görmek mümkündür. Mak!na !malat sanay!, beyaz e%ya üret!m!, otomot!v !n%aat sektörü, 
ula%ım, ç!mento sanay!, madenc!l!k, enerj! üret!m!, beled!yeler ve hatta sa"lık sektörü g!b! de"!%!k 
sektörlerde, dökümler!n uygulama alanlarını görürüz.   

 
2. UYGULAMA ALANLARI 
Döküm tanımı, dem!r-çel!k dökümler ve dem!r dı%ı dökümler olarak !k! ana ba%lık altında toplana-
b!l!r. Bu !k! ana metal döküm gubunu da kend! !ç!nde alt ba%lıklarla gruplandırmak mümkündür. 
Dökümler!n bas!t b!r gruplandırılması, #ek!l-1 de görüleb!l!r [1].

%ek"l 1: Dökümler!n gruplandırılması.

Foto-1: Rüzgar türb!n! (Sfero döküm).

1. Mak!na !malat sanay!: De"!%!k döküm malzeme grupları mak!na !malat sanay!nde yaygın olarak 
kullanılır. Dökme dem!r gövdeler, çel!k flan%lar, alüm!nyum muhafaza kutuları g!b! döküm parçalar 
de"!%!k amaçlı kullanılan mak!naların b!le%enler! olarak kullanılır.
2. Beyaz e%ya sektörü: Çama%ır mak!nalarının dökme dem!rden rulman yuvaları so"utucuların göv-
deler! ve krank m!ller! dökme dem!r malzemelerden olup, beyaz e%ya sektöründe yaygın kullanım 
alanı bulur.
3. Otomot!v: Döküm malzeme gruplarının tamamının yaygın olarak kullanıldı"ı b!r ana üret!m ko-
ludur. Dökme dem!rden veya alüm!nyum dökümden motor blokları yatak kepler! yüksek basınçlı 
alüm!nyum dökümden muhafazalar, alüm!nyum dökümden elektron!k kontrol ün!teler! ve daha 
b!rçok döküm malzeme, otomot!vde yaygın kullanım alanı bulur. 
4. Ç!mento sanay!: Sert çel!k döküm b!lyalar kırıcı olarak kullanılır.
5. Enerj! üret!m!: Rüzgar enerj! santraller!nde kullanılan gövdeler tutucular.
6. Beled!yeler: Parklarda kullanılan süslü döküm ç!tler, rögar kapakları. 
Bazı döküm örnekler!n!n görseller!, Foto-1 den, Foto-5 e kadar ver!lmekted!r.
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Foto-2: Motor blo"u (P!k, Sfero, Alüm!nyum döküm).

Foto-3: Tencere tava (P!k döküm).

Foto-4: Rögar kapa"ı (Sfero döküm).

Foto-5: Bulgar K!l!ses!.
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Döküm örnekler!n!n görseller!nden görülece"! g!b!, dökümler hemen hemen her alanda kend!ler!-
ne yer bulmu%lardır. Hatta, Foto-5 te görülen Bulgar K!l!ses! de bunlardan b!r!s!d!r. Bu muhte%em 
yapı Balat’ ta olup, Svet! Stefan K!l!ses! veya d!"er b!r dey!%le Dem!r K!l!se olarak da b!l!n!r. K!l!sen!n 
dı% cephes!, 19. Yüzyılda, Avusturya’ da tamamen dökme dem!rden parça parça üret!l!r. Parçalar 
Tuna nehr! yoluyla Türk!ye’ ye get!r!l!r ve bugünkü yer!nde, bu dökme dem!r parçaları b!rle%t!r!l!r. 

3. Dünya döküm üret"m" ve e&"l"m"
2020 yılında dünya döküm üret!m!, b!r öncek! yıla göre %4 c!varında azalarak, 105,5  m!lyon ton 
olarak gerçekle%t!. Döküm üret!m!n!n döküm türüne göre da"ılımı, Tablo-1 ve #ek!l-2 de ver!lmek-
ted!r [2].

Tablo-1: Döküm üret!m!n!n döküm türüne göre da"ılımı.

%ek"l 2: Döküm türüne göre döküm üret!m!n!n da"ılımı (2020).

Bu arada, ülkemiz adına sevindirici bir bilgiyi payla%mak bizi mutlu ediyor. Türkiye 2020 yılında 
dünya döküm üretiminde, 2,2 milyon ton üretim rakamı ile dünya döküm üretiminde dokuzuncu 
sıradaki yerini korudu, Avrupa döküm üretiminde de ikinci sırada yeraldı [2,3].

Dünya genelinde, ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GDP: Gross Domestic Product), 
2020 yılında %4,4 azaldı"ı ifade edilmektedir [3]. Bunun tek istisnası, %1,9 luk artı% kaydeden 
Çin’ dir. 2020 yılındaki ciddi dü%ü%ün ardından, 2021 yılında dünya genelinde gayri safi yurtiçi 
hasılanın, %5,2 oranında artı% gösterece"i öngörülmektedir [4].

Korona salgınının etkilerinin 2020 yılında dünya genelinde belirgin bir %ekilde hissedilmesine 
ra"men, dünya ekonomilerinin toparlanması beklentisi ile uyumlu olarak 2021 ve sonrasında, 
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iyimser beklentilerin bütün sektörler gibi döküm sektörü için de geçerli olması beklenebilir.  
Korona salgını öncesinde yapılan tahminler do"rultusunda, 2020 ile 2025 yılları arasında dünya 
döküm üretiminin mevcut üretim seviyesini koruması ve herbir yıl için, 108 ile 110 milyon ton 
arasında gerçekle%mesi öngörülmekteydi [5]. 

Korona salgını sonrasında, yakın gelecekteki döküm üretim öngörülerinin güncellenmesine 
ihtiyaç oldu"u a%ikardır. Korona salgınının dünya ekonomosini sallamasının ardından, met-
al sanayi toparlanmaya çalı%ıyor. 2020 yılında global ekonomik göstergelerde, $kinci Dünya 
Sava%ından sonraki en keskin dü%ü%ün olması beklenmektedir [6].

Global demir ve çelik döküm üretimi, 2018 yılında 90 milyon ton seviyesinde iken 2020 
yılında %6,4 seviyesinde azalma ile 84,2 milyon tona geriledi. Çin’ in 2020 yılında demir çelik 
döküm üretimi önemli ölçüde artmasına ra"men, ba%ta Kuzey Amerika ve Avrupa olmak üzere, 
dünyanın di"er bölgelerindeki üretimdeki azalmanın bu dü%ü%e etkisi oldu"u söylenebilir [2,6].

 
1.  Demir döküm: Dünya genelinde, 2020 yılında, 84,2 milyon ton demir döküm üretim 
gerçekle%tirildi. Bu üretim de"eri, 2018 ile kar%ıla%tırıldı"ında, yakla%ık %6,5 luk bir azalmaya 
denk gelmektedir. En büyük üretim azalmasının, 6,2 milyon ton ile Batı Avrupada gerçekle%ti"i 
görülmektedir. Burası, en uzun kapanmaların oldu"u ve otomotiv endüstrisinin yava% bir 
ba%langıç yaptı"ı bölgedir. USMCA ülkelerinde hafif bir artı% olmakla birlikte,   Do"u Avrupa ve 
dünyanın kalanında ise üretimin, yakla%ık %20 oranında dü%tü"ü görülmektedir [2].

Demir dökümlerin üretiminin azalması, Avrupada ülke bazında de"i%iklik göstermektedir. En 
keskin dü%ü%, korona salgınının ilk dalgasının ciddi %ekilde çarptı"ı $talya’ nın döküm üretim-
lerinde görülmektedir. Almanya’ daki dökümhaneler de 2020 yılında sipari%lerin önemli ölçüde 
dü%mesinden %ikayetçiler. Otomotivden gelen sipari% azalmalarına ilave olarak, di"er sanayiler-
in tedarik zincirlerindeki geçici kesintiler talebin azalmasına sebep oldu. Do"u Avrupa döküm-
haneleri, özellikle Rusya ve Ukrayna’ dakiler ve hatta Türkiye’ deki dökümhaneler, bastırılmı% 
talepler ve dü%ük kapanmalar dolayısı ile krizin üstesinden geliyorlar [6].

Her%eye ra"men, 2021 ve 2022 yıllarında, Avrupada demir dökümlerde bir toparlanma 
beklentisi sözkonusudur. En iyi ko%ullarda, kriz öncesi seviyeye kısa sürede eri%mesi beklentisi 
mevcuttur. Bununla birlikte, 2022 ile 2025 yılları arasında üretim tonajında tekrar dü%ü% ol-
ması bekleniyor. Bunun en temel nedenlerinden birisi dü%ük a"ırlık tasarımlarına do"ru e"ilim 
ve e-mobilitedeki daha fazla ilerlemelerdir. Geleneksel bir içten yanmalı motor batarya ile yer 
de"i%tirdi"inde aracın toplam a"ırlı"ı artacaktır. Batarya gövdesi alüminyum dökümden olacak-
tır. Bununla birlikte, aracın di"er bölgelerinden a"ırlık azaltılmalıdır. Bu, yapısal komponentlerin 
bölgesinden, örne"in, di"er döküm komponentlerinden yapılacaktır [6]. 

Dökümlerin a"ırlı"ının azaltılmasın etkisi, önümüzdeki be% yılda önemli tonaj azalması olarak 
hissedilecektir. Buna ilave olarak, çok sayıda döküm parçası alüminyum ile yer de"i%tirecektir.

 3.2. Alüminyum döküm: Global alüminyum döküm üretimi, 2020 yılında, 16 milyon ton 
seviyesinde gerçekle%ti. Bu üretim seviyesi, 18,9 milyon ton olan 2018 yılı üretiminden yakla%ık, 
%15 daha azdır. Çin, 2020 yılında 7,3 milyon ton ile rekor seviyede bir üretim gerçekle%tirdi. 
Sonraki yıllarda, Çin’ in alüminyum döküm üretimini bu seviyede tutması veya hafifçe arttırması 
beklenebilir. [2,6].  

 Asyadaki dü%ük üretimler; Hindistan, Japonya ve Güney Kore’ deki üretim azalı%larından kay-
naklanıyor. Uzun dönemde, Japonya ve Güney Kore dökümcüleri  üretim kapasitelerini Çin’ e 
kaptıracaklar. $lave olarak, Vietnam ve Endonezya gibi ülkeler, orta vadede ilgi oda"ı olacaklar. 
Buralarda yeni kapasiteler kuruluyor. Do"u Avrupada üretimin sadece %10 oranında dü%mesi 
bekleniyor. Özellikle uluslararası döküm gruplarının yeni fabrikalar kurmalarının, üretim tonajına 
pozitif etkisi olacak. 2022 de yeni bir üretim rekoru beklentisi mevcut. Bununla birlikte, 2021 
ve 2022 de global otomotiv endüstrisinde ve makina mühendisli"inde tekrar büyük üretim 
kayıpları olmayaca"ı varsayılmaktadır [6].
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Çin’ in yıllık alüminyum döküm üretimini 8 milyon tona yükseltmesi beklenmektedir. Bununla 
birlikte, Avrupa ve USMCA ülkelerinin de, di"er malzemelerin ve üretim teknolojilerinin mali-
yetleri bazında ikame çalı%malarında ba%arılı olması tahmin ediliyor. Yapısal komponentler seg-
menti büyük fırsatlar sunmaktadır. Örne"in; Tesla e-araçları için, büyük parçaları alüminyum 
dökümden tek parça olarak üretmek istiyor ve yeni döküm makinalarına yatırım yaptı [6].  

Batı Avrupada, Almanya, lider alüminyum üreticisi pozisyonunu devam ettirebilecek. $talya 
hızlı bir toparlanma gösterecek. Türkiye’ yi de içeren Do"u Avrupa, en güçlü geli%meyi kayd-
edecek. Slovakya, Macaristan ve Romanya’ ya ilave olarak Hırvatistan gibi bazı küçük ülke-
lerin geli%me kaydedece"i tahmin edilmektedir. Türkiye yüksek yabancı yatırımlarından fayda 
sa"lamı% olmakla birlikte, -Merkez Bankasının ba"ımsızlı"ına yapılan müdahaleler, döviz ku-
rundaki keskin dü%ü% ve siyasi rahatsızlıklar nedeniyle- ciddi bir itibar kaybına u"ramı% olmak-
tan %ikayet ediyor [6]. 

Bununla birlikte, döküm sektörü için bir risk ve fırsatlar de"erlendrimesi yapıldı"ında yakın 
gelecekte döküm sektörünü olası riskler ve fırsatların bekledi"i de söylenebilir. 

a) Olası riskler içerisinde; ülke riski (ekonomik, politik), hammadde fiyat artı%ı global kriz 
proses de"i%kenli"i, ambargolar, co"rafi bölge dezavantajları (mesafe nakliye), yüksek enerji 
maliyeti rekabet edebilirlik sayılabilir. 

b) Bunun yanısıra, döküm sektörünü olası fırsatlar da beklemektedir. Bunlar; yeterlilikler 
(beceriler, tecrübe), tedarikçi seçimi, kapasite artı% talepleri, teknoloji kullanımı, yeni teknolojil-
ere uyabilme iste"i, maliyet verimlili"i, endüstri 4.0 otomotiv endüstrisi ve di"er endüstrilerden 
talepler olabilir.   

4. Otomot"v endüstr"s"n"n gelece&"
Özellikle, geli%mi% ülkelerin, çevre korumaya yönelik olarak, egzoz gazı salınımlarını kısıtlamaları 
yönünde ciddi uygulamalar ve yaptırım baskıları ile birlikte otomotiv endüstrisi, uygulamalarını 
gözden geçirmeye ve daha çevreci motorlar ve araçlar üretmeye ba%ladı. Bunun yanısıra, 2014 
te ABD de, EPA (Çevre Koruma Kurumu) ile Volkswagen firması arasında patlak veren, dizel 
emisyon skandalı ve sonrasında ya%anan süreç, otomotiv endüstrisini, çevreci araçlar üretmek 
konusunda daha kararlı adımlar atmaya ve uygulamaya zorladı. Bunun do"al bir sonucu olarak, 
hibrit araç olarak tanımlanan, benzin motoru veya dizel motoru ile birlikte çalı%an ve elektrik 
motoru içeren araçların tasarlanma ve seri üretime alınma süreçleri hızlandı. Ayrıca, egzoz atık 
gazları için “0 emisyon” hedefine uygunluk sa"lamaya yönelik olarak, tam elektrikli araçların 
tasarım ve seri üretime alınma evresine geçilmeye ba%landı.

Dünyanın birçok ülkesinde, temiz hava eylem planlarının olu%turulmaya ba%lanması var olan 
planların yenilenmesi ve yeni enerji politikalarının olu%turulmasına, büyük otomotiv üreticileri 
duyarsız kalamadılar.  Bunun neticesinde, 1990 lı yılların ortasında, GM ilk elektrikli araç olan 
EV1 i üretti. Toyota, 1997 yılında Prius modelini ve 2008 de Tesla Roadster modelini üretti. 2010 
dan itibaren büyük otomobil üreticileri, elektrikli araçlar üzerinde çalı%maya ve de"i%ik özel-
liklerde araçlar üretmeye ba%ladılar [7].

Yakın geçmi%ten günümüze kadar geli%tirilen elektrikli araçlar, üç ana ba%lık altında toplana-
bilir [8].
1. Elektrik bataryalı araçlar (BEV- Battery Electrical Vehicles): #arj edilebilir batarya içeren ve 
içten yanmalı motor olmayan tam elektrikli araçlardır. Batarya gücü, elektrik motorunu ve bütün 
elektronik bile%enleri çalı%tırmak için kullanılır. Elektrik bataryalı araçlar, 4 ile 8 saat arasında 
%arj edilebilmekte olup, bir %arj ile yakla%ık, 150 kilometreye kadar yol yapabilmektedir. Bu tür 
araçlara; Tesla Model3, BMW i3, Toyota Rav4, Volkswagen e-Golf örnek verilebilir.
2. Plug-in hibrit elektrikli araçlar (PHEV- Plug-in Hybrid Electric Vehicles): Bu araçlar çalı%ırken 
kendini %arj edebilir veya harici bir elektrik kayna"ına ba"lanarak %arj edilebilir.  Plug-in hibrit 
araçlar, içten yanmalı motorları devreye girmeden, 15-65 km mesafe yol katedebilirler. Chevy 
Volt, Mercedes C350e Audi A3 E-Tron, BMWi8, T oyota Prius bu tür araçlara örneklerdir.
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3. Hibrit elektrikli araçlar (HEV- Hybrid Electrical Vehicles): Benzinli ve elektrikli motorlar ile 
birlikte çalı%tırılırlar. Elektrik enerjisi, aracın kendi frenleme sisteminin bataryayı %arj etmesi-
yle üretilir. Hibrit elektrikli araçlar elektrik enerjisiyle çalı%maya ba%lar, yüklenme ve hızlanma 
arttıkça benzinli motor devreye girer. Örnek olarak; Toyota Prius Hybrid, Honda Civic Hybrid 
Toyota Camry Hybrid verilebilir.

Elektrikli araçların basit bir görsel kar%ıla%tırması, #ekil-2 de verilmektedir [9].  

%ek"l 3: Elektr!kl! araçların kar%ıla%tırılması.

%ek"l 4: 2020-2030 yılları arasında sürdürüleb!l!r gel!%me senaryosu (SGS).

Elektrikli araç satı%ları, 2020 yılında, 3 milyon adetlik bir rekor de"erde gerçekle%erek 2019 
yılının %40 üzerinde gerçekle%ti. Global elektrikli araç sto"u, 7,2 milyon adetten 10 milyon adede 
yükseldi. Bu güçlü büyüme, Covid-19 krizi nedeniyle, %16 daralan küresel otomobil pazarındaki 
genel durgunlukla tam bir tezat olu%turuyor [10]. 

Global elektrikli araç payının, 2020 yılındaki rekor satı%la %4,3 e gelmesi sonrasında 2020 ile 
2030 yılları arasındaki net sıfır senaryosu, #ekil-4 te verilmektedir [10].

Global elektrikli araç sto"u için, mevcut hükümet politikalarını içeren belirtilen politikalar se-
naryosu ve Paris Anla%masının iklim hedefleriyle tamamen uyumlu sürdürülebilir kalkınma sen-
aryosu olmak üzere iki senaryo dikkate alınıyor. Belirtilen politikalar senaryosuna ve sürdürüle-
bilir geli%me senaryosuna göre global araç sto"unun geli%imi #ekil-5 te verilmektedir [11]. 
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%ek"l 5: 2020-2030 yılları !ç!n elektr!kl! araç sto"unun bel!rt!len pol!t!kalar senaryosu.

NOT-1: Belirtilen Politikalar Senaryosu: Belirtilen Politikalar Senaryosu (STEPS= ADIMLAR), 
uluslararası enerji ajansının (IEA) amiral gemisi olan, “Dünya Enerji Görünümü” ve “Enerji Te-
knoloji Persperktifleri” raporlarını esas alan temel senaryodur. Bu senaryo, dünya çapında 
hükümetler tarafından yasala%tırılmı% veya açıklanmı% tüm politikaları, istekleri ve hedefleri 
yansıtır. Ayrıca, elektrikli araçlar ile ilgili mevcut politikalar ve düzenlemelerin yanısıra, endüstri 
payda%ları tarafından duyurulan uygulamaların ve planların olası etkilerini de dikkate alır. Bu 
senaryo politika yapanların planlarına ayna tutmayı ve bunların sonuçlarını göstermeye hede-
fler [11].

NOT-2: Sürdürülebilir geli%me senaryosu (SGS): Bu senaryo, üç sacaya"ına dayanır; 2030 yılı-
na kadar herkes için evrensel enerji eri%imi sa"lamak, hava kirletici emisyonlarını kesin %ekilde 
azaltmak ve Paris Anla%masına uygun %ekilde global iklim hedeflerini kar%ılamak. SGS, 2070 te 
net sıfır emisyona eri%ir, %66 olasılıkla Paris Anla%masının daha yüksek son sıcaklık hedefine 
uyumlu olarak, global sıcaklık artı%ı 1,7°C – 1,8°C seviyesinde kalır. Bu hedefe ula%mak için, bu 
senaryo; elektrik üretiminde karbon yo"unlu"unun hızla azaltılması, araç kullanma davrana%ın-
da de"i%iklikler ve toplu ta%ımayı yatgınla%tırma veya notorsuz seçimlere gereksinim duyar [11].  

 Global elektrikli araç sto"u, 2020 yılında 10 milyon adede eri%ti. Bu rakam, 2019 yılına oranla 
%43 artı%ı ifade etmektedir. Ayrıca, sürdürülebilir geli%me senaryosuna göre, 2020 ile 2030 
yılları arasında, dünya elektrikli araç sto"unun yakla%ık 10 kat artarak, global araç sto"unun %12 
sine ve toplam 230 milyon adede eri%mesi beklenmektedir. Bu artı%ın büyük bir kısmının, hafif 
binek araç pazarında olaca"ı tahmin edilmektedir. Ticari araç sektöründe hafif bir artı% e"ilimi 
beklenmektedir [10, 11].

Bununla birlikte, Covid-19 salgınının, genel binek otomobil pazarına etkisine oranla daha az 
ölçüde etkisi olsa da, küresel elektrikli araç pazarını etkileyece"i belirtilmektedir. Ocak-Nisan 
2020 dönemindeki otomobil satı% verilerine dayalı olarak, binek otomobil pazarının 2019 yılına 
göre, yıl boyunca %15 daralaca"ı ve hafif ticari elektrikli araç satı%larının ise, 2019 seviyelerinde 
olaca"ı tahmin edilmektedir. Salgının ikinci dalgası ve beklenenden daha yava% olan ekonomik 
toparlanma, otomotiv üreticilerinin yasal düzenlemelerle ba%edebilmek için de"i%ik stratejiler 
geli%tirmesine yolaçabilir. Genel olarak, 2020 de elektrikli araç satı%larının genel araç satı%ları 
içinde %3 lük bir payı olaca"ı tahmin edilmektedir [12]. 

Korona salgını öncesine yönelik yapılan gelecek senaryoları, elektrikli araçların genel araç 
payı içerisinde önemli bir paya sahip olaca"ına i%aret etmektedir. Salgının i% gücüne ve fab-
rikaların çalı%malarına önemli etkileri olmakla birlikte, yapılan bir ara%tırmaya göre, elektrikli 
araç pazarının yakın gelecekte büyüyece"i tahmin edilmektedir. Covid-19 sonrası elektrikli araç 
pazar büyüklü"ünün, 2020 de 3,42 milyon adetlik tahmini takiben 2021 de 4,18 milyon adede 
eri%ece"i belirtilmektedir. 2021 projeksiyonunun korona öncesi tahminle kar%ıla%tırıldı"ında, 
%34 lük azalmaya denk gelmektedir. Elektrikli araçlar için %arj ba%ına artan araç menzili, çe%itli 
hükümetlerin daha temiz bir çevreye yönelik artan duyarlılı"ı, küresel elektri"in büyümesini 



68

sa"layan temel faktörler elektrikli araç çalı%malarının destekçileri olarak kar%ımıza çıkıyor [12].
Elektrikli araç %arjındaki teknolojik geli%meler ve otomobil üreticilerinin araçlara yaptı"ı 

önemli yatırımlar, elektrikli araç pazarının büyümesini sa"layan ana faktörlerden bazıları. Bu 
nedenle, elektrikli araç pazarının yakın gelecekte önemli ölçüde büyümesi bekleniyor [12].

5. Dökümler"n otomot"v sektöründek" gelece&"
Otomotiv endüstrisinde bu denli elektrikli araç üretimine yöneli%, ister istemez döküm sek-
törünü olumlu veya olumsuz yönde etkileyecektir. Elektrikli araç sistemlerinin geleneksel içten 
yanmalı motorların yerini almaya ba%laması kaçınılmaz hale gelecektir. $çten yanmalı motor-
ların araçlardan uzakla%tırılması ise, araçlarda, özellikle dökme demir ihtiyaçlarının ciddi oranda 
azalması anlamını ifade etmektedir.

Otomotiv endüstrisinde, elektrikli hareket sistemlerine geçi% e"iliminin tedarik zincirinde 
önemli sonuçları olmakla birlikte, esas negatif etkisi, güç aktarım parçaları tedarikçileri üzer-
inde olacaktır. Yıllık, yakla%ık 10 milyon adet binek aracın, klasik içten yanmalı motorlar yerine, 
e-batarya içeren sistemlerle de"i%tirilmesi demek, 500.000 ton dökme demir ihtiyacının azal-
ması anlamına gelmektedir (Ortalama motor blo"u a"ırlı"ı 50 Kg) [5].  

Bununla birlikte, hibrit araç çözümleri, dökümhaneler için daha iyi bir çözüm içerecektir. Bu 
tür araçlar sadece bataryaya ihtiyaç göstermez, aynı zamanda motor blo"unu da bünyesinde 
barındırır. Elektrikli bir aracın motor blo"u, geleneksel içten yanmalı bir araçtakinden daha 
küçük olmakla birlikte, bataryalar araç a"ırlı"ının artmasına yolaçacaktır. Döküm tedarikçilerin-
in bu kısımlardaki fırsatları de"erlendirmeleri gelecekteki üretim kapasiteleri açısından faydalı 
olabilir [5]. 

Yüksek oranda bakır kullanımından ötürü (Otonom sürü%) ve yüksek batarya a"ırlı"ı dolayısı 
ile e"ilim dü%ük a"ırlık üretimine yönelim %eklinde olacaktır. Bunun sonucu olarak da, ya döküm 
parçasının a"ırlı"ı azalacak (döküm parça geometrisinin de"i%mesinin bir sonucu olarak) ya da 
demir döküm  alüminyum döküm ile yer de"i%tirecektir [5]. 

Elektrikli araçların gelecekte içten yanmalı motorlu araçlar ile yer de"i%tirmesinin döküm 
parçalarının kullanımını araç segmentlerine göre de"i%ik %ekilde etkilemesi sözkonusudur. Bu 
etkiyi; B segmenti, C segmenti ve D segmenti araçlar için a%a"ıda ifade edildi"i %ekilde görmek 
mümkün olacaktır.  

a) B Segmenti araçlar: $çten yanmalı motora sahip küçük boyutlu bir araçta döküm parçaları, 
39,1 Kg a"ırlı"a sahip iken, hibrit araç üretimi için de"i%im olmazken elektrikli araç üretiminde, 
25,6 Kg döküm kullanılabilecektir. Bu, dökümler için %35 a"ırlık azalmasını ifade eder [13]. 

b) C segmenti araçlar: Orta boyutttaki içten yanmalı motorlu araçlarda dökümlerin a"ırlı"ı 
53,4 Kg hibrit modellerinde 68 Kg ve elektrikli araç modellerinde 25,6 Kg olmaktadır. $çten yan-
malı araçtan elektrikli araca geçi%te, dökümlerdeki a"ırlık azalması, %52 oranındadır [13].

c) D segmenti araçlar: Büyük boyutlu içten yanmalı motorlu araçlarda ise döküm parçalarının 
a"ırlı"ı 66,2 Kg iken hibrit araçlarda 75,4 Kg ve elektrikli araçlarda 35,8 Kg dır. Bu ise, döküm-
lerde %46 a"ırlık azalmasını ifade eder [13]. 

Bu üç araç grubunun a"ırlıklı ortalamasında otomotiv endüstrisi, hibrit araçlar için döküm 
parçalarında %20,7 lik artı%tan, tamamen elektrikli araç üretimi için %44,3 lük bir azalmaya 
gidebilir [13].      

Otomotiv üreticisi firmaların, geleneksel içten yanmalı motorlar yerine elektrikli araçların 
üretimine geçmeleriyle birlikte, bu firmalara do"rudan parça tedarik eden birinci tedarikçiler 
(Tier-1) ve di"erleri, ürünlerinde ciddi de"i%iklikler yapmak durumunda kalacaklar. Bu tedar-
ikçilerin tedarik etti"i ürünlerde bulunan döküm parçalar için ya malzeme türü de"i%ecek veya 
do"rudan farklı malzemeler kullanıma alınacak. 

6.Son söz 
$lginç zamanlardan geçiyoruz, dünyamız, son yıllarda birbirini takip eden de"i%ik sorunlarla 
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kar%ı kar%ıya kalıyor. 2019 yılında patlak veren, Covid-19 pandemisi, bunun, insan sa"lı"ına ve 
global dünya ekonomisine yansımaları da çarpıcı oldu ve olmaya devam ediyor. Covid-19 pan-
demisini tecrübe ettikçe, korona virüsünün sadece insan sa"lı"ını tehdit etmedi"ini, pandemi-
nin dünya ticaretine ve ekonomisine ciddi etkileri ba%gösterdi. 

Pandemi sonrası üretime ba%lamak ve sürdürmek için gerekli olan hammadde fiyatlarında 
belirgin seviyede artı%lar, ta%ıma için elzem olan konteyner temini ve fiyat artı%ı, gıda fiyat-
larındaki yükseli%ler, otomotiv elektroni"inin olmazsa olmazı elektronik çiplerin tedarik sorunu 
ve otomotiv üretiminin azalması, bir de bütün bunların üstüne, bu yılın ba%ında ba%layan Rusya 
ile Ukrayna arasında bir sava%ın ba%laması gözönünde bulunduruldu"unda, dünyamızın ve in-
sanlı"ın ne kadar zor günlerden geçti"i daha iyi anla%ılabilir.   

Salgın hastalık, temin tedarik etme süreçlerindeki sıkı%ıklıklar, bölgesel sava% tehditleri vb 
sebepler her ne kadar birer tehdit unsuru gibi görünse de, insan hayatının sürdürülebilir ol-
ması için, ülkelerin aktivitelerini sürdürme gereklili"i unsuru gözardı edilemez. Son günlerde 
ya%adı"ımız her türlü olumsuzluklar, bizlere bir%eyler ö"retecek, yeni durumlar kar%ısında, yeni 
çözümler üretece"iz ve hayatımıza devam edece"iz.  

Elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle, otomotiv endüstrisine döküm tedarik eden firma-
ların bir kısmı için, üretim kapasitelerinde daralma olabilecektir. Bununla birlikte döküm fir-
malarının karamsar olması ve durumu kabullenmesi beklenmemelidir. Olu%an yeni durum, bir 
takım olumsuzlukları beraberinde getirmekle birlikte de"i%imin getirece"i fırsatlar, döküm te-
darikçilerine de"erlendirme yapma olana"ı sunabilecektir. Durum analizini verimli bir %ekilde 
yapabilecek döküm firmaları için, gelecek otomotiv üretiminde de yeterli alan olabilecektir. 

Unutulmamalıdır ki, binlerce yıldır hayatımızda olan dökümler, gelecekte de belirli kapasite 
seviyeleri ve rekabet edebilir fiyatlarla hayatımızda yeralamaya devam edecektir.
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SÜRDÜRÜLEB!L!R COLD-BOX S!STEMLER!

Peter GRÖN!NG*, Toroshan KARA**
* Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH, Düsseldorf, Almanya

** Metko Hüttenes-Albertus Kimya Sanayi ve Ticaret A."., #stanbul, Türkiye

ÖZET
Modern Cold-Box s!stemler! mü%ter! gereks!n!mler!n! kar%ılamak zorundadır. Maks!mum ver!ml!l!"! sa"lamak 
!ç!n, yüksek reakt!v!te ve yüksek mukavemet sev!yes! standart özell!klerd!r. D!"er öneml! özell!kler! termal 
kararlılık (deformasyon davranı%ı), gaz ve em!syon davranı%ıdır (duman, koku, çevre k!rl!l!"! ve yo"u%ma). 
Son yıllarda, katı atık !mhası !ç!n dökümhane atıklarına yönel!k talepler öneml! derecede arttı. B!r yandan atık 
sahası alanı g!tg!de azalırken d!"er yandan kısıtlayıcı yasal ko%ullardan dolayı atık sahası mal!yetler! artıyor. 
Sonuç olarak, fenol !ndeks!, BTEX- Benzen,Toluen, Et!lbenzen ve Ks!len, TOC – Toplam Organ!k Karbon ve 
DOC – Çözünmü% Organ!k Karbon g!b! kullanılmı% kum parametreler!ne g!derek daha çok odaklanıldı.  

Anahtar kel"meler: Cold-Box S!stem!, Dü%ük Em!syonlar, Serbest Fenol, Formaldeh!t

ABSTRACT
Modern Cold-Box systems must meet the customer's requ!rements. Standard propert!es !nclude a h!gh 
strength level and h!gh react!v!ty to ensure max!mum product!v!ty. Other !mportant propert!es are thermal 
stab!l!ty (deformat!on behav!our) and gas and em!ss!on behav!our (pollutants, smoke, odour, condensates). 
In recent years, the demands placed on foundry res!dues to be d!sposed of !n landf!lls have also !ncreased 
s!gn!f!cantly. On the one hand, landf!ll space !s becom!ng !ncreas!ngly scarce, and on the other hand, the 
costs of landf!ll!ng are !ncreas!ng due to str!cter legal requ!rements. As a result, the focus !s !ncreas!ngly on 
used sand parameters such as the phenol !ndex, BTEX - aromat!c hydrocarbons Benzen, Toluen, Ethylbenzen 
and Xylen, TOC - Total Organ!c Carbon and DOC - D!ssolved Organ!c Carbon.

Key words: Cold-Box System, Low Em!ss!ons, Free Phenol, Formaldehyde
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1. SÜRDÜRÜLEB!L!R DÖKÜM K!MYASI
Sürdürüleb!l!r döküm k!myası g!b! b!r %ey var mı? Dürüst olmanız gerek!rse, cevap büyük !ht!malle 
''hayır''dır. Dökümhanen!n hang! proses veya s!stem! kullandı"ı fark etmeks!z!n, her zaman döküm 
k!myasalları tarafından bırakılan b!r ayak !z! vardır. Bundan dolayı, gen!% b!r yelpazede !ht!yaç ve 
talepler!n ele alınmasına yol açan döküm k!myasalının görev! bu ayak !z!n! olab!ld!"!nce küçük 
tutmaktır. 

2. MODERN SÜRDÜRÜLEB!L!R COLD-BOX BA#LAYICILARIN GEL!%!M!
Modern Cold-Box s!stemler! mü%ter! gereks!n!mler!n! kar%ılamak zorundadır. Maks!mum ver!ml!l!"! 
sa"lamak !ç!n, yüksek reakt!v!te ve yüksek mukavemet sev!yes! standart özell!klerd!r. D!"er öneml! 
özell!kler! termal kararlılık (deformasyon davranı%ı), gaz ve em!syon davranı%ıdır (duman, koku, 
çevre k!rl!l!"! ve yo"u%ma). Son yıllarda, katı atık !mhası !ç!n dökümhane atıklarına yönel!k talepler 
öneml! derecede arttı. B!r yandan atık sahası alanı g!tg!de azalırken d!"er yandan kısıtlayıcı yasal 
ko%ullardan dolayı atık sahası mal!yetler! artıyor . Sonuç olarak, fenol !ndeks!, BTEX, TOC ve DOC 
g!b! atık kum parametreler!ne g!derek daha çok odaklanıldı.  

3. COLD-BOX PROSES!NDEK! DÖKÜMHANE EM!SYONLARININ KAYNA#I 
Cold-Box ba"layıcı s!stemler! gen!% yelpazedek! teknoloj!k özell!kler!yle beraber aynı zamanda 
çevrec! karakter!st!"! de kar%ılamalıdır. Atık kum yönünden konuyla daha çok !lg!l! parametreler 
BTEX, fenol !ndeks!, TOC ve DOC'd!r. (#ek!l. 1,2). 

%ek"l 1: Dökümhane Em!syonlarının Kaynakları – Cold-Box

%ek"l 2: Öneml! Dökümhane Em!syonları
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%ek"l 3: AB Karbon Yol Har!tası, Kaynak: CCAP Europe Th. Wyns

%ek"l 4: HA Gel!%!m Adımları – Cold-Box S!stemler!ndek! Karbonun Azaltılması

4. ÇEVRESEL DAVRANI%
Döküm endüstr!s!ne sürdürüleb!l!r Cold-Box çözümler! sunmak !ç!n 2 esas yol göreb!l!r!z:
• Organ!k b!le%!kler!n azaltılması
• Cold-Box s!stem!n!n monomer b!le%en!n!n azaltılması

5. ORGAN!K !ÇER!#!N AZALTILMASI
AB Kom!syonu, 2050 yılına kadar refah, modern, rekabetç! ve !kl!me zararsız ekonom! !ç!n uzun 
vadel! stratej!k v!zyonunu 28 Kasım 2018 tar!h!nde sundu. 
Stratej!, Avrupa’nın gerçekç! teknoloj!k çözümlere yatırım yaparak, vatanda%ları güçlend!rerek ve 
sanay! pol!t!kası, f!nans veya ara%tırma g!b! k!l!t alanlarda eylemler! düzelterek – ad!l b!r geç!% !ç!n 
sosyal adalet! sa"layarak !kl!m tarafsızlı"ına nasıl kılavuzluk edecekler!n! göster!yor.
Avrupa Konsey! ve Avrupa Parlamentosu’nun davetler!ne !st!naden, kom!syonun !kl!m açısından 
tarafsız b!r gelecek v!zyonu neredeyse tüm AB pol!t!kalarını kapsamakta ve Par!s Anla%ması’nın 
amacı !le uyumlu olarak küresel sıcaklık artı%ını 2°C’n!n altında ve 1.5°C’de tutmak !ç!n çabalamak-
tır. 
Kaynak: Avrupa Kom!syonu 2050 Uzun Dönem Stratej!s! (#ek!l 3)

Hüttenes-Albertus, Cold-Box s!stemler!ndek! organ!k !çer!"!n! azaltmak !ç!n uzun yıllardan ber! 
çalı%ıyordu. Ba%langıçta, reç!ne ve akt!vatör b!le%enler!n!n geleneksel aromat!k veya al!fat!k sol-
ventler!yle s!l!kat!k solventler yer de"!%t!r!ld!; örne"!n !norgan!k b!le%enler.
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Daha fazla gel!%!m a%amalarında, Cold-Box esaslı reç!neler aynı zamanda s!l!kat!k olarak mod!f!ye 
ed!ld! (F!g. 4). Ba"layıcının bu jenerasyonunda – SIPURID s!stem – s!l!syum b!r!mler! sadece Cold-
Box reç!nes!n!n solvent!yle sınırlandırılmadı aynı zamanda reç!nen!n moleküler yapısına entegre 
ed!ld! (#ek!l 5). 

Hüttenes-Albertus’un patentl! çözümler! özgün Cold-Box s!stemler!n!n gel!%!m!nde dönüm nok-
tasıdır. $lk defa, Cold-Box proses!n!n avantajları ve !norgan!k maçaların bell! özell!kler!n!n avantaj-
ları  b!rle%t!r!lmekted!r. (#ek!l 6). $norgan!k b!r!mler!n entegrasyonu, reç!ne moleküller!n!n h!droks!l 
gruplarının et!l s!l!katlarla reaks!yona g!rmes! !ç!n yapılan b!r yer de"!%t!rme reaks!yonu !le elde 
ed!l!r. 

%ek"l 5: SIPURID Reç!nen!n Özell!kler!, #ek!l 6) SIPURID Reç!nen!n Yapısı

%ek"l 7: Organ!k m!ktarı azaltılmı% Cold-Box s!stemler!n!n avantajları

Uygulamada, reç!ne moleküller!n!n boyutu artar bundan dolayı akt!vatör m!ktarı reç!ne !çer!"!ne 
göre azaltılab!l!r. Yüksek moleküler a"ırlı"ına ra"men temel reç!ne v!skoz!tes! dü%ürüldü. Sonuç 
olarak, daha öncek! Cold-Box reç!neler!ndek!nden öneml! ölçüde daha az solvent gerekt!r!r. 

Bu S!l!kat!k Cold-Box s!stemler!n avantajları sadece kokuda, yo"u%mada ve gaz m!ktarındak! 
azalmayı de"!l aynı zamanda BTX, BTeX, TOC ve DOC g!b! k!rlet!c! em!syonlarda da azalmayı !çer!r 
(#ek!l 7).
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%ek"l 8: Serbest fenolü dü%ürerek Cold-Box Gel!%t!rme Basamakları

%ek"l 9: Cold-Box maça fenol !ndeks! kar%ıla%tırması

6. MONOMER !ÇER!#!N!N AZALTILMASI
Cold-Box’dak! monomer !çer!"!n!n azaltılması, örne"!n serbest fenol + formaldeh!t !çer!"!, atık 
kumunun bo%altım kapas!tes! üzer!nde daha fazla poz!t!f etk! yaratab!l!r. Standart reç!neler!n mo-
nomer sev!yes! <%5.0’dan azdır, ço"unlukla %4.5 c!varındadır, %2.5 monomer !çer!kl! dü%ük fenollü 
den!len reç!neler uzun zamandan ber! dökümhanelerde kullanıyordu.

Yen! nes!l reç!neler!n serbest monomerlerde payı bulunur (fenol+formaldeh!t) < %1.0 (#ek!l 
8). Özell!kle, atık kumdak! fenol !ndeks! öneml! ölçüde dü%ürüleb!l!r (#ek!l 9). Monomer !çer!"!n! 
<%1.0’!n altına dü%ürmek aynı zamanda çevreyle !lg!l! et!ketleme avantajları sa"lar. B!le%!mler!-
ne ba"lı olarak, bu reç!neler sonradan MSDS’ler!nde de aslında et!ketlenmezler. Maalesef, bütün 
öneml! dökümhane em!syonlarını sadece fenol !çer!"!n! dü%ürerek azaltmak !mkansızdır. 

BTX em!syonları, TOC, DOC, gaz m!ktarı ve yo"u%ma g!b! parametreler, sadece monomer !çer!-
"!n!n azaltılmasıyla yeter! kadar dü%ürülemeyeb!l!r. 

7. AVANTAJLARIN KOMB!NASYONU
B!z!m bakı% açımızdan em!syon yükünü dü%ürmek !ç!n !k! anayol’un avantajlarını b!rle%t!rmek ge-
rek!r (#ek!l 10).
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%ek"l 10: Özell!kler/Avantajların Komb!nasyonu

%ek"l 11: Cold-Box Proses!ndek! Formaldeh!t Kaynakları

Monomer içeri"i <%1.0 olan organik miktarı dü%ürülmü% ba"layıcı sistemi geli%tirmeyi ba%ardık. 
Etiketsiz silikatik Cold-Box reçineyi sunabilmek için ileri do"ru bir adım daha attık. 
#imdiye kadar, pazarda etiketsiz silikatik Cold-Box reçine yoktu. Yeni inovatif çözümlerle, ilk 
etiketsiz silikatik Cold-Box reçineyi sunabilir durumdayız.. E%siz yeni solvent kombinasyonuna 
sahip sistem, silikatik Cold-Box ürün ailesinin avantajlarını ve etiketsiz olmayı sunuyor. 

8. FORMALDEH!T EM!SYONLARI
Formaldehit emisyonlarına maruz kalma limitleri 2020 yılında AB üye ülkelerinde sıkıla%tırıldı. 
2020 yılı #ubat ayı itibariyle 5 mg/m3 oldu. Türkiye’de ise formaldehit emisyonlarına maruz kal-
ma limitleri 20 mg/m3’tür. Avrupa Birli"i’ne uyum do"rultusunda Türkiye’de sektörel çalı%malar 
devam etmekte. Formaldehit riski daha çok kurutma fırınının etrafını etkiliyor (#ekil 11).

Dökümhanedeki tüm üretim prosesi boyunca formaldehiti aktif olarak yakalamak için içinde var 
olan bir madde ile özel formaldehiti dü%ürülmü% Cold-Box sistemlerini geli%tirdik. 

Cold-Box sisteminden formaldehiti azaltmak tek ba%ına yeterli de"ilse, emisyonları ba%arılı 
bir %ekilde çözmek için özel bir katkı malzemesi ve özel bir su bazlı boya geli%tirildi (#ekil 12).
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%ek"l 12: Mod!f!yel! Cold-Box + Mod!f!yel! Boya’nın Formaldeh!t Em!syonu Kar%ıla%tırması

9. SONUÇ
Döküm endüstrisi her zaman ekonomik de"i%imlere ve politik ko%ullara uyum sa"lamak zo-
rundadır. Artan çevresel ko%ullarla birlikte ço"alan özelle%me ve geli%en karma%ıklık özel 
ba"layıcıların kullanımını gerektiriyor. Organik ba"layıcı sistemleri ve hepsinden önemlisi Cold-
Box prosesi özellikle seri dökümdeki maça üretim prosesinde hala etkilidir. 

Aromatik sistemlerden alifatik ve silikatik olarak geli%tirilen HA’nın Cold-Box ba"layıcı sis-
temlerinin yol haritası, gelecekte organik ve inorganik bile%enlerin birlikte ya%ayaca"ı sistem-
lere göre de"erlendirilerek iki ba"layıcı ailesinin karakteristikleri arasında optimum bir kombi-
nasyon sa"lar.

Referanslar:
[1] Avrupa Komisyonu 2050 Uzun Dönem Stratejisi
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SPECIALITY MG-TREATMENT ALLOYS FOR 
SPECIFIC APPLICATIONS

Mathias LUEBEN
Technical Customer Service

Elkem Silicon Products

ABSTRACT
T!ght product!on schedules and cost-e&ect!ve processes requ!re raw mater!als fulf!ll!ng narrow product spe-
c!f!cat!ons. By us!ng an ELMAG™ nodular!ser adapted to a spec!f!c appl!cat!on, the outcome w!ll be h!ghest 
cons!stency !n Mg recovery w!th !mproved nodule counts, nodular!ty and structures. Elkem produces close to 
100 d!&erent chem!str!es w!th def!ned levels of Magnes!um, Calc!um, Rare Earth metals (RE) and Alum!n!um, 
each of them be!ng ava!lable !n var!ous s!zes. Th!s means that Elkem can o&er a range of treatment alloys to 
su!t the needs of just about every foundry product!on cond!t!on, regardless of whether the treatment !s done 
!n an open ladle or the most advanced tund!sh system or !n flowthrough or !n-mould.
The add!t!on of TOPSEED™ as a cond!t!oner and cover mater!al for FeS!Mg !n the treatment ladle w!ll !mpro-
ve the Mg recovery furthermore and creates a pos!t!ve contr!but!on to the nucleat!on level !n the !ron. Also, 
!t works as a slag cond!t!oner. It can change the slag form to an eas!ly removable cond!t!on, thus strongly 
reduc!ng or el!m!nat!ng the need for coagulants.
As an add!t!onal support, our ded!cated team of metallurg!sts and process eng!neers can ass!st w!th correct 
select!on of an FeS!Mg alloy chem!stry and s!z!ng and develop together !n a jo!nt project the properly des!g-
ned ladle and pocket for the ach!evement of the best performance and lower product!on costs.



79

1. THE REQUIREMENTS TO PRODUCE DUCTILE IRON
Recommended for a stable product!on of duct!le !ron !s to meet some cr!ter!a. For example, the Sulphur con-
tent should be kept relat!vely low at about 0,010% - 0,025% !n the base !ron, also the Oxygen content should 
be kept at a low level and should be controlled. To reach a stable and su&!c!ent level, the add!t!on of sphero-
d!s!ng elements l!ke Mg, Ce, Ca, or La should be well carr!ed out. All those elements have a strong a&!n!ty to 
S and O, so that they e&ect!vely deox!d!se and desulphur!se the melt. All of them have got a low solub!l!ty !n 
!ron, they segregate dur!ng sol!d!f!cat!on. 
In add!t!on to that you should control the level of subvers!ve elements l!ke T!, As, Sn, Sb, Pb, B! and Al as they 
are d!sturb!ng the development of a well-shaped nodule. You can also control the e&ect of those elements 
by us!ng an adapted nodular!ser.

2. ELKEM NODULARISERS
Magnes!um !s the most common of the known nodular!sers as h!ghly ava!lable and cost-e&ect!ve. It o&ers a 
very strong a&!n!ty to S and O and can be used !n a w!de product!on w!ndow. One d!sadvantage !s that the 
Mg-y!eld !s decreas!ng w!th an !ncreas!ng !ron temperature because of the low bo!l!ng po!nt at 1088°C and the 
h!gh vapour pressure.
Calc!um as an alloy!ng element !n FeS!Mg acts to calm down the react!on. Follow!ng th!s e&ect !t !ncreases the 
Mg-y!eld and supports the metallurg!cal cond!t!on of the melt. A relevant d!sadvantage: Ca creates a st!cky 
slag, wh!ch has to be removed.
A Rare Earth content !n the FeS!Mg-alloy supports !n spherod!s!ng the graph!te and e&ect!vely controls sub-
vers!ve elements.
Alum!n!um supports !n terms of nucleat!on. Of course, !t has to be controlled regard!ng the chem!cal analys!s 
of the base !ron.
The role of Lanthanum as the only Rare Earth source !n FeS!Mg comes w!th some !nterest!ng benef!ts. It !s 
more e&ect!ve !n terms of nodular!sat!on compared to Ce. It prov!des h!gh nodule counts and acts h!ghly 
e&ect!ve at reduc!ng shr!nkage. In add!t!on, !t results !n a low ch!ll!ng tendency.

3. TOPSEED™ AS A COVER FOR FESIMG
TOPSEED™ !s a ladle cond!t!oner (or Pre-!noculant) developed to promote the performance of FeS!Mg !n the 
treatment process. The ma!n advantages of TOPSEED™ cond!t!oner are a pre-!noculat!on of the !ron, an !ncre-
as!ng Mg recovery and a management of the slag behav!our.
The TOPSEED™ cond!t!oner range !s based on a h!gh dens!ty FeS! conta!n!ng a balanced number of act!ve 
elements l!ke Ca, Ba and Al. The act!ve elements w!ll act as a deox!dant when added as support for the FeS!Mg 
and also add nucle! to counter the negat!ve e&ect on nucleat!on of add!ng magnes!um. Even a small add!t!on 
of TOPSEED™ w!ll delay the onset of the react!on and prov!de measurable cons!stent !mprovements !n the Mg 
recovery and metallurg!cal qual!ty of the !ron.
The Ba-content of TOPSEED™ !s well known for creat!ng a dry and eas!ly removable slag. By manag!ng the 
slag behav!our, the ach!evements w!ll be 
- a cleaner !ron, 
- a reduced tendency to promote slags and dross !nclus!ons, 
- generat!on of a dr!er slag, wh!ch !s eas!er to remove and
- a prolonged l!fe of treatment ladles and pour!ng un!ts.

4. THE BENEFITS OF A PROPER DESIGNED LADLE

Several d!&erent magnes!um treatment processes are known to produce duct!le !ron. The tund!sh cover pro-
cess !s able to ach!eve an Mg-y!eld of 70-90%, !f the ladle !s des!gned !n the r!ght d!mens!ons. For example, the 
he!ght to d!ameter rat!o !s very !mportant to !ncrease the y!eld by l!ft!ng the metallostat!c pressure on top of 
the FeS!Mg-alloy. Another !mportant factor !s the gra!n s!ze, !t needs to be adapted to the treatment volume 
as well as the cover mater!al. Support!ng the Mg-treatment !s a proper des!gned pocket to collect the alloys 
needed for the Mg-treatment.
Follow!ng all those recommendat!ons the tund!sh cover process !s an e&ect!ve, rel!able treatment process 
ach!ev!ng a duct!le !ron w!th a h!gh metallurg!cal qual!ty at a low level of process- and ma!ntenance costs. The 
poss!b!l!ty to set up a fully automated process !nclud!ng dos!ng of the alloys !s of course g!ven.
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5. SUMMARY
Our ded!cated team of metallurg!sts and process eng!neers are ava!lable to !mprove the ex!st!ng process de-
s!gn together !n a jo!nt project. Creat!ng a whole new setup by choos!ng the r!ght comb!nat!on of alloys !n an 
adapted gra!n s!ze !n comb!nat!on w!th a properly des!gned ladle and treatment pocket, !s also someth!ng we 
can support w!th - for the ach!evement of the best performance and lower product!on costs.
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ÖZEL GEL!%T!R!LM!% !Ç TEM!ZL!K BOYALARI VE 
OTOMAT!K AKILLI BOYA HAZIRLAMA S!STEM! 

(ICU - INTELLIGENT COATING UNIT)

Cemal AND!Ç
Foseco, Türkiye

ÖZET

Bu makalede, özell!kle son 20 yılda yaygın %ek!lde gel!%meler!n oldu"u maça boyası ve hazırlanması !le !lg!l! 
b!r konu de"erlend!rmelere sunulmu%tur. Maça Boyası özell!kler!n!n, döküm parçaların !ç tem!zl!"!nde çok 
öneml! !y!le%t!rmeler sa"ladı"ı g!b!, !ç kanallarda kalan !stenmeyen part!kül m!ktarını da öneml! ölçüde azalttı-
"ı bel!rlenm!%t!r. Sonuç olarak, s!l!nd!r kafası, motor blo"u ve benzer! parçaların ömrünü uzatmı% ve ek olarak 
ya" veya so"utucu sıvıların de"!%!m! neden!yle olu%acak duru% süreler!n! de azalmı%tır. Bu gel!%meler ya%am 
çevrem!z!n daha tem!z tutulab!lmes! faal!yetler!ne de çok olumlu katkılar sa"lamı%tır. 

Gel!%t!r!lm!% boyaların hazırlanması da en az boyalardak! gel!%meler kadar öneml! b!r konudur. Bu anlamda 
günümüzde dökümhanelerde boya hazırlaması, kontroller! ve uygulamasında otomasyon kullanımı artmı%tır. 
2008 yılında Foseco tarafından gel!%t!r!len yo"unluk kontrolü ve onl!ne tak!p s!stem! !le ba%layan gel!%meler, 
ölçüm yöntem! ve ek!pman !%levsell!"! alanlarında öneml! noktalara ula%mı%tır. Okuyaca"ınız bu makale akıllı 
kontrolle çok sayıda yen! otomasyon uygulamasının nasıl mümkün olaca"ını da gösterm!%t!r.  

ABSTRACT

In th!s art!cle, an !ssue related to core coat!ng and !ts preparat!on, wh!ch has seen w!despread developments 
espec!ally !n the last 20 years, !s presented for evaluat!on. It has been determ!ned that the propert!es of Core 
Coat!ng prov!de s!gn!f!cant !mprovements !n the !nternal clean!ng of cast parts, as well as s!gn!f!cantly redu-
c!ng the amounts of unwanted part!cles rema!n!ng !n the !nternal channels. As a result, the l!fe of the cyl!nder 
head, eng!ne block and s!m!lar parts has been extended, and !n add!t!on, downt!me due to the change of o!l 
or coolant flu!ds has been reduced. These developments have made very pos!t!ve contr!but!ons to our act!-
v!t!es !n keep!ng our l!v!ng env!ronment cleaner. Preparat!on of !mproved coat!ng !s at least as !mportant as 
the !mprovements !n coat!ngs. In th!s sense, the use of automat!on !n coat!ng preparat!on, control and appl!-
cat!on has !ncreased !n foundr!es today. Developments that started w!th dens!ty control and onl!ne track!ng 
system developed by Foseco !n 2008 have reached !mportant po!nts !n the f!elds of measurement method 
and equ!pment funct!onal!ty. Th!s art!cle you are about to read has also shown how many new automat!on 
appl!cat!ons can be poss!ble w!th smart control.

Keywords: Coat!ngs, cleanl!ness, automated, !ntell!gen
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1. G!R!%
16 Kasım 2017 (WASHINGTON)
D!zel Teknoloj! Forumu'nun genel müdürü Allen Schae&er'!n b!r !fades! !le konumuza g!r!% yapmak !st!yoruz.

“D!zel, enerj! açısından en ver!ml! !çten yanmalı motordur. Kamyon endüstr!s!nde uzun yıllardır terc!h ed!len 
teknoloj!, d!"er b!rçok yakıt türünün get!rd!"! zorluklarında etk!s! !le kes!n b!r üstünlük kazanmı%tır. Günümüzde 
d!zel motor teknoloj!s!, benzers!z özell!kler!n e%s!z b!r komb!nasyonunu sunmaktadır. Bu özell!kler!, kanıtlanmı% 
yakıt ver!ml!l!"!, ekonom!k çalı%ma, güç, güven!l!rl!k, dayanıklılık, kullanılab!l!rl!k, yakıt ve serv!s tes!sler!ne kolay 
er!%!m ve %!md! sıfıra yakın em!syon performansı g!b! ba%lıklar olarak sıralayab!l!r!z. 
Hep!m!z daha ver!ml! b!r yük s!stem!nden faydalanmaktayız. Yakıt ve güç aktarma s!stem! seçenekler! de bu-
nun b!r parçasıdır. 
D!zel teknoloj!s!n!n, neredeyse sıfır em!syon sev!yeler!ne ula%an, en yen! nesl!ne en kısa zamanda geçmek, 
daha fazla kamyon kullanıcısı sayes!nde kullanımını yaygınla%tırmak, ver!ml!l!k kazanımları, yakıt tasarrufu, 
daha dü%ük sera gazı em!syonları ve daha tem!z hava g!b! temel hedeflere ula%mak !ç!n önümüzdek! en büyük 
fırsat durmundadır” [1]. 

Yukarıdak! !fadede bel!rt!len avantajlara ula%ab!lme konusunda, s!l!nd!r kafası, motor blo"u ve benzer! döküm 
parçaların !ç tem!zl!kler!n!n, ne kadar öneml! oldu"u açıkca anla%ılmaktadır. Bu noktada da döküm parçaların 
!ç yüzeyler!ne %ek!l veren maçaların ve boyalarının önem! çok büyüktür.

Aynı %ek!lde sürekl! gel!%mekte olan maça boyalarının en do"ru ve sürekl!l!"! sa"lanmı% b!r %ek!lde kullanıma 
hazırlanmasının önem!de b!r o kadar büyüktür. 

2. GEL!%T!R!LM!% !Ç TEM!ZL!K BOYASI

Makalem!zde bahsed!len gel!%t!r!lm!% $ç Tem!zl!k Boyası !le !lg!l! yo"un çalı%malarımızın temel!nde özell!kle yen! 
nes!l d!zel motorlardan !sten!len ve daha da zorla%mı% (Euro 7 Em!syon Normları) performans hedefler!ne ula-
%ab!lme gayretler! bulunmaktadır. Volvo ve Foseco f!rmalarının ortak yürüttükler! proje sonucunda elde ed!len 
bu özel boya !le hedeflenen Güçlü ve Çevre Dost’u motor üret!m! hedef!ne ula%ılmı%tır.

#u soruyu soralım: Güçlü ve çevre dostu b!r motoru ne bel!rler? Haf!f olması, yakıt güç performansı, daha az 
serv!s gereks!n!m!, daha da azaltılmı% em!syon de"erler! g!b! parametreler.

D!zel motorlar ve onların performans de"erler! !le !lg!l! fazla detaya g!rmeden $ç Tem!zl!k boyamızı daha ayrın-
tılı olarak ele alalım.

B!r maça boyası üret!c!s!n!n, uygulanacak maça boyasının seç!m! !le n!ha! motor ömrü ve performansı üzer!nde 
ne kadar etk!s! olab!l!r? Motor ömrü ve performansı üzer!ndek! etk!s! dü%ünüldü"ünde bu etk!n!n çok sınırlı 
oldu"u dü%ünülür. Geçm!%te b!r boyadan beklenen tek %ey hatasız b!r döküm parçasının üret!lmes! !d!. Bugün, 
yakla%ık 3 !nsan saçı kalınlı"ında (~300 m!cron) uygulanan b!r boyanın etk!s!, hatasız b!r döküm parçası sa"-
lamanın çok ötes!ne geçm!%t!r. Sonuç olarak boya özell!kler!n!n, metal yapısını ve motorun son performansını 
de"!%t!reb!lece"! görülmü%tür.

Boyalar genell!kle b!r motor ve s!l!nd!r kafası g!b! döküm parçaların karma%ık !ç geometr!ler!n! olu%turan kum 
maçalara uygulanır. 

Boya motor blo"unun veya s!l!nd!r kafasının !ç yüzey tem!zl!"!n!n artmasına katkıda bulunab!l!rse uygulanan 
üret!m adımlarının her a%aması daha kolay ve daha ver!ml! hale gel!r ve bu sayede dökümhane !ç!n ekonom!k 
de"er de artar.

Bu "!çsel tem!zl!k ”kavramının tanımlanmı% genel b!r ölçüm methodu olmadı"ı !ç!n kar%ıla%tırma yapmak bas!t 
de"!ld!. Tüm motor üret!c!ler! kend!ler!ne a!t standartlarını kullanmaktaydılar. Bu durumda Volvo ve Foseco 
beraberce, uygulanab!l!rl!"! ve tekrarlanab!l!rl!"! olan b!r yöntem olu%turarak döküm parça !ç!nde kalan parça-
cıkların m!ktarını bel!rled!ler, #ek!l 1 ve #ek!l 2’de yöntem !le !lg!l! görseller mevcuttur.
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%ek"l 1: K!rlenm!% so"utma sıvısı 

%ek"l 2: So"utma ya"ı !ç!ndek! kalıntılar

%ek"l 3: Sarsak !%lem!nden hemen sonra parça !ç yüzey!. 

Metal kalıp bo%lu"una dolmaya ba%ladı"ında temas ett!"! !lk malzeme maçaların yüzey!nde bulunan boya 
oldu"undan, boya genell!kle döküm esnasında döküm yüzey!ne yapı%ır. Döküm !%lem!nden sonra döküm par-
çalar sarsak, kum bo%altma, !lk kumlama, ısıl !%lem ve son kumlama g!b! a%amalardan geçerler. Blok ve/veya 
s!l!nd!r kafası !ç!ndek! özell!kle !nce kes!tl! bölümler kum yapı%malarına ba"lı hata olu%umu açısından r!skl!d!rler 
ve o bölgelere kumlama !%lem!nde ula%mak çok zor oldu"undan yeter!nce tem!zleme yapmakta mümkün 
olmaz. Standart b!r boya !le elde ed!len döküm !ç yüzey!n!n, !%lem a%amalarından sonrak! görünümler! %ek!l 3, 
4 ve 5 de göster!lm!%d!r.
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%ek"l 4: Isıl !%lem sonrası parça !ç yüzey!

%ek"l 5: Son kumlamadan sonra parça !ç yüzey!

B!R BOYADA NE DE#!%T!R!LEB!L!R K! F!NAL KUMLAMA SONRASINDA 
BOYA DÖKÜM YÜZEY!NE DAHA AZ YAPI%SIN?
Bu anlamda de"erlend!r!len b!r görü%, “boya-pul (kabuk)” olu%umudur. Döküm !%lem!nden sonra, boya taba-
kası seram!k %ekl!nde b!r kabuk olu%turarak v!brasyon ve daha sonrak! tem!zleme adımları sırasında pullara 
ayrı%ır. Bu pullar, kend!ler!ne yapı%an boya ve kum kalıntıları !ç!n b!r ta%ıyıcı olarak kullanılab!l!r. Boya gel!%t!r-
me mühend!sl!"! !le döküm yüzey!nden kolayca ayrılan ve kend!l!"!nden parçacık olu%turmayan (parçalanma 
yoluyla) güçlü ve !y! tanımlanmı% pullar olu%turarak, er!%!m! zor alanlarda b!le dökümün tem!zl!"!n! sa"lamak 
mümkündür. Yen! boyamız boya-pul (kabuk) etk!s!n!n yanı sıra, !k! öneml! karakter!st!k olan gaz geç!rgenl!"! ve 
damarla%ma (f!n) önley!c!l!"! !le hatasız b!r döküm üretmek !ç!n gel!%t!r!lm!% özell!klere sah!pt!r. $y! b!r boyadan 
beklenen gaz geç!rgenl!"! ve damarla%ma problemler!n! önley!c!l!k özell!kler!de çok etk!n %ek!lde sa"lanmı%tır.

Denemeler sırasında yen! gel!%t!r!len boya, do"ru seram!k kabuk olu%umuyla neredeyse tüm part!küller!n ayrı%-
masına ve çok tem!z b!r döküm yüzey! elde ed!lmes!ne yardımcı olmu%tur #ek!l 6. Sonuç, daha !y!, daha uzun 
ve daha ver!ml! performans gösteren b!r motordur. 
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%ek"l 6: Kumlamadan hemen sonra Döküm Yüzey!

%ek"l 7: Sarsak !%lem!nden hemen sonra !ç kes!t yüzey!

%ek"l 8: Kumlama !%lem!nden hemen sonra !ç kes!t yüzey!.
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%ek"l 9: Standard maça boyası ve $ç tem!zl!k boyası kar%ıla%tırması

%ek"l 1: ICU ün!tes!n!n genel görünümü

Volvo !le gerçekle%t!r!len ortak çalı%ma sonrasında üret!len özel !ç tem!zl!k boyasının türevler! d!"er öneml! dö-
kümhaneler!n üret!m %artları ve ürett!kler! motor blo"u ve s!l!nd!r kafası parçalarının özell!kler!ne göre adapte 
ed!lerek kullanıma sunulmu%tur.

Yukarı kısmında bel!rt!ld!"! g!b! “!ç tem!zl!k” kavramının tanımlanmı% net b!r ölçüm methodu olmadı"ı !ç!n d!-
"er dökümhanelerde ta%lama-tem!zleme departmanlarındak! !%lem hızları !le kar%ıla%tırmalar yapılarak bahs! 
geçen boyamızın ortaya çıkardı"ı faydalar bel!rlenm!%t!r. Standard maça boyalarına göre !%lem hızlarının orta-
lama 2 kat’a kadar arttırıldı"ı görülmü%tür.

3. AKILLI BOYA ÜN!TES!
Konvans!yonel ya da yen! gel!%t!r!lm!% tüm maça ve kalıp boyalarının, kend!ler!nden beklenen en üstün per-
formansları vereb!lmeler! !ç!n onları yapılarına en uygun yöntem !le hazırlamak gerekl!d!r. Ayrıca en !y! %ek!lde 
hazırlanan boyanın bu özell!kler!n! çalı%ma süres!n!n tamamında sab!t olarak tutulab!lmes! de b!r o kadar ge-
rekl!d!r. Bu anlamda bahs! geçen !%lemler! en güven!l!r ve tutarlı %ek!lde yapmak maça ve kalıp üret!m!n!n en 
öneml! a%amalarından b!r!s!d!r. Bahs! geçen hedeflere ula%mak !ç!n Foseco, yıllar !ç!nde gel!%t!rd!"! ve gel!%m!% 
teknoloj!ler! kullandı"ı, son ürünü ICU Akıllı Boya Ün!tes!’n! dökümhaneler!n h!zmet!ne  sunmu%tur, #ek!l 1.
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%ek"l 2: Basınç Sensörler!                 %ek"l 3:  ICU homojen!zasyon tankı 

Akıllı Boya Ün!tes! (ICU), boyanın !sten!len özell!klere ve m!ktara göre seyrelt!lmes!n! ve uygulama yapılacak 
ün!teye düzenl! olarak da"ıtımını otomat!k olarak yapan ve kontrol eden en yen! ek!pmanlardan b!r!s!d!r.

Günümüzde mevcut tüm ta%ıma ve saklama seçenekler!ne (Tank, Y-Konteyner, var!l g!b!) uyumlu olan ICU 
uygulamada kullanılacak boyayı kontrollü b!r %ek!lde kend! karı%tırma ve seyreltme tankı !ç!ne alır. Boyanacak 
maçanın, kalıbın ve döküm parçanın özell!kler!ne göre !ç!ne aldı"ı boyayı !sten!len seyreltme sev!yes!ne göre 
ayarlar ve boyama !%lem!n!n devam ett!"! süre boyunca bu de"erler! sab!t sayılab!lecek çok dar b!r l!m!t !ç!nde 
tutar. Bu !%lemlerde, çok hassa b!r %ek!lde ölçtü"ü, boya yo"unluk de"er!n! esas alır. Boya yo"unlu"u de"er!, 
hazırlama ve uygulama %artlarından ba"ımsız olan b!r de"erd!r ve bu yüzden boya performansının en öneml! 
parametres! olan ya% ve kuru boya kalınlı"ının her (hazırlama ve uygulama) ortamda sab!t olarak uygulanab!l-
mes!n! mümkün kılar.
Boya yo"unlu"unu ölçmek !ç!n kullanılan !k! farklı yöntem mevcuttur; basınç farkı yöntem! ve kütle/hac!m 
tay!n!. Bahsed!len bu !k! yöntem !le ölçüm yapmanın çe%!tl! dezavantajları vardır. Örne"!n, operasyonun tutarlı-
lı"ını sa"lamak ve yo"unluktak! tutarsızlı"ı ortadan kaldırmak !ç!n kapsamlı, ayrıca düzenl! tem!zl!k gerekt!ren 
hareketl! parçalara sah!p ölçüm sensörler! ve mak!na t!tre%!m! ya da har!c! etkenler g!b!. 

ICU ün!tes!nde yo"unluk ölçümünü, karı%tırma ver!ml!l!"!n! dü%ürmemek !ç!n basınç sensörler!n!n !ç duvarlara 
monte ed!ld!"!, b!r boya homojen!zasyon tankı !ç!nde yapar. Bu s!stemde kullanılan sensörler bakım ve sık te-
m!zleme gerekt!rmez ve çalı%ma ortamındak! dı% faktörlerden etk!lenmez. PLC s!stem! boyanın yo"unlu"unu 
kontrol ederek olası b!r yo"unluk de"!%!m!nde tanka su ya da seyrelt!lmem!% boya ekleyerek, kullanıma hazır 
boyayı !sten!len yo"unlukta tutar. Bu kontrol ve düzeltme !%lem! h!ç durmaksızın, sürekl! olarak, devam eder. 
Akıllı boya ün!tes! aynı zamanda karı%tırma süres! ve hızını da kontrol ederek boyanın homojen!zasyonunu 
garant! eder, #ek!l 2.
 
ICU b!r ya da daha fazla boyama !stasyonuna boya aktarab!l!r. $stasyonlardak! fazla boya tekrar kontrol ve ho-
mojenle%t!rme !%lem! !ç!n özel b!r f!ltre s!stem!nden geçerek ICU tankına ger! gönder!l!r, #ek!l 3.

S!stemde ops!yonel olarak !lave ed!leb!lecek ba%ka kontrol !mkanlarıda mevcuttur. UV arıtma s!stem!, %ek!l 4, 
çalı%ma zaman kontrol s!stem!, %ek!l 5, g!b!.
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%ek"l 4: Ops!yonel UV s!stem!  %ek"l 5:  Entegre zamanlayıcı kontrolü

Boya yo"unlu"unun gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesi ve virgülden sonra dördüncü on-
dalık basama"a kadar ki hassas ölçümü, benzeri tüm cihazlardan daha do"ru sonuçlar verir. 
Aynı zamanda, sürekli ölçüm sistemi, geli%tirilmi% proses kontrolü, kalibrasyon ve denetim için 
mükemmel veriler sa"lar. 

ICU sistemini kullanarak ve etkin yo"unluk kontrolü ile çalı%ma yapıldı"ında elde edilecek önemli 
avantajlar kısaca %öyle özetlenebilir; 
- Çok tutarlı çalı%ması (ICU, uygulama yüzeyinde en kararlı ve homojen ya% kalınlı"ın sa"lan-
ması), 
- Kullanımının çok pratik olması (Tamamen otomatik, neredeyse hiç bakım gerektirmeyen ve 
kullanımı çok kolay olan bir sistemdir),
- Çok az hareketli parçayla çalı%ması (bundan dolayı endüstrideki en sa"lam otomatik boya 
hazırlama sistemidir), 
- Tüm boya uygulama metodlarına uygun olması (sprey, daldırma ve yıkama),
- Üstün döküm kalitesini sa"lanması,
- Daha yüksek verimlili"in sa"lanması, 
- Daha az fire ile üretim yapılması (de"i%ken boya kalınlı"ından dolayı),
- Tamir i%lem gereksiniminin azaltılması, 
- Kurutma özelliklerinin geli%tirilmesi (çok homojen ya% kalınlı"ın sa"lanması sayesinde), 
- Boya tüketiminin azaltılması
- Kapalı bir sistem %eklinde çalı%ması (çevresel çalı%ma %artlarının geli%tirilmesine yardımcı olur).

4. SONUÇLAR
Çok karma%ık motor bile%enlerinde iç temizli"i artırabilecek özel olarak geli%tirilmi% bir boya, 
otomotiv endüstrisinin mevcut uygulanan Euro 6 standardından daha katı emisyon talepleri 
gerektirecek yeni standartlara ula%ılmasında çok öemli katkı sa"lamasının yanı sıra, çevreye 
verilen olumsuz etkileride minimum seviyelere indirilmesine de yardımcı olacaktır.

Akıllı boya ünitesi (ICU) boya hazırlamayı ve uygulamayı kolayla%tıran, döküm endüstrisinde 
neredeyse bakım gerektirmeyen tam otomasyonlu sistemlere geçi%de çok önemli bir adımdır. 
Dökümhanelerde proses güvenilirli"ine ili%kin artan talepler göz önüne alındı"ında, döküm kali-
tesi üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu"undan güvenilir ve sürdürülebilir bir boya prosesine 
de ihtiyaç duyulmaktadır. ICU konsepti bu hedef do"rultusunda çok do"ru bir çözümdür.
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%ek"l 5:  Entegre zamanlayıcı kontrolü
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ÖZET

Balık gözü hatası ya% kum kalıplama yöntem! !le kalıplanan sfero dökme dem!r döküm uygulamalarında 
yaygın olarak görülen yüzey hatalarından b!r!d!r. Balık gözü hatasında !k! ana teor! vardır. Bunlardan b!r! kalıp 
kumunda sıcak sıvı metal!n flor bazlı besley!c! gömlek t!p besley!c!lerle teması kalıntıları !le teması sonucu 
olu%ur. $k!nc! teor!ye göre, er!m!% metal ve kalıp kumu arasındak! arayüzeyde reaks!yona g!rmem!% ekzoterm!k 
kalıntıların reaks!yonu sonucunda yüksek b!r enerj! üret!l!r. Hızlı reaks!yon neden!yle !nce b!r tabaka !le katıla-
%ab!len metal balık gözü görünümü g!b! yüzeyden !çe do"ru deforme olur.

Bu çalı%mada, Ferro Döküm Dı% T!caret A.#.’n!n büyük tedar!kç!ler!nden b!r! olan Çukurova K!mya tarafından 
ekzoterm!k özell!kl! besley!c!ler gömlek !le çalı%ılmı%tır. Ferro Döküm  ser! kalıplama hattında olu%an balıkgözü 
kusurlarını azaltmak ve önem arz eden yüzey !%lemler!n! ortadan kaldırmak !ç!n döküm denemeler! yapılmı%-
tır. Çe%!tl! ekzoterm!k t!p besley!c! gömlekler !le yapılan denemelerde florun azaltılması !le döküm hataları 
bel!rg!n %ek!lde azalmı%tır.

Sfero dökümde balık gözü hatasını do"rudan etk!leyen flor !çer!"!n!n azaltılması çalı%ması, Çukurova K!mya 
Endüstr!s! A.# ve Ferro Döküm Dı% T!caret A.#. Ar-Ge Merkezler!’n!n ortak çalı%ması !le gerçekle%m!%t!r.
 
Anahtar Kel"meler: Balıkgözü, ekzoterm!k besley!c! gömlek, flor, sfero dökme dem!r, ya% kum kalıplama.

ABSTRACT

F!sh eye defect !s one of the general surface defects on duct!le !ron cast!ng !n green sand appl!cat!on. The-
re are two ma!n theor!es to expla!n the defect. One of them !s formed as a result of contact of hot l!qu!d 
metal w!th fluor!ne-based feeder sleeves res!dues !n the mold!ng sand. Accord!ng to the second theory, a 
h!gh energy !s generated as a result of the react!on of unreacted exotherm!c res!dues on !nterface between 
molten metal and mold!ng sand. Due to the fast react!on, the metal that can be sol!d!f!ed w!th a th!n layer, 
deforms from surface to !nner s!de l!ke a f!sh eye appearance. 

In th!s study, exotherm!c sleeves compos!t!ons are adjusted by Çukurova K!mya one of the b!ggest suppl!ers 
of Ferro Cast!ng. Moreover, cast!ng tr!als are performed to decrease the f!sheye defects occur !n Ferro Cas-
t!ng ser!al mold!ng l!ne and el!m!nate the surface treatments that be cruc!al. The cast!ng tr!als that carr!ed out 
us!ng sand that was contam!nated w!th var!ous exotherm!c sleeve mater!als and other mater!als, are shown 
that decreas!ng the fluor!ne or connect!on w!th res!duals, decreased the cast!ng defects not!ceably.

In cooperat!on w!th Çukurova K!mya and Ferro Cast!ng R&D Centers, the reduct!on of fluor!ne content !n the 
feeder sleeves, wh!ch d!rectly a&ects the duct!le cast !ron were !nvest!gated. 

Keywords: F!sh eye, exotherm!c feeder sleeves, fluor!ne, nodular cast !ron, green sand mold!ng.
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1. G!R!%

Döküm yöntem! yüzyıllar boyunca metal üret!m! !ç!n terc!h ed!len dü%ük mal!yetl! b!r yöntemd!r. Günlük haya-
tımızda ve endüstr!de yaygın olarak çel!k ve dökme dem!r ala%ımlardan üret!len parçalar sıklıkla kullanılmak-
tadır. Endüstr!de dökme dem!rler !çer!s!nde en yaygın olarak sfero dökme dem!rler üret!lmekted!r. Dökme de-
m!rler !çer!s!nde endüstr!de yaygın olarak sfero dökme dem!rler üret!lmekted!r. Sfero dökme dem!rler!n üret!m! 
d!"er metallere benzer %ek!lde döküm yöntem! !le yapılmaktadır. Döküm yöntem!n!n en öneml! a%amalarından 
b!r! kalıp tasarımıdır. Kalıp tasarımında yolluk ve besley!c! tasarımı önem arz etmekted!r. Döküm parçasının 
sa"lam %ek!lde üret!leb!lmes! !ç!n yolluk ve besley!c! tasarımlarının döküm parçasına uygun olarak yapılması 
gerekmekted!r. Yolluk ve besley!c! tasarımı dökülen parçanın katıla%masını do"rudan etk!leyen parametreler-
den b!r!d!r. Döküm sıcaklı"ından !t!baren so"uma sırasında sıvı-sıvı, sıvı-katı ve katı-katı geç!% a%amalarında 
büzülme meydana gel!r. Döküm parçasının sa"lam olarak üret!leb!lmes! !ç!n sıvı ve sıvı-katı büzülmeler!n!n ek 
sıvı metal !le kar%ılanması gerek!r. Bunun sonucunda besley!c!ler kalıp tasarımı b!le%en! olarak kullanılır. Döküm 
ver!m!n! arttırmak amacıyla besley!c!ler!n gömlek !le b!rl!kte kullanımı sıklıkla terc!h ed!lmekted!r [1].

Genel olarak besley!c! gömlekler!n temel b!le%enler! oks!tlenen metal, oks!tley!c!ler, ate%ley!c!ler ve refrakter 
malzemelerden olu%maktadır. Besley!c! gömlekler!n yapısında bulunan metal!k alüm!nyum !le metal oks!tler!n 
reaks!yona g!rmes! sonucunda yüksek enerj!ler ortaya çıkmaktadır. Bu reaks!yonlar alüm!noterm!k reaks!yon-
lar olarak adlandırılmaktadır (E%!tl!k 1 ve E%!tl!k 2). Bu reaks!yonların ba%laması !ç!n ate%ley!c!ler kullanılmakta-
dır [2].

Ekzoterm!k ve yalıtım özell!kl! besley!c! gömlekler!n kullanılmasıyla besley!c! metal!n!n daha geç katıla%ması 
sa"lanarak döküm parçasına sıvı metal akı%ı sürekl! olarak sa"lanarak döküm parçası hata !çermeden üret!-
leb!l!r [1]. Kalıp yardımcı malzemes! olarak kullanılan ekzoterm!k besley!c! gömlekler b!le%!m olarak döküm 
kumundan tamamen farklı b!r yapıya sah!pt!r. Döküm sonrası yanan besley!c! gömlekler!n de döküm kumuna 
karı%ması kaçınılmazdır. Bunun sonucunda döküm kumunda sıvı metal !le k!myasal etk!le%!me g!reb!lecek ka-
lıntıların bulunma olasılı"ı yükselmekted!r. Özell!kle hızlı reaks!yon gösteren flor, !çer!"! yüksek olan ate%ley!c! 
b!le%en m!ktarının artması sonucu döküm hataları görüleb!lmekted!r. Ayrıca b!r d!"er k!myasal etk!le%!m de 
döküm kumundan bulunan benton!tten kaynaklı flor m!ktarının artmasıyla da olu%ab!lmekted!r. 

Yaygın olarak görülen döküm hataları kalıp kumuna ve kalıp tasarımına ba"lı olan hatalardır. Kalıp kumuna 
ba"lı döküm hataları farklı %ek!llerde ortaya çıkmaktadır. Kalıp kumuna ba"lı en çok görülen hata döküm 
sırasında kumun sıvı metale karı%arak metal yüzey!nde kalmasıdır. L!teratürde s!nterlenme hatası olarak adlan-
dırılan bu döküm hatası bazı çalı%malarda yüzey görüntüsü da"ılmı% gaz hatası olarak da görüleb!lmekted!r. 
Kalıp tasarımından kaynaklanan hatalar !se besleme hataları ve gaz hataları olarak temel !k! gruba ayrılab!l!r. 
Her !k! hatanın yüzey görüntüsü farklı olsa da bazı durumlarda !k! hata b!rl!kte görülür. Yüzey veya yüzeye ya-
kın bölgelerde görülen bu hatalarda besleme hataları !le b!rl!kte gaz hataları da oldu"u tesp!t ed!lm!%t!r [3, 4].

Makro ve m!kro bo%luklar olarak besleme hatalarının olu%ma sebepler!nden b!r! de besley!c! gömlek !%lev!n! 
yer!ne get!rmemes!d!r. Bu hataların önleneb!lmes! !ç!n besleme kr!terler! (Modül kr!ter!, hac!m kr!ter!, besleme 
mesafes! kr!ter!) göz önünde bulundurularak hesaplamalar yapılmalıdır. Aks! takd!rde çek!nt! olarak adlan-
dırılan döküm hataları kaçınılmazdır. Besley!c! gömlek kaynaklı hatalar !ncelend!"!nde yüksek florlu b!le%!k 
!çer!"!nden kaynaklanan balıkgözü (donut) hatası olarak b!l!nen yüzey hatalarının oldu"u yapılan çalı%malarda 
tesp!t ed!lm!%t!r. [5, 6, 7]. Balıkgözü hatasının olu%ma mekan!zması !ncelend!"!nde, kalıp kumu !çer!s!nde daha 
öncek! dökümler sırasında reaks!yona g!rmeden kalan ekzoterm!k besley!c! gömlek kalıntılarının sıvı metal !le 
teması sonucu ortaya çıktı"ı öne sürülmekted!r. Söz konusu temas sırasında ekzoterm!k elemanların an! olarak 
bel!rl! b!r bölgede reaks!yona g!rmes! katıla%manın henüz ba%ladı"ı metal yüzey!nde balıkgözüne benzer çö-
küntüler!n olu%masına neden olmaktadır. (#ek!l 1) [5, 6, 7].
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%ek"l 1:  Balıkgözü hatası olu%ma mekan!zması [8].

%ek"l 2: Yanmamı% besley!c! gömlek kırıntı-
larının döküm kumuna eklenmes! [7].

%ek"l 3: $çer!s!ne A-Yüksek florlu ekzoterm!k bes-
ley!c! gömlek kırıntıları, B-Dü%ük florlu ekzoterm!k 
gömlek kırıntıları, C-Dü%ük florlu yalıtım özell!k-
l! gömlek kırıntıları, D-Flor !çermeyen ekzoterm!k 
gömlek kırıntıları karı%tırılan kalıp kumu kullanılarak 
dökülen parçaların yüzey görüntüler! [7]

R.C. Aufderhe!de ve arkada%larının 2002 yılında yaptıkları çalı%mada sfero dökme dem!r parçalarının yüzey-
ler!nde meydana gelen balıkgözü hatalarının nedenler!n! bel!rlemek üzere deneme dökümler! yapmı%lardır. 
Döküm çalı%malarında kalıpların hazırlanması sırasında kalıp kumuna kr!yol!t ve ekzoterm!k besley!c! gömlek 
kırıntıları !lave etm!%lerd!r. Yapılan çalı%mada kumun !ç!ne karı%tırılmı% olan gömlek kırıntılarından dolayı yüzey-
de b!rden fazla balıkgözü hatası görülmü%tür [6].

2013 yılında A. Mur!lo ve M. Ferre!ra tarafından yapılan çalı%mada kalıp kumu !çer!s!ne farklı flor m!ktarlarına 
sah!p yanmamı% ekzoterm!k ve yalıtım özell!kl! gömlek kırıntıları !lave ed!lerek karı%tırılmı%tır ve hazırlanan kum 
döküm !%lem!nde kalıp yapımında kullanılmı%tır (#ek!l 2). Ya% kum kalıplama yöntem! seç!lm!%t!r. Her döküm 
parçası gözle yapılan !ncelemen!n ardından opt!k m!kroskop kullanılarak !ncelenm!%t!r. Balıkgözü hatasının gö-
rünümü ve k!myasal karakter!zasyonu taramalı elektron m!kroskop görüntüler! ve EDS anal!z sonuçları de"er-
lend!r!lerek !ncelenm!%t!r [7]. #ek!l 3’te göster!len yüzey görüntüler!ne dayanarak kalıp kumu !çer!s!ne !lave ed!-
len besley!c! gömlek kompoz!syonundak! flor m!ktarının artması !le balıkgözü hatalarını olu%aca"ı, kalıp kumu 
!çer!s!nde flor b!le%!kler!n!n olmaması durumunda balıkgözü hatalarının olu%mayaca"ı sonucuna varılmı%tır [7].
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2022 yılında Sertucha ve Lacaze’n!n yazmı% oldukları makalede döküm hatalarına !l!%k!n !ncelemeler ve tesp!t-
ler bel!rt!lm!%t!r. Döküm hataları üzer!ne kapsamlı çalı%ma yapılmı% olup ya% kum kalıplama metodu kullanılarak 
döküm kalıbı hazırlanan sfero dökme dem!rlerde görülen balıkgözü hatasına yer ver!lm!%t!r (#ek!l 4 ve #ek!l 
5) ve olu%ma mekan!zması !ncelenm!%t!r. Balıkgözü hatasının olu%ma neden! sıcak su buharı ve oks!tlenm!% 
magnezyum b!le%!kler!n!n flor !le reaks!yona g!rmes!ne dayanmaktadır. Bununla b!rl!kte döküm kumundak! k!r-
l!kler!n dü%ük kal!tel! benton!t ve flor !çer!"! yüksek yanmı% besley!c! gömlekler!n kullanılmasından kaynaklan-
dı"ı bel!rt!lm!%t!r. Bununla b!rl!kte döküm ala%ımında %2,5 üzer!nde S! bulunması durumu balıkgözü hatasının 
olu%umunu desteklemekted!r [9].

%ek"l 4: Sfero dökme dem!r yüzey!nde gö-
rülen balıkgözü hatası [9].

%ek"l 4: Sfero dökme dem!r yüzey!nde görülen balıkgözü hatasının yüzey-
de görünümü [9].

Yapılan çalı%malar ya% kum kalıplama !le üret!len sfero dökme dem!rde balıkgözü hatasının nedenler!n! yansıt-
maktadır. Balıkgözü hatasının önlenmes! amacıyla a%a"ıda bel!rt!len hususlar göz önünde bulundurulmalıdır;

- Ya% kum kalıplamada uygun benton!tler!n ve dü%ük florlu besley!c! gömlekler!n kullanılması.
- Ya% kum kalıplama hatlarında yen! kum g!rd!s!n!n yapılması.
- Yüksek döküm sıcaklıklarının azaltılması.
- Ya% kum kalıpta nem !çer!"!n!n azaltılması ve opt!me ed!lmes! [9].
-  Kum !ç!ndek! k!rlenmen!n elek yoluyla azaltılması 

Ya% kum kalıplamada olu%an kum ve besley!c!den kaynaklı p!tted surfaces (kabarcık) hatalarıda da yukarıda 
ver!lenler yapılmadı"ı takd!rde tes!slerde görülme olasılı"ı artarken, Ferro Döküm Dı% T!caret A.#.’de ver!len b!r 
döküm parçasının oluk yüzey!nde, parçanın rad!us bölges!nde, !%leme önces! ve !%leme sonrasında bu hata t!p! 
#ek!l 6’da ver!lm!%t!r.
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%ek"l 6: Ferro Döküm Dı% T!caret A.#.’de 
görülen p!tted surface hatasının görünümü.

Yapılan l!teratür çalı%maları !ncelend!"!nde döküm kumunda bulunan flor oranının artması sonucunda döküm 
parçalarında balıkgözü hatalarının arttı"ı tesp!t ed!lm!%t!r. Bu hatayı önlemek !ç!n dü%ük flor !çer!kl! besley!c! 
gömlekler!n kullanılması gerekt!"! vurgulanmı%tır. Bunun sonucunda ger! dönü%üm kumundak! flor m!ktarının 
dü%ük olaca"ı ve balıkgözü hatalarının engellenece"! bel!rt!lm!%t!r.

Ferro Döküm Dı% T!caret A.#. f!rmasında görülen balıkgözü hatasının görünümü #ek!l 7’de göster!lmekted!r. 
Yapılan anal!zler sonucunda yüksek flor !çer!kl! besley!c! gömlekler!n döküm kumuna karı%masıyla ya% kum 
kalıplama yöntem! !le üret!len sfero dökme dem!rler!n yüzey!nde balıkgözü hataları tesp!t ed!lm!%t!r. Bu do"-
rultuda çalı%malar yürütülmü%tür. 
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%ek"l 7: Ferro Döküm Dı% T!caret A.#.’de görülen balıkgözü hatasının gö-
rünümü.

%ek"l 8: Deneysel çalı%maların yöntem!.

Çukurova K!mya Endüstr!s! A.#. ve Ferro Döküm Dı% T!caret A.#. ek!pler! balıkgözü hatasının azaltılmasına 
yönel!k ortak çalı%ma gerçekle%t!rm!%t!r. L!teratür çalı%maları do"rultusunda sfero dökme dem!rde balıkgözü 
döküm hatasının azaltılması !ç!n deney tasarımı yapılmı%tır ve ser! üret!mde sonuçlar !ncelenm!%t!r. Deneysel 
çalı%malarda Çukurova K!mya Endüstr!s! A.#.’de üret!len ekzoterm!k özell!kl! besley!c! gömlekler kullanılmı%tır. 
Ser! üret!m döküm çalı%maları Ferro Döküm Dı% T!caret Sanay! A.#.’de yürütülmü%tür ve sonuçlar !ncelenm!%t!r.

2. DENEYSEL ÇALI%MALAR 
L!teratür çalı%malarında ya% kum kalıplama metodu seç!lerek üret!len sfero dökme dem!r ala%ımlarında balık-
gözü hatalarının tesp!t! ve neden! açıklanmaktadır. Söz konusu hatanın Ferro Döküm Sanay! A.#.’n!n üret!m 
hatlarında dönemsel olarak görüldü"ünü b!r öncek! bölümde bel!rt!lm!%t!r. Bu döküm hatasının ortadan kal-
dırmak amacıyla çalı%malar yürütülmü%tür. Çalı%maların ana amacı kumda b!r!ken flor !çer!kl! kalıntıların m!k-
tarının azaltılması sonucunda döküm parçasının yüzey!nde hataları azaltmaktır. Deneysel çalı%malar sırasında 
!zlenen yöntem!n %emat!k göster!m! #ek!l 8’de bel!rt!lmekted!r.

Deneysel çalı%malarda Çukurova K!mya Endüstr!s! A.#.’de üret!len ekzoterm!k besley!c! gömlekler kullanılmı%-
tır. Dü%ük ve yüksek flor !çeren besley!c! gömlekler!n karakter!zasyonu kapsamında kalor!f!k güç de"erler! IKA 
C 200h kalor!metre c!haz kullanılarak ASTM 240D standardına göre tesp!t ed!lm!%t!r. Besley!c! gömlekler açık 
atmosferde farklı sıcaklıklarda yakılarak reaks!yon süreler! ve so"uma e"r!ler! !ncelenm!%t!r. Reaks!yon süres! 
olarak numuneler fırına konduktan !t!baren ekzoterm!k reaks!yonun ba%ladı"ı ve en yüksek sıcaklı"a ula%ılan 
süreler!n toplamı alınmı%tır. Ön deneme döküm çalı%maları Çukurova K!mya Endüstr!s! A.#. tarafından yapılmı% 
olup yüksek ve dü%ük flor !çeren besley!c! gömlekler!n yanma sonrası döküm kumundak! flor m!ktarına etk!s! 
!rdelenm!%t!r. Bunun sonucunda döküm sonrası kontrollü b!r %ek!lde kalıp kumu numuneler! hazırlanarak flor 
m!ktarının ölçümü gerçekle%t!r!lm!%t!r. Flor !çer!kler! !yon kromatograf!s! yöntem! !le bel!rlenm!%t!r. Ön deneme 
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Ç"zelge 1: Dü%ük ve yüksek florlu besley!c! gömlekler!n kalor!f!k ölçüm sonuçları.

Ç"zelge 2: Dü%ük ve yüksek florlu besley!c! gömlekler!n reaks!yona g!r!% süreler!n!n kar%ıla%tırılması.

Ç"zelge 3: Dü%ük ve yüksek florlu besley!c! gömlekler!n flor oranlarının kar%ıla%tırılması.

döküm çalı%maları sonucunda dü%ük florlu ekzoterm!k besley!c! gömlekler kullanılarak Ferro Döküm Dı% T!-
caret A.#.’de artan balık gözü hatasıyla b!rl!kte yüksek ve dü%ük flor !çeren besley!c! gömlekler yatay (HWS) 
marka tes!slerde ser! üret!m yapılmı%tır. Kumdan gelen balık gözü hatasında besley!c!ler!n sakat oranları aylık 
olarak de"erlend!r!lm!%t!r. Yapılan parçaların b!r!k!ml! sakat anal!zler! #ek!l 9’da göster!lm!%. Flor oranı yüksek 
olan besley!c!ler!n kullanıldı"ı per!yotlarda balıkgözü hatası yüksek !ken flor oranı dü%ürülen part!ler!n balık 
gözü sakatlarının daha az oldu"u gözlenm!%t!r. Ayrıca balık gözü hatası makro ve m!kroyapısı N!kon Ecl!pse-
MA200 opt!k m!kroskop c!hazı !le !ncelenm!%t!r. 

3. BULGULAR
Deneysel çalı%malar bölümünde ver!len yöntem ve yapılacak olan çalı%malar kapsamında çalı%malar yürütül-
mü%tür. 

3.1. Ekzoterm"k Besley"c" Gömlekler"n Termal Özell"kler": Ekzoterm!k besley!c! gömlekler!n termal özell!kler 
açısından yeterl! enerj!y! katıla%ma ba%lamadan sıvı metale vermes! gerekmekted!r. Bundan dolayı besley!c! 
gömlekler!n yo"unluk, ısı !let!m! ve sı"ası g!b! özell!kler!n yüksek sıcaklıklarda yeterl! olması gerekmekted!r. 
Bel!rt!len f!z!ksel ve termal özell!klere ba"lı olarak besley!c! gömle"!n uygulama alanında !%lev! de"!%mekted!r. 
Bel!rt!len özell!kler!n yanı sıra katıla%ma sırasında sıvı metal! sıcak tutmak ve yönlü katıla%mayı sa"lamak !ç!n 
besley!c! gömlekler!n yeterl! enerj!y! sıvı metale aktarması ve sıvı metal!n uzun süre sıcak kalması sa"lanmalı-
dır. Bundan dolayı deneysel çalı%malarda kullanılan dü%ük ve yüksek flor !çer!kl! besley!c! gömlekler!n kalor!f!k 
de"erler! ölçülmü%tür (Ç!zelge 1). Gömlekler!n ölçülen kalor!f!k de"erler! b!rb!r!ne yakındır. B!rb!r!ne yakın ener-
j! veren besley!c! gömlekler!n döküm sırasında katıla%ma ba%langıcında sah!p oldukları enerj!y! do"ru zamanda 
sıvı metale vereb!lmes! gerekmekted!r. 900 °C ve 1200 °C’de laboratuvar %artlarında yapılan testlerde dü%ük 
flor !çeren besley!c! gömlek yüksek flor !çeren besley!c! gömle"e göre %20 oranında daha geç reaks!yona g!r-
m!%t!r (Ç!zelge 2). Döküm %artları !ncelend!"!nde döküm sıcaklıklarının 1400°C’den yüksek olmasından dolayı 
bel!rt!len bu farkın yüksek sıcaklıklarda kapanaca"ı tesp!t ed!lm!%t!r (#ek!l 9).
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%ek"l 9: Açık atmosferde yakılan besley!c! gömlekler!n so"uma e"r!ler!.

3.2. Ön Deneme Dökümü Çalı$ması: Döküm sonrası döküm kumunda b!r!ken yüksek flor kaynaklı döküm ha-
talarının tesp!t! !ç!n KBG 6/9 besley!c! gömlekler !le küp %ek!ll! parçaların deneme dökümü yapılmı%tır. Döküm 
parametreler! Ç!zelge 4’te, deneme dökümünün %emat!k görünümü ve numune alınan bölgeler!n göster!m! 
#ek!l 10’da göster!lmekted!r. #ek!l 10’da göster!ld!"! g!b! besley!c! gömlekler!n dı% çapından bel!rl! mesafeler-
dek! kumlar çıkarılmı%tır ve flor anal!z! yapılmı%tır. Benzer %ek!lde dü%ük flor !çeren besley!c! gömlek !ç!nde 
yapılmı%tır. 

Ç!zelge 5’te sonuçlar göster!lmekted!r ve sonuçlar !ncelend!"!nde besley!c! gömlek !çer!s!ndek! flor de"er! 
yükseld!kçe döküm kumunda b!r!ken flor m!ktarının arttı"ı tesp!t ed!lm!%t!r. Yüksek florlu besley!c! gömlek 
kullanılarak yapılan deneme sonucunda besley!c! gömle"e yakla%tıkça döküm kumu !çer!s!ndek! flor m!ktarının 
arttı"ı bel!rlenm!%t!r. Bu durum yüksek flor !çer!"!ne sah!p besley!c! gömlekler!n kullanılmasıyla döküm kumun-
da b!r!ken flor m!ktarının artmasını ve sonuç olarak tekrar kullanılan döküm kumunun döküm hatalarını arttıra-
b!lece"! r!sk!n! ortaya koymu%tur. Bu durumu destekler n!tel!kte Ferro Döküm Dı% T!caret A.#.’de sfero dökme 
dem!r parçada yüksek flor !çeren besley!c! gömlekler!n kullanılması sonucunda zamanla döküm kumundak! 
flor oranının artması sonucunda döküm parçasının yüzey!nde balıkgözü hataları görülmü%tür (#ek!l 6). #ek!l 11 
!ncelend!"!nde farklı flor m!ktarına sah!p besley!c! gömlekler!n benzer besleme performansı gösterd!"! tesp!t 
ed!lm!%t!r. Bu ver!ler ve l!teratür çalı%maları do"rultusunda balıkgözü hatasının azaltılması !ç!n ser! dökümlerde 
dü%ük florlu besley!c! gömlekler kullanılmı%tır. 

Ç"zelge 4: Ön deneme döküm parametreler!.
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%ek"l 10: Ön deneme dökümü üstten %emat!k görünüm ve kum alınan bölgeler!n göster!m!.

%ek"l 11: Döküm sonrası besley!c! gömlek metaller!n!n çek!nt! görünümler!; 1; dü-
%ük florlu besley!c! gömlek kullanılan, 2; yüksek florlu besley!c! gömlek kullanılan. 

Ç"zelge 5: Flor anal!z sonuçları.
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3.3. Ser" Döküm Çalı$maları: Ferro Döküm Dı% T!caret A.#.’de artan balık gözü hatasıyla b!rl!kte yüksek ve 
dü%ük flor !çeren besley!c! gömlekler yatay kalıplama hattında kullanılmı%tır. Düzenl! olarak her ay balık gözü 
hatasından kaynaklı sa"lam ve ret olan ürünler!n oranları !ncelenm!%t!r. Döküm hattında yüksek flor oranına 
sah!p besley!c!ler!n kullanıldı"ı aylar da balıkgözü hatası p!k yaparken dü%ük flor oranlı besley!c! gömlekler!n 
kullanıldı"ı aylarda sakat oranlarında #ek!l 12’de görüldü"ü g!b! net b!r %ek!lde azalma tesp!t ed!lm!%t!r.

%ek"l 12: Ferro Döküm Dı% T!caret A.#.’de aylara göre balıkgözü hatasının da"ılımı.

%ek"l 13: M!kroyapısı !ncelenen parçanın makro görüntüsü.

Balık gözü hatası görülen sfero döküm parçası #ek!l 13’te ver!len parça olup opt!k m!kroskop c!hazında fark-
lı büyütmelerde (50X, 100X) m!kroyapı görüntüler! !ncelenm!%t!r. M!kroyapı !ncelemeler!nde da"lanmı% ve 
da"lanmamı% numuneler!n görseller! #ek!l 14’te göster!lmekted!r. Döküm parçası yüzey!nde görülen hatanın 
makro görüntüler! #ek!l 13’te ver!lm!%t!r. Görseller 2022 yılında #ek!l 4 ve #ek!l 5’te ver!len Sertucha ve La-
caze’n!n yaptı"ı çalı%ma !le uyumludur [9]. #ek!l 14’te m!kroyapı görüntüler! !ncelend!"!nde küresel yapıların 
bozuldu"u tesp!t ed!lm!%t!r. Sfero dökme dem!rde küresel %ek!ll! graf!tler!n bozulması mekan!k özell!kler! do"-
rudan etk!leyecekt!r [1].
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%ek"l 14: Balık gözü parçasının m!kroyapı görüntüsü.

Ön deneme döküm çalı%maları !le döküm sonrası besley!c! metaller!n!n kes!t görünümler! !ncelenm!%t!r ve 
#ek!l 11’de görüldü"ü g!b! besleme performansı açısından yüksek ve dü%ük florlu besley!c! gömleklerde fark 
görülmem!%t!r. Ç!zelge 1’de ölçülen kalor!f!k güç de"erler! bu durumu desteklemekted!r. Ç!zelge 1’de yüksek 
florlu besley!c! gömle"!n dü%ük florlu besley!c! gömle"e göre daha dü%ük enerj! de"er!ne sah!p olmasının 
alüm!noterm!k reaks!yon sırasında ortaya çıkan enerj!n!n b!r kısmının flor esaslı b!le%!m! parçalamak !ç!n kulla-
nılmasından kaynaklı oldu"u dü%ünülmekted!r.

Yapılan bu çalı%ma sonucunda döküm kumunda b!r!ken flor esaslı b!le%enler!n ya% kum kalıplama s!stem!nde 
sfero dökme dem!rde balıkgözü hatası olarak döküm hatasına neden oldu"u tesp!t ed!lm!%t!r. $lg!l! l!teratür ça-
lı%maları !ncelenerek balıkgözü hatasının olu%um neden! ve bu hatayı kaldırmak !ç!n yöntemler!n neler oldu"u 
aktarılmı%tır. Uygulanan deneysel çalı%ma sonucunda dü%ük flor !çer!kl! besley!c! gömlekler!n kullanılmasıyla 
kumdak! flor m!ktarı azaltılarak üret!len parçadak! balıkgözü hatası azaltılab!lece"! ver! ve görsellerle sunul-
mu%tur.
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ABSTRACT
Th!s research work presents a real t!me nodular!ty control methodology by thermal analys!s for compact 
graph!te !ron (CGI) product!on. It stud!es the shape of the sol!d!f!cat!on curve and relates !t to the graph!te 
morphology. The target !s to control compact graph!te !ron melt preparat!on through an accurate pred!ct!on 
of the nodular!ty !ndex !n a short t!me. Thermal analys!s cups were poured, together w!th d!&erent th!ckness 
Y block standard samples (12.5, 25.0 and 50.0 mm). The thermal analys!s sol!d!f!cat!on curves were used to 
pred!ct the nodular!ty !ndex of the cups and the Y blocks data were used to extrapolate the results to the 
d!&erent sect!ons of a g!ven cast!ng. Th!s was made study!ng the thermal modulus, a parameter that a&ects 
the nodular!ty. The developed pred!ct!ve model to forecast the nodular!ty !ndex presents a h!gh accuracy 
and prov!des results !n around 3 m!nutes.

Keywords: compact graph!te !ron, thermal analys!s, nodular!ty !ndex, pred!ct!on.
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1.INTRODUCTION
CGI !s a mater!al that shows very attract!ve features !n terms of mechan!cal propert!es, thermal conduct!v!ty, 
and v!brat!on damp!ng. The!r propert!es are !n between lamellar graph!te !rons (LGI) and nodular graph!te 
!rons (SGI) (1-4), wh!ch makes these mater!als !nterest!ng, ma!nly to replace lamellar !ron appl!cat!ons, s!gn!-
f!cantly !mprov!ng the mechan!cal propert!es. The base of CGI and !ts propert!es !s the compacted form or 
worm shape of the graph!te part!cles, wh!ch d!&ers from the lamellar shape of LGI and the sphero!dal shape 
of SGI as !t !s seen !n f!gure 1. These !mages were obta!ned by l!ght opt!cal m!croscopy at 100 magn!f!cat!ons 
and by scann!ng electron m!croscopy after a deep etch!ng at d!&erent magn!f!cat!ons.

F"gure 1.: Graph!te morphology of d!fferent cast !rons a) LGI, b) CGI and c) SGI

Desp!te these !nterest!ng propert!es, the development of GCI !s h!ndered due to a compl!cated process control 
and stab!l!ty and th!s leads to a non-completed market asp!rat!on.
The proper graph!te morphology for CGI !s convent!onally obta!ned add!ng a smaller quant!ty of a sphero-
!d!z!ng alloy than for SGI. However, the sphero!d!z!ng elements amount (ma!nly magnes!um and !n a lesser 
extent also cer!um) !s not the only var!able that plays a role on the compact graph!te obtent!on. The graph!te 
morphology !s also sens!t!ve to (a) The cool!ng rate, !nfluenced by the sect!on s!ze or thermal modulus of a 
g!ven area of a cast!ng (2-5). (b) Chem!cal compos!t!on, apart from the sphero!d!z!ng elements, the amount 
of sulphur that comb!nes w!th the sphero!d!z!ng elements, t!tan!um and other trace elements that can be 
cons!dered as counter-sphero!d!z!ng elements (6-8). (c) Inoculat!on level, the h!gher the !noculat!on level, the 
more sphero!dal graph!te shape that !s promoted (6,9).

The !nfluence of all these var!ables was formerly stud!ed. The a!m of th!s work !s, to present how !t !s poss!ble 
to forecast the nodular!ty !ndex !n real t!me, w!th only one tool that enables the cons!derat!on of all the var!-
ables that a&ect the graph!te morphology !n one test. The study was made us!ng thermal analys!s curves, so 
that the process parameters can be adjusted to obta!n the des!red CGI.

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE
The melts were prepared !n a 100 kg capac!ty med!um frequency !nduct!on furnace (250 Hz, 100 kW). The 
metall!c charge was 100% of low-alloyed duct!le !ron returns and the carbon and s!l!con contents were ad-
justed add!ng graph!te and FeS!75. Add!t!onally, when needed, the sulphur content !n the base melt was 
!ncreased add!ng pyr!te. Once melted, the compos!t!on was checked and adjusted accord!ng to the requ!red 
carbon and s!l!con contents.

The transfer of the melt from the furnace to the ladle was made at a temperature between 1495-1510 oC. The 
sphero!d!zat!on treatment was carr!ed out follow!ng the sandw!ch methodology add!ng 0.35-0.70 wt.% of a 
FeS!Mg alloy (6.3 % Mg; 1.01 % Ca; 0.47 % Al and 0.87 % Rare Earth). An amount of 2.4 wt.% steel scrap was 
used to cover the Mg alloy.
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F"gure 2.: Image of the mould of the d!fferent Y blocks

Table 1. Chem!cal compos!t!on ranges cons!der!ng the d!fferent tr!als (wt. %).

W!th th!s melt, thermal analys!s cups and keel blocks Y1, Y2 and Y3 (as per the standard EN 1563) were pou-
red. The Y blocks were poured !n one mould as shown !n f!gure 2. The a!m of these cast!ngs !s to analyse the 
!nfluence of the thermal modulus on the nodular!ty !ndex and th!s way be able to perform an extrapolat!on of 
the results of the thermal cups to the d!&erent sect!on s!zes of a g!ven cast!ng.

The thermal modulus (TM) for the stud!ed samples was calculated by means of the s!mulat!on software Qu-
!ckCAST®. The results were of 0.70 cm for the Y1, 1.11 cm for the Y2, 1.75 cm for the Y3 block and 0.60 cm for 
the thermal analys!s cup.

The inoculation was performed in the thermal cups in mould adding 0.01-0.20 wt.% of an in-
oculant product (72.10 % Si, 1.62 % Ca, 0.46 % Bi, 0.38 % Ba, 0.85 % Al, 0.19 % Zr, 0.39 % R.E., 
the rest being Fe) with a grain size of 0.2-0.5 mm. In the Y blocks, the inoculation was also 
performed in mould adding 0.05-0.20 wt.% of an inoculant product (68-76 % Si, 3.2-4.5 % Al, 
0.3-1.5 % Ca, traces % Mg and traces % R.E.) added in one piece before the filter. Non inoculated 
samples were also poured.

The thermal analysis tests performed were previously described (10, 11). Three thermal analy-
sis cups were used, a plain cubic one, a cubic one with sulphur addition and a cubic one with 
tellurium addition and their solidification curves registered and analysed by the software Ther-
molan®.

The chemical composition obtained before inoculation on the di&erent trials is shown in Table 
1. The silicon content was changed from one batch to another, and the carbon content was then 
adjusted to obtain in all the batches, the same carbon equivalent.
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The thermal centre of the thermal analysis cups and the lower zone of the Y blocks was pre-
pared for metallographic inspection. The nodularity index was measured by means of image 
analysis software, using 10 fields of each sample at 100 magnifications. The criteria used to 
define the form of each graphite particle, was the defined in the standard ISO 945-1.

3. RESULTS AND DISCUSSION
An example of the performed thermal analysis tests with the three cups is shown in the figure 
3, together with a micrograph taken from the thermal centre of the plain cup.

F"gure 3.: Example of a thermal analys!s test w!th three cups and the metal-
lograph!c analys!s of the pla!n sample.

The shape of these curves, their characteristic temperatures (liquidus, eutectic minimum, eu-
tectic maximum and solidus) and the energies that are playing a role during the solidification 
were defined by means of the software Thermolan®. The plain cup is the reflection of the melt 
that is going to be poured in the moulds (inoculated or not inoculated). The cup with the 
sulphur addition, illustrates the form that a lamellar iron with the same chemical composition 
would have (inoculated or not inoculated). The cup with the tellurium addition, depending on 
the free magnesium is going to be a white or a graphitic curve. Considering the three curves 
and the metallographic results, an improvement of the model previously explained (11) was de-
veloped. The chemical composition term was removed from the equation, so that the thermal 
analysis test is capable, with no external input, of predicting the nodularity index. To that aim, 
the algorithm was improved adding more terms to the statistical analysis, like slopes and times. 
A prediction of the nodularity index is given, following the next equations:
If the tellurium cup is white, then equation [1]
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F"gure 4.: Nodular!ty !ndex relat!onsh!p between the metallograph!c analys!s and the pred!ct!on.

F"gure 5.: Nodular!ty !ndex relat!onsh!p for the stud!ed thermal modul!.

In these equations, the subscripted labels “PLAIN”, “S” and “TE” indicate the di&erent thermal 
analysis cups. Temin, Temax and Tsol correspond to the eutectic minimum and maximum and 
solidus temperatures respectively. The term SLOPEMAX Temin-Temax refers to the maximum 
slope in between the minimum and maximum eutectic temperatures. tTemin and tTliq indicate 
the time at which the eutectic minimum and liquidus temperatures respectively are reached 
after the temperature of 1250 oC.

The results obtained with this algorithm for the thermal analysis cups are shown in figure 4. 
The relationship between the metallographic analysis and the prediction are displayed.

It is seen that the prediction shows a good correlation with the metallographic results with a R2 
factor higher than 0.88. One important point is that all the grey cases are segregated.

Regarding the extrapolation of the thermal analysis cups results to the di&erent sections of a 
given casting, in figure 5 is shown the relationship between the studied thermal moduli (0.60-
0.70-1.11 and 1.75 cm). These results were obtained considering the same melt and inoculation 
conditions for all the samples. In total, 24 trials were analysed, but as the tendency was similar 
in all of them, for the sake of clarity, only 5 are shown.
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It is seen that these results are in good agreement with previous studies (11). For this reason, 
the same equation [3] was used to extrapolate the results from the thermal analysis cups to 
other thermal moduli. The exception would be, when the nodularity index of the thermal cup is 
0 %, that is, the cup is lamellar iron, then all the higher thermal moduli, would also be lamellar 
(N.I. = 0%).

Being the subscripted labels “TM” and “TA” the corresponding data of the thermal modulus 
that is being studied and the data of the thermal analysis cup respectively. TM corresponds to 
the thermal modulus of the area of the casting that is being analysed.

F"gure 6.: Nodular!ty !ndex relat!onsh!p between the metallograph!c analy-
s!s and the pred!ct!on for the d!fferent thermal modul!.

It is seen that the prediction shows a good correlation with the metallographic results with a R2 
factor higher than 0.84. The R2 factor decreases slightly with respect to the thermal analysis 
cups results, but the scattering is smaller, because the higher the thermal modulus, the more 
consistent are the results independent of the process variables.

4. CONCLUSIONS
• A predictive tool was presented to forecast the nodularity index for compact graphite iron 
production based on thermal analysis techniques.
• The methodology does not need any external input and using three solidification curves, 
is sensitive enough to take into consideration the di&erent process variables that a&ect the 
graphite shape, like spheroidization treatment, inoculation etc.
• The nodularity index prediction is performed on a first step for a thermal analysis standard 
cup and afterwards, applying the thermal modulus concept, the results can be extrapolated to 
the di&erent areas of a casting. In both cases, the prediction and the metallographic analysis 
present a good correlation.
• Considering this predictive system as a process control for compact graphite iron production, 
results can be obtained in less than 3 minutes and thus take the necessary corrective actions 
before pouring to guarantee that the graphite morphology is going to be the desired one.
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ÖZET
Deney tasarımı (DOE) prosese etk! eden faktörler ve çıktı arasındak! !l!%k!y! tanımlamak !ç!n kullanılan s!ste-
mat!k b!r metottur. Ba%ka b!r dey!%le DOE neden sonuç !l!%k!s!n! tesp!t edeb!lmey! sa"lar, böylece g!rd! de-
"erler!n!n hang! komb!nasyonu !le çıktının en !y! hale nasıl get!r!leb!lece"!n!n formülü tesp!t ed!l!r. S!mülasyon 
programları sayes!nde yüzlerce deneme sanal ortamda yapılıp, en !y! ko%ulların hang! deney ko%ullarında 
oldu"una kullanıcılar karar ver!leb!l!yor. Böylece numune üret!m süreler! kısalıyor ve deneme mal!yetler! c!dd! 
%ek!lde azalıyor. Tab!! k! sanal ortam ve gerçek dökümhane ko%ullarındak! sonuçlar b!re b!r aynı çıkmamakta-
dır. Burada da s!mülasyon programının dökümhane ko%ullarına göre yorumlanması/kal!brasyonu gerekmek-
ted!r.
Bu çalı%mada GG malzemen!n k!myasal anal!z!ndek! elementler !ç!n bell! aralıklar bel!rlenm!% ve deney tasa-
rımı mantı"ında çekme mukavemet! !ç!n s!mülasyon yapılmı%tır. Elde ed!len sonuçlardan faydalanarak anal!z 
de"!%!kl!kler!n!n çekme mukavemet!ne etk!s! formüle ed!lm!%, element/çekme !l!%k!ler! graf!kler! olu%turulmu%-
tur. Seç!len kompoz!syonlardan döküm yapılarak s!mülasyon sonuçlarının do"rulu"u test ed!lm!% ve çalı%ma 
sonunda k!myasal anal!z opt!m!zasyonu !ç!n kullanılab!lecek ver! olu%turulmu%tur. 

Anahtar Kel"meler: Gr! dökme dem!r, çekme mukavemet!, k!myasal anal!z opt!m!zasyonu, döküm s!mülas-
yonu, deney tasarımı (doe).

ABSTRACT
Des!gn of Exper!ment (DOE) !s a systemat!c method used to def!ne the relat!onsh!p of !ncomes and outco-
mes of a process. Therefore, Doe helps to determ!ne relat!ons between reasons and results, !n other words 
def!n!ng parameter levels to get the best poss!ble results. Us!ng s!mulat!on software users can make hund-
reds of tr!als by s!mulat!on and choose best solut!ons !n qu!te fast. Th!s ensures to decrease product!on t!me 
and costs !n foundr!es. Surely, s!mulat!on and real results may not match each t!me, so foundr!es should 
adjust/cal!brate s!mulat!on parameters w!th the!r foundry pract!ces before tr!als. 
In th!s study, cast!ng s!mulat!on made for tens!le strength results w!th respect to var!ous chem!cal compo-
s!t!ons by us!ng des!gn of exper!ment (Doe) method. Results used to formulate the tens!le strength versus 
chem!cal compos!t!on, and related graph!cs created. S!mulat!on results have been conf!rmed by mak!ng 
cast!ng tr!als !n Foundry. F!nally bas!c data created to help !n dec!d!ng chem!cal analys!s opt!m!zat!on. 

Keywords: Grey cast !ron, tens!le strength, chem!cal compos!t!on opt!m!zat!on, cast!ng s!mulat!on, des!gn of 
exper!ment (doe).
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1. G!R!%
Uluslararası EN:1561 Avrupa Standardı ($ng!l!z 1561 Br!t!sh Standard) Gr! Dökme Dem!rler! 2 temel özell!"e göre 
sınıflandırmı%tır [1] . Döküm malzemen!n elde ett!"! Çekme Mukavemet! (MPa) ve Sertl!k (Br!nnel) de"erler!. 

Çekme mukavemet! (MPa) bazlı sınıflandırma: 
EN-GJL-100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 

Br!nell Sertl!k (HB) bazlı sınıflandırma:
EN-GJL-HB155 / HB175 / HB195 / HB215 / HB235 / HB 255 

Yaygın olarak çekme mukavemet! sınıflandırması referans alınmakta ve dökümhanelerde kullanılmaktadır. Gr! 
dökme dem!r üret!c!ler! ve kullanıcılarının da GG 25 / GG30 / GG35 malzemeler olarak tar!f ett!kler! bu çekme 
mukavemet sınıflandırmasıdır. Üret!c!ler !stenen Gr! dem!r! elde etmek !ç!n bel!rlenen çekme mukavemet l!m!t-
ler!n! sa"lamaya çalı%ırlar. Çekme mukavemet! test numunes!n!n nereden ve nasıl hazırlanaca"ı farklı yöntem-
ler tanımlanarak aynı standartta ver!lm!%t!r [1]. Özel b!r aralık bel!rt!lmed!"! sürece 2.5mm-50mm kalınlık !ç!n 
malzemede elde ed!lmes! gereken m!n!mum MPa de"erler! bas!tçe a%a"ıdak! g!b!d!r. 

Tablo 1.: EN 1561’e göre elde ed!lmes! gereken m!n!mum çekme mukavemet 
(MPa) de"erler!

$stenen malzeme sev!yes! (grade) !ç!n tablodak! de"erler! sa"lamak malzeme özell!kler!n! sa"lamak anlamına 
gelmekte olup elbette beraber!nde sertl!k, m!kroyapı g!b! d!"er özell!kler!n de kontrol ed!lmes!, bu de"erler !ç!n 
bel!rt!len l!m!tler!n de sa"landı"ından em!n olunması gerekl!d!r.

1.ÇEKME MUKAVEMET!NE ETK! EDEN FAKTÖRLER
Üret!len gr! dökme dem!r parçaların geometr! ve et kalınlıklarına göre standardı kar%ılama yeterl!l!kler! de"!-
%eb!lmekted!r. Üret!c!n!n kontrolü dı%ında olan bu durum !le sıklıkla kar%ıla%ılmakta dolayısı !le GG malzeme 
üret!m! !ç!n proses parametreler!nde de farklıla%ma !ht!yacı do"maktadır.   

$stenen GG standardını elde etmek !ç!n dökümhaneler!n kontrolünde olan temel proses parametreler!; 

1. So"uma/katıla%ma ko%ulları (bozma zamanı, a%ılama prat!"! ve m!ktarı, vb…)
2. Metal!n k!myasal kompoz!syonu (ala%ım elementler!, %arj malzemeler!).

Ser! üret!m ko%ullarında çalı%an dökümhaneler kalıplama ve erg!tme tes!sler!n!n standart çalı%ması sebeb! !le 
a%ılama/so"uma/bozma ko%ullarında fazla b!r de"!%!kl!"e g!tmemekted!rler. Bu sebepten k!myasal kompoz!s-
yonu ayarlamak !stenen malzeme sev!yes!n! yakalamak !ç!n en prat!k yoldur. #arj malzemeden geleb!lecek et-
k!ler olmakla beraber !ste"e ba"lı !lave ed!len veya eks!lt!len elementler n!ha! mukavemet ve sertl!k de"erler!n! 
etk!ler ve l!m!tler! yakalamak !ç!n ayarlanırlar. 
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Tablo 2.: S!mülasyon yapılan 6 element!n deney sev!yeler!

%ek"l 1.: S!mülasyonda kullanılan döküm parça (Bedplate) ve mukavemet ölçümü

1.1.K"myasal Element Etk"s":
Genel prat!k C, S! oranlarının yanı sıra m!kroyapıyı ve mekan!k özell!kler! etk!leyen Sn, Cu, Mo, V, Cr, Mn, N, g!b! 
elementler!n bel!rl! aralıklarda kullanılmasıdır. Bu elementler matr!s yapısını de"!%t!r!r ve böylece elde ed!len 
mekan!k özell!kler de de"!%!r. Bu elementler! kullanmakta çok da özgür de"!l!z çünkü matr!s!n! etk!leyen bu 
elementler!n bazı !stenmeyen sonuçları olab!l!r. Eks!k veya fazlalı"ına göre !ç çek!nt!ler, !%lemede zorluklar veya 
tokluk dayanımında dü%ü%ün yanı sıra !%!n mal!yet boyutu !se dökümhaneler!n göz önünde bulundurması ge-
reken sonuçlardır. Burada dü%ünülmes! ve üstünde çalı%ılması gereken opt!mum üret!m ko%ulları !le maks!mum 
faydanın elde ed!lmes!d!r.

L!teratürde k!myasal elementler!n sertl!k ve çekme mukavemet!ne etk!ler!n! !nceleyen yayınlar bulunmaktadır 
[2, 3, 4]. Pek!, bu elementler!n komb!nasyonu ve etk!le%!mler! ne kadar çalı%ılab!lm!%t!r? El!m!zde elementler!n 
sonuca etk!s!n! hesaplayan hazır b!r formül bulunsaydı güzel olmaz mıydı? 

2.S!MÜLASYON ÇALI%MASI
K!myasal elementler!n çekme mukavemet sonucuna etk!ler!n! !ncelemek !ç!n denemeler yapmadan önce s!-
mülasyon programlarından destek aldık. S!mülasyon gerçek hayatta var olan b!r sürec!n ya da s!stem!n genel-
l!kle b!lg!sayar ortamında modellenmes!, takl!t ed!lmes!d!r. S!mülasyon, s!steme get!rmek !sted!"!m!z yen!l!kler! 
s!stem üzer!nde denemem!z uygun olmadı"ı zamanlarda, s!stem!m!z ya da kar%ıla%tı"ımız problem karma%ık 
!se kullanılır. Son yıllarda döküm s!mülasyon programları sıcaklık da"ılımı, gaz, çek!nt! g!b! sonuçların yanı sıra 
malzeme sonuçlarını da veren modüller gel!%t!rd!ler. B!z!m de !%e ba%larken yaptı"ımız !lk çalı%ma s!mülasyon 
programı !le elementler!n etk!s!n! görmeye çalı%mak oldu. 

Çekme mukavemet!ne etk!s! oldu"unu b!ld!"!m!z yaygın kullanılan 6 element!n farklı düzey!nde (dü%ük/orta/
yüksek) tüm komb!nasyonlarını !çeren b!r deney set! olu%turulmu% (36 = 729 deney) ve s!mülasyon programı 
çalı%tırılmı%tır. Elementler dı%ındak! d!"er tüm parametreler ve döküm parça sab!tt!r. Yapılan s!mülasyonda 
mukavemet okunan bölge, gerçek dökümlerde mukavemet test! yapılan bölge !le aynıdır.  
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S!mülasyon sonuçları b!lg!sayarda !stat!st!k programı (M!n!tab) kullanarak anal!z ed!lm!% (regresyon), element-
ler!n sonuçlara etk!s! %99 do"ruluk !le formüle ed!lm!%t!r. Aslında bu anal!z !le s!mülasyon programının çekme 
mukavemet hesabı !ç!n arka planda çalı%tırdı"ı algor!tma ortaya çıkarılmı%tır. Buna göre formül !ç!ne kullanı-
lacak elementler!n %oranları yazılır !se elde ed!lecek mukavemet de"er! hesaplanmaktadır. Ampr!k formül %u 
%ek!lded!r; 

Tablo 3.: S!mülasyon programı sonuçlarından hesaplanan ampr!k çekme formülü ve anal!z!n do"ruluk oranı

%ek"l 2: S!mülasyon Sonuçlarına Göre Elementler!n Çekme Mukavemet!ne Etk!s!

Ancak burada b!r sorun var. Formül tüm elementler!n sonuca etk!s!n!n 1.dereceden l!neer oldu"unu göster-
mekted!r. Yan! element m!ktarının azlı"ına veya çoklu"una do"ru orantılı olarak çekme sonuçları aynı paralel-
l!kte azalmakta veya artmaktadır. Normal %artlarda bu formül test ed!len aralıklar !ç!n geçerl! olur ve aralık dı-
%ındak! de"erler !ç!n yen! testler!n yapılması gerek!r. Ancak bu 1.dereceden l!neer formül b!ze alt/üst de"erler!n 
l!m!tler!n de"!%mes!n!n formülü de"!%t!rmeyece"!n! dü%ündürmekted!r. 

Unutulmaması gereken !stat!st!k programının verd!"! %99 do"ruluk oranının formülün ver! set!n! ne oranda 
kar%ıladı"ını göstermekted!r. S!mülasyonun kullandı"ı algor!tma ve formülün döküm prat!"!ne ne oranda uy-
gun oldu"u gerçek testler !le kıyaslandıktan sonra bel!rleneb!l!r.   

3.DÖKÜMHANE DENEYLER! 
Her s!mülasyon çalı%masında yapılması gereken, sonuçların dökümhane deneyler! !le do"rulanmasıdır. Bura-
da kr!t!k nokta s!mülasyon programının dökümhane %artlarına göre kal!bre ed!lmes!d!r k! s!mülasyon döküm 
sonuçlarına yakın de"erler vereb!ls!n. Bu kal!brasyon her dökümhanen!n kend! prat!k ve %artlarına bakarak 
s!mülasyon programı !ç!ndek! katsayıların ayarlaması !le yapılır.
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%ek"l 3: Termal anal!z c!hazı !le metal kal!tes! tak!b!

%ek"l 4: S!mülasyon ve döküm mukavemet (MPa) sonuçlarının kar%ıla%tırması

Dökümhanedek! çalı%mamızda 6 element !ç!n bazı kr!t!k sev!yeler bel!rlen!p 7 döküm deney! yapılmı% ve çek-
me mukavemet sonuçları !ncelenm!%t!r. 

Deneyler a%a"ıda sıralanan ortak %artlar altında yapılmı% ve de"erlend!r!lm!%t!r.

• K!myasal element dı%ında tüm d!"er döküm parametreler! sab!t tutulmu%tur (%arj oranları, a%ı m!ktarı, bozma 
süres!, döküm sıcaklı"ı, vb.). 
• Döküm esnasında termal anal!z c!hazı !le tak!p yapılmı% ve metal kal!teler!nde sonuçları etk!leyecek herhang! 
b!r anormall!k olmadı"ından em!n olunmu%tur. 
• Denemeler ve s!mülasyon aynı döküm parçadan ve aynı test noktasından sonuçlandırılmı%tır. 

• Test çubukları aynı laborant tarafından hazırlanmı% ve test ed!lm!%t!r. 
• Her test çubu"unun m!kroyapısı !ncelenm!% ve !stenen graf!t yapısı ve matr!s özell!kler!n!n sa"landı"ı em!n 
olunduktan sonra de"erlend!rmeye alınmı%tır. 
• Döküm parçalar rut!n CNC !%leme operasyonundan geç!r!lm!% ve !%leneb!l!rl!k, uç ömürler! yönünden b!r 
olumsuzluk olup olmadı"ı tak!p ed!lm!%t!r. 

4.ELDE ED!LEN SONUÇLAR 
Elde ed!len döküm deney sonuçlarının, s!mülasyon formülünden hesaplanan sonuçlar !le kar%ıla%tırması a%a-
"ıdak! graf!kte ver!lm!%t!r. 
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Graf!kten görülece"! üzere bazı döküm denemeler! s!mülasyon sonuçlarına çok yakın de"erler verm!% ancak 
d!"er denemelerde !se bar!z fark olmu%tur.

4.1.Sonuçların De&erlend"rmes"
Elde ed!len sonuçlara ve göre yapılab!lecek bazı çıkarımlar %u %ek!lded!r;

I. S!mülasyon sonuçlarındak! artı% trend! Deney1/ Deney2/ Deney3 !le yakın sonuçlar verm!% !çer!ktek! element 
m!ktarı zeng!nle%t!kçe korelasyon kaybolmu%tur. Özell!kle Deney4’den Deney6’ya !lerlerken s!mülasyonun gös-
terd!"! artı% trend! döküm deneyler!nde azalı% olarak ortaya çıkmı%tır. Bu kırılımı s!mülasyon programının kal!b-
rasyonu !le açıklamak mümkün görünmemekted!r. 
II. Deney6 ve Deney7’de s!mülasyona göre aynı mukavemet sonucu beklen!rken (324MPa) döküm deneyle-
r!nde b!r! dü%ük (Deney6/ 300MPa) d!"er! yüksek (Deney7/ 359MPa) sonuç vererek s!mülasyondak!nden çok 
farklı b!r s!stem!n çalı%tı"ını gösterm!%t!r. 
III. Deney6 s!mülasyonda yüksek de"er bulurken deneyde dü%ük sonuç verm!%t!r. Elementler!n b!rb!r! !le etk!-
le%!mler! negat!f sonuç do"uruyor olab!l!r. Bu olasılık do"ru !se hang! elementler!n b!rb!r! !le negat!f etk!le%t!"! 
veya hang! %sev!yeler!nde negat!f etk!le%!m ba%lattı"ı yen! b!r deney tasarımı !le çözülmes! gerekmekted!r. 
IV. Elementler!n etk!le%!mler! l!neer artı%/azalı% formülü yer!ne üstsel artı%/azalı% formülü !le çalı%ıyor olab!l!r. 
Deney4 ve Deney7 s!mülasyon de"er!n!n çok üstünde sonuç elde ederek bu olasılı"ı desteklemekted!r.   
V. Deney 2, Deney 3 ve Deney 6 !le elde ed!len yakın sonuçların (310-305-300MPa) çok farklı element komb!-
nasyonları !le yakalanab!lece"!n! göstermekted!r. Burada d!"er mekan!k özell!kler!n (sertl!k, m!kroyapı, !%lene-
b!l!rl!k, vb) sa"laması ko%ulu !le m!n!mum mal!yetl! malzeme seç!m! yapılab!lecekt!r. 
VI. Deneyler!n mal!yet !ncelemes! a%a"ıdak! tabloda özetlenm!%t!r. Her deney !ç!n hesaplanan mal!yet referans 
anal!zden farklıla%an elementler!n p!yasa f!yatları !le hesaplanmı%tır. Buna göre, hedeflenen çekme de"er! !ç!n 
kullanılab!lecek en dü%ük mal!yetl! k!myasal kompoz!syon tesp!t ed!lm!%t!r. Benzer mal!yetler farklı mukavemet 
sonuçları vereb!lmekted!r. 

%ek"l 4:  Döküm deneyler!n!n mal!yet ve çekme mukavemet (MPa) kar%ıla%tırması

%ek"l 5:  Döküm deneyler!n!n mal!yet ve çekme mukavemet (MPa) kar%ıla%tırması
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%ek"l 6:  Deney sonuçları !le çıkarılan formülün sonuçlarının kar%ıla%tırması (MPa)

Tablo 5:  Deney tasarımı. 2 düzey !ç!n (yüksek/dü%ük) 8 deneyl! faktöryel deney set!. 

I. Deney sonuçlarının Regresyon !le anal!z! sonunda b!r formül tesp!t ed!lm!% ancak formülün mukavemete 
etk!s!n! b!ld!"!m!z C element!n! dı%arda bıraktı"ı görüldü"ünden eks!k b!r formül oldu"u kanısındayız. Bunda 
sebep deneyler!n azlı"ı veya deney set! seç!m!d!r. Y!ne de formül sonuçlarının gerçek deney sonuçlarına uyu-
mu a%a"ıdak! graf!kte ver!lm!%t!r. Elde ed!len bu formül b!r etk!le%!m de !çermekted!r.

Yen! b!r deney tasarımı !le farklı element düzeyler!nde ver! toplayarak s!stem!n tekrar anal!z ed!lmes! gerek-
mekted!r. 

I. Çalı%manın 2.aya"ı deney tasarımı kullanılarak yen! deney setler! yapmak ve daha çok ver! toplamak olacak-
tır. Anal!z mümkün oluncaya kadar kademel! olarak deney setler! !lave ed!lmel!d!r. Bu sayede karma%ık s!stem-
ler!n çözümü mümkün olab!l!r. Ba%langıç olarak a%a"ıdak! 2 sev!yel! deney tasarımı !lk test !ç!n kullanılab!l!r. 

5.SONUÇ
Bu çalı%ma !le hedeflenen Gr! Dökme Dem!rler!n çekme mukavemet!n!n k!myasal element !çer!"!ne ba"lı ola-
rak nasıl davrandı"ını tesp!t etmek ve mümkün !se ampr!k b!r formül olu%turmaktır. Bu sayede !stenen muka-
vemet de"erler!n!n en dü%ük mal!yet !le elde ed!lmes! amaçlanmı%tır. Çalı%ma sırasında s!mülasyon programın-
dan destek alınmı% ve !stat!st!ksel program kullanarak deney çözümlemeler! yapılmı%tır. 

Yapılan çalı%ma !le çekme mukavemet de"erler!n! sa"layab!lecek en uygun malzeme kompoz!syonu tesp!t 
ed!lm!%t!r. Ancak hedeflenen ampr!k formül tesp!t ed!lemem!%t!r. 6 elementl! (C, S, Mn, Cr, Cu, Sn) s!stem! 
anlamak (kurallı b!r s!stem var !se) bel!rt!len 6 element!n tüm komb!nasyonlarını sınamak !le olab!l!r ancak bu 
çalı%ma uzun süreler alab!l!r ve uzun deney süreler! s!stemdek! de"!%kenl!"! artırır. Sa"lıklı anal!z yapmak !ç!n 
!ht!yaç duyulan daha fazla ver! kısaltılmı% deney tasarımları !le mümkün olab!lecekt!r. Bu sayede hedeflenen 
ampr!k formül türeteb!l!r. 

6.KISALTMALAR
DOE: Des!gn of Exper!ment. Deney tasarımı. B!rden fazla de"!%ken!n b!rb!r! !le etk!le%!mler!n!n sonuca etk!s! 
olup olmadı"ını test etmeye yarayan deney set!. 
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!NCE KES!TL! TEMPER PARÇALARDA SICAK 
YIRTILMA HATASININ !Y!LE%T!R!LMES!

Volkan NES!PO"LU
Trakya Döküm San. Ve Tic. A.". / Kırklareli, Türkiye

ÖZET
Katıla%ma tamamlanmı% olmasına ra"men bazı bölgeler d!"er bölgelere göre daha sıcak kalab!l!r. Bu du-
rumda so"uma devam ederken homojen olmayan ısı da"ılımından dolayı !ç ger!l!mler artar. Çünkü parçanın 
so"urken büzülmes!/çekmes! serbestçe gerçekle%mez. Yeterl! dayanıma sah!p olmayan !nce kes!tl! temper 
parçalarda bu durum sıcak yırtılma hatasına neden olur. Hataların olu%tu"u yırtılma yüzey! pürüzlü ve oks!t-
lenm!% b!r görünümded!r. $nce kes!tl! temper döküm parçalarda parça tasarımı, yolluk ve besley!c! s!stem!, 
kalıp kumu ve maça prat!"! sıcak yırtılma hatalarının olu%umunun ba%lıca nedenler!d!r.
$nce kes!tl! temper malzeme olan boru ekleme parçalarının T ba"lantılı t!pler!nde sıcak yırtılma hataları ge-
nell!kle görülür. Bu t!p tasarımlarda, kalıp kumu ve maça, metal!n normal büzülmes!ne d!renerek, so"uma 
sırasında ger!l!m olu%umuna neden olurlar. Genell!kle a"ızlarda so"utucu çapak kullanımı ve dü%ük mukave-
metler! maçaların kullanımı !le çözüm bulunab!l!r. 

Anahtar Kel"me: Sıcak Yırtılma, Temper Döküm, Sıcak Kutu Maça

ABSTRACT
Cast!ng parts that !ns!de of mould do not su&!c!ently strong even though they completed sol!d!f!cat!on 
because they are st!ll hot. When cast!ng contract!on do not occur freely there w!ll be some !nternal stress 
and hot tear defect w!ll occur !n cr!t!cal areas. Hot tear surface !s rough and ox!d!zed. Ma!n reasons of th!s 
defect !n th!n walled malleable cast!ngs are part des!gn, gat!ng and feed!ng system, mold!ng sand and core 
product!on.
Hot tear defects are generally seen !n T-l!nked th!n walled malleable !ron p!pe f!tt!ngs. Sand mould and core 
are res!st!ng to contract!on of metal and create stress at sol!d!f!cat!on !n these types cast parts. Th!s defect !s 
so common !n these parts and cool!ng p!n appl!cat!on and less strength core usage can solve the problem.

Keywords: Hot Tear, Malleable Iron, Hot Box Core
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G!R!%
1.1. Temper Döküm
Temper döküm, az karbonlu çel!kler!n özell!kler!n! gösteren ve beyaz dökme dem!r!n bazı ısıl !%lemlerden geç!-
r!lmes! (Bas!tçe, beyaz dökme dem!r!n 900 – 950 °C’ ye kadar ısıtılması ve yava% so"utulmasıdır) sonucunda 
üret!len dökme dem!r türüdür. Temper dökme dem!rler genell!kle flan%larda, borularda, ba"lantı ve vana par-
çalarında kullanılır.

Res"m 1:  Temper dökme dem!r m!kro yapısı

Res"m 2:  Temper dökme dem!rde sıcak yırtıl-
ma hatasının m!kro yapısı

Trakya Dökümde black heart temper döküm üret!m! yapılmaktadır. Ham temper, azotça zeng!n atmosfer al-
tında gaz sızdırmaz fırınlarda ısıl !%lem proses!nden geç!r!lerek temperlen!r. Döküm parçanın tüm kes!t!nde 
temper karbonu !çeren ferr!t!k b!r !ç yapı elde ed!ld!"!nden mekan!k özell!kler et kalınlı"ına ba"lı de"!ld!r. 

1.2. Sıcak Yırtılma
Katıla%ma tamamlanmı% olmasına ra"men bazı bölgeler d!"er bölgelere göre daha sıcak kalab!l!r. Bu durumda 
so"uma devam ederken homojen olmayan ısı da"ılımından dolayı !ç ger!l!mler artar. Çünkü parçanın so"urken 
büzülmes!/çekmes! serbestçe gerçekle%mez. Yeterl! dayanıma sah!p olmayan !nce kes!tl! temper parçalarda bu 
durum sıcak yırtılma hatasına neden olur. Hataların olu%tu"u yırtılma yüzey! pürüzlü ve oks!tlenm!% b!r görü-
nümded!r. $nce kes!tl! temper döküm parçalarda parça tasarımı, yolluk ve besley!c! s!stem!, kalıp kumu ve maça 
prat!"! sıcak yırtılma hatalarının olu%umunun ba%lıca nedenler!d!r.

$nce kes!tl! temper malzeme olan boru ekleme parçalarının T ba"lantılı t!pler!nde sıcak yırtılma hataları genel-
l!kle görülür. Bu t!p tasarımlarda, kalıp kumu ve maça, metal!n normal büzülmes!ne d!renerek, so"uma sırasın-
da ger!l!m olu%umuna neden olurlar. Genell!kle a"ızlarda so"utucu çapak kullanımı ve dü%ük mukavemetler! 
maçaların kullanımı !le çözüm bulunab!l!r. 

Katıla%ması tamamlanmı%, ancak hala sıcak olması neden!yle yeterl! dayanıma sah!p olmayan döküm parçalar 
kalıp !ç!nde so"urlarken büzülme serbestçe gerçekle%emez, yan! !ç ger!lmeler ortaya çıkar !se, kr!t!k kes!tlerde 
sıcak yırtılmalar olu%ur. Yırtılma yüzey! pürüzlü ve oks!tlenm!% b!r görünümded!r.



122

Res"m 3:  Döküm parça geometr!s!ne göre sıcak yırtılma r!sk! olan bölgeler

Res"m 3:  D!% açılmı% boru ekleme parçasında sıcak yırtılma hatası

Parça ve model tasarımı, yolluk ve besley!c! s!stem!, kalıp kumu ve maça prat!"! sıcak yırtılma hatalarının olu-
%umunun ba%lıca nedenler!d!r.

$nce kes!tl! temper malzeme olan boru ekleme parçalarında metal!n normal katıla%masına d!rend!"!, U veya 
kanal %ek!ll! kes!t veya T ba"lantılı t!plerde genell!kle sıcak yırtılma hatası görülür. Bu t!p tasarımı !çeren kes!tler-
de, kalıp kumu ve maça, metal!n normal büzülmes!ne d!renerek, so"uma sırasında ger!l!m olu%umuna neden 
olurlar. A"ızlarda so"utucu çapak kullanımı ve dü%ük mukavemetl! maçaların kullanımı !le çözüm bulunab!l!r.

2. Deneysel Çalı$malar
2.1. Sıcak Yırtılma ve Maça Mukavemet" !l"$k"s"
Dü%ük mukavemetli maça elde etmek için ilk önce yapılan uygulama Maça reçinesi ve serter 
oranlarının dü%ürülmesidir. Bu uygulamanın dezavantajı pi%me süresinin artmasına ve çevrim 
sürelerinin uzamalarına neden olabilir.
 
Maça mukavemeti ile sıcak yırtılma arasında ili%ki oldu"u belirlenmi%tir. Etkili faktörlerin belir-
lenmesi için DOE (Design of Experiment-Deney Tasarımı) yapılmı%tır. Reçine, serter, katkı mal-
zemesi ve pi%irme süresi öne çıkan faktörler olmu%tur. Dü%ük mukavemetli en uygun maçanın 
üretimi için reçine, serter, katkı malzemesi ve pi%me süresi ile deney tasarımı hazırlanarak 10 
farklı deneme yapıldı. Buna göre optimum proses %artları geli%tirilmi%tir
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Tablo 1:  Maça denemeler! parametreler!

Res"m 5:  Basma test! !le maça mukavemetler!n!n kontrol ed!lmes!

Her denemeden maça basma testi yapılarak maça mukavemet de"erleri bulunmu%tur. Sıcak 
yırtılma ve maça mukavemeti arasındaki ili%ki ortaya konmu%tur.
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Tablo 2:  Maça denemeler! deneme sonuçları

Res"m 6:  Maça mukavemet! ve sıcak yırtılma hatasının !l!%k!s!

3. Bulgular

Maça mukavemet testinden sonra her maça denemesinin aynı analiz ve sıcaklıkta dökümleri 
yapılarak sıcak yırtılma testleri yapılmı%tır. Bu test sonuçları maça mukavemetinin artması ile 
sıcak yırtılma oranlarının arttı"ını göstermektedir.

Klasik yakla%ımda sıcak yırtılma hatası görüldü"ünde maça mukavemetinin dü%ürülmesi 
için maça katkı malzemesi (additive) katılmakta veya maça reçine oranı ve serter miktarı 
dü%ürülmekteydi. Bu durum maça pi%me süresinin uzamasına, maça ıskartasının artması gibi 
olumsuz sonuçlar do"urmaktaydı. Dolaysıyla hem kaliteden hem de verimlilikten ödün veril-
mekteydi.



125

Res"m 7:  Maça üret!m! parametreler! !le maça mukavemet! !l!%k!s!

Res"m 8:  M!n!mum hata !ç!n bel!rlenen proses parametreler!

DOE çıktılarına göre, dü%ük maça mukavemetinin aynı zamanda katkı malzemesi kullanmadan 
yüksek reçine ve serter oranları ile de elde edilebildi"i tespit edilmi%tir. Bu çözüm ile klasik yak-
la%ımda görülen verimlilik ve kalite kayıpları engellenmi%tir.

Deneylerde kullanılan proses parametreleri ve çıktılarının analizi Minitab programında de"er-
lendirilerek minimum hata için reçine oranı 5,5 Kg ve serter oranı 1,5 Kg olarak tespit edilm-
i%tir. Pi%me süresi ve katkı malzeme kullanımın sıcak yırtılmaya etkisinin kayda de"er olmadı"ı 
görülmü%tür.

4. Sonuç
Temper parçalarda sıcak yırtılma hatasının önlenmesi için maça mukavemetinin dü%ürülmesi 
gerekmektedir. Bu çalı%ma ile maça mukavemeti dü%ürmenin alternatif yolları bulunmu%tur. 
Maça mukavemetine reçine ve serter miktarının ve etkile%imlerinin etkisi oldukça yüksek old-
u"u görülmü%tür. Bunun yanında maça pi%me süresinin ve katkı malzemelerinin bir etkisi ol-
madı"ı bulunmu%tur. Proses %artlarına göre ideal kullanım oranları tespit edilmi%tir.  Böylelikle 
minimum maliyet ve maksimum kalite maça üretimi sa"lanmı%tır.

Kaynakça
Trakya Döküm bilgi birikimi.
A. Chojecki, I. Telejko, T. Bogacz 1977 Influence of chemical composition on the hot tearing 
formation of cast steel 
https://www.totalmateria.com/page.aspx?ID=CheckArticle&site=ktn&LN=IT&NM=204
https://www.tec-science.com/material-science/iron-carbon-phase-diagram/cast-iron/
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SERAM!K KÖPÜK F!LTRE YUVA 
TASARIMLARININ DE#ERLEND!R!LMES!

Cemal AND!Ç
Foseco Türkiye

ÖZET
Erg!tme teknoloj!s!, çek!rdeklend!rme ve ala%ım süreçler!ndek! gel!%melerle b!rl!kte, sıcaklık kontrolü, kalıpla-
ma ve maça yapım uygulamaları dökümhanedek! sıvı metal!n kal!tes!n! temelden etk!lemekted!r. Buna ba"lı 
olarak, b!l!nd!"! üzere f!ltrasyon döküm teknoloj!s!n!n ayrılmaz b!r parçasıdır. Seram!k köpük f!ltreler, türbü-
lansı azaltmak !ç!n sıvı metal!n hızını dü%ürmek ve ayrıca safsızlıkları ve kalıntıları g!dermek !ç!n kullanılır. 
Bunlar f!ltre ortamına yakalanır. Dökümler!n mekan!k özell!kler!n! !y!le%t!rme ve döküm hatalarını azaltma 
!ht!yacı, dökümhaneler!n seram!k f!ltreler! kullanmasının terc!h neden!d!r. Seram!k köpük f!ltreler !ç!n f!ltre 
yuva tasarımları maks!mum f!ltrasyon ver!ml!l!"! sa"lamak !ç!n gel!%t!r!lm!%t!r. F!ltrasyon yuva tasarımı kal!te 
üzer!nde öneml! b!r rol oynamaktadır. F!ltre yuva tasarımı, döküm yüzey hatalarının azaltılmasına ve ver!m!n 
artırılmasına katkıda bulunur. Bu makale, f!ltre yuva tasarımının etk! faktörler!n! gözden geç!rmekted!r. B!lg!-
sayarlı dökümhane proses s!mülasyonunun kullanılması, f!ltre yuva tasarımının seç!m!n! kolayla%tırır. Döküm 
s!mulasyon programı bu makalen!n temel!n! olu%turmaktadır.

Anahtar Kel"meler: Döküm, Sıvı Metal F!ltrasyonu, F!ltre Yuvası, F!ltreleme Performansı

ABSTRACT
Developments !n melt!ng technology, nucleat!on and alloy processes, temperature control, mold!ng and core 
mak!ng pract!ces have fundamentally a&ect the qual!ty of l!qu!d metal !n the foundry. Recogn!zedly f!ltrat!on 
!s now an !ntegral part of cast!ng technology. Ceram!c foam f!lters are used for reduc!ng the veloc!ty of l!qu!d 
metal !n order to el!m!nate the turbulence and also remove the !mpur!t!es and !nclus!ons. These get captured 
on the f!lter med!a. The need to !mprove the cast!ngs’ mechan!cal propert!es and decreas!ng the!r defects !s 
the reason why almost all foundr!es use ceram!c f!lters. F!lter hous!ng des!gns for ceram!c foam f!lters have 
been developed to prov!de max!mum f!ltrat!on e&!c!ency. The f!ltrat!on pr!nt des!gn plays an !mportant role 
!n the qual!ty. The f!lter pr!nt des!gn contr!butes to reduce cast!ng surface defects and !ncrease y!eld. Th!s 
art!cle rev!ews the e&ect!ve factors of f!lter pr!nt des!gn. The use of computer foundry process s!mulat!on 
makes the select!on of the f!lter pr!nt des!gn eas!er. Cast!ng s!mulat!on program forms the bas!s of th!s art!cle.

Keywords: Cast!ng, Melt F!ltrat!on, F!lter Pr!nts, F!ltrat!on Performance
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1. G!R!%
Bu çalı%ma, temel sıvı metal akı% anal!z modeller!n! döküm s!mülasyon yazılımı kullanarak çe%!tl! f!ltre yuva 
tasarım konseptler!n!n anal!z!ne ve de"erlend!r!lmes!ne odaklanmaktadır. Bu çalı%manın amacı, dökümhane-
lerde ya%anan sorunları ara%tırmak ve mümkün olan en !y! kal!tede sıvı metal! kalıp bo%lu"una ula%tırmak !ç!n 
f!ltrasyonun faydalarını en üst düzeye çıkarmaktır. Böylece yüksek kal!tel! dökümler üretmey! hedefler. Anal!z, 
sıvı metal akı% kar%ıla%tırmaları !ç!n temel olarak endüstr!de standart olarak kullanılan f!ltre yuva tasarımları !le 
ver!m artı%ı !ç!n yen!den tasarlanmı% f!ltre yuva tasarımlarını kullanır.

Endüstr!de kullanılan standart f!ltre yuvaları, dökme dem!r dökümü !ç!n !lk f!ltre gel!%t!rmeler! sırasında tasar-
lananlar olarak tanımlanır. A%a"ıdak!ler de dah!l olmak üzere, opt!mum sonuçlar !ç!n bazı temel gereks!n!mler 
gel!%t!rme sırasında bel!rlenm!%t!r 1-4, 6-11.

• Maks!mum toplam akı%ı sa"lamak !ç!n f!ltre g!r!% yüzey!n!n açıklı"ını en üst düzeye çıkarma.
• F!ltre üzer!ndek! sıvı metal akı%ından gelen etk! kuvvetler!n!n f!ltre mukavemet gücünü a%mamasını sa"lamak 
!ç!n f!ltre deste"!n! (dört taraflı) maks!m!ze etme.
• F!ltre yuva çıkı%ındak! destek çıkıntısını f!ltre tolerans boyutlarına uyacak %ek!lde tasarlayarak sıvı metal!n 
f!ltren!n etrafından geçme (f!ltrelenmem!% sıvı metal) olasılı"ını en aza !nd!rme.
• Akı%, f!ltre g!r!%!nden çıkı%ına sorunsuz b!r %ek!lde geçecek %ek!lde f!ltre yuva hac!mler!n! tasarlayarak türbü-
lansı en aza !nd!rme

Bu gereks!n!mler, standart f!ltre yuva tasarımının temel!n! olu%turmaktadır. Geçt!"!m!z 30 yıl boyunca, bu ta-
sarımlar sürekl! olarak test ed!lm!% ve uygulamalar ve dökümhane de"erlend!rmeler! yoluyla daha da gel!%t!r!l-
m!%t!r. Bu çalı%mada gerçekle%t!r!len !lk s!mülasyonlar, bu standart tasarımları de"erlend!rmek !ç!n kullanılmı%tır. 

Ver!m !y!le%t!rme tüm dökümhaneler !ç!n yüksek b!r öncel!kt!r. Yolluk s!stemler!, a"ırlı"ı azaltmak !ç!n döküm 
!%lem!n!n d!"er tüm yönler! kadar d!kkatl! b!r %ek!lde anal!z ed!l!r.  Yolluk s!stem! üzer!ndek! sıvı metal akı% 
özell!kler!n!n etk!s! d!kkatl! b!r %ek!lde anal!z ed!lmes!ne gerek kalmadan, a"ırlı"ı azaltmak !ç!n bazen standart 
f!ltre yuvalarında de"!%!kl!kler yapılmaktadır. Sıvı metal akı%ını olumsuz etk!leyen de"!%!kl!kler, türbülans artı-
%ına, homojen olmayan akı%a ve f!ltrasyon ver!ml!l!"!nde dü%ü%e neden olab!l!r. Bu çalı%mada bu durumlardan 
b!rkaçı da de"erlend!r!lm!%t!r.

Bu çalı%manın sonuçları, tüm dökme dem!r f!ltreleme s!stemler!ne uygulanab!len f!ltre yuvalarının ve yolluk 
s!stemler!n!n en !y! %ek!lde nasıl tasarlanaca"ına da!r b!rkaç f!k!r !çermekted!r.

2. DE#ERLEND!RME ÇALI%MASINA B!R BAKI%

Anal!ze ba%lamak !ç!n temel olarak standart 75x75x22 mm kare yatay ve d!key f!ltre yuvaları seç!lm!%t!r. Tasa-
rım de"!%!kl!kler!n!n akı%kanlar d!nam!"! üzer!ndek! etk!s!n! de"erlend!rmek !ç!n her !k! f!ltre yuva türünde de 
çe%!tl! de"!%!kl!kler yapılmı%tır. 
Tüm sıvı metal akı% anal!zler!, MAGMA5 (Sürüm 5.3.0.4) kullanılarak gerçekle%t!r!lm!%t!r. Gerçekle%t!r!len tüm 
s!mülasyonlar göz boyutu yakla%ık 10 m!lyon element (700.000 metal hücre) olarak yapılmı%tır. Kullanılan 
metal ver!ler!, 1400 ° C'de b!r kum kalıbına dökülen ASTM A536-84 (80-55-06 / GGG-60) sınıfı sfero dökme 
dem!r! tems!l eder. Kalıp dökümü yakla%ık 305x610x76mm boyutunda ve yakla%ık 100 kg a"ırlı"ındadır. Top-
lam salkım a"ırlı"ı yakla%ık 110 kg dır.

F!ltre, 22 mm kalınlı"ında standart b!r 10 pp! SEDEX f!ltres! !ç!n f!ltrasyon basınç dü%ü% ver!ler! kullanılarak ça-
lı%ılmı%tır 5. Her durumda, program "Otomat!k Doldurma Kontrolü" özell!"! kullanılarak çalı%tırılmı%tır Böylece 
s!müle ed!len tüm vers!yonlar !ç!n aynı döküm ko%ulları sa"landı. Döküm süres!, tüm konf!gürasyonlar !ç!n 
yakla%ık 24 san!ye ve yakla%ık 4,5 kg/s akı% hızını tems!l etmekted!r. 

Bu raporda de"erlend!r!len yolluk tasarımları, yüksek basınç, ye%!l kum, otomat!k kalıplama ek!pmanında en-
düstr! standardında kullanılanları tems!l etmekted!r. 

Choke kes!t alanı Denklem 1 kullanılarak hesaplandı
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Yollu"a kalıbtan ayrılmasını kolayla%tırmak !ç!n üç derecel!k b!r açı ver!ld!. Yolluk s!stem!, 
Dü%ey yolluk: Yatay yolluk: meme g!r!%! 1.0: 1.1: 1.2 oranını tak!p eder.

Temel d!key f!ltre yuvası tems!l! olarak #ek!l 1 ve 2 de göster!lmekted!r.

Tüm s!mülasyonlar, 8 çek!rdek kullanan b!r Dell Prec!s!on 7810 Tower !%lemc!de gerçekle%t!r!lm!%t!r. Her s!mü-
lasyon !ç!n CPU süres! yakla%ık 10 saatt!r.

%ek"l 1:  Dü%ey Yolluk, Yatay Yolluk, F!ltre, Meme G!r!%!

%ek"l 2:  Standart D!key F!ltre Yuvası

%ek"l 3:  Dü%ey Yolluk, Yatay Yolluk, F!ltre, Meme G!r!%!

Temel yatay f!ltre yuvası tems!l! olarak #ek!l 3 ve 4 te göster!lmekted!r.
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%ek"l 4: Standart Yatay F!ltre Yuvası

%ek"l 5: Standart D!key F!ltren!n Yuvasının 
Kes!t!, %10 Dolumda Yolluk S!stem! Akı% Hızı

3. DE#ERLEND!RME ÇALI%MASI VE TARTI%MA
Göster!len tüm sıvı metal akı% sonuçları anal!t!kt!r ve Nav!er-Stokes akı% denklemler!ne dayanmaktadır. Bu 
!lk temel akı%kan d!nam!"! yakla%ımının akı% tahm!nler!, sıvı metal uygulamaları da dah!l olmak üzere b!rçok 
endüstr!de ve uygulamada b!rkaç yıl boyunca do"rulanmı%tır. Beklent!, göster!len kar%ıla%tırmalı sonuçların 
çok anlamlı ve do"ru olmasıdır. Ancak, bu belgede sunulan sonuçları daha da do"rulamak !ç!n gelecektek! 
çalı%malarda dökümhane denemeler! yapılacaktır.

3.1. D"key F"ltre Yuva Örne&"
Standart b!r d!key f!ltre yuvası !ç!n akı% özell!kler! #ek!l 5'te göster!lm!%t!r. Renkler akı% hızlarını tems!l eder.

% 10 dolulukta akı%, f!ltre yuvasının !ç!nde ve çevres!nde sab!t durumdadır. Renk skalası açık mav!den (dü%ük 
hız, yakla%ık 0,2 m/sn) beyaza (daha yüksek hız, yakla%ık 2,0 m/sn) döner. F!ltreden geçen akı% hızı yakla%ık 
0,3-0,4 m/s'd!r ve f!ltreden öncek! akı% lam!nerd!r ve tüm f!ltrey! kaplar. F!ltreden sonrak! akı% tekdüze ve ka-
rarlıdır. 

Aynı zamanda f!ltre yuvasının ortasından b!r kes!t, sıvı metal akı% hızını ve vektörler!n! göster!r (#ek!l 6).
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%ek"l 6: Standart D!key F!ltren!n Yuvasının 
Kes!t!, %10 Dolumda Akı% Hızı

%ek"l 7: F!ltre yuvası G!r!% ve Çıkı%ları !le D!-
key F!ltre Yuvası Öneml! Ölçüde Daraltılmı%

%ek"l 8: F!ltre yuvası G!r!% ve Çıkı%ları !le D!key F!ltre Yuvası Öneml! 
Ölçüde Daraltılmı%, % 6,5 Dolum Kar%ıla%tırması

Bu görüntü, tek t!p akı%ı ve hem akı% kontrolü hem de f!ltreleme !ç!n tüm f!ltre yüzey!n!n kullanımını açıkça 
göstermekted!r. Bu, !y! tasarlanmı% b!r f!ltre yuva ve yolluk s!stem! olarak dü%ünüleb!l!r. Bu çalı%manın bu d!key 
f!ltre yuva bölümü !ç!n b!r temel te%k!l edecekt!r.

Uygulamada, bazen a"ırlıktan tasarruf etmek, ver!m! artırmak ve/veya model plakası kısıtlamalarına uymak 
!ç!n standart f!ltre yuvalarında a%ırı de"!%!kl!kler yapılmaktadır. #ek!l 7, gerçek b!r örne"! göstermekted!r.

Bu f!ltre yuva tasarımı (0.9 kg) a"ırlıkta % 35 azalma sa"larken, f!ltre yuvası ve yolluk s!stem!ndek! akı% özel-
l!kler! olumsuz etk!len!r. #ek!l 6, % 6,5 dolu f!ltre yuva ve yolluk s!stem!n!n merkez hattındak! akı% özell!kler!n! 
göstermekted!r.

(Not: Tüm tasarımların sonuçları, standart f!ltre yuva tasarımı sonuçlarıyla kar%ıla%tırılır. Standart sonuçlar, d!-
key f!ltre yuva örnekler! !ç!n kar%ıla%tırmalı %ek!llerle yanyana göster!lm!%t!r.)
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De"!%t!r!lm!% f!ltre yuva g!r!%!n!n kesk!n açıları neden!yle akı%, f!ltre g!r!% yüzünün ortasına do"ru hızlanır ve f!ltre 
yuva g!r!% alanını tamamen doldurmadan önce f!ltreden geçmeye ba%lar. Standart f!ltre yuva tasarımı !ç!n akı% 
özell!kler!, f!ltre yuva g!r!%! !ç!nde ve f!ltre g!r!% yüzünde daha e%!t da"ıtılmı% b!r akı% model! göster!r.

Daraltılmı% f!ltre yuva g!r!% alanı tasarımının f!ltre g!r!% yüzü yüksek hızları, #ek!l 9'da göster!ld!"! g!b! f!ltre çıkı% 
yüzü çok yüksek hızlarla bazen sonuçlanır. 

%ek"l 9: F!ltre yuvası G!r!% ve Çıkı%ları !le D!key F!ltre Yuvası Öneml! 
Ölçüde Daraltılmı%, % 7 Dolum Kar%ıla%tırması

%ek"l 10: F!ltre yuvası G!r!% ve Çıkı%ları !le D!key F!ltre Yuvası Öneml! 
Ölçüde Daraltılmı%, % 10 Dolum Kar%ıla%tırması

$deal olarak f!ltre, akı% süreks!zl!"! hareket!yle akı% enerj!s!n! ve türbülansı azaltmalıdır. Ancak, bu etk!, f!ltren!n 
yalnızca küçük b!r alanı kullanılıyorsa haf!flet!l!r. Bu, %ek!l 9'da açıkça göster!lmekted!r. Dü%ük alanlı f!ltre yuvası 
f!ltreden yüksek hızda çıkan akı%ı göster!rken, standart tasarım bu a%amada f!ltren!n kend!s!nden çok dü%ük 
hızda metalle dolu tüm f!ltrey! ve m!n!mum metal akı%ını sa"ladı"ını göster!r.

#ek!l 10'da bu, kararlı durum akı%ında b!le durumun böyle davrandı"ını göstermekted!r.

Sab!t durumda b!le, daraltılmı% alanlı f!ltre yuva tasarımı, tüm f!ltre yuva g!r!% alanının kullanılmasına !z!n ver-
mez ve bunun yer!ne metal! f!ltren!n ortasından geç!r!r. Bu, f!ltren!n sonrasında olası türbülans r!sk!ne neden 
olur. Bunun kar%ısında tekdüze akı% prof!l!, özell!kle f!ltre çıkı% yüzünde standart f!ltre yuva tasarımı !ç!n f!ltre 
yuva çıkı%ında ve sıvı metal!n a%a"ı akı%ını göster!r. 

Ayrıca, f!ltre yuva çıkı%ının d!k açısına ba"lı olarak, akı% yukarı do"ru ba%latılır. Böylece akı% a%a"ı akı% stab!l!te-
s!n! olumsuz yönde etk!ler. Bu, #ek!l 9'da daha net görüleb!l!r. 
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%ek"l 11: F!ltre yuvası G!r!% ve Çıkı%ları !le D!key F!ltre Yuvası Öneml! 
Ölçüde Daraltılmı%, % 10 Dolum Kar%ıla%tırması

%ek"l 12: F!ltre yuvası G!r!% ve Çıkı%ları !le D!key F!ltre Yuvası Öneml! 
Ölçüde Daraltılmı%, % 10 Dolum Kar%ıla%tırması

%ek"l 13: F!ltre Yuva G!r!% Alanıyla D!key F!ltre Yuvası Öneml! Ölçüde 
Daraltılmı%tır

#ek!l 11, f!ltre yuvasından hemen sonra, yatay yolluk altına yakın alınan en!ne b!r kes!t!n üstten b!r görünümünü 
göstermekted!r. Daraltılmı% alanlı f!ltre yuva tasarımı !ç!n, yatay yollu"un her !k! tarafındak! akı%ın çok yava% 
hareket ett!"!n! ve en öneml!s!, amaçlanan akı%ın ters yönünde hareket ett!"!n! göster!r. D!k açı neden!yle metal 
akı%ının yukarı do"ru hareket!n!n sa"lanması, akı%ı yava%ça ger!ye do"ru !ten büyük ve ters b!r g!rdap akımı 
yaratmı%tır. Bu durum, bu alt kısımdak! yatay yollu"un üçte b!r! !ç!n mevcuttur. Standart f!ltre yuva tasarımı, b!r 
tarafta alt kısım yollu"a yakın b!r yava% akı% alanı göster!r. Ancak b!r!nc!l akı% özell!kler! hız ve yönde çok daha 
tekdüzed!r.

#ek!l 12, aynı zamanda yatay yollu"un yandan b!r görünümünü göster!r. Döküm !ç!n daha homojen kontrollü 
metal akı%ı sa"layan standart f!ltre yuvası !le !k! tasarım arasındak! açık b!r farkı göster!r.

F!ltre yuva alanını bu %ek!lde daraltarak ver!m! b!raz arttırmak (0,9 kg tasarruf ed!l!r), f!ltre yuva g!r!%!nde, f!ltre 
g!r!% yüzey!nde, f!ltre çıkı% yüzey!nde, f!ltre yuva çıkı%ında ve dü%ey akı% yollu"unda akı% özell!kler! üzer!nde 
olumsuz öneml! etk!lere sah!pt!r. Bu tür b!r de"!%!kl!k, en !y! uygulama olarak f!ltre yuva tasarımı !ç!n öner!lmez.

#ek!l 13, #ek!l 1'de göster!len standart yuvaya uyacak %ek!lde de"!%t!r!lm!% f!ltre yuva g!r!% alanı !le b!r konf!gü-
rasyonu göstermekted!r, ancak f!ltre yuva çıkı% alanı de"!%mem!%t!r.
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Bu durumda, f!ltre yuva g!r!% alanındak! ve f!ltre g!r!% yüzündek! sorunlar daha önce tartı%ılanlarla aynı kalır, 
ancak f!ltreden sonrak! akı% net b!r gel!%me göster!r. #ek!l 14'te, daraltılmı% f!ltre yuva g!r!% alanı yapılandırma-
sını standart f!ltre yuvası !le kar%ıla%tırırken f!ltre çıkı% yüzü ve f!ltre yuva çıkı%ı akı% prof!ller!n!n benzer oldu"u 
görülmekted!r.

%ek"l 14: F!ltre yuvası G!r!% Alanı D!key F!ltre Yuvası Öneml! Ölçüde 
Daraltılmı%, % 10 Dolum Kar%ıla%tırması

%ek"l 15: F!ltre Yuva Çıkı% Alanıyla D!key F!ltre Yuvası Öneml! Ölçüde 
Daraltılmı%tır

%ek"l 16: F!ltre yuvası Çıkı% Alanı D!key F!ltre Yuvası Öneml! Ölçüde 
Daraltılmı%, % 10 Dolum Kar%ıla%tırması

Bu konf!gürasyon !le standart f!ltre yuva arasındak! temel fark, daraltılmı% alan tasarımı !ç!n f!ltre g!r!% yüzünde 
öneml! ölçüde daha yüksek akı% hızları ve f!ltren!n sadece küçük b!r kısmının kullanılıyor olmasıdır. Bu, öncek! 
konf!gürasyonlardak! tartı%ılan durumla aynıdır, ancak get!r!s! bu sefer daha da nett!r.

F!ltre yuva g!r!% alanını azaltmak yalnızca 0,6 kg tasarruf sa"lar, ancak akı%ı ters b!r %ek!lde etk!ler, öyle k! tüm 
f!ltre alanı metalden !nklüzyonları ver!ml! b!r %ek!lde f!ltrelemek !ç!n kullanılamaz. Ek olarak bu küçük ver!m 
artı%ı, akı% üzer!nde olumsuz öneml! b!r etk!ye sah!pt!r ve prat!kte tavs!ye ed!lmemekted!r.

#ek!l 15, yalnızca f!ltre yuva çıkı%ında daraltılmı% alana sah!p benzer b!r tasarımı göstermekted!r.

F!ltre yuva çıkı%ının alanını daraltmak yalnızca 0,3 kg tasarruf sa"lar ve f!ltre yuvasından çok zayıf b!r akı%ın 
çıkmasına neden olur. Akı% kar%ıla%tırması #ek!l 16'ta göster!lmekted!r.
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%ek"l 17: Cüruf Tutma Odası !le D!key F!ltre Yuva Örne"!

%ek"l 18: Cüruf Tutuculu ve Standart D!key F!ltre Yuvası !ç!n % 7 
Dolum Kar%ıla%tırması

%ek"l 19: Cüruf Tutuculu ve Standart D!key F!ltre Yuvası !ç!n % 8,5 
Dolum Kar%ıla%tırması

Bu durumda, f!ltre yuva g!r!%!ndek! ve f!ltre g!r!% yüzündek! akı%, standart f!ltre yuvası !le aynı faydalı özell!k-
lere sah!pt!r. Bununla b!rl!kte, f!ltre çıkı% yüzündek!, f!ltre yuva çıkı%ı !ç!ndek! ve a%a"ı akı% yolundak! akı%, #ek!l 
9-12'de göster!len aynı zayıf tüm özell!kler! serg!ler. Akı% özell!kler!n! olumsuz etk!leyen ve m!n!mum ver!m artı%ı 
sa"layan b!r f!ltre yuva tasarımı prat!k olarak de"erlend!r!lmemel!d!r.

3.2. Cüruf Tutma Odası "le D"key F"ltre Yuva Örne&"
#ek!l 17, f!ltreden önce cüruf tutma odası eklenen standart b!r yuva örne"!n! göstermekted!r.

Bu de"!%!kl!k, f!ltre yuva tasarımına yalnızca yakla%ık 0,23 kg ekler, ancak f!ltre yuvasının genel akı% özell!kler! 
üzer!nde olumlu b!r etk! !le sonuçlanır. Düzgün tasarlanmı% b!r cüruf tutuculu f!ltre yuvası, daha !y! f!ltre yuva 
g!r!% akı%ı ve potans!yel olarak daha !y! f!ltreleme ver!ml!l!"! ek faydası !le standart f!ltre yuvasında göster!len 
yüksek kal!tel! tüm akı% özell!kler!n! göster!r.

#ek!l 18, sıvı metal f!ltreye ula%ır ula%maz cüruf tutucusunun çalı%maya nasıl ba%ladı"ını göstermekted!r.

F!ltre yuva g!r!%!n!n alt kısmının hızlı b!r %ek!lde doldu"unu, akı%ın f!ltre g!r!% yüzünü yıkadı"ını ve cüruf tutucu 
alanına do"ru yukarı hareket ett!"! görülmekted!r.
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% 8,5'te (#ek!l 19), akı% neredeyse stab!l!ze olur ve cüruf tutucu, ba%langıçtak! metal! saat yönünün ters!ne fay-
dalı b!r g!rdap akımına zorlar. Böylece potans!yel olarak !nklüzyonların yönünü ters!ne çev!rmes!ne ve tutucuya 
do"ru yava%ça yukarıya do"ru yüzmes!ne !z!n ver!r.

Cüruf tutucusuz standart f!ltre yuvası, f!ltre yuva g!r!%!n!n üstünde küçük b!r yararlı g!rdap akımları alanına 
sah!pt!r, ancak kalıntıları yakalamak ve tutmak !ç!n çok az yer vardır.

%ek"l 20: Cüruf Tutuculu ve Standart D!key F!ltre Yuvası !ç!n % 9 
Dolum Kar%ıla%tırması

%ek"l 21: Cüruf Tutuculu ve Standart D!key F!ltre Yuvası !ç!n % 10 
Dolum Kar%ıla%tırması

%ek"l 22: Yatay F!ltre Yuvası

% 9 doluluk oranıyla (#ek!l 20), f!ltre yuvasında cüruf tutucu dah!l tamamen dolar. Tutucuda hala küçük faydalı 
bazı g!rdap akımları vardır. % 10 dolduruldu"unda (#ek!l 21), f!ltre yuvası tamamen stab!l!ze olur ve cüruf tutu-
cusuna g!ren herhang! b!r kalıntı tutulacaktır.

F!ltre yuva g!r!%!nde cürufu yakalamak !ç!n küçük b!r alan eklemek, yolluk tasarımının akı% özell!kler!n! ve f!ltre 
yuvasının kalıntıları yakalama yetene"!n! gel!%t!r!r. Bunlar, ver!mde m!n!mum azalma !ç!n öneml! faydalardır.

3.3. Yatay F"ltre Yuva Örne&"
Yatay f!ltre yuva tasarımları !ç!n, f!ltrey! akı%a göre bas!tçe uyarlanan b!r açıyla yerle%t!rerek f!ltrasyon ver!ml!l!-
"!ne yönel!k bazı öneml! avantajlar elde ed!leb!l!r. #ek!l 22, açılı f!ltre yuva konf!gürayonlarına kıyasla standart 
b!r yatay f!ltre yuvasını göstermekted!r.
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%ek"l 23: Standart Yatay ve Açılı Yatay F!ltre Yuvası !ç!n % 5,5 Do-
lum Kar%ıla%tırması

%ek"l 24: Standart Yatay ve Açılı Yatay F!ltre Yuvası !ç!n % 8,5 Do-
lum Kar%ıla%tırması

%ek"l 25: Standart Yatay ve Açılı Yatay F!ltre Yuvası !ç!n % 10 Do-
lum Kar%ıla%tırması

#ek!l 23, % 5,5 dolulukta akı% hızı kar%ıla%tırmasını göstermekted!r.

Açılı f!ltre, akı%ı daha kolay kabul eder ve f!ltre g!r!% yüzünün hem !ç!nde hem de üstünde daha düzgün b!r akı% 
model! sa"lar.

% 8,5 dolulukta (#ek!l 24), açılı f!ltre yuvası akı% prof!l! tamamen olu%mu%tur ve ba%tan sona tek t!pt!r. F!ltre 
yuva g!r!%!nde cüruf tutucunun etk!nl!"!n! artıran faydalı b!r g!rdap akımı görüleb!l!r. G!rdap akımının olu%umu, 
açılı f!ltren!n do"rudan b!r sonucudur. 

% 10 dolulukta (#ek!l 25), her !k! f!ltre yuvası da sab!t durum ko%ullarında çalı%ır ve her !k!s! de tek t!p b!r akı% 
model! üret!r. Açılı tasarım, f!ltre g!r!% yüzünde ve çıkı% yüzünde akı% enerj!s!n! da"ıtmak ve en aza !nd!rmek 
adına daha !y! b!r !% çıkarır.

F!ltreye açı vermen!n b!r ba%ka avantajı, f!ltren!n kend!s! üzer!nde sıkı%mı% olab!lecek herhang! b!r !nklüzyonu 
tutmak !ç!n akı%ı f!ltre g!r!% yüzü boyunca yönlend!rmekt!r. Bu olu%an !nklüzyonlar daha sonra g!rdap akımına 
g!reb!l!r ve mekan!k olarak cüruf tutucusuna ta%ınab!l!r.

F!ltre g!r!% yüzündek! hızlar #ek!l 26'da üstten görünümde göster!lm!%t!r.
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%ek"l 26: Standart Yatay ve Açılı Yatay F!ltre Yuvası G!r!% Yüzü !ç!n 
% 10 Dolum Kar%ıla%tırması

%ek"l 27: Standart Yatay ve Açılı Yatay F!ltre Yuvası Orta Kes!t!nde 
% 10 Dolum Kar%ıla%tırması

#ek!l 26, esas olarak f!ltre g!r!% yüzünde akı% prof!l!n!n b!r üstten görünü%ünü göstermekted!r. Her !k! durumda 
da metal akı%ı f!ltre g!r!% yüzü boyunca b!r uçtan d!"er!ne açıkça hareket eder. Ancak %ek!l 26 b. de görüldü"ü 
g!b! açılı f!ltre durumunda daha bel!rg!n %ek!lde hareket eder. Açılı f!ltre !ç!n, akı%, #ek!l 27'de göster!ld!"! g!b!, 
f!ltre !ç!nde daha hızlı hareket eder.

#ek!l 27'dek! görüntüler yalnızca f!ltre geometr!s!n! tems!l eder (f!ltre yuvası veya yolluk s!tem! yok). Görüntü-
ler kar%ıla%tırmalı görüntüleme !ç!n yönler! döndürülürmü%tür yan! bu nedenle normal akı% yönler!nde de"!ld!r. 

F!ltreler merkez ç!zg!s! boyunca bölünmü%tür ve ölçek, akı% yönünü göstermek ve hız farklılıklarını daha net b!r 
%ek!lde tanımlamak !ç!n ayarlanmı%tır (dü%ürülmü%tür). #ek!l 27 b. de f!ltre g!r!% yüzündek! paralel vektörlerle 
ve hatta f!ltre kalınlı"ının kend!s!nde b!rkaç m!l!metre !le tems!l ed!len açılı f!ltre g!r!% yüzünün yıkanmasını gös-
termekted!r. Kar%ıla%tırıldı"ında, yatay f!ltren!n sadece !k! küçük bölümü (#ek!l 27 a), f!ltre g!r!% yüzünde paralel 
akı%ı göster!r. Akı% o zaman b!le sadece f!ltren!n yüzey!nde görülür.
$nklüzyonların f!ltre g!r!% yüzünden cüruf tutucusuna ta%ınmasının mekan!k hareket!n!n özell!"! !k! katlı olması-
dır. Bu hareket, f!ltren!n maks!mum akı% hızında çalı%masına !z!n ver!r çünkü f!ltren!n yüzey!nde sıkı%an ve f!ltre-
den geçen metal akı%ını kısıtlayan daha az part!kül vardır. Ek olarak, öneml! cüruf sev!yeler! !çeren sıvı metaller 
!ç!n f!ltre bloke olmadan ve cüruf veya d!"er !nklüzyonların tutulmadan önce f!ltreden daha fazla sıvı metal 
geç!rme f!ltreleme !mkanıyla standart f!ltre yuvaya göre daha yüksek kapas!tede çalı%masına da !z!n vereb!l!r.

Genel olarak, f!ltrey! metal akı%ına göre b!r açıyla yerle%t!rmek, f!ltre akı% hız kapas!tes! ve f!ltrasyon ver!ml!l!"! 
açısından faydalıdır. 

4. DE#ERLEND!RME SONUÇLARI

Yolluk s!stem!nde sıvı akı%ın özell!kler! üzer!ndek! etk!n!n d!kkatl! b!r %ek!lde anal!z ed!lmes!ne gerek kalmadan 
ver!m! artırmak !ç!n bazen standart f!ltre yuvalarında de"!%!kl!kler yapılır. Bu çalı%ma, çe%!tl! f!ltre yuva tasarım 
de"!%!kl!kler!n!n metal akı% kal!tes!n!n f!ltre yuvası, yolluk s!stem! ve f!ltren!n kend!s! üzer!ndek! etk!s!n! de"er-
lend!rm!%t!r.  
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Genel olarak sonuçlar a%a"ıdak! g!b!d!r:

• F!ltre yuva g!r!% ve çıkı% alanlarındak! büyük daralmalar ve yuvanın kend! !ç!ndek! kesk!n açılar, akı% özell!kle-
r!n! olumsuz b!r %ek!lde de"!%t!rerek homojen olmayan akı% ve türbülansa neden olur.
- Ver!m artı%ı m!n!mumdur.
- Öner!lmez.

• F!ltre g!r!% yüzey!nden önce tasarlanmı% b!r cüruf tutucu, f!ltre yüzünü yıkayan ve !nklüzyonların yakalanma-
sına yardımcı olan saat yönünün ters!ne b!r g!rdap akımına neden olur.
- Tavs!ye ed!l!r.

• Yatay uygulamalarda, f!ltrey! metal akı%ına göre açılı yerle%t!rmek, f!ltre akı% hızı kapas!tes! ve f!ltrasyon ve-
r!ml!l!"! açısından faydalıdır.
- Tavs!ye ed!l!r.

Bu makale, çe%!tl! SEDEX f!ltre yuva tasarımlarının !lk, teor!k çalı%masını ve bunların akı% özell!kler! üzer!ndek! 
etk!s!n! olu%turmaktadır. Ek tasarım konseptler!n!n gözden geç!r!lmes! ve bu konf!gürasyonların sıvı metal !le 
do"rulanması !ç!n gelecektek! çalı%malar planlanmaktadır.
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KALIN KES!TL! ÖSTEMPERLENM!% KÜRESEL GRAF!TL! 
DÖKME DEM!R!N DARBE DAYANIMINA !LK BASAMAK 

ÖSTEMPERLEME SÜRES!N!N ETK!S!

*Ekin KOLUAÇIK, *U$ur KURUO"LU, *Ya$mur LALEC!, *Ferhat GÜL
*Akda! Döküm San. Tic. A". Ankara, Türkiye, *Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

ÖZET
Kalın kes!tl! ferr!t!k/perl!t!k küresel graf!tl! dökme dem!r!n, mekan!k performansı ve toklu"u üzer!nde olumlu 
etk!s! olan, !k! basamaklı b!r östemperleme yöntem! kullanarak, malzemen!n darbe d!renc!n!n !y!le%t!r!lmes! 
amaçlamaktadır. Isıl !%lem olarak, !k! basamaklı yüksek-dü%ük sıcaklık östemperleme !%lem! (HLAT) uygulan-
mı%tır. Numuneler östen!tlend!kten sonra, farklı sürelerde 360°C'de tutulan erg!m!% tuz banyosunda hızla so-
"utulmu%tur. Hemen ardından, numuneler 260°C'de dü%ük sıcaklıklı tuz banyolarına aktarılmı% ve son olarak 
havada so"utulmu%tur.

Anahtar kel"meler: östemperlenm!% küresel graf!tl! dökme dem!r, !k! basamaklı östemperleme, sertl!k, m!k-
royapı, darbe dayanımı. 

ABSTRACT
It !s a!med to !mprove the !mpact res!stance of the th!ck sect!on ferr!t!c/perl!t!c sphero!dal graph!te cast !ron 
by us!ng a two-step austemper!ng method, wh!ch has a pos!t!ve e&ect on the mechan!cal performance and 
toughness of the mater!al. As the heat treatment, HLAT was appl!ed. After the samples were austen!t!zed, 
they were rap!dly cooled !n a molten salt bath kept at 360°C for d!&erent t!mes. Afterwards, the samples 
were transferred to low temperature salt baths at 260°C and cooled !n a!r.

Keywords: Austempered duct!le !ron, two step austemper!ng, hardness, m!crostructure, !mpact toughness
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1. G!R!%
Östemperlenm!% küresel graf!tl! dökme dem!r, yüksek mukavemet ve sünekl!k, yüksek tokluk, gel!%m!% darbe 
d!renc!, gel!%m!% a%ınma dayanımı, çel!k ala%ımlara göre f!yat performans açısından uygun olması neden! !le 
çe%!tl! endüstr!yel uygulamalar !ç!n caz!p b!r malzeme hal!ne gelm!%t!r. Bunun yanı sıra, yakla%ık 7,20 g/cm3 
yo"unluk !le, 7,85 g/cm3 yo"unlu"a sah!p çel!"e göre daha haf!f b!r malzemed!r. Bu nedenle, uygulanab!le-
cek çe%!tl! östemperleme !%lemler! !le bu malzemen!n özell!kle tokluk g!b! mekan!k özell!kler!n! gel!%t!rmeye 
yönel!k çalı%malar yapılmaktadır [1] [2] [3] [4] [5]. L!teratürde, östen!tleme !%lem! sonrası uygulanan östem-
perleme ısıl !%lem! çalı%maları, yaygın olarak 250 °C !le 400 °C arasında tuz banyosunda yapılmaktadır [6] [7]. 
#ek!l 1’(a)’da tek basamaklı östemperleme !%lem!n!n t!p!k b!r uygulaması görülmekted!r [8]. Östemperleme 
sırasında, malzeme !k! a%amalı dönü%üme u"rar. $lk a%amada, mevcut östen!t!k yapı, !"nesel ferr!t ve yüksek 
karbonlu dönü%mü% östen!te ayrı%ır. Dönü%üm proses! a%a"ıda ver!lm!%t!r [8] [9] [10].

Östemperleme !%lem! gere"!nden fazla uzun sürerse, yüksek karbonlu östen!t, a%a"ıdak! g!b! ferr!t ve eps!lon 
karbüre dönü%ür. 

Eps!lon karbür kırılganlı"a sebep olur, bu nedenle östemperleme süres! eps!lon karbürün çökelmes!ne neden 
olacak kadar uzun olmamalıdır. En !y! mekan!k özell!kler, aynı zamanda gel!%m!% olan mukavemet ve sünekl!k, 
östemperleme sırasında !lk reaks!yon b!t!p !k!nc! reaks!yon ba%lamadan hemen önce elde ed!l!r. Bu per!yot 
proses veya !%lem penceres! olarak adlandırılır. Bakır ve n!kel g!b! ala%ım elementler! sayes!nde !%lem pence-
res! gen!%lemekted!r. Bu nedenle ve ayrıca sertle%eb!l!rl!k açısından bakır ve n!kel !laves! yapılmaktadır [11] 
[12] [10] [13] [14]. Östemperlemeden sonra !ncelenen m!kroyapılarda çel!k m!kroyapısında görülen beyn!te 
benzeyen ve ösferr!t adı ver!len, !lk reaks!yonda da görüldü"ü g!b!, !"nems! ferr!t ve karbon m!ktarı yüksek 
olan östen!t!k yapıdan olu%an faz görülmekted!r. Östen!tleme !%lem! de dah!l olmak üzere, östemperleme 
parametreler!, malzeme özell!kler!n!n bel!rlenmes!nde çok öneml! rol oynamaktadır. Östen!tleme sıcaklı"ı ele 
alınırsa, bu parametren!n opt!mum sev!yede olması, m!kroyapı ve malzeme özell!kler!n!n bel!rlenmes!nde 
etk!l! olmaktadır. Östen!tleme sıcaklı"ı dü%ük olursa östen!tleme proses! yeters!z olur. Sellamuthu ve arkada%-
larının yaptı"ı çalı%mada, östen!tleme sıcaklı"ının yüksek olması durumunda, sertle%eb!l!rl!"!n yükselmes!ne 
ra"men, faz dönü%üm mekan!zmalarının daha karma%ık hale gelmes!ne ve taneler!n büyümes!ne ve kaba-
la%masına neden oldu"u !fade ed!lmekted!r. Bu durum da mekan!k özell!kler!n dü%mes!ne de neden olurken, 
östen!tleme süres!n!n de k!myasal b!le%!m, östen!tleme sıcaklı"ı ve küre sayısı d!kkate alınarak bel!rlenmes! 
gerekt!"! bel!rt!lm!%t!r. Östemperleme sıcaklı"ı hedeflenen mekan!k özell!klere göre bel!rlenmel!d!r. Asıl hedef 
yüksek sünekl!k, kırılma toklu"u ve darbe enerj!s! !se östemperleme sıcaklı"ı 350-400 °C aralı"ında olmalı-
dır. Yüksek mukavemet, sertl!k ve a%ınma dayanımı hedeflen!rse, östemperleme sıcaklı"ı 350 °C’den dü%ük 
olmalıdır. Östemperleme sıcaklı"ı arttı"ı zaman, küre m!ktarı azalmı% olup, küre boyutunun artmı% oldu"u 
görülmü%tür [5] [12]. Bunun yanı sıra östemperleme sıcaklı"ı yüksek oldu"u zaman ferr!tler daha !r! olur, an-
cak ferr!t m!ktarı daha dü%ük olur. Östemperleme sıcaklı"ı dü%ük olursa ferr!t m!ktarı yüksek ve ferr!tler !nce 
tanel! olur [11].  Östemperleme süres! kısa oldu"u zaman sertl!k yüksek olur, ancak kırılma toklu"u ve sünekl!k 
dü%ük olur. Süre proses penceres!n!n gerekt!rd!"!nden daha uzun olursa, !k!nc!l reaks!yon olur, eps!lon karbür 
çökelmes! gözlemlen!r, mukavemet, sünekl!k ve kırılma toklu"u dü%ük olur [5]. Tek basamaklı östemperleme 
!%lem!, mukavemet, sünekl!k, a%ınma dayanımı ve tokluk g!b! özell!kler!n aynı anda gel!%mes! noktasında ye-
ters!z kalmı%tır. Özell!kle yapısal malzemelerde, katastrof!k arızanın önlenmes! !ç!n, kırılma toklu"u ve akma 
dayanımı g!b! özell!kler!n gel!%t!r!lm!% olması gerekmekted!r, çünkü bu durum çalı%ma stres aralı"ını arttırır ve 
emn!yet faktörünün gel!%mes!n! sa"lar [11].  Bu nedenle ara%tırmacılar !k! basamaklı östemperleme prosesle-
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r!n!n üzer!nde çalı%ma !ht!yacı h!ssetm!%t!r. $k! basamaklı östemperleme !k! kategor!ye ayrılmaktadır. 
• Yüksek-Dü%ük Basamaklı Isıl $%lem (H!gh Low Stepped Heat Treatment/HLAT): $lk basamak sıcaklı"ının 
yüksek ve !k!nc! basamak sıcaklı"ının dü%ük oldu"u prosest!r.
• Dü%ük-Yüksek Basamaklı Isıl $%lem (Low H!gh Stepped Heat Treatment/LHAT): $lk basamak sıcaklı"ının 
dü%ük ve !k!nc! basamak sıcaklı"ının yüksek oldu"u prosest!r.           

%ek"l 1: a) Tek kademel!, (b) Yüksek-dü%ük (H!gh-Low HLAT) ve (c) Dü%ük-Yüksek 
(Low-H!gh, LHAT) östemperleme ısıl !%lem proses! [8]

Putatunda,  tek basamaklı ve !k! basamaklı östemperleme !%lem!n!n m!kroyapı ve mekan!k özell!kler! üzer!n-
dek! etk!s!n! !ncelem!%t!r. $k! basamaklı östemperleme !%lem!nde kırılma toklu"u, akma ve çekme dayanımı, 
sünekl!k, ger!n!m sertle%mes! sab!t! g!b! mekan!k özell!kler, tek basamaklı östemperlemeye göre daha yük-
sekt!r, çünkü XRD anal!z! ve paralel!nde yapılan çalı%malarda, dönü%mü% östen!t m!ktarı, !k! basamaklı östem-
perleme yapılan malzemede daha yüksekt!r. Bunun yanı sıra, her !k! !%lemde de östemperleme sıcaklı"ı arttı"ı 
zaman, hac!msel olarak östen!t m!ktarının ve aynı zamanda östen!t karbon !çer!"!n!n daha yüksek oldu"u 
görülmü%tür [11] [10]. HLAT proses!n!n uygulandı"ı b!r çalı%mada, 910 °C 60 dak!ka östen!tlemen!n ardından 
400 °C 8 dak!ka !lk basamak östemperleme yapılmı% olup, !k!nc! basamak östemperleme !se 22, 52, 82, 172 
dak!kada, 360 ve 320 °C sıcaklıkta uygulanmı%, östemperlemeden sonra havada so"utma !%lem! gerçekle%t!-
r!lm!%t!r. $k!nc! basamak östemperleme sıcaklık ve süreler!n!n m!kroyapı ve darbe enerj!s! üzer!ndek! etk!ler!n! 
!ncelem!%t!r. Çalı%ma sonucunda !k!nc! basamakta östemperleme sıcaklı"ı 320 °C ve östemperleme süres! 22 
dak!ka oldu"u zaman, darbe enerj!s!n!n en yüksek oldu"u tesp!t ed!lm!% olup, östemperleme süres!n!n artma-
sı !le her !k! sıcaklıkta da darbe enerj!s!n!n dü%tü"ü görülmü%tür. [3]. Bandanadjaja ve arkada%ları tarafından 
yapılan, LHAT !%lem!nde !lk basamak östemperleme süres!n!n mekan!k özell!kler üzer!ndek! etk!s!n! !nceled!k-
ler! çalı%mada, sab!t sıcaklıkta !lk basamak östemperleme süres!, arttıkça çekme dayanımı artarken, yüzde 
uzama ve darbe enerj!s!nde dü%ü% gözlenm!%t!r. [1]. Peng-yue Y! ve arkada%ları, bakır !çeren küresel graf!tl! 
dökme dem!r ala%ımı !ç!n, 900°C’de 90 dak!ka sab!t östen!tleme sıcaklı"ı ve süres!nde 280°C’de 15 dak!kada 
b!r!nc! basamak östemperleme sonrası, !k!nc! basamak östemperleme !%lemler!nde 320°C-400 °C sıcaklık ve 
30-90 dak!ka arasındak! zaman parametreler!n!n malzeme özell!kler! üzer!ndek! etk!s!n! !ncelem!%t!r. $lk basa-
mak östemperlemeden sonra !"nems! ferr!t yapısı elde ed!lm!%ken !k!nc! basamak östemperlemeden sonra 
demetlenm!% ferr!t yapısı gözlemlenm!%t!r. $k!nc! basamak östemperleme sıcaklı"ı 360°C’y! a%tı"ı zaman, ös-
ten!t!n ayrı%ması ve !ç!ndek! karbonun azalması, demetlenm!% ferr!t!n kalınla%ması ve karbür çökelmes!nden 
dolayı, bu özell!kler!n bar!z b!r %ek!lde azaldı"ı görülmekted!r.  $k!nc! basamak östen!t sıcaklı"ı arttı"ı zaman, 
akma dayanımı, çekme dayanımı, sünekl!"!n artmı% oldu"u görülmü%tür, ancak östen!t m!ktarı azaldı"ı !ç!n, 
kırılma toklu"u, darbe enerj!s! g!b! özell!kler!n az m!ktarda azaldı"ı görülmekted!r [4]. 
Bu çalı%mada, tek basamaklı ve HLAT metodunun !k! basamaklı östemperleme !%lem!nde !lk basamak süre-
s!n!n m!kroyapı, sertl!k ve darbe özell!kler! üzer!ne etk!ler! !ncelenm!%t!r. Toplam östemperleme süres!, 2 saat 
olarak sab!t kalacak %ek!lde seç!lm!%t!r. Küresel graf!tl! dökme dem!r numuneler!n heps! 850°C'de 90 dak!ka 
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östen!tlenm!% olup, tek basamaklı östemperleme yapılan referans malzemeler 260 °C'de 2 saat östemperle-
me !%lem!ne tab! tutulmu% olup, HLAT proses! uygulanan malzemeler, !lk basamakta 360 °C sıcaklıkta 4, 8, 
10 ve 12 dak!ka süre !le östemperlenm!%t!r. Hemen ardından numuneler 260 °C'de sırasıyla 116, 102, 110 ve 108 
dak!ka tutulan dü%ük sıcaklıklı tuz banyolarına aktarılmı% ve son olarak hava !le so"utulmu%tur. 
Geleneksel tek basamaklı ısıl !%lemde, dü%ük sıcaklıkta östemperleme yapıldıktan sonra, yüksek mukavemet 
ve sertl!k elde ed!lmes!ne ra"men, sünekl!k ve darbe dayanımında dü%me meydana gelmekted!r. Bu durum 
yapısal uygulamalar !ç!n sorun te%k!l etmekted!r. Bu çalı%mada !se, !k! basamaklı östemperleme ısıl !%lem! 
uygulanmı%tır. $lk basamak olarak yüksek sıcaklıkta östemperleme !%lem! yapılmı%, ardından !k!nc! basamak 
olarak dü%ük sıcaklık östemperleme !%lem! uygulanmı%tır. Böylece, uygulanan HLAT !%lem! !le,  mukavemet ve 
sertl!kte dü%ü%e neden olmadan, sünekl!k ve darbe dayanımında gel!%me sa"lanması amaçlanmı%tır. B!r!nc! 
basamak östemperleme !%lem!nde süren!n etk!s! !ncelenerek, malzeme m!kroyapısı, sertl!k ve darbe enerj!s! 
bazında malzeme özell!kler!nde opt!m!zasyon hedeflenm!%t!r.

2. DENEYSEL ÇALI%MALAR
2.1. Malzeme
Bu çalı%mada k!myasal b!le%!m! Ç!zelge 1’de ver!len GGG-50 küresel graf!tl! dökme dem!r malzeme, #ek!l 2’de 
görülen formda, BS EN 1563:2018 standardına uygun olarak  a=70 mm, b=52,5 mm,  c=35 mm L = 250mm 
ölçüler!ne sah!p ya% kum kalıba dökülmü%tür. 

%ek"l 2: BS EN 1563: 2018 standardına uygun döküm numune formu

Ç"zelge 1:  KGDD’n!n k!myasal b!le%!m! (A"ırlıkça %)

%ek"l 3:  Östemperleme ısıl !%lem! !ç!n bakır kaplanmı% darbe test! numuneler!

Darbe test! !ç!n, döküm numuneden tel erozyon metodu kullanılarak üret!len #ek!l 3’te görülen 10x10x55 mm 
boyutlarında, bakır kaplamı% numuneler kullanılırken, m!kroyapı ve sertl!k !ç!n 10x10x10 mm boyutlarında 
m!kroyapı numuneler! hazırlanmı%tır. Tüm numuneler ısıl !%lem önces! bakır kaplanmı%tır.
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Ç"zelge 2: Östemperleme !%lem!nde kullanılan deneysel parametreler

2. Yöntem
M!kroyapı, sertl!k, darbe test! !ç!n hazırlanan numuneler Ç!zelge 2’de sunulan programa uygun olarak farklı 
östemperleme ısıl !%lemler!ne tab! tutulmu%lardır. Östemperleme !%lem! sırasında malzemen!n östen!tleme !%-
lem! 850 oC’de, 90 dak!ka olarak uygulanırken, östemperleme !%lem! klas!k alt ösferr!t!k malzeme !ç!n 260 oC, 
2 saat olarak uygulanmı%tır. Kademel! veya !k! basamaklı östemperleme !%lem!nde !se, tek kademel! !%leme 
!lave olarak 360 oC sıcaklıkta tuz banyosunda 4, 8, 10 ve 12 dak!ka olmak üzere farklı sürelerde ön östem-
perleme !%lem! uygulanmı% ve ön östemperleme !%lem! de dah!l olmak üzere, toplam süres! y!ne 120 dak!ka 
olacak %ek!lde, 260 oC’de dü%ük sıcaklıkta östemperleme !%lem! uygulanmı%tır. Bu %ek!lde alt östemperleme 
!%lem! uygulanacak b!r malzemeye, yüksek sıcaklıkta farklı sürelerde b!r ön östemperleme uygulamasının, 
m!kroyapı, sertl!k ve darbe enerj!s! üzer!ndek! etk!ler! ara%tırılmı%tır. Östen!tleme ısıl !%lem!nde, 1100 oC ± 1 
oC ısıl kapas!te ve hassas!yete sah!p PID kontrollü elektr!k d!renç ısıtma ün!tes!, östemperleme !%lem!nde !se 
PID kontrollü 900 oC ± 2 oC ısıl kapas!te ve hassas!yete sah!p elektr!k d!renç s!stem!yle çalı%an tuz banyosu 
kullanılmı%tır.  Östemperleme !%lem!nde a"ırlıkça % 45 NaNO3 + % 45 KNO3 + % 10 NaNO2 b!le%!m!ne sah!p 
tuz banyosu kullanılmı%tır.  

3. Opt"k ve Tarama Elektron M"kroskobu Çalı$maları
Östemperleme !%lem!nden sonra metalograf!k !ncelemen!n yapılab!lmes! !ç!n, Metkon marka Ecopress 102 
model sıcak bakal!t alma c!hazında numuneler hazırlanmı% ve Metkon marka Forc!pol 202 model c!haz kul-
lanılarak sırasıyla 220, 400, 800 ve 1200 Mesh zımpara !%lem! yapıldıktan sonra, pol!saj !%lem! !ç!n 6 m, 3 m 
elmas süspans!yon kullanılarak parlatma !%lem! uygulanmı%tır. N!kon marka MA100 model opt!k m!kroskop 
kullanılarak 300 dp! çözünürlükte ve farklı büyütmelerde !nceleme yapılmı%tır. M!kroyapısal !ncelemeler !ç!n 
!lk önce da"lanmadan küresel graf!t yapısı opt!k m!kroskopta !ncelenm!%, küre sayısı, kürele%me oranı ve küre 
boyutu g!b! özell!kler Clemex b!lg!sayar yazılımı kullanılarak 6 farklı bölgeden alınan görüntüler!n ortalaması 
kullanılarak tesp!t ed!lm!%t!r. Daha sonra numuneler % 2 N!tal çözelt!s!yle da"lama !%lem!ne tab! tutulup, mat-
r!s m!kroyapıları !ncelenm!%t!r.  Öte yandan darbe test! sonucu ortaya çıkan kırık yüzeyler!n !ncelenmes! !ç!n 
Jeol JEM 6060 LV Tarama Elektron M!kroskobu kullanılmı%tır.

4. Sertl"k testler"
Makro sertl!k testler!, metalograf!k !nceleme !ç!n hazırlanan numunelerden ve Emcotest marka Durav!s!on 
200 model sertl!k ölçüm c!hazı kullanılarak yapılmı%tır. Br!nell sertl!k ölçümler!, 187,5 kg yük ve 2,5 mm çapa 
sah!p karbür uç kullanılarak ve 5 sertl!k test!n!n ortalaması alınarak gerçekle%t!r!lm!%t!r.

5. Darbe Testler"
Darbe testler!nde !ç!n, 10x10x55 mm boyutlarında hazırlanmı% olan çent!ks!z numuneler kullanılmı% ve darbe 
test! ASTM E 23 standardına uygun olarak, oda sıcaklı"ında gerçekle%t!r!lm!%t!r. Darbe deneyler!nde MTS 
marka Exceed 22.452 model 450 Joule kapas!tel! Charpy darbe test c!hazında kullanılmı% olup, aynı grup 
malzemelerden en az 4 numune teste tab! tutulmu% ve test sonuçlarının ortalama de"erler! alınmı%tır.
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3. SONUÇLAR VE TARTI%MA
3.1. M"kroyapısal !nceleme Sonuçları
M!kroyapısal !nceleme sonucunda, malzemen!n kalın kes!tl! döküm parça olması neden!yle, #ek!l 4’de gö-
rüldü"ü g!b! küre sayısı ve kürele%me oranının dü%ük oldu"u görülmekted!r. Öte yandan 260°C sıcaklıkta 
ve tek basamakta uygulanan östemperleme !%lem!n!n, ösferr!t!k yapının olu%umu !ç!n gerekl! dönü%ümler! 
sa"lamada yeters!z kaldı"ı anla%ılmaktadır. $k! basamakta östemperleme uygulanan ve 360°C g!b! yüksek 
sıcaklıkta !lk basamak östemperleme !%lem! yapılan numunelerde, I. basamak reaks!yonun meydana gelme-
s!ne yardımcı oldu"u anla%ılmaktadır. Fras vd. tarafından yapılan çalı%mada ösferr!t!k yapının olu%umunda, 
!nce kes!t!n ve yüksek küre sayısının çok etk!l! oldu"u ve bu malzemelerde östen!tleme ve östemperleme 
zamanının öneml! derecede azaldı"ı !fade ed!lm!%t!r [2]. Y! vd. tarafından yapılan !k! basamaklı östemperleme 
!%lem!nde, !lk basamak östemperleme ürününün !"nesel ösferr!t, !k!nc! basamak östemperleme !%lem!nde !se 
demetlenm!% %ek!lde ferr!t olu%umu gerçekle%t!"! !fade ed!lm!%t!r. Ancak bu ara%tırmacılar, mevcut çalı%manın 
aks!ne 900°C’de 90 dk. östen!tled!kten sonra, !lk basamakta 280°C dü%ük sıcaklıkta 15 dk. sab!t ön östemper-
leme, !k!nc! basamakta 320-400 oC g!b! yüksek sıcaklıklarda 30-90 dk. östemperleme !%lem! uygulamı%lardır. 
Çalı%ma sonuçlarına göre, artan !k!nc! basamak östemperleme sıcaklı"ına ba"lı olarak, gerek östen!t m!kta-
rının, gerekse östen!t!n !çerd!"! karbon m!ktarının azaldı"ı ve aynı zamanda !k!nc! basamak östemperleme 
sıcaklı"ının 380 oC’e ula%ması !le karbür olu%umunun meydana geld!"! bel!rt!lmekted!r [4].  Bandanadjaja vd. 
tarafından 927oC’de 120 dk. östen!tleme ardından, 260oC’de 30, 60 ve 90 dk. dü%ük-yüksek ön östemper-
leme (LHAT) !%lem! ve ardından 400oC’de 90 dk. sab!t sıcaklık ve sürede östemperleme !%lem! uyguladıkları 
çalı%mada, artan ön östemperleme süres! !le ferr!t !"neler!n!n daha çok !nceld!"! ve bunun sonucunda daha 
fazla m!ktarda alt ösferr!t yapının meydana geld!"! !fade ed!lmekted!r [11].
Küre sayısı, kürele%me oranı, küre boyutu, küre boyutu sınıfı ve % graf!t oranı Ç!zelge 3’te ver!lm!%t!r. Buna 
göre tek basamak ısıl !%lem yapılmı% malzemede küre sayısının, !%lem yapılmı% d!"er malzemeler!n yakla%ık 
!k! katı oranında oldu"u d!kkat çekmekted!r. Y!ne de ba%langıç malzemes! olarak döküm durumu malzeme-
dek! küre sayısının, dökülen parçanın kalın kes!tl! olmasından kaynaklı olarak, küre sayısının n!speten dü%ük 
oldu"u de"erlend!r!lmekted!r. Col!n-García vd. [15]tarafından yapılan çalı%mada, artan döküm modülü !le 
b!rl!kte, küre sayısının ve kürele%me oranının azaldı"ı ve küre boyutunun arttı"ı tesp!t ed!lm!%t!r. Öte yandan 
Ç!zelge 3 !ncelend!"!nde, uygulanan ısıl !%leme ba"lı olarak küre sayısının azaldı"ı, ancak küre boyutunun ve 
kürele%me oranının çok fazla  #ek!l 4. 850 oC’de 90 dk. östen!tlenm!%, a) 260oC-120 dk.’da yapılan tek basmak  
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östemperleme !%lem!. HLAT ç!ft basamak östemperleme !%lem! b) 360oC/4 dk.-260oC/116 dk. c) 360oC/8 dk.-
260oC/112 dk. d) 360oC/10 dk.-260oC/110 dk. b)360oC/12 dk.-260oC/108 dk. östemperleme !%lem! uygulanan 
numuneler!n m!kroyapısı de"!%med!"! anla%ılmaktadır. Sellamuthu vd tarafından yapılan çalı%mada !se, artan 
östemperleme sıcaklı"ı !le b!rl!kte küre sayısının sürekl! azaldı"ı, % graf!t oranın !se 300 oC’de östemperlen-
m!% numunede, döküm durumuna göre azaldı"ı, artan sıcaklıkla tekrar artmaya ba%ladı"ı, daha sonra 320 
ve 340oC sıcaklıklar arasında de"!%med!"!, 360 oC sıcaklıkta tekrar azaldı"ı !fade ed!lm!%t!r [5]. Daha önce 
yapılan çalı%malarda da ısıl !%lem %artlarına ba"lı olarak graf!t küre sayısı ve boyutunda de"!%!m gerçekle%t!"! 
tesp!t ed!lm!%t!r [16]. Bu çalı%mada kademel! ısıl !%lem yapılmı% numunelerde küre sayısında en fazla de"!%!-
m!n 360 oC’de 12 dk, beklet!len numunede meydana geld!"! tesp!t ed!lm!%t!r.

Ç"zelge 3: Farklı ısıl !%lem %artlarında malzemen!n graf!t küre 
özell!kler!n!n de"!%!m!

%ek"l 5: 260 oC’de -2 saat tek basamak östemperlenen numune ve !lk basamakta 360 oC sıcaklıkta, farklı sürelerde 
östemperlenen ve ardından 260 oC’de östemperlenen küresel graf!tl! dökme dem!rler!n sertl!k de"erler!n!n de"!%!m!

2.  Sertl"k Sonuçları
#ek!l 5’de görüldü"ü g!b! 260 oC sıcaklıkta, 2 saat tek basamaklı östemperlenen numune sertl!"!n!n, en yük-
sek de"ere sah!p oldu"u, 4 dk. b!r!nc! basamak östemperleme !le sertl!k de"er!n!n dü%ü% gösterd!"!, 8, 10 
ve 12 dk. g!b! artan !lk basamak östemperleme !%lem süres! !le b!rl!kte bu de"er!n az da olsa artmı% oldu"u 
görülmekted!r. Bandanadjaja vd. tarafından dü%ük-yüksek östemperleme (LHAT) !%lem!nde 260 oC’de ya-
pılan alt ön östemperleme !%lem! !le sertl!k, mukavemet artı% göster!rken, sünekl!kte artan süre !le b!rl!kte 
azalma meydana geld!"! tesp!t ed!lm!%t!r [1]. Mevcut çalı%mada !se yüksek-dü%ük kademel! östemperleme 
(HLAT) uygulandı"ı !ç!n, !k! basamaklı östemperleme !%lem! !le sertl!kte dü%me meydana gelm!%, ancak artan 
!lk basamak östemperleme zamanı !le ösferr!t!k yapıda artı% !le beraber sertl!k de"er!n!n de artı% gösterd!"! 
de"erlend!r!lmekted!r.
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1.  Darbe Test" Sonuçları
Yapılan Charpy darbe test! sonuçları #ek!l 6’da ver!lm!%t!r. Buna göre 260 oC’de 2 saat östemperlenen numu-
neler!n, darbe test! sonuçları, tek basamak alt östemperleme !%lem!n!n, sertl!k de"er!n! arttırmasına ra"men, 
darbe de"er!nde yeterl! artı%ı sa"layamadı"ını ortaya koymaktadır. Genel olarak tüm çalı%malarda dü%ük 
sıcaklıkta yapılan tek basamak östemperleme !%lem!n!n sertl!k ve mukavemet! arttırdı"ı [11] [17] ve sünekl!k 
ve darbe dayanımını dü%ürdü"ü [11] [17] b!l!nmekted!r. Ancak alt östemperleme !%lem!nden önce, kısa sürel! 
üst östemperleme !%lem! uygulanması durumunda, malzemen!n darbe dayanımının öneml! oranda artı% gös-
terd!"! tesp!t ed!lm!%t!r. Özell!kle malzemen!n kalın kes!tl! olması ve östen!tleme sıcaklı"ının n!speten dü%ük ve 
kısa sürel! uygulanması sonucu, 260oC g!b! tek basamak dü%ük sıcaklıklarda yapılan östemperleme !%lem!n!n, 
yeterl! %ek!lde dönü%ümü sa"layamadı"ı, yüksek sıcaklıkta yapılan b!r!nc! basamak ön östemperleme !%lem! 
!le bu sürec!n gerçekle%t!"! ve sertl!k graf!"!ndek! de"erlerde de artı%ın meydana geld!"! görülmekted!r. Haf!z 
tarafından 910oC’de 60 dk. yapılan östen!tleme ve ardından 400oC’de 8 dak!ka sab!t ön östemperleme son-
rası gerçekle%t!r!len, !k! kademel! !%lem net!ces!, 360 oC’de 22 dak!kada, 320 oC’de !se 82 dk. östemperleme 
!le, darbe test!nde, maks!mum çatlak ba%langıç enerj!s! elde ed!lm!%t!r [3]. Bandanadjaja vd. tarafından uy-
gulanan dü%ük-yüksek östemperleme (LHAT) !%lem!nde 260oC’de yapılan b!r!nc! basamak alt östemperleme 
!%lem!nde, artan süre !le b!rl!kte darbe dayanımında azalma meydana geld!"! tesp!t ed!lm!%t!r [1]. HLAT !%lem! 
uygulanan bu çalı%mada !se, 10 dk.’ya kadar b!r!nc! basamak östemperleme süres!n!n artması, darbe daya-
nımında artı% meydana get!r!rken, daha fazla artan süre !le, bu de"er!n dü%tü"ü tesp!t ed!lm!%t!r. 260°C’de 
yapılan tek kademe !%leme göre, !k! kademel! !%lem (360°C’de 10 dk + 260°C’de 110 dk) !le opt!mum sürede 
yapılan ısıl !%lem !le darbe dayanımında yakla%ık % 206 oranında b!r gel!%me sa"lanmı%tır.
L!teratürde de !k! basamaklı !%lem!n daha !nce ferr!t yapısı olu%turdu"u, ısıl !%lem sürec!n!n !%lem penceres! 
!çer!s!nde b!t!r!lmes!, kırılgan olan karbür olu%umundan kaçınılması, daha tok b!r malzeme elde ed!lmes! !ç!n, 
çok a%ırı uzun östemperleme !%lemler!n!n uygulanmaması öner!lmekted!r [1]. 

%ek"l 6: 360 oC sıcaklıklarda ve farklı sürelerde ön ös-
temperlenen ve ardından 260 oC ‘de östemperlenen kü-
resel graf!tl! dökme dem!rler!n darbe enerj!s!

#ek!l 7’de 260 °C’de 2 saat tek basamaklı östemperlenen numunen!n ve !lk basamakta 360 oC’de 4 dk. ös-
temperleme !%lem! yapılan numunen!n kırılma yüzeyler! !ncelend!"!nde, b!r m!ktar sünek kırılma yüzeyler! 
bulunsa da !lk basamakta 360 °C’de 8 ve 10 dk. östemperlenen numunelere kıyasla, bel!rl! yüzeylerde kısmen 
daha gevrek b!r kırılma meydana geld!"! görülmekted!r. Andoko vd. tarafından 900 °C’de 60 dk. östen!tlenen 
ve ardından 260 °C de 5 ve 15 dk. ön östemperleme !le, LHAT çalı%ması yapılarak 340 °C’de 60 dk. östem-
perlenen malzemede, 5 dk.’lık ön östemperleme !le yapının az m!ktarda kaba tanel! !"nesel ferr!t !le beraber 
östen!t matr!ksten olu%tu"u, oysa 15 dk.lık ön !%lem !le bu yapının östen!t m!ktarının azaldı"ı, !nce !"nesel 
ferr!t m!ktarında artma oldu"u tesp!t ed!lm!%t!r. M!kroyapıdak! bu gel!%meye paralel olarak, mukavemet ve 
sünekl!"!n artı% gösterd!"! tesp!t ed!lm!%t!r. Dolayısı !le 5 dk östemperlenen numunen!n akma, çekme daya-
nımı ve uzama de"erler! dü%ük kalırken, kırılma yüzey!n!n gevrek kırılmanın gösterges! olan kl!vaj b!r yüzey 
serg!led!"! !fade ed!lmekted!r [18].  
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#ek!l 7. 850 oC’de 90 dk. Östen!tlenm!% a) 260 oC’de 120 dk. (x250), b) 360 oC’de 4 dk.-260 oC’de 116 dk. 
(x250), c) 360 oC’de 8 dk. -260 oC’de 112 dk. (x250),  d)  360 oC’de 10 dk-260 oC’de 110 dk. (x250), e) 360 
oC’de 12 dk-260 oC’de 108 dk. (x250), östemperlenm!% numunen!n darbe test! sonucu elde ed!len kırık yüzey 
görüntüsü 

4. SONUÇLAR
Bu çalı%mada kalın kes!tl! küresel graf!tl! dökme dem!rlere toplam süres! 120 dak!ka olacak %ek!lde sab!t tuta-
rak, geleneksel östemperleme ve ayrıca HLAT t!p! ç!ft basamaklı östemperleme ısıl !%lem! uygulanarak, b!r!nc! 
ve !k!nc! basamak sıcaklık parametreler! sab!t tutulmu%, farklı !lk kademe östemperleme süreler!n!n m!kroya-
pı, sertl!k ve darbe enerj!s! üzer!ne etk!ler! !ncelenm!% ve a%a"ıdak! sonuçlar elde ed!lm!%t!r. 
• Tek basamak dü%ük sıcaklık östemperleme !%lem!nde, sertl!k de"er! yüksek !ken, darbe dayanımının n!spe-
ten dü%ük oldu"u tesp!t ed!lm!%t!r.
• M!kroyapısal !nceleme sonucunda, malzemen!n kalın kes!tl! döküm parça olması neden!yle, ısıl !%lem sonrası 
küre sayısı ve kürele%me oranının n!speten dü%ük oldu"u tesp!t ed!lm!%t!r. 
• Tek basamak östemperleme !%lem! net!ces!, m!kroyapının yüksek çek!rdeklenme hızı neden!yle, !nce yapılı 
ferr!t ve yüksek karbonlu östen!tten meydana geld!"! görülmü%tür.
• $k! basamaklı yapılan östemperleme !%lem!nde m!kroyapının, alt ve üst ösferr!t yapısından meydana geld!"! 
tesp!t ed!lm!%t!r.
• Sertl!k sonuçlarına göre, 360 oC sıcaklıklarda uygulanan !lk kademe östemperleme süres! arttıkça sertl!k 
de"erler!n!n kademel! olarak arttı"ı ve maks!mum sertl!k de"er!n!n 12 dak!ka b!r!nc! basamak östemperleme 
yapıldıktan sonra elde ed!ld!"! görülmü%tür. 
• $k! basamaklı östemperleme !%lem!nde, 360 °C sıcaklıkta yapılan !lk basamak östemperleme süres! arttıkça, 
260 °C’de uygulanan !k!nc! basamak östemperleme süres! azaltılmı%tır. B!r!nc! basamak östemperleme !%le-
m!nde, süren!n 10 dak!kaya kadar artması durumunda, darbe enerj!s! de"erler!nde kademel! b!r artı% meyda-
na gelm!%t!r. Bu süren!n daha fazla artması, darbe enerj!s!nde dü%meye neden olmu%tur. 
• SEM’de kırık yüzey !ncelemeler! sonucunda, 360 oC’de 8 dk. ve 10 dk. !lk basmak östemperleme ve ardından 
260 oC’de sırasıyla 112 dk. ve 110 dk. !k! basamaklı östemperleme yapıldı"ı zaman, numuneler!n d!"er süreler-
de östemperlenm!% numunelere göre darbe test! sonucunda daha sünek kırıldı"ı görülmü%tür. 
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ÖZET
Bu çalı%mada, bakır (Cu) ve mangan (Mn) !laves!n!n tek ba%ına ve komb!nasyon hal!nde 15 mm çapındak! 
döküm yapısındak! EN-GJS-500-7 kal!te küresel graf!tl! dökme dem!rler!n (KKDD) m!kroyapısı, mekan!k ve 
a%ınma özell!kler!ne etk!s! !ncelenm!%t!r. Katkısız, Cu ve Mn katkılı KGDD’lerde m!kroyapılar ferr!t-perl!t fazla-
rından olu%urken, her !k! ala%ım element!n!n b!rl!kte bulunması durumunda m!kroyapı hemen hemen perl!t 
fazını !çermekted!r. Katkısız KGDD’e göre Cu ve Mn’nın b!rl!kte bulunması durumunda KGDD’n!n kütlesel 
sertl!"!, akma ve çekme mukavemet! öneml! oranda artarken darbe toklu"u da büyük ölçüde azalmı%tır. $n-
celenen KGDD’ler!n a%ınma hızları !se artan kütlesel sertl!k !le azalmı%tır.

Anahtar Kel"meler: A%ınma, Sertl!k, Dökme Dem!r, Tokluk.

ABSTRACT 
In th!s study, the e&ect of copper (Cu) and manganese (Mn) add!t!on, s!ngly as well as !n comb!nat!on, on 
the m!crostructure, mechan!cal and wear propert!es of EN-GJS-500- 7 qual!ty duct!le cast !ron w!th a d!a-
meter of 15 mm was !nvest!gated. Wh!le m!crostructures of unalloyed and alloyed (Cu and Mn) duct!le cast 
!rons are composed of ferr!te-pearl!te phases, m!crostructure of duct!le cast !ron conta!n!ng both alloy!ng 
elements almost !ncludes the pearl!te phase. Accord!ng to the unalloyed duct!le cast !ron, !f Cu and Mn are 
present together, the bulk hardness, y!eld and tens!le strength of duct!le cast !ron !ncrease s!gn!f!cantly wh!le 
the !mpact toughness !s greatly reduced. Wear rates of the duct!le cast !rons decreased w!th !ncreas!ng bulk 
hardness.

Keywords: Wear, Hardness, Duct!le cast Iron, Toughness.
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1. G!R!%
Küresel graf!tl! dökme dem!rler (KGDD), çel!"!n mekan!k özell!kler!ne ve dökme dem!r!n üret!m özell!kler!ne 
sah!p b!r dökme dem!r grubudur. KGDD’ler yüksek mukavemet ve tokluk !le mükemmel döküleb!l!rl!kler!n!n 
yanı sıra dü%ük üret!m mal!yet! ve !%leneb!l!rl!kler! neden!yle kullanım alanları her geçen gün daha da artmı%tır. 
Günümüzde KGDD’ler özell!kle otomot!v endüstr!s!nde krank m!ller!, v!tes d!%l!ler!, egsoz s!stemler! ve motor 
ba"lantı çubukları g!b! b!rçok mühend!sl!k uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır [1-3].

Teknoloj!k gel!%melere paralel olarak ala%ımlama ve/veya ısıl !%lem !le KGDD’ler!n mekan!k özell!kler!n! gel!%-
t!rmen!n yolları ara%tırılmaktadır. Ancak, yapılan çalı%malarda graf!te küreselden ba%ka b!r morfoloj! kazandır-
manın !mkânsız oldu"unun anla%ılması üzer!ne bakır, n!kel, mangan ve mol!bden g!b! ala%ım elementler!n!n 
eklenmes! !le KGDD’ler!n m!kroyapısı de"!%t!reb!l!r ve sertle%eb!l!rl!"! artırab!l!r. KGDD’ye bakır !laves! perl!t!k 
yapı olu%umunu te%v!k etmekted!r [4]. Perl!t!k yapıyı stab!l!ze etmek ve mukavemet! artırmak !ç!n mangan 
g!b! daha ucuz b!r ala%ım element! de ekleneb!l!r; ancak kalın kes!tl! döküm parçalarında segregasyonlar 
olu%turab!l!r [5]. Ayrıca KGDD’de karbür olu%umunu önlemek !ç!n mangan oranının kontrol altında tutulması 
gerek!r. Mangan’ın karbür olu%turucu etk!s!nden dolayı % S! ve kes!t aralı"ına ba"lı olarak mangan m!ktarı b!r 
maks!mum de"erde sınırlanır. Kes!t kalınlı"ı 25 mm veya daha fazla olan !nce dökümlerde, mangan’ın karbür 
olu%turucu etk!s!, s!l!syum m!ktarının artı%ı !le kar%ılanmaktadır. 12 mm kes!t kalınlı"ındak! b!r döküm parçası 
!ç!n s!l!syum oranının % 2,5 dan % 3,0’e artı%ı, mangan oranının % 0,25 den, % 0,35’e artmasına !mkân vermek-
ted!r [6]. K!myasal b!le%!m KGDD’ler!n yapısında öneml! rol oynamaktadır ve ba%langıçtak! k!myasal b!le%!m 
!stenen özell!klere uygun olarak seç!lmel! ve karbür !çermeyen b!r döküm yapısı elde ed!lmel!d!r. Bu nedenle 
bu çalı%mada, 15 mm çapındak! EN-GJS-500-7 kal!te KGDD’lere bakır (Cu), mangan (Mn) ve her !k! ala%ım 
element! (Cu ve Mn) katkısıyla KGDD’ler!n m!kroyapı, mekan!k ve kuru ortam a%ınma özell!kler! ara%tırılmı%tır.

2. DENEYSEL ÇALI%MALAR
Erg!tme !%lem! 6000 kg kapas!tel! ABB marka !ndüks!yon oca"ında yapılmı%tır. Bu çalı%mada EN-GJS-500-7 
kal!te küresel graf!tl! dökme dem!rler!n k!myasal b!le%!mler! Ç!zelge 1’de ver!lm!%t!r. KGDD’ler!n metalograf!k 
!ncelemes! kapsamında, reç!neye alınan numuneler, standart yöntemlerle zımparalanıp parlatıldıktan sonra % 
2’l!k n!tal çözelt!s! !le da"lanarak N!kon marka Ecl!pse LV150 model opt!k m!kroskop (OM) ve ve enerj! saçı-
nımlı X-ı%ını spektroskop!s! (EDX) donanımlı Ze!ss Supra taramalı elektron m!kroskop (SEM) !le !ncelenm!%t!r.

Ç"zelge 1 : $ncelenen EN-GJS-500-7 KGDD’ler!n k!myasal b!le%!mler!.

Mekan!k özell!k karakter!zasyonu sertl!k, çekme ve darbe deneyler!yle yapılmı%tır. $ncelenen KGDD’ler!n kütle-
sel sertl!"!, m!kroyapı çalı%malarında kullanılan numuneler üzer!nde Sh!madzu HVM m!krosertl!k c!haz !le 1 kg 
yük altında V!ckers sertl!k de"er! c!ns!nden ölçülmü%tür. Sertl!k !z!, matr!s! ve graf!t! kapsadı"ından elde ed!-
len m!krosertl!k de"er!, dökme dem!r!n kütlesel sertl!"!n! karakter!ze etmekted!r. Ayrıca !ncelenen KGDD’ler!n 
matr!s b!le%enler!nden ferr!t ve perl!t fazlarının sertl!kler! 25 gr yük altında ölçülmü%tür. Sertl!k de"erler!, en az 
5 ölçümün ortalaması alınarak tesp!t ed!lm!%t!r. Çent!ks!z charpy darbe deney! Mohr & Federha& A.G. marka 
darbe test! c!hazı yardımıyla ASTM A327 standardına uygun olarak oda sıcaklı"ında gerçekle%t!r!lm!%t!r. Dar-
be deney! !ç!n 10x10x55 mm boyutlarında hazırlanan standart numuneler!n kırılması !ç!n gerekl! enerj!, Joule 
c!ns!nden en az üç numuneden alınan ver!ler!n ortalaması !le bel!rlenm!%t!r. DIN 50125 standardına göre ha-
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Ç"zelge 2 : A%ınma deney %artları.

%ek"l 1 : (a) 1 numaralı, (b) 2 numaralı, (c) 3 numaralı, (d) 4 numaralı KGDD’ler!n dü%ük büyütme OM (X200) görüntüler!.

zırlanmı% çekme test numuneler! 100 KN kapas!tel! Zw!ck Z100 marka test c!hazında 5 mm/dk çekme hızında 
gerçekle%t!r!lm!%t!r.

Küresel graf!tl! dökme dem!rler!n a%ınma davranı%ları, 20 N’luk normal yük altında oda %artlarında do"rusal 
zıt yönlü düzlem-b!lye a%ınma (rec!procat!ng ball-on-flat) yöntem! kullanılarak gerçekle%t!r!lm!%t!r. Kar%ı mal-
zeme olarak 5 mm çaplı alüm!na (Al2O3) b!lye kullanılmı%tır. Sürtünme kuvvet! b!lg!sayar tarafından a%ınma 
c!hazındak! yük hücres! (loadcell) !le sürekl! olarak kayded!lm!%t!r. A%ınma deney! sonrasında a%ınma !zler!n!n 
prof!l! M!tutoyo Surtest SJ-400 prof!lometre c!hazı !le ölçülmü%tür. Her b!r numune !ç!n 2 adet a%ınma !z! 
topograf!k prof!ller! çıkarılmı%tır. A%ınma deneyler!ne a!t d!"er %artlar Ç!zelge 2’de ver!lm!%t!r. A%ınma deney-
ler!n!n ardından KGDD’ler!n a%ınmı% yüzeyler! OM ve SEM !le !ncelenm!%t!r.

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE !RDELEME
$ncelenen EN-GJS-500-7 kalite KGDD’lerin dü%ük ve yüksek büyütme OM görüntüleri sırasıy-
la #ekil 1 ve #ekil 2’de verilmektedir. #ekil 1’den görülece"i üzere 1, 2, 3 ve 4 numaralı KG-
DD’in yapısı ferrit, perlit ve küresel grafitten olu%maktadır. Cu ve Mn katkılı 4 numaralı KGDD’in 
yapısında çok az miktarda ferrit fazı içermekte iken, 1, 2 ve 3 numaralı KGDD’lerde grafitler ferrit 
fazı tarafından çevrilmi% olup, ferrit halkaları arasındaki kısımda perlit fazı yer almaktadır ve bu 
mikroyapı tipik “bo"a gözü” olarak adlandırılmaktadır. Cu ve Mn katkısı mikroyapıyı neredeyse 
tamamen perlitik yapıya dönü%türmü%tür. Yapılan SEM incelemeleri sonucunda bu durum daha 
belirgin olarak görülmektedir (#ekil 3).
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%ek"l 2 : (a) 1 numaralı, (b) 2 numaralı, (c) 3 numaralı, (d) 4 numaralı KGDD’ler!n
yüksek büyütme OM (X500) görüntüler!.

%ek"l 3 : (a) 1 numaralı, (b) 2 numaralı, (c) 3 numaralı, (d) 4 numaralı KGDD’ler!n
SEM görüntüler! (X2000).

Çizelge 3’de görüldü"ü gibi katkısız 1 numaralı KGDD’ye nazaran sırasıyla Cu ve Mn içerikli 2 
ve 3 numaralı KGDD’lerin mikroyapısında sert ve mukavemetli bir karakterde olan perlit fazının 
artması ile malzemenin kütlesel ve perlit fazının sertli"inde, akma ve çekme mukavemetinde 
artı% sa"larken darbe toklu"unda ise azalma meydana getirmi%tir (#ekil 4). Ancak her iki ala%ım 
elementinin beraber bulunması ile yapının neredeyse tamamen perlitik olması (#ekil 1-#ekil 3), 
malzemenin kütlesel sertli"ini, perlit fazının sertli"ini, akma ve çekme mukavemetini önemli 
oranda artırırken darbe toklu"unu ise büyük ölçüde azaltmı%tır (Çizelge 3 ve #ekil 4).
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%ek"l 4 : $ncelen KGDD’ler!n kütlesel sertl!"!ne ba"lı olarak darbe enerj!s!n!n de"!%!m!.

%ek"l 5 : $ncelenen KGDD’ler!n a%ınma hızının ölçülen kütlesel sertl!"e ba"lı olarak de"!%!m!.

Ç"zelge 3 : $ncelenen KGDD’ler!n akma ve çekme mukavemetler!, darbe enerj!s!, kütlesel sertl!kler! ve m!kro-
yapı b!le%enler!ne a!t m!krosertl!k sonuçları.yüksek büyütme OM (X500) görüntüler!.

$ncelenen KGDD’lerin a%ınma hızlarının sertli"e ba"lı olarak de"i%imi #ekil 5’de verilmi%tir. KG-
DD’lerin a%ınma hızları, sertli"in artı%ıyla birlikte dü%mektedir. Bu sonuç, a%ınmada malzemenin 
sertli"inin en etkili parametre oldu"unu vurgulayan literatür çalı%maları [1, 7] ile uyumludur.
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A%ınma deneyleri sonrası incelenen KGDD’lerin a%ınma yüzey görüntüleri #ekil 6 ve #ekil 7’de 
verilmi%tir. Aynı mikroskobik büyütmelerdeki a%ınma yüzeyleri kıyaslandı"ında daha dü%ük 
sertlik ve daha yüksek a%ınma hızına sahip katkısız 1 numaralı KGDD, di"er KGDD’lere naz-
aran daha geni% a%ınma izi sergilemi%tir. Ayrıca a%ınma yüzeyinde yapılan detaylı incelemelerde 
katkısız 1 numaralı KGDD’nin a%ınma yüzeyinde %iddetli a%ınma yüzünden (#ekil 7 a ve #ekil 8 
a) grafit nodüllerinin ayrıldı"ı görülmektedir ve 40 m kayma mesafesinden sonra sürtünme 
katsayısı hızlı bir %ekilde artma e"ilimindedir (#ekil 9). Ancak katkısız 1 numaralı KGDD’ye naz-
aran Cu katkılı 2 numaralı KGDD’nin a%ınma yüzeyinde hasarlı bölgenin azalması (#ekil 7 b ve 
#ekil 8 b) ve kayma mesafesine ba"lı olarak sürtünme katsayısının tedricen artması (#ekil 9) 
grafit nodüllerinin bir kısmının matriste kaldı"ını göstermektedir. #ekil 7’de görüldü"ü gibi Cu 
katkılı 2 numaralı KGDD, Mn katkılı 3 numaralı KGDD ile her iki ala%ım elementi içeren 4 numaralı 
KGDD’nin a%ınma yüzeyleri gri ve kahverengi bir filmle kaplı olup a%ınma yüzeylerinde demir 
oksitin olu%masından (#ekil 8 e) dolayı oksidatif a%ınma görünümü hakimdir. Perlitik yapının, 
ferritik olanlardan daha büyük bir oksit tabakası olu%turma e"ilimine sahip oldu"unu belirtmek 
gerekir [8]. Özellikle Mn katkılı 3 numaralı KGDD ile her iki ala%ım elementi içeren 4 numaralı 
KGDD’nin a%ınma yüzeyinde oksitlenme ile sürtünme katsayısı de"erleri dü%ük salınımla yakın 
de"erdedir (#ekil 9).

%ek"l 6 : A%ınma deney!ne tab! tutulan (a) 1 numaralı, (b) 2 numaralı, (c) 3 nu-
maralı, (d) 4 numaralı KGDD’ler!n dü%ük büyütme OM ve SEM a%ınma yüzey 
görüntüler!.
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%ek"l 7 : A%ınma deney!ne tab! tutulan (a) 1 numaralı, (b) 2 numaralı, (c) 3 
numaralı, (d) 4 numaralı KGDD’ler!n yüksek büyütme OM a%ınma yüzey gö-
rüntüler!.

%ek"l 8 : A%ınma deney!ne tab! tutulan (a) 1 numaralı, (b) 2 numaralı, (c) 3 numara-
lı,(d) 4 numaralı KGDD’ler!n a%ınma !zler!ne a!t detaylı SEM görüntüler! ve (e) halka 
!çer!s!nde göster!len gr! %ek!ll! bölgeler üzer!nde gerçekle%t!r!len EDX anal!z sonuçları.
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%ek"l 9 : $ncelenen KGDD’ler!n kayma mesafes!ne ba"lı olarak sürtünme kat-
sayısı graf!kler!.

4. SONUÇLAR
Bu çalı%mada, KGDD’lerin mikroyapı, mekanik ve kuru ortam a%ınma özellikleri incelenmi% ve 
a%a"ıdaki genel sonuçlar elde edilmi%tir.
1- Cu ve Mn katkılı KGDD’lerde mikroyapılar ferrit-perlit fazlarından olu%urken, her iki ala%ım 
elementinin birlikte bulunması durumunda mikroyapı hemen hemen perlit fazını içermektedir.
2- Katkısız KGDD’e göre Cu ve Mn’nın birlikte bulunması durumunda KGDD’nin kütlesel sertli"i, 
akma ve çekme mukavemeti önemli oranda artarken darbe toklu"u da büyük ölçüde azalmı%tır.
3- $ncelenen KGDD’lerin a%ınma hızları ise artan kütlesel sertlik ile azalmaktadır.
KAYNAKLAR
1. ASM Specialty Handbook, Cast Irons, ASM International, 1996.
2. M. Mourad, S. El-Hadad, M. Ibrahim, “Influence of Inoculant Type on the Microstructure Char-
acteristics and Mechanical Properties of Ductile Iron”, Transactions of the Indian Institute of 
Metals, Vol. 73, 2020, P. 1027.
3. X. Chen, J. Xu, H. Hu, H. Mohrbacher, M. Kang, W. Zhang, A. Guo, Q. Zhai, E&ects of Niobium 
Addition on Microstructure and Tensile Behavior of As Cast Ductile $ron”, Materials Science & 
Engineering A, Vol. 688, 2017, P. 416.
4. C-H. Hsu, K-T. Lin, “A Study on Microstructure and Toughness of Copper Alloyed and Aus-
tempered Ductile Irons” Materials Science and Engineering A, Vol. 528, 2011, P.5706.
5. R. K. Dasgupta, D. K. Mondal, A. K. Chakrabarti, A. C. Ganguli, “Microstructure and Mechanical 
Properties of As-Cast Ductile Irons Alloyed with Manganese and Copper”, Journal of Materials 
Engineering and Performance, Vol. 21(8), 2012, P. 1728.
6. B. Kılınç, GGG 50 Sınıfı Dökme Demire Bakır $lavesinin Mekanik Özelliklere Etkisi”, Y. Lisans 
Tezi, $stanbul Üniversitesi, $stanbul, 2009.
7. I.M. Hutchings, Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials, CRC Press, London, 
1992.
8. H.R. Abedi, A. Fareghi, H. Saghafian, S.H. Kheirandish, “Sliding Wear Behavior of a Ferritic–
Pearlitic Ductile Cast Iron with Di&erent Nodule Count”, Wear, Vol. 268, 2010, P. 622.



158

AL7S!0.3MG (A356) ALÜM!NYUM ALA%IMININ B!LF!LM 
!NDEKS! KULLANILARAK ÖZELL!KLER! !LE SIVI METAL 
KAL!TES! ARASINDAK! !L!%K!S!N!N TESP!T! MEKAN!K

Ça$lar YÜKSEL1,3, Ferhat SAYDAM1, Derya DI#PINAR2, Mustafa 
Ç!"DEM3, U$ur AYBARÇ4

1 Atatürk Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisli$i Bölümü, Erzurum, 
Türkiye 2 #.T.Ü. Kimya-Metalürji Fakültesi, #stanbul, Türkiye

3 Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, #stanbul, Türkiye
4 CMS Jant ve Makine A."., #zmir, Türkiye

ÖZET
Mekan!k !sterler!n en öneml!ler!nden b!r!s! olan çekme test! sonuçlarından çekme dayancı !le kopma uzaması 
de"erler! ala%ımların sıvı metal kal!tes! konusunda b!zlere b!lg! vermekted!r. Bu özell!kler de metal !çer!s!ndek! 
b!f!lm g!b! katı%kılardan (!nklüzyon) do"rudan etk!lenmekted!r. Bu katı%kıları zararlı etk!ler!n! bertaraf etmek 
!ç!n sıklıkla k!myev! madde olan er!tken (flaks) kullanılır. Bu çalı%mada da Na3AlF6 (t!car! kr!yol!t), Na2S!F6 
(NaCl), NaF/AlF3 (kr!yol!t oranı) = 1.85, 2.8, ve 3, NaF, !le Na2S!F6 (MgCl2) !laveler! yapılan ala%ımların sıvı metal 
kal!teler!n!n b!f!lm !ndeks! açısından önces! ve sonrası olarak de"!%!m! gözlemlenm!% olup, bu de"!%!m!n me-
kan!k özell!kler üzer!ne etk!s! ve !l!%k!s! ara%tırılmı%tır.

Anahtar kel"meler: metal kal!tes!, b!f!lm !ndeks, alüm!nyum ala%ımları, mekan!k özell!kler

ABSTRACT
Ult!mate tens!le strength (UTS) and elongat!on at fracture obta!ned from the tens!le test, one of the most 
v!tal mechan!cal spec!f!cat!ons, g!ve !nformat!on on the qual!ty of the l!qu!d metal of the alloys to the found-
rymen. Such as b!f!lms, !nclus!ons have d!rect e&ects upon these alloy propert!es. To el!m!nate or m!n!m!ze 
the deleter!ous e&ect of these !nclus!ons, fluxes are commonly added to the l!qu!d metal. In th!s study, alloys 
were !nvest!gated concern!ng d!&erence on b!f!lm !ndex, !nclud!ng add!t!ves of Na3AlF6 (commerc!al cryol!-
te), Na2S!F6 (NaCl), NaF/AlF3 (cryol!te rat!o) = 1.85, 2.8, and 3, NaF, and Na2S!F6 (MgCl2+KCl) fluxes, and these 
correlat!ons between mechan!cal propert!es and b!f!lm !ndex were analyzed.

Keywords: melt qual!ty; b!f!lm !ndex; alum!num alloys, mechan!cal propert!es
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1. G!R!%
Mekan!k !sterler!n en öneml!ler!nden b!r!s! olan çekme test! sonuçlarından akma ve çekme dayancı !le kop-
ma uzaması de"erler! sıvı metal!n kal!tes! hakkında b!lg! vermekted!r. Ancak böyles! b!r tesp!t!n yapılması 
!ç!n mutlaka sıvı metal!n kal!tes!n!n sayısalla%tırılması gerekmekted!r. Dı%pınar ve Campbell [1, 2] bu eks!kl!"! 
g!dermek !ç!n B!f!lm $ndeks! kavramını !ler! sürmü%lerd!r. Bu !ndeks!n bel!rlenmes!nde metal!n do"ası gere"! 
sıvı faza geçt!"!nde olu%turdu"u oks!tler!n sayısalla%ması esas alınmı%tır [3]. Alüm!nyum ve ala%ımları g!b! 
kolayca oks!tleneb!len metaller!n !çerd!"! en büyük sorun aslında kend! oks!d!r [4, 5]. Bu oks!d!n erg!tme 
sırasındak! ve döküm esnasında olu%umu g!b! !k! öneml! kısmı vardır ve bu !k! öneml! noktaya d!kkat ed!l-
meden gerçekle%t!r!len tüm dökümlerde büyük ku%ku ve net!ces!nde !sterler!nde de talepler! kar%ılayamama 
durumları söz konusudur [6, 7].
Bu noktada B!f!lm $ndeks! toplam oks!t uzunlu"unu ölçümünü gerçekle%t!rerek sıvı !çer!s!ndek! oks!tler!n bü-
yüklü"ü hakkında b!lg! vermekted!r [8, 9]. Bu ölçümü yaparken vakum altında katıla%tırma (VAKT=RPT) test! 
kullanılmaktadır. Bununla b!rl!kte günümüzde B!f!lm $ndeks! l!teratürde ve sanay!de kullanımı kabul görmü% 
b!r sıvı metal kal!tes! ölçütü olarak da kabul görmü%tür. B!f!lm $ndeks!n!n do"ru %ek!lde muamele ed!lerek 
dü%ürülmed!"! takd!rde %artnamelerdek! !sterler!n kar%ılanamayaca"ını daha öncek! çalı%malardan da tesp!t 
ed!lm!%t!r. Bu sebeple ara%tırmacılar tarafından gaz g!derme, er!tken (flaks), vb. b!rçok yöntem denenm!% 
olup bu sıvı metal!n kal!tes!n!n arttırılması arzulanmı%tır [9-13]. Bu çalı%mada da farklı er!tkenler kullanılarak 
B!f!lm $ndeks!nden faydalanılarak sıvı metal kal!tes!n!n er!tken kullanımı önces! ve sonrasındak! metal kal!tes! 
tay!n ed!lm!% olup bu de"erler! mekan!k özell!kler !le kıyas yapılarak aralarında !l!%k! kurulmaya çalı%ılmı%tır.

2. MALZEME VE YÖNTEM
Çalı%manın hammaddeler! CMS Mak!ne Jant A.#. tarafından sa"lanmı%tır. Erg!tmede Al7S!0,3Mg (A356) ala-
%ımının a"ırlıkça %50 tala% ve %50 külçeye göre ayarlanmı% olup, kullanılan b!r!nc!l alüm!nyum ve !k!nc!l alü-
m!nyumun k!myasal b!le%!mler! sırasıyla Ç!zelge 1 ve 2’de ver!lmekted!r.

Ç"zelge 1 : Al7S!0,3Mg ala%ımının külçe b!le%!m!

Ç"zelge 2 : Al7S!0,3Mg ala%ımının tala% b!le%!m!

Buna ek olarak sıvı metal kal!tes!n!n arttırılmasında da döner (rotar!) gaz g!derme s!stem! vasıtasıyla Ç!zelge 
3’de ver!len farklı er!tkenler kullanılmı%tır. Bu er!tkenler!n ver!ml!l!"! de B!f!lm $ndeks! vasıtasıyla tesp!t ed!lm!% 
olup, önces! ve sonrası olarak n!telend!r!lerek ތB$ kavramı türet!lm!%t!r.
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Ç"zelge 3 :  Kullanılan farklı er!tkenler ve olu%um oranları

%ek"l 1 :  a ) Gaz g!derme önces! (GGÖ) ve b) gaz g!derme sonrası (GGS) çekme dayancı sonuçları.

3. BULGULAR VE TARTI%MA
Er!tkenler!n ver!ml!l!"! ve etk!s!n! ara%tırmak !ç!n çekme test! uygulanmı%tır. Çekme test! sonuçları er!tken ek-
lenmeden ve eklend!kten sonra !ncelenm!%t!r ve er!tkenler gaz g!derme !%lem! !le sıvı metale !lave ed!lm!%t!r. 
#ek!l 1’de gaz g!derme önces! (GGÖ) ve gaz g!derme sonrası (GGS) çekme test! sonuçlarının çekme dayancı 
ver!ler! sunulmu%tur. #ek!l 1. a’dan görüldü"ü üzere gaz g!derme er!tken eklenmeden ve gaz g!derme !%lem! 
yapılmadan evvel en dü%ük 60-70 MPa c!varında olacak %ek!lde çekme test! sonuçları oldukça gen!% b!r ara-
lıkta saçılım göster!r !ken, gaz g!derme !%lem! ve er!tken kullanımının do"ru %ek!lde proses ed!lmes!nden en 
dü%ük 110 MPa c!varında olacak %ek!lde sonra saçılım azalmı%tır ve hemen hemen 150-200 MPa aralı"ında 
olacak %ek!lde da"ılım serg!lem!%lerd!r. Er!tken ve gaz g!derme kullanımının ver!ml!l!k açısından faydalı oldu-
"u bu graf!klerden açıkça gözlemleneb!lmekted!r. Buna ek olarak B!f!lm $ndeks! de 600 mm c!varından 400 
c!varına dü%ü% gösterm!%t!r. Ayrıca #ek!l 1. b’den görüldü"ü üzere !st!krarlı bölge 100 mm c!varında B$ sah!p 
ala%ımlarda ortaya çıkmı%tır. Buradan net b!r %ek!lde dü%en B$ !le � çekme arasında !l!%k! görülmekted!r.
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#ek!l 2’de !se B!f!lm $ndeks! farkı (ތB$) !le çekme dayancı ve kopma uzaması de"erler! arasındak! !l!%k!y! farklı 
er!tken türler!ne ba"lı olarak nasıl de"!%t!"! resmed!lmekted!r. Graf!klerden de anla%ıldı"ı üzere en etk!l! oks!t 
f!lm! ya da nam-ı d!"er b!f!lm g!der!c! er!tkenler Na2S!F6, NaF ve kr!yol!t modülü (NaF/AlF3) 3 olanlardır. Na-
2S!F6 tuzu hem NaCl hem de MgCl2 tuzlarının esas olarak alındı"ı karı%ımlarda !lave oks!t parçalayıcı olarak 
görev almı%tır.
NaCl’dek! etk!nl!"!n!n MgCl2’ye göre dü%ük olmasının sebeb! NaCl-KCl !k!l!s!n!n MgCl2-KCl !k!l!s!ne göre yak-
la%ık 150 °C’l!k b!r erg!me sıcaklı"ı farkıdır. $lave ed!len er!tken!n erg!me sıcaklı"ı ne denl! dü%ürülür !se o denl! 
etk!nl!"! ve ver!m! artar [6]. #ek!l 2a’da ތB! !le ਯ çekme arasında E%!tl!k (1) !le ver!len !l!%k! ortaya konmu%tur;
ਯ çekme = 32,275 ln(ࠐތ!) + (1) 18,153
Bu e%!tl!k !le örne"!n 100 mm’l!k b!r B$ artı%ı sa"lamanız durumunda yakla%ık 170 MPa’lık b!r çekme dayancı 
elde edeb!lece"!n!z öngörülmekted!r. Yalnız burada d!kkat ed!lecek husus bu ala%ımın %50’s! tala% yan! ol-
dukça yüksek m!ktar yanma kaybı ve bu yanma kayıplarının da do"rudan sıvı metal! k!rlet!c! oks!t f!lmler! 
oldu"u unutulmamalıdır. Böyles! b!r durum !ç!n n!ha! B$ de"er!n!z!n de önem! çok yüksekt!r. Do"ru proses 
ed!lm!% b!r ala%ımda 50 mm altındak! b!r B$ de"er!n!n sıvı metal tem!zl!"! açısından uygun oldu"u öner!lmek-
ted!r. Bu sebeple ࠷ࠐތ net!ces!nde elde ed!lm!% n!ha! B$ de"er!n!z!n de 50 mm’n!n altında olması gerekl!l!"! asla 
gözden kaçmamalıdır. Bu durumların tamamı gerçekle%t!"!nde çekme dayancınızın bu de"erler c!varında 
seyretmes! mümkündür [3, 6].
Bunlara ek olarak #ek!l 2b’de de ࠐތ$ !le %e arasındak! !l!%k!n!n farklı er!tken türler!ne göre nasıl de"!%t!"! ver!l-
m!%t!r. #ek!lden de anla%ılaca"ı g!b! bu mekan!k özell!"!n de üzer!ndek! en etk!l! er!tken türler! çekme dayancı 
üzer!ndek!lerde oldu"u g!b! Na2S!F6, NaF ve kr!yol!t modülü (NaF/AlF3) 3’dür. #ek!l 2b’dek! ver!ler anal!z 
ed!ld!"!nde ࠐތ� !le %e arasında E%!tl!k (1)’e benzer b!r !l!%k! ortaya koymu%tur;
%e = 1.2163e0,(2) !ࠐތࠄࠅ߾߾
Bu e%!tl!k !ç!n de yakla%ık 100 mm’l!k b!r B$ !y!le%t!r!lmes! net!ces!nde yakla%ık %3,5’luk b!r kopma uzaması 
de"er!ne tekabül etmekted!r. Ancak y!ne unutulmamalıdır k! n!ha! B$ de"erler!n!z mutlaka 50 mm’n!n altında 
olmak zorundadır. Ayrıca kr!yol!t modüller! 1.85 ve 2.8 olan er!tken türler!nde neredeyse benzer b!f!lm g!der-
me oranları göze çarpmaktadır. Bu sonuçlar çekme dayancı ver!ler!yle de örtü%mekte olup, benzer e"!l!m bu 
mekan!k özell!k !ç!n de mevcuttur.

%ek"l 2 : Farklı er!tken kullanımına ba"lı olarak B!f!lm $ndeks! farkı (ࠐތ!) !le a) 
çekme dayancı ve b) kopma uzaması de"!%!m!.
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4. SONUÇLAR
• En etkili oksit temizleyici eritkenler Na2SiF6, NaF ve NaF/AlF3=3 olanlardır.
.ili%ki vardır 18,153 + (!ࠐތ)ile ਯ çekme arasında ਯ çekme = 32,275 ln !ࠐތ •
.ili%kisi vardır �ࠐތࠄࠅ߾߾,ile %e arasında %e = 1.2163e0 !ࠐތ •
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ABSTRACT
4.0 !ndustry technolog!es are called to revolut!on!ze the foundry !ndustry. The target !s clear: to !mprove the 
compet!t!veness, reduc!ng the qual!ty costs and opt!m!z!ng the processes. Th!s research work !s focused 
on the !ndustry 4.0 solut!ons !n the HPDC technology. The f!rst challenge !s the def!n!t!on and capture of 
the cr!t!cal var!ables such as curve !nject!on (speed and pressure of the f!rst phase, commutat!on po!nt, the 
speed of the second phase, the stroke of the second and th!rd phases, bu!ld!ng and delay t!me...), thermal 
management of the d!e (flows, temperatures,...), vacuum system (commutat!on po!nts, vacuum pressures, 
flows,...), d!e lubr!cat!on process (flows, t!mes,...),... . All process data prov!ded must capture, d!g!tal!ze, orga-
n!ze, trace and store !n custom!zed developments. The data also w!ll get rel!able, accurate and standard!zed. 
In the next step, the data !s managed through art!f!c!al !ntell!gent solut!ons !dent!fy!ng wh!ch !nput var!ables 
are cr!t!cal w!th!n the process or wh!ch ones better adjust to the pred!ct!on target. It helps def!ne the best 
work!ng cond!t!ons to obta!n opt!m!zed results. F!nally, the data !s mon!tor!ng, manag!ng and real-t!me eva-
luated. A pred!ct!ve control system run by art!f!c!al !ntell!gence that mon!tors and controls the whole process. 
The Key Performance Ind!cators are d!splayed and evaluated !n real-t!me so, when undes!red dev!at!ons are 
detected, an alarm system !dent!f!es the problem to apply !mmed!ately the correspond!ng correct!ve act!ons. 
These technolog!cal !nnovat!ons are or!ented towards prov!d!ng an added value to alum!n!um foundr!es to 
g!ve the technolog!cal leap needed to become the “Foundry of the Future” w!th zero defect manufactur!ng.

Keywords: Industry 4.0, alum!num cast!ng, process control, data analyt!cs, enhance compet!t!veness.
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1. INTRODUCTION
H!gh Pressure D!e Cast!ng (HPDC) technology !s used for h!gh product!on rates and !t !s appl!ed !n several 
!ndustr!al f!elds. Nowadays, approx!mately half of the world product!on of l!ght metal cast!ngs !s obta!ned 
by th!s technology. (1)
Several operat!ons are !nvolved !n the whole HPDC process, from the spray!ng and blow!ng out the d!e to 
the open!ng and clos!ng of the d!e, even !f the ma!n steps are the f!ll!ng of the shot chamber, the !nject!on of 
the metal !nto the d!e, the sol!d!f!cat!on and the further extract!on of the cast!ng (F!g. 1) (2-7). Therefore, the 
HPDC !s a complex process, not only due to the phase transformat!on the metal undergoes when sol!d!fy!ng 
!n the d!e. (1, 2):

F"gure 1 : Flow chart of the HPDC process.

F"gure 2 : The d!&erent steps to ach!eve a !ntegrated and standard!zed data !n a HPDC company.

Because of the complex!ty of the HPDC, the scrap rate !s h!gh, be!ng not uncommon to have 3–10% of sc-
raps (or even h!gher), w!th d!&erent k!nd of defects (8, 9). Th!s h!gh scrap rate !s normally due to a unstable 
process (usually the comb!nat!on of d!&erent parameters produces th!s h!gh scrap rat!o). The HPDC mach!ne 
makers are work!ng on !mprov!ng the control over the ent!re d!e-cast!ng system and the !ntegrat!on of the 
d!&erent per!pheral var!ables !n the process control management. (10). Industry 4.0 tools g!ve a global solu-
t!on to have a better process control wh!ch has a d!rect !mpact on scrap reduct!on.
The next graph shows the d!&erent steps of the HPDC compan!es are go!ng to ach!eve a !ntegrated and 
standard!zed data to feed the Indusrty 4.0 appl!cat!ons. From the standard HPDC mach!ne unt!l the fully 
mon!tored and everywhere to detect any dev!at!on from the goal. The complex !ssue !s also how to get rel!-
able, accurate, homogeneous and standard!zed data to make the correlat!on of the HPDC var!ables and the 
output of the process (scrap, ma!ntenance, costs, ...).
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F"gure 3 : Mob!le HPDC spec!al!zed measur!ng system.

In a standard HPDC machine the basic parameters are analyzed (V1, V2, Pressure, Stroke, ...) 
and compared to the control limits to ensure the quality of the casting (10). In addition to those 
values that are related to the injection curve, nowadays, turn-key acquired HPDC cells will inte-
grate also peripherical equipment’s variables as vacuum, release agent amount, aluminum melt 
temperature or die parts temperatures.
On standard HPDC foundry is likely to have di&erent HPDC machines from di&erent machine 
producers and from di&erent generations. So the monitoring systems are machine builder pro-
prietary which involves that the variables definition and calculation varies among machines, 
having the no standardized and heterogenous data. Taking it into consideration the data is not 
easily comparable, generating no solid ground to build a sound INDUSTRY 4.0 project.
The way of solving these limitations should be the use of a HPDC specialized measuring system 
in order to have an accurate, comparable and modular solution. This equipment can obtain 
reliable and scalable data implemented in any brand of HPDC presses and independent from 
the HPDC machine makers.
A more controlled and standardized variables can be easily analyzed by implementing a new 
measuring system. This measuring system will be able to control other variables more than the 
basics from the HPDC machine (injection curve), even peripherical equipment and internal die 
sensors mak!ng the dec!s!on-mak!ng s!mpler, more prec!se and more coherent.

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE
A case study of a HPDC spec!al!zed measur!ng system on a HPDC foundry was performed. The study was 
made !n Al!nar company, HPDC company w!th d!&erent HPDC cells from d!&erent generat!ons and HPDC 
makers. The mob!le HPDC spec!al!zed measur!ng system was !mplemented to:
1) Get rel!able, accurate and homogeneous from the HPDC !nject!on curve.
2) Arrange a comparable and standard!zed data of the HPDC var!ables from the
d!&erent cells.
3) Integrate the d!&erent data from the per!pher!cal equ!pments (doss!ng furnace,
spray!ng equ!pment, ...) and the !nternal d!e sensors.
Also a h!gher and deeper analys!s was made !n a spec!f!c d!e and HPDC cell of Al!nar. Th!s analyzed HPDC 
cell was !ntegrated by a Petransa HPDC cold sleeve mach!ne w!th 7520 KN clos!ng force, a robot for the ext-
ract!on of the cast!ng from the d!e and a full automat!c woll!ng system for the spray!ng. The ma!n reference 
cast!ng !s a structure component for the electr!cal conduct!v!ty appl!cat!on. The alum!n!um alloy !s EN AC 
– 46.000 (AlS!9Cu3(Fe). The d!e has four d!&erent cav!t!es (net we!ght per cav!ty: 390 g, and the full shot: 
3050 g). The speed of the f!rst step of the !nject!on !s 0.15 m/s need!ng a pressure lower than 10 bars from the 
hydraul!c power. The conmutat!on po!nt !s 380mm and the speed of the second phase (to f!ll the cav!t!es) 
!s 3.6m/s (ach!ev!ng the melt !n the cav!ty gate: 35m/s). After the cav!t!es f!ll!ng, the bu!lt-up t!me for end 
pressure !s 45 m!croseconds to get the 240 bars (870-900 bars as spec!f!c pressure).
The next p!cture shows how the mob!le measur!ng appl!cat!on !s used by Azterlan techn!c!an !n the d!&erent 
cells w!th very s!mple connect!on.
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Table 1 : L!st of var!ables obta!ned by the HPDC spec!al!zed measur!ng system.

F"gure 4 : L!st of sensors !mplemented on the HPDC cell and d!e.

Mostly the HPDC process eng!neers control the next ma!n parameters: BT (b!scu!t th!ckness), V2 (2.phase 
speed), TG (f!ll!ng t!me), P3 (pressure of the 3.phase), S3 (3.phase stroke) and the temperature of the melt. 
However, the amount of the key parameters are s!gn!f!cant h!gher w!th th!s !nnovat!ve solut!on, tak!ng a 
h!gher control about the HPDC process, ach!ev!ng a !ntegrated, accurate and rel!able data and gett!ng a 
expert!se knowledge about the
The next sensors were !mplemented !n the mach!ne, equ!pment and d!e !n order to get the commented data:
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Besides these sensors, normally included in every HPDC machine, there is the possibility to 
include other extra sensors implemented on the HPDC die in order to have a deeper process 
control and to accelerate the knowledge of the process, especially suitable for new references. 
Some proposed sensors, which were analyzed, are the vacuum sensor, the internal pressure 
sensor and the temperature sensor.
This data processing is required in order to start creating a precise variable correlation, use the 
industry 4.0 predictive model analysis.

DATA PROCESSING - NON-DISCRETIZATION OF VARIABLES
The main critical variables of the injection curve were checked with the aim of compare the 
results obtained from the injection machine and Azterlan’s analysis. The goal is to detect the 
di&erences among them in order to have a more accurate and reliable data.

DATA STANDARDIZATION
A data standardization on some variables is required to obtain a more reliable information. 
CP (the commutation point (CP) is the point where the first phase ends and the second phase 
begin. It is measured in mm.) and S3 (The third phase stroke (S3) is the aluminum needed to 
feed the shot in order to remove the shrinkage. It is measured in mm.) variables are studied 
and their calculations were standardized in order to reduce the dispersion and have a more 
reliable data.

DIE SENSOR IMPLEMENTATION
Apart from the sensors included on the HPDC machines some new die sensors have been im-
plemented: 

Vacuum sensor:
A vacuum sensor was implemented in the pipe of the vacuum system and tank (this is a stand-
ard solution of the HPDC Vacuum systems (11)), however, as a innovative solution, a extra sen-
sor was included in the die only connected with the cavity (indirectly with the vacuum system). 
This innovative sensor measured the real vacuum in the cavity during the injection of the melt. 
The goal was to check the correct vacuum level inside the mold and to ensure the correct clos-
ing of the die. A comparison between the vacuum given by the HPDC machine and the real 
vacuum obtained inside the cavity will be analyzed.
Internal pressure sensor
Two internal pressure sensors were introduced into the die in contact with the aluminium melt 
during the injection. The goal was to check the real pressure on the cavity and to compare with 
the pressure given by the machine during the intensification phase. Both sensors are placed in 
di&erent zones inside the cavity, one close to the gate and other far from the gate, providing 
the most complete information about the intensification process.
The sensor and its system records and monitories the pressure versus time graph during the 
filling and feeding processes (12).
Fast Temperature sensor
Fast temperature sensors are introduced into the die placed in di&erent positions of the cavi-
ty: also close to the gate and as far as possible from the gate. These sensors records the time 
when the aluminum contacts them but also the cavity temperature, peak or cooling (13). The 
temperature graph pattern also is used to control the amount of heat transfer to the sensor 
which is related to temperature, mass and contact pressure.
The aim of these sensors is to characterize the filling of the cavity and to ensure the correct 
flow in order to avoid prefillings/presolidifications on the castings.
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3. RESULTS AND DISCUSSION
NON-DISCRETIZATION OF VARIABLES
A significant di&erence in some of the main variables was detected between the extracted 
by the injection machine and Azterlan analysis using the new measuring system (V1, S3, CP 
mostly, lower di&erence in BT, and quite similar in V2). After checking 7815 injection curves, the 
following graphs show the comparison data of the main variables previously described.
V1: Speed of the first phase (m/s).

F"gure 5 : Compar!son data for the V1 var!able

F"gure 6 : Compar!son data for the V2 var!able.

F"gure 7 : Compar!son data for the CP var!able

F"gure 8 : Compar!son data for the S3 var!able

F"gure 9 : Compar!son data for the BT var!able

V2: Speed of the second phase (m/s).

CP. Switch point of the second phase (mm).

S3: stroke of the third phase (mm).
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The analysis of the results obtained for each variable is explained below:
V1: Speed of the first phase (m/s).
The data is discretized by the HPDC machines in five main groups (0.17, 0.18, 0.19, 0.20 and 0.21 m/s) 
and the analysis after the implementation of the new control system shows a more accurate infor-
mation (the data is not discretized and some high speed shots are detected with this new control 
system). 
V2: Speed of the second phase (m/s).
 The data obtained from the HPDC machine is not discretized and the values obtained by the new 
control system are similar in both conditions, being the data from the new control system slightly 
underestimated. The velocity obtained by the HPDC machine mainly goes from 4,7 to 5,1 m/s, while 
the data obtained by the measuring system goes from 4,6 to 5,0 m/s.
CP. Switch point of the second phase (mm).
A significant di&erence is observed in this parameter between the HPDC values and the new meas-
uring system values. The data obtained in the HPDC machine shows the same value (635mm) in all 
the shots while a more accurate data is observed using the new control system (data mainly between 
634-639mm). This di&erence has a impact in the quality of the parts. The melt was introducing in the 
cavity with low speed and it produced a pre-solidifications in the casting component.
S3: stroke of the third phase (mm).
There is a significant di&erence between the HPDC values and the new measuring system values. 
The data is discretized by the HPDC machines in five main groups (29, 30, 31, 32 and 33 mm) and 
the analysis after the implementations shows a more accurate information (the data is overestimat-
ed with values mainly going from 31 to 37 mm). This di&erence has an impact on the quality of the 
component due to the di&erence in aluminum volume to feed the solidification process. Also the 
pressure curve morphology was di&erent in the several injections.
BT: Thickness of the biscuit (mm)
The data obtained from the HPDC machine is not discretized. The values obtained by both systems 
follow the same trend, even if they have di&erent absolute values, being the data from the new con-
trol system overestimated. The thickness obtained by the HPDC machine mainly goes from 15 to 25 
mm, while the data obtained by the measuring system goes from 30 to 40 mm.
As a summary, the HPDC machine discretize the values and important process information is losing. 
The information obtained by the new implemented method gives a more accurate and reliable on 
the critical values.
DATA STANDARDIZATION CP (Commutation point)
CP is automatically calculated by the system without any coherent repeatability in two di&erent 
injection curves (curves A and B) are shown on the following curves:

F"gure 10 : Examples of the CP calculat!on !n two !nject!on curves.
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Azterlan adjusted the way how is calculated the CP to a more accurate value (CPV) is modified and 
a new variable called CPV is generated. It is calculated by considering that the CP point begins when 
the velocity is 0,5m/s

F"gure 11 : CPV result on an !nject!on curve after the calculat!on adjustment.

F"gure 12 : Examples of the S3 calculat!on !n two !nject!on curves.

S3 (3 phase stroke)
An example on how the S3 is automatically calculated in two di&erent injection curves are 
shown on the following curves (curves C and D):

After a deep analysis on several injection curves performed by an Azterlan technician the way 
how is calculated the S3 is modified and a new variable called S3V is generated. It is calculated 
by considering that the S3 point begins when the velocity drops to 0,5m/s after the second 
phase.
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F"gure 14 : Results of the vacuum sensor read!ngs.

F"gure 13 : New S3 result on an !nject!on curve after the calculat!on adjustment.

After fitting the new S3 calculation more stable results were obtained with less dispersion 
comparing with the previous calculation.
DIE SENSORS IMPLEMENTATION
Vacuum sensor (vacuum inside cavity & vacuum in the pipe). The readings of the sensors are:
  - - -
Vacuum measured in circuit #1 (grey) was 220mbar (so 780mbar of depression).
Vacuum measured in circuit #2 (yellow) was 50mbar (so 950mbar of depression).
Vacuum measured inside the mold’s cavity (blue) was only 860mbar (so 140mbar of depres-
sion).

There is a significant vacuum di&erence on the readings given by the vacuum system and the 
sensor in the pipe and the values given by the sensors implemented on the die. It is showing 
that the importance to implement this sensor in order to have a reliable and accurate data.
Internal pressure sensor (hydraulic pressure and intensification time versus internal cavity 
pressure)
Here it is showed how the hydraulic pressure and its curve impacts in the internal cavity pres-
sure (transmitted from the melt to the sensor). There is no linear relation, between hydraulic 
pressure values and actual values inside the cavity. A 8% of delay in build up pressure (TN from 
525 to 569 ms) translates in 25% of the cavity pressure in P2 (from 420 to 317 bar). Pressure 
di&erence on the casting means a di&erence on the solidification of the part. Note that P1 is 
una&ected and is kept at 490 bar. The sensor which is placed close to the gate does not de-
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tect any value deviation when the pressure curve has other performances, however the sensor 
which is not so close to the gate is significant more sensible to the build up pressure changes.

F"gure 15 : Results of the !nternal pressure sensor read!ngs.

F"gure 16 : Curves of the fast temperature sensor read!ngs w!th the !nject!on curves

Fast Temperature sensors (metal front, filling pattern under vacuum)
In this case, for the very similar piston movement (red line), the metal front is significantly 
di&erent. The technical reason is that the vacuum is sucking the melt in an uncontrolled way 
generating prefilling on the castings having a direct impact on the casting quality.
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After analysing these fast temperature sensors curves, one of the conclusions is that there 
could not be a direct relation between plunger stroke and metal front position during cavity 
filling when the vacuum system is not properly adjusted or set up. It is important that the 
foundry process engineers get involved on the selection and definition of the sensors location 
and the calculation and understanding of the representative variables to be extracted from 
these sensor curves.

4. CONCLUSIONS
• HPDC is a complex process involving many variables that can benefit from INDUSTRY 4.0. 
solutions as the standard measuring system developed by Azterlan and Electronics GmbH.
• Reliable, accurate, homogeneous, standardized data is a must in order to be compared and 
further treated to have the best quality control about the process:
- Reliable and accurate: No discretization of the variable to have most reliable information 
about the process. Basic HPDC variables are not homogeneous from one machine to another 
and these variables fall short representing what it is actually happening inside the cavity.
- Standardized: Signals must be always processed the same way. For example, actual CP (switch 
point from first to second phase) or S3 (intensification stroke) are not calculated in the same 
way from one machine to another.
- Comparable: Once data is accurate and standardized; it can be compared among di&erent 
production cells and time periods. 
- Integration. The di&erence variables of the processes coming from peripheral equipment 
could be integrated in the standard measuring system developed by Azterlan and Electronics 
GmbH (flow of the realease agent, vacuum variables, ...).
• The internal pressures sensors, vacuum sensors and fast temperature sensors provide more 
reliable and accurate information about the process than the basic HPDC injection curve vari-
ables. Their implementation could make in a modular and scalable manner, and mostly for the 
most complex dies or castings.
• All process data provided must capture, digitalize, organize, trace and store in customized 
developments. Finally a predictive control system can run by artificial intelligence that moni-
tors and controls the whole process.
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MAKING ALUMINIUM CASTINGS IN GREEN SAND: 
EXPLORING THE BENEFITS AND CHALLENGES

Per Larsen 
DISA Industries A/S, Taastrup, Denmark

ABSTRACT
Th!s paper looks at the opportun!t!es and challenges !nvolved !n cast!ng alum!num !n green sand. Potent!al 
benef!ts !nclude cost sav!ngs, flex!b!l!ty, speed and rap!d prototyp!ng.
Th!s paper w!ll cons!der the e&!c!ent product!on !n green sand of safety-cr!t!cal alum!num components as 
well as parts w!th less demand!ng mechan!cal propert!es. Large and smaller product!on volumes are also 
dealt w!th.
Th!s paper w!ll also show that the green sand process’s h!stor!cal reputat!on for poorer d!mens!onal accuracy 
and undes!rable m!crostructures assoc!ated w!th the slower sol!d!f!cat!on process !s unjust!f!ed.

Keywords: green sand, alum!n!um, low pressure pour!ng, product!v!ty, mechan!cal propert!es
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1. INTRODUCTION
The green sand process !s well known for produc!ng h!gh qual!ty !ron cast!ngs e&!c!ently and !nexpens!vely. 
Grow!ng global demand for alum!n!um cast!ngs comb!ned w!th mount!ng pressure to cut costs !s lead!ng 
more foundr!es and manufacturers to explore the green sand process for alum!n!um cast!ngs.
Lower cost per cast!ng along w!th other advantages l!ke flex!b!l!ty and short lead t!me from CAD des!gn to 
start!ng product!on are the rewards for successfully transferr!ng the benef!ts of the green sand process en-
joyed by !ron foundr!es to the product!on of alum!n!um components.
Th!s art!cle !nvest!gates the opportun!t!es and challenges of e&!c!ently produc!ng alum!n!um cast!ngs !n gre-
en sand. It cons!ders both safety-cr!t!cal alum!n!um components and those w!th less str!ngent demands on 
mechan!cal propert!es, as well as h!gh and low product!on volumes. 
H!stor!cally, green sand cast alum!n!um parts have had a reputat!on for lower d!mens!onal accuracy and a less 
des!rable m!crostructure caused by slow cool!ng. Ne!ther of these !s now just!f!ed, as w!ll be shown below.

2. MOULDING:
Green sand moulds can be produced both vert!cally and hor!zontally, w!th vert!cal mould!ng del!ver!ng the 
h!ghest product!on rates.

F"gure 1 : The s!x steps of the vert!cal mould!ng process

F"gure 2 : DISAMATIC C3-150-B w!th a mould s!ze of 650x530 mm

The s!x operat!ons of the vert!cal mould!ng process are shown !n F!gure 1. The DISAMATIC® vert!cal mould!ng 
l!nes ach!eve very h!gh mould!ng rates of up to 555 moulds per hour w!thout cores and up to 485 moulds per 
hour w!th cores. W!th!n the mould!ng cycle, !t !s poss!ble to set feeder sleeves and/or f!lters.
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F"gure 3 : DISAMATIC C3-150 w!th sand plant

However, DISA now suppl!es vert!cal mould!ng l!nes des!gned for lower mould!ng rates start!ng at 150 moul-
ds per hour w!thout cores and 120 moulds per hour w!th cores. The!r start!ng pr!ce !s approx!mately a th!rd 
of the cost of the h!gh-speed vert!cal l!nes ment!oned above. Th!s makes the vert!cal mould!ng process both 
poss!ble and econom!cal for smaller product!on volumes. Fast pattern chang!ng also makes !t su!table for 
short ser!es product!on down to a few cast!ngs per run. F!gure 2 shows the DISAMATIC C3-150 mould!ng 
mach!ne that produces up to 150 moulds per hour w!th a mould s!ze of 650 x 530 mm. The compact des!gn 
of the mould!ng l!ne takes up a m!n!mum of floor space.

Sand plants are available that match the needs of these lower-output moulding lines, delivering 
less sand per hour and designed with a strong focus on keeping the investment at a minimum. 
An example of such a sand plant is seen in Figure 3. Combining the DISAMATIC C3-150 with 
such a sand plant results in a very competitive price of around (1 million for both moulding line 
and sand plant, with the final cost depending on the scope of each individual project.
The green sand process also o&ers a high degree of flexibility. For instance, producing 120 
moulds with cores per hour gives a cycle time of 30 seconds. That allows plenty of time for 
pouring and any manual interventions required; for example, setting complex cores that are 
not glued together. This gives a degree of flexibility unusual in vertical mould making.
Horizontal moulding using matchplate technology is an attractive alternative to vertical mould-
ing, especially with lower production volumes and when high flexibility is required. It employs 
the well-known horizontal principle. Existing pattern plates for horizontal equipment can usu-
ally be transferred to matchplate moulding machines with little e&ort.

3. MOULDING MATERIAL COMPOSITION:
The green sand moulding material for aluminium components is usually silica sand bonded 
with bentonite and water. The table below shows the recommended moulding material prop-
erties for aluminium applications using vertical moulding. These are similar to the parameters 
used for cast iron components but, as with cast iron applications, they will have to be adjusted 
for each individual aluminium application, for example, if the casting is thin walled or has heav-
ier sections.
Coal dust can be used but is not necessary for aluminium. Moisture levels are kept low, pref-
erably below 3%, to minimise hydrogen pickup. After casting, the green sand will be reused 
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after reconditioning with added water, bentonite and new sand to compensate for the small 
amount lost during casting. Hence the disposal costs per casting are low compared to other 
sand-based processes.
As the pouring temperature of aluminium is far below the fusion temperature of silica sand, 
the green sand mould can be easily broken to extract the casting once it has solidified and the 
moulding sand returned to the sand plant. The casting usually requires little cleaning to remove 
any adhered sand.

Table 1 : Recommended sand propert!es for alum!n!um appl!cat!ons (650x535 mm mould)

4. ADVANTAGES OF THE GREEN SAND PROCESS:
The green sand process o&ers numerous advantages: 
• Optimised solutions for production rates ranging from below 100 to 555 moulds per hour;
• Allows a simple and proven core setting process. That makes creating hollow parts straight-
forward, with speeds from below 100 up to 485 cored moulds per hour;
• When changing tooling to produce a new component, the moulding line only halts for one or 
two minutes;
• Low disposal quantity compared to chemically bonded sands
• Initial pattern costs are low: depending on size, complexity and country of origin, pattern 
prices start around (3,500;
• Pattern costs can be optimised by careful material selection. Depending on the required pat-
tern service life, everything from hardwood to tool steel can be used;
• Pattern lifetime is high: one steel pattern can produce several hundred thousand moulds;
• Even for high production volumes, normally only one set of pattern plates is needed. Keeping 
one spare set on site will assure continued production in case the first set is damaged;
• Pattern maintenance costs are low due to their long service life and only having one produc-
tion set of pattern plates to maintain for each part;
• Lead times from CAD design to the first casting prototypes and to the start of series produc-
tion are both short, thanks to simple and inexpensive tooling. Thereafter, changes to gating 
and feeding systems are easy, fast and cheap to make.

5. POURING THE MOULD: 
Aluminium forms oxides very quickly; these harm its aesthetics and mechanical properties. 
Gravity pouring from the top of the mould can generate these unwanted oxides. To achieve the 
best possible mechanical properties, another way of pouring is needed. 
A better alternative is low-pressure pouring through an inlet positioned low down on the side 
of the mould. Filling from the bottom up combined with a properly designed gating system 
that incorporates low melt front velocities makes it possible to achieve laminar flow and have 
full control over the liquid aluminium’s inflow, minimising oxide formation. Mould filling speed 
is no longer dependent on gravity and the metal flow rate profile can be easily optimised for 
each individual component.
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F"gure 4 : Low-pressure f!ll!ng system for vert!cal green sand cast!ng (schemat!c)

F"gure 5 : The nozzle of the pour!ng un!t docked onto the s!de of the mould

F"gure 6 : Standard !nlet pour!ng system on pattern plate



181

The principle of low pressure pouring for vertically-parted moulds is shown schematically in 
Figure 4. A close-up of the nozzle of the pouring device in contact with the green sand mould 
can be seen in Figure 5. The associated first section of the gating system is shown in Figure 6.

A simple, small and inexpensive core is placed in a specific area just above the inlet channel. 
The core print for this core can be seen Figure 6. After filling the mould, a pneumatic cylinder 
pushes this core into the channel to block it and prevent any melt from escaping from the 
channel. This makes it possible to move the pouring nozzle away from the mould as soon as 
mould filling has finished, allowing the mould transport to take place and permitting typical 
production speeds of up to 300 moulds per hour. Actual cycle times depend on the amount of 
melt to be poured. DISA has produced a 30kg engine block with a 15 second cycle time.
This variant of low-pressure pouring of aluminium sand castings not only helps to improve the 
mechanical properties, it also fully automates the pouring process. As can be seen in Figure 
6, the channels can be very short and, furthermore, a conventional pouring cup is not needed, 
all of which improves the metal yield compared to conventional gravity casting with pouring 
from the top of the mould. Smaller, compact gating systems also mean that there is more space 
available on the pattern plate to accommodate more cavities.

F"gure 7 : Pour!ng arm

For aluminium parts with less stringent demands on their mechanical properties, gravity pour-
ing of green sand moulds is a good alternative. This can be done both by hand and automat-
ically. Hand pouring requires little investment and o&ers high flexibility, making it well suited 
to shorter series. Automated pouring can be done with a stopper-rod-based system or using 
a robotic pouring arm as is often seen in gravity die casting foundries (see Figure 7). These 
solutions are suitable for longer series and where better control over the process is needed.

6. METALLURGY:
Apart from mould filling, handling the metallurgy correctly is also important when aiming to 
achieve the best possible mechanical properties for aluminium castings produced in green 
sand. 
Castings poured in green sand moulds have a lower cooling rate. This makes it more suited for 
parts with thinner wall thicknesses, from 3mm up to approximately 10mm, where cooling pow-
er is less critical. However, thicker walled parts can still be suitable for the green sand process, 
as will be shown with an example of a brake caliper below.
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F"gure 9 : Left (Reference blocks added to pattern plates) – Centre (Reference !mpress!ons the mould) – R!ght (Lasers 
measur!ng)

F"gure 8 : Left (M!crostructure of brake cal!per) – R!ght (P!cture of brake cal!per) 

Modification of the silicon phase has been achieved with strontium, making it possible to have 
continuous production flow between treatments. An example of a microstructure achieved in 
green sand after treating with 230ppm strontium can be seen in Figure 8. The alloy used was 
a standard aluminium silicon magnesium alloy (AlSi7Mg0.3). 
Although this brake caliper had a relatively heavy cross section (its typical wall thickness is 22 
mm), the obtained mechanical properties were excellent and exceeded the customer specifi-
cations:
• Elongation (%): 4
• Yield strength (MPa): 233
• Tensile strength (MPa): 270
These mechanical properties were measured on test bars machined from the casting with a T6 
heat treatment. The melt used had been degassed to a density index of 0.75%.

7. ACCURACY:
Traditionally, aluminium sand castings have had a reputation for lower dimensional accura-
cy. The accuracy of castings produced by automated moulding, in green sand has improved 
over the years, today achieving as little as 0.1mm machine-related mismatch. State-of-the-art 
systems for in-line checking of mismatch, mould gaps and so on just before the moulds are 
poured give extra protection against possible dimensional problems. This is the job that DISA 
MAC (Mould Accuracy Controller) does for vertical moulds.
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This system is based on reference blocks added to each of the four corners of the pattern plates 
which leave corresponding impressions in both mould halves (see Figure 9). After the mould 
is closed, lasers measure the positions of these reference impressions in the mould halves, just 
before the moulds are cast. This makes it possible to calculate mismatch and other dimension-
al values. Using sophisticated software, the system detects and measures mismatch with an 
accuracy of +/- 0.05mm – well below the average sand grain size of approximately 0.15mm.
Operators can directly read the current values for each mould on the screen of the moulding 
machine. In the event of a problem, they automatically receive warning messages and the cast-
ing process can automatically be stopped, for example, if mould gaps appear. Receiving early 
warnings gives enough time to react before a real problem arises. Real-time data can be ac-
cessed via the operator’s screen on the moulding machine while historical data can be viewed 
and analysed using DISA Monitizer® on a PC.
With a machine-related mismatch of less than 0.1mm and by employing the DISA MAC moni-
toring system, the dimensional accuracy of aluminium sand castings is no longer an issue.

8. ABILITY TO REDUCE THE WEIGHT OF PARTS:
The drive to reduce a component’s weight does not stop after converting it to aluminium. Be-
ing able to cast sections with low wall thicknesses with high quality is of great importance here, 
especially when designing structural elements. In-house tests at DISA were conducted with a 
generic casting with a hat-shaped geometry that emulated thin walled casting geometries (see 
Figure 10). 

F"gure 10 : Gener!c th!n walled cast!ng

F"gure 11 : M!crostructure
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Table 2 : Examples of cast!ng alum!n!um !n green sand

The outside dimensions of the casting were 300 x 120 x 80 mm with a 3mm wall thickness. 
The part was cast with the low pressure pouring system described above. This, together with a 
properly designed gating system, resulted in a very controlled filling pattern and made it pos-
sible to use a pouring temperature of 725°C. The microstructure of the casting can be seen in 
Figure 11 showing a fine dendritic structure.
For automatic green sand moulding, the patterns only need to be preheated to a temperature 
5°C (9°F) above the temperature of the mixed green sand, which typically is around 45 °C. 
When preheated, the patterns are still safe to handle manually without risk of burn injuries.

9. MEETING PRESENT AND FUTURE DEMANDS FOR CASTING PRODUCTION:
State-of-the-art tools (E.g. Monitizer | PRESCRIBE) are now being implemented in green sand 
foundries that support the drive towards consistently high casting quality. These tools have 
their origin in the Industry 4.0 approach. DISA o&ers a complete digital package for collecting, 
storing, exchanging, monitoring and analysing this process data which helps foundries to min-
imize scrap rates towards the target of zero scrap. 
Process parameters that influence quality, such as pouring temperature and sand properties, 
are digitally collected and stored together with corresponding scrap data. Artificial Intelligence 
(AI) is then applied to analyse these huge amounts of data and to obtain data-based conclu-
sions on what the root cause(s) of any possible defects is.
Digital systems and AI make it possible to identify the relationships between hundreds of dif-
ferent process parameters that lead to scrap – relationships that are impossible to accurately 
describe manually due to the volume of data and the sheer complexity of the interconnections 
between the many variables involved in the entire foundry process. Systems now under devel-
opment will reliably trace individual castings and link each one to the process parameters that 
created it, making analysis even more precise and e&ective. 
Many di&erent casting types can be made in green sand, ranging from safety critical parts to 
less demanding components. Seven examples of the many di&erent types of aluminium cast-
ings already being produced in green sand are shown in the table below.
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F"gure 12 : Control arm

F"gure 14 :Transm!ss!on hous!ng

F"gure 16 :Gas valve

F"gure 18 :Flange

F"gure 13 : Brake cal!per

F"gure 15 : Intake man!fold

F"gure 17 : Eng!ne block
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10. TAKE FULL ADVANTAGES OF THE GREEN SAND PROCESS:
Most parts are designed with a production process in mind. The full potential of green sand can 
be reached by designing castings for the green sand process. This way, further weight reduc-
tion, design flexibility, productivity gains and, of course, cost savings can be achieved. 
Examples of valuable design adjustments that make the most of the green sand process in-
clude: designing parts with hollow sections for weight reduction; optimising wall thickness to 
achieve uniform stress levels while maintaining wall thickness at 3mm or more; adding ribs to 
increase sti&ness; designs that allow good filling/feeding during casting; and avoiding pockets 
that are too deep and narrow.
Taking full advantage of the potential in the aluminium green sand process ideally starts with 
the casting designers. For instance, US casting designers have long produced component de-
signs that make full use of the green sand process’s advantages. This is reflected in a signifi-
cantly higher concentration of green sand aluminium foundries in the US compared to other 
regions around the world.      

11. CONCLUSION:
Both safety-critical aluminium castings and castings with less stringent demands on their me-
chanical properties can be feasibly produced in green sand moulds. Moulding systems available 
today can deliver production speeds of several hundred moulds per hour, but lower through-
puts of fewer than 100 moulds per hour are also e,ciently served by green sand lines.
It does not make sense to produce every aluminium casting in green sand and this article does 
not claim this. Instead, the suitability of each component and application should be judged 
individually. With the widely-known ability – particularly amongst automotive manufactur-
ers and suppliers – of green sand moulding to reduce costs and increase freedom of design, 
bringing aluminium and the green sand process together looks like an increasingly attractive 
combination.
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ABSTRACT
Compos!te mater!als are hav!ng more attent!on and tak!ng place !n our da!ly l!fe w!th advance appl!cat!ons. 
In most appl!cat!ons, the ma!n purpose of add!ng re!nforcement to the matr!x !s to !ncrease strength and 
st!&ness of the matr!x. In th!s study, metal matr!x compos!tes were stud!ed to develop wear res!stance p!ston 
r!ng of eng!ne p!stons of small-scale unmanned a!rcraft. Convent!onal p!stons are produced by Al-S! alloys 
hav!ng h!gh temperature res!stance w!th add!t!on of 1 wt. % each of Cu, Mg and N!. P!stons are generally deg-
raded from the crown part due to the h!gh temperature cycle load and fat!gue. Therefore, the head of p!ston 
should be mod!f!ed to !ncrease the p!ston l!fe. For th!s purpose, the mater!al of p!ston head was replaced 
w!th the metal matr!x compos!te mater!al !n th!s study. The matr!x of th!s compos!te !s near eutect!c Al-S! 
powder w!th add!t!on of 10 wt. % s!l!con carb!de part!cles (F320 type) as a re!nforced mater!al. Product!on 
was taken place by us!ng squeeze-cast!ng techn!que.

Keywords: Alum!num matr!x compos!tes, eng!ne, squeeze cast!ng, compos!te p!ston, unmanned a!rcraft

ÖZET
Bu çalı%mada, kompoz!t malzemeler, küçük ölçekl! !nsansız hava araçlarının motor p!stonlarında kullanılmı%tır. 
Geleneksel p!stonlar, !çer!s!nde a"ırlıkça % 1 Cu, Mg ve N! bulunan, yüksek sıcaklık dayanımına sah!p Al-S! 
ala%ımlarından üret!l!r. P!stonlar, yüksek sıcaklık dev!r yükü ve yorulma neden!yle genell!kle tepe kısmından 
deforme olur. Bu nedenle, p!ston ömrünü artırmak !ç!n p!ston ba% kısmı mod!f!ye ed!lmel!d!r. Bu amaçla, bu 
çalı%mada p!stonun yanma odasına bakan ön tarafına metal matr!sl! kompoz!t yerle%t!r!lm!%t!r. Bu kompoz!t 
malzeme, a"ırlıkça %10 s!l!syum karbür parçacık takv!yel! ötekt!k Al-S! tozundan olu%maktadır.
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1. INTRODUCTION
In the !ndustry, most p!stons are produced Al-S! alloys that have h!gh temperature res!stance [1]. Three of 
them are l!sted on table 1. The f!rst compos!t!on !s typ!cal Al-S! eutect!c alloy w!th add!t!on of 1 wt. % each 
of Cu, Mg and N!. The ma!n reason why Cu, Mg and N! are added !s to !ncrease the strength of the alloy. The 
second and the th!rd compos!t!ons are hypereutect!c Al-S! alloy. H!gher S! content prov!des lower expans!on 
coe&!c!ent and h!gher wear res!stance. However, !t decreases the strength of the p!ston.

Table 1 : Typ!cal P!ston alloys w!th the!r compos!t!ons  wt. %  [2]

F"gure 1 : Opt!cal !mage of !n!t!al hypoeutect!c Al–10S! alloy w!th 50 � scale [5]

The typ!cal p!stons are produced by us!ng two ma!n steps; forg!ng and mach!n!ng. F!rstly, the rod of alu-
m!num !s cut to des!red d!mens!ons. Then, these p!eces are hot forged to obta!n sem!f!nal products. After 
forg!ng operat!on, they are heat treated accord!ng to the!r compos!t!on. F!nally, they are mach!ned. On the 
other hand, the ma!n a!m of th!s study !s to develop a spec!al process!ng techn!que for product!on of an alu-
m!num alloy-based ceram!c part!culate re!nforced compos!te eng!ne p!ston for unmanned l!ght a!rcraft. The 
local re!nforcement by S!C powders !n p!ston-r!ng segment !s a major !nterest f!eld of th!s study. To have a 
homogenous d!str!but!on of S!C part!cles !n a narrow sect!on of p!ston head, a comb!nat!on of powder metal-
lurgy and squeeze cast!ng techn!ques !s requ!red. Therefore, two d!&erent methods were used to alum!num 
alloy-based metal matr!x compos!te p!stons as the deta!ls are g!ven below:
1. The f!rst method !s S!C part!cles corporat!on v!a vortex techn!que !n !nduct!on furnace. After complete 
wett!ng S!C part!cles !n Mg mod!f!ed Al-S! eutect!c alloy, the squeeze cast!ng process of cyl!ndr!cal shape 
preforms was performed by us!ng a h!gh pressure vert!cal hydraul!c press.
2. The second method !s m!x!ng Al-S! eutect!c powders w!th S!C powders for a per!od of t!me !n V type pow-
der m!xer, then cold press!ng !nto a rectangular shape us!ng a double act!ng hydraul!c press. After compac-
t!on step, wh!le the green powder compact !s !n the mold cav!ty, the same Al-S! eutect!c alloy was prepared 
!n an !nduct!on furnace and poured on top of compact and f!nally melt !nf!ltrat!on for complete penetrat!on 
through preform.
The heat treatment of p!ston alloy !s generally T5 and T6. They are cons!sted of three steps; solut!on treat-
ment, quench!ng and age!ng [3]. The a!m of solut!on treatment !s to d!ssolve pr!mary soluble phases hav!ng 
Cu and Mg dur!ng sol!d!f!cat!on, to homogen!ze the alloy!ng elements and to mod!fy S! part!cles.
The m!crostructure of Al-S! cons!sts of coarse S! pr!mary phases, need-l!ke eutect!c phases and ਞ (Al) pha-
ses. F!gure 1 !llustrates m!crostructure and SEM !mages of hypoeutect!c Al–10S! alloy. Increas!ng S! content 
!ncreases the pr!mary S! phases. Increas!ng pr!mary phases leads to !ncrease !n hardness due to presence of 
pr!mary s!l!con [4]. 
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F"gure 2 : E&ect of external pressure on the morphology of squeeze cast alloy: (a) 0 MPa, (b) 
20 MPa, (c) 53 MPa, (d) 106 MPa, (e) 171 MPa, (f) 211 MPa [12].

F"gure 3 : M!crostructure of Al-7 % wt. S! + S!C part!cles (a) !nvestment cast and (b) pressure 
d!e cast [13].

Squeeze-cast!ng method !s used to produce compos!te p!stons !n th!s study s!nce squeeze cast!ng has some 
advantages as follows:
1. O&er!ng complex shape and d!mens!on than other manufactur!ng methods
2.  Less poros!ty
3. Good surface texture
4. F!ne m!crostructures w!th h!gher strength components
5. No waste mater!al.
As !t !s ment!oned above, squeeze-cast!ng o&ers have super!or mechan!cal propert!es, f!ner gra!n s!ze and 
more homogenous m!crostructure [11]. F!gure 2 and f!gure 3 show us the e&ect of pressure on m!crostruc-
ture of product.

Apply!ng pressure on the sol!d!f!cat!on of metal could change l!qu!ds temperature of alloys. Th!s !s deduced 
by the Claus!us - Clapeyron equat!on [14].

The mechan!cal propert!es of convent!onal p!ston alloys are l!sted on table 2. Here, there are three d!&erent 
alloys. Two of them are near eutect!c and the one of them !s hypereutect!c alum!num - s!l!con alloy. Th!s 
table shows that although the add!t!on of Cu, Mg and N! !ncreases the strength of alloy, the add!t!on of S! 
decreases the strength of alloy.
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Table 2 : Mechan!cal propert!es of p!ston alloys [10]

Table 3 : Deta!led des!gnat!on of the spec!mens

EXPERIMENTAL PROCEDURE
1. Select"on and Preparat"on of Raw Mater"als
In th!s project, the p!ston was produced !n two parts. The f!rst part !s metal matr!x compos!te and the second 
part !s Al alloy. Al alloy part !s cons!sted of Al-S! eutect!c alloy w!th add!ng 2.5 wt.% copper and 1.0 wt.% 
magnes!um. On the other hand, the compos!te part was created by three d!&erent ways and compos!t!ons. 
The f!rst one was performed by only add!ng 10 wt. % s!l!con carb!de part!cles to the Al-12S!-2.5Cu-1Mg wh!ch 
!s ment!oned above !n l!qu!d form. The type of s!l!con carb!de !s F320 hav!ng an apparent dens!ty of 1.29 – 
1.35 g/cm3, a bulk dens!ty of 3.4 g/cm3 and the average powder s!ze !s 29.2 ± 1.5 ࠻. The carb!de powders 
were suppl!ed by KLA Exalon, Norway [8]. The second compos!te part was formed by us!ng pure Al powder 
hav!ng 44.0 ± 1.5 ࠻ part!cle s!ze for matr!x !nstead of Al alloy !n l!qu!d state. The amount and the type of the 
re!nforced part!cle are the s!m!lar to the compos!t!on of the f!rst compos!te part. F!nally, the th!rd compos!te 
part was formed by us!ng Al-S! eutect!c powder w!th 44.0 ± 1.5 m part!cle s!ze for matr!x !nstead of Al alloy 
!n l!qu!d state. The amount and type of re!nforced powders are the same !n the all compos!tes. That !s to say, 
!n th!s exper!ment only the matr!x mater!al was changed. The des!gnat!on of the spec!mens !s l!sted !n the 
table 3.

2. Cast"ng of P"ston Alloy
After preparat!on of raw mater!al, the cast!ng process was carr!ed out. In th!s work, p!stons were produced 
!n two parts as !t !s ment!oned before. The f!rst part !s compos!te product!on for p!ston head and the second 
part !s !nf!ltrat!on of Al alloy. F!rstly, the p!ston head was produced. After that, the rest of the part was produ-
ced by !nsert!on cast!ng. The product!on flow chart !s also schemat!cally shown !n f!gure 4
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F"gure 4 : Product!on flow chart of !nsert!on cast!ng of MMC’s alum!num p!stons developed !n th!s work.

Sample 1 refers to Al-12S!-2.5Cu-1Mg alloy !n l!qu!d form + 10 wt.% S!C !nf!ltrated w!th Al-12S!-2.5Cu-1Mg alloy. 
To form th!s compos!te, f!rstly, alum!num was put !nto the cruc!ble. When alum!num melted at 680 0C, s!l!con 
part!cles were put !nto a melt!ng pot. After s!l!con was d!ssolved !n alloy, copper and magnes!um were added 
!nto the l!qu!d alloy. After all the alloy!ng elements was d!ssolved !n the cruc!ble, S!C powders were added to 
the alloy wh!le the alloy !s !n mushy state. At th!s t!me, the alloy was m!xed w!th the help of the graph!te rod 
unt!l all S!C part!cles were completely wetted. Then, the furnace was turned on, and the temperature was 
aga!n !ncreased to 680 0C. Then, the compos!te alloy was poured !nto the mold. 
Sample 2 refers to pure Al powder + 10 wt. % S!C powder preform !nf!ltrated w!th l!qu!d Al-12S!-2.5Cu-1Mg 
alloy. The powder s!ze of pure Al !s approx!mately 44.0 m. To produce th!s compos!te, f!rstly, the Al powder 
and 10 wt.% of S!C part!cles, whose propert!es are expla!ned before, were put !nto V shape m!xer to m!x ho-
mogeneously. They were m!xed for about 75 m!nutes. Meanwh!le, the d!e was heated up to 80-100 0C. After 
m!x!ng the powders, th!s m!xture was placed !nto the squeeze-cast!ng d!e, and they were pressed at 500,000 
N for 10 seconds. Then, the pressure was released After these operat!ons, the p!ston heads are ready for the 
!nsert!on cast!ng part.
Sample 3 refers to Al-12S! powder + 10 wt. % S!C powder preform !nf!ltrated w!th Al-12S!-2.5Cu-1Mg alloy. The 
exper!mental procedures are the same as the product!on of “sample 2”. However, !n th!s sample, the Al-S! 
eutect!c powder was used as a matr!x mater!al !nstead of pure Al powder. The powder s!ze !s about 50.0 �m.
After compos!te heads were produced, the rest of the p!stons were produced by us!ng compos!te heads. Alloy 
preparat!on !s the same as the product!on of sample 1. However, !n th!s stage, S!C part!cles are not used. After 
alloy was produced, mold was heated at approx!mately 100 0C. The molten alloy was poured on the compo-
s!te head, wh!ch !s !n the mold. The pour!ng temperature was approx!mately 730 0C. Cast!ng and sol!d!f!cat!on 
t!me was approx!mately 25 seconds. After pour!ng, 680,000 N pressure was appl!ed for 10 seconds. Then, the 
pressure was removed. The sem!-f!nal product wh!ch !s shown !n f!gure 4 was produced.

3. Heat treatment of Compos"te P"stons
After produc!ng sem!-f!nal p!stons, “sample 2” and “sample 3” were s!ntered at 560 0C for 85 m!nutes. For 
th!s operat!on, the samples are f!rstly put !nto the furnace at 25 0C. The furnace was sw!tched on and started 
to heat w!th the 3 0C/m!n heat!ng rate. When the furnace was heated up to 560 0C, the samples were hold 
on th!s temperature for 85 m!nutes. Then, they were cooled !n a!r. 
After s!nter!ng sample 2 and sample 3, all sem!-f!nal products !nclud!ng sample 1 that were produced by us!ng 
squeeze-cast!ng mach!ne were heat-treated. For these samples, T6 heat treatment was appl!ed. The samples 
were heated to 520 0C w!th aga!n 3 0C/m!n heat!ng rate, and hold on for 2 hours at th!s temperature. Then, !t 
was rap!dly cooled to room temperature !n cold water. After that, they were aged. For age!ng, products were 
heated to 180 0C for 6 hours.

4. Mach"n"ng Operat"on
Heat-treated sem!-f!nal products were obta!ned up to here. P!ston should be mach!ned to des!red d!mens!ons 
and propert!es to f!t the eng!ne appropr!ately. P!ston des!gn was not changed !n th!s project. Therefore, the 
sem!-f!nal p!stons were mach!ned accord!ng to the pr!or p!ston. For th!s purpose, the d!mens!ons of the pr!or 
p!ston were measured. W!th the help of these d!mens!ons, techn!cal draw!ng of p!ston was made. P!stons 
were mach!ned accord!ng to these techn!cal draw!ngs.
After mach!n!ng operat!on, the p!stons were ready to f!t eng!ne and work. The p!stons that were mach!ned are 
shown !n f!gure 5. In th!s work, totally 4 p!stons were produced.
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F"gure 5 : P!stons after squeeze cast!ng and mach!n!ng

Table 4 : Chem!cal analys!s results !n wt % of the p!stons produced for th!s study.

5. Mater"al Character"zat"on
The p!stons were character!zed accord!ng to the!r phys!cal and chem!cal propert!es. They were exam!ned w!th 
spectrometer analys!s mach!ne, m!cro-hardness test!ng mach!ne, 3-po!nt bend!ng test, X-Ray d!&ract!on test 
and opt!cal m!croscope analys!s.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Chem"cal Analys"s
At the beg!nn!ng of th!s study, the chem!cal analys!s of the convent!onal p!ston (C. P!ston) was done. Accor-
d!ng to th!s chem!cal compos!t!on, the mater!al of the novel p!stons was determ!ned. The chem!cal analys!s 
results of all spec!mens are shown !n Table 4 below. These results belong the Al alloy part of the novel p!stons. 
All p!stons are cons!sted of Al, S!, Cu and Mg.

2. Hardness Results
The hardness !s an !mportant mechan!cal property for the p!stons. P!stons are exposed to h!gh temperature 
and wear [7], [9]. Therefore, !t shall be su&!c!ently hard to meet the requ!rements. For th!s reason, the hard-
ness of the samples was measured. In the follow!ng, the hardness prof!les of each samples are g!ven. 
The average hardness was measured as 117.0 HV for the convent!onal p!ston, 136.5 HV for Sample 1, 114.0 HV 
for Sample 2, 135.4 HV for Sample 3. Sample 1 and 3 have h!ghest and nearly the same hardness value. Howe-
ver, Sample 2 has the lowest hardness value due to !ts compos!te part. Its compos!te part !s cons!sted of only 
the Al powder. There are no add!t!onal elements such as S!, Cu and Mg.
In general, !t can be sa!d that the trans!t!on reg!on has lower hardness value as !t !s seen on Sample 1 and 3 
hardness prof!le, except for Sample 2.
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F"gure 6 : V!ckers hardness prof!le of the p!stons developed forn th!s work. Var!at!on of hardness through sect!on aga!nst 
the d!stance form surface of the crown sect!on. 

F"gure 8 : Flexural test results of the convent!onal p!ston and the sample 1 [15].

F"gure 9 : Flexural test result of the sample 2.

3. 3-Po"nt Bend"ng Test
The bend!ng test was appl!ed to only the sample 2 and the sample 3. The results of the convent!onal p!stons 
and the sample 1 are taken from l!terature. Then, these results are compared to each other. 
The flexural test results, show!ng !n f!gure 8, are taken from l!terature “E&ects of S!C part!culates on the fat!gue 
behav!or of an Al-alloy matr!x compos!te” [15]. In F!gure 9 and 10, the flexural test results of sample 2 and 
sample 3. When cons!der!ng the f!gures, !t can be sa!d that the add!t!on of S!C part!cles !ncreases the flexural 
stress. However, !t decreases the duct!l!ty due to the m!smatch between the matr!x and the part!culates resul-
t!ng !n a h!gh d!slocat!on dens!ty.
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F"gure 10 : Flexural test result of the sample 3.

F"gure 11 : The XRD pattern of Al alloy part of novel p!stons.

F"gure 12 : The XRD pattern of the compos!te part of the sample 1.

4. X-Ray D"'ract"on Test
XRD tests of the novel p!stons were done !n two parts as compos!te reg!on and Al alloy reg!on. They are 
shown and exam!ned !n deta!l !n the follow!ngs.
Al alloy parts are the same !n all novel p!stons. Therefore, only one XRD analys!s was appl!ed. The XRD pattern 
!s shown !n F!gure 11 below. As !t !s seen !n the f!gure, Al2Cu, ਞ-Al, pr!mary S!, and Al4Cu2Mg8S!7 phases can be 
!dent!f!ed !n the alloy !nvest!gated. These results are expected because the alloy cons!sts of Al, S!, Cu, and Mg.

XRD analys!s was appl!ed to compos!te parts of all samples separately. In F!gure 12, the XRD pattern of the 
compos!te part of the sample 1 !s shown. Here, S!C phases are observed, and Al4Cu2Mg8S!7 phases are not 
ava!lable compared to the alloy part of the p!ston. These results are also expected because !t has S!C part!cles.
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F"gure 13 : The XRD pattern of the compos!te part of the sample 2.

F"gure 14 : The XRD pattern of the compos!te part of the sample 3.

In F!gure 13, the XRD pattern of the sample 2 !s ava!lable. Th!s reg!on cons!sts of only Al powder and S!C par-
t!cles. Therefore, as !t !s seen !n the f!gure, only the ਞ-Al and S!C phases are ava!lable.

F!nally, the XRD pattern of the sample 3 !s shown !n F!gure 14. Th!s compos!te cons!sts of Al-S! powder and 
S!C part!cles. When cons!der!ng the f!gure below, ਞ-Al, pr!mary S!, and S!C phases are observed. Th!s result !s 
also expected.
All these results show us that the preparat!on of alloy and heat treatment operat!on of the novel p!stons were 
done correctly. Expected phases are observed !n all samples.

5. M"crostructure of Samples
The m!crostructures of convent!onal p!ston, wh!ch !s etched w!th Keller solut!on of the convent!onal p!ston 
w!th d!&erent magn!f!cat!on are shown In F!gure 15. In these m!crographs, the pr!mary S! phases are also 
observed. However, apart from pr!mary S! phases !t can be seen that they are Al2Cu phases. These phases 
are marked on the m!crostructure (d). As !t !s ment!oned above, Al2Cu phases prov!de h!gher mechan!cal 
property to alloy. Espec!ally after heat treatment, Cu forms Al2Cu w!th Al [6].
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F"gure 15 : M!crostructures of the convent!onal p!ston w!th d!&erent magn!f!cat!ons, 
(a) lower magn!f!cat!on to (d) h!gher magn!f!cat!on as etched w!th Keller solut!on

F"gure 16 : M!crostructures of the compos!te parts of (a) sample 1 !n 200x magn!f!-
cat!on, (b) sample 2 !n 200x magn!f!cat!on, and (c) sample 3 !n 200x magn!f!cat!on.

F"gure 17 : The example of damaged p!stons [16].

The etched m!crostructures of the compos!te parts are shown In F!gure 16. Here, the pr!mary S! phases are 
observed !n add!t!on to S!C part!cles !n sample 1 and 3. In sample 1, the non-homogenous structure !s drawn 
the attent!on aga!n. In th!s study, the non-homogene!ty becomes the ma!n !ssue. In the l!ght of the !nformat!on 
ment!oned so far, homogene!ty of re!nforcement part!cles !s the ma!n po!nt that should be cons!dered when 
produc!ng part!cle re!nforcement p!stons or etc. Moreover, !n sample 2, only the S!C part!cles are observed 
w!th the opt!cal m!croscope.

In th!s study, the novel p!stons cons!sted of two parts. The p!ston head was produced by metal matr!x S!C 
part!cle re!nforcement compos!te. The rest !s Al-12S!-2.5Cu-1Mg alloy. It was ma!nly focused on the p!ston head 
MMC’s alloy development because the p!ston head !s the most damaged area. F!gure 17 and 18 clearly show 
why the p!ston head !s essent!al. To prevent p!stons from wear and h!gh temperature creep related damage, 
MMC’s mater!al !s to be used.
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F"gure 18 : Total deformat!on on p!ston s!mulated by Ansys stress analys!s [17].

The most cr!t!cal sect!on of a p!ston s!mulated by ANSYS software !s g!ven !n F!gure 18. In th!s f!gure, stra!n 
local!zat!on !s max!mum at the crown reg!on, and stra!n values are !n the range of 0.0088- 0.0706 mm de-
format!on under 3.3 MPa appl!ed stress reported by !n K. Sath!sh Kumar’s study [17]. Th!s study attempts to 
!mprove wear and h!gh-temperature fat!gue res!stance of p!stons head used small-scale unmanned !nternal 
combust!on eng!nes. The Ansys s!mulat!on of the p!stons shows the need and requ!rement of local re!nforce-
ment by add!ng S!C and pr!mary s!l!con phase together to !mprove h!gh temperature res!stance for fat!gue 
crack !n!t!at!on and growth

CONCLUSION
1- The sample 1 (Al-12S!-2.5Cu-1Mg alloy !n l!qu!d + 10 wt. % S!C powder preform !nf!ltrated w!th Al-12S!-2.5Cu-
1Mg alloy) revealed a non-homogenous m!crostructure wh!ch !s not acceptable for wear res!stant r!ng appl!-
cat!on. 
2- The character!zat!on of sample 2 (pure Al powder + 10 wt. % S!C powder preform !nf!ltrated w!th Al-12S!-2.
5Cu-1Mg alloy) revealed that the bond!ng of part!cles and matr!x !s weak and has poor mechan!cal propert!es 
when only Al powder !s used.
3-Among three samples produced !n th!s study, the sample 3  where Al-12S! powder + 10 wt. % S!C powder 
preform !nf!ltrated w!th Al-12S!-2.5Cu-1Mg alloy gave the best results. Th!s can be attr!buted to the presence 
of pr!mary s!l!con and S!C part!cles together !n the same matr!x.            
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ÖZET
Alüm!nyum ala%ımlarının yüksek basınçlı döküm yöntem!nde mak!ne, ek!pman, hammadde ve !nsan g!rd!le-
r!n!n yanı sıra, döküm kalıbı da oldukça öneml! b!r yer tutmaktadır. Bu g!rd!ler sonucunda ula%ılmak !stenen 
hedef; mü%ter! beklent!ler!n! tam olarak kar%ılayan, yeterl! kapas!teye sah!p, kabul ed!leb!l!r f!re oranında b!r 
proses!n sa"lanması ve talep ed!len üret!m!n yapılmasıdır. Bu noktada kalıp tasarımı yapılırken, yukarıda bah-
s! geçen %artların !y! anal!z ed!lmes! gerekmekted!r. Yapılan anal!zler sonucunda kalıp tasarımına etk! eden 
faktörler!n d!kkatle !ncelenmes!, bu faktörler!n kalıp tasarımı hesaplamalarında g!r!% ver!ler!n! olu%turması ve 
çıktıların hesaplanan bu de"erlerle kar%ıla%tırması yapılmalıdır. Bu çalı%ma kapsamında, kalıp tasarım kr!terle-
r!n!n bel!rlenmes! ve opt!mum proses parametreler!n!n hesaplanması konusunda, l!teratür ve tecrübelerden 
elde ed!lm!% sonuçlar payla%ılacaktır. Bu sonuçların !rdelenmes! esnasında, mü%ter! beklent!ler!n!n de hesap-
lamalara nasıl dah!l ed!lece"! konusu ele alınacaktır.

Anahtar Kel"meler: Alüm!nyum Ala%ımları, Basınçlı Döküm, Kalıp Tasarımı, Proses Parametreler!

ABSTRACT
The cast!ng mold has an !mportant place, !n the h!gh-pressure d!e cast!ng method of alum!n!um alloys, 
bes!des mach!nery, equ!pment, raw mater!al and operator !nputs. The a!m to be ach!eved as a result of the-
se !nputs; prov!d!ng a process that fully meets customer expectat!ons, hav!ng su&!c!ent capac!ty, w!th an 
acceptable rate of loss and perform!ng the requested product!on. At th!s po!nt, wh!le des!gn!ng the mold, 
the cond!t!ons ment!oned above should be analysed well. As a result of the analys!s, !t should be ensured 
that the factors a&ect!ng the d!e des!gn are carefully exam!ned and these factors generate !nput data !n the 
mould des!gn calculat!ons and the outputs are compared w!th the calculated values. W!th!n the scope of th!s 
study, the results obta!ned from the l!terature and exper!ence w!ll be shared !n determ!n!ng the mold des!gn 
pr!nc!ples and calculat!ng the opt!mum process parameters. Dur!ng the exam!nat!on of these results, the 
subject of how to !nclude customer expectat!ons !n the calculat!ons w!ll also be d!scussed.

Keywords: Alum!n!um Alloys, H!gh Pressure D!e Cast!ng, Mold Des!gn, Process Parameters
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1.  G!R!%
B!rçok avantajı sebeb!yle günümüz !malat sektöründe, üret!m m!ktarı ve kal!te beklent!s!n!n yanı sıra, tasar-
lanan parçanın karma%ık %ek!llerden olu%ması ve klas!k döküm yöntemler! !le üret!lmes! zor olan parçaların 
üret!m!nde yüksek basınçlı döküm tekn!"!n!n kullanımı artmı%tır. Yüksek basınçlı döküm yöntem! !le b!rçok 
farklı ala%ım kullanılarak döküm yapılab!lmekted!r. 
• Alüm!nyum ala%ımları
• Magnezyum ala%ımları
• Ç!nko (Zamak) ala%ımları
• Kur%un ala%ımları
• Bakır ala%ımları
Bu çalı%mada alüm!nyum ala%ımlarının yüksek basınçlı döküm yöntem!yle üret!lmes! !ç!n gerekl! olan tasarım 
kr!terler! ve parametre de"erler! payla%ılmı%tır. Böyles!ne zorlu de"!%kenler!n (yüksek basınç, yüksek hız, sı-
caklık, sıvı metal, kalıp ve döküm mak!nes!) !ç !çe oldu"u b!r üret!m yöntem!nde, mü%ter! beklent!ler!n! kar%ı-
layacak parça kal!tes!n! sürdürüleb!l!r %ek!lde sa"layab!lmek !ç!n uygulanacak proses parametreler!n!, r!skler! 
azaltacak %ek!lde ortaya koymak ve hesaplamak gerekmekted!r. Kalıp tasarımı, yolluk tasarımı, hava tahl!ye 
s!stem! tasarımı, hesaplanan proses parametreler! !le uyumlu olmalı ve proses de"!%kenl!kler!n!n get!rece"! 
r!skler! azaltıcı yönde b!r etk! sa"lamalıdır. Tüm çalı%malar, !sten!len döküm parça kal!tes!n!, kabul ed!leb!l!r 
de"!%kenl!kler !ç!nde sürekl! olarak sa"lamayı amaç ed!n!lerek yapılmaktadır. Bu sebeple, sürece döküm par-
ça kal!tes!n! etk!leyen konuları !nceleyerek ba%lamak gerekmekted!r.

2. PARÇA KAL!TES!N! ETK!LEYEN FAKTÖRLER
Döküm parçasının kal!te kr!terler! kullanılaca"ı yere (!ç ortam, dı% ortam), fonks!yonell!"!ne (dar veya gen!% 
toleranslar), üzer!ne uygulanacak yükün türüne ve m!ktarına (stat!k, d!nam!k, de"!%ken) kısacası mü%ter!n!n 
beklent!ler!ne ba"lıdır. Bu sebeple kalıp tasarım kr!terler! ve proses parametreler! !ncelen!rken üret!lecek par-
ça !y! anla%ılmalı ve mü%ter! beklent!ler!nde üzer!nde durulmayan açık b!r nokta kalmamalıdır.
Unutulmamalıdır k! yapılacak üret!m!n kabulü, bu beklent!ler!n sa"lanması ve sürekl!l!"! !le sa"lanacaktır. Yük-
sek basınçlı döküm proses!nde üret!m!n kal!tes!n! etk!leyecek genel faktörler! l!stelemek !stersek;
• Erg!y!k metal
• Döküm mak!nes!
• Döküm kalıbı
• Kalıp %artlandırıcı
• Ya"lama ün!tes!
• Proses parametreler!
Bu faktörler!n kend! !çler!nde de"!%kenl!kler!, b!rb!rler!n! olumlu veya olumsuz yönde etk!lemekted!r. Örnek 
vermek gerek!rse, artan sıvı metal sıcaklı"ı akı%kanlı"ı !y!le%t!rd!"! g!b! kalıba gelecek ısıl yükü de arttırmakta-
dır. Bu durum !se kalıp %artlandırıcının artan ısıl yük altında çalı%ma ko%ullarını zorla%tırmaktadır. Sonuç olarak 
bu de"!%kenler b!rb!r!yle uyumlu olarak de"erlend!r!lmel! ve mühend!sl!k bakı% açısına göre opt!mum b!r 
tasarım ve hesaplama yapılmalıdır.
Günümüzde bu tasarımlarla hesaplanan de"erler arasındak! uyumu ve !l!%k!y! !nceleyeb!lece"!m!z, de"erlen-
d!reb!lece"!m!z ve de"!%!kl!kler! kar%ıla%tırab!lece"!m!z gel!%m!% s!mülasyon yazılımları mevcuttur. Bunlar son 
yıllarda oldukça yaygın hale gelm!% olup b!rçok dökümhane ve kalıphane bu yazılımlar yardımıyla tasarımla-
rını do"rulamakta ve !malata geçmeden önce mevcut durumu de"erlend!rme !mkânı bulmaktadır [1].

3. KALIP TASARIM KR!TERLER! VE PROSES PARAMETRELER!
Kalıp tasarım kr!terler!, uygulamada kalıp tasarımı !ç!n gerekl! g!r!% b!lg!ler!n! toplamak ve !lk hesaplamaları 
yapmak !ç!n elde ed!len b!lg!ler toplulu"udur (#ek!l 1). Tüm bu de"!%kenler ve kr!terler!n opt!mum hale gel-
mes!yle, sürekl! ve beklent!y! kar%ılayan parça kal!tes!, kabul ed!len b!r kalıp ömrü, opt!mum b!r çevr!m süres! 
de"erler!ne ula%mak hedeflenmekted!r [2].
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%ek"l 1 : Kalıp tasarım kr!terler!

%ek"l 2 : Ye%!l ve kırmızı yüzeyler parçanın ayrım hattını göstermekted!r.

3.1 Geometr"k Kr"terler
Bu bölümde !ncelenen de"!%kenler parça geometr!s! ve bu geometr!n!n kalıba etk!ler! olarak de"erlend!r!l-
mekted!r.

3.1.1 Kalıp Ayrım Hattı
Bu kavram genell!kle mü%ter!n!n parça tasarımı !le ortaya konulmaktadır. Ayrım hattı, basınçlı döküm yöntem! 
!le üret!lecek parçanın proses gere"! !k! ayrı çel!k grubuna ayrılaca"ı %ekl!n ve kes!%!m bölgeler!n!n tanımlan-
masını !çer!r. Bu hattın !lk tasarımı mü%ter! ver!s! !le gel!r ve kalıp tasarımı yönünden uygun olup olmadı"ı yö-
nünde de"erlend!r!l!r. E"er gerek duyulursa rev!ze ed!l!r ve mutlaka mü%ter! onayı alınılarak kalıp tasarımında 
uygulanır. Günümüz modern tasarım programları bu !ncelemey! otomat!k olarak yapab!lmekted!r (#ek!l 2).

3.1.2 Maça Tasarımı ve Sayısı
Maça; kalıp ayrım hattına d!k yönde bulunmayan ve parçanın kalıp !ç!nden çıkarılmasını engelleyen geomet-
r!k f!gürler! elde etmek !ç!n kullanılan çe%!tl! tahr!k mekan!zmaları !le (h!drol!k ve mekan!k) hareket eden kalıp 
b!le%en!d!r. Maçaların sayısı, parçanın kend! !ç!ndek! maça hareketler!n!n sıralanması ve b!rb!rler! !le kes!%me 
durumlarının tesp!t! açısından çok öneml!d!r.
#ek!l 3’te, aynı parça !ç!nde maça grupları b!rb!rler!yle kes!%mekted!r. Tasarım açısından !ç! !çe geçen maçalar, 
basınçlı döküm yöntem!nde uygulaması zor ve r!skl! b!r durum olu%turur. Böyle durumlarda kalıp tasarımında 
genell!kle tek maça uygulanır ve !stenen f!gür döküm sonrası tala%lı !malat yöntem! !le elde ed!l!r. Bu !se !lave 
!%ç!l!k, operasyon ve masraf anlamına gelmekted!r. #ek!l 3’te, Maça 1 ve Maça 2 hareketler! b!rb!rler! !le çakı%-
maktadır. Bu örnekte maçalardan sadece b!r tanes! kalıplama !le uygulanab!l!r, !k!nc! maça !le çıkması gereken 
f!gürler !se döküm proses! sonrası tala%lı !malat yöntemler! !le elde ed!lmel!d!r.
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%ek"l 3 : Aynı parça !ç!nde b!rb!r!yle kes!%en maça grupları

Ç"zelge 1 : Toplam çalı%ma süres! hesabı

3.1.3 Kalıp Göz Sayısı
Kalıp göz sayısı, kalıbın b!r çevr!mde kaç adet parça üretece"!n! bel!rleyen, parça mal!yet! üzer!nde oldukça 
büyük etk!s! olan öneml! b!r kr!terd!r. Kalıp göz sayısını bel!rlemek !ç!n parçanın yıllık ortalama üret!m (fore-
cast) m!ktarı üzer!nde bas!t b!r kapas!te kullanım oranı hesabı yapılarak öngörü ver!s! olu%turulmalıdır. Son-
rasında, bu öngörü ver!s!n!n geometr!k kıstaslar göz önüne alındı"ında sa"lanıp sa"lanamayaca"ı ve bu göz 
sayısında kalıp üret!m!n!n r!skler! görü%ülerek çok d!s!pl!nl! b!r karar mekan!zması !le n!ha! sonuca ula%ılması 
öner!l!r [3].
Kapas!te kullanım oranı hesaplamak !ç!n;
• Yılda kaç hafta çalı%ma oldu"u (52 haftanın tamamı üret!m olmamaktadır, resm! bayramlar, yıllık !z!nler ve 
bakım zamanları dü%ülerek hesaplama yapılmalıdır),
• Haftalık çalı%ma günü ($%letmen!n çalı%ma düzen!ne göre 5 gün veya 6 gün olab!l!r),
• Günlük çalı%ma saat! (Yemek, çay ve d!nlenme g!b! molalar dü%ülmel!d!r),
• Toplam çalı%ma süres! Ç!zelge 1’de ver!lm!%t!r.

• Mevcut kalıp !ç!n tahm!n! b!r çevr!m zamanı bel!rlen!r (Benzer projelerden referansla),
• Üret!m kayıplarını hesaba dah!l edeb!lmek !ç!n proje !ç!n genel b!r OEE (Overall Equ!pment E&ect!veness) 
oranı bel!rlen!r veya genel dökümhane OEE de"er! kullanılab!l!r (%75 g!b!),
• Yıllık kapas!te kullanım formülü a%a"ıdak! g!b! olu%turulab!l!r,

Bunun sonucunda parça !ç!n öngörülen göz sayısının geometr!k olarak de"erlend!r!l!p kalıp tasarımına uygun 
olması gerekmekted!r. Mevcut parça !ç!n kalıp yerle%!m!nde çok gözlü tasarım yapılması geometr!k olarak 
mümkün de"!ld!r. Kalıp ebatları ve maça hareketler!n!n b!rb!r!yle çakı%ması çok gözlü tasarımı mümkün kıl-
mamaktadır. Bu sebeple, tek gözlü tasarım üzer!nde mutabık kalınmı%tır (#ek!l 4).
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%ek"l 4 : Tek gözlü tasarımda maçaların hareket yönler!

%ek"l 5 : Kes!t de"!%!m! hatalı uygulama (üstte), kes!t 
de"!%!m! do"ru uygulama (altta)

3.1.4 Yolluk Tasarımı
Yüksek basınçlı döküm kalıbı tasarımında en öneml! konulardan b!r! de yolluk tasarımıdır. Yolluk tasarımı, 
akı%kanlar mekan!"! kurallarına uygun olacak %ek!lde ve hesaplamalar esnasında bell! ba%lı kabul kr!terler!ne 
d!kkat ed!lerek yapılmalıdır. Yolluk kes!tler! hazneden kalıp bo%lu"unu olu%turan f!güre do"ru kademel! olarak 
(lam!ner akı%ı bozmayacak %ek!lde) ayarlanmalıdır. Sıvı metal!n lam!ner akı%ını koruyab!lmek !ç!n dönü%lerde 
%10-30 oranında kes!tler daraltılmalıdır.
Genel kural olarak sıvı metal!n akı%ı yönünde kes!tler!n azaltılması, sıvı metal! stat!k basınç altında tutar, erg!-
y!k !ç!ne hava kapma !ht!mal!n! azaltır ve lam!ner b!r akı% sa"lar. #ek!l 5’te kes!t de"!%!m!n!n hatalı b!r uygula-
ması üstte, kes!t daralmasına göre uygun yapıda b!r ç!z!m de altta göster!lmekted!r [2].

Yolluk tasarımının alt maddeler!nden b!r! de özell!kle çok gözlü kalıplarda yollu"un kollara ayrılması konu-
sudur. Bu ayırma !%lem! düzgün yapılmadı"ı takd!rde akı%ta bozulma, hız ve basınç kaybı, sıvı metal!n !ç!ne 
hava kapması g!b! problemler ortaya çıkab!l!r ve ürün kal!tes! kötü yönde etk!len!r. Do"ru ve yanlı% uygulama 
örnekler! #ek!l 6’da göster!lmekted!r [4].



205

%ek"l 6 : Yollu"un kollara ayrılması

%ek"l 7 : Trapez yollukta A / B oranı 1 / 0,6 - 0,8 olmalıdır

Ç"zelge 2 : Yolluk kes!t geometr!ler!n!n kar%ıla%tırma tablosu

Yolluk kes!t geometr!ler!n!n kar%ıla%tırması !ç!n a%a"ıda bulunan kar%ıla%tırma tablosu hazırlanmı%tır (Ç!zelge 
2). Kalıp tasarımında trapez yolluk terc!h ed!ld!"!nde opt!mum akı% ve so"uma !ç!n A / B oranı olarak 1 / 0,6 
– 0,8 uygulanmalıdır (#ek!l 7) [4].

Farklı yolluk g!r!% t!pler! uygulamada kar%ımıza çıkmaktadır. Fan t!p! (yelpaze) yolluk g!r!%! (#ek!l 8, solda), 
genell!kle düzlemsel parçalara yolluk g!r!%! olarak uygulanmaktadır. Tanjant t!p! yolluk g!r!%! (#ek!l 8, sa"da) 
!se fan t!p! yollu"a göre daha az türbülans olması !stenen yerlerde ve düzlemsel parçalarda uygulanmaktadır. 
Genell!kle uygulamada bu temel g!r!% prens!pler! karma %ek!lde, b!r veya b!rden çok adetl! olarak kar%ımıza 
çıkmaktadır [4].



206

%ek"l 8 : Fan t!p! yolluk g!r!%! (solda), trapez t!p! yolluk g!r!%! (sa"da)

%ek"l 9 : Karma yolluk g!r!%! örnekler!

%ek"l 10 : Alüm!nyum !ç!n öner!len yolluk g!r!% hızları

#ek!l 9’da b!rden çok yolluk g!r!%! uygulaması !le olumlu sonuçlar alınmı%tır. Sa"dak! örnekte !k! yerde tanjant 
yolluk g!r!%! ve !k! adet de fan t!p! yolluk g!r!%! !le uygun sonuç alınmı%tır. Yolluk !çer!s!nde sıvı metal hareket 
ederken bel!rl! b!r hız aralı"ında yol almalıdır. Alüm!nyum ala%ımlarının yüksek basınçlı dökümünde sıvı metal 
!ç!n öner!len yolluk g!r!% hızları #ek!l 10’da ver!lm!%t!r.

Yolluk tasarımında parçaya g!r!% t!pler! !ç!n prat!kte uygulanan yöntemler %öyled!r;
Dar açılı g!r!%; bu g!r!% %ekl!nde yollu"un bel!rl! b!r e"!mle h!ç düzlük alan bırakılmadan kalıp bo%lu"una geç!%! 
sa"lanır. Bu g!r!% t!p!nde sıvı metal!n parçaya g!r!% hızının 30-50 m/s olarak alınması öner!lmekted!r. Bu g!r!% 
t!p!nde sıvı a%ırı derecede ısınmaktadır ve bu durum yolluk g!r!%!nde sorunlara sebep olab!lmekted!r (#ek!l 11).
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%ek"l 11 : Dar açılı yolluk g!r!%!

%ek"l 12 : Düzlemsel yolluk g!r!%!

%ek"l 13 : Gen!% açılı yolluk g!r!%! (sol), yönlend!r!lm!% yolluk g!r!%! (sa")

Düzlemsel g!r!%; bu g!r!% %ekl! dar açılı g!r!%e benzemekle beraber, g!r!% kısmında düz b!r yüzey elde ed!ld!"! 
!ç!n bu !sm! almaktadır. Bu g!r!% t!p!nde sıvı metal!n parçaya g!r!% hızının 30-55 m/s aralı"ında olması öner!l-
mekted!r. Bu g!r!% yöntem! a%ırı ısınmaya engel olmaktadır ancak katıla%ma fazında !ht!yaç duyulan sıkı%tırma 
basıncının etk!nl!k süres!n! oldukça azaltmaktadır (#ek!l 12) [4].

Gen!% açılı g!r!%; bu g!r!% %ekl! dar açılı g!r!%!n tam ters!d!r. A%ırı ısınmı% bölge olu%umunu engellemekted!r. 
Ancak tr!mleme operasyonunda !stenmeyen olumsuz sonuçlara sebep olab!lmekted!r (#ek!l 13, sol). Yön-
lend!r!lm!% g!r!%; bu g!r!% %ekl!n!n uygulanab!lmes! !ç!n, parça geometr!s!n!n de elver!%l! olması gerekmekted!r. 
Bu g!r!%, a%ırı ısınmayı önled!"! g!b! sıvı metal! yönlend!rerek !y! b!r dolum sa"lamaya da yardımcı olmaktadır 
(#ek!l 13, sa") [4].

Yolluk g!r!% hızları hesaplanırken üret!lecek parçanın “kr!t!k et kalınlı"ına” ba"lı olarak öner!len yolluktan par-
çaya g!r!% hızları a%a"ıdak! tabloda ver!lm!%t!r (Ç!zelge 3) [4].
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Ç"zelge 3 : Yolluktan parçaya g!r!% hızları

Ç"zelge 4 : Yolluk g!r!% kes!t! !ç!n öner!len kalınlık de"erler!

Yolluktan parçaya g!r!% %ekl! tasarlanırken öneml! noktalardan b!r tanes! de g!r!% bölges!n!n kalınlık de"er!n!n 
bel!rlenmes!d!r. Bu kalınlık de"er!, üret!lecek parçanın et kalınlı"ına ba"lı olarak de"!%kenl!k göstermekted!r. 
Bu !l!%k!y! a%a"ıdak! tabloda göreb!l!rs!n!z (Ç!zelge 4).

Ç!zelge 4 !le !lg!l! olarak, 1.0 mm’n!n altında g!r!% kes!t! kalınlıkları sadece çok !nce c!darlı parçalarda uygula-
nır. Uygulandı"ı takd!rde dolumu sa"layab!lmek !ç!n sıvı metal! yüksek hız ve sıcaklık de"erler!ne get!rerek 
dolum yapılması gerekeb!l!r. 3.0 mm’den daha kalın g!r!% kes!t! !se tr!mleme operasyonu sırasında yüksek 
parça tahr!batı r!sk! ta%ıdı"ından, prat!kte uygulanması öner!lmemekted!r. Uygulandı"ı durumlarda üret!lecek 
parçanın tr!m sırasında tahr!p olmaması !ç!n özel çözümler planlanması gerekeb!l!r.

3.1.5 Kalıp Dolumu
Kalıp dolumu günümüzde s!mülasyon programlarının gel!%mes!yle !nceleneb!len b!r kavram olmu%tur. Burada 
amaç tasarlanan yollu"un !sten!len kal!te sev!yes!nde parça üretmeye yeterl! olup olmadı"ının bel!rlenmes!d!r 
[5]. Yolluk tasarım kr!terler! göz önüne alınarak hazırlanan yolluklu döküm salkımı, s!mülasyon programları 
yardımıyla anal!z ed!l!r ve sonuçlarda görülen uygunsuzluklar de"erlend!r!l!p, rev!zyonlardan sonra tekrar 
s!mülasyon ko%umu yapılarak yen!den de"erlend!r!l!r. Bu döngü !sten!len parça kal!tes!n!n kes!nt!s!z olarak 
sa"lanaca"ı dü%ünülen noktaya kadar sürdürülür. #ek!l 14’te s!mülasyon programından dolum esnasında alı-
nan görsellere yer ver!lm!%t!r.
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%ek"l  14 : S!mülasyon programından dolum esnasında alınan görseller

%ek"l  15 : Hac!m ve basınç sab!tl!"! !lkes!ne göre 1 m- x 1 bar = 0.0033 m- x 300 bar

3.1.6 Hava Tahliye Tasarımı
Yüksek basınçlı alüminyum parça dökümü esnasında en çok mücadele gerektiren konulardan 
birisi döküm kalıbı içinde bulunan havanın sıvı metalin içine karı%madan ve hapsolmadan tahli-
ye kanallarından dı%arıya atılmasıdır. E"er kalıp içindeki hava, döküm sırasında dı%arı atılmaz ise 
mevcut hava hacmi, sıvı metalin kalıp bo%lu"unu doldurmasıyla azalacak, buna kar%ılık basıncı 
artacaktır (#ekil 15) [6].

Bu durum ilerlemeye çalı%an sıvı metale kar%ı kuvvet olu%turur, daha da kötüsü kalıp içerisinde 
tahliye edilemeyen hava, parçanın içine yayılarak yüksek basınçta hapsolmu% baloncuklar haline 
dönü%ür. Bu durum üretilen parçanın fonksiyonlarını yerine getirememesine, döküm prosesin-
den sonra uygulanacak fırın boya, kaplama, ısıl i%lem, kaynak gibi proseslerde yüzeyde kabarcık 
olu%turarak alüminyum döküm parçasının hurdaya ayrılmasına ve kullanılamaz hale gelmesine 
sebep olabilir [4].
Bu gibi durumları ya%amamak ve parça kalitesini istenilen seviyede sa"layabilmek için kalıp 
içerisindeki havanın mutlaka tahliye edilmesi gerekmektedir. A%a"ıda kapalı halde döküme 
hazır bekleyen bir kalıpta sıvı metal “kırmızı” renkte ve hava “mavi” renkte gösterilerek atılması 
gereken hava miktarı %ematik olarak belirtilmi%tir (#ekil 16).
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%ek"l  16 : Kalıp !ç!nden tahl!ye d!lmes! gereken hava (mav! renkte)

%ek"l  17 : Hava tahl!ye kanalları

Hava tahliye kanalları; kalıp bo%lu"undan kalıbın dı%ına do"ru açılan, havanın atmosfere ul-
a%masını sa"layan kanallardır. Bunlar açılırken geni%lik ve derinlik oranına dikkat edilmelidir. 
E"er fazla derin veya geni% açılırsa katıla%ma gecikece"inden kalıptan dı%arıya do"ru sıvı metal 
püskürmesi meydana gelebilir ve üretim sırasında istenmeyen bir durum olu%ur. Yetersiz kesitli 
kanallarda ise verimli ve etkili bir hava tahliyesi yapılamaz. Bu durum kanallarda yüksek akı% 
direnci olu%turur ve tahliye olan hava miktarı oldukça dü%ük seviyedelerde kalır. Bu sebeple, 
hava tahliye kesitleri dikkatli bir %ekilde hesaplanmalı ve kalıba uygulanmalıdır (#ekil 17) [6].

Ta%ma cepleri (hava cepleri); parçayı olu%turan kalıp gravürünün dı%ına açılan kalıp bo%luk-
larıdır. Bu bo%luklara kalıp yüzeyine ilk temas eden sıvı metalin dolması hedeflenir. Bu sayede 
içeri"inde oksit ve impirüte barındıran, kalıp yüzeyi ile ilk temas eden sıvı metal, gravür kısmında 
kalmadan parça dı%ına alınmı% olur. Ta%ma ceplerinin parça kalitesine etkisi oldukça büyüktür. 
Özellikle sıkı%tırma fazında olu%abilecek basınç piklerini sönümleyerek kalıbın çapa"a gitmeden 
döküm yapılmasına yardımcı olur. Parçanın kalıptan iticilerle çıkarılması sırasında dengeleme 
yaparak parçanın çıkı%ını kolayla%tırır. Tüm bu faydalarının yanı sıra parça bo%lu"una ilave bir 
hacim olu%turdu"undan, dolum süresini uzatır ve ihtiyaçtan fazla hammaddenin dökülmesine 
yol açar. Açılaca"ı yerleri belirlemek için simülasyon programlarından yardım alınabilir. Genel 
uygulama, kalıp bo%lu"u dolduktan sonra havanın sıkı%aca"ı yerlere ta%ma ceplerinin açılması 
yönündedir. Ancak parça beklentileri ve proses gereklilikleri do"rultusunda farklı tasarımlar da 
yapılabilir (#ekil 18). 
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%ek"l  18 : Ta%ma (hava) cepler!

%ek"l  19 : Menderes !le havalandırma

%ek"l  20 : Ch!lvent !le havalandırma

Menderes ile havalandırma; bu yöntem ilk maddede bahsi geçen hava tahliye kanallarının, ta%-
ma cebinden sonrasında zikzaklar %eklinde birbirine dik do"rultuda olu%turulan kanallar top-
lulu"u ile yapılmasıdır (#ekil 19). Burada amaçlanan kanallarda hızla hareket eden sıvı metalin 
kanalın duvarlarına çarparak enerji, hız ve sıcaklı"ını kaybedip katıla%masını sa"layarak havanın 
tahliye edilmesidir. Bu kanalların derinli"i 0.3-0.5 mm aralı"ında yapılmalıdır. Geni%likleri ise 3-5 
mm aralı"ında olabilir.

Chilvent ile havalandırma; sıvı metalin chilblok adı verilen ilave parçalarda so"utularak 
katıla%ması ile kalıp dı%ına havanın tahliye edilmesi yöntemidir. En efektif ve etkili tahliye yön-
temlerinden biridir. Kalıbın dı%ına açılan derin ve geni% kanallar havayı ve sıvı metali chilbloklara 
getirir, bu blokların tasarımı ve bloklara i%lenmi% so"utma sıvısı delikleri sayesinde ergiyik metal 
katıla%ır ve hava tahliye olur (#ekil 20).
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%ek"l  21 : TK!l!tleme kuvvet! hesabı

3.2 Matematiksel Kriterler
Bu bölümde tanımlanan kavramlar akı%kanlar mekani"i kuralları ve mühendisli"in temel kanun-
ları yardımıyla hesaplanarak elde edilen de"erlerdir. Matematiksel ve geometrik kriterler de"er-
lendirilirken, aynı anda incelenir ve hesaplanır. Birindeki revizyon di"er kısmı etkiler ve kontrol 
edilmesini gerektirir. Kavramlar sistematik bir döngü %eklinde ele alınmalıdır. Bu döngü ge-
ometrik ve matematiksel de"erlendirme kriterleri optimum noktaya gelene kadar ve sonuçları 
simülasyon programları ile do"rulanana kadar devam eder.
 
3.2.1 Kilitleme Kuvveti Hesaplanması
Genellikle iki ayrı çelik yarısından olu%an döküm kalıbı, parçanın dolum ve sıkı%tırma fazları 
esnasında döküm makinasının enjeksiyon grubu tarafından parçaya uygulanan bir hidrostatik 
basınca maruz kalır. Bu durum kalıp çeliklerini birbirinden ayıracak bir kuvvet olu%masına seb-
ep olur, e"er kalıp bu kuvvet etkisiyle açılırsa sıvı metale uygulanan sıkı%tırma basıncının parça 
üzerindeki etkisi azalır, kalıp çapa"a gider ve parça kalitesi azalır.
Kalıbın açılmasına kar%ı koyan bu kuvvet kavramı “kilitleme gücü” olarak tanımlanır ve hesapla-
narak istenilen parçanın üretilebilece"i döküm makinasının seçiminde de"erlendirilir (#ekil 21) 
[4].

“Fzu” kilitleme kuvvetini, “Fs” açma kuvvetini, “S” ise güvenlik katsayısını göstermektedir. 
Aralarındaki ili%ki a%a"ıdaki (2), (3) ve (4) numaralı e%itlikler ile hesaplanır. Emniyet katsayısı 
olarak 1.1-1.3 arasında bir de"er seçilir. Bu formülasyondaki “P” (bar) ise istenen parça kalitesine 
göre belirlenecek olan spesifik kalıp içi ütüleme basıncını tanımlamaktadır (Çizelge 5). “As” 
(cm2) ise kalıbı açma yönünde etkileyen direkt “Ad” ve indirekt “Aid” (maça yüzeyleri) kalıp içi 
basınca maruz kalan yüzey alanlarının toplamıdır ve kısaca projeksiyon alanı olarak adlandırılır 
(#ekil 22). Örnek bir hesaplama tablosu #ekil 23’te görülmektedir. [4]
Fzu (kN) = Fs (kN) x S       (2)
Fs (kN) = As (cm2) x P (bar) (1 bar = 10 N/cm2)   (3)
As (cm2) = Ad (cm2) + Aid (cm2)      (4)
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Ç"zelge 5 : Alüm!nyum basınçlı dökümde öner!len kalıp !ç! basınç de"erler!

%ek"l 22 : $nd!rekt olarak kalıp !ç! basıncın etk!led!"! maça yüzey alanları

%ek"l 23 : Örnek k!l!tleme kuvvet! hesabı
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%ek"l 24 : Toplam hazne hacm!

3.2.2 Hazne Doluluk Oranı Hesaplanması
Sıvı metal hacminin toplam hazne hacmine oranına “hazne doluluk oranı” adı verilmektedir. 
Hazne içerisindeki sıvı metal miktarının, toplam hacmin en az 1/3’ü, en fazla ise 2/3’ü arasında 
bir de"erde olması önerilmektedir. Sıvı metal miktarının proses gere"i toplam hacmin 2/3’ünden 
fazla olması durumunda, enjeksiyon fazı esnasında kovandaki döküm a"zından dı%arıya sıvı 
metal sıçraması ihtimali oldukça artmaktadır.
Buradan anla%ılaca"ı üzere, yüksek basınçlı döküm prosesinin kendine özgü karakteristi"i 
gere"i, tasarım esnasında hazne doluluk oranının döküm parça kalitesini kontrol altında tut-
abilmek için belli bir de"er aralı"ında olması gerekmektedir. Yapılan çalı%malara göre hazne 
doluluk oranının % 40-60 arasında seçilmesi, olumlu sonuçlar vermektedir. Döküm salkımının 
toplam hacmi (yolluk, ta%ma cepleri ve havalandırma kanalları dahil edilerek), çizimi tamamlan-
mı% 3 boyutlu data üzerinden tasarım programları yardımıyla alınarak E%itlik (5) ile hesaplanan 
ve #ekil 24’te gösterilen toplam hacim ile oranlanır. [4]
V (cm3) = (( ਖ x d2) / 4) x H       (5)

3.2.3 Proses Parametreleri
Basınçlı döküm, oldukça hassas bir yöntem olmasının yanı sıra parça kalitesini ve mekanik özel-
likleri etkileyen birçok faktörü de bünyesinde barındırmaktadır. Bu faktörler hiç ku%kusuz pros-
es parametreleri ile yakından ili%kilidir. Kusursuz bir kalıp tasarlanıp imalatı gerçekle%tirilse bile, 
döküm prosesi esnasında yanlı% seçilen parametreler, do"ru tasarımların bile hatalı ve kötü me-
kanik özelliklere sahip olacak %ekilde üretilmesine sebep olabilmektedir. Bu yüzden parça kali-
tesini ve mekanik özellikleri etkileyen unsurların ba%ında proses parametreleri gelmektedir [7]. 
Proses parametreleri olarak döküm sıcaklı"ı, kalıp sıcaklı"ı, ütüleme basıncı, dolum süresi ile 1. 
ve 2. faz piston hızları ile faz geçi% noktaları sayılabilir. Döküm sıcaklı"ı için kalıbı eksiksiz %ekil-
de dolduracak akıcılı"ın sa"landı"ı minimum sıcaklık de"erleri tercih edilmelidir. Kalıp yüzey 
sıcaklı"ı için seçilecek de"erin, kullanılan su bazlı kalıp ayırıcıların aktivasyon sıcaklı"ı gere"i en 
az 150°C olması gerekmektedir. Ütüleme basıncının belirlenmesinde ise parçanın fonksiyonu ve 
kullanım yeri oldukça önemli bir kriterdir. 3. faz basıncı veya spesifik basınç adı verilen bu de"er, 
aynı zamanda kilitleme kuvvetinin hesaplanması esnasında dikkate alınmaktadır. 1. ve 2. faz 
piston hızları için mümkün olan en dü%ük hız de"erlerinin kullanılması önerilmektedir. 1. faz için 
piston hızı için 0.05 m/s de"erinin altı, 2. faz için ise 5 m/s de"erinin üstü pratik uygulamalarda 
tercih edilmemektedir (Çizelge 6). 
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Ç"zelge 6 : Prat!k uygulamada öner!len proses parametreler!

Optimum proses parametrelerinin belirlenmesi için simülasyon programları yaygın %ekilde kul-
lanılmaktadır. Optimum parametreler ile elde edilen ürünlerde olu%abilecek mikro ve makro po-
rozite de"erleri en az seviyelerde tutularak, yüksek mekanik dayanıma sahip parçaların imalatı 
gerçekle%tirilebilmektedir [1]. 

3.3 Termal Kriterler
Kalıplar uygun bir %ekilde ön ısıtmaya tabi tutuldu"unda, birçok olası problem ortadan kalka-
caktır. Bilinen problemlerin ba%ında, kalıp yüzeyi boyunca de"i%ken sıcaklık da"ılımı ve termal 
%oklara ba"lı olarak ya%anılan dü%ük kalıp ömürleri söylenebilir. Basınçlı döküm yönteminde, 
kalıbın ön ısıtması, kalıp yüzeyindeki termal %okları ve gerilim dalgalanmalarını azaltmaya 
yardımcı olan çok önemli bir prosedürdür. So"uk bir kalıp yüzeyi ile ergimi% metal arasındaki 
ilk temas, çelikte %iddetli bir termal %oka neden olur. Bu nedenle her zaman ön ısıtma yapılması 
önerilir. En uygun ön ısıtma sıcaklı"ı, parçanın %ekline ve ala%ımın türüne ba"lıdır. Alüminyum 
ala%ımları için bu de"er 150 ile 250°C arasında de"i%mektedir Kalıpların ön ısıtılmasının yanı sıra 
çevrim esnasında sabit sıcaklıkta kalması da oldukça önemlidir. Kalıpları ısıtarak ve/veya so"u-
tarak istenilen sabit sıcaklık seviyesinde tutan cihazlara kalıp %artlandırıcı adı verilmektedir [8].
Kalıp sıcaklı"ı döküm çevrimini do"rudan etkilemekle kalmaz, aynı zamanda parça kalitesi üze-
rinde de büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle kalıp sıcaklı"ının ön ısıtma sonrasında da sürekli 
olarak kontrol edilmesi büyük bir önem ta%ımaktadır. Kalıp sıcaklı"ı, döküm çevrimi boyunca 
%artlandırma sıvısının kalıptaki ısıtma/so"utma kanallarından geçirilmesi ile kontrol edilmekte-
dir. Bu sayede, kalıp sıcaklı"ı her çevrimde neredeyse sabit kalmaktadır. 
Günümüzde termo-regülasyon cihazları, ısı transfer ya"ı veya %artlandırılmı% su ile kalıbı ısıtmak 
veya so"utmak için kullanılmaktadır. Isı transfer kanalları, kalıptaki sıcaklık da"ılımını sabit ve 
homojen hale getirecek %ekilde konumlandırılmalıdır (#ekil 25). #artlandırılmı% su, ısıtmadan 
çok so"utma ihtiyacı söz konusu oldu"unda, yaygın bir çözüm olarak kullanılmaya devam 
edilmektedir. $nce cidarlı ve yapısal parçalarda ise ısı transfer ya"ı uygun bir çözüm olarak 
kar%ımıza çıkmaktadır. Ancak hacimli veya kalın cidarlı parçalar için %artlandırılmı% su kullanımı 
daha uygundur [8].
Kalıp sıcaklı"ı olması gereken de"erden dü%ükse; parça hızlı bir %ekilde kendini çekmeye ba%lay-
aca"ından, kalıptan parçanın çıkması zorla%ır. Ayrıca, so"uk kalıp yüzeyiyle temas eden sıvı 
metal nedeniyle parçalarda so"uk birle%me, eksik dolum veya laminasyon dedi"imiz hatalar 
meydana gelebilir. Bununla beraber so"uk kalıp yüzeyi, büyük termal %oklara ve su bazlı kalıp 
ayırıcıların yüzeyde artık bırakması sebebiyle porozite olu%umuna sebep olabilmektedir. Kalıp 
sıcaklı"ının yüksek olması ise çevrim süresinin uzamasına, parçanın kalıba sarmasına, yüksek 
miktarda kalıp ayırıcı ajan ihtiyacına, artan çekinti bo%luklarına ve dü%ük mekanik dayanımlı 
parçalara sebep olabilmektedir. Bu nedenle, kalıplar her zaman en uygun yüzey sıcaklıklarını 
sa"layacak %ekilde termal yöntemlerle %artlandırılmalıdır.
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%ek"l 25 : Parçaya uygun %ek!lde konumlandırılmı% ısı transfer kanalları

4. SONUÇ VE ÖNER!LER
Alüminyum ala%ımlarının yüksek basınçlı döküm yönteminde makine, ekipman, hammadde ve 
insan girdilerinin yanı sıra, döküm kalıbı da oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu girdiler so-
nucunda ula%ılmak istenen hedef; mü%teri beklentilerini tam olarak kar%ılayan, yeterli kapasit-
eye sahip, kabul edilebilir fire oranında bir prosesin sa"lanması ve talep edilen üretimin yapıl-
masıdır. Bu noktada kalıp tasarımı yapılırken, yukarıda bahsi geçen %artların iyi analiz edilmesi 
gerekmektedir. Yapılan analizler sonucunda kalıp tasarımına etki eden faktörlerin dikkatle in-
celenmesi, bu faktörlerin kalıp tasarımı hesaplamalarında giri% verilerini olu%turması ve çıktıların 
hesaplanan bu de"erlerle kar%ıla%tırması yapılmalıdır. Bu çalı%ma kapsamında, kalıp tasarım 
kriterlerinin belirlenmesi ve optimum proses parametrelerinin hesaplanması konusunda, liter-
atür ve tecrübelerden elde edilmi% sonuçlar payla%ılmı% olup bu sonuçların irdelenmesi esnasın-
da, mü%teri beklentilerinin de hesaplamalara nasıl dahil edilece"i konusu ele alınmı%tır.
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ABSTRACT
In th!s work, 25 wheels were cast w!th three d!&erent gra!n ref!ners: Al5T!1B, Al3Nb1B and MTS 1582. Samples 
were mach!ned from the wheels to check the mechan!cal propert!es. It was found that Nb gra!n ref!nement 
had the lowest gra!n s!ze and h!ghest tens!le propert!es. Al5T!1B and MTS 1582 revealed qu!te s!m!lar results. 
The fad!ng of T! was observed !n both Nb and T! added cast!ngs whereas there was no fad!ng when MTS 
1582 was used.

Keywords: Al11S!, gra!n ref!nement, Nb, MTS
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Ach!evement of f!ner gra!ns !n cast!ng of alum!num alloys known to have pos!t!ve e&ects such as !ncreased 
flu!d!ty, !ncreased feedab!l!ty, decreased shr!nkage, decreased poros!ty and !ncreased mechan!cal propert!es. 
The process of gra!n ref!nement !s the heterogeneous nucleat!on !n!t!at!on by Al3T!, T!B2 and AlB2 !nterme-
tall!c phases per!tect!cally nucleates the �-dendr!tes [1–4]. Due to the fundamentals of a per!tect!c react!on, 
the sol!d part!cles present !n the l!qu!d melt have the tendency to settle at the bottom of the cruc!ble dur!ng 
cast!ng operat!ons known as the fad!ng e&ect [5–8]. In foundr!es, the econom!cal way !s to melt large quan-
t!t!es and cast as many parts as poss!ble. Therefore, the l!qu!d metal !s kept for long durat!ons unt!l the cas-
t!ngs are complete. L!mmaneev!ch!tr [5] and Scha&er [7] showed that 20 m!nutes was enough to start the 
settlement process of T!B2 and T!Al3. Thus, the gra!n ref!nement e&!c!ency decreases. In Al-S! alloys, there !s 
also po!son!ng of T! !n the presence of S! wh!ch results !n the format!on of T!S!2 to !nh!b!t the gra!n ref!nement 
[9]. Kor! [10] and Rav! [11] on the other hand proposed that h!gher B content overcomes the po!son!ng e&ect 
when S! content !s h!gher than 7 wt%. S!gworth [8] suggested that h!gh T! content !s needed !n Al-S! alloys 
where m!n!mum of 0.1 wt% T! !s requ!red. T!mell! [12]  looked !nto the gra!n ref!nement of recycled A356 alloy 
and concluded that add!t!on of extra T! to the recycled alloy had revealed no s!gn!f!cant !mprovement !n the 
gra!n s!ze. 
Several works have focused on alternat!ve gra!n ref!ners, part!cularly rare-earth add!t!ons. Nowak [13–16] 
stud!ed the use of Nb as gra!n ref!ner !n alum!num alloys. It was reported that !n the presence of B, Nb was 
an e&ect!ve gra!n ref!ner !n Al-S! alloys. 
In th!s work, the e&ect of three d!&erent gra!n ref!ners on m!crostructure and mechan!cal propert!es of Al11S! 
alloy was !nvest!gated. Al3NbB and MTS 1582 add!t!ons were used as the gra!n ref!ner where the results 
were compared w!th the ex!st!ng T! gra!n ref!ned system. 25 wheels were cast. Degass!ng was carr!ed out for 
10 m!nutes w!th Foseco SMARTT system !n 900 kg capac!ty transfer cruc!ble. Nb content was targeted to 
ach!eve 0.1 wt% !n the alloy. For MTS 1582 tr!als, 450 g of the flux was added to the melt dur!ng degass!ng. 
The chem!cal compos!t!on of the start!ng melt !s g!ven !n Table 1. Wheels were collected !n the sequence of 
5 parts. Baker test samples were collected for gra!n s!ze measurements. Wheels were heat treated for the 
cond!t!ons of 540 oC solut!on!z!ng for 6 hours, quenched !n water and aged at 145oC for 4 hours. Samples 
were collected from three reg!ons: bore, spoke and r!m; and subjected to tens!le test!ng.

Table 1 : Chem!cal compos!t!on of the alloy used !n the exper!ments

In F!gure 1, representat!ve m!crostructure !mages of Al11S! alloy w!th d!&erent gra!n ref!ner add!t!ons !s g!ven.

F"gure 1 : M!crostructural !mages of (a) T!, (b) Nb, (c) MTS 1582 gra!n ref!ned Al11S! alloy



220

F"gure 2 : Gra!n s!ze change w!th d!&erent gra!n ref!ners

F"gure 3 : Mechan!cal property change by sect!on w!th d!&erent gra!n ref!ners: (a) y!eld strength, 
(b) ult!mate tens!le strength, (c) elongat!on at fracture

As seen !n F!gure 2, Nb added cast!ngs had the lowest average gra!n s!ze of 260 ࠻. Th!s was followed by 
MTS 1582 where the average gra!n s!ze was around 320 m. On the other hand, T! rod added cast!ng revealed 
the h!ghest gra!n s!ze rang!ng between 350-550 ࠻ w!th h!gh scatter. 
Nb master alloy conta!ns 3 wt% Nb and 1 wt% B, therefore, dur!ng sol!d!f!cat!on NbB2 and AlNb2 !s formed 
wh!ch are respons!ble for the heterogeneous nucleat!on of ਞ-dendr!tes. In T! master alloy, there are actually 
potent!ally three phases that has the tendency to nucleate pr!mary gra!ns: Al3T!, T!B2 and AlB2. However, 
there !s a long go!ng debate !n the l!terature as to wh!ch one has the act!ve role !n gra!n ref!nement. In both 
of these master alloys (T! and Nb), these !ntermetall!c phases ex!st already as a sol!d phase and the general 
approach !s that they react per!tect!cally to form the pr!mary gra!n. On the other hand, MTS 1582 flux o&ers 
the !n-s!tu nucleat!on of T!B2 dur!ng sol!d!f!cat!on. Thus, the react!on of the flux w!th the molten alum!num 
results !n the format!on of T!B2 wh!ch then nucleates the gra!n. 

The y!eld strength of T! and MTS added melts revealed s!m!lar values as seen !n F!gure 3a wh!ch was around 
110 MPa. Y!eld strength was not s!gn!f!cantly chang!ng by the locat!on of the wheel. Nb added wheels on the 
other hand had the h!ghest y!eld strength about 10-12 MPa h!gher than other add!t!ons. A s!m!lar scenar!o 
appl!es for the UTS values. As seen !n F!gure 3b, T! and MTS added melts had almost the same UTS value 
w!th Nb hav!ng the h!ghest UTS for each sect!on of the wheel. For elongat!on at fracture values, Nb reveals 
s!gn!f!cantly h!gher values wh!le, whereas, aga!n, T! and MTS added melts had s!m!lar values (F!g 3c). The 
!ncrease !n mechan!cal propert!es !s not just related w!th decreased s!ze, but also the presence of d!ssolved 
and/or !ntermetall!c phases !n the matr!x. In such cases, the res!stance of d!slocat!on movement appeared to 
be the h!ghest !n Nb conta!n!ng melt and thereby the tens!le propert!es were h!gher for th!s alloy.
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One of the !nterest!ng observat!ons was the change !n T! content of the melt by the cast!ng sequence. At 
every 5th wheel, an OES sample was collected from the furnace and the results are presented for all three 
gra!n ref!ners !n F!gure 4. It can be seen that T! content was decreas!ng towards the end of the melt for T! 
and Nb added melt. On the other hand, when MTS 1582 was used, the T! level was not chang!ng and had 
rema!ned constant through the cast!ng process. Th!s !s ma!nly due to the fact that the work!ng pr!nc!ple of 
MTS 1582 !s based on !n-s!tu nucleat!on of T!B2 once the flux !s reacted !n the melt. On the other hand, T! has 
the tendency to sed!ment to the bottom of the furnace due to h!gher dens!ty[5-7].

F"gure 4 : Change !n T! content by cast!ng sequence

Nb gra!n ref!nement has s!gn!f!cant e&ect on the m!crostructure w!th h!ghest mechan!cal propert!es !n Al11S! 
alloy. T! add!t!on results !n heterogeneous m!crostructure w!th decreas!ng gra!n ref!nement e&!c!ency towar-
ds the end of the cast!ng furnace. MTS 1582 exh!b!ts lower gra!n s!ze than T! rod add!t!on. Fluxes are typ!cally 
used !n foundr!es for melt clean!ng. MTS 1582 o&ers at the same t!me both clean!ng of the melt and gra!n 
ref!nement of the m!crostructure and w!thout any fad!ng e&ect due to !n-s!tu nucleat!on of T!B2. Add!t!onal-
ly, MTS 1582 reveals s!m!lar tens!le propert!es as T! rod add!t!on.
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KÜRESEL GRAF!TL! DÖKME DEM!RDE DÖKÜM PROSES 
PARAMETRELER!N!N S!MÜLASYON PROGRAMI !LE 

KIYASLANARAK DO#RULANMASI

Kerem KARABA", Okan GÜLER , Tuncer KIT
Mes Elektromekanik Döküm San. ve Tic. A.".

SUMMARY
The purpose of s!mulat!on programs !s to determ!ne the r!sks above the process parameters !n advance, to 
m!n!m!ze the r!sks by cons!der!ng the!r su!tab!l!ty for the product!on l!ne and to determ!ne the problems that 
may occur !n advance.
There are two bas!c elements !n cast!ng of the des!red geometr!c shapes of metals and alloys produced by 
cast!ng method. The f!rst !s the chem!cal compos!t!on of the metal to meet the des!red eng!neer!ng proper-
t!es, wh!le the other element !s the feeder and runner des!gn calculated !n accordance w!th the sect!ons of 
the model. In the past, these des!gns were made !n foundr!es over a long per!od of t!me by tr!al and error, 
based on certa!n exper!ence and calculat!ons. Today, w!th the help of s!mulat!on programs !n a short per!od 
of t!me, the poss!b!l!ty of produc!ng the h!ghest qual!ty cast!ng parts w!th the m!n!mum use of metal has 
!ncreased.
A s!mple geometr!c shape p!ece has been preferred for more clar!ty and easy !nterpretat!on of s!mulat!on 
and cast!ng results. In th!s study, a raw duct!le !ron part w!th a we!ght of approx!mately 24 kg was manufa-
ctured w!th!n the MES Elektromekan!k Döküm factory and the results of the actual cast!ng cond!t!ons were 
ver!f!ed by s!mulat!on program by chang!ng var!ous parameters.

Key words: duct!le !ron cast!ng, cast!ng s!mulat!on, runner and feeder des!gn, cast!ng analys!s. 

ÖZET
S!mülasyon programlarının amacı proses parametreler!n!n üzer!ndek! r!skler! önceden bel!rley!p, üret!m hat-
tına uygunlu"unu göz önünde bulundurarak r!skler! en aza !nd!rmek ve olu%ab!lecek problemler!n önceden 
tesp!t ed!lmes!d!r.
Döküm yöntem! !le üret!len metal ve ala%ımlarının !sten!len geometr!k %ek!ller!n dökümün de !k! temel unsur 
vardır. Bunlardan !lk! !sten!len mühend!sl!k özell!kler!n! kar%ılayacak metal!n k!myasal kompoz!syonu, d!"er 
unsur !se model parçanın kes!tler!ne uygun olarak hesaplanmı% besley!c! ve yolluk tasarımıdır. Esk!den bu 
tasarımlar dökümhanelerde bel!rl! b!r tecrübe ve hesaplamalara dayanarak deneme yanılma yöntem! !le uzun 
sürede yapılmaktaydı. Artık günümüzde s!mülasyon programları yardımıyla kısa süre !çer!s!nde en az metal 
kullanımı !le en yüksek kal!tede döküm parçası üret!m !mkanı artmı%tır.
S!mülasyon ve döküm sonuçlarının daha anla%ılır olması ve kolay yorumlanab!lmes! !ç!n bas!t geometr!k %ek!l-
l! b!r parça terc!h ed!lm!%t!r. Bu çalı%maya konu olan !%lenmem!% hal! yakla%ık 24 kg a"ırlı"ına sah!p sfero (EN-
GJS-500) döküm parçası MES Elektromekan!k Döküm fabr!kası bünyes!nde !mal ed!lm!% olup çe%!tl! para-
metreler de"!%t!r!lerek gerçek döküm %artlarının sonuçları s!mülasyon programı !le do"rulanmaya çalı%ılmı%tır.

Anahtar kel"meler: Sfero döküm, döküm s!mülasyonu, yolluk ve besley!c! tasarımı, döküm anal!z!.
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1.  G!R!%
B!lg!sayar destekl! mühend!sl!k programları !le günümüzde bu tasarımları yapmak geçm!% zamana kıyasla 
çok daha kısa süre !çer!s!nde ve üret!m sahası ortamında hata payını en aza !nd!rgemekted!r.
Küresel graf!t dökme dem!r bünyes!nde b!l!nd!"! üzere çe%!tl! ala%ım elementler! bulunmaktadır. Bu ala%ım 
elementler! !çer!s!nde en öneml! olanlarının küresel graf!tl! (sfero) dökme dem!re etk!ler! s!mülasyon programı 
!le desteklenerek !ncelenecekt!r.

Karbon (C): Graf!t!n temel ta%ı olan karbonun ala%ımda yüksek oranda bulunması, sıvının akı%kanlı"ını, do-
layısıyla da malzemen!n döküleb!l!rl!"!n! olumlu yönde etk!l!yor. Yüksek karbon, do"ru a%ılama prat!"! !le 
b!rle%t!"! zaman, yapıda bulunan küre sayısının artmasına da yol açıyor. Küre sayısının artması b!r yandan 
karbür olu%umunu engellerken, d!"er yandan matr!s !ç!ndek! karbonu tüketerek perl!t m!ktarını azaltıyor, 
ferr!t oranını !se arttırıyor.

S!l!syum (S!): Küresel graf!tl! dökme dem!r özell!kler!ne tes!r eden en öneml! elementlerden b!r!d!r. S!l!syum, 
graf!t yapıcı özell!"! sayes!nde graf!t!n ayrı%masına destek ver!r. Karbonun serbest halde kalmasına ve graf!t 
hal!nde çökelmes!n! sa"lar. Graf!t olu%umunu destekled!"! !ç!n, matr!stek! karbon m!ktarının azalmasını ve do-
layısıyla da ferr!t!k b!r yapı elde ed!lmes!n! sa"lar dolayısıyla kopma uzaması m!ktarıda artar. Aynı zamanda 
ferr!t mukavemetlend!r!c!s! olarakta b!l!n!r.

Magnezyum (Mg): Magnezyum dem!rde bulunan kükürt ve oks!jenle b!rle%erek sülfür ve oks!tler! malzeme-
den uzakla%tırır. Magnezyum, sadece oks!jen ve kükürtle tepk!meye g!reb!len b!r element oldu"u !ç!n de"!l, 
aynı zamanda dem!rle herhang! b!r b!le%!k olu%turmaması, ve yüksek denge buhar basıncı sayes!nde karı%-
tırmaya gerek kalmadan sıvı !ç!ne kolaylıkla yayılab!lmes! neden!yle en çok terc!h ed!len küreselle%t!r!c!d!r.
Malzeme bünyes!nde b!r m!ktar kalıcı magnezyum oldu"u zaman graf!tler küresel %ek!ll! te%ekkül eder. Dü%ük 
magnezyum m!ktarı küreselle%men!n tam olarak meydana gelmes!n! önler. Küresel graf!tl! dökme dem!r b!le-
%!m!nde a%ırı magnezyum bazı problemler! beraber!nde get!r!r.
- Karbür olu%umunu destekler,
- Karınca t!p döküm hatalarına yol açalar,
- Dökümlerde kesk!n kö%eler!n kırılgan olmasını sa"lar,
- Malzemen!n kopma uzamasını dü%ür.

Kükürt (S): Kükürt ve oks!jen!n dü%ük olması sıvının yüzey ger!l!m!n!, dolayısıyla da akmazlı"ını (v!skoz!te) 
arttırdı"ı !ç!n, yüksek oranda magnezyum kullanılması m!kro- çek!nt! gözenekler!n!n olu%umunu tet!kleyeb!l!-
yor. Kükürt küresel graf!tl! dökme dem!rde bozucu tes!rler yaratmaktadır ve graf!tler!n lamel %ek!ll! büyüme-
s!ne etk! etmekted!r.

Fosfor (P): Küresel graf!tl! dökme dem!r!n fosfor kırılgan ötekt!k yapı olu%turdu"undan darbe ve sünekl!k 
özell!kler!n! kötü yönde etk!lemekted!r. 

Mangan (Mn): Karbür olu%unu te%v!k eden b!r elementt!r. Bu sebepten dolayı yüksek m!ktardak! mangan 
malzeme yapısındak! karbürler! stab!l hale get!rerek malzemen!n sert ve gevrek olmasına neden olur.

DENEYSEL ÇALI%MALAR

Res"m 1 : Deney parçasının katı model görünümü, modülü ve ölçüler!.
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Res"m 2 : Deney parçasının EN-GJS-500 erg!y!k metal anal!z!.

Res"m 3 : Deney parçası r!sk anal!z! görüntüsü.

Res"m 4 : Deney parçasının poroz!te (çek!nt!) görüntüsü.

Res"m 5 : Deney parçasının modül anal!z! görüntüsü.

Bu çalı%maya konu olan (EN-GJS-500) anal!z!ne sah!p bas!t geometr!k %ek!ll! küresel graf!tl! dökme dem!r 
parça görünümü Res!m 1’ de göster!lm!%t!r.

Deney parçası geometr!s! kend! !çer!s!ndek! (yolluk, besley!c! d!zaynı olmadan) katıla%ma s!mülasyonu so-
nucunda olu%an so"uma süres!ne ba"lı r!sk bölgeler! bel!rlenm!% (Res!m 3) ve buna ba"lı olarak parçanın 
katıla%ma süres! !le bu süre zarfı !çer!s!nde olu%an bo%lu"un konumu tesp!t ed!lm!%t!r.

Deney parçasının çek!nt! olan yerler! !le yüzey çökmes! olu%ab!lecek bölgeler tesp!t ed!lm!%t!r (Res!m 4). Buna 
ba"lı olarak tasarımı yapılacak olan yollu"un konumu ve besley!c! bulunaca"ı bölge bel!rlenm!%t!r.
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Deney parçasının kritik bölgedeki maksimum modülü 2,363 cm olarak simülasyon programı 
yardımıyla hesaplanmı%tır (Resim 5). Parça modülüne göre minimum maliyete ba"lı en az met-
al kaybıyla besleyici tercihi yapılmı%tır. Kullanılması muhtemel olan ekzotermik besleyici göml-
ekler Resim 6 ’ da verilmi%tir.

Res"m 6 : Terc!h ed!leb!lecek s!l!nd!r!k ekzoterm!k besley!c! gömlek ölçü ve modüller!.

Res"m 7 : Deney parçasına göre hesaplanmı% yolluk tasarımı görüntüsü.

Res"m 8 : Modülü 1,70 cm olan besley!c! gömle"! !le yapılan parçanın 
1. deneme dökümü ve s!mülasyon sonuçları.

Parçada simülasyon sonucuna göre gerekli olan giri%ler, kullanılacak filtre, yolluk ve çıkma 
açılarıyla birlikte verilerek çizimi yapıldı. Deney parçası oldu"u için basit geometrik %ekilli ve 
yolluk dizaynı yapıldı.

Resim 8’ da sıcaklık ve kimyasal analizi belirtilmi% olan 1 numaralı bölgede döküm sonrası 
parçada olu%an çekinti görülmü%tür. Aynı %artlarda simülasyon sonucu A ve B harfli resimlerde 
gösterilmi%tir. A harfli resimde çekintinin hangi bölgede çıkaca"ını belirtmi% olup B harfli resim-
de ise bo%luk olu%umu katıla%ma sonrası meydana gelebilecek olan çekintinin yüzdesel de"erini 
vermektedir. Simülasyon sonucunda gözlemlenen de"er ne kadar yüksekse, gerçekteki porozit-
enin çıkma ihtimali o kadar yüksek olacaktır. Resimde de görüldü"ü gibi porozite oranı %99,374 
oranında risk göstermektedir.
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Res"m 9 : Modülü 1,70 cm olan besley!c! gömle"! !le yapılan parça-
nın 2. deneme dökümü ve s!mülasyon sonuçları.

Res"m 11 : Modülü 2,00 cm olan besley!c! gömle"! !le yapılan parça-
nın 4. deneme dökümü ve s!mülasyon sonuçları.

Res"m 10 : Modülü 2,00 cm olan besley!c! gömle"! !le yapılan parça-
nın 3. deneme dökümü ve s!mülasyon sonuçları.

Resim 9’da aynı kimyasal kompozisyonda sadece sıcaklık parametresi yakla%ık 45°C dü%ürülerek 
2. deneme yapılmı%tır. Deneme sonucunda dökümhane ortamında çekintinin bir miktar 
küçüldü"ünü, simülasyon sonucunda ise çekinti riski %90,902 göstermektedir. Yüzdesel olarak 
bir önceki denemeye göre çekinti riskinin yakla%ık %9 oranında dü%tü"ü gözlemlenmi%tir. Sonuç 
itibari ile sıcaklık çekintiye do"rudan etki eden parametrelerden biri olarak görülmü%tür.

Yapılan bu 3. denemede, 2. denemede ki sıcaklık ve kimyasal analiz parametreleri sabit tutu-
larak 1,70 cm modüllü besleyici yerine 2,00 cm modüllü besleyici tercihi yapılmı%tır. Porozite 
miktarı gözle görülür oranda azaldı"ı simülasyon ve dökümhane %artlarında denemesi yapılar-
ak görülmü%tür. Simülasyon sonucuna göre besleyici tercihi porozite riskini %65 oranında 
dü%ürmü%tür.
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CE = % C + %0,14Si + %0,33 P + %0,11 Ni + %0,16 Al + %0,13 Ti + %0,065 Cu - %0,08 Mn - %0,33 
Cr - %0,15 Mo - %0,8 V
Bu ampirik formülden anla%ılaca"ı üzere karbon e%de"eri üzerine kimyasal kompozisyona etki 
eden elementler görülmektedir. Bu elementler içerisinde en çok etki edenler C, Si, ve P’ dur.

Res"m 12 : Opt!mum karbon e%de"er! aralı"ı.

Res"m 13 : Deney 3 anal!z 
de"erler!. CE< 4,3 ötekt!k altı

Res"m 14 :Deney 4 anal!z 
de"erler!. CE= 4,3 ötekt!k nokta

Grafikten anla%ılaca"ı gibi karbon e%de"eri % C + % 1/7 Si = % 3,90 de"erinin alt bölgelerinde 
çekinti riskine yakalanma olasılı"ı yüksektir. 

Yukarıda da bahsedildi"i gibi Silisyum malzeme içerisinde karbonun serbest halde çökelmesine 
yardımcı olur. Serbest halde çökelen karbonlar matriks içerisinde belirli bir hacim kaplayarak 
ve grafit büyümesinin etkisi ile parça içerisindeki küçük porozitelerin giderilmesinde etkili old-
u"u bilinmektedir. Kimyasal kompozisyon ile porozite riskinin azaltılması için optimum bölge 
CE=4,3 (ötektik nokta) oldu"u bölgedir.
Bu bilgiler e%i"inde deney 4’ de (Resim 11) yapılan çalı%mada deney 3’ te (Resim10) görülen 
küçük poroziteler giderilmeye çalı%ılmı% ve olumlu sonuç alınmı%tır.

Deney 3’ te % 3,7 olan karbon, % 2,3 silisyum oranları deney 4’ te % 3,95 karbon ve % 2,5 
silisyum de"erlerine çekilerek optimum karbon e%de"eri aralı"ına getirilerek porozite miktarı 
dü%ürülmeye çalı%ılmı%tır.

SONUÇ
Yapmı% oldu"umuz bu çalı%mada simülasyon programı yardımıyla parçanın ilk olarak modülü 
hesaplanmı% ve bu parçanın modülüne uygun besleyiciler tercih edilmi%tir. Hacmi ve modülü 
en küçük olan besleyiciden ba%layarak parça sa"lam alınana kadar besleyici modülü ve hacmi 
arttırılmı%tır. Bu sayede en az metal tüketimi ile optimum döküm sıcaklı"ı belirlenmi% ve bu 
hususlara ba"lı olarak kimyasal analiz çalı%ması yapılmı%tır.
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Besleyici modülü ve hacmi, Parça döküm sıcaklı"ı, Kimyasal kompozisyon etkisi, % C etkisi,
% Si etkisi, % Mg etkisi.
Simülasyon ve dökümhane %artları kıyaslanarak parça porozite miktarına olan etkileri deneysel 
çalı%malarla irdelenmi%tir.
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S!MÜLASYONDA OPT!M!ZASYON YÖNTEM! YARDIMI !LE 
ÇEK!NT!S!Z OLARAK ÜRÜN ÇE%!TL!L!#!N! ARTIRACAK %AFT 

DESTE#! PARÇASININ ÜRET!M! 

ANIL GÜLEÇ
Demisa! Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.". Bilecik, Türkiye

ÖZET
Ürün çe%!tl!l!"!m!z dı%ında olan büyük b!r %anzıman deste"! parçasının devreye alınması sa"lanmı%tır, tüm bu 
süreçte üründe meydana gelen çek!nt! problemler! s!mülasyon programı yardımı !le opt!m!zasyon yaparak 
çözümlenm!%t!r. Böylel!kle !%letmem!z !ç!n yen! b!r ürün çe%!tl!l!"!ne sah!p büyük b!r parçanın çek!nt!s!z üret!-
leb!lmes! sa"lanmı%tır.

ABSTRACT
A b!g transm!ss!on support part, wh!ch !s out of our product range, has been enabled to be comm!ss!oned. 
In th!s process, the m!cro sh!r!nkage problems !n the product have been solved by opt!m!zat!on w!th the help 
of the s!mulat!on program. Thus, !t has been ensured that a b!g raw part w!th a new product range can be 
produced w!thout any m!cro shr!nkage for our company.
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G!R!%
#aft deste"! parçası d!key kalıplama hatları !ç!n üret!lmes! zor ve büyük b!r parçadır. Dem!sa% bünyes!nde bu-
lunan büyük kalıplama hattının plaka ölçüler! 950mm x 700 mm’d!r. Parçanın boyu 673 mm olmakla b!rl!kte 
yüksekl!"! 342 mm’d!r. Dolayısıyla böyles!ne büyük ve mont yüksekl!"! 200 mm olan b!r parçanın bu kalıp-
lama hattında üret!leb!lmes! yo"un çaba ve özver! gerekt!r!r. Tüm bu süreçte öncel!kle detaylı b!r yerle%!m 
yapmak çok öneml!d!r. Aks! halde 39,8 kg’lık b!r parçanın üret!m! esnasında kalıp patlatması g!b! güvenl!k 
r!sk! olu%turacak durumlarla kar%ıla%ılab!l!r. Parçanın boyutları Res!m 1’de göster!lmekted!r.

Parçanın yerle%!m!nde montlu yapısı gere"! farklı problemlerle kar%ıla%ılmı%tır, parçanın boyutlarının büyük 
olması normal %ek!lde montların plaka yüzey!ne !neb!lmes!ne olanak tanıyamamı%tır, dolayısıyla bu süreçte 
yolluk geçecek kısım har!ç d!"er kısımda montlar kalıp dı%ına do"ru patlatılarak yerle%!m !ç!n çözüm buluna-
b!lm!%t!r.

Yerle%!m sürec!nde montların kalıp dı%ına patlatılması prat!k çözüm olmakla b!rl!kte kalıptan metal akı%ına 
neden olab!lecek r!sklere kar%ı patlatılan yüzey mümkün oldu"unca kalıp dı% duvarında uzak tutularak süreç 
güvence altına alınmı%tır. Aks! halde yakın olması bu r!sk! arttıracaktır. Kalıptak! yerle%!m Res!m 2’de göste-
r!lm!%t!r.
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DENEYSEL ÇALI%MALAR
Yerle%!m sürec!nden sonra parçanın üret!m! !le !lg!l! sürec! ele almak !ç!n ön MAGMA s!mülasyon çalı%maları 
yapılmı%tır. Besley!c!s!z yapılan ön s!mülasyon çalı%masında, bo%luk r!sk! olan yerler saptanarak sonrak! süreç-
te yol göstermes! sa"lanmı%tır. Ön çalı%ma s!mülasyon görsel! Res!m 3’de göster!lmekted!r.

Yapılan ön süreç sonrası parçanın r!skl! bölgeler!ne be sley!c!ler konulmu% ve deneme planlanmı%tır, parçanın 
besley!c! yerle%!m! Res!m 4’de göster!lm!%t!r. Yapılan deneme sonucunda parçalar !ncelenm!%t!r. Bu !nceleme 
gerek X-Ray gerekse parçalar kes!lerek yapılmı%tır.
$ncelemeler sonrasında parçaların T kol bölgeler!nde çek!nt!lere rastlanmı%tır, d!"er bölgelerde problem gö-

rülmemekted!r. f!rma bu bölgelerde çek!nt! !stememekted!r. Dolayısıyla bu problem!n çözüme kavu%turulma-
sı gerekmekted!r. 

Çek!nt! olu%an bölgeler Res!m 5’de göster!lm!%t!r. Bunun yanı sıra Res!m 6’da dökülen parçaların çek!nt!l! ve 
çek!nt!s!z bölgeler! göster!lmekted!r. 
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T kollardak! çek!nt!n!n çözümü !ç!n opt!m!zasyon yapılması planlanmı%tır, Parçanın a"ır olu%u ve salkım a"ır-
lı"ının fazla olması neden!yle yapılan her deneme ekstra mal!yet get!rece"!nden sorunun m!n!mum  deneme 
yapılacak %ek!lde çözülmes! önem kazanmı%tır.

Yapılacak olan opt!m!zasyon !ç!n de"!%kenler besley!c! boyutu ve besley!c!n!n yer! olarak seç!lm!% olup her 
ba"ımsız de"!%ken !ç!n 3 farklı düzey seç!lm!%t!r. Seç!len düzeyler a%a"ıdak! g!b!d!r (Tablo 1);

Bu de"!%kenler tablosuna ba"lı olarak toplamda 9 farklı komb!nasyon olu%makta olup tüm bu komb!nas-
yonlar MAGMA’nın opt!m!zasyon modülü sayes!nde hesaplanacaktır. Res!m 7’de deneyler!n b!lg!ler! ve farklı 
komb!nasyonlar göster!lmekted!r.
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Besley!c!ler!n düzeyler! örnek olarak Res!m 8’de göster!lm!%t!r, yarıçap boyutları sırasıyla 20mm, 25mm ve 
30mm olacak %ek!lde de"!%mekted!r. Y!ne aynı %ek!lde besley!c!n!n konumu –Z yönünde 3 farklı kademede 
hareket edecek olup tüm bu de"!%kenler !ç!n toplamda 9 komb!nasyon hesaplanarak sonuçlar elde ed!lecek 
ve Hotspot bölges!n! parçadan besley!c!ye çeken T kolda çek!nt! r!sk! bırakmayan en !y! d!zayn bulunacaktır.

Yapılan opt!m!zasyon çalı%ması sonucunda besley!c! boyutu de"!%ken! ve besley!c! yer! de"!%ken!n!n ho-
tspot’a etk!s! Res!m 9’dak! g!b!d!r. Besley!c! boyutu yarıçap 20mm’den daha fazla oldu"unda !y!le%me çok 
bel!rg!m %ek!lde görülmekte ancak besley!c! yer! çok büyük ölçüde etk! yaratmamaktadır.
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Her !k! ba"ımsız de"!%ken!n de hotspot’a olan etk!s! kolerasyon tablosunda (Res!m 10) göster!lm!%t!r. Besley!-
c! boyutuyla ve yer!yle ters orantılı b!r !l!%k! olup besley!c! boyutunun etk!s! -0,85 !ken besley!c! yer!n!n etk!s! 
-0,12 !le daha azdır.

Yapılan tüm deneyler sonucunda hotspot de"erleri 9 farklı deney için de a%a"ıda belirtilmi%tir. 
(Resim 11)
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Deney sonuçlarına göre yarıçapı 20mm olan besley!c!ler seç!ld!"!nde Hotspot de"er! artarken, 25mm ve 
30 mm yarıçaplı besley!c!ler seç!ld!"!nde bo"az yerler! çok farketmeks!z!n Hotspot de"erler! sıfır gelm!%t!r. 
Paralel koord!nat s!stem!nde bu durum daha !y! görüleb!lmekted!r. (Res!m 12). 25 mm ve 30 mm  yarıçaplı 
besley!c!ler seç!ld!"!nde (mav! ç!zg!ler) Hotspot de"er! sıfır çıkarken, 20 mm yarıçaplı besley!c! seç!ld!"!nde 
Hotspot de"er! artı% gösterm!%t!r. (Renkl! ç!zg!ler)

Deney sonuçlarına göre 20 mm’l!k yarıçaplı hotspot de"er! yüksek çıkan besley!c! !le 25 mm’l!k yarıçaplı 
hotspot de"er! sıfır çıkan besley!c! kar%ıla%tırmalı olarak Res!m 13’de göster!lm!%t!r. Küçük olan besley!c!lerde 
T bölges!nde çek!nt! r!sk! görünürken büyük olan besley!c!de bu r!sk T bölges!nde görülmey!p besley!c!n!n 
!ç!ne çek!lm!%t!r.
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SONUÇLAR
Yapılan opt!m!zasyon çalı%ması sonucu 20mm yarıçaplı besley!c!n!n yeters!z geld!"!, d!"er 25 mm ve 30 mm 
yarıçaplı besley!c!lerde !se Hotspot’un !y!le%t!"! görülmü%tür, besley!c!n!n bo"azının a%a"ı veya yukarı 5’er 
mm kaydırılması büyük b!r etk! göstermemekted!r.

Tüm bu sonuçlar ı%ı"ında ver!ml!l!"!n de dü%mes!n! önlemek !ç!n Hotspot de"erler! !y! gelen 25 mm ve 30 mm 
yarıçaplı besley!c!lerden küçük olanı seç!lerek modele yerle%t!r!lm!% ve deneme planlanmı%tır.

Yapılan deneme sonrasında T kollarda çek!nt! görülmem!%t!r, sonrak! süreçte de parça dökülmü% olup T böl-
gelerde çek!nt! kaynaklı problem ya%anmamı%tır. Parçanın 39,8 kg a"ırlı"ı göz önüne alındı"ında sadece T 
bölges!ndek! çek!nt! yüzünden parçaların sakata ayrılması engellenm!%t!r.
Yapılan deneme sonrası T bölgeler! X Ray bakılarak ve parça kes!lerek kontrol ed!lm!%, çek!nt!ye rastlanma-
mı%tır. (Res!m 14)

Tüm bu süreçte MAGMASOFT’un opt!m!zasyon modülü kullanılarak çalı%ma yapılmı% ve uygulanan sonuçlar-
dan olumlu ger! dönü% alınmı%tır. Böylel!kle farklı, büyük ve Dem!sa%’ın ürün çe%!tl!l!"!n! artıracak b!r parçanın 
çek!nt!s!z %ek!lde üret!leb!lmes! sa"lanmı% ve aynı zamanda yapılacak olan gereks!z deneme mal!yetler! en-
gellenm!%t!r.

Anahtar kelimeler: Simülasyon, Optimizasyon, Döküm, #anzıman Deste"i
Keywords: Simulation, Optimizaytion, Casting, Transmission Support
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MECHANICAL PROPERTIES OPTIMIZATION OF AS-CAST 
AUSFERRITIC DUCTILE IRON AS A FUNCTION OF SECTION 

SIZE AND HOLDING TIME

U. de la Torre, R. González-Martínez and S. Méndez
Azterlan, Basque Research and Technology Alliance (BRTA), Durango, Spain

ABSTRACT
The ADI fam!ly shows the best res!stance duct!l!ty relat!onsh!p of the duct!le !ron mater!als due to an ausfer-
r!t!c m!crostructure. Th!s research work !s focused on the as- cast state obtent!on of th!s type of m!crostruc-
tures, w!th no need of heat treatment. It stud!es the e&ect of sect!on s!ze and hold!ng t!me on the evolut!on 
of the m!crostructure and mechan!cal propert!es of as-cast ausferr!t!c duct!le !ron. For that, Y block standard 
samples of 50.0 mm th!ckness and thermal analys!s cups were produced us!ng a novel eng!neered cool!ng 
methodology. The temperature arrest was performed at 400 °C and the hold!ng t!me changed from 0 to 180 
m!nutes. The obta!ned exper!mental results show that, 60 m!nutes hold!ng t!me are needed to obta!n the 
opt!mal mechan!cal propert!es (U.T.S.> 800 MPa and El.> 12%).

Keywords: ADI, as-cast; ausferr!te; controlled cool!ng.
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1. INTRODUCTION
Duct!le cast !ron (DI) has a w!de range of mechan!cal propert!es depend!ng on !ts m!crostructure. Due to !ts 
strength-duct!l!ty rat!o, !n add!t!on to the lower dens!ty, there are many appl!cat!ons where DI can replace 
cast and forged steel. For th!s reason, the search for new DI alloys, hav!ng !mproved mechan!cal propert!es 
and lowered product!on costs !s st!ll an !mportant research f!eld. Among the DI fam!ly, the mater!al wh!ch 
presents the h!ghest res!stance/duct!l!ty rate !s austempered duct!le !ron (ADI) (F!g. 1). ADI has an excellent 
comb!nat!on of h!gh res!stance, good duct!l!ty and h!gh fat!gue strength (1- 4).

F!gure 1. Tens!le strength-elongat!on relat!onsh!ps for d!&erent eng!neer!ng mater!als. The mechan!cal pro-
pert!es of the ADI mater!als are based on an ausferr!t!c m!crostructure, wh!ch !s made up of ac!cular ferr!te 
(AF) and carbon enr!ched or reacted austen!te. The convent!onal way of obta!n!ng th!s m!crostructure, !s 
by carry!ng out a heat treatment to the as-cast obta!ned foundry cast!ng, called austemper!ng. Th!s heat 
treatment cons!sts of an austen!zat!on step followed by an !sothermal quench (5-8). Nonetheless, the heat 
treatment !nvolves lead t!me, cost and manufactur!ng complex!ty !ncreases, that weaken the compet!t!v!ty 
of these mater!als.

One alternat!ve to the heat treatment !s an eng!neered cool!ng process, wh!ch means, act!ng on the cool!ng 
process of the casted component when !ts sol!d!f!cat!on process has f!n!shed (9-13). Th!s way, the energy 
that the cast!ngs have after the sol!d!f!cat!on !s prof!ted and mod!fy!ng the cool!ng cond!t!ons, the targeted 
m!crostructure !s ach!eved !n as-cast cond!t!ons.

In the present work an eng!neered cool!ng process w!th no extra energy add!t!on to obta!n a fully ausferr!t!c 
m!crostructure !s shown. The !nfluence of the thermal modulus and the temper!ng t!me are analysed and 
compared to the results already ava!lable !n the l!terature.

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE
The melts were prepared !n a 100 kg capac!ty med!um frequency !nduct!on furnace (250 Hz, 100 kW). The 
metall!c charge was 50% of low-alloyed steel and 50% of low-alloyed p!g !ron, !n add!t!on to h!gh pur!ty 
n!ckel, ferromolybdenum, graph!te and FeS!75. Once melted, the compos!t!on was checked and adjusted 
accord!ng to the requ!red carbon, s!l!con, n!ckel and molybdenum contents.

The transfer of the melt from the furnace to the ladle was made at a temperature between 1490-1510 oC. The 
sphero!d!zat!on treatment was carr!ed out follow!ng the sandw!ch methodology add!ng 1.2 wt.% of a FeS!Mg 
alloy (6.3 % Mg; 1.01 % Ca; 0.47 % Al and 0.87 % Rare Earth). An amount of 2.4 wt.% steel scrap was used to 
cover the Mg alloy.

The !noculat!on was performed !n mould add!ng 0.2 wt.% of an !noculant product (72.10 % S!, 1.62 % Ca, 0.46 
% B!, 0.38 % Ba, 0.85 % Al, 0.19 % Zr, 0.39 % R.E., the rest be!ng Fe) w!th a gra!n s!ze of 0.2-0.5 mm.

The chemical composition obtained on the di&erent trials is shown in Table 1.
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In order to analyse the e&ect of the thermal modulus on the ausferritic reaction, keel blocks Y3 
(as per the standard EN 1563) and thermal analysis samples were poured. A type K thermo-
couple was inserted in the centre of the samples. To these samples, the following engineered 
cooling was applied.
a) Early shakeout at 800 oC.
b) Air cooling till the tempering temperature. The target of this step is to avoid the
pearlitic nose.
c) Temperature arrest: At 400 oC, the samples were introduced into an insulating material 
(thermal conductivity: 0.04-0.06 W/mK; mesh size less than 5 mm; bulk density: 33-55 kg/
m3) so that the temperature can be maintained and the ausferritic reaction evolve. Di&erent 
holding times were tested (0, 10, 20, 30, 60, 90 and 180 minutes).

An example of this engineered cooling process is shown in figure 2, compared to an austem-
pering heat treatment thermal evolution.

F"gure 2  : Thermal evolut!on of (a) austemper!ng heat 
treatment; (b) eng!neered cool!ng process for a Y3 block.

In order to determine the e&ect of the section size on the ausferritic reaction evolution, the 
thermal modulus (TM) for the studied samples was calculated by means of the simulation 
software QuickCAST®. The results were of 1.75 cm for the Y3 block and 0.60 cm for the thermal 
analysis cup.

Tensile and hardness specimens were machined from the bottom of the Y3 blocks. A 10 mm 
diameter specimen was used for tensile tests. The mechanical parameters measured were the 
ultimate tensile strength (U.T.S.), the yield strength (Y.S.), the elongation (El.) and the Brinell 
hardness (HBW).

Once the tensile specimens were broken, a surface close to the fracture was cut and prepared 
for metallographic examination. Additionally, the thermal analysis cups were metallograph-
ically examined on their thermal centre. To define the di&erent phases that make up the mi-
crostructure (AF, reacted austenite and martensite (M)), the methodology described on the 
standard ASTM E562 was performed to define the volume fraction of AF and M, considering a 
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square grid of 100 points per image, at 1000 magnifications. Ten fields per sample were ana-
lysed. Light Optical Microscopy (LOM) and Scanning Electron Microscopy (SEM) were used for 
these evaluations.

3. RESULTS AND DISCUSSION
In the figure 3, it is shown, the evolution of the microstructure with the holding time for the 
studied di&erent thermal moduli considering the temperature of 400 oC. The holding time is 
the time that the castings are maintained inside the insulating material.

F"gure 3  : AF and M evolut!on for the d!&erent TM at 400 
°C w!th the hold!ng t!me.

F"gure 4  : AF format!on evolut!on at 400 °C for d!&erent 
TM data from the l!terature.

It is observed how the ausferrite formation evolves similarly for both thermal moduli. As the 
holding time increases, the AF increases till a maximum value and the martensite content 
decreases. The maximum content of AF is defined by the so-called incomplete reaction phe-
nomenon, because the reaction stops before the austenite reaches the equilibrium carbon 
content (14,15). This maximum is obtained after 60 minutes holding time, which means that 
the reaction is completed at that time. Then a fully ausferritic microstructure is obtained, made 
up by acicular ferrite (52 %) and reacted austenite (48 %). Only at the very early stages of 
the reaction there are some di&erences between the studied thermal moduli. This is because 
the ausferritic reaction starts before the temperature arrest, since the air cooling is not a high 
enough cooling rate so as to avoid the ausferritic nose till the castings are introduced into the 
insulating material, as was seen on a former development (16).

In figure 4, the results of the present work are shown together with data from the literature (16) 
regarding the microstructure evolution with the holding time.
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F"gure 5  : Examples of the m!crostructure for the TM 1.75 and 0.60 cm at 400 °C for 
d!&erent hold!ng t!mes (a) 0 m!n, TM 1.75cm; (b) 10 m!n, TM 1.75cm; and (c) 60 m!n, 
TM 1.75cm; (d) 0 m!n, TM 0.60cm; (e) 10 m!n, TM 0.60cm; (f) 60 m!n, TM 0.60cm.

F"gure 6  : (a) Ult!mate tens!le strength, and y!eld strength evolut!on w!th the hold!ng 
t!me; (b) hardness and elongat!on evolut!on w!th the hold!ng t!me.

It is seen, how the tendency is maintained considering data from the literature. This means 
that the TM or the section size is not significantly a&ecting the evolution of the transformation. 
This could discard that the ausferritic transformation in ductile iron is a di&usive phenomenon, 
because it would then have a relationship with the section size. 

For a di&usive phenomenon, the higher the section size, the longer the time the reaction needs 
to be completed, because the atoms need to through longer distances. On this case, however, 
independent of the section size, the transformation rate is similar. For this reason, it can be 
considered that the reaction occurs simultaneously on the di&erent parts of the casting, and 
thus, the ausferritic transformation can be considered a displacive phenomenon.
In figure 5, some micrographs showing the evolution of the microstructure with the holding 
time for the two studied thermal moduli are shown. The target is to illustrate the evolution that 
was plotted in figure 3.

The evolution of the mechanical properties with the holding time for the Y3 block is shown 
in figure 6. Additionally, the requirements of the standard EN 1564 are indicated, which is the 
standard that defines the mechanical `properties of the ADI materials.
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It is observed that the ultimate tensile strength, at the first step of the reaction increases, and 
after reaching a maximum, it decreases to reach a constant value. On the other hand, the yield 
strength is constant at short holding times and from 40 to 60 minutes holding time increases 
to reach a constant value. As the ausferritic reaction evolves (longer holding times), the hard-
ness decreases while the elongation increases till they reach a constant value.

After 30 minutes holding time, the requirements of the standard EN 1564 are satisfied. The 
mechanical properties improve till 60 minutes holding time, in terms of a yield strength and an 
elongation increase. Afterwards, they remain constant.

This evolution of the mechanical properties is in good agreement with the microstructure evo-
lution shown in figure 3. At short holding times, the reaction is incomplete, and this means that 
martensite is formed after the temperature arrest. A high martensite content involves a low 
ductility together with a high hardness of the material. As the transformation evolves, more 
AF is formed, and the austenite is enriched in carbon, so the martensite formation decreases 
because the austenite is stabilized at room temperature by this carbon enrichment. Once the 
reaction is completed after 60 minutes holding time, then the mechanical properties remain 
constant.

In figure 7, the results of the present work are shown together with data from the literature (16) 
regarding the mechanical properties evolution with the holding time. The requirements of the 
standard EN 1564 are indicated.

F"gure 7  : (a) Ult!mate tens!le strength, and y!eld strength evolut!on w!th the hold!ng t!me; (b) hardness and 
elongat!on evolut!on w!th the hold!ng t!me for d!&erent TM data from the l!terature.

It is observed how both results follow the same tendency and the di&erences between both 
thermal moduli are small and attributable to the longer solidification time of the Y3 block com-
pared to the TM 1.11 cm.

4. CONCLUSIONS
• A complete ausferritic microstructure was obtained by means of an engineered cooling meth-
odology with no extra energy addition to the poured casting.
• The microstructure evolution shows that the ausferritic transformation is completed after 60 
minutes holding time.
• No influence of the section size is shown regarding the microstructure evolution during the 
temperature arrest. This is in good accordance with a displacive nature of the reaction.
• The mechanical properties requirements of the ADI materials are satisfied after 30 minutes 
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holding time. The mechanical properties improve till 60 minutes holding time, in terms of a 
yield strength and an elongation increase. Afterwards, they remain constant.
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ÖZET
Bu çalı%mada GJV300 verm!küler dökme dem!re, farklı parametrelerde uygulanan östemperleme ısıl !%le-
m!n!n numuneler!n sertl!k, çekme dayanımı ve darbe d!renc! !le m!kroyapısal özell!kler!ne olan etk!s! !ncelen-
m!%t!r. Yapılan çalı%malar sonucunda östemperleme !%lem!ne tab!! tutulmu% numuneler!n sertl!k ve çekme 
dayanımı de"erler!n!n or!j!nal numuneye göre artı% gösterd!"! gözlemlen!rken, darbe d!renc! de"erler!n!n !se 
dü%tü"ü saptanmı%tır. Östemperleme parametreler!n!n etk!s! gözlemlend!"!nde !se östemperleme sıcaklı"ı 
arttıkça sertl!k ve çekme dayanımında dü%ü% oldu"u bel!rlenm!%t!r. Mekan!k özell!klerde meydana gelen de-
"!%!mler!n m!kroyapı !le !l!%k!s! açıklanmı%tır.

Anahtar Kel"meler: verm!küler dökme dem!rler, östemperleme, sertl!k, çekme dayanımı, darbe d!renc!

ABSTRACT
In th!s study, the e&ect of austemper!ng heat treatment appl!ed to GJV300 verm!cular cast !ron w!th d!&e-
rent parameters on the hardness, tens!le strength, !mpact res!stance and m!crostructural propert!es of the 
samples was !nvest!gated. As a result of the stud!es, !t was observed that the hardness and tens!le strength 
values of the samples subjected to austemper!ng process !ncreased compared to the or!g!nal sample, wh!le 
the !mpact res!stance values decreased. When the e&ect of the austemper!ng parameters was observed, !t 
was determ!ned that the hardness and tens!le strength decreased as the austemper!ng temperature !ncrea-
sed. The relat!onsh!p between changes !n mechan!cal propert!es and m!crostructure !s expla!ned.

Keywords: verm!cular cast !ron, austemper!ng, hardness, tens!le strength, !mpact res!stance
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G!R!%
Küresel ısınma günümüzün en büyük sorunlarının ba%ında gelmekted!r. Küresel ısınmaya neden olan kay-
naklar !ç!nde fos!l yakıtların kullanımı öneml! b!r yer tutmaktadır. Bu kapsamda alternat!f kaynaklar ara%tırılsa 
da endüstr!n!n çe%!tl! kollarında ve ba%ta otomot!v sanay!s!nde kullanılan parçaların en az aynı mekan!k de-
"erlerde ve daha haf!f olmasını sa"layab!lmek hala en öneml! konudur. Bu gerekl!l!kler alternat!f malzeme 
kullanımlarının yanı sıra var olan malzemeler!n özell!kler!n! gel!%t!rmek !ç!n yapılan !%lemler! de beraber!nde 
get!rmekted!r.

Verm!küler dökme dem!rler!n yüksek mekan!k, ısıl ve yorulma dayanımı özell!kler!, yüksek dayanım/a"ırlık 
oranı g!b! özell!kler! neden!yle otomot!v sektöründe kullanımı gün geçt!kçe artmaktadır.

Östemperleme ısıl !%lem!; 850-950 oC sıcaklıklarda östen!tleme !%lem!n! tak!ben, tuz banyosunda malzemen!n 
türüne göre 250-600 °C sıcaklık aralı"ında bel!rl! sürelerde beklet!lmes! !le malzemen!n m!kroyapısında de-
"!%!m ve mekan!k özell!kler!nde !y!le%mey! sa"layan b!r ısıl !%lemd!r. K!m et all. (2008) gr! dökme dem!rlerde 
yaptıkları çalı%malarda, Ramadan et all., (2006) !se küresel graf!tl! dökme dem!rde yaptıkları çalı%malarda 
östemperleme !%lem!n!n mekan!k özell!kler!ne etk!s!n! !ncelem!%ler ve yapılan çalı%malar sonucunda östem-
perleme ısıl !%lem!n!n mekan!k özell!kler! gel!%t!rd!"!n! ortaya koymu%lardır.

Tüm malzemelerde oldu"u g!b! dökme dem!rlerde de mekan!k özell!kler m!kroyapıya oldukça ba"lıdır. Son-
radan yapılacak ısıl !%lemlerle m!kroyapıda meydana get!r!lecek de"!%!kl!kler!n bereber!nde mekan!k özell!k-
ler! de !y!le%t!rece"! açıktır.

Bu çalı%mada GJV300 verm!küler dökme dem!re farklı parametrelerde östemperleme ısıl !%lem! uygulanmı% 
ve numuneler!n sertl!k, çekme dayanımı ve darbe d!renc! ölçülerek m!kroyapıda meydana gelen de"!%!mlerle 
!l!%k!s! ortaya çıkarılmı%tır.

2.MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalı%mada kullanılan GJV 300 verm!küler dökme dem!r!n k!myasal anal!zler! Tablo 1’ de ver!lm!%t!r. Çekme 
numuneler! s!l!nd!r!k %ek!lde (80x15 mm), sertl!k numuneler! küp %ekl!nde (10x10x10 mm) ve darbe d!renc! 
numuneler! !se d!kdörtgenler pr!zması %ekl!nde(55x10x10 mm) Dem!sa% Döküm Emaye Mamüller! tarafından 
hazırlanmı%tır. Numuneler ölçüler!ne göre yapının tamamen östen!te dönü%eb!lmes!n! sa"layacak sürelerde 
900 oC sıcaklıkta östen!tleme !%lem!ne tab! tutulmu%tur. Östen!tleme !%lem! sonrası numuneler fırından çı-
karılarak sıcaklıkları sırasıyla 250, 300, 350 °C olan tuz banyosunda (%40 NaNO2, %40 NaNO3, %20 KNO3) 
sırasıyla 2, 4 ve 6 saat beklet!lm!%t!r. Östemperleme !%lem! sonrası numuneler oda sıcaklı"ında so"utulmu%tur.

Tablo 1  : Verm!küler Dökme dem!r!n k!myasal anal!z!

Metalograf!k !nceleme !ç!n LaboPress 3 c!hazı kullanılarak bakal!te alınan numuneler Struers-TegraPol-21 c!-
hazında sırasıyla 800 ve 1000 meshl!k zımparalar !le zımparalanmı% ve sonrasında 3 m!kronluk elmas pasta 
!le parlatılmı%tır. Da"lama !%lem! %2 n!tal da"layıcı kullanılarak gerçekle%t!r!lm!%t!r. Metalograf!k !%lemler sonu-
cu numuneler Clemex görüntü anal!z s!stem!ne sah!p N!kon marka opt!k m!kroskopta !ncelenm!%t!r.

Sertl!k ölçümler! Zw!ck marka sertl!k ölçüm c!hazında, çekme testler! Zw!ck/Roell çekme c!hazında, darbe 
testler! !se MFL Systeme D6800 c!hazda yapılmı%tır.

Yapılan östemperleme !%lem! süre ve sıcaklı"ına ba"lı olarak numunelere ver!len kodlar Tablo 2’ de göster!l-
mekted!r.
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Tablo 2  : Numune kodları

Tablo 3  : Numuneler!n sertl!k da"ılımı

%ek"l 1  : Östemperleme sıcaklı"ının sertl!"e etk!s!

3.BULGULAR VE TARTI%MA
Numunelerin her yüzeyinden 3 ölçüm yapılarak alınan ortalama sertlik de"erleri Tablo 3’ te 
verilmi%tir.

Östemperleme sıcaklı"ının ve süresinin etkisinin rahat kıyaslanabilmesi açısından izotermal ve 
izkronal olarak sınıflandırma yapılarak östemperleme sıcaklı"ın etkisinin incelendi"i grafik #ekil 
1’de; östemperleme süresinin sertli"e etkisinin incelendi"i grafik ise #ekil 2’ de verilmi%tir.

#ekil 1’de görüldü"ü gibi 250 0C de yapılan östemperleme i%lemi sonucunda sertlik oldukça 
artı% göstermi%tir. Bunun yanı sıra aynı sürede östemperleme sıcaklı"ı arttıkça sertli"in dü%tü"ü 
saptanmı%tır.
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%ek"l 2  : Östemperleme süres!n!n sertl!"e etk!s!.

Tablo 4  : Çekme Mukavemet!.

%ek"l 3  : Östemperleme süres!n!n çekme dayanımına etk!s!.

#ekil 2’ de görüldü"ü üzere östemperleme süresinin sıcaklık kadar etkisi yoktur. Ancak en yük-
sek sertlik de"erleri 2 saat östemperlenmi% numunelerde elde edilmi%tir.

Çekme mukavemeti de"erleri MPa cinsinden ölçülmü% olup her parametre için 3 ölçüm yapıldık-
tan sonra ortalama de"erler hesaplanarak Tablo 4’ te sunulmu%tur.

Östemperleme süresinin çekme dayanımına etkisinin görülebilmesi için hazırlanan grafik #ekil 
3’ te; östemperleme sıcaklı"ının çekme dayanımına etkisi ise #ekil 4’ de verilmi%tir.
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%ek"l 4  : Östemperleme sıcaklı"ının çekme dayanımına etk!s!

Tablo 5  : Darbe d!renc! de"erler!

%ek"l 5  : Östemperleme süres!n!n darbe d!renc!ne etk!s!

#ekil 3’de görüldü"ü üzere östemperleme i%lemi sonucu malzemenin çekme dayanımı artmak-
tadır. Ayrıca östemperleme süresinin çekme dayanımı üzerinde etkisinin oldukça az oldu"u 
saptanmı%tır. Çekme dayanımı de"erlerinde etkin olan parametrenin östemperleme sıcaklı"ı 
oldu"u görülmü%tür.

#ekil 4’den maksimum çekme dayanımının 300 °C sıcaklıkta elde edildi"i görülmektedir. Dü%ük 
ve yüksek östemperleme sıcaklıklarında da orjinal malzemeye göre çekme dayanımında artı% 
gözlemlenirken dü%ük östemperleme sıcaklı"ındaki çekme dayanım de"erlerinin yüksek sıcak-
lıklara göre daha yüksek oldu"u görülmü%tür.

Darbe direnci de"erleri Joule cinsinden ölçülmü% olup her parametre için 3 defa tekrarlanıp 
elde edilen ortalama de"erler Tablo 5’de verilmektedir.

Östemperleme süresinin darbe direncine etkisi #ekil 5’ de; östemperleme sıcaklı"ının darbe 
direncine etkisi ise #ekil 6’ da verilmi%tir.
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#ekil 5’ de görüldü"ü üzere östemperleme i%lemi sonucu malzemenin darbe direnci dü%mek-
tedir. Östemperleme süresinin darbe direnci üzerinde etkisinin oldukça az oldu"u saptanmı%tır. 
Darbe direncinde de çekme dayanımında oldu"u gibi etkin olan parametrenin östemperleme 
sıcaklı"ı oldu"u görülmü%tür.

%ek"l 6  : Östemperleme sıcaklı"ının darbe d!renc!ne etk!s!

%ek"l 7  : Or!j!nal Numune x200

%ek"l 8  : Östemperlenm!% numuneler!n x200 m!kroyapı görüntüler!

Östemperleme ısıl i%lemi sonucu malzemenin sünekli"inin azalması ile darbe direnci dü%mü%tür. 
Bununla beraber artan östemperleme sıcaklı"ı ile darbe direncinin de artı% gösterdi"i saptan-
mı%tır.

Hem orjinal numunelerin, hem de östemperlenmi% numunelerin mikroyapı görüntüleri Nikon 
Eclipse L150 optik mikroskobunda, Clemex görüntü analiz sistemi ile alınmı% olup orjinal nu-
munelerin mikroyapı görüntüleri #ekil 7’ de verilmi%tir.

Östemperlenmi% numunelerin da"lanmı% 200x büyütmede mikro yapı görüntüleri #ekil 8’de, 
500x büyütmede mikro yapı görüntüleri ise #ekil 9’da verilmi%tir. Mikroyapılardan ösferrit 
yapısının olu%umu açıkça görülmektedir. Mekanik özelliklerde meydana gelen de"i%imler bu 
mikroyapı de"i%imi ile açıklanabilir.
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%ek"l 9  : Östemperlenm!% numuneler!n 500x m!kroyapı görüntüler!

4.SONUÇLAR
- Östemperleme i%leminin malzemenin sertli"inde artı% sa"ladı"ı tespit edilmi%tir. Bununla bir-
likte östemperleme sıcaklı"ı arttıkça sertlik de"erlerinin azaldı"ı görülmü%tür.
- Darbe direnci sonuçları incelendi"inde ise; artan sıcaklıkla beraber darbe direnci de"erlerinin 
arttı"ı gözlemlenmi%tir.
- Mekanik de"erlerdeki bu de"i%imler mikroyapısal de"i%imlerden dolayı kaynaklanmı%tır.
- Östemperlemei%lemininmekaniközelliklerdemeydanagetirdi"ide"i%iminmikroyapı ile ili%kis-
ini açı"a çıkarmak için SEM ve XRD-Rietveld analiz yöntemleri gibi detaylı karakterizasyon 
çalı%malarının yapılmasına ihtiyaç vardır. 
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B!R!M ALAN YÖNTEM!NE GÖRE BESLEY!C! 
ÖLÇÜLEND!R!LMES!N!N PRAT!K UYGULAMALARI

#emsettin ÖZDEM!R
Ostim Teknik Üniversitesi

ÖZET
B!r!m Alan yöntem!, dökümler!n katıla%ma süreler!n!n hesaplanması, besley!c!ler!n ölçülend!r!lmes!, katıla%ma 
!zotermler!n!n tesp!t! ve yolluk s!stemler!n!n boyutlandırılmasında uygulanab!lmekted!r. Besley!c! hesapla-
malarında Modül metodu halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Besley!c! boyutlarının tesp!t!nde, B!r!m Alan 
yöntem!n!n Modül yöntem!ne olan avantajları, hesaplamanın daha kolay yapılab!lmes! ve her !k! yöntem!n 
dayana"ı olan katıla%ma süres!n!n tesp!t!n!n daha do"ru yapılab!lmes!d!r. Bu çalı%mada besley!c! hesaplama-
larının B!r!m Alan yöntem!ne göre prat!k olarak nasıl uygulanaca"ı örnekler!yle açıklanmaktadır.

Anahtar Kel"meler: B!r!m Alan, Besley!c!, Döküm.

ABSTRACT
The Un!t Area method can be appl!ed to calculat!on of the sol!d!f!cat!on t!mes of cast!ngs, d!mens!on!ng of 
the feeders, determ!nat!on of sol!d!f!cat!on !sotherms and est!mat!on of the gat!ng systems. Modulus met-
hod for feeder calculat!ons !s st!ll w!dely used. The advantages of the Un!t Area method over the Modulus 
method are that the calculat!ons are eas!er, and the determ!nat!on of the sol!d!f!cat!on t!me, wh!ch the bas!s 
of both methods, can be obta!ned more accurately. In th!s study, calculat!on of feeders and the!r pract!cal 
appl!cat!ons by us!ng the Un!t Area Method !s expla!ned w!th examples.

Key Words: Un!t area, Feeder, R!ser, Cast!ng.
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G!R!%
1.1 Ba$lıca Besley"c" Hesaplama Yöntemler"
Dökümler!n katıla%ması sırasındak! çekmes!n! kar%ılamak !ç!n besley!c!ler kullanılmaktadır. Ancak besley!c!-
ler!n gere"!nden daha küçük boyutlarda kullanılmaları döküm parçalarda çek!nt!lere ve gere"!nden daha 
büyük boyutlarda kullanılmaları da ekonom!k kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenlerle besley!c! büyüklük-
ler!n!n tesp!t! opt!mum olarak yapılmalıdır.

Besley!c!ler!n büyüklükler!n!n yanı sıra, %ekl!, uygulama yer!, besley!c! bo"azı ve b!r parçada kaç adet kullanı-
laca"ı da oldukça öneml!d!r. Ancak bu çalı%mada sadece besley!c!ler!n ölçülend!r!lmes! ele alınacaktır.

Besley!c! büyüklükler!n!n tesp!t!nde çok sayıda metot uygulanmı%tır. Bunların en öneml!ler! Ca!ne [1], NRL [2], 
Adams ve Taylor [3], Merchant [4] ve He!ne [5-7] tarafından gel!%t!r!lm!%lerd!r. Ancak bunların h!çb!r! uzun 
süre ve etk!l! olarak kullanılmamı%tır.

Bugün halen yaygın olarak kullanılan Modül yöntem! Chvor!nov’un [8] katıla%ma zamanı e%!tl!"!ne dayan-
maktadır.

 Burada,  t= Katıla%ma zamanı,         (1)
  k= Malzeme özell!kler!ne ba"lı sab!te,
  V= Döküm parçanın hacm!, cm3,
  A= Döküm parçanın so"uma yüzey alanı, cm2.

Vlodawer [9] 1966 yılında Chvor!nov’un kuralının besley!c!ler!n boyutlandırılmasına uygulanmasını bas!tle%-
t!rd!. Bu nedenle, Modül yöntem! olarak da b!l!nen Vlodawer’!n yakla%ımı uygulayıcılar tarafından gen!% ölçü-
de ben!msend!.

Burada,  M= Modül          (2)
  V= Döküm parçanın hacm!, cm3,
  A= Döküm parçanın so"uma yüzey alanı, cm2

Vlodawer, döküm parçanın sa"lam olab!lmes! !ç!n, besley!c! modülünün, döküm modülünün 1.2 katı olmasını 
önermekted!r:
               
Burada,  MB= Besley!c! Modülü         (3)
  MD= Döküm Modülü

1.2 Besley"c" Ölçülend"rme Parametreler"
Flem!ngs ve Arkada%ları [10] 1959 yılında Chvor!nov’un, kuralının mükemmel b!r yakla%ım oldu"unu ancak 
katıla%ma çekmes!n! d!kkate almadı"ından, #ek!l 1’de görüldü"ü g!b!, tam anlamıyla ba%arılı olmadı"ını !ler! 
sürdüler.

%ek"l 1  :  (a)Bas!t %ek!ll! çel!k dökümler!n kum kalıptak! katıla%ma süreler!. S!l!nd!r !k! uçtan yalıtılmı%tır.
 (b)Küp ve plakanın beslenmes!. Her !k! parçanın da katıla%ma süreler! aynıdır. Besley!c! küpü beslerken plakayı 
besleyemem!%t!r. Besley!c! 10 cm çap ve 10 cm yüksekl!"!nded!r. Küpün kenar ölçüsü !se 10 cm’d!r. Plaka ölçüsü de 20ʷ20ʷ5 cm’d!r [10].
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%ek"l 2  :  Kond!c ve arkada%larının katıla%ma süres! deney sonuçları [11].

Aynı yıl Kond!c ve Arkada%ları [11] tarafından yapılan çalı%mada aynı modül de"er!ne sah!p farklı %ek!ller!n, 
farklı zamanlarda katıla%tıkları ortaya konuldu. Bu çalı%maya göre aynı modül de"er!ne sah!p %ek!ller !ç!nde 
gen!% plakalar kürelerden daha geç katıla%ıyordu, #ek!l 2.

Katıla%ma zamanını daha iyi ifade eden bir yakla%ım bulunmadı"ından, bu konudaki çalı%malar 
1979 yılında Rudella [12] ve 1980 yılında Johns [13], 1986 yılında Creese [14] Modül’ün düzeltil-
mesi veya revize edilmesi yönünde devam etti. Ancak birçok ara%tırmacıya göre [10-12] modül 
yöntemi katıla%ma çekmesini dikkate almadı"ı için hatalıydı. Bu konuda halen geçerli olan te-
mel yakla%ım, besleyici ölçülendirilmesinde, katıla%ma süresinin, katıla%ma çekmesiyle birlikte 
dikkate alınmasıdır.

Bizim görü%ümüz, katıla%ma süresi daha do"ru hesaplanır ve besleyici dökümden sonra 
katıla%ırsa, döküm parçasındaki çekinti tam olarak kar%ılanabilir. Ayrıca katıla%ma çekmesini 
dikkate almaya da gerek olmaz.

Birim Alan yakla%ımına göre, herhangi bir düzeltme faktörü kullanmadan ve katıla%ma çekme-
sini dikkate almadan besleyici hesaplamaları sa"lıklı olarak yapılabilmektedir. Ancak, besleme 
mesafesinin yeterli olmaması halinde birden fazla besleyici kullanmak zorunlu olmaktadır. Bu 
durumda besleyici çapı küçültülmeden sayısı artırılır.

1.3 Birim Alan Yöntemi
Birim Alan yakla%ımı, ilk olarak doktora tezinde [15] ortaya konuldu. Dökümlerin katıla%ma süre-
leri, besleyicilerin boyutlandırılması ve izotermal e"rilerin bu yönteme göre belirlenebilece"i 
deneysel olarak gösterildi.

Daha sonra, katıla%ma süres! ve besley!c!ler!n ölçülend!r!lmes!yle !lg!l! çalı%ma 1995 yılında ya-
yınlandı [16]. Bu çalı%mada B!r!m Alan yakla%ımının, katıla%ma süres!n!n hesaplanmasında Ch-
vor!nov yakla%ımına göre daha !y! sonuç verd!"! göster!lm!%t!r. Ayrıca, plaka, küp ve s!l!nd!r 
de dah!l bütün farklı %ek!ll! parçalar !ç!n B!r!m Alan yakla%ımına göre hesaplanan besley!c!-
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lerin uygulanmasında, döküm parçalarda çekintiye rastlanmamı%tır. “Cast Metals” dergisinde 
yayınlanan çalı%mamıza [16] Tiryakio"lu ve Campbell [17] tarafından 1997 yılında yapılan yanlı% 
de"erlendirme, 2018 yılında cevaplanarak adı “International Journal of Cast Metals Research” 
olarak de"i%en aynı dergide yayınlanıp düzeltilmi%tir [18]. Birim Alan yakla%ımına göre katıla%-
ma izotermlerinin belirlenmesini gösteren çalı%ma da 2019 yılında yayınlanmı%tır [19].

Birim Alan yakla%ımına göre, katıla%ma süresi döküm hacminin döküm yüzey alanına oranıyla 
de"il, döküm hacminin döküm boyutlarının bile%kesine oranıyla ba"ıntılıdır.     
              
Burada,  BA= Birim Alan, cm2,       (4)
     V= Döküm parçanın hacmi, cm3,
     U= Döküm boyutlarının bile%kesi, cm,
     t= Katıla%ma süresi,
     k= Sabite

Bu çalı%mada besleyici katıla%ma süresinin (tB) dökümün katıla%ma süresine (tD) e%it olması 
halinde beslemenin gerçekle%ebilece"i kabul edilmi%tir. 

(5) Besleyici ve döküm aynı %artlarda döküldü"ünden, “k” sabitesi her ikisi için de e%ittir. Bu 
nedenle “k” sabitesi hariç tutuldu"unda, besleyici birim alanının, döküm birim alanına e%it ol-
ması gerekti"i varsayılırsa:

(6) Bu durumda, besleyici boyutunun bulunması için, dökümün birim alanı hesaplanarak aynı 
birim alana sahip besleyici ölçüsünün bulunması gereklidir. Temel geometrik %ekillerin Birim 
Alan e%itlikleri a%a"ıda verilmektedir:

 (a,b,c prizmanın boyutlarıdır)         
 
(7)  (D=çap, H=yükseklik)           
 
(8)  (D=çap)            
             
(9) Döküm parçanın bütünü veya besleme ihtiyacı olan kalın kısımları, yukarıda verilen üç 
%ekilden birine dönü%türülerek Birim Alan hesaplanabilir. Daha sonra, aynı birim alan de"erine 
sahip silindir %ekilli besleyicinin çapı a%a"ıdaki formüllere göre hesaplanabilir:
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1.4 Birim Alan ile Modül Yöntemlerinin Kar%ıla%tırılması
#ekil 1’de verilen küp ve plaka için besleyici çaplarının modüle ve birim alana göre hesaplan-
ması:
Küp ölçüsü = 10x10x10 cm
Plaka ölçüsü = 20x20x5 cm

Modüle göre H=D oldu"unda:
Küp için:  
Plaka için:  

Birim Alana göre  H=D oldu"unda:
Küp için:  
Plaka için:  

Plaka için Birim Alana göre besleyici hacmi VB=1.193 cm3 iken, plaka için Modüle göre besley-
ici hacmi VB=1.000 cm3 olmu%tur. Yukarıdaki hesaplamalardan açıkça görüldü"ü gibi, küp ve 
plakanın modülleri e%it oldu"undan, besleyici ölçüleri de e%ittir. Ancak aynı ölçüye sahip (D=10 
cm) besleyici küpü iyi besledi"i halde plakayı besleyememektedir. Birim Alana göre yapılan 
hesaplamada, plakanın BA de"eri, aynı zamanda katıla%ma süresi, küpten büyük oldu"undan 
besleyici de daha büyük olacaktır. Küp ve plaka için Birim Alana göre hesaplanan besleyiciler 
her iki parçayı da çekinti olmadan beslemi%lerdir [16]. 

2. B!R!M ALANA GÖRE BESLEY!C!LER!N PRAT!K UYGULAMALARI
Düküm parçalar çok farklı %ekillerden olu%maktadırlar. Birim alan de"erleri de ancak prizma-
tik, silindirik ve küresel, basit %ekilli dökümler için hesaplanabilmektedir. Bu durumda döküm 
parçanın tümünü veya sadece, daha geç katıla%acak kalın kısımlarını dikkate alarak, bazı ka-
bullerle basit %ekillere dönü%türmek mümkün olabilmektedir. Dönü%mü% olan basit %ekil için 
birim alanı hesaplanıp, aynı birim alana sahip besleyici ölçüsü bulunmaktadır.

A%a"ıdaki bölümlerde besleyici ölçülerinin bulunabilmesi için, döküm parçanın bütününün veya 
bazı kalın kesitlerinin basit temel %ekillere nasıl dönü%türülebilece"i gösterilmektedir. Verilen 
örneklerde ölçü birimi cm. olarak alınmı%tır.

2.1 Kademeli Takoz
#ekil 3a’da kademeli takoz %ekilli döküm parça, hacmini de"i%tirmeden #ekil 3b’de görüldü"ü 
gibi bu %ekli en iyi temsil edebilecek üç boyutlu prizmatik bir %ekle çevrilebilir. Bu durumda 
#ekil 3b için:
BA=187.41 cm2

H=D için, DB =18.87 cm  VB=5.294 cm3,
H=1.5ʷD için, DB =17.32 cm  VB=7.910 cm3,
Küresel besleyici için DB =1940 cm  VB=3.821 cm3.

%ek"l 3  :  Kademel! Takoz !ç!n besley!c! çapının hesaplanması. (a) Gerçek %ek!l, (b) Dönü%mü% %ek!l.
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Bu sonuçlardan görülece"i gibi, en uygun besleyici %ekli küredir. Silindirik besleyici seçildi"inde 
de ölçüleri mümkün oldu"u kadar H=D oranına yakın olmalıdır.

2.2 E&ik Takoz
#ekil 4a’da verilen e"ik takoz %ekilli döküm parça, hacmi de"i%meden, #ekil 4b’de görülen priz-
matik %ekle dönü%türülebilir. Bu durumda #ekil 4b için: 
BA=128.57 cm2 olur ve buradan,
H=D  DB =15.63 cm,
H=1.5ʷD  DB =14.34 cm bulunur.

%ek"l 4  :  E"!k Takoz !ç!n besley!c! çapının hesaplanması. (a) Gerçek %ek!l, (b) Dönü%mü% %ek!l.

%ek"l 5  :  “T” #ek!ll! Takoz !ç!n besley!c! çapının hesaplanması. (a) Gerçek %ek!l, (b) Dönü%mü% %ek!l.

2.3 “T” %ekli
#ekil 5a’da görülen “T” %eklindeki döküm parçanın içine sı"acak en kalın kısım dikkate alınır. 
Parçanın toplam katıla%ma süresi en kalın kısımdan fazla olamaz. #ekil 5b’de, #ekil 5a’da-
ki döküm parçanın yalnızca en kalın kısmı dikkate alınarak elde edilen dikdörtgen prizma ve 
ölçüleri verilmektedir. Buna göre:
BA=33.31 cm2 olur ve buradan,
H=D  DB =7.95 cm,
H=1.5ʷD  DB =7.30 cm bulunur.

2.4 Silindir
#ekil 6a’da görülen silindirin Birim Alan ve besleyici çapı iki %ekilde hesaplanabilir:
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%ek"l 6  :  S!l!nd!r !ç!n besley!c! çapının hesaplanması. (a) Gerçek %ek!l, (b) dönü%mü% %ek!l.

%ek"l 7  :  Burç !ç!n besley!c! çapının hesaplanması. (a) Gerçek %ek!l, (b) dönü%mü% %ek!l.

Bu örnekte, silindirlerin de plakaya dönü%türülerek besleyici çapının bulunabilece"i, ancak uç 
etkisinin de dikkate alınarak, bulunan çapın 1.1 katsayısı ile çarpıldı"ında, silindir olarak bulunan 
ölçüye yakın bir ölçü elde edilebilece"i açıkça görülmektedir. Farklı çap ve yüksekliklerdeki 
silindirlerle yapılan hesaplamalarda yakla%ık sonuçlar bulunmu%tur.

Ancak silindire dönü%ebilecek %ekilleri plakaya de"il do"rudan silindire dönü%türmek gerekir. 
Bu örnek sadece, delikli silindir ve burç %ekilli parçaların, plakaya dönü%ümleri halinde, hesap-
lanan besleyici ölçülerinin, uç etkilerini telafi eden 1.1 katsayısı ile çarpılarak daha do"ru olarak 
belirlenebilece"ini göstermektedir. Silindirden dönü%en plakalarda uç etkisi bulunmaz.

2.5 Burç
#ekil 7a’daki burç %eklindeki döküm parça, ortalama çap dikkate alınarak #ekil 7b’deki gibi 
çubuk biçimine dönü%türülür. Bu durumda:
BA=49.50 cm2 olur ve buradan,
H=D  DB =9.70 cm,
H=1.5ʷD  DB =8.90 cm bulunur.
Bulunan sonuçlar, uç etkisi olmamasını dikkate alarak 1,1 ile çarpılarak, daha uygun besleyici 
ölçüleri elde edilir:
H=D  DB = 9.߾ࠅʷ10.67=1.߿ cm,
H=1.ࠃʷࠒ  DB =8.߾ࠇʷ9.79=1.߿ cm bulunur.

2.6 Delikli Silindir
#ekil 8a’daki delikli silindir, ortalama çap dikkate alınarak #ekil 8b deki gibi bir plakaya 
dönü%türülür. Bu durumda:
BA=83.59 cm2 olur ve buradan,
H=D  DB =12.60 cm,
H=1.ࠃʷࠒ  DB =11.57 cm bulunur.
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%ek"l 8  :  Del!kl! s!l!nd!r !ç!n besley!c! çapının hesaplanması. (a) Gerçek %ek!l, (b) dönü%mü% %ek!l.

%ek"l 9  :  Kulaklı S!l!nd!r !ç!n besley!c! çapının hesaplanması. (a) Gerçek %ek!l, (b) En kalın kısım, (c) Dönü%mü% %ek!l.

Plakadan elde edilen besleyici çapı 1.1 katsayısıyla çarpılarak daha uygun bir besleyici çapı bu-
lunabilir: 
DB =12,60.1,1 = 13.80 cm. 

2.7 Kulaklı Silindir
#ekil 9a’daki kulaklı silindirde en kalın kesit orta kısımda deli"i olan silindirik parçadır. Döküm 
parça farklı kesitlerden olu%tu"u zaman en kalın kesit dikkate alınır ve silindirin temas etti"i 
kısımlar dikkate alınmaz. Bu kısımlar daha incedir ve daha erken katıla%acakları için so"utma 
görevi dahi yapabilirler.  

Burada iki kademe vardır: 
#ekil 9b: Parçanın en kalın kısmının tespiti,
#ekil 9c: 9b’deki %eklin dönü%türülmesi ve buna göre Birim Alan ile besleyici çapının bulun-
masıdır:
BA=25.70 cm2 olur ve buradan, 
H=D  DB =6.99ʷ1.1=7.68 cm,
H=1.5ʷD  DB =6.߿ࠂʷ7.05=1.߿ cm bulunur. 

3. SONUÇ
$kinci bölümde verilen örneklerden de açıkça görülece"i gibi, Birim Alan yöntemi ile besleyici 
hesaplamaları Modül yöntemine göre daha kolay ve daha sa"lıklı olarak yapılabilmektedir. Bu 
yöntem, Alfa Döküm fabrikasında yakla%ık 30 yıldır uygulanmaktadır. Sfero döküm yapan bu 
fabrikada net döküm oranının son altı ay ortalaması, fire hariç, %66 olarak gerçekle%mi%tir. Bu 
oran firmadan firmaya de"i%en bazı faktörler nedeniyle do"al olarak de"i%iklik gösterebilir, an-
cak bir fikir vermesi bakımından da oldukça önemlidir.

Birim alana göre yapılan hesaplamalarda, ayrıca katıla%ma çekmesini veya bir düzeltme 
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katsayısını dikkate almaya gerek yoktur. Sfero dökümde yapılan uygulamalarda, bulunan birim 
alan de"eri, modülde oldu"u gibi 1,2 gibi bir katsayı ile çarpılmamı%tır. Bunun yerine, do"rudan 
birim alan de"erine göre besleyici ölçüsü bulunmu%tur. Besleyici deneyleri [16] saf alüminyumla 
yapılıp, tüm %ekiller için uygun sonuçlar alındı"ından, bu malzeme için de katsayı gerekmeden 
uygulama yapılabilece"ini varsayabiliriz. Gri dökme demirlerde, katıla%ma süresinin tümünde 
çekme olmadı"ından, malzeme sınıfına göre nasıl uygulama yapılaca"ı ayrı bir çalı%ma konusu-
dur. Ancak firmalar kendi çalı%ma %artlarına göre, Birim Alanı baz alarak besleyicileri belli ölçüde 
küçültebilirler. Bazı durumlarda da hiç besleyici kullanmayabilirler. Çelik dökümde de uygula-
ma yapılmamakla birlikte, birim alana göre ölçülendirilen besleyiciler için, sfero ve alüminyum 
döküme benzer sonuçlar alınabilece"i dü%ünülmektedir.

Simülasyon programları da besleyici uygulamasında kullanılmaktadır. Bu çalı%mada, Birim Alan 
yönteminin de Modül ve simülasyon metotlarına alternatif olarak kolay ve güvenilir biçimde 
uygulanabilece"i görülmektedir.
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ÖZET
Ya% kum kalıba döküm yöntem! dökme dem!r ala%ımlı otomot!v parçalarının dökümünde yaygın olarak terc!h 
ed!lmekted!r. Yüksek basınç ya% kum kalıplama hatları kum kalıba dökümün ser! üret!me uydurulması açısın-
dan büyük b!r gel!%me olarak görülmekted!r. Böylece ayrıntılı otomot!v ve mak!ne !malatında kullanılan dö-
küm parçalar hızlı, çok sayıda ve yüksek kal!tede döküleb!lmekted!r. Hatasız döküm yapılab!lmes! !ç!n uygun 
yolluk tasarımının yanı sıra kusursuz besley!c! s!stem! tasarımı da ön plana çıkmaktadır. Yüksek basınç oto-
mat!k kalıplama hatlarında besley!c! kullanımında ser! üret!m hızını dü%ürmeyecek ve besleme performansı 
yüksek besley!c! s!stemler! kullanılmaktadır. Bu hatlardak! besley!c! gömlek s!stemler!n!n yüksek kalıplama 
basıncına dayanab!lecek özell!klere sah!p olması gerekmekted!r. Bu nedenle hem besley!c! gömlek yapısında 
de"!%!kl!k yapılarak hem de yardımcı yük sönümleyeb!len s!stemler kullanılarak gömle"!n kalıplama sırasında 
hasar alması engellenm!% olmaktadır. Bu amaçla gel!%t!r!len yen! besley!c! gömlek s!stem!n!n !ncelemes! ve 
deneme döküm çalı%maları !le uygulaması yapılmı%tır.

Anahtar Kel"meler: Ya% kum, besley!c!, kalıplama hattı, besley!c! gömlek

ABSTRACT
Green sand casting method is commonly preferred at automobile parts. The high-pressure 
green sand molding lines are very e&ective improvement on casting for mass production in-
tegration. Thus, detailed casting parts can be casted quickly, in large numbers and in high 
quality. In addition to the appropriate runner design for defect free casting, the perfect feeder 
system design also comes to be crucial. In high pressure molding lines, feeder systems that will 
not slow down the serial production rate and high feeding performance are used. The feeder 
systems in these lines must have features that can withstand high molding pressure. For this 
reason, the sleeve is prevented from getting damaged during molding, both by changing the 
feeder sleeve structure and by using auxiliary load damping elements. The new feeder system 
developed for this purpose was examined and applied by trial castings.

Keywords: Green sand, feeding, molding system, feeder line
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G!R!%
Döküm parçasının sa"lam olarak üret!lmes! a%amasının ba%langıcı kalıp tasarımında geçmekted!r. Kalıp tasarı-
mında kullanılan döküm kumu özell!kler!yle b!rl!kte yolluk ve besley!c! tasarımları da önem ta%ımaktadır. Genel 
olarak döküm kalıbı; döküm parçası, besley!c!, yolluk, çıkıcılar ve d!"er yardımcı b!le%enlerden olu%maktadır. 
B!le%enler!n tamamı yüksek sıcaklık çalı%ma %artlarına dayanıklı olmakla b!rl!kte kalıp tasarımında uygun bo%-
luklar yaratılmak amacıyla kullanılmaktadır. Döküm parçasının sa"lam b!r %ek!lde üret!lmes! !ç!n bel!rt!len b!le-
%enler !ç!n s!stemat!k b!r %ek!lde tasarım yapılması gerekmekted!r. Yolluk tasarımı yardımıyla sıvı metal!n kalıp 
bo%lu"u !çer!s!nde hareket! sa"lanmaktadır. Besley!c! tasarımları ek sıvı metal !ht!yacı kar%ılamak ve muhtemel 
döküm hatalarını engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Bel!rt!len d!"er b!le%enler besley!c! ve yolluk s!stem!ne 
yardımcı olmaktadır[1, 2, 3].

Besley!c!ler!n !%lev! sıvı metal kalıbı doldurup katıla%ma ba%ladıktan sonra ba%lamaktadır. Besley!c! tasarımında 
d!kkat ed!lmes! gereken hususların en ba%ında besley!c!n!n ve besley!c!n!n döküm parçasına ba"landı"ı boyun 
kısmının en son katıla%masıdır. Bu sırada besley!c!n!n, besleme mesafes! !çer!s!ndek! tüm bölgelere katıla%ma 
tamamlanmadan sıvı metal! ula%tırması beklen!r. Besley!c!n!n bel!rlenmes!nde yapılan tüm hesaplamalar söz 
konusu kısıtlamalar neden!yle büyük önem ta%ımaktadır. Besley!c! bel!rlenmes!nde besley!c!n!n %ekl!, boyutu 
ve ba"lantı bölges! tesp!t ed!lerek en uygun tasarıma karar ver!l!r.

Yapılan çalı%malar !ncelend!"!nde besley!c!y! daha uzun süre sıcak tutmak amacıyla besley!c!n!n tamamını 
veya büyük kısmını saran ekzoterm!k ve yalıtım esaslı gömlekler en sık kullanılan yardımcı elemanlardır. Besle-
y!c! gömlek kullanımı !le besley!c! metal!n!n yüzey!nden ısı kaybı hızı dü%er. Kum besley!c!ler !le kar%ıla%tırılarak 
besley!c! gömlek kullanımı !le besley!c! metal!n!n kullanım oranı dü%ürüleb!l!r. Besley!c! gömlek kullanımı !le 
katıla%ma süres! a%a"ıda göster!len e%!tl!k !le hesaplanır.

tF besley!c!n!n katıla%ma süres!, Mf besley!c! modülü, k gömlek ve toz olmak üzere !k! b!le%ene ba"lı katsayıdır.
Besley!c! gömlekler!n temel amacı !çerd!kler!n b!le%enler!n gösterd!"! k!myasal reaks!yon !le sıvı metal! ısıtması 
ve uzun süre sıcak tutmasıdır. Ayrıca b!le%!m!ndek! refrakter malzemeler sayes!nde hem k!myasal yollarla üre-
t!len ısının hem de sıvı metal!n katıla%ması sırasında ortaya çıkan yüksek ısının hızlı yayılımını engellemekt!r [6]. 
Böylece metal!n so"uma süres!n!n uzamasına ve besley!c!dek! sıvı metal!n en yüksek oranda döküm parçası 
!çer!s!ndek! en uzak mesafeye aktarılmasını sa"lamaktır. Tüm bu özell!kler!yle besley!c! gömlekler ısı üreteb!len 
yüksek yalıtım özell!"!ne sah!p kalıp yardımcı malzemeler! olarak b!l!nmekted!r [5, 8].

Besley!c! metal! yan duvarlarında gömlek kullanımı metal!n ısı kaybını azaltmaktadır. Bütün besley!c! gömlek 
t!pler!n!n asıl amacı, gömleks!z kullanımdan daha az metal! daha uzun süre sıvı tutab!lecek besleme s!stem!n! 
sa"lamaktır. Ekzoterm!k gömlek kullanıldı"ında ve kullanılmadı"ında karbon çel!"!n!n so"uma rej!m! #ek!l 1’de 
ver!lmekted!r. Sıvı metal hareket!n!n en kolay oldu"u, so"uma e"r!s!n!n düzle%meye ba%lamadan hemen ön-
cek! kısma kum !çer!s!ndek! sıvı çel!k daha hızlı ula%ırken gömlek !çer!s!ndek! sıvı metal n!speten daha uzun sü-
rede ula%maktadır. Bu da katıla%ma tamamlanana kadar döküm parça !ç!n sıvı metal deposu olarak kullanılan 
besley!c!n!n daha geç katıla%masını sa"lamaktadır. Ayrıca besley!c! gömlekler sah!p oldukları ısıtma ve yalıtım 
özell!"! sayes!nde daha az metalle daha uzun mesafey! besleyeb!lmekted!r. Böylece b!l!nen tüm yöntemlerle 
yapılan besley!c! hesaplarında bu gömlekler sayes!nde bel!rg!n b!r etk!n besleme mesafes! artı%ı olmu%tur[7].

%ek"l 1  :  Ekzoterm!k besley!c! kullanımının sıvı çel!"!n so"umasına etk!s! [7].
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%ek"l 2  :  Gel!%t!r!len m!n! besley!c! s!stem!n!n görünümü.

Dökümhaneler yaygın olarak maliyet azaltmak amacıyla döküm verimi arttırmaya yönelik çalı%ma-
lar yapmaktadır. Döküm veriminin arttırılması amacıyla kum besleyiciler yerine besleyici gömlekler 
kullanılmaktadır. Besleyici gömlekler üretim yöntemine göre su bazlı ve partikül bazlı olmak üzere iki 
farklı %ekilde üretilmektedir. Besleyici gömleklerin kullanılmasıyla döküm parçasının üretilmesi için 
gerekli olan besleyici gömlek metal miktarı azaltılarak verimi yüksek çalı%malar yapılmaktadır. Bes-
leyici verimi en yüksek olan partikül bazlı üretim sistemi yöntemiyle üretilen mini besleyicilerdir [2, 
3, 4].

Otomatik hatlarda döküm çalı%maları yapan firmalar yaygın olarak sa"ladı"ı avantajlardan dolayı 
mini besleyicileri tercih etmektedirler. Döküm uygulamalarında kullanılan mini besleyicileri i%levini ye-
rine getirmesi için yeterli dayanıma sahip olması veya yeterli dayanım için belirli bir tasarımla birlikte 
kullanılması gerekmektedir. Bu kapsamda farklı tasarımlar yapılarak mini besleyicinin i%levini yerine 
getirmesini sa"lanmaktadır. Yapılan tasarımlarda kullanılan yardımcı aparatların (sabitleme elemanı) 
sıvı metalde kirlili"e sebep olmaması ve mikro yapıyı bozmaması beklenmektedir. Yapılan bu çalı%ma 
ile geli%tirilen ve geli%tirilmesi muhtemel sistemlerin döküm parçasına olan etkisini irdelemek amacıy-
la yapılan karakterizasyon çalı%malarını yansıtmakla birlikte yeni geli%tirilen mini besleyici tasarımının 
sonuçları anlatılmaktadır.

2. DENEYSEL ÇALI%MALAR
Bu çalı%manın amacı yüksek basınçlı kalıplama hatlarında kullanılan partikül bazlı üretim yöntem-
ine göre üretilen yüksek ekzotermik özellikli besleyici gömleklerin basınç altında hasara u"ramasını 
engellemek amacıyla farklı geometrik tasarım geli%tirmek ve sabitleme elemanının metal ile olan 
etkile%imini incelemektir. Belirtilen amaç do"rultusunda besleyici gömleklerde yapılan geometrik 
tasarımlar ile uygulanan basınç altında deforme olması engellenerek besleyici gömle"in i%levini yer-
ine getirmesi sa"lanmak amacıyla yeni bir tasarım gerçekle%tirilmi%tir. Yeni geli%tirilen tasarım besley-
ici gömlek ve yardımcı elemandan olu%an bir sistemdir ve #ekil 2’de gösterilmektedir.

Geli%tirilen sistemde besleyici gömlek üzerine dü%en yükü gömlek içerisinde hareketli olan ve 
belli bir ilerlemeden sonra gömlek iç yan duvarlarına sürtünerek deforme olan konveksiyonel 
plastik %ekillendirme yöntemleri ile %ekillendirilebilen metalik malzemeden üretilmi% sabitleme 
elemanı kar%ıla%maktadır (#ekil 3).
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%ek"l 3  :  M!n! besley!c! sab!tleme elemanı.

Hareketli iç sabitleme elemanı farklı %ekillerde tasarlanmı% olmasına ra"men temel olarak aynı 
i%levi yerine getirmektedir. Besleyici gömlek içerisinde dü%ey eksende uygulanan yük vektörüne 
ters yönde hareket ederek besleyici gömlek iç yan yüzeylerine sürtünmesi ve plastik defor-
masyona u"raması sonucunda kalıplama hattının gömlek üzerinde olu%turdu"u yükü kar%ıla%-
maktadır. #ekil 3’te gösterilen iç hareketli sabitleme elemanı 1 numara ile gösterilen çıkıntıları 
besleyici gömlek iç yüzeyine sürtünmektedir. 2 numara ile gösterilen yarıklar sayesinde sabi-
tleme elemanının gömle"e temas eden kısmı içe do"ru esneyebilmektedir. Ayrıca 1 numara ile 
gösterilen çıkıntılar sabitleme elemanı fazla yüke maruz kaldı"ında dı%a do"ru plastik deforme 
olup gömlek içerisindeki uygun durdurma kademesine temas ederek besleyici gömlek üzer-
inde olu%an yükü kar%ılayabilmektedir. 3 numara ile gösterilen çapta daralmanın oldu"u kısım 
sayesinde uygulama alanında dar temas yüzeyine sahip bölgelere uygulanabilmesi ile döküm 
sonrasında bo"az kısmı olarak tabir etti"imiz besleyici ve döküm parçası arasındaki bölgeden 
besleyicinin kolay kırılmasını sa"lamaktadır.

Sabitleme elemanının uygulama alanında maruz kalaca"ı basınca dayanabilirli"ini incelemek 
amacıyla laboratuvar ve saha çalı%maları yapılmı%tır. Laboratuvar testleri kapsamında tasar-
lanan gömlek sistemine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Ara%tırma ve 
Uygulama Merkezi laboratuvarlarında Shimadzu AGX 300kN Üniversal test cihazı ile basma 
testleri uygulanmı%tır. Testlerden sonra besleyici gömlek sistemi yüksek basınç otomatik ya% 
kum kalıplama sisteminde döküm uygulaması yapılmı%tır.
Döküm sonrası besleyici gömlek metali ile sabitleme elemanın etkile%imini incelemek amacıyla 
karakterizasyon çalı%maları yapılmı%tır. Numune hazırlama i%lemleri kapsamında besleyici göm-
lek metali #ekil 4’te gösterildi"i gibi kesilmi%tir. Mikro yapı incelemeleri stereo ve optik mikroskop 
ile taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak yapılmı%tır. Mikro yapı görüntüleri incele-
nerek bölgeler arasındaki farklılık olup olmadı"ı incelemi%tir. EDS analizleri yapılarak bölgeler 
arasındaki kimyasal farklılık belirlenmi%tir.

Numune çıkarma i%leminin ardından zımparalama ve parlatma i%lemleri yapılmı%tır. Zımparalama 
i%lemlerinde SiC esaslı 80, 200, 400, 800, 1000, 1200, 2000 numaralı zımparalar kullanılmı%tır. 
Zımparalama i%leminin ardından numuneler parlatma i%lemine hazır hale getirilmi%tir. Parlatma 
i%lemlerinde 1 m elmas pasta kullanılmı%tır.
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%ek"l 4  :  Numune kesme !%lem!.

%ek"l 5  :  Geleneksel ve yen! tasarımı yapılan m!n! besley!c!lerde kuvvete ba"lı %ek!l de"!%!m!

Karakterizasyon çalı%maları Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli"i labo-
ratuvarlarında gerçekle%tirilmi%tir. Stereo görüntüleri Carl Zeiss Drossel 2x4W marka mikroskop 
kullanılarak alınmı%tır. Optik mikroskop görüntüleri Olympus GX51 marka cihaz ile çekilmi%tir. 
SEM görüntüleri ve EDS incelemeleri Jeol JSM 92349 cihazıyla gerçekle%tirilmi%tir.

Yapılan çalı%malarda piyasada mevcut ürünlerden ve literatürde bahsedilen besleyici gömlek 
tasarımlarından tamamen farklı geometrik tasarımlar gerçekle%tirilmi%tir. Yeni tasarımda bulu-
nan sabitleme elemanın döküm metali ile olan etkile%imi incelenmi%tir.

3. BULGULAR
3.1. Basma Testi ve Deneme Dökümü Sonuçları: Yüksek basınç ya% kum otomatik kalıplama 
hatlarına uygun olarak geli%tirilen besleyici gömleklerin kalıplamada yüklere kar%ı davranı%ları 
basma testi ile belirlenmi%tir. #ekil 5’te yardımcı eleman kullanılan ve kullanılmayan gömleklerin 
basma testi kar%ıla%tırılması verilmi%tir. Sonuçlar incelendi"inde yardımcı eleman kullanılma-
yan gömlekte %ekil de"i%imi nerdeyse hiç meydana gelmeyerek gömlek hasara u"ramaktadır. 
Ancak yardımcı elemanlı gömlekte yükün büyük bir kısmı esnek koruma elemanı tarafından 
sönümlendi"inden deformasyon miktarı fazladır. Bu durumda gömle"in hasar alması engel-
lenerek a%ırı yüklenme durumunda koruyucu eleman ilk a%amada yan yüzeylerden sürtünme, 
ardından alt kısımda esneme yaparak yükü sönümledi"i tespit edilmi%tir.
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Yüksek basınç ya% kum otomatik kalıplama hatları için geli%tirilen tasarımın döküm kalıplama 
görüntüleri #ekil 6’da verilmi%tir. Kalıplama sırasında yardımcı malzemenin partikül bazlı bes-
leyici gömlek üzerine dü%en yükü sönümleyerek gömle"in kırılmasını engelledi"i görülmü%tür. 
Ayrıca döküm sonrasındaki gömlek içerisinde kalan sıvı metalin di"er gömleklere benzer biçim-
de çekme yaptı"ı görülmü%tür. Döküm sonrası kırılan besleyici metali bo"az kısmında ve parça 
içerisinde herhangi bir çekintiye rastlanmamı%tır. Bu durumda besleyici gömle"in sorunsuz 
çalı%tı"ının göstergesidir. #ekil 7’de döküm sonrası yüzey görüntüsü verilmi%tir.

%ek"l 6  :  Yen! tasarlanan m!n! besley!c! !le yapılan (a) kalıp, (b) besley!c! ba"lantı noktası, (c) kalıp !ç! görüntüler!.

%ek"l 7  :  Döküm sonrası yüzey görünümü.

%ek"l 8  :  M!n! besley!c! metal! !çer!s!ndek! sab!tleme elemanının arayüzey görünümü.

3.2. Mikro yapı !ncelemeleri: Besleyici gömlek metali ile sabitleme elemanının etkile%imini ir-
delemek amacıyla stereo mikroskopla çekilen görüntü #ekil 8’de gösterilmektedir. #ekil 8 in-
celendi"inde sabitleme elemanı bulundu"u bölgede kontrast farklılıkları tespit edilmi%tir. Bu 
durumun besleyici gömle"in i%levine ve döküm parçasının yapısına etkisini incelemek amacıyla 
#ekil 9 ve #ekil 10’da gösterilen bölgelerden optik mikroskop ve SEM görüntüleri alınarak in-
celenmi%tir.
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%ek"l 9  :  M!n! besley!c! metal!nden m!kro yapı görüntüler! !ç!n alınan bölgeler!n göster!m!.

%ek"l 10  :  Döküm parçasından m!kro yapı görüntüler! !ç!n alınan bölgen!n göster!m!.

%ek"l 11  :  #ek!l 8’de bel!rt!len bölgelerden alınan görüntüler; a) Üst bölge kenar 
kısım, b) Orta bölge, kenar kısım, c) Alt bölge kenar kısım (5x büyütme).

Küresel grafitli dökme demirin sa"lam olarak üretilmesi için döküm parçasının mikroyapısın-
da küresel %ekilde grafit yapıların olması gerekmektedir. Bu küresellik sayesinde dökme demir 
ala%ımının özelli"i de"i%mektedir. Bu kapsamda yapıda küreselli"in bozulması durumunda iste-
nilen mekanik özellikler sa"lanamayacaktır. #ekil 11 incelendi"inde besleyici gömlek metali mik-
royapısının bozuldu"u tespit edilmi%tir. Ancak belirtildi"i gibi döküm parçasının sa"lam olarak 
dökülmesi hedefi do"rultusunda döküm parçasının mikroyapı görüntüleri de"erlendirilmelidir. 
#ekil 10’da mikro yapı i%lemleri için hazırlanan döküm parçası ile besleyici gömlek metali arasın-
da kalan boyun gösterilmektedir. #ekil 12 incelendi"inde besleyici gömlek metalinde görülen 
flake grafit olarak tanımlanan bölgelerin döküm parçası ve besleyici gömlek metali arasında 
kalan bölgede görülmedi"i belirlenmi%tir ve küreselli"in bozulmadı"ı tespit edilmi%tir. Bu du-
rum küresel grafitli dökme demirin performansı açısından önem arz etmektedir.
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%ek"l 12  :  Boyun bölges!n!n görüntüler! (5x büyütme).

%ek"l 13  :  Sab!tleme elemanının arayüzey görünümü.

#ekil 13’te sabitleme elemanının arayüzey görünümü gösterilmektedir. Sabitleme elemanının 
olmadı"ı bölgelerde grafit olu%umu tespit edilmekle birlikte sabitleme elemanınn oldu"u 
bölgede döküm hatasına sebep olabilecek empürite veya bo%luk tespit edilememi%tir. Sabi-
tleme elemanın geçti"i bölge ile besleyici gömlek metali içerisinde kalan bölgelerin mekan-
ik özelliklerini kar%ıla%tırmak amacıyla 8 farklı bölgeden sertlik ölçümü alınmı%tır. Sabitleme 
elemanının arayüzeyi etrafında ve besleyici metalinin di"er bölgeleri arasında sertlik de"erleri 
birbirine yakın olup 45 HRC oldu"u tespit edilmi%tir.

Sonuç olarak mikro yapı görüntüleri incelendi"inde besleyici metali içerisindeki sabitleme ele-
manının arayüzeyinin sıvı metali iyi bir %ekilde ıslattı"ı tespit edilmi%tir. Yeni geli%tirilen istemde 
kullanılan sabitleme elemanının besleyici gömlek i%levine ve döküm parçasının mikro yapısına 
etki etmedi"i belirlenmi%tir. Bu bulguları kanıtlar nitelikte sertlik sonuçları gösterilebilir. Yeni 
geli%tirilmi% tasarımın dökümhane uygulamalarında kullanılmasında problem olu%turabilecek 
bulgular görülmemi%tir.

4. TE%EKKÜR
Döküm denemesi çalı%malarında bizlere kapılarını sonuna kadar açan ve desteklerini esirge-
meyen Atik Metal A.#. ailesine ve Sayın O"uz ATLIHAN’a te%ekkürü bir borç biliriz



274

5. KAYNAKÇA
1) J. Campbell, “Casting practice”, 2003, Butterworth-Heinemann.
2) Aran, A. (2019, Mayıs 15). “Döküm Teknolojisi $mal Usülleri Ders Notları” I%ık Üniversitesi Re-
smi Sitesi: http://www2.isikun.edu.tr/personel/ahmet.aran/dokum.pdf
3) ASM. (1998).” Casting” Ohio: American Society of Materials.
4) Beeley, P. (2001) “Foundry Technology” Oxford: Butterworth Heinemann
5) S. Ou, K. D. Carlson, R. A. Hardin ve C. Beckarmann, “Development of New feeding- distance 
rules using casting simulation: Part II. The New Rules”, Metallurgical and Materials Transactions 
B, 33B, 2002, 741-755.
6) M. G. Neu ve M. J. Gough, “Patent No. US 005180759A”, 1993, Birmingham- England.
7) Menon, P. R. (1997).” Sa Paulo Brazil Patent No. US 006133340A”.
8) Tavakoli, R., & Davami, P. (2008) “Automatic optimal feeder design in steel casting process. 
Computer Methods in Applied Mechanics an Engineering” 921-932..



275



276

BESLEY!C! TASARIMI

Mehmet ÖZGÜL
Trakya Döküm San. Ve Tic. A.". / Kırklareli, Türkiye

ÖZET
Döküm parçalarda !sten!len mekan!k özell!kler!n kar%ılanab!lmes! !ç!n d!kkat ed!lmes! gereken en öneml! un-
surlardan b!r! parçaların bo%luksuz, döküm hatasız olarak üret!lmes!d!r. Hemen hemen her sıvı metal!n hac-
m!nde katıla%ırken azalma olur, parça çeker. Çeken bu m!ktar kar%ılanmaz !se parçada süreks!zl!k, çek!nt! 
veya poroz!te hatası olu%ur. Çek!nt!n!n olu%maması !ç!n prat!kte besley!c! kullanılır. Besley!c! ve yolluk tasarımı 
hatanın görülmemes! !ç!n kr!t!k öneme sah!pt!r.
Katıla%ma proses! !ncelenerek çek!nt!n!n nasıl olu%tu"u de"erlend!r!lmel!d!r. Daha sonra geometr!k, f!z!ksel ve 
metalürj!k gereks!n!mler de"erlend!r!lerek uygun besley!c! & yolluk d!zaynı yapılmalı gerek!rse parça tasarı-
mında b!le de"!%!kl!"e g!d!lmel!d!r.

Anahtar Kel"me: Besley!c! Tasarımı, Katıla%ma, Poroz!te, Çek!nt!

ABSTRACT
One of the most important things to meet desired mechanical properties for cast part is to be 
sound casting, which free of porosities. Volume of metal decreases when it solidifies/freezes 
for almost every liquid metal. It becomes contract. If this contraction is not compensated, the 
discontinuity or porosity is seen in the casting part.  The feeder or riser is used to avoid shrink-
age in the practice. Gating & runner and feeder design is critical issue to prevent this defect.
We understand how porosities occur by investigating solidification phenomena. Then physical, 
metallurgical and geometrical factors can be evaluated to make suitable feeder design or even 
part design  

Keywords: Feeder/Riser Design, Solidification, Porosities, Shrinkage
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G!R!%
$sten!len mekan!k özell!kler!n kar%ılanab!lmes! !ç!n parçanın döküm hatasız, bo%luksuz olarak üret!lmes! olduk-
ça öneml!d!r. Böylel!kle parçanın daha kal!tel! ve daha ucuz üret!lmes! sa"lanab!l!r.

Çek!nt! hatasının önlenmes!nde metalürj!k faktörlerle b!rl!kte besley!c! ve yolluk tasarımı kr!t!k rol oynamak-
tadır. Çek!nt! hatasını önleyeb!lmek !ç!n katıla%ma mekan!zmasını anlamamız ve buna uygun parça ve yolluk 
d!zaynını olu%turmamız gerekmekted!r.

2.KATILA%MA
Er!y!k malzemen!n katı hale geçme sürec!ne katıla%ma den!r. Döküm proses!, temel olarak katıla%ma prens!p-
ler!ne dayanır. Er!y!k malzeme katıla%ırken öncel!kle çek!rdekle%me gerçekle%!r. Daha sonra, olu%an çek!rdekler 
büyür ve yayılır. Bu süreç sonunda olu%an m!kroyapı, malzemen!n f!z!ksel özell!kler!n! etk!leyecekt!r [1]. 

%ek"l 1  :  Dem!r – Karbon Denge Faz D!yagramı

Dem!r, b!rçok elementten farklı olarak, katıla%ırken allotrop!k faz de"!%!mler!ne u"rar. Dem!r – Karbon denge 
faz d!yagramında bu de"!%!mler göster!lm!%t!r (#ek!l 1). 

Dökme dem!r, genelde ötekt!k veya ötekt!"e yakın m!ktarda yüzde karbon !çer!r. Erg!t!lm!% dem!r, önce öste-
n!te sonra karbon yüzdes!ne ba"lı olarak perl!te, ferr!te ya da sement!te dönü%ür. Bu fazlar tek ba%larına ya 
da aynı anda görüleb!l!rler. Dökme dem!rde, sement!t olu%umundan z!yade karbonun graf!t olarak çökelmes! 
terc!h ed!l!r. Graf!t, lamellar (yapraksı) ya da daha küresel yapılar olu%turab!l!r. Dökme dem!r, yapraksı yapıda 
graf!t !çer!yorsa “p!k” dem!r, küresel yapıda graf!t !çer!yorsa “sfero” olarak adlandırılır. Daha az yaygınlıkla, la-
mel ve sfero arasında b!r geç!% yapısı olarak verm!küler graf!t yapısı görüleb!l!r [2].
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2.1 So&uma E&r"s" 
Ötekt!k altı katıla%mada l!qud!us sıcaklı"ına ula%ıldı"ı anda denr!t!k östen!t fazı olu%maya ba%lar. Katıla%an ös-
ten!t kr!staller! daha dü%ük m!ktarda karbon !çermekted!r. So"uma devam ett!kçe sıvıdak! karbon m!ktarı art-
maya devam edecekt!r. Çünkü östen!t !çer!s!nden atılan karbon sürekl! sıvı !çer!s!nde b!r!kmekted!r. Ötekt!k 
dönü%üm sonrası karbon /graf!t sıvıdan ayrı%arak östen!t fazı üzer!nde ortaya çıkar. Ötekt!k dönü%üm sonrası 
katıla%ma ısısının salınması neden! !le sıcaklı"ın yükseld!"! gözlemlen!r. Ötekto!d noktasına göre katıla%ma de-
vam eder.

2.2 Hac"m-Sıcaklık Graf"&"

Katıla%ma esnasında, sıvı halden katı hale geçerken her zaman b!r çek!nt! olur. Düzens!z ve yüksek enerj!ye 
sah!p sıvı atomları, katı hale geçerken enerj!ler! azalır ve hac!m küçülür. Sıvı metal!n hacm!nde l!qud!us sıcaklı-
"ına kadar kadar azalma, çekme olur.  Bu çek!nt!y! takv!ye etmek kolaydır. Ancak dem!r, östen!tten ferr!t fazına 
geçerken b!r kez daha çek!nt! olu%ur ve bu çek!nt!y! beslemek daha zordur. Bu durum östen!t!n yüzey merkezl! 
küb!k (FCC), ferr!t!n hac!m merkezl! küb!k (BCC) yapıda olmasından kaynaklanır. Ayrıca olu%an dendr!tler bes-
leme mesafes!n! kısaltacaktır.

Dökme dem!r !ç!n yakla%ık %3.2 çek!nt! görülür. Bu çek!nt!y! kar%ılayab!lmek !ç!n besley!c! tasarlanması gere-
keb!l!r.
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Son olarak, katı metal oda sıcaklı"ına so"urken çekme görülecekt!r. Bu çekme m!ktarı, modele çekme payı 
ver!lerek kar%ılanmaktadır.   

3.BESLEY!C! TASARIMI
B!r parçanın besley!c! ve yolluk s!stem! !y! tasarlanmı% !se yalın üret!m yapılması sa"lanab!l!r. Böylel!kle, ürünler 
maks!mum ver!ml!l!k ve m!n!mum !%ç!l!k !le en kısa zamanda sevke hazır hale get!r!leb!l!r. 
$y! tasarlanmı% yolluk d!zaynı sayes!nde yüksek kal!tel! (sound) döküm parça elde ed!leb!l!r, yüksek plaka ve-
r!ml!l!"! ve dü%ük mal!yet !le döküm yapılab!l!r, dü%ük döküm sakatı, dü%ük erg!tme mal!yet!, m!n!mum ta%lama 
ve yolluk ayırma !%ç!l!"! gerçekle%!r. Böylel!kle çevr!m süres! kısaltılmı% olur. Ayrıca, ek !%ç!l!k, yen!den !%lem 
tamamen ortadan kaldırılab!l!r.

3.1. Besley"c" Tasarımında D"kkat Ed"lecek Hususlar
Besley!c! tasarımındak! en temel husus, besley!c!n!n parçadan önce katıla%masının engellenmes!d!r. Bunun 
sa"lanması !ç!n modül hesapları yapılır. Modül, parça hacm!n!n so"uma yüzey alanına oranı olarak tanımla-
nab!l!r. Parça hacm! arttıkça, ısı m!ktarı artar ve so"uma hızı azalır. Öte yandan, so"uma yüzey alanı arttıkça, 
so"uma hızı artacaktır. Modül, parçanın hacm! ve yüzey alanıyla, so"uma arasındak! !l!%k!y! !fade eder. Besley!c! 
modülü, parça modülünden e%!t ya da büyük olmalıdır. 

Parçanın maçalı olması, so"utucuların kullanılması, model plaka yerle%!m! ve yolluk d!zaynı ısı da"ılımını etk!le-
yece"!nden modülün s!mülasyon programları hesaplanması daha do"ru sonuç verecekt!r.
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Yukarıda ver!len denklem, besley!c! modülü !le parça modülü arasındak! !l!%k!y! !fade eder. “k” faktörü dö-
kümhaneler!n döküm prat!"!ne göre bel!rlenmel!d!r. Proses d!zaynı ve %artlarına göre de"!%kenl!k göstereb!l!r. 
Besley!c!n!n sıcak ya da so"uk olması, hurda t!pler! ve oranları, ala%ım elementler! ve oranları, erg!tme prat!"!, 
kullanılan döküm metotları, a%ılama metotları ve malzemeler!, kalıp kumu ve malzemeler!, maça t!pler! ve kon-
d!syonları, kalıplama metotları k faktörünü etk!leyen etmenlerd!r. 

Besley!c! tasarlarken b!r d!"er öneml! husus; besley!c!n!n çek!nt!y! kar%ılayab!lecek m!ktarda sıvı metal verme-
s!n!n sa"lanmasıdır. 

Çek!nt!y! takv!ye edecek m!n!mum sıvı metal hacm! (2), ve besleneb!lecek metal m!ktarı (3) hesaplanmalıdır. 
Yukarıda ver!len formüllerde VC: parça hacm!, Vf : besley!c! hacm!, ਢ : besley!c! ver!m!, ਞ : çekme yüzdes! olarak 
kullanılmı%tır. 

Besleneb!lecek metal m!ktarı her zaman gerekl! hac!mden büyük ya da e%!t olmalıdır. 

Besley!c! a"ırlı"ı plaka ver!m!n! etk!leyen en öneml! faktörlerden b!r!d!r. Aynı modüllü en dü%ük a"ırlı"a sah!p 
geometr! küred!r. Fakat parça geometr!s!, plaka yerle%!m! ve proses %artlarına ba"lı olarak farklı besley!c! t!pler! 
kullanılab!l!r.
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Besleyici tipine ba"lı olarak, besleyici verimlili"i de"i%mektedir. Besleyici verimlili"i arttırılarak 
yüksek plaka verimi elde edilebilir. 

Besleyici tasarımında, besleyici ile parça birle%im noktasında hot spot yaratılmamasına dikkat 
edilmelidir. 

Besleyici bo"azı, parça ile besleyici arasında kaldı"ı için daha uzun süre sıcak kalır. Bo"az hem 
parça tarafından hem de besleyici tarafından ısıya maruz kalır ve dolayısıyla hot spot olu%u-
muna e"ilimli bir noktadadır. Besleyici bo"azının modülü, besleyici modülünün üçte biri kadar 
olmalıdır.
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Besleyici çekinti olu%masını engelleyecek basıncı olu%turabilmelidir.

Besleyicinin parça üzerinde olu%turaca"ı basınç, besleyici tasarımında hesaba katılması gerek-
en konulardan biridir. Katıla%an sıvı metal üzerinde basınç olu%turulursa hatanın olu%ması zor-
la%ır. Hatanın çekirdeklenmesi ve büyümesi basınçla engellenebilir. Besleyicinin olu%turaca"ı 
basınç, hatayı engelleyebilecek büyüklükte ve besleme metalinin akması için yeterli basınç farkı 
olu%turacak seviyede olmalıdır. Besleyicideki net basıncın, parçanın basıncından daha yüksek 
olması sa"lanmalıdır. Böylelikle basınç farkı beslemeyi sa"layacak yönde olacaktır.
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$lk katıla%ma anında dı% yüzeyde kabuk olu%ur ve giderek kalınla%ır. Katıla%madan dolayı olu%an 
hacimsel azalma geri kalan sıvı içerisinde çekme gerilimi olu%turur. Bu iç emme, vakum, katıla%an 
kabuktan daha kuvvetli ise, kabu"un içe do"ru çökmesine neden olur. Basınç kabu"u kırmak 
için yeterli de"ilse geri kalan sıvıyı parçalayarak bo%luk olu%masına neden olur. 
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Son olarak, besleyici kullanımının gerçekten gerekli olup olmadı"ı de"erlendirilmelidir. Besleme 
ihtiyacı olmayan parçalarda besleyici kullanılması beklenenin tam aksine çekintiye bile neden 
olabilir. Bu durum aynı zamanda döküm verimlili"ini ve i%çili"ini olumsuz yönde etkileyecektir.

4. SONUÇ
Döküm parçanın çekintisiz olarak üretilebilmesi için uygun kimyasal kompozisyon ve proses 
%artlarının yanında optimum dizayn edilmi% parça ve yolluk tasarımına ihtiyaç vardır. Porozite 
olu%maması için besleyicinin çalı%ması gerekmektedir. Bunun için a%a"ıdaki kurallara uyul-
malıdır. 
• Besleyici parçadan önce katıla%mamalıdır. 
• Besleyici çekintiyi takviye edebilecek miktarda sıvı metal içermelidir. 
• Besleyici ile parça arasında hot spot olu%turulmamalıdır. 
• Feeding path, besleme mesafesi açık olmalıdır. 
• Besleyici çekinti olu%masını engelleyecek basıncı olu%turabilmelidir.
• Beslemenin sa"lanabilmesi için do"ru yönde yeterli basınç farkı olu%turulabilmelidir.
• Son olarak, besleyici kullanımının gerçekten gerekli olup olmadı"ı ilk ba%tan de"erlendiril-
melidir. Gereksiz yere besleyici kullanılmamalıdır. 
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DEM!R VE DEM!R DI%I DÖKÜMHANELER!N!N GÜNÜMÜZ VE 
GELECEKTEK! !HT!YAÇLARI !ÇIN YEN!L!KÇ! VE L!TYUM 

!ÇERMEYEN KATKI MALZEMELER!

Önder ORHANER*, Hakan KAKAÇ*, Kadir BIYIK*
 !smail YILMAZ**

*ASK Chemicals TR Tic. Ltd. Sti, Ankara
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ÖZET
Döküm sektöründe, kal!teden ödün ver!lmeden (hatta arttırarak) üretkenl!k ve ver!ml!l!k artı%ı beklent!ler! 
artarak devam etmekted!r. Bu durum, hem dökümhaneler hemde tedar!kç!ler! üzer!nde c!dd! b!r beklent! ve 
baskı yaratmaktadır. Günümüzde sosyal ve pol!t!k de"!%!mler ya%anmaktadır. Ekoloj!k sorunlar üzer!ndek! 
farkındalık ve duyarlılık, çevrey! ve kaynakları koruma yönündek! gayretler g!tt!kçe önem kazanmaktadır. 

B!rçok d!zel araç !ç!n sürü% yasa"ı, egzoz gazı man!pülasyonu !le !lg!l! ya%anan yasa dı%ı durumlar, elektr!kl! 
ula%ım alanına olan !lg! ve plast!k atık ve m!kro plast!kler!n yüksek orandak! ortam varlıkları hakkındak! tartı%-
ma, bu tür konuların gerçekl!"! ve önem!n!n örnekler!d!r.

Günümüzde toplum ve s!yaset, mevcut geleneksel yanmalı motorlardan elektr!kl! b!r aktarma organının ge-
l!%t!r!lmes!ne geçmek !stemekted!r. Bununla b!rl!kte, elektr!kl! ula%ım, döküm endüstr!s!n! ve tedar!kç!ler!n! 
temelde çalı%ma yöntemler!n! yen!den dü%ünmeye zorlamaktadır.

Spes!f!k özell!kler! neden! !le l!tyum %arj ed!leb!len p!ller !ç!n öneml! b!r b!le%end!r. Olası ba%ka gel!%meler b!le 
bu gerçe"! h!çb!r %ek!lde de"!%t!rmeyecekt!r.

Elektr!kl! ula%ım !ç!n çok öneml! olan bu hammadden!n tedar!k durumunu ve f!yat gel!%!m!n! tahm!n etmek 
zordur ve Güney Amer!ka'da (örne"!n #!l!’de) madenc!l!k ko%ulları ve !%letme mal!yetler! çevre !ç!n yıkıcı ve 
yerel halk !ç!n korkunç sonuçlara sebep olmaktadır.

L!tyum maden!, Avustralya kaynaklı olması !le beraber, b!rçok kum katkı malzemes! !ç!n de öneml! b!r b!le%en 
olmu%tur.

Sürdürüleb!l!rl!k ve sorumluluk büyük önem ta%ımaktadır.

F!rmamız, katkı malzemeler!nde l!tyum kullanımını öneml! ölçüde azaltmayı hedef olarak bel!rlem!%t!r. B!rçok 
dökümhaneyle yakın !%b!rl!"! !ç!nde, son 2 yılda öneml! !lerlemeler kat ed!lm!%t!r. Ba%arılar elde ed!lm!% ve 
%!md!ye kadar toplam taleb!n % 40'ından fazlası hal!hazırda de"!%t!r!lm!%t!r.

F!rmamız AR-GE çalı%maları, yen!l!kç! ve yen! l!tyum !çermeyen katkı malzemeler! !le dökümhaneler!n gele-
cekte bel!rt!len gereks!n!mler!n! kar%ılamaya devam edecekt!r:

- Yen!den !%lem veya sakata neden olan döküm hatalarının öneml! ölçüde azaltılması, 
- Bazı durumlarda özel kum kullanım oranının azaltılması, 
- Bu katkı malzemeler!n! kullanırken boyasız parça dökümü, 
- Mükemmel ayırma özell!kler! sayes!nde yüksek, takım (tool!ng) ömrü ve kullanılab!l!rl!"!,
- Alüm!nyum dökümhaneler! de Pol! Üretan So"uk Kutu maça proses!nde katkı malzemeler! kullanab!l!r, ör-
ne"!n: kalıp (maça) malzemes!n!n ayrı%masını !y!le%t!rmek amacıyla.

Anahtar Kel"meler: Kum Katkı Malzemler!, L!tyum $çermeyen Katkı Malzemeler  
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ABSTRACT
Constantly grow!ng demands on product!v!ty and e&!c!ency w!th at least the same or even better qual!ty 
are omn!present !n the foundry !ndustry - both on the s!de of the foundr!es and on the s!de of the suppl!ers. 
At the same t!me, a soc!al and pol!t!cal change !s tak!ng place. The awareness and sens!t!v!ty for ecolog!cal 
problems and the cons!stent -absolutely r!ght- str!v!ng to protect the env!ronment and conserve resources 
are becom!ng ever more present.

The d!scuss!on about dr!v!ng bans for many d!esel veh!cles, the horror about exhaust gas man!pulat!on, the 
!nterest !n the f!eld of electromob!l!ty and the h!gh med!a presence of plast!c waste and m!cro plast!cs are 
examples of the actual!ty and !mportance of such top!cs.

At present, soc!ety and pol!t!cs want to move away from the ex!st!ng trad!t!onal combust!on eng!nes towards 
the electr!f!cat!on of the powertra!n very soon. However, electromob!l!ty !s forc!ng the foundry !ndustry and 
!ts suppl!ers to fundamentally reor!ent themselves. Due to !ts spec!f!c propert!es, l!th!um !s a key component 
for rechargeable batter!es. Even !f there w!ll be further developments, noth!ng w!ll fundamentally change.

The supply s!tuat!on and the pr!ce development for th!s raw mater!al, wh!ch !s so !mportant for electromo-
b!l!ty, !s d!&!cult to pred!ct.

Susta!nab!l!ty and respons!b!l!ty are of great !mportance.

ASK Chem!cals has set !tself the goal of s!gn!f!cantly reduc!ng the use of l!th!um !n add!t!ves. In close coope-
rat!on w!th many foundr!es, cons!derable progress has been ach!eved !n the last 3 years, so that now more 
than 60% of the total requ!rement has already been exchanged.

W!th ASK Chem!cals' !nnovat!ve and new l!th!um-free add!t!ves, foundr!es can cont!nue to meet requ!re-
ments ment!oned !n the future by: 

- cast!ng defects that lead to rework or rejects are s!gn!f!cantly reduced,
- !n some cases, the spec!al sand quota !s reduced,
- parts w!th these add!t!ves can be cast w!thout coat!ng,
- H!gh tool ava!lab!l!ty due to excellent part!ng e&ect
- alum!num casters can also use add!t!ves !n the PUR cold box process, w!th the goal e.g. to 
   !mprove the decay of the (core) mold!ng mater!al.

Keywords: Automot!ve, Sand add!t!ves, Product!v!ty, Cast!ng defects, Env!ronment, Coat!ng-free product!-
on, Spec!al sands  

1. INTRODUCTION
The constant further development or new development of cast parts !n the shortest poss!ble t!me often 
pushes even well-establ!shed foundr!es to the!r l!m!ts and !s a stress test for everyone !nvolved people and 
fac!l!t!es.

The l!ghtwe!ght construct!on, the construct!on of core-!ntens!ve and complex cast!ngs w!th good mater!al 
propert!es and h!gh d!mens!onal accuracy as well as short del!very t!mes can be used here as examples of 
the !ncreas!ng requ!rements are g!ven.
However, the foundr!es st!ll have to assert themselves f!nanc!ally !n !nternat!onal and nat!onal compet!t!on, 
made d!&!cult by e.g. wage and anc!llary wage costs, extremely h!gh energy costs, etc.

The expectat!ons of some cast!ng buyers w!th regard to the product pr!ce and product qual!ty (cast!ng pro-
pert!es) are, not to ment!on, unabatedly h!gh. 

It !s common pract!ce, to avo!d cast!ng defects !.e. avo!d ve!n!ng defects or penetrat!on, espec!ally !n cold 
box appl!cat!ons w!th sand add!t!ves. A further appl!cat!on f!eld of sand add!t!ves !s the part!al or complete 
replacement of spec!al sands or coat!ngs !n the cast!ng process. 
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In order to rema!n compet!t!ve or even to meet the qual!tat!ve requ!rements, sand add!t!ves have become 
!nd!spensable !n lead!ng and !nnovat!ve foundr!es.
One of the key raw mater!als used !n the manufacture of add!t!ves !s l!th!um. A raw mater!al that !s !n h!gh 
demand due to !ts !mportance for electromob!l!ty, wh!ch translates !nto h!gh market pr!ces.

G!ven th!s spec!f!c s!tuat!on, ASK Chem!cals has set !tself the goal of s!gn!f!cantly reduc!ng the use of L!th!um 
!n sand add!t!ves.

Test results have shown !n a reproduc!ble manner, that the new l!th!um-free add!t!ve development has very 
good ant!-ve!n!ng propert!es but also produce outstand!ng cast!ng surfaces, even w!thout the use of coa-
t!ngs.

Th!s paper shows foundry men ways !n wh!ch they can respond to these challenges by select!ng the r!ght 
sand add!t!ve and w!thout L!th!um as a content.

2. MATERIAL AND METHODS
Dur!ng the convers!on from ਞ-S!O2 to ਟ-S!O2, the sand gra!ns expand by approx. 1.3%. Th!s leads to enor-
mous stress !ns!de the core as well as at !ts surface. Cracks form at the core surface wh!ch f!ll w!th l!qu!d 
metal, result!ng !n cast!ng defects commonly known as ve!n!ng.
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A few d!&erent types of mater!als have been used as ant!-ve!n!ng sand add!t!ves. These !nclude organ!c ma-
ter!als l!ke wood flour, starch/dextr!n, and sea coal (powdered b!tum!nous coal). 

These organ!c mater!als are e&ect!ve aga!nst ve!n!ng, but they also !ncrease gas evolut!on and can contr!bute 
to metal penetrat!on by leav!ng gaps between the sand gra!ns after they burn away.

Fluxes, or !norgan!c mater!als that react w!th and soften the surface of the s!l!ca sand, have also been used 
successfully.  L!th!um, t!tan!um ore, carbonates, !ron ox!des and other metal ox!des have been used for several 
decades. 

3. STATE OF THE ART
There are essent!ally 3 d!&erent groups of sand add!t!ves. Organ!c-, Inorgan!c- and Hybr!d add!t!ves.

These d!&er !n the!r compos!t!on and funct!on. The cho!ce for the "r!ght sand add!t!ve" depends on many 
factors.

1.1.Organ"c add"t"ves
Th!s class generally cons!sts of hardwood or plant extracts and !s usually dosed at 0.5% to 5%. These add!t!ves 
are often used !n the core product!on of cold-box processes !n order to avo!d sand expans!on defects.

1.2.Inorgan"c add"t"ves
Inorgan!c add!t!ves !nclude, l!th!um, !ron ox!des, ceram!cs or m!nerals. By the!r nature gas development do not 
occur and thus gas defects are prevented. Due to the absence of organ!c components, tool contam!nat!on !s 
lower than the contam!nat!on when us!ng organ!c add!t!ves.
Inorgan!c add!t!ves are part!cularly su!table for coat!ng-free cast!ng, but they requ!re a h!gh add!t!ve rate of 2% 
to 12% and often result !n h!gh raw mater!al costs.

1.3.Hybr"d add"t"ves
A relat!vely new generat!on of add!t!ves are hybr!d add!t!ves. They comb!ne the advantages of the add!t!ve 
systems. They are very e&ect!ve aga!nst ve!n!ng. They can also be used for coat!ng-free cast!ng. Hybr!d add!-
t!ves of the latest generat!on are also used to replace expens!ve spec!alty sands. The add!t!on rate !s usually 
between 0,5-5,0 %.

Chart 2: Sand Add"t"ves

All three groups of add!t!ves are su!ted to produce h!gh qual!ty cast parts. Independently, the select!on of a 
spec!f!c add!t!ve solut!on, !s h!ghly dependent on the spec!f!c cast!ng appl!cat!on or wh!ch project the foundry 
wants to real!ze. 
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4. DEVELOPMENT METHODOLOGY
ASK Chem!cals researched extens!vely to f!nd a new m!neral component as an alternat!ve for the raw mater!al 
l!th!um !n sand add!t!ves.

Cr!ter!a assessed and evaluated:
a) On the alternat!ve raw mater!al:
- Chem!cal compar!son
- Granulometry, fract!on, d!str!but!on  
- Heat!ng m!croscope
- Dens!ty 

b) After replacement !n the add!t!ves
- Transversal strengths
- L!near expans!on
- Cast!ng results ASK P!lot Plant
- F!eld tr!als

c) Susta!nab!l!ty
- Env!ronmental – fr!endl!ness
- Econom!c and rel!able supply source
- Ava!lab!l!ty

As an example, two hybr!d add!t!ves were compared:

VEINO ULTRA 3010 = L!th!um conta!n!ng sand add!t!ve formulat!on
VEINO ULTRA 3030 = only the L!th!um component has been replaced 

4.1 Core strength:
Depend!ng on the geometry, cast!ng mater!al, handl!ng of cores/molds !n the whole process, stress dur!ng 
the pour!ng (gat!ng system, pour!ng he!ght) etc. the cores/molds need certa!n strength values wh!ch must 
be ach!eved.

It !s also not unusual, that the core strength !s lower when us!ng sand add!t!ves as w!thout add!t!ve. The lower 
strengths are ma!nly based on the lower dens!ty, f!ner part!cle s!ze and the surface structure of the sand ad-
d!t!ve !n compar!son to the used core sand. Therefore, for most sand add!t!ves an !ncrease of b!nder level !s 
necessary !n order to compensate the decrease !n tens!le strength.

However, the strength values of the alternat!ve l!th!um-free sand add!t!ves should be !n the same range as the 
ex!st!ng l!th!um conta!n!ng sand add!t!ves.

Chart 3: Core Strengths Compar"son (H 32 Sand, w"th/w"thout Sand Add"t"ve and B"nder System) 
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The lab tests have shown s!m!lar transversal strengths between both sand add!t!ves. The f!rst hurdle for found-
ry su!tab!l!ty was overcome w!th the s!m!lar strengths.

4.2 Cast"ng test"ng/ant" ve"n"ng e'ect:
For the !nternal assessment to the funct!onal!ty of the sand add!t!ves, the formulat!on was poured !n ASK 
Chem!cals own cast!ng fac!l!ty (p!lot plant). The so-called dome core test was used for th!s test. 

The dome core test !s an !nterest!ng and good method to evaluate the funct!onal!ty and ant!-ve!n!ng e&ect. 
Another advantage !s the s!multaneous compar!son of var!ous sand compos!t!on.

5. FIELD TESTS AND RESULTS
After the prerequ!s!tes were met, the new formulat!ons had to prove themselves !n tr!als under fluctuat!ng real 
foundry cond!t!ons.

The sand add!t!ves were always tested !n same b!nder and add!t!ve quant!t!es. As expected, and adm!ttedly 
also hoped for, the results were !n most cases cons!stently pos!t!ve. No abnormal!t!es !n the core product!on 
nor !n the cast!ngs were observed.
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6. CONCLUSION/SUMMARY
Now w!th more than 3 years of exper!ence w!th ASK Chem!cals' !nnovat!ve and new l!th!um-free add!t!ves, 
foundr!es are meet!ng current and future requ!rements:

- S!gn!f!cant reduct!on of cast!ng defects that lead to rework or scrap 
- Reduct!on of the spec!al sand quota !n some cases to become more econom!c
- Coat!ng-free appl!cat!on to reduce process steps and mater!al costs

New appl!cat!on f!elds of l!th!um-free add!t!ve:

- Add!t!ves to !ncrease tool!ng ava!lab!l!ty thanks to excellent release propert!es of the add!t!ve
- Alum!num foundr!es can also use add!t!ves !n the PUR Cold Box process, for ex. w!th the a!m 
  of !mprov!ng !n decor!ng (decay) of the core and mold!ng mater!al
- Beta Set & Novanol add!t!ves to !ncrease the transversal strength or to reduce the b!nder 
  quant!ty (flowab!l!ty !ncreas!ng)
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ÇEL!K DÖKÜMLERDE BASINÇLI YOLLUK S!STEM! TASARIMI 
VE OPT!M!ZASYONU

M. Murat ZOR *, Alper YOLO"LU *, Serdar KES!M *, Ferhat TÜLÜCE*, 
*Kasım B!LG!N *, Süleyman YILDIRIM *, Deniz CEBEC! *, Serkan DA# *

* Çimsata! Çukurova #n!aat Makinaları SAN. T#C. A. ". Mersin, Türkiye

ABSTRACT
The a!m of th!s study !s to establ!sh a correlat!on between the proven vers!on of pressur!zed gat!ng system 
for steel cast!ngs and the cost-e&ect!ve vers!on of pressur!zed gat!ng system !n !ndustr!al cond!t!ons. In the 
study, computer a!ded des!gn sol!d model!ng program was used !n the des!gn of the pressur!zed gat!ng sys-
tem for steel cast!ngs and the rat!o of the pressur!zed gat!ng system was selected as 1: 3: 1. Flow s!mulat!on of 
the gat!ng des!gned cast!ng part was made !n computer a!ded des!gn metal cast!ng s!mulat!on. In the study, 
calculat!ons used !n the des!gn of the pressur!zed gat!ng system were made based on the we!ght of the part 
and e&ect!ve cast!ng he!ght. The study clearly shows that the well-des!gned pressur!zed gat!ng system has 
revealed that !t plays a s!gn!f!cant role !n prevent!ng non-metall!c cast!ng defects !n steel cast!ngs, such as 
sand, gas and slag. In add!t!on, the '' Sp!n Trap '' that !s recommended to be used !n gat!ng systems !n ferrous 
based cast!ngs !n the l!terature, was used for the f!rst t!me !n the Ç$MSATA# foundry !n the steel cast!ngs 
at the end of the runner !n the pressur!zed gat!ng system and appropr!ate result were obta!ned. Computer 
a!ded flow and sol!d!f!cat!on s!mulat!on was used !n the des!gn of the gat!ng system conta!n!ng Sp!n Trap.

Keywords: Steel cast!ng, pressur!zed gat!ng system des!gn, cast!ng defect, modell!ng and s!mulat!on, Sp!n 
Trap.

ÖZET
Bu çalı%manın amacı, çel!k dökümler !ç!n kanıtlanmı% basınçlı yolluk s!stem! vers!yonu !le endüstr!yel ko%ul-
larda uygun mal!yetl! basınçlı yolluk s!stem! vers!yonu arasında b!r !l!%k! kurmaktır. Çalı%mada, çel!k dökümler 
!ç!n basınçlı yolluk s!stem! tasarımında b!lg!sayar destekl! katı modelleme programı kullanılmı% ve basınçlı 
yolluk s!stem! oranı 1:3:1 olarak seç!lm!%t!r. Yolluk tasarımı yapılan döküm parçanın akı% s!mülasyonu b!lg!sayar 
destekl! metal döküm ve katıla%ma programında yapılmı%tır. Çalı%mada, basınçlı yolluk s!stem! tasarımında 
kullanılan hesaplamalar, dökümü yapılacak parçanın a"ırlı"ı ve etk!n döküm yüksekl!"! esas alınarak yapıl-
mı%tır. Çalı%ma açıkça göstermekted!r k! !y! b!r %ek!lde tasarlanmı% basınçlı yolluk s!stem! çel!k dökümlerde 
döküm parçada kum, gaz ve cüruf g!b! metal!k olmayan döküm hatalarının engellenmes!nde öneml! ölçüde 
rol oynadı"ını ortaya çıkarmı%tır. Ayrıca, l!teratürde dem!r esaslı dökümlerde yolluk s!stemler!nde kullanılması 
tavs!ye ed!len ‘’Sp!n Trap’’, Ç$MSATA# dökümhanes!nde !lk defa çel!k dökümlerde basınçlı yolluk s!stem!nde 
kanalın sonunda kullanılmı% ve uygun sonuç alınmı%tır. Sp!n Trap !çeren yolluk s!stem! tasarımında b!lg!sayar 
destekl! akı% ve katıla%ma s!mülasyonu kullanılmı%tır.

Anahtar kel"meler: Çel!k döküm, basınçlı yolluk s!stem! tasarımı, döküm hatası, modelleme ve s!mülasyon, 
Sp!n Trap.
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G!R!%
Çel!k dökümlerde sıvı metal!n kalıp bo%lu"unu problems!z olarak doldurması !ç!n kum kalıp !çer!s!nde olu%-
turulan bo%lukların tamamı yolluk s!stem! olarak adlandırılır. B!r döküm parçada besley!c!ler!n efekt!f kulla-
nılması ne kadar öneml! !se yolluk s!stem!n!n do"ru d!zaynı da b!r o kadar öneml!d!r. Döküm prosesler!nde 
yolluk s!stem!n!n temel b!le%enler!; döküm haznes! (döküm hav%ası), dü%ey yolluk, yatay yolluk ve meme 
olmak üzere dört kısımdan olu%maktadır.Yolluk s!stem!n!n asıl görev! sıvı metale yön vererek kalıbın sıvı me-
talle dolmasını sa"lamak olsa da, !y! tasarlanmı% yolluk s!stem! döküm parça yüzey!nde ve !ç!nde olu%ab!lecek 
çe%!tl! döküm hatalarını (kum, gaz ve cüruf g!b! non-metal!k !nküzyonlar) önlemede öneml! ölçüde rol oyna-
maktadır [1-3]. Aynı %ek!lde !y! tasarlanmamı% b!r yolluk s!stem! döküm parçada tam!r !ht!yacı do"urab!lecek 
hatalara ya da parçanın hurda olmasına sebep olab!lmekted!r. $y! b!r %ek!lde tasarlanmı% yolluk s!stem!; kalıbı 
uygun zamanda doldurab!lmel!, sıvı metal! !sten!len ve/veya hedeflenen yere yönlend!reb!lmel!, hava ve gaz-
ların kalıptan dı%arı çıkab!lmes!ne !z!n vermel!, non-metal!k !nklüzyonların kalıp !çer!s!ne g!rmes!n! engelle-
mel!, kalıbın erozyon !le bozulmasına neden olmamalı, türbülans neden! !le gaz em!%!ne neden olmamalı ve 
maks!mum ver!m !ç!n m!n!mum a"ırlıkta olmalıdır [3-9].

1.1. Basınçlı yolluk s"stem"
Çel!k döküm prosesler!nde kullanılan basınçlı yolluk s!stemler!n!n en dar kes!t alanı memed!r. Meme kes!t 
alanına göre yatay yolluk, dü%ey yolluk ve döküm haznes! tasarlanır. Basınçlı yolluk s!stem!nde toplam kes!t 
alanı kalıp bo%lu"una do"ru azalır ve sıvı metal!n yolluk !çer!s!ndek! basıncı sayes!nde ters basınç olu%umu 
engellen!r. Basınçlı yolluk s!stem!nde yatay yolluk döküm süres! boyunca sürekl! dolu kaldı"ından dolayı gaz 
em!%! öneml! ölçüde azalmaktadır. Ayrıca, çel!k dökümlerde basınçlı yolluk s!stem! kullanımı memelerde do-
lumun e%!t olmasını ve yüksek yolluk ver!m! !ç!n m!n!mum yolluk a"ırlı"ının olu%masını sa"lar. Basınçlı yol-
luk s!stem! tasarımının ba%arılı b!r %ek!lde yapılab!lmes! !ç!n kalıplama s!stem! %artlarının, parça brüt a"ırlının 
(yolluk ve besley!c!s! dah!l toplam parça a"ırlı"ı), parçanın kalıp !çer!s!ndek! konumunun, parçanın alt ve üst 
derece yüksekl!kler!n!n bel!rlenmes! gerekmekted!r. Basınçlı yolluk s!stem! tasarımında kullanılan t!p!k oranlar 
1:3:2 ve 1:3:1’d!r [3-6].

1.2. Sp"n Trap (Döndürerek Yakalama) s"stem"
Çel!k dökümlerde basınçlı yolluk s!stem!n!n sıvı metal!n dökümü esnasında olu%an kum, gaz ve cüruf g!b! 
non-metal!k !nklüzyonların parça !çer!s!ne g!rmes!n! öneml! ölçüde engelleyeb!ld!"! b!l!nmekted!r. Ancak, bazı 
durumlarda basınçlı yolluk s!stem!n!n bu !nklüzyonların parça !çer!s!ne g!rmes!n! engellenmede yeters!z kal-
dı"ı durumlar ortaya çıkmaktadır. Çel!k dökümler !ç!n l!tratürde çe%!tl! cüruf yakalama s!stemler!n!n b!r çok 
vers!yonu bulunmaktadır. Son yıllarda l!teratürde çel!k dökümler !ç!n basınçlı yolluk s!stemler!n!n sonunda 
Sp!n Trap haznes!n!n kullanılması b!r çok yazar tarafından tavs!ye ed!lmekt!r. Sp!n Trap s!stem! döküm proses-
ler!nde yolluk s!stem!n!n gel!%t!r!lmes! !ç!n kullanılan cüruf yakalama s!stem!n!n b!r vers!yonu olarak l!teratürde 
tanımlanmaktadır. Sp!n Trap s!stem!n!n temel amacı; yolluk s!stem!n!n parça !çer!s!ne g!rmes!n! engelleyeme-
d!"! kum, gaz ve curüf g!b! non-metal!k !nklüzyonları yakalayarak daha tem!z b!r döküm parça elde ed!lmes!n! 
sa"lamak ve yolluk s!stem!n! opt!m!ze etmekt!r [6-15].

2. DENEYSEL ÇALI%MALAR
Çalı%mada b!lg!sayar destekl! katı modelleme programı kullanılarak çel!k dökümler !ç!n basınçlı yolluk s!ste-
m!n!n gel!%t!r!lmes! amaçlanmı%tır. Mü%ter!m!ze a!t çatal adlı parçanın basınçlı yolluk s!stem! tasarımı parçanın 
brüt a"ırlı"ı (besley!c!s! ve yollu"u dah!l toplam a"ırlık) esas alınarak yapılmı%tır. Parça ya% kum kalıplama 
s!stem!nde kalıplanmı% ve Ç$MSATA# dökümhanes!nde dökümü gerçekle%t!r!lm!%t!r. Çalı%mada, parçanın 
malzemes! TS EN 10293 standardına göre G17CrMo9-10 QT’d!r. Bu malzemen!n karbon e% de"er!n!n yüksek 
olması ve parça görsell!"!n!n öneml! olması neden!yle, parçanın dökümü esnasında parça yüzey!nde mey-
dana geleb!lecek kum, gaz ve cüruf g!b! metal!k olmayan !nklüzyonların m!n!m!ze ed!lmes! hedeflenm!%t!r. 
Parçanın brüt a"ırlı"ı 145 kg ve etk!n döküm yüksekl!"! 33,2 cm olarak bel!rlenm!%t!r. Parçanın basınçlı yolluk 
s!stem! tasarımı b!lg!sayar destekl! katı modelleme programında yapılmı% ve parçanın akı% s!mülasyonu !se, 
b!lg!sayar destekl! metal döküm ve katıla%ma programında yapılmı%tır.

Çalı%mada parçanın üst derece yüksekl!"! 330 mm ve alt derecede kalan parça yüksekl!"! !se 37 mm olarak 
bel!rlenm!%t!r. Parçanın dolum süres! a%a"ıdak! e%!tl!k yardımıyla bel!rlenm!%t!r. Bu e%!tl!ktek! parça brüt a"ırlı-
"ına göre de"!%en ‘k’ katsayısı %ek!l 1’de ver!len graf!kten yararlanılarak bulunmu%tur.
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1 Ib’ ye kar%ılık gelen k!logram c!ns!nden a"ırlık de"er! 0,452 kg’dır. Buna göre; 145 kg / 0,452 kg/Ib = 320,8 
Ib’d!r. 

#ek!l 1’de 320,8 Ib’ye kar%ılık gelen ‘k’ katsayısı 1,06’dır. Buna göre parçanın dolum süres!;
1,063320,8 = 19 sn’d!r.
Çalı%mada parçanın dolum süres! hesaplandıktan sonra, parçanın dökümü esnasındak! etk!n döküm yüksek-
l!"! bel!rlenm!%t!r. Etk!n döküm yüksekl!"! hesaplamasında !se %ek!l 2’dek! %emat!k göster!mden yararlanılmı% 
ve a%a"ıdak! formül yardımıyla parçanın etk!n döküm yüksekl!"! bulunmu%tur.
h = H - (P2 / 2c) [2]
h: Etk!n döküm yüksekl!"! (cm)
H: Yolluk g!r!%! !le pota arasındak! mesafe (cm) P: Parçanın üst derece yüksekl!"! (cm)
c: Parçanın alt derece bölges!ndek! der!nl!"! (cm)

%ek"l2  :  SKalıplanacak parçanın üst derece ve alt derece yüksekl!kler!n!n %emat!k göster!m!.
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‘H’ ölçüsü pota a"zı ile yolluk giri%i arasındaki mesafedir. Ç$MSATA# dökümhanesinin deney-
imlerine istinaden yolluk sistemi tasarımlarında ‘H’ ölçüsünü reçineli kalıpma sisteminde üst 
derece yüksekli"inden 25 cm, ya% kum kalıplama sisteminde ise üst derece yüksekli"inden 20 
cm yukarısı referans alınarak hesaplamalar yapılmaktadır.
H = 33 + 20 = 53 cm’dir. Parçanın etkin döküm yüksekli"i;
h = 53 - (332 / 2 x (33 + 3,7)) = 38,2 cm’dir.

Çalı%mada parçanın etkin döküm yüksekli"i hesaplandıktan sonra, metal akı% hızı a%a"ıdaki 
formüle göre ve %ekil 3’deki grafikten yararlanılarak hesaplanmı%tır.  4
v = C32gH [3]
v: Metal akı% hızı (cm/sn)
C: Akı% katsayısı
H: Parçanın etkin döküm yüksekli"i (cm) g: Yer çekimi ivmesi (981 cm/sn2)

%ek"l3  :  Parça brüt a"ırlı"ına kar%ılık gelen metal akı% kat sayısı.

#ekil 3’deki grafikten parçanın brüt a"ırlı"ına kar%ılık gelen metal akı% katsayısı 0,706 olarak 
belirlenmi%tir.
0,70632 x 981 x 38,2 = 193,3 cm/sn’dir.
Parçanın basınçlı yolluk sistemi tasarımının en önemli basama"ı olan meme kesit alanını belir-
lemek için parçanın hacmi, dolum süresi ve metal akı% hızı hesaplanmı%tır. Parçanın meme kesit 
alanı a%a"ıdaki formül ile belirlenmi%tir.
A=V/txv [4]
A: Meme kesit alanı (cm2) V: Parça hacmi (cm2)
v: Metal akı% hızı (cm/sn)
Parçanın meme kesit alanın hesaplanabilmesi için parça hacminin hesaplanması gerekmektedir. 
Parça hacmi; 145000 gr / 7,2 gr/cm3 = 20138,8 cm3’dür. Parça meme kesit alanı;
20138,8 / (19 x 193,3) = 5,48 cm2’dir.

Çalı%mada basınçlı yolluk sistemi tasarımında yolluk sistemi oranı 1:3:1 olarak seçilmi%tir. Ancak, 
parçanın meme giri%i yolluk sistemine göre 90° açıya sahip olması nedeniyle, meme kesit alanı 
1,8 kat sayısı ile çarpılarak Ç$MSATA# dökümhanesi döküm prati"ine göre hesaplanmı%tır. Ç$M-
SATA# döküm prati"ine göre parçanın meme kesit alanı;
5,48 x 1,8 = 9,86 cm2’dir.
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%ek"l 4  :  Tasarımı yapılan basınçlı yolluk s!stem!n!n %emat!k göster!m!.

%ek"l 5  :  Döküm parçanın 1, 3 ve 6. san!yelerdek! metal akı% ve dolum s!mülasyonunun göster!m!.

Ç"zelgec 1  :  Basınçlı yolluk s!stem! oranı ve ölçüler!.

Ç"zelgec 2  :   Döküm parçanın nom!nal k!myasal kompos!zyonu.

Çizelge 1’deki verilerden yararlanılarak bilgisayar destekli katı modelleme programında tasarımı 
yapılan basınçlı yolluk sisteminin görseli a%a"ıdaki gibidir.

Basınçlı yolluk sistemi tasarımı yapılan döküm parçanın metal akı% ve dolum simülasyonu; 
a"ızdan dökmeli pota ile ve döküm sıcaklı"ı 1600 °C seçilerek yapılmı%tır. Döküm parçanın 
nominal kimyasal kompozisyonu çizelge 2’de gösterildi"i gibi seçilmi% ve parçaya metal akı% ve 
dolum simülasyonu yapılmı%tır.
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%ek"l 6  :  Döküm parçanın cüruf s!mülasyonunun göster!m!.

%ek"l 7  :  Basınçlı yolluk s!stem! !le dökülen parçaların görsel!.

%ek"l 8  :  Döküm parçanın 1, 3 ve 6. san!yelerdek! metal akı% ve dolum s!mülasyonunun göster!m!.

Parçaya metal akı% ve cüruf simülasyonu yapıldıktan sonra Ç$MSATA# dökümhanesinde ya% 
kum kalıplama sisteminde 12 adet parça kalıplanmı%tır. Kalıplanan 12 adet parça 1586 °C’de 
a"ızdan dökmeli pota ile dökümleri gerçekle%tirilmi%tir.

Basınçlı yolluk sistemi tasarımı yapılan parçanın, metal akı% ve dolum simülasyonu verilerinden 
yararlanılarak parça yolluk sistemi ölçüleri de"i%tirilmeden, yolluk sisteminin sonuna Spin Trap 
haznesi yerle%tirilmi% ve parçaya aynı %artlarda tekrar simülasyon yapılmı%tır.
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%ek"l 9  :  Döküm parçanın cüruf s!mülasyonunun göster!m!.

%ek"l 10  :  Parça model!nde basınçlı yolluk s!stem!ne montajlanan 
Sp!n Trap haznes!n!n göster!m!.

Simülasyon sonuçları verilerine göre parça modelinde basınçlı yolluk sisteminin sonuna %ekil 
9’da gösterildi"i gibi Spin Trap haznesi montajlanmı%tır.

Parça modeline Spin Trap haznesi montajlandıktan sonra Ç$MSATA# dökümhanesinde ya% kum 
kalıplama sisteminde 12 adet parça kalıplanmı%tır. Kalıplanan 12 adet parça 1580°C’de a"ızdan 
dökmeli pota ile dökümleri gerçekle%tirilmi%tir. Dökümleri yapılan Spin Trap hazneli parçaların 
kum kalıpları bozulup bilye bombardıman yöntemi ile temizlendikten sonra, parçaların yolluk 
sistemlerinden Spin Trap hazneleri %aloma ile kesilmi%tir. #aloma ile kesilen Spin Trap hazneler-
ine ilk önce gözle muayene yapılmı%tır. Daha sonra Spin Trap haznelerine tahribatlı muayene 
yapılarak incelenmi%tir.
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%ek"l 11  :  Sp!n Trap haznes! !le dökülen parçaların görsel!.

3. BULGULAR
Bu makalede farklı basınçlı yolluk sistemi versiyonuna sahip parçaların simülasyon sonuçlarına 
göre parça dökümleri yapılmı%tır. Parçaların simülasyon ve döküm sonuçları ı%ı"ında elde edilen 
bulgular a%a"ıda sıralanmı%tır.
- Farklı basınçlı yolluk sistemine sahip parçaların simülasyon sonuçları ile dökümü yapılan fiili 
parça sonuçlarının önemli ölçüde paralellik gösterdi"i ortaya çıkmı%tır.
- Çelik dökümler için basınçlı yolluk sistemi her ne kadar metalik olmayan inklüzyonların parça 
içerisine girmesini minimize etse de, bazı durumlarda bu inklüzyonların parça içerisine girme-
sini engelleyemedi"i durumların ortaya çıkabilece"i sonucu elde edilmi%tir.
- Spin Trap haznesiz dökülen parçaların dolum süresi 17-18 saniye aralı"ında, Spin Trap haznesi 
ile dökülen parçaların dolum süreleri ise 19-20 saniye aralı"ında gerçekle%mi%tir. Spin trap haz-
nesi parça brüt a"ırlı"ını 8 kg ve parça dolum süresini ise 2 saniye arttırdı"ı gözlemlenmi%tir.
- #ekil 5’te; sıvı metal hızının meme giri%inde 2,24 – 2,48 m/s hız aralı"ında oldu"u, %ekil 8’de 
Spin Trap hazneli parça simülasyonunda ise, bu hız de"erinin aynı aralıkta kaldı"ı gözlemlen-
mi%tir.
- #ekil 6’da; parça yolluk sisteminin cüruf yakalayamadı"ı verisi elde edilse de, %ekil 7’de dökümü 
yapılan parçaların yolluk sistemlerinde gözle görülebilecek non- metalik inklüzyonların varlı"ı 
tespit edilmi%tir.
- #ekil 9’da; Spin Trap haznesi parça dolumunun ilk anlarında non-metalik inklüzyonları önemli 
derecede yakaladı"ı ve dökümün ilk anlarında basınçlı yolluk sisteminin bu inklüzyonları yakala-
ma kapasitesini arttırdı"ı gözlemlenmi%tir. #ekil 12’de elde edilen sonuçlar parça simülasyonunun 
fiili durumu önemli derecede do"ruladı"ını ortaya çıkarmı%tır.
- #ekil 13’de; Spin Trap haznelerine tahribatlı muayene yapılmı% ve kesilen parçaların içerisinde 
non-metalik inklüzyonların varlı"ı tespit edilmi%tir.
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%ek"l 12  :  Sp!n Trap haznes!nde yakalanan !nklüzyonların görseller!.

%ek"l 13  :  Sp!n Trap hazneler! !çer!s!ne hapsolan non-metal!k !nklüzyonların göster!m!.

Çalı%ma bulgularına göre; çelik dökümlerde basınçlı yolluk sisteminin sonunda kullanılan Spin 
Trap haznesi, parça yüzey kalitisine pozitif yönde etki gösteridi"i ve parçada düzeltme i%çili"i 
olu%turabilecek non-metalik inklüzyoların varlı"ını önemli ölçüde azalttı"ı ortaya çıkmı%tır. 
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Üretim #efi Sn. Bu"ra ERBAKAN’a, Ç$MSATA# Dökümhane Üretim Mühendisi Sn. Vedat UZ’a ve 
Ç$MSATA# Döküm Üretim Modelhane Formeni Sn. Ahmet AVCI’ya te%ekkür ederiz.
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CO2 !LE KÜRLE%EN ALKALI REÇ!NELERDE SODYUM-POTASYUM 
KONSANTRASYONUNUN MAÇA PERFORMANSINA VE 

UYGULAMALARINA ETK!S!

Alper Emre GÜVEND!K*, Bahadır KIYAK*, Özge AKSIN ARTOK*
* Çukurova Kimya Endüstrisi A."., Manisa/Türkiye

ÖZET
Alkafen reç!nes!, so"uk kutu üret!m tekn!"!ne uygun gel!%t!r!lm!%, karbond!oks!t gazı !le kürle%en döküm 
kumu ba"layıcısıdır. Yüksek alkal! !çer!"!ne sah!p reç!ne, bor mod!f!kasyonu sonucu karbond!oks!t gazı !le 
hızla kürle%erek, döküm maça ve kalıplarının yapılmasına !mkân tanımaktadır. Gel!%t!r!len Alkafen reç!neler!n-
de potasyum / sodyum !yon konsantrasyonu reç!ne sentez! sırasında farklı oranlarda kullanılmı%tır. Yapılan 
!ncelemeler sonucu, K+ ve Na+ konsantrasyonuna ba"lı olarak reç!nen!n akı%kanlı"ı ve kumu ıslatma kab!-
l!yet!n!n de"!%t!"! tesp!t ed!lm!%t!r. Reç!nen!n f!z!ksel ve k!myasal özell!kler! farklı yöntemlerle !ncelenm!%t!r. 
Yen! gel!%t!r!len reç!ne !le karbond!oks!t gaz sarf!yatı dü%ürülürken, yüksek dayanımlı maçalar elde ed!lm!%t!r. 
Hedeflenen reç!ne dökümhane denemes!nde kullanılarak, elde ed!le çel!k parçanın döküm yüzeyler! !ncelen-
m!%t!r. Gel!%t!r!len reç!ne !le daha ver!ml! maça/kalıp üret!m! hedeflenmekted!r.

Anahtar Kel"meler: So"uk kutu, CO2 !le kürle%en reç!ne, fenol!k reç!ne, çel!k döküm

ABSTRACT
Alkafen res!n !s a CO2 cured cast!ng b!nder that developed !n accordance w!th cold box product!on tech-
n!que. The res!n, wh!ch has a h!gh alkal! content, cures qu!ckly w!th CO2 as a result of boron mod!f!cat!on, 
allow!ng the cores and molds necessary for cast!ng to be made. As a result of the !nvest!gat!ons, !t has been 
determ!ned that the flu!d!ty of the res!n and the wett!ng of the cast sand vary depend!ng on the sod!um and 
potass!um concentrat!on. D!&erent rat!os of the sod!um and potass!um usage was exam!ned dur!ng the new 
res!n synthes!s. Phys!cal and chem!cal propert!es of the res!n, have been determ!ned by analys!s methods. 
W!th the new formulated res!n, h!gher strength cores were produced w!th less CO2 usage. Target res!n was 
used !n cast!ng tr!al to exam!ne the cast!ng surfaces. W!th the developed res!n, !t !s a!med to ach!eve more 
e&!c!ent product!on of cores/molds.

Keywords: Cold Box, CO2 curable res!n, phenol!c res!n, steel cast!ng
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G!R!%
Fenol!k reç!neler sah!p oldukları yüksek termal ve mekan!k özell!kler sayes!nde özell!kle döküm sektörü ba%ta 
olmak üzere pek çok sektörde ba"layıcı olarak kullanılmaktadır. 2. Dünya sava%ından sonra tırmanı%a geçen 
döküm endüstr!s!n!n hızlı ve prat!k kum kalıp hazırlamasına uygun yöntemler farklı t!pte fenol!k reç!neler!n 
mod!f!kasyonu sonucu elde ed!len ba"layıcıların kullanımı !le mümkün olmu%tur [1,2,3].

Yen! reç!neler ve bu reç!neler!n sundu"u döküm kalıbı/maçası hazırlama tekn!kler! Tablo 1 ‘de yer almaktadır. 
1990 yılında benzers!z özell!kler! !le döküm sektöründe kullanımı ba%lanan b!r so"uk kutu s!stem! reç!nes! 
olan karbond!oks!t (CO2) !le sertle%en bor katkılı alkal! fenol!k reç!neler Çukurova K!mya Endüstr!s! A.# (ÇKE) 
tarafından Alkafen markasıyla uzun yıllardır sektöre h!zmet etmekted!r. ÇKE bu reç!neler!n sentez!nde yıllar 
!ç!nde uzmanla%mı% ve ürün !le !lg!l! yen!l!kler! yen!lenen talepler do"rultusunda hızla mü%ter!yle bulu%turmayı 
ba%armı%tır.

Bu yen!l!kler çe%!tl! gözlemler!n ve ara%tırmaların verd!"! ver!ler de"erlend!r!lerek yer!ne get!r!lmekted!r. Ar-
Ge denemeler!nde, Potasyum/Sodyum (K/Na) konsantrasyonunun Alkafen reç!neler!n!n performansı üzer!n-
dek! etk!s! mercek altına alınmı% ve pol!mer sentez! ve mod!f!kasyonu esnasında ortama farklı oranlarda K ve 
Na katılarak farklı !çer!klere sah!p reç!neler elde ed!lm!%t!r. Elde ed!len yen! reç!neler!n X ı%ını floresansı c!hazı 
(XRF) !le ölçümler! yapılmı% ve kum dayanım test! !le ba"layıcılık performansları bel!rlenm!%t!r.

Ç"zelge 1  :  Döküm sektöründe kullanılan reç!neler ve bu reç!neler!n kullanımı

Yurtiçi ve yurtdı%ı so"uk kutu maça üretim sistemi ile kum kalıba döküm yapan mü%teri döküm hane-
lerin kullanmakta oldukları Alkafen C 150 reçinesi uzun yıllardır Çukurova Kimya Endüstrisi A.#. ürün 
gamında yer almaktadır. Reçineler literatürde geçti"i üzere rezol yapıda sentezlenmi%tir [1-4]. Bu 
reçinenin üretimi sırasında belirlenen rezol reçineler için uygun sentez basamaklarında reçinenin baz 
polimer kısmı sabit tutularak içeri"indeki alkalinite arttıran katkılar ve bazlar de"i%tirilerek yeni Alkaf-
en L 292 ve Alkafen L 5060 reçineleri elde edilmi%tir.

Yeni reçinelerin sahip oldukları K/Na oranları XRF ölçümleri ile belirlenirken, reçinelerin nihai viskozit-
esi, katı madde yüzdesi ve pH de"erleri laboratuvar ekipmanları yardımı ile ölçülmektedir. Elde edilen 
yeni reçineler ile dökümhane denemeleri öncesinde laboratuvar %artlarında kum dayanım testleri 
gerçekle%tirilmi%tir [5,6]. Bu testlerde bazı parametreler de"i%tirilerek iyon de"i%iminin farklı %artlar 
altındaki etkileri gözlenmi%tir. De"i%tirilen parametreler; kumun a"ırlı"ına oranla % 2,5 ve % 3,5 reçine, 
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%ek"l 1  :  Deneyler sırasında kullanılan hassas tartı ve kıyaslanan üç farklı reç!ne.

alkol bazlı ÇK 782 A boyalı ve boyasız maça uygulamaları ve dü%ük ve yüksek gazlamalar elde edilen 
maçaların hemen, 1 saat, 3 saat, 24 saat ve 72 saat maça stok dayanım ölçümleridir.

Yapılan XRF analizleri sonucunda saptanan K/Na konsantrasyon oranları, Alkafen C 150 için 16.57, 
Alkafen L 292 için 33.53, Alkafen L 5060 için 42.46 olarak hesaplanmı%tır. Genel olarak, sodyum yerine 
potasyumun yüksek miktarda yer aldı"ı yeni reçine sistemlerinde akı%kanlık artmı% ve bu akı%kanlı"ın 
katı madde miktarından ba"ımsız bir %ekilde gerçekle%ti"i tespit edilmi%tir. $yon de"i%imi ve yenilenen 
katkılar ile mekanik performansları de"i%en yeni yeni reçinelerin dü%ük karbondioksit miktarlarında 
daha iyi sonuçlar verdi"i gözlenmi%tir. Alkafen L 292 reçinesinin maça stok dayanımının kullanım or-
anından ba"ımsız bir %ekilde arttı"ı saptanırken, Alkafen L 5060 reçinesinde az gazlama ile hemen 
dayanımların di"er reçinelerden daha yüksek de"erlere eri%ti"i saptanmı%tır. Boyalı maçaların perfor-
mansı her üç reçine içinde yakla%ık olarak birbirleri arasında fark göstermemektedir. Dayanımlarda 
1 saat ve 3 saatlik tepe noktaları Alkafen C 150 reçinesi ile en yüksek de"ere ula%mı%tır. Elde edilen 
sonuçların dökümhane uygulamalarında sınandı"ı çalı%mada, dökümhane sonuçları laboratuvar 
sonuçları ile örtü%mektedir. Viskozite de"i%iminin bu denli K/Na konsantrasyonuna ba"lı olması ve 
mekanik özelliklerinde bu durumdan etkilenmesi her iki alkali metalin bir sulu sistem olan reçinedeki 
suyun dinamik özelliklerine olan etkilerinin farklı olu%u ile açıklanmaktadır [7]. Dökümhaneler her iki 
yeni reçinenin de kum ile daha rahat karı%tı"ını ve vakum pompalarının reçineyi sisteme çekerken 
daha az zorlandı"ını, olu%turulan maçaların olu%ur olu%maz daha sert oldu"u yorumlarında bulun-
mu%turlar.

DENEYSEL ÇALI%MALAR
Laboratuvar ortamında standart Alkafen C 150 reçinesinin polimer sentez kısmı sabit tutularak birçok 
girdide de"i%iklikler denendi ve sodyum miktarı azaltılarak potasyum konsantrasyonun artırılması 
hedeflendi. Bu denemelerin sonunda farklı iki K/Na konsantrasyon oranlarına sahip iki farklı reçine 
geli%tirildi. Her iki reçinenin laboratuvar üretimlerinden elde edilen prototip ürünler ile GOST stan-
dartlarında [6] kum testi gerçekle%ti ve ba%arılı bulunan bu iki reçine Alkafen L 292 ve Alkafen L 5060 
olarak isimlendirildi.

Prototip ürünlerin pilot üretimleri ilk olarak 50 litre hacmindeki reaktörde sonrasında ise sırasıyla 100 
litre ve 1 m3 hacmindeki daha büyük reaktörlerde gerçekle%tirildi. Elde edilen ürünler standart Alkaf-
en C 150 ürünü ile kar%ılıklı olarak test edildi.

#ekil 1.’de test için bir araya alınmı% numuneler ve tartım cihazı yer almaktadır. 25o C’de santipois cin-
sinden viskozitesi ölçülen reçinelerin 2 gramı 135o C’de 1 saat kurutularak katı madde içerikleri elde 
edildi. pH (20o C) de"erleri kıyaslanan reçinelerin serbest formaldehit miktarları kontrol amaçlı titra-
syon yöntemi ile ölçüldü ancak hepsinin de serbest formaldehit miktarlarının % 0.0 oldu"u saptandı.
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Pilot denemeleri gerçekle%tirilen Alkafen L 292 ve Alkafen L 5060 reçineleri aynı %artlar altında Alkaf-
en C 150 ile bir dizi kum dayanım testine alındı. Bu testlerde 2 kilogram 45- 50 AFS Silta% silis kumuna 
% 2,5 ve % 3,5 oranlarında reçineler ilave edildi ve toplamda 6 farklı kum karı%ımı ile bir dizi teste 
ba%landı. Testlerde gazlama süresi ve basıncı 1. Set için 25 saniye 0.1 Bar, 2. Set için 60 sn 0.5 Bar olar-
ak belirlendi. Her set için maçaların hem boyalı hem boyasız mekanik performansları, hemen ile 1, 2, 
3, 24 ve 72 saatlik e"me mukavemetleri GOST standartlarına uygun olarak DISA elektronik dayanım 
ölçüm cihazı (#ekil 2) kullanılarak tespit edildi.

%ek"l 2  :  DISA elektron!k dayanım ölçüm c!hazı.

%ek"l 3  :  Alkafen maça numuneler! ve boyama !%lem!nde kullanılan ÇK 782 A döküm boyası.

Boyama i%lemi, numune maçalar basıldıktan 15 dakika sonra uygun viskozitedeki alkol bazlı ÇK 
782 A boyasına daldırılarak ve sonrasında yakma i%lemi uygulanarak yapılmı%tır (#ekil 3). Elde 
edilen sonuçlar bulgular kısmında detaylı bir %ekilde yer almaktadır.

Ara%tırmanın son basama"ında; yeni ürünlerin tonajlı üretimleri gerçekle%tirilerek denenmek 
üzere mü%teri firmalara gönderilmi%tir. Mü%teri tarafından gerçekle%tirilen denemede kullanılan 
maçalara ait bir seri örnek a%a"ıdaki #ekil 4’de yer almaktadır. Alkafen L 5060’ın dü%ük viskoz-
itesi ve hızlı kürle%me gibi özellikleri olumlu kar%ılanırken döküm sonrası performansından 
memnun kalınılmı%tır. Alkafen L 292 reçinesinin de Alkafen L 5060 kadar olmasa da akı%kan-
lı"ının iyi oldu"u ve so"uk havalardaki uzun vadeli maça performansından memnun olundu"u 
belirtilmi%tir.
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%ek"l 4  :  Saha denemeler!nde kar%ılıklı olarak test ed!len yen! reç!neler !le yapılan maçalar.

BULGULAR
Reçineler ile gerçekle%tirilen fiziksel ve kimyasal analiz test sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır.
Çizelge 2: Reçinelerin fiziksel ve kimyasal analiz test sonuçları
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TARTI%MA VE SONUÇ
Sodyum hidroksit ile ya" asitlerinin tepkimesi sonucu sert bir yapı kazandı"ı ve sodyum hidrok-
siti potasyum hidroksit ile de"i%tirdi"imizde suda çözünürlü"ü yüksek “arap sabunu” elde edil-
iyor olu%u [8], akıllara aynı durumun su bazlı alkali fenolik reçine olan Alkafen reçinelerinde uy-
gulanıp uygulanamayaca"ı sorusunu getirmi%tir. Bu durumu açıklayan kapsamlı bir ara%tırmada 
[7], su moleküllerinin kendi arasında olu%turdu"u hidrojen ba"larının, sodyum iyonu eklenmesi 
ile daha kuvvetli hale geldi"i ancak potasyum iyonlarının hidrojen ba"larında zayıflamaya sebep 
vererek sulu sistemin dinamik yapısını artırdı"ı görülmektedir. Aynı durumun reçine üzerimdeki 
etkisini gözlemlemek için modifiye edilmemi% rezol reçine kısmındaki önemli kriterlerden [4] 
mol oranı ve pH sabit tutularak reçinenin bitmi% hali içinde bulunan toplam sodyum miktarını 
azaltmaya yönelik katkılar denenmi%tir. Denenen katkılar ile elde edilen dü%ük viskoziteli ön 
çalı%malar farklı çözgenlerin viskozite limitlerini geçmeden eklenmesine olanak tanımaktadır ve 
katı madde miktarı Alkafen C 150 ile neredeyse aynı olan dü%ük viskozitelerde Alkafen L 5060 
ve Alkafen L 292 reçineleri ilerleyen ara%tırmalarda laboratuvar ölçe"inde üretilmi%tir.

Üretilen reçineler farklı dökümhane %artlarını da simule ederek laboratuvar ko%ullarında [5,6] 
test edilmi%tir. Dökümde kullanılacak maçanın büyüklü"üne göre de"i%en reçine kullanım or-
anları için kumun a"ırlı"ının % 2,5 ve % 3,5 reçine oranları denenmi%tir. Maçaların kürle%mesi 
için verilen gazın verildi"i nokta ve karbondioksitin daha az ula%aca"ı uç kısımlar farklı gaz 
basıncı ve süresi uygulanarak tespit edilmeye çalı%ılmı%tır. Maçaların boyadan etkileni%leri boyalı 
ve boyasız numune maçaları e% zamanlı kırılarak gözlenmi%tir. GOST standartlarında da bah-
sedildi"i üzere, tekrarı yapılan ölçümlerde %10’luk bir dayanım farkına rastlanmadı"ı için elde 
edilen sonuçlar güven vermektedir. 

Alkafen C 150 reçinesinin mekanik özelliklerinden en önemlisi; reçinenin yüksek kullanım ve 
gazlama %artları altındaki performansının di"er reçinelere göre yüksek oldu"u ancak bu du-
rumunun daha dü%ük gazlama %artlarına geçildi"inde kayboldu"udur. Dü%ük gazlama altında 
Alkafen C 150 % 3,5 oranında kullanılarak elde edilen numune maçalarının yarı performansta 
kürle%ti"i saptanmı%tır. Her ne kadar bu durum kendini birkaç dakika içinde toparlasa da özel-
likle yeni üretilen Alkafen L 5060 reçinesinde böyle bir durumun olu%madı"ı, gazlama sonrası 
elde edilen maçaların tam olarak kürle%erek tüm kö%elerinin tam olarak sertle%ti"i tespit edilm-
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i%tir. Dayanım de"erlerinde de bu durum kendini gösterirken, yüksek basınçlı gazlamanın yeni 
Alkafen L 5060 reçinesine olumlu bir etkisi olmadı"ı saptanmı%tır.

Alkafen L 292 reçinesinde viskozite artı%ına sebep olan ba%ka katkılar da denenmi%tir. Bu kat-
kılar ile artan viskozite Alkafen C 150 reçinesinden dü%ük viskozite de"erinde kalsa da 24 saatlik 
maça dayanımların çok daha iyi sonuçlar elde edilmi%tir. Gün a%ırı dayanımlarda ortam ko%ul-
larından nerdeyse hiç etkilenmeyen Alkafen L 292 ile gerçekle%en mü%teri denemelerinde de 
bu durum dile getirilmi%tir.

Viskozitenin dü%ük olması mü%terilerin kullanmakta oldu"u reçine pompasında direkt olarak 
artısını göstermi% ve kum karı%ımının rahatlamasıyla kullanıcı tarafından onay almı%tır. Alkafen 
C 150 ile elde edilen numune maçaları boyandıktan sonra gün a%ırı dayanımları artarken, yeni 
reçinelerde bir miktar dü%ü% gözlenmi%tir. Bu dü%ü%e ra"men Alkafen L 292 reçinesi % 5 ila % 
10 oranında daha iyi mekanik performans sa"lamı%tır. Hemen dayanımlarda ise en büyük fark 
Alkafen L 5060 ile dü%ük gazlamada gerçekle%mi% olup Alkafen C 150 reçinesinden % 30 ila 50 
daha yüksek de"er göstermesi ile olu%mu%tur.

Genel olarak döküm öncesi yapılan kapsamlı testlerin sonunda gazlama ventillerinin konumuna 
ve gazlama miktarına göre büyük maçalarda en yüksek performansı Alkafen L 292’nin sun-
aca"ı öngörülmü% ancak dökümhane denemelerinde Alkafen L 5060’ın sahip oldu"u çok dü%ük 
viskozite de"erlerinin ve hemen sertle%menin ön plana çıktı"ı tespit edilmi%tir.

Sonuç olarak, teorik olarak mümkün gözüken bir durumun reçine performansına olacak etkisi 
ara%tırıldı. Sentezlenen reçinelerde sodyum kaynakları azaltılarak K/Na oranı artırıldı ve bu artı% 
ile viskozitenin önemli ölçüde dü%tü"ü saptandı. Ölçek büyütme çalı%maları yapılarak sorun-
suz bir %ekilde elde edilen yeni ürünler laboratuvar ortamında detaylı bir %ekilde test edilerek 
dökümhane denemeleri öncesi hazır hale getirilmi%tir.

Alkafen L 5060 ve Alkafen L 292 reçineleri, döküm sonrası metal yüzeyleri de"erlendirildi"inde 
de kullanıcılardan onay almı%tır. 
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LAMEL VE KÜRESEL GRAF!TL! DÖKME DEM!RLER!N 
METALOGRAF!K ADIMLARI VE M!KROYAPI ANAL!ZLER!

Mustafa Özgül ABAY
Ferro Döküm Sanayi ve Dı! Ticaret A.". , Kocaeli, Türkiye

ÖZET
Bu çalı%mada lamel ve küresel graf!tl! dökme dem!rler!n metalograf! anal!zler! esnasında kar%ıla%ılab!lecek ha-
talar ve uygun b!r m!kroyapı anal!z! yapmak adına tüm metalograf!k adımlar bel!rt!lm!%t!r. Metalograf!k testler 
sonucunda ortaya çıkan m!kroyapı görüntüler!nden alınan sonuçların üret!m proses!nde ya%atab!lece"! prob-
lemlere kar%ı alınması gereken önlemler, vaka çalı%maları üzer!nden açıklanmı%tır. Çalı%mada, m!kroyapılarda 
görülen ferr!t, perl!t, Fe3C, stead!t ve !nklüzyon g!b! yapılar tanımlanmı%tır.

ABSTRACT
In th!s study, all metallograph!c steps are expla!ned !n order to see the defects  that may be encountered du-
r!ng metallograph!c analys!s of lamellar and spher!cal graph!te cast !ron and to make a good m!crostructure 
analys!s. The precaut!ons to be taken aga!nst the problems that the results obta!ned from the m!crostructure 
!mages obta!ned as a result of the metallograph!c tests may cause !n the product!on process are expla!ned 
through case stud!es. Also !n the study, the format!on phases of structures such as ferr!te, perl!te, Fe3C, ste-
ad!te and !nclus!on !n m!crostructures are ment!oned. 

Keywords; metallograph!c analys!s, m!crostructure, lamellar graph!te !ron, duct!le !ron, !noculat!on
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1. METALOGRAF! B!L!M!
19. yüzyılda Henry Sorby tarafından gel!%t!r!len metalograf!, bugün gel!%m!% c!hazlar yardımı !le hem üret!len 
parçaların yorumlanmasını gel!%t!rmekte hem de gel!%t!r!lmes! hedeflenen yen! ürünler!n en öneml! adımla-
rından b!r!n! olu%turmaktadır.[6] Metalograf! b!l!m! sayes!nde f!z!ksel metalb!l!m!n!n b!zlere verd!"! foto"raflar 
anal!z ed!l!p, ürünler!n mekan!k özell!kler! hakkında yorum yapılmaktadır. Dökülen parçaların serv!s perfor-
manslarını etk!leyecek türlü parametreler, düzgün b!r metalograf!k anal!z adımlarından sonra ortaya çıkacak-
tır. Atılan bu adımlar !le metalograf! b!l!m!n!n b!zlere verece"! b!lg!ler;
• Dökümler!n dallantı yapıları 
• Gaz gözenekler!n!n yorumlanması
• Tane Sınırları
• Graf!tler!n büyüklük ve da"ılımları
 • Isıl !%lemler sonucunda olu%an evreler
 • Karbürler, ötekt!k fazlar
• Yüzey kaplamaları’dır. 
Alınacak bu b!lg!ler!n do"ru b!r %ek!lde ortaya çıkmasının sa"lanması !ç!n tüm metalograf!k kademeler!n 
d!kkatl! b!r %ek!lde yapılması gerekmekted!r. Aks! halde m!kroyapıların b!ze verece"! b!lg!ler do"ru b!r %ek!lde 
alınamaz. Alınacak b!lg!ler!n uygulamaya yönel!k b!r b!lg! hal!ne dönü%türülmes! !se, ver!ler!n yorumlanma-
sından geçmekted!r. Kısacası hem metalograf!k adımlar düzgün b!r %ek!lde atılmalı hem de bu b!lg!ler anlamlı 
hale get!r!lerek, f!!l!yatta kullanılmalıdır. Metalograf!n!n bu adımları #ek!l 1 de göster!lm!%t!r.

%ek"l 1  :  Metalograf!k Adımlar

Lamel ve küresel graf!tl! dökme dem!rlerde graf!tler!n büyüklükler!, da"ılımları, sayıları ve olu%an fazlar bu 
malzemelerden elde edece"!m!z mekan!k özell!kler! ve kullanıldıkları yerlere göre !sted!"!m!z performanslara 
ula%mamıza yardımcı olmaktadır. Bu dökme dem!rlerden elde ett!"!m!z ver!ler !le;
• Katıla%manın hızı 
• Çek!nt! olu%umu 
• Malzemen!n sünekl!l!"!
• Akma dayanımı
• Gevrekl!k ve sertl!k performansı
• Isıl !%lem !le de"!%en ya da de"!%mes! muhtemel yapıları
• K!myasal anal!z !ç!nde standartların dı%ında kalan oranları ve bu elementler!n k!ml!"! hakkında yorum ya-
pab!lmey!
• A%ılamanın ve kullanılan !lave %artlandırıcıların etk!nl!"!n!
• Malzemen!n ısıl !letkenl!"!n!, 
• Termal dayanım b!lg!ler!ne ula%ılmaktadır. 

2. METALOGRAF!K ADIMLAR
2.1 Numune Alma:
Numune alınırken bel!rlenen en öneml! adım, aldı"ımız numunen!n m!kroskop tablası üzer!nde rahatça otur-
masını sa"lamaktır. Bu yüzden bel!rlenen ölçüler!n parça kes!t kalınlı"ının 25 !la 30 mm arasında, çapının !se 
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%ek"l 2  :  Numuneler!n Alını% Yerler!

25 mm’! a%mamasıdır.[5] Bel!rlenen bu aralıklardan daha küçük de"erler olması durumunda !se zımparalama 
ve parlatma kademeler!nde zorluklar ya%anaca"ı hesap ed!lerek, numuney! kalıplamak do"ru b!r yol olacak-
tır. Döküm parçalarında genel !t!bar!yle düzlemler arasında fark olmazken, katıla%ma yönüne paralel düz-
lemlerden numune alınması daha do"ru olacaktır. Numuney! alırken, hedeflenen ver!ye ula%mak !ç!n en!ne 
ya da boyuna kes!tten numune alınması do"ru olacaktır. En!ne ve boyuna kes!tten alınan ver!ler amaca göre 
farklılıklar göstermekted!r.
En!ne kes!t alınması gereken durumlar;
- Genel m!kroyapı !ncelemeler!
- Karbonla%ma der!nl!"! ve bölgen!n !ç yapısı
- Dekarbür!zasyon der!nl!"!
- Oks!tlenme der!nl!"!
- Kaplama kalınlı"ının tesp!t!n! gerekt!ren durumlardır. 
             
Boyuna kes!t alınması gereken durumlar;
- Genel m!kroyapı görünümü
- Isıl !%lem görmü% yapılar
- Plast!k deformasyon görmü% yapılar
- $ç yapıda meydana gelen bantla%ma hakkında b!lg! alınması gereken durumlardır.
Lamel ve küresel graf!tl! dökme dem!r üret!m! yapan dökümhaneler, metalograf!k numuneler! almak !ç!n fark-
lı yöntemler uygulamaktadır. Üret!c!ler, ya parçalarında f!re çıkmasını üm!t ederek bu kontroller! yapmakta ya 
sa"lam parçalarını bel!rl! per!yotlar !le bu anal!z !ç!n feda etmekte ya da parça yolluklarından alınan numune-
ler !le m!kroyapı anal!zler!n! gerçekle%t!rmekted!rler. Dökümhaneler, mevcut ko%ullarda mal!yetler!n dü%ünül-
mes!nden ötürü parçadan numune almaktan !mt!na etmekted!r ancak parçanın gerçek so"uma ko%ullarını 
yansıtması bakımından, döküm parçasından numune alınması her zaman en do"ru sonucu verecekt!r. B!r 
parçayı kesmey! mal!yetl! görüp, gerçek anlamda ver! alınacak b!r kayna"ı yok saymak, metalürj!k yanılsama 
ortaya çıkarab!l!r. 

Parçadan alınan numunelerde !se d!kkat ed!lecek husus, parçanın en kalın ve en !nce yerler!nden numune 
almaktır. Bu %ek!lde parçanın so"uma ko%ullarında p!k noktalar görülüp do"ru b!r yorum yapılab!l!r. Hızlı 
so"uma ko%ullarında de"!%en m!kroyapı !le yava% so"uma ko%ullarında görülen m!kroyapılar parçanın gerçek 
k!ml!"!n! ortaya çıkaracaktır. Çünkü b!l!nmekted!r k! parça kes!t kalınlı"ı de"!%t!kçe so"uma hızı bu durumdan 
etk!lenecekt!r.
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%ek"l 3  :  a) Lamel Graf!tl! Dökme Dem!rler!n Duvar Kalınlıkların Graf!t Kalınlı"ına Etk!s! 
b) Küresell!"!n Duvar Kalınlı"ına Göre De"!%!m! [3]

%ek"l 4  :  D!sk Çe%!tler! ve Kullanıldı"ı yerler

%ek"l 5  :  Al2O3, S!C ve CBN ( Küb!k Boron N!trür ) D!skler!n Kullanıldı"ı Yerler [6]

2.2 Kesme:
Kesme !%lem!nde en çok d!kkat ed!lmes! gereken nokta ısıl kesme metotlarının kullanılmaması ve kesme 
!%lem!n! yapan mak!nen!n sadece laboratuvar !ç!n kullanılmasıdır. A%ırı ısınma !le numunede meydana geleb!-
lecek faz de"!%!mler!n!n önüne geç!lmes! gerekmekted!r. Kesme esnasında d!kkat ed!lmes! gerekenler;
• Plast!k deformasyondan
• Sürtünmeden dolayı yanma bel!rt!ler!nden kaçınılması olmalıdır.

Kesme !%lem!nde kullanılacak olan d!skler, anal!z!n! yaptı"ımız numunen!n mekan!k özell!kler!ne göre de"!%-
kenl!k göstermekted!r. Malzemen!n yüksek ya da dü%ük ala%ımlı olması veya sert ya da yumu%ak olması g!b! 
parametreler d!sk seç!m!nde öneml! noktaları olu%turmaktadır. P!yasada bulunan a%ındırıcılar farklı türlerde 
farklı ba"layıcı t!pler! !le üret!lmekted!r. 
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%ek"l 6  :  Zımparalama $%lem!nde Numune Yönler! [5]

2.3 Zımparalama:
Otomat!k ve manuel olmak üzere yapılmakta olan !%lemd!r. Genel !t!bar!yle hız ve ver!ml!l!k açısından oto-
mat!k mak!neler daha çok kullanılırken, manuel olanlar !se numunelerde ops!yonel der!nl!k !stenmekteyse 
kullanılab!l!r ama manuel tekn!k !nsana dayalı olmasından dolayı, parçadan !stenen görüntüler!n almasını 
zorla%tırmaktadır. 

S!C taneler!n!n ka"ıt üzer!ne ba"lanması !le olu%turulab!ld!"! g!b! % 50 n!n üzer!nde Al2O3 !çeren a%ındırıcılar 
!le de kullanılab!l!r. Zımpara ka"ıtlarında bulunan numaralar arttıkça tane boyutlarında küçülmeler görülmek-
ted!r. Kullanılan d!skler!n çapları !se genel !t!bar!yle 200 !la 300 mm arasında olmaktadır. Zımparalama, kaba 
ve !nce olmak üzere 2 ye ayrılır.

2.3.1 Kaba Zımparalama:
Bu kademe numune kesme !%lem!ne tab! tutulduktan sonra kesk!n kö%eler!n g!der!lmes! !ç!n terc!h ed!l!r. 
60,80,120,180 numaralı zımparalar kaba zımparalardır. Bu !%lemlerden sonra yüzeydek! pürüzlülük de"erler! 
.de"erler!ne kadar !nd!r!leb!l!r. Bu kademedek! !%lem esnasında su kullanılması do"ru olacaktır  100 – 10
2.3.2 $nce Zımparalama:

Kaba zımparanın bıraktı"ı ç!z!kler!n g!der!ld!"! kademed!r. Bu kademede; 240, 320, 400, 600, 800 numaralı 
zımparalar bulunmaktadır. Parlatma mak!nes!n!n performansı ve !%lem adımlarına göre daha !nce zımparalar-
dan olan 1000 ya da 1200 numaralı zımparalar ekleneb!l!r. Bu zımparalama !%lem!nde yüzey pürüzlülü"ü 1 
sev!yes!ne kadar !nd!r!leb!l!r. Bu !%lem esnasında d!kkat ed!lmes! gereken adımlar;
• B!r sonrak! zımpara kademes!ne geçerken, part!küller!n tem!zlenmes! ve numuneye part!küller!n yapı%ma-
ması !ç!n el ve numen!n yıkanmasına özen göster!lmel!d!r.
• Sert malzemelerde dü%ük zımpara hızları seç!lmel!d!r. Artan zımpara hızları yüzeyde ısınmaya yol açaca"ın-
dan dolayı, ısıya kar%ı hassas malzemelerde d!kkat ed!lmes! gerek!r.
• Graf!tler!n kaybolmaması adına 400 – 600 numaralı zımparalarda su kullanılmayab!l!r. 240 !le 320 numaralı 
zımparalarda su kullanılmalıdır.
• Her kademeye geç!%te numune 900 kadar döndürülmel!d!r.

2.4 Parlatma:
Zımpara kademeler!n!n düzgün %ek!lde a%ılmasından sonra parlatma kademes!nde, numune yüzey!nde kalan 
son ç!z!kler uygun a%ındırıcılar vasıtasıyla g!der!l!r. Parlatma manuel tekn!kler !le yapılab!ld!"! g!b! otomat!k 
mak!neler yardımıyla da yapılab!l!r. Parlatma adımında d!kkat ed!lmes! gereken noktalar;
• Parlatma kuma%ı, parçaya uygun %ek!lde seç!lmel!d!r.
• Parlatma kuma%ının nem oranı kontrol ed!lmel!d!r. ( yeterl! nem olmalı k! uygun ya"lama yapılab!ls!n, fazla 
nem !se numune yüzey!nde b!r su tabakasının olu%masını sa"lar )
• Parça k!myasal anal!z!ne göre uygun a%ındırıcı seç!lmel!d!r
• Manuel b!r uygulama yapılmaktaysa; tecrübel! kullanıcılar tarafından yapılması gerekmekted!r.
• A%ındırıcının m!ktarına ba"lı b!r durumdur. 
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%ek"l 8  :  Numune kesme ve n!ha! görüntü arasındak! katmanları [5]

A%ındırıcılar oks!t !çer!kl!d!r ve damıtık su !le süspanse ed!lerek serv!s ed!l!r. Bu a%ındırıcıların dı%ında kulla-
nılan elmas !se parlatmanın tüm kademeler!nde ve genel !t!bar!yle sprey ya da macun %ekl!nde kullanılan 
b!r a%ındırıcıdır. Uygun a%ındırıcı seç!m! ve parlatma kuma%ı bel!rlend!kten sonra zımpara !le g!der!lemem!% 
ç!z!kler!n g!der!lmes! !%lem!ne ba%lanır. #ek!l 8 de görüldü"ü g!b! %ekl!n gerçek m!kroyapısı D katmanında 
yer almaktadır. Kesme kademes!nden sonra zımparalama kademes!ne geç!lmes! !le V %ekl!nde b!r açılmayla 
d!"er kademelere geç!% söz konusudur. Bu görüntüden anla%ılmaktadır k! n!ha! görüntüye ula%mak !ç!n kaba 
parlatma kademes!ne özen göster!lmel!d!r.

Aksi halde yapının açı"a çıkması tam anlamıyla sa"lanamamı% olmaktadır. Bundan dolayı kaba 
parlatma esnasında numune merkezden çevreye do"ru olacak %ekilde çevrilmelidir ve nu-
mune; parlatma diskinin dönme yönünün tersine olacak %ekilde konumlandırılmalıdır. Kullanılan 
a%ındırıcının numunede gerekli kesme i%lemini yapabilmesi için, a%ındırıcının performansı göz 
önüne alınarak parlatma i%lemi yapılmaktadır. Elmas solüsyon ile yapılan bir numunedeki kesi-
cilik ile Al2O3 arasında bir fark olacaktır. Bu fark parlatma i%leminin manuel tekni"ine etki ede-
bilir. 0,05 mikronluk Al2O3 ile yapılan son i%lem ise ince parlatma olarak kabul edilir. Bu adıma 
uygun solüsyon ve parlatma kuma%ı, kaba parlatma kademelerinden farklı olmalıdır.
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Tablo 1  :  Zımparalama ve Parlatma Kademeler!nde Görülen Hatalar

Tablo 2  :  Bakal!t $ç!n Kullanılan Reç!neler ve Uygulama B!ç!mler! [6]

2.5. Bakalite Alma:
Aldı"ımız numunenin metalografi analizi için  küçük olması durumunda rahatça bir tutu% sa"la-
nabilmesi ve numune kenarlarının daha düz bir %ekilde olması için bakalite alma tercih edil-
mektedir. Uygulanacak kalıplama yöntemi, tercih edilecek reçinenin cinsine göre de"i%kenlik 
göstermektedir. 

Bu reçinelerin genel itibariyle kürle%me süreleri kısadır ve kullanımları kolaydır. Sertlikleri yük-
sek de"ildir. Bakalite alma konusunda kar%ıla%ılacak en büyük problem çekme e"ilimlerinin 
fazla olmasıdır (0,004-0,008 mm/mm )[6] Bu e"ilimin fazla olmasından dolayı parlatma ve 
da"lama sıvılarının bu bölgelerde dolması ve dı%arı çıkması sonucunda mikroyapı görüntüleri 
için yanlı% yorumlanma durumu ortaya çıkabilmektedir.

2.6. Da&lama:
Parlatılmı% numuneler, bir reaktif yardımı ile da"lanmaktadır. Makro ve mikro olarak da"lanan 
numunelerden katıla%ma ko%ullarına göre birçok bilgi alınması sa"lanmı% olmaktadır. En önem-
li parametrelerden biri da"lama reaktifinin numune yüzeyinde homojen bir %ekilde da"ılım 
göstermesidir. Bu yüzden iyi bir parlatma yüzeyine sahip bir numunede da"lama i%leminden 
sonra yüzeydeki kararma net bir %ekilde görülmektedir. Aksi takdirde homojen olmayan yüzey-
ler görülecektir.
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Da"lama reaktifi ile numunenin fazları arasında meydana gelen anodik ve katodik fazlar; yüksek 
potansiyel ve dü%ük potansiyelli reaksiyonlar olu%turur. Seçmi% oldu"umuz reaktifin etki ede-
ce"i alanlar, mikroskoptan gönderilen ı%ınları difraksiyona u"ratıp kararmasına ya da açık renkli 
görünmesine yol açacaktır. Ortaya çıkan bu karanlık ve aydınlık bölgeler yüksek enerji potansi-
yeline sahip tane sınırlarında olu%an çukurla%malar sayesinde olu%an fazları di"erlerinden ayırt 
etme imkanı sunmaktadır. Bu bölgeler lamel ve küresel grafitli dökme demirlerde ferrit, perlit , 
Fe3C , steadit gibi fazların ortaya çıkmasını sa"lamaktadır.

Bu fazları daha görünür hale sokmak için türlü reaktifler di"er fazları daha karartırken spesifik 
görüntüler alma imkanı sunmaktadır. Buna benzer görüntüleri almak için ya da"layıcı reaktifi 
de"i%tirilir ya da yüzdeli"i arttırılarak agresifle%mesi sa"lanır. Bu reaktiflerin uygulanı% biçimleri 
de uygulama için önemlidir. $stenilenden daha uzun reaktif içerisinde bekletmek difraksiyona 
u"ramasını beklemedi"imiz durumları çıkarır ve katodik fazların anodik fazmı% gibi davran-
masına yol açabilmektedir. Bu da numune yüzeyinde fazla kararmalar olu%turur. Böylece tekrar 
parlatma kademesine dönü% yapmak gerekmektedir.

Da"lama uygulaması; pamuk ile sürme ya da daldırma yöntemi ile uygulanabilir. Daldırma yön-
teminde numune, da"lama reaktifine tamamen temas ettirilir. Yüzeyde kabarcıklar olu%maması 
için hareket ettirilir. Pamuk ile sürme i%leminde ise; pamu"un yüzeye çok bastırılmaması gerek-
mektedir. 

Tablo 3  :  M!kro ve Makro Da"layıcı Reakt!fler! ve Görüleb!lecek Yapılar

2.7 Deneysel Çalı$malar:
Bu ba%lık altında lamel ve küresel grafitli dökme demirlere ait metalografik analizleri gösteren 
9 adet  vaka çalı%ması bulunmaktadır. Bu çalı%malar ile tespit edilen unsurların üretim prose-
sindeki kar%ılı"ı ve hataları çözmek adına yapılacakların açıklamaları yapılmı%tır.

2.7.1 Çalı$ma:
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Res"m 4  :  Küresel graf!tl! dökme dem!r m!kroyapısı ve nodül büyüklük da"ılımları

Numunenin parlatmadan sonra görünebilecek fazların uygun %ekilde  görünebilmesi için; 
reaktifin cinsine göre uygulama süreleri de"i%mektedir. Resimde görüldü"ü üzere uygulayı% 
biçimlerinin do"ru ya da yanlı% olması bile bazı durumlarda gözle görülebilecek hataları ortaya 
çıkarmaktadır. Parça üzerinde homojen bir da"layıcı sıvısının olmaması ise fazların do"ru bir 
%ekilde görülmesini engelleyecektir. Problemin kar%ıla%ılmaması adına yapılacaklar; #ekil 6 da 
gösterildi"i üzere; zımparalama yapılırken numunenin döndürülmesine dikkat edilmeli, di"er 
zımpara kademelerine geçerken numune mutlaka yıkanmalıdır. Zımparanın yapıldı"ı makinenin 
genel balans kontrolleri periyodik olarak yapılmalı ve bakımları eksik edilmemelidir. Numunenin 
kimyasal analizine uygun da"layıcı sıvı seçilmeli ve da"layıcı sıvının uygulayı% biçimine göre 
süresi belirlenmelidir.

2.7.2 Çalı$ma:
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Resim 4 de görüldü"ü üzere iki tip küresel grafitli dökme demir mikroyapısında, nodüllerin 
da"ılımlarının ve sayısının farklılı"ı görülmektedir.  Aynı kimyasal analize sahip iki mikroyapı 
da görülmektedir ki ; a mikroyapı resminde milimetre karede 704 nodül hesaplanırken, b mik-
royapısında 313 nodül hesaplanmı%tır. Farklı tipte ve oranda verilen a%ılayıcıların etkisi, nodüller-
in da"ılımı ve sayısına etki etmektedir. Küresel grafitli dökme demirlerin çekinti e"ilimlerin di"er 
demir esaslı malzemelere göre dü%ük olmasının nedeni; olu%an nodüllerin genle%erek etrafında-
ki sıvıyı çekinti olan bölümlere itmesiyle mümkün olmaktadır. Bu mekanizmanın do"ru bir %ekil-
de i%leyebilmesi; nodül sayısının yeterli oranda ve tane da"ılımlarının geni% bir spektrumda 
olmasıyla mümkündür. Özellikle mikroyapı görselindeki gibi ferritik yapılı bir küresel grafitli 
dökme demirde, nodüllerin sayısının artması bir avantaj olmaktadır sadece perlit yapıcı ilaveler-
in artı%ı ile birlikte nodül sayısının fazla olması, beklenen mekanik özelliklere eri%ilmesinde engel 
olabilmektedir. Problemin kar%ıla%ılmaması adına yapılması gerekenler; dökülen parçanın kes-
it kalınlı"ı ve istenen mekanik özelliklere göre uygun a%ılayıcı cinsinin belirlenmesidir. Yapılan 
termal analiz ile belirlenebilece"i üzere; çekirdeklenmenin katıla%manın son safhasına kadar 
devam edebilmesi için uygun a%ılama miktarının tespiti gereklidir.

2.7.3 Çalı$ma:
Resim 5 ve 6 da görülen mikroyapılar aynı kimyasal analize sahip ancak farklı a%ılama oranları 
ile de"i%en yapıları göstermektedir. Resim 5, mekanik özelliklerinin iyi olmasının beklendi"i ve 
hedeflenen A tipi grafit yapısını gösterirken, Resim 6 ise grafit yapısının bozuldu"u D tipini 
göstermektedir. Yapılardan anla%ılmaktadır ki A ve D tipi grafitlerin birbirlerine olan mesafeleri; 
sıvının çekirdeklenme ko%ullarına ba"lı olarak de"i%en alt so"uma miktarına göre de"i%mekte-
dir. 

Res"m 5  : A T!p! Lamel Graf!tl! M!kroyapı        Res"m 6: D T!p! Lamel Graf!tl! M!kroyapı
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%ek"l 9  :  a) A ve D T!p! Graf!tler!n Düzlemler Arası Mesafes!, b) A ve D t!p! M!kroyapıların Dönü-
%üm Noktasının Kükürt $çer!"!ne Göre De"!%!m! [2]

#ekil 9 a da belirtilen de"erler grafitlerin birbirlerine olan mesafeleridir. #üphesiz mikroyapıda A 
tipi olu%tukça düzlemler arası mesafelerde bir artı% görülmektedir ama mevcut yapıdaki muka-
vemeti artırmak ya da termal dayanımı geli%tirmek için grafitlerin boylarında ve mesafelerinde 
yapılacak de"i%ikliklere göre bu mesafeler ayarlanabilmektedir. Yapının D tipine do"ru de"i%ik-
lik göstermesi, parçanın tamamında homojen özellik göstermesi beklenen grafit yapısının 
avantajının görülmemesine sebep olabilir. Ayrıca iyi bir a%ılama prati"ine ra"men sıvı metalde 
yeterli MnS bile%i"inin sa"lanamayı%ı; A tipi mikroyapıdan D tipi mikroyapısına geçi%i tanım-
layan transitisyon noktasına yakla%ma ihtimalini arttırmaktadır. Sıvıda a%ının do"ru bir %ekilde 
etkinlik gösterebilmesi adına mutlaka Mn (Mangan) ve S (kükürt) bulunmak zorundadır. Sıvı 
içinde olu%an oksit inklüzyonlarını çevreleyen MnS bile%i"inin olu%umu ile grafitlerin olu%tu"u 
bilinmektedir. Dolayısıyla etkin bir a%ılama prati"i ve uygun oranda %arj oranının belirlenme-
si halinde; yeterli oranda MnS dengesinin sa"lanamadı"ı durumlarda beklenen mikroyapının 
görünmemesine sebep olabilir. E"er ala%ımda Mn seviyesini dengeleyecek kadar S bulunmaz 
ise dü%ük erime fazında FeS olu%maya ba%layacaktır. Sülfür kendi ba%ına zararlı bir element 
olarak adlandırılır. Grafitleri bozucu yapısı, hücrelerarası karbürle%me ihtimali ve çille%me der-
inli"ini arttırması gibi olumsuz birçok özelli"i bulunmaktadır. Bu yüzden sıvı ala%ım içerisinde 
S’nin yeterli Mn ile ba"lanması gerekmektedir. Mn ve S ‘nin kendi aralarında yapmı% oldukları 
bu ba" sayesinde grafitlerin olu%umu için zemin hazırlanmı% olur ve a%ı ile beraber bekledi"imiz 
mekanik özelliklerinin artması sa"lanır. Problemin ya%anmaması adına yapılacaklar; Kimyasal 
analizde var olan %Mn oranını dengeleyecek %S oranın do"ru bir %ekilde belirlenmesidir. 1 nu-
maralı formül ile belirtildi"i üzere yapıda serbest kükürt olmayacak kadar fazla olmayan ancak 
%Mn ile bile%ik olu%turacak kadar %S ilavesi yapılmalıdır.

% Mn = % 1,7 x % S + 0,3                  [1]

A%ının etkinli"inin ölçülmesi adına termal analizden faydalanılmalıdır. Özellikle ocakta bekley-
en sıvı metalin alt so"uma miktarının, a%ılanmı% numuneden alınan alt so"uma miktarına or-
anı, a%ının etkinlik ve miktarı hakkında fikir edinilmesini sa"layabilmektedir. Üretim ko%ulları 
gere"ince; fazla beklemeden dolayı canlılı"ını kaybetmi% sıvı metale gerekli ön ko%ullandırıcıların 
ilavesi gerekebilir. Döküm sürelerinin uzaması ve a%ı sönümlenmesinin fazla oldu"u durumlarda 
a%ılamanın uygulanı% biçimlerinin de"i%tirilip, geç a%ılama yöntemleri ile avantaj sa"lanabilmek-
tedir.

2.7.4 Çalı$ma:
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Res"m 7 : Küresel Graf!tl! Dökme Dem!rde Patlak Nodül

Resim 7’de görülen mikroyapı, patlak nodül hatasını göstermektedir. Bu mikroyapı sıvı metal-
de yüksek RE (rare-earth) birikmesinden kaynaklanmaktadır. Dökümhaneler mevcut ko%ullarını 
iyile%tirmek adına FeSiMg içeriklerine %1’e kadar RE içeri"i isteyebilmektedir. Lantanit grup 
olarak adlandırılan RE; içeri"inde bulunan La, Ce, Pr, Nd, Eu gibi elementler ile  hafif ve a"ır 
RE olarak ayrılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan RE içeri"inde La ve Ce bulunmaktadır. Bu ele-
mentlerin oksijen ve kükürtle girmi% oldu"u reaksiyon; nodülle%tirici olarak ilave edilen FeSiMg 
den daha öncedir. Ayrıca Ce’un atomik kütle a"ırlı"ının Mg’a göre fazla olu%u ve kaynama sıcak-
lı"ının yüksek olmasından kaynaklı sıvı formunu tretman boyunca koruması, bu elementlerin 
güçlü konumlarını do"rulamaktadır. Bu içerikler özellikle ocakta %arj edilen malzemelerin giri% 
kontrollerinin yapılamadı"ı ya da istenmeyen elementlerden olan Ti, As, Sn, Sb, Pb varlı"ı ile 
kullanılmaktadır. RE, istenmeyen bu elementlerin zararlı etkilerini nötralize etmektedir ancak 
sıvı metalde istenmeyen element bulunmamasına kar%ılık ısrarla kullanılacak bu ürünler, parça 
yolluklarında birikmesinden dolayı belirli bir zamandan sonra mikroyapıda bozulmalara yol aç-
maktadır. Bu problemin ya%anmaması adına 2 nolu formül ile kimyasal analizde yer alan ele-
mentlerin, sıvı metalde olu%turaca"ı “poison” hesaplanabilir. [2]

Formülden hesaplanan de"erlere göre S de"erinin 1 den yüksek olması RE içerikli malzemelerle 
sıvı metalin desteklenmesi gerekti"ini anlatır. Ancak de"erin 1 den küçük olması durumunda RE 
içerikli FeSiMg kullanımında azaltmaya gidilebilir. 

2.7.5 Çalı$ma:
Resim 8 de lamel grafitli dökme demire ait mikroyapıda ferrit, perlit ve inklüzyonların görünü%leri 
belirlenmi%tir. Mikroyapının do"ru bir %ekilde yorumlanabilmesi için fazların bulundukları yere 
göre nasıl adlandırılacakları hakkında bilgiler verilmi%tir. Ferrit fazını karbürden ayırmanın en 
do"ru yollarından birisi ferritin grafitlere yakın bölgelerde, karbürün ise daha serbest bölgel-
erde kaldı"ıdır. Sıvıda çözünmü% karbonun grafit olarak çökmesi sonucunda ferritik yapı elde 
edilirken, hepsinin grafit olarak ayrı%madı"ı durumlarda ise perlitik yapı elde edilir. Dolayısıy-
la sıvı metal içerisine perlit yapması için koydu"umuz elementler karbonun grafit olarak ay-
rı%masını bir miktar zorla%tıran, güçlü elementlerdir. Bu elementlerin oranı çok iyi belirlenmelidir 
çünkü bunlar genel itibariyle güçlü karbür yapıcılardandır. MnS inklüzyonları ise lamel grafitli 
dökme demir yapılarında sıklıkla kar%ıla%ılır. Yapıdaki kükürdün demir ile yapaca"ı ve dü%ük 
ergime sıcaklı"ına sahip bir faz olu%turan FeS olu%umunu engellemek için bir miktar Mn ile 
desteklenmesi gerekir.



324

Res"m 8 : Lamel Graf!tl! Dökme Dem!rde Perl!t , Ferr!t ve $nklüzyonlar. Sarı Ok $le Göster!len $nklüzyon, Mav! Ok $le Gös-
ter!len Perl!t , Ye%!l Ok $le Göster!len Ferr!t ( % 2 N!tal !le da"lanılmı% numune )

Res"m 9 : Lamel Graf!tl! Dökme Dem!rde Stead!t ve $nklüzyon. Kırmızı Ok $le Göster!len Stead!t, Sarı Ok $le Göster!len 
$nklüzyon, Ye%!l ok !le göster!len ferr!t ( % 2 N!tal $le Da"lanılmı% Numune )

Yapıdaki perlit yapıcı elementlerin karbür olu%ma riskini engellemek için; so"uma ko%ullarının 
takibinin yapılması, a%ılama miktarının ve uygulanı% biçiminin termal analizler ile kontrol edilm-
esi gereklidir. Ayrıca inklüzyon olu%umundan ötürü parça tokluklarını dü%üren fazın engellen-
mesi için formül 1 de belirtilen e%itli"in korunması gereklidir. 

2.7.6 Çalı$ma:

Resim 9 da lamel grafitli dökme demire ait steadit fazının ferrit ve inklüzyondan ayırt edilmesi 
sa"lanmı%tır. Kimyasal analizde fosfor içeri"inin artı%ı ile görülecek steadit fazı bir demir fosfor 
bile%i"idir ve ergime sıcaklı"ı yakla%ık olarak 9000 dir. Geç katıla%madan dolayı mikroyapıda 
farklı %ekillerde görülür. Kimyasal analize akıcılı"ı arttırması adına konulan P içeri"inin genellikle 
%1,0 seviyesinin üzerine çıkmasıyla görülmektedir. Bu yapı dökme demire kırılganlık vermekte, 
mikroçekinti ihtimalini arttırmaktadır. Bu problemin olu%maması adına kimyasal analizde fosfor 
içeri"ini arttıracak girdi malzemelerin kontrolleri do"ru yapılmalı, ilave edilen fosforun steadit 
faz olu%umunu engellemek adına; %arj talimatları, a%ılama pratikleri ve so"uma ko%ulları gözden 
geçirilmelidir. 

2.7.7. Çalı$ma:
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Res"m 10 : Küresel Graf!tl! Dökme Dem!rde Görülen Yo"un Karbür

Resim 10 da görülen mikroyapı küresel grafitli mikroyapıda istenmeyen fazlardan olan Fe3C 
(demir-karbür) yapısını göstermektedir. Bu fazın istenmemesinin nedeni, küresel grafitli dökme 
demirin avantajı olarak görülen yüksek mukavemet ve süneklik gibi özelliklerin karbür olu%u-
mu ile birlikte sekteye u"ramasıdır. Karbür olu%umu özellikle döküm süresinin uzamasına ba"lı 
olarak a%ının sönümlenmesinin gerçekle%ti"i; geç a%ılama ya da kalıp içi a%ılama yöntemlerin-
in uygulanmadı"ı durumlarda gerçekle%ebilmektedir. Küresel grafitli dökme demirlerde olu%an 
küre yapısının dü%ük oranda yüzey alanına sahip olması ve lamel grafitli dökme demirlere göre 
grafit büyüme süreçlerinin yava%lamasından ötürü karbür olu%umu tetiklenmektedir. Ayrıca 
nodülle%tirici element olarak tercih edilen Mg’un primer karbür olu%turucu oldu"u bilinmekte-
dir. Yo"un karbür yapıcı elementlerden olan Mg, sıvı metal içerisinde yeterli O ve S ile reaksi-
yona girmezse, Mg yo"un bir karbür olu%umuna neden olabilir. Firmalar genel itibariyle O ve S 
seviyelerini en alt kademelerde seçip, a%ının ve Mg un etkinli"ini sınırlamaktadır. Oysaki küresel 
grafitli dökme demirlerin katıla%ması esnasında yeterli oranda yüzey aktif elementlerin bir mik-
tar bulunması gereklidir Ayrıca eser oranda olsa bile etkileri güçlü olan elementlerin (Sb, Te, V, 
Mo vb.) ; yerine göre %arj malzemelerinin içerisinde, yerine göre mekanik özellikleri arttırması 
adına kullanımı, karbür olu%ma ihtimalini güçlendirebilmektedir. Problemin olu%maması adına 
tretman i%leminden sonra kalıcı %Mg seviyeleri ile beraber %S seviyeleri ve yapılabiliyorsa ok-
sijen aktivitesi ölçülmelidir. Parçanın de"i%en kesit kalınlıklarının do"urdu"u so"uma ko%ullarını 
tolere edecek uygun bir a%ılama yönteminin yapılması gerekebilir. #arj malzemelerinin girdi 
kontrollerinde karbür olu%um riskini arttıran elementler mutlaka kontrol edilmelidir. 

2.7.8. Çalı$ma:
Resim 11 de farklı analizlerdeki küresel grafitli dökme demirlere ait mikroyapı görüntüleri yer 
almaktadır. Yapıdaki perlit oranının artmasına ra"men nodüllerin etrafındaki ferrit tabakasının 
varlı"ını sürdürmektedir. Kimyasal analiz ferritik yapıdan perlitik yapıya do"ru bir dönü% serg-
ilese de nodüllerin etrafında kalan ferritik faz yok olmamaktadır. “Bull-eyes” olarak adlandırılan 
bu durum, grafit-östenit arasındaki karbon difüzyonundan kaynaklı bir durumdur. #ekil 13 de 
görüldü"ü üzere ötektoid sıcaklı"a eri%meden önce so"uma hızına ba"lı olarak ferritik ve per-
litik reaksiyonların olu%maya ba%ladı"ı görülmektedir. Dökümü yapılacak kimyasal analize perlit 
yapıcı ilavelerin eklenmesinin yanı sıra, so"uma hattında dereceleri çıkarma durumumuza göre 
%ekillenen bu durum mikroyapıda bazı de"i%imler olu%turabilmektedir.
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Res"m 11 : Küresel Graf!tl! Dökme Dem!rde Sırasıyla GGG 40, GGG 50 ve GGG 60 
M!kroyapılarının De"!%en Perl!t Oranları ( % 3 N!tal $le Da"lanılmı% Numuneler )

%ek"l 13 : So"uma Hızlarına Ba"lı Olarak Ferr!t ve Perl!t Olu%umları [4]

So"uma hızlarının farklı olması sonucunda ferrit olu%um sıcaklı"ının de"i%mesi gösterilmi%tir. 
Yüksek so"uma hızlarında ferrit olu%um sıcaklı"ı dü%meye ba%lamaktadır. Sadece so"uma hızı 
da de"il kimyasal element içerisine ekledi"imiz elementlerin varlıkları da ferrit olu%um sıcak-
lı"ını de"i%tirecek kalibrede olabilir. #ekil 14 den görüldü"ü üzere grafitlerin çevresinde ferrit ve 
onunda dı%ında da östenit kılıf yer almaktadır. Grafitlerin büyümesi esnasında, östenit kılıftan 
difüze edilen karbon grafitlerin çeperinde yer alan kısımda yeterli oranda olmamasından dolayı 
perlit olu%umuna müsaade etmemektedir.
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%ek"l 14 : Graf!t, Östen!t, Ferr!t Katmanlarının Mesafeler! ve Bu Mesafelere Etk! Eden Etmenler [4]

Kimyasal analizi her ne kadar perlitik yapsak dahi nodüllerin etrafında bir miktar ferritin kalma 
sebebi bu olmaktadır. Ayrıca kimyasal analize perlitik ya da ferritik yapması için ilave edilen 
elementler östenit ve grafit arasındaki mesafelerinde de"i%mesine neden olmaktadır.

2.7.9 Çalı$ma:

Resim 12 ve 13 de görülen küresel grafitli dökme demire ait mikroyapılar; aynı ocaktan aynı 
üretim ko%ullarınca dökümü yapılan parçalara aittir ancak resim 12 de nodüllerin küresellik 
derecesi, resim 13 de bulunan nodüllerin küreselle%me de"erlerinden daha iyi olmaktadır. Küre-
sel yapının avantajından kaynaklı parçadan beklenen mukavemet ve süneklilik, küreselle%me 
de"erinin dü%mesiyle birlikte azaltmaktadır. Pe% pe%e yapılan tretmanlardan sonra görülmek-
tedir ki her ne kadar pota bo%alıyormu% gibi görünse de pota dibinde bir miktar sıvı metal 
kalmaktadır. Kalan bu sıvı metalin oksijen ile olan teması normal %artlarda oksijeni ba"laması 
için ilave edilen Mg’un etkinli"ini azaltmaktadır. Bu durum grafitin etrafını östenit kılıfın tam 
anlamıyla saramamasına ve grafitlerin büyümesi için difüze olan karbonun kendine en kolay 
olan yerden eklenip nodüllerin yapısının bozulmasına sebep olmaktadır. $ki mikroyapıda da 
görüldü"ü üzere tabandaki bir miktar sıvı metalin kalması bile küresellik derecesine etki etme-
ktedir. Bu oran ne kadar çok artarsa o kadar mekanik özelliklere yansıması olacaktır. Kırmızı ok 
ile gösterilmi% olan kısım ise uzun süren parlatma kademelerinden kaynaklı olarak grafitlerin 
sürünü%ünü göstermektedir. 
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3. SONUÇ
Lamel ve küresel grafitli dökme demirlerin performansına arttırmaya yönelik yapılan önemli 
analizlerden biri metalografidir. Bu analizlerin tüm adımlarının uygun bir %ekilde uygulanması 
ile parça muayenesi do"ru bir %ekilde yapılacaktır. Adımların uygulanmasındaki titizlik, parçanın 
katıla%ma esnasında bizlere söyleyeceklerini gün yüzüne çıkaracaktır. Amaç do"ru teçhizat ve 
teknik ile analiz yapabilmek olmalıdır.

Metalografik analizlerin do"ru yapılması ile dökümhanelerde kontrol edilecek parametreler;

• A%ı miktarların ve etkinli"inin ölçülmesi ve parça kesit kalınlıklarına göre hedeflerin belirlen-
mesi
• Kimyasal analizdeki ferro alyajların etkilerinin görülmesi ve atılacak yeni adımlarla bu malze-
melerin miktarının optimize edilmesi ya da %arj malzemesi olarak kullanılmaması
• Döküm sıcaklı"ının parçada olası etkileri
• Parça so"uma hızının tespiti yoluyla, grafitlerin geli%iminin takip edilmesi ve hedeflenen me-
kanik özelliklere eri%ilebilmesi
• Özellikle küresel grafitli dökme demirlerde besleyicisiz döküm için yapılan çalı%maların takibi 
sa"lanmaktadır

Bütün bu çalı%malar; gerek dökümhanelerdeki maliyet hesaplamalarının kontrol edilmesine 
gerekse ileride yapılması gereken geli%tirme faaliyetlerine destek olacaktır. Kimyasal analizde 
fark edilemeyen bir elementin olası etkilerini mikroyapıda görmemiz, ve bu bilgiler do"rul-
tusunda bir sonraki %arjda gerek pik gerekse çelik malzemelerinin kalitesini yakinen görme 
%ansını verecek ve istenmeyen fazların ya da grafit bozulmasından ötürü mekanik özelliklerde 
ya%anacak olumsuzlukların önüne geçilecektir. Termal analiz ile yakalanamayan ya da uygun ek-
ipman eksikli"i ya%ayan dökümhaneler, bu analiz ile kullandı"ı aditiflerin etkisini görme %ansını 
bulacaktır. 
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KALIPLAMA HATLARINDA QM MATR!S UYGULAMASI VE 
SAHA ADAPTASYONU

Hande B!RENGEL, Veysel DURAK
Erkunt Sanayi A."., Ankara, Türkiye

ÖZET
Sektörde var olmak, rekabet gücünü arttırab!lmek ürünü, pazara !stenen kâr marjı !le sunmak her geçen 
gün zorla%maktadır. Üret!c!ler, zorlayıcı ko%ullar altında çe%!tl! !y!le%t!rme araçları !le ürün mal!yet!n! dü%ürerek 
kâr marjını garant! altına almak !stemekted!rler. Bu durumlar gözet!ld!"!nde üret!m alanında ürün mal!yet!ne 
do"rudan etk!s! olan dü%ük ürün kal!tes! bugün, !ç!nde bulundu"umuz ko%ullarda tartı%ılamaz b!r öneme 
sah!pt!r.  Kal!tes!zl!k mal!yet!, !çer!s!nde !%ç!l!k, atık bertaraf, fazladan malzeme kullanımı, gereks!z kapas!te 
kullanımı, geç tesl!mat g!b! b!rçok görünmeyen mal!yet! bulunduran b!r buz da"ıdır.
Bu çalı%mada, kal!tes!zl!k mal!yet! altında olu%an görünmeyen mal!yetler!n mümkünse yok ed!lmes!, de"!l-
se azaltılması ve kal!te problemler!n!n yen!den olu%umunun önüne geçerek, standard!zasyonun sa"lanması 
amacıyla gerçekle%t!r!len faal!yetler derlenm!%t!r. TPM’!n sek!z ana unsurundan b!r! olan Kal!te Bakım’ın, alt kı-
rılımı konumundak! yatık sek!z yakla%ımının temel aracı QM (Kal!te Bakım) matr!s çözümleme, tüm faal!yetler! 
kapsayıcı b!r %ems!ye olmu%tur. Çalı%ma kapsamında, kalıplama hatlarında ürün kal!tes!n! do"rudan etk!leyen 
mak!ne-proses parametreler!, mak!ne b!le%enler! ve bu b!le%enler!n anormall!k   olu%umları (fenomenler!) 
bel!rlenm!% ve b!rb!rler! !le !l!%k!lend!r!lm!%t!r. Sonrasında !se bu parametreler!n mevcut durumdak! anla%ılab!-
l!rl!k, !zleneb!l!rl!k, ayarlanab!l!rl!k, de"!%kenl!k ve önleneb!l!rl!k düzeyler! anal!z ed!l!p, gereken !y!le%t!rmeler 
(ka!zenler) uygulanmı%tır. 
Net!ces!nde, kal!te aracı olan QM matr!s metodu !le kalıplama hatlarındak! mak!ne parametreler!n yönet!m 
hak!m!yet! %20 oranında !y!le%t!r!lm!%t!r. 

Anahtar Kel"meler: QM, TPM, Matr!s, Yalın, Sürekl! $y!le%t!rme, Mak!ne Parametreler!, Standard!zasyon, Kal!te 
Bakım, Yatık Sek!z Metodu

ABSTRACT
It !s gett!ng harder each day to ex!st !n the sector, to !ncrease compet!t!veness moreover to release a product 
w!th des!red prof!t marg!n every s!ngle day. Producers des!re to guarantee the!r prof!t marg!n by adapt!ng 
several process !mprovement !nstruments !n order to decrease product!on costs under compell!ng c!rcums-
tances. As a result of these c!rcumstances, product qual!ty wh!ch has a d!rect e&ect on product cost, has 
become an !nd!sputable top!c today. Poor-qual!ty cost !s an !ceberg wh!ch !ncludes labor, waste d!sposal, 
add!t!onal mater!al usage, unnecessary capac!ty ut!l!ty, late del!very etc. related unseen costs. 
In th!s study, we comp!led act!v!t!es for el!m!nat!on of the unseen costs occurred under poor-qual!ty where !t 
!s poss!ble, !f not reduce processes on those costs and ensur!ng standard!zat!on !n order not to face w!th fa!-
lure repet!t!on. QM (Qual!ty Ma!ntenance) !s one of the p!llars of TPM (Total Product!ve Ma!ntenance) and QM 
matr!x !s a subsum!ng tool wh!ch !s the most !mportant branch of the F!gure-of-E!ght Method. In th!s study, 
mach!ne-process parameters wh!ch d!rectly e&ects part qual!ty !n mold!ng l!nes, mach!ne components and 
abnormal!ty format!ons of those components (phenomenon) have been correlated. Later on, comprehen-
s!b!l!ty, traceab!l!ty, var!ab!l!ty, conf!gurab!l!ty and preventab!l!ty levels of those parameters !n current status 
have been analyzed and necessary !mprovements (ka!zens) have been done. 
As a result, mach!ne parameter dom!nat!on rate has been !ncreased by 20% w!th us!ng QM matr!x qual!ty 
tool !n mold!ng l!nes.

Key Words: QM, TPM, Matr!x, Lean, Cont!nuous Improvement, Mach!ne Parameters, Standard!zat!on, Qual!ty 
Ma!ntenance, The F!gure-of-E!ght Method
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G!R!%
Günümüzün get!rd!"! %artlarda üret!len ürünlerden elde ed!lecek kar marjları, ürün b!r!m f!yatlarının p!yasa 
%artları tarafından bel!rlenmes!nden ötürü ancak ürün mal!yet!n!n azaltılması !le arttırılab!lmekted!r. Ürün ma-
l!yet!n!n azaltılması söz konusu oldu"unda !se akıllara !lk gelen unsurlar; !%ç!l!k mal!yetler!n! azaltma, üret!m 
standart süreler!n! !y!le%t!rme ve malzeme kullanım m!ktarlarını opt!m!ze etmek g!b! s!stemat!k yürütülmes! 
gereken çalı%malardır.

Bu çalı%malara ek olarak kal!te unsuru da en az d!"er kalemler kadar önem !ht!va eder. Örne"!n %99 ba%arı 
oranı kula"a her ne kadar ho% gelse de 2019 yılı !ç!n dünya genel!nde toplam do"an 1.4 M bebe"!n do"um 
operasyonlarının ba%arısız gerçekle%mes!, üret!len 920.000 aracın hatalı üret!lmes!, 389.000 uçu%un ba%arısız 
gerçekle%t!r!lmes! anlamına gelmekted!r. Kal!te oranı gerçekle%t!r!len faal!yet!n kr!t!kl!"!ne göre etk!s! ekspo-
nans!yel artan b!r rasyodur.

Bahs! geçen bu kal!tes!zl!k mal!yet! !se !çer!s!nde !%ç!l!k, malzeme, üret!m standart süres! vs. tüm alt mal!yetler! 
!çeren b!r buzda"ıdır. Tüm bu sebeplerle !%letmeler, süreçler!nde kal!te unsurunu ön plana alarak çalı%maları-
na devam etmekted!rler.

1.KAL!TES!ZL!K KAYNAKLI GÖRÜNMEYEN MAL!YETLER

%ek"l 1 : Kal!tes!zl!k Mal!yetler!

Kal!tes!zl!k kaynaklı görünen ve akla !lk gelen mal!yetler!n yanı sıra görünmeyen veya etk!s!n! daha sonra h!s-
sedeb!lece"!m!z büyük kayıplar da mevcuttur. Bu görünmeyen kayıplardan en öneml!s! mü%ter! %!kayetler! ve 
akab!nde gel!%en %!rket prest!j kayıplarıdır. Tam!r / tash!h !%lemler! !se ek !%ç!l!k ve malzeme kullanımı do"ur-
maktadır. Bu ek malzeme ve !st!htam !ht!yacını sa"lamak !ç!n !se, tam kapas!te çalı%ılan b!r !%letmede mesa! 
ve a%ırı hammadde stoku tutmak gerek!r. $stenen ürünü kal!tel! üretememe kaynaklı geç tesl!matlar ya%anır. 
Bu geç tesl!matlarda !se mü%ter!ler! memnun edeb!lme ve hatayı tölere etme adına hızlı tesl!mat gerçekle%t!-
r!lmek !sten!r ve a%ırı navlun bedeller! öden!r. 

Tüm bu kayıplara ek olarak gec!kme sürec!n!n etk!n yütürüleb!lmes! !ç!n !se yönetsel efor üst düzeyde sarf 
ed!l!r. Kal!tes!zl!k kaynaklı gel!%en ve kend! !ç!nde büyüyen bu z!nc!rleme !sraf reaks!yonunu kırmak !ç!n çalı%-
malara yer!nde kal!te kavramını gel!%t!rerek ba%lamak gerek!r.
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Ç"zelge 1 : Kal!tes!zl!k Tesp!t Noktası ve Mal!yet $l!%k!s! 

%ek"l 2 : TPM ve Sütunları

2.KAL!TE BAKIM ‘A DUYULAN !HT!YAÇ
“Kal!tes!zl!k” kavramı $ng!l!zce’de “Poor Qual!ty” !fades!n!n e% de"er! olarak d!l!m!ze geçm!%t!r fakat bu sözcük 
anlamını tam olarak kar%ılamamaktadır. B!r ürün veya h!zmet!n kal!tes!z olarak tanımlanması, onun !%e yara-
maz (f!re) veya kullanılamaz oldu"unu göstermez. Mü%ter!ler aldıkları üründe bekled!kler! özell!kler! bulamaz-
larsa o üründen vazgeçeb!l!rler. ABD’de yapılan b!r ara%tırmaya göre, üret!len mal ve  h!zmetlerden  tatm!n  
olan  mü%ter!  !zlen!mler!n!  ortalama  20  k!%!ye  aktarırken,  tatm!n olmayan  mü%ter!  !se  bunu  ortalama  40  
k!%!ye  duyurmaktadır.

Bu nedenle kal!tes!zl!k mal!yet!, ürünün son dura"ı olan mü%ter!ye kadark! yolunda etk!s!n! artan oranda 
göstermekted!r.

Ç!zelge 1’de göster!ld!"! g!b! kal!tes!zl!k mal!yet!nden !%letmeler!n en az etk!lenece"! nokta, kal!tes!zl!"!n olu%-
tu"u prosest!r. $%letmeler !se kal!tes!zl!k mal!yet!n! en aza !nd!rgemek adına öncel!kl! olarak prosesler!n! stab!l 
tutmaya yönelmel!d!rler.

Prosesler!n stab!l tutulması !se, proses kaynaklarının standard!zasyonuna dayanmaktadır. Mak!na ve tes!sler!n 
durumu, kal!te üzer!nde yüksek etk!ye sah!pt!r. Mak!na ko%ullarını da!ma opt!mal durumda tutarak kal!tey! gü-
vence altına alınab!l!rd!r. Mak!na ve proses parametreler!n!n opt!mal sev!yeye get!r!lmes! ve burada tutulması 
!se “Kal!te Bakım” olarak !fade ed!lmekted!r.

3.QM VE KAL!TE BAKIM !L!%K!S!
Kal!te Bakım, TPM’!n (Total Product!ve Ma!ntenance) sek!z ana unsurundan b!r tanes!d!r. 
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Kal!te Bakım temelde kusurlu ürün üretmeyen ek!pmanların sürdürüleb!l!rl!"!n! garant! altına almaktadır. Ka-
l!te Bakım felsefes!nde !lk olarak kusursuz ürün ko%ulları tekn!k boyutta olu%turulur ardından bu ko%ullar, 
kurallar ve prens!pler!n bel!rlenmes! !le korunur hale get!r!l!r. Son olarak !se koruma uzun dönemde devam 
ett!r!l!r ve mükemmelle%t!rme üzer!ne çalı%malar yapılır.

Kal!te Bakımın uygulanması !ç!n !k! ana metod bulunur. Bunlardan !lk! FMEA (Fa!lure Mode and E&ect Analy-
s!s) benzer! veya e%len!"! hata kaynaklı r!skler!n bel!rlenmes!, puanlandırılması ve RPN puanlarının azaltılması 
!ç!n yütürülen faal!yetden !ler! gelmekted!r. D!"er metod !se “ Yatık Sek!z Metodu” olarak adlandırılır.

QM (Qual!ty Ma!ntenance) matr!s çalı%maları Toyota Üret!m S!stemler!’nde gerçekle%t!r!len J!kote! Kanket-
su’dur. Aynı zamanda QM b!r Yatık Sek!z uygulama metodudur ve amacı kal!te bakımla e%len!k !y! ürün ko-
%ullarının sa"lanmasıdır.

4.YATIK SEK!Z METODU
Yatık Sek!z Metodu adından da anla%ılab!lece"! g!b! sek!z basamaktan olu%an b!r QM uygulama yöntem!d!r. 
Kal!tel! üret!m! sa"lamak !ç!n !deal mak!na ko%ullarını bel!rleme ve ölçümlerle do"rulama adımından ko%ulla-
rın denet!m!n! kolayla%tırmaya ve sürekl! olarak sürdürmeye kadar devam eden s!stemat!k b!r akı%a sah!pt!r.

Bu yöntem! özel kılan !se !%letmeler!n ko%ullarına ve durumlarına göre ç!ft yönlü b!r akı%a sah!p olmamasıdır.

%ek"l 3 : Yatık Sek!z Metodu

Akı% kend! !çer!s!nde aslında b!r karar de"!%ken! noktası da bulundurmaktadır. 2. adıma gel!nd!"!nde mevcut 
!y!le%t!rmeler!n yeterl! olup olmadı"ı uygulayıcılar tarafından de"erlend!r!lmel!d!r. 1. ve 2. adımın uygulanması 
sonrası yeterl! !y!le%t!rme sa"landıysa, 6. ve 7. adımları tak!p ederek çalı%malar sonlandırılab!lmekted!r. Ko-
ruma ve Gel!%t!rme olmak üzere !k! faza sah!p bu yöntem kullanılarak sıfır hatalı ürün garant!leyen proses / 
mak!nalar sa"lanab!lmekted!r.

4.1 !DEAL KO%ULLARI BEL!RLEME
Yatık Sek!z Metodu !le QM matr!s hazırlanırken !lk adımda a%a"ıdak! faal!yetler yürütülür.
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%ek"l 4 : Yatık Sek!z Metodu, 1. Adım

%ek"l 5 : PM Anal!z Uygulama Adımları

4.2 !DEAL KO%ULLARA DÖNÜ%
$deal ko%ullara dönü% !ç!n öncel!kl! olarak !lk adımda kar%ılanmadı"ını veya uyulmadı"ını tesp!t ed!len mevcut 
kal!te tal!mat ve yönergeler!ne parallel !%ley!% sa"lanır. Mevcut ve tal!matlarda bel!rt!len !stenen durum arasın-
dak! farklar g!der!ld!kten sonrak! durum gözlemlen!r.

Tal!matlar !le önceden bel!rlenm!% daha sonraları !hmal ed!lmeye ba%lanmı% kuralların uygulanma etk!s!yle 
muhtemelen b!r çok kusurdan arınmı% b!r mak!na / proses elde ed!lm!% olur.

Elde ed!len net!ce e"er proje yönet!c!ler!n! tatm!n eder sev!yede !se 6. adımdan devam ed!l!r. De"!lse b!r 
sonrak! adıma geç!% sa"lanır.

4.3 KRON!K HATALARIN ANAL!Z!
$lk !k! adımdan sonra koruma çember!nden gel!%t!rme çember!ne, yan! yatık sek!z!n !k!nc! halkasına geç!% ya-
pılmı% olur. Yürürlükte olan tal!mat ve kurallara uyulmasına ra"men kusurlar devam ed!yorsa yeters!z bulunan 
standartlar tanımlanır ve bu standartlara uyum sa"lanır.

Tesp!t ed!len kron!k hatalara kar%ı bu noktada !ler! b!r adım olarak PM anal!z!ne ba%vurulması gerekeb!l!r.
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4.4 KRON!K HATALARA YÖNEL!K TEDB!RLER ALINMASI
Kusura neden olan tüm sebepler k! bunlar temelde yanlı% parametreler ve  l!m!t dı%ı ayarlardan olu%maktadır, 
toplu %ek!lde kontrol altına alınır ve prosese uygulanır.

Kontrol altına almadan kasıt !se bel!rlenen hatalı parametreler!n düzelt!lmes! ve etkene göre l!m!t dı%ı de"er-
ler!n ortadan kaldırılma faal!yetler!n!n sahada uygulanmasıdır.  

4.5 OPT!MAL KO%ULLARIN BEL!RLENMES!
Bu a%amada !se QM matr!s! olu%turulmaya ba%lanır. Standartların ve !deal parametreler!n temeller! atılır ve 
prosese / ek!pmana a!t kal!tey! etk!leyen h!çb!r tanımsız parametren!n / standardın bulunmaması sa"lanır. 

5. adım #ek!l 6’da !fade ed!ld!"! üzere 4 temel faal!yetten olu%maktadır.

5. adım tamamlandı"ında !se, prosese/ ek!pmana a!t eks!k, bel!rs!z parametre veya standart kalmamı% olur. 

%ek"l 6 : Yatık Sek!z Metodu 5. Adım Uygulama Faal!yetler!

4.6 OPT!MAL KO%ULLARIN SÜREKL!L!#!
Bu a%amada ek!pmana / prosese a!t kusur sev!yeler! sürekl! !zlenerek, !y!le%men!n devamlılı"ından em!n olu-
nur. Kal!tey! etk!leyen kontrol noktalarında yapılması gereken denet!mlere a!t kontrol l!steler! hazırlanır, kont-
rol per!yotları bel!rlen!r ve bu do"rulamaların yapılması sa"lanır.

4.7 OPT!MAL KO%ULLARIN GEL!%!M!
Hata modlarının olu%mamasına yönel!k olu%turulan kontrol l!steler! ek !%ç!l!k gerekt!rece"!nden ötürü !%gücü 
ver!ms!zl!"!ne sebep olab!l!r. Bu noktada !se opt!mal ko%ulların denet!mler!n! kolayla%ırmaya yönel!k çe%!tl! 
araçların kullanımına ba%vurulab!l!r.

Bu araçlardan !lk akla gelen! kontrol kolaylı"ı sa"layıcı uygulamalardır. Kontroller!n görselle%t!r!lmes!, otomas-
yon !le sanala entegrasyonu ek kontroller kaynaklı !%ç!l!k gereks!n!m!n! ortadan kaldırab!lmekted!r.

Örne"!n; Kalıplama hatlarında bulunan su basınçlarının ölçümü ve standart çalı%masının sa"lanması adına 
yerle%t!r!len su basınç %alterler! g!b!.

Kontrol kolaylı"ı sa"lama yöntem!nden önce dü%ünülmes! ve !rdelenmes! gereken en temel uygulama !se 
hatanın olu%masını kökten engelleyen poka-yoke yöntemler!d!r.

5. KALIPLAMA HATLARINDA QM MATR!S UYGULAMASI
Yatık sek!z metodu prens!pler! tak!p ed!lerek bu çalı%mada kalıplama hatları üzer!ne QM matr!s uygulaması 
yapılmı%tır.
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%ek"l 7 : Kalıplama Hattı QM Matr!s!nde Bel!rlenen Temel Öge Sayıları

Uygulama sürec!nde 3 temel kazanca ula%ım hedeflenm!%t!r.

1-Kalıplama hatları kr!t!k parametreler!n bel!rlenmes!
2-Kr!t!k mak!ne parametreler!ne müdahale kolaylı"ı kazandırılması
3-Kr!t!k mak!ne parametreler!n!n görselle%t!r!lmes! ve bu parametrelere hak!m!yet!n arttırılması

Çalı%mada kalıplama hatlarında tanımlanmı% 7 ana hata modu üzer!nden faal!yetler yürütülmü%tür. Bu mod-
lar sırasıyla; Kalıp Koparma, Gaz Bo%lu"u, Kum Dü%mes!, Derece Kaçırma, Ez!k, Kalıp F!res!, Çek!nt! kaynaklı 
kusurlardır.

QM matr!s tamamlandı"ında !se 7 kalıplama hattı hata moduna yönel!k toplam 11 fenomen olası etken, bu 
etkenlere yönel!k !se 31 olası mak!ne komponent! bel!rlenm!%t!r. Bu komponentlere yönel!k !se 50 farklı para-
metre tanımlanmı%tır. Tüm bu çalı%malar esnasında !se hata modlarının fenomen, mak!ne komponent ve !deal 
parametre !l!%k!ler! QM matr!s üzer!nde yapılandırılmı%tır.

Örne"!n; Kalıp koparma hata modu, kalıplama kumu mukavemet dü%üklü"ü fenomen! !le e%le%t!r!lm!%t!r. Bu 
fenomen !se, kalıplama mak!nası çek!çler! mak!ne komponent! !le ve bu komponent !se !ç ve dı% çek!ç basınç-
ları olmak üzere !k! farklı parametre !le e%le%t!r!lm!%t!r. 

Tanımsız standartlara tanımlamalar get!r!lm!%, ölçülemeyen parametreler ölçüleb!l!r hale get!r!lm!%t!r. Çalı%-
malar esnasında ölçümler !ç!n harcanan efor ve mal!yetler! azaltıcı poka-yoke uygulamaları yapılmı%tır.

Örne"!n; Kalıplama hatlarında kalıp koparma ve gaz f!res! hata modlarının ortak fenomenler!nden b!r! olan 
besley!c! yüksekl!"!, besley!c! p!m! sayes!nde ayarlanab!lmekted!r. Bu noktada matr!ste besley!c! p!mler!, 
komponent olarak bel!rt!lm!%t!r. Besley!c! p!mler!n!n !se kullanılan standart vers!yonunda !ç gövdes!ne kalıp 
kumu dolmakta ve p!m !ç!ndek! yayın sıkı%masına sebeb!yet vermekted!r. Bu durum kar%ımıza, besley!c! yük-
sekl!"!n!n ayarlanamaması ve besley!c!n!n görev!n! etk!n yapamaması olarak çıkar. 

Etk!n maden beslemes!n!n en temel ögeler!nden olan besley!c! yüksekl!kler!n! ayarlamak !ç!n kullandı"ımız 
p!mler!n standardını de"!%t!rerek kapalı t!p besley!c! p!m! uygulamasını, kalıplama hatlarımızda poka-yoke 
olarak uyguladık. Yen! t!p p!mlerde yarık bulunmamakta ve bu sayede kalıp kumunun yay halkaları arasına 
sıkı%arak yayı ve dolayısıyla p!m! !%levs!zle%t!rme olasılı"ı ortadan kalkmı%tır.
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%ek"l 8 : Yen! Standart Besley!c! P!m (Poka Yoke)

%ek"l 9 : Kalıplama Hattı Kum Test C!haz Kal!brasyon Tek Nokta Ders Örne"!

%ek"l 10 : Kalıplama Hattı QM Matr!s! Parametrelere Hak!m!yet Ölçüm Puanlama L!stes!

Bel!rlenen standart parametrelere yönel!k !se, poka-yoke’n!n uygulanamadı"ı noktalar !ç!n kontrol l!steler! 
hazırlanmı%tır. Planlanan kontrollere yönel!k metod ve !% tar!fler! !ç!n tal!matlar, tek nokta dersler! ve e"!t!mler 
gerçekle%t!r!lm!%t!r.

Çalı%ma etk!nl!"!n!n tak!p ed!leb!lmes! adına mak!ne parametreler!ne hak!m!yet anahtar gösterge olarak be-
l!rlenm!%t!r. Bel!rlenen bu ana gösterge !ç!n Q noktalarına a!t b!r kontrol l!stes! olu%turulmu% ve QM matr!s 
!çer!s!ne yerle%t!r!lm!%t!r. 

Mak!ne parametreler!ne hak!m!yet anahtar performans gösterges! bel!rlenen tüm Q noktaları !ç!n a%a"ıdak! 
puanlama l!stes! bazında de"erlend!r!lm!%t!r. (Toplam 50 parametre)
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Ç"zelge 2 : GZ Kalıplama Hattı QM Anal!z Mak!ne Parametreler!ne Hak!m!yet Oranı (%)

6. SONUÇLAR
Erkunt Sanay! A.#.’de QM matr!s uygulamalarına 2018 yılından ba%lanmı%tır. 2018‘den günümüze toplamda 
3 temel süreçte QM matr!s! uygulanmı%tır. Bu süreçler; Kalıplama Hatları, Maça Üret!m Sürec! ve Otomat!k 
Ta%lama Prosesler!’d!r.

Makalede !ncelenen Kalıplama Hattı QM anal!z! net!ces!nde mak!ne parametler!ne hak!m!yet %52 sev!yes!n-
den %72’ye yükselt!lm!%t!r.

Ek olarak, QM matr!s çıktısı olarak uygulanan poka-yoke ve standart güncellemeler! a"ırlıklı olarak kalıp ko-
parma ve gaz bo%lu"u hata modları !le alakalı olup, bu hata modlarında sırası !le %25 ve %27 oranlarında f!re 
!y!le%t!rmeler! gerçekle%m!%t!r.

Sürece a!t yan kazançlardan b!r kısmı !se a%a"ıda özetlenen %ek!lded!r;

• Çalı%anların mak!ne parametreler!ne yönel!k b!lg! ve b!r!k!m!n!n artması kaynaklı n!tel!kler!n!n gel!%!m!.
• Hata modlarına yönel!k kal!tes!zl!k kaynaklı görünmeyen mal!yetler!n azalması.
• Bu süreçte b!rb!r! !le entegre çalı%acak organ!zasyonel takımların kurulması sayes!nde %!rket !ç! !let!%!m!n 
kuvvetlenmes! & mot!vasyonun artması.
• Süreç !ç!nde elde ed!len b!lg! & b!r!k!m!n MP (Ma!ntenance Prevent!on, Bakım Önley!c!) Ar%!v b!lg!s! ve Tek 
Nokta Dersler! !le kayıt altına alınması ve %!rkette sah!p olunan uzmanlık b!lg!s!n!n sonrak! çalı%malarda de"er-
lend!r!lmek üzere saklanması. Bu sayede %!rket yatırım b!lg! katalo"u olu%turulması.
• Poka-yoke uygulamaları veya yen! standartların bel!rlenmes! çalı%malarında ortaya çıkan f!k!rler ve !y!le%t!r-
meler f!kr! ve s!na! açıdan yen!l!kç! !se, %!rketler!n patent / marka tesc!l ba%vurularında bulunab!lmes! ve %!rket 
prest!j!nde artı%ın yanı sıra bu f!k!rler!n sözle%meler hal!nde kullandırılması !le ek kaynaklar olu%ması.

7.QM VE GELECE#!
QM matr!se a!t yakın gelecekte hep!m!z!n a%!na olmaya ba%ladı"ı endüstr! 4.0 devr!m! büyük katkı sa"la-
yacaktır. Ek!pmana a!t parametreler!n kontrol ed!leb!l!rl!k sev!yeler! otomasyon yardımı !le d!j!talle%t!r!lecek 
ve uzaktan denet!mler!n gerçekle%t!r!leb!l!rl!"! sa"lanacaktır. Bu hususta en öneml! nokta !se !zlenmes! zor, 
kontrol ed!lmes! me%akkatl! kal!te noktalarına yönel!k önlemler!n alınab!lmes! olacaktır.

B!r ba%ka husus !se, uygulamalarına ülkem!z !%letmeler!nde kısm! ba%lanan kontrol noktalarına yönel!k arttırıl-
mı% ve sanal gerçekl!k adaptasyonlarıdır. Arttırılmı% ve sanal gerçekl!k sayes!nde ek!pmanlar üzer!ndek! kr!t!k 
bölgeler kolay %ek!lde görselle%t!r!lm!% olacak ve bu noktalara a!t müdahale adımları / yönerge ve tar!fler! 
sanal gerçekl!k !le anlık operatör ve uzmanlara sunulab!lecekt!r.

8. KISALTMALAR
Poka-Yoke: "hata engelleme" anlamındak! Japonca ter!m.
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QM: Qual!ty Ma!ntenance (Kal!te Bakım)

TPM: Total Product!ve Ma!ntenance (Toplam Üretken Bakım)

J!kote! Kanketsu: Tüm üret!m süreçler!nde "sıfır hata" elde etmey! amaçlayan Bu!lt-!n Qual!ty Ownersh!p 
(Gömülü Kal!te Sah!pl!"!) anlamına gelen Japonca ter!m.

9. TE%EKKÜR
Bu süreçte b!lg! ve b!r!k!mler!n! es!rgemeyen, sürec!n uygulanmasındak! yüksek sev!yede destekler!nden ötü-
rü Erkunt Sanay! A.#. Genel Müdürümüz Sayın D!lek GÜNDÜZ ve Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan 
GÜNDÜZ’e son olarak !se TPM ve Yatık Sek!z Metodu !le !lg!l! eng!n b!lg! ve b!r!k!mler!n! b!zlerle payla%an Yalın 
Enst!tü danı%manlarından Sayın Sedat CANO1LU’na te%ekkür eder!z.
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ÖZET 
Kalıp tasarımının ver!ml! b!r %ek!lde yapılması sonucunda katıla%ma kontrolü sa"lanab!l!r ve döküm parça-
sının m!kroyapısı kontrol ed!leb!l!r. Kalıp tasarımında besley!c! gömlekler!n kullanılmasıyla besley!c! ver!m! 
arttırılab!l!r. Döküm parçasında besleme kaynaklı olu%an hataların g!der!leb!lmes! !ç!n !%lev!n! yer!ne get!recek 
uygun özell!klerde besley!c! gömlekler!n seç!lmes! önem arz etmekted!r. Yapılan bu çalı%mada farklı özell!k-
tek! besley!c! gömlekler!n MagmaSoft programına tanıtılması !ç!n yapılan deneysel çalı%malar açıklanmı%tır. 
Deneme dökümler! ve s!mülasyon çalı%malarından alınan besley!c! gömlek sıcaklık ölçümler! kar%ıla%tırılmı%-
tır. Deneme dökümler! !le s!mülasyonda kullanılan besley!c! gömlek özell!kler!n!n uyumlulu"u arttırılmı%tır. 
Ayrıca besley!c! gömlek özell!kler! s!mülasyon yazılımına tanıtılmı% olup parçaların katıla%ması !ncelenm!%t!r. 
Bunun sonucunda katıla%ma kontrol ed!lmes!yle döküm hataları azaltılması ve döküm ver!m!n!n arttırılması 
hedeflenm!%t!r. 

Anahtar Kel"meler: Çel!k, küresel graf!tl! dökme dem!r, besley!c! gömlek, so"uma e"r!s!, döküm s!mülasyon 
programı.

ABSTRACT
The sol!d!f!cat!on and m!crostructure of cast!ng part can be controlled as a result of e&!c!ent mold des!gn. 
Feeder e&!c!ency can be !ncreased by us!ng feeder sleeve !n the mold des!gn. It !s !mportant to choose fee-
der sleeves w!th su!table propert!es to fulf!ll the!r funct!ons !n order to el!m!nate the cast!ng defects caused 
by feed!ng. In th!s study, exper!mental stud!es have been expla!ned to enter the feeder sleeve w!th d!&erent 
features !nto MagmaSoft. The temperature measurements of feeder sleeve were compared w!th s!mulat!on 
and tr!al cast!ng. The compat!b!l!ty of feeder sleeves propert!es between cast!ng s!mulat!on and tr!al cas-
t!ng tr!ed to enhance. Moreover, propert!es of exotherm!c feeder sleeve were !ntroduced to the s!mulat!on 
program and the sol!d!f!cat!on of cast!ng parts was exam!ned. As a result, cast!ng defect can be reduced and 
cast!ng e&!c!ency can be !ncreased through the sol!d!f!cat!on control.

Keywords: Steel, spher!odal graph!te cast !ron, feeder sleeve, cool!ng curve, cast!ng s!mulat!on.
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G!R!%
Dökümde katıla%ma sürec!ne etk! eden b!rçok parametre bulunmaktadır. Döküm parçasının m!kroyapısı ve 
sa"lamlı"ı, dökülecek olan metal!n katıla%ma davranı%ına ba"lı olmasının yanı sıra ala%ımın b!le%!m! ve f!z!ksel 
özell!kler! g!b! b!rçok faktörden etk!len!r. Döküm sıcaklı"ından !t!baren so"uma sırasında sıvı, sıvı-katı ve katı 
a%amalarında büzülme meydana gel!r. Hac!m azalması kademel! olarak üç a%amada gerçekle%mekted!r. Bu 
a%amalar sıvı büzülmes!, sıvı-katı büzülmes!, katı büzülmes! olarak !fade ed!lmekted!r. Besley!c! kullanılarak 
sıvı büzülmes! ve sıvı-katı büzülmes! g!der!l!r. Katı büzülmes!n!n kar%ılanması !ç!n gerçekle%t!r!len kalıp tasa-
rımlarında model payı hesaba katılarak olası hatalar g!der!lmeye çalı%ılmaktadır [1].

Dökümlerde katıla%ma ve besleme mekan!zmaları b!rl!kte d!kkate alındı"ında özell!kle katıla%ma sırasında 
ortaya çıkan büzülmeler sonucu taneler ve dentr!tler arasında olu%ab!lecek hataların g!der!lmes! !ç!n besley!c! 
kullanımı gerekmekted!r. Kullanılan besley!c!n!n !%lev!n! yer!ne get!reb!lmes! !ç!n besley!c! tasarım prens!pler!-
ne uygun olacak %ek!lde tasarlanmalıdır. Besley!c! tasarımında modül ve hac!m de"erler!yle b!rl!kte besleme 
mesafes! göz önünde bulundurulmalıdır ve her üç kr!ter kar%ılanmalıdır [1].

Döküm parçasının katıla%ması sırasında besley!c!n!n !%lev! kullanılan besley!c! %ekl!, boyutu, konumu ba"lı ola-
rak de"!%mekted!r. Ayrıca kalıp tasarımında so"utma elemanı kullanılması, yalıtkan ve ekzoterm!k b!le%!kler!n 
kullanılması, döküm parçasının kes!t durumu besley!c!n!n !%lev!n! de"!%t!recekt!r. Besley!c! !%lev!n!n de"!%mes! 
sonucunda besley!c! ver!m!nde de"!%!mler olacaktır. Besley!c! ver!m!n! arttırmak amacıyla besley!c! gömlek-
ler kullanılmaktadır. Besley!c! gömlekler 3 ana özell!kler! !le sınıflandırılmaktadır; ekzoterm!k, yalıtım özell!kl!, 
hem ekzoterm!k hem de yalıtım özell!kl! besley!c! gömlekler [2].

Genel olarak besley!c! gömlekler!n temel b!le%enler! metal!k alüm!nyum, oks!tley!c!ler, ate%ley!c!ler ve ref-
rakter malzemelerden olu%maktadır. Besley!c! gömlekler!n yapısında bulunan metal!k alüm!nyum !le metal 
oks!tler!n reaks!yona g!rmes! sonucunda yüksek enerj!ler ortaya çıkmaktadır. Bu reaks!yonlar alümünaterm!k 
reaks!yonlar olarak adlandırılmaktadır (E%!tl!k 1 ve E%!tl!k 2). Bu reaks!yonların ba%laması !ç!n ate%ley!c!ler 
kullanılmaktadır [2]. Reaks!yonlar sonucunda ortaya çıkan ısının yayınımını azaltmak !ç!n besley!c! gömlek 
karı%ımlarında yalıtım özell!"!ne sah!p dolgu malzemeler! kullanılmaktadır [3].

2Al + Fe2O3 ̹ Al2O3 + 2Fe (s) ތH = -852,9 kJ [1] 8Al + 3Fe3O4 ̹ 4Al2O3 + 8Fe (s) 3347- = ࠖތ kJ [2]
Ekzoterm!k ve yalıtım özell!kl! besley!c! gömlekler!n kullanılmasıyla besley!c! metal!n!n daha geç katıla%ması 
sa"lanarak döküm parçasına sıvı metal akı%ı sürekl! olarak sa"lanır ve döküm parçası hata !çermeden üret!-
leb!l!r. S!l!nd!r!k besley!c!ler !ç!n %14 olan besley!c! ver!m! besley!c! gömlekler!n kullanılmasıyla %80’e kadar 
artmaktadır [1]. Bundan dolayı besley!c! gömlek kullanımı yaygınla%maktadır.

S!mülasyon yazılımları dökümhanelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. S!mülasyon yazılımları kalıp tasarı-
mını kolay, ekonom!k ve do"ru yapab!lmeye olanak sa"layarak deneme ve yanılma mal!yet!n! ortadan kal-
dırmaktadır. B!lg!sayar ortamında üç boyutlu katı model üzer!nde, kaç tane ve hang! boyutlarda besley!c!n!n 
gerekl! oldu"unu ve nereye yerle%t!r!lece"! bel!rlenerek yolluk-besley!c! tasarımı yapılab!l!r. Tasarımı yapılan 
parçanın s!müalsyon sonuçları b!lg!sayar ortamında katıla%ma davranı%ı ve çek!nt! olu%umu !nceleneb!l!r. 

S!mülasyon çalı%malarının hedef! döküm parçasını hata !çermeyecek %ek!lde üretmekt!r. Bu kapsamda op-
t!mum tasarımlara ula%mak !ç!n çek!nt! hatalarının anal!z! ve so"uma e"r!s! graf!kler!n!n de"erlend!r!lmes! 
önem arz etmekted!r. Çalı%malarda ölçülen sıcaklık de"erler! !le gerçekte yapılan çalı%malarda ölçülen sıcak-
lık de"erler!n!n uyumlu olması s!mülasyonun güven!l!rl!"!n! arttıracaktır. Bu kapsamda opt!mum tasarımlara 
ula%mak !ç!n gerçekte yapılan döküm çalı%malarının sıcaklık ölçümler! ve çek!nt! görüntüler! !le s!mülasyon 
sonuçları kar%ıla%tırılmalıdır. S!mülasyon sonuçlarının do"rulu"unu arttırmak amacıyla kayıtlı malzeme da-
talarının do"rulu"unun tey!t ed!lmes! gerekmekted!r. Döküm parçasının sa"lam üret!lmes! !ç!n kaçınılmaz 
olarak kullanılan besley!c! gömlekler!n termo-f!z!ksel özell!kler!n!n bel!rlenmes! bu açıdan öneml!d!r [4].

L!teratürde yapılan çalı%malarda kum, ekzoterm!k ve yalıtım özell!kl! besley!c! olmak üzere farklı türlerde bes-
ley!c!ler kullanılmı%tır. Kum besley!c! kullanılarak yapılan s!mülasyon çalı%maları !ncelend!"!nde döküm parça-
sının çek!nt! m!ktarı ve ver!m! de"erlend!r!lerek söz konusu döküm parçası !ç!n opt!mum besley!c! boyutlarını 
elde etmek hedeflenm!%t!r. Bu hedef do"rultusunda !zlenen yöntemler ayrıntılı olarak açıklanmı%tır. $ncelenen 
çalı%malarda genell!kle s!mülasyon yazılımından ve döküm denemeler!nden ölçülen sıcaklık de"erler! kar%ı-
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la%tırılmı%tır. Döküm denemeler!nde kullanılan besley!c! gömle"!n türüne göre so"uma e"r!ler!n!n nasıl de-
"!%t!"! sıcaklık-süre graf!kler! !le ortaya konulmu%tur. Bundan dolayı yapılan l!teratür çalı%maları !ncelenm!%t!r.

Hard!n ve d!"er., (2013) besley!c! gömlekler!n termo-f!z!ksel özell!kler!n! bel!rlemek !ç!n yapılan çalı%maları 
açıklamı%lardır. Gerçekle%t!r!len çalı%mada, besley!c! gömlekler!n farklı bölgeler!nden termal ç!ft yardımıyla 
sıcaklık ölçümler! alınmı%tır. Ara%tırmacılar referans dökümü kum besley!c! kullanılarak yapılan döküm çalı%-
ması oldu"unu bel!rtm!%lerd!r. Referans dökümün ve termal ç!ftler!n kalıptak! konumları #ek!l 1a’da, besley!c! 
gömlekler !ç!n sıcaklık ölçümü alınan bölgeler #ek!l 1’de göster!lmekted!r [4].

%ek"l 1 : a)Referans dökümün üst görünü%ü, b)Termal ç!ftler!n kalıp !ç!ndek! poz!syonu[4].

%ek"l 2 : a) Sıvı metal!n so"uma e"r!s!, b) Farklı besley!c! gömlekler!n kullanılması sonucunda sıvı metal!n so"uma e"r!s![4].

Döküm çalı%malarında; metal!n sıcaklı"ını ölçmek !ç!n B-t!p! termal ç!ft, kalıp kumundan sıcaklık ver!ler! almak 
!ç!n K-t!p! termal ç!ft kullanılmı%tır. Sıcaklık-süre graf!kler! ç!z!lerek referans dökümün, ekzoterm!k ve yalıtım 
özell!kl! besley!c! gömlekler!n so"uma e"r!s! kar%ıla%tırılmı%tır (#ek!l 2) [4]. Döküm çalı%malarında ekzoterm!k 
ve yalıtım özell!kl! besley!c! gömlekler kullanılmı%tır ve döküm ala%ımı AISI 1040’dır. Kalıp kumu olarak %1,25 
pepset ba"layıcılı s!l!s kumu kullanılmı%tır[4].

Besley!c! gömlek kullanılmadan, ekzoterm!k ve yalıtım esaslı besley!c! gömlek kullanılan üç farklı tasarım !ç!n 
s!mülasyon sonuçlarına bakılarak besley!c!ler!n çek!nt! görüntüler! kar%ıla%tırılmı%tır. Sonuçlar !ncelend!"!nde 
farklı özell!kl! besley!c!ler kullanılarak yapılan deneme dökümler!ndek! döküm parçası !le besley!c! !çer!s!ndek! 
çek!nt!n!n b!t!% noktası arasındak! mesafe kar%ıla%tırılarak uyumlulu"u !ncelenm!%t!r [4].

M!dea ve d!"er., (2007) ekzoterm!k besley!c! gömlekler!n termo-f!z!ksel özell!kler!n! bel!rlem!%lerd!r ve bu 
özell!kler!n sıcaklıkla de"!%!m!n! !ncelem!%lerd!r. Besley!c! gömlekler!n termo-f!z!ksel özell!kler! yo"unluk, ısı 
!let!m katsayısı ve ısı kapas!tes! olarak bel!rt!lm!%t!r. Yo"unlu"un sıcaklıkla de"!%!m! push rod d!latometre !le 
yapılmı%tır. Sıcaklı"ın artmasıyla yo"unlu"un !lk ba%ta azaldı"ı ve artan sıcaklıkla sab!t kaldı"ı #ek!l 3’te gö-
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rülmekted!r. Isı kapas!tes!n!n sıcaklıkla de"!%!m! DSC anal!z! yapılarak !ncelenm!%t!r. Sıcaklı"ın artması !le ısı 
kapas!tes! parabol!k olarak artmaktadır. Lazer flash yöntem! !le besley!c! gömle"!n ısı !let!m katsayısının sıcak-
lıkla de"!%!m! !ncelenm!%t!r. Isı !let!m katsayı de"er!n!n sıcaklık !le !l!%k!s!, yo"unluk ve ısı kapas!tes!n!n sıcaklık 
!le olan !l!%k!s!nden farklı oldu"u graf!klerden anla%ılmaktadır. Isı !let!m katsayısı-sıcaklık graf!"! !ncelend!"!n-
de, ısı !let!m katsayısı sıcaklık artı%ı !le !lk ba%ta azalmaktadır, ancak sıcaklı"ın daha da artmasıyla ısı !let!m 
katsayısı artmaktadır (#ek!l 4)[5].

%ek"l 3 : a) Besley!c! gömle"!n yo"unluk-sıcaklık graf!"!, b) Besley!c! gömle"!n ısı kapas!tes!- sıcaklık graf!"! [5].

%ek"l 4 : Besley!c! gömle"!n ısı !let!m katsayısı-sıcaklık graf!"! [5]

Yapılan literatür çalı%maları incelendi"inde ara%tırmacıların dökümhane kullanılan besleyici 
gömlekler ile simülasyonda seçilen besleyici gömleklerin termo-fiziksel özelliklerinin uyumlu-
lu"unu arttırarak do"ru sonuçlara ula%mayı hedeflemi%lerdir. Deneme dökümleri ile simülasyon 
sonuçları arasındaki muhtemel uyumsuzlukları en aza indirmek amacıyla döküm çalı%maları 
yapılmı%tır ve so"uma e"rileri çıkarılmı%tır. Sonuç olarak besleyici gömlek özelliklerinin döküm 
simülasyon yazılımında do"ru tanımlanması sonucunda hata oranı dü%mekte oldukça dü%me-
ktedir. Çukurova Kimya Endüstrisi A.#.’nin ekzotermik karakterli besleyici gömleklerinin Mag-
maSoft veri tabanında tanımlanması amaçlanarak muhtemel uyumsuzlukların önüne geçilmesi 
için çalı%malar yapılmı%tır.

2. DENEYSEL ÇALI%MALAR
Döküm simülasyon yazılımında besleyici gömleklerin tanıtılması veya mevcut verilerin iyile%tiril-
mesi için özelliklerinin karakterize edilmesi ve uygulamalı olarak irdelenmesi gerekmektedir. 
Besleyici gömlek i%levinin iyile%tirilmesi için gömlek karakterizasyonu, deneme dökümleri, 
dökülen metalin çekinti görüntüleri kar%ıla%tırılması ve simülasyon çalı%maları yapılmı%tır. 
Deneysel çalı%maların akı% %eması #ekil 6’da gösterilmektedir.
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%ek"l 6 : Deneysel çalı%maların %emat!k göster!m!

%ek"l 7 : Deneme dökümü kalıbın hazırlanması.

Deneysel çalı%malarda Çukurova Kimya Endüstrisi A. #’de üretilen ekzotermik özellikleri farklı 
olan iki farklı besleyici gömlek kullanılmı%tır. Besleyici gömlekler A ve B %eklinde isimlendi-
rilmi%tir. Termal difüzyon testi ile A ve B besleyici gömleklerin termal özellikleri simülasyonda 
kullanılmak üzere belirlenmi%tir.

Döküm simülasyon yazılımında besleyici gömlek malzeme datalarının do"ru tanıtılması için 
sadece besleyici gömlek özelliklerinin enstrümantal analizleri yeterli de"ildir. Deneme döküm-
leri yapılarak so"uma e"risi ve besleyici gömlek metalinin çekinti görünümü incelenmelidir. 
Bu kapsamda deneme dökümleri için küp model ve besleyici gömlek boyutu hesaplanmı%tır. 
Besleyici gömlek hesaplamaları modül, hacim ve besleme mesafesi kriterleri göz önünde bu-
lundurularak hesaplanmı%tır. Döküm ala%ımı MagmaSoft malzeme veri tabanında bulunan EU 
EN 20Mn5 olarak belirlenmi%tir. Döküm kumu Alfanol ba"layıcı içeren silis kumudur. #ekil 7’de 
gösterilen modeller üzerine besleyici gömlekler yerle%tirilmi%tir ve döküm sırasında besleyi-
ci gömleklerden ve kumun farklı bölgelerinden literatür çalı%maların belirtildi"i gibi sıcaklık 
ölçümleri kayıt altına alınmı%tır [2, 4, 6]. Deneme dökümlerinin ardından sıcaklık ölçümlerinin 
süreye ba"lı grafikleri çizilerek so"uma e"rileri olu%turulmu%tur. Deneysel çalı%malarda ölçüm-
ler sonucu çıkarılan so"uma e"rileri ile simülasyondaki so"uma e"rileri kar%ıla%tırılmı%tır. Ay-
rıca deneme dökümü sonrası besleyici gömlek metalinin çekinti görünümü ile simülasyondan 
elde edilen çekinti görünümü kar%ıla%tırılmı%tır. Belirtilen deneysel yöntemler do"rultusunda 
MagmaSoft optimizasyon programı kullanılarak simülasyon çalı%malarında besleyici gömlek 
özelli"ine etki eden parametreler de"i%tirilmi% ve iyile%tirme çalı%maları yapılmı%tır.
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Döküm simülasyon çalı%maları sonucuna etki eden parametreler malzeme, döküm ve simülasyon 
olmak üzere 3 ana ba%lık altında toplanabilir. Döküm malzemesi, kalıp malzemesi ve kalıp ele-
manları (besleyici gömlek, çiller, filtreler gibi) ile kalıp bo%lu"unun durumu (strafor, hava ile 
dolu olması gibi) malzeme parametreleri olarak de"erlendirilebilir. Döküm sıcaklı"ı, döküm 
hızı, döküm yapılan potanın durumu ve kalıp sıcaklı"ı döküm parametreleri, hücre sayısı, hücre 
boyutu ve ısı yayınımı durumları da simülasyon parametreleridir. Simülasyon sonuçlarının güve-
nilirli"ini arttırmak amacıyla söz konusu parametreler dökümhane ko%ullarına göre de"i%tirile-
bilir. Dökümü planlanan parçanın kalıp tasarımı dikkate alınarak kalıp malzemesi seçimi yapılır. 
Kalıp tasarımında kullanılması dü%ünülen di"er malzemelerin özelliklerinin programda belirtilen 
özellikler ile aynı olması simülasyon sonuçlarının güvenilirli"ini arttıracaktır. Yapılan simülasyon 
çalı%malarında deneme dökümlerinde seçilen ala%ım ve döküm kumu seçilmi%tir. Ayrıca den-
eme dökümlerinde ölçülen döküm sıcaklı"ı ve süresi simülasyonda kullanılmı%tır. Toplam hücre 
sayıları birbirine yakındır. Bu do"rultuda besleyici gömlek özellikleri dı%ındaki parametreler sa-
bitlenmi%tir. 

Deneme dökümleri Pınar Döküm A.#’de gerçekle%tirilmi%tir.

3. BULGULAR
3.1. Besleyici Gömleklerin Termo-Fiziksel Özelikleri: Besleyici gömleklerin sıcaklık artı%ına ba"lı 
olarak yapısında meydana gelen reaksiyonların türü, reaksiyonların ba%lama-biti% sıcaklıkları ve 
süreleri, gerçekle%en reaksiyonlara ba"lı olarak besleyici gömlek bile%iminde meydana gelen 
faz de"i%imleri besleyici gömleklerin yüksek sıcaklıklardaki termal davranı%ını etkilemektedir. 
Yüksek sıcaklıklardaki termal davranı%ın oda sıcaklı"ına göre farklılık göstermesinden dolayı 
sıcaklı"a ba"lı olarak besleyici gömleklerin yo"unluk, ısı kapasitesi ve ısı iletim katsayısının 
de"i%imi tespit edilmelidir. Bu do"rultuda farklı özellikteki A ve B besleyici gömleklerin sıcak-
lı"a ba"lı yo"unluk, ısı kapasitesi ve ısı iletim katsayı de"erlerinin de"i%imi #ekil 8 ve #ekil 
9’da gösterilmektedir. A%a"ıdaki %ekiller incelendi"inde sıcaklık artı%ı ile her iki besleyici göm-
le"in yo"unluk de"eri ilk ba%ta artmakta ardından azalmaktadır. Isı kapasitesinin sıcaklı"a ba"lı 
davranı%ı incelendi"inde A besleyici gömlek için ba%langıçta do"rusal bir artı% ardında sabit 
kalmaktadır. B besleyici gömlekte ise ısı kapasitesi artı%ının do"rusal oldu"u tespit edilmi%tir 
ve A besleyici gömle"e göre ısı kapasitesi artı%ı daha azdır. Isı iletim katsayısı de"i%imleri in-
celendi"inde her iki besleyici gömlek için benzer grafikler elde edilmi%tir. A ve B besleyici göm-
lekleri farklı kompozisyona sahip olmasından dolayı grafiklerde gösterildi"i yüksek sıcaklıklarda 
farklı davranı%lar sergilemektedirler. A%a"ıdaki %ekillerde gösterilen grafiklerin sıcaklı"a ba"lı 
davranı%ı literatür çalı%malarıyla uyumludur [2]. A ve B besleyici gömlekleri için elde edilen 
veriler simülasyonda kullanılmı%tır.

%ek"l 8 : A ve B besley!c! gömle"!n sıcaklı"a ba"lı özell!kler!n!n de"!%!m!.
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Ç"zelge 1 :  Döküm parametreler!.

%ek"l 9 :  1; A besley!c! gömle"!n kullanıldı"ı deneme dökümü sonrası besley!c! gömlek 
metal!n!n çek!nt! görünümü, 2; B besley!c! gömle"!n kullanıldı"ı deneme dökümü son-
rası besley!c! gömlek metal!n!n çek!nt! görünümü.

%ek"l 10 :  S!mülasyon çalı%malarının ba%langıç a%amasında deneysel ve 
deneme dökümü so"uma e"r!ler!n!n kar%ıla%tırılması.

3.2. Deneme Dökümleri: Kalıp tasarımına ili%kin bilgiler deneysel çalı%malar kısmında açıklan-
mı%tır. Deneme dökümlerine ili%kin parametreler Çizelge 1’de gösterilmektedir. A ve B besleyici 
gömlekler kullanılarak 4 farklı döküm denemesi yapılmı%tır. Deneme dökümü sonrasında bes-
leyici gömlek metalinin çekinti görünümlerini incelemek amacıyla kesme i%lemi yapılmı%tır ve 
simülasyon çalı%malarıyla kar%ıla%tırmak için görüntüler alınmı%tır (#ekil 9).

3.3. Simülasyon Çalı%maları: Besleyici gömlek özelliklerine etki eden parametreler ısı iletim 
katsayısı, yo"unluk, ısı kapasitesi ve bu özelliklere ba"lı olarak ate%leme sıcaklı"ı, yanma ısısı 
ve kapasitesidir. Besleyici gömlek analiz sonuçlarını kullanarak yaptı"ımız simülasyonlarda 
#ekil 10’da görüldü"ü gibi oldukça büyük farklılıklar görülmü%tür. Simülasyon çalı%malarında 
bir önceki bölümde (Bölüm 3.1.) açıklandı"ı gibi tespit edilen besleyici gömlek özellikleri sabit 
bırakılarak ate%leme sıcaklı"ı, yanma ısısı ve yanma kapasitesi de"erleri de"i%tirilmi%tir. Magma-
Soft optimizasyon programına parametrelerin hangi aralıklarda de"i%ece"i girilmi%tir. Farklı par-
ametrelerin so"uma e"risine olan etkisi yorumlanarak deneysel çalı%malardaki so"uma e"rileri 
ile simülasyondaki so"uma e"rilerini uyumlu hale getirmek için simülasyonlar yapılmı%tır. A 
ve B besleyici gömlekleri için ilk ba%ta yapılan çalı%malara örnek grafikler #ekil 11’deki gibidir. 
Ardından yapılan iyile%tirmeler ile #ekil 12 ve #ekil 13’teki grafikler elde edilmi%tir. #ekil 12 ve 13 
incelendi"inde iyile%tirme çalı%malarının sonuç verdi"i görülmektedir.
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%ek"l 11 :  S!mülasyon çalı%malarının ba%langıç a%amasında deneysel 
ve deneme dökümü so"uma e"r!ler!n!n kar%ıla%tırılması.

%ek"l 12 :  S!mülasyon çalı%malarının ba%langıç a%amasında B besley!c! 
gömlek !ç!n deneysel ve s!mülasyon so"uma e"r!ler!n!n kar%ıla%tırılması.

%ek"l 13 :  Opt!m!zasyon çalı%maları sonucunda A !s!ml! besley!c! gömlek !ç!n 
deneysel ve s!mülasyondan elde ed!len so"uma e"r!ler!n!n kar%ıla%tırılması.
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%ek"l 14 :  Opt!m!zasyon çalı%maları sonucunda B !s!ml! besley!c! gömlek !ç!n 
deneysel ve s!mülasyonda elde ed!len so"uma e"r!ler!n!n kar%ıla%tırılması.

%ek"l 15 :  S!mülasyon çalı%malarında elde ed!len çek!nt! görünümler!, 
A besley!c! gömlek metal!

%ek"l 16 :  S!mülasyon çalı%malarında elde ed!len çek!nt! görünümler!, A bes-
ley!c! gömlek metal!

Simülasyon yazılımına besleyici gömleklerin tanımlanmasının do"ru bir %ekilde yapılması için 
son olarak deneysel ve simülasyon çalı%malarının çekinti görüntülerinin kar%ıla%tırılması gerek-
mektedir. #ekil 9 incelendi"inde deneme dökümü sonrası A ve B besleyici gömlekleri için bes-
leyici gömlek metalinde çekinti biti% noktasının döküm parçasına olan uzaklı"ı sırasıyla 30 mm 
ve 40 mm’dir. #ekil 15 ve #ekil 16 incelendi"inde deneysel çalı%malar ile simülasyonun uyumlu 
oldu"u tespit edilmi%tir.
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Sonuç olarak yapılan bu çalı%ma ile simülasyon yazılımındaki hataları azaltmak amacıyla 
endüstride yaygın olarak kullanılan ekzotermik besleyici gömleklerin özelliklerinin belirlen-
mesine yönelik yöntemler açıklanmı%tır. Deneysel çalı%maların sonucunda farklı özelliklere sa-
hip Çukurova Kimya Endüstrisi A.#.’nin üretti"i A ve B tipi besleyici gömleklerin MagmaSoft 
programına tanımı gerçekle%tirilmi%tir. Bunun sonucunda dökümhanelerde kullanılan besleyici 
gömlek özellikleri ile simülasyon çalı%malarının sonuçları arasındaki farklar azaltılarak verim 
de"eri yüksek ve hata payı az çalı%maların yapılmasının önü açılmı%tır.

4. TE%EKKÜR
Döküm simülasyon çalı%maları kapsamında çalı%maların iyile%tirilmesine katkı sa"layan Mag-
maSoft ekibinde Sayın Murat Akçin ve Eric Hepp’e, döküm denemesi çalı%malarında bizlere 
kapılarını sonuna kadar açan ve desteklerini esirgemeyen Pınar Döküm A.# ailesine ve Mu-
hammed Melih Çoban’a te%ekkürü bir borç biliriz.
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YÜKSEK PERFORMANSA SAH!P YEN! NES!L FURAN REÇ!NES!

Hande ÖZCAN*, Serkan ÇEL!K*, Özge AKSIN ARTOK*
*Çukurova Kimya Endüstrisi A."., Manisa/Türkiye

ÖZET
Yüksek tonajlı dökme dem!r ve çel!k ala%ımlarının dökümünde yüksek kalıp dayanımına sah!p furan reç!ne-
ler!n!n öneml! avantajları bulunmaktadır. Furan reç!neler! as!t !çeren katal!zörler !le sertle%mekted!r. Organ!k 
reç!neler!n b!r kısmı döküm sıcaklı"ı !le yanma gazlarına dönü%erek kalıptan uzakla%maktadır. B!r kısmı da 
bozunma sıcaklı"ına ula%madı"ı !ç!n kumda b!r!kmekted!r. Azot !çeren furan reç!neler!n!n kullanıldı"ı kumlar-
da azot b!r!kmes! kontrol altında tutulmalıdır. Azot, sfero dökümde yüzey ve yüzeye yakın bölgelerde m!kro 
yapının bozulmasına neden olmaktadır. Bu çalı%mada, gel!%t!r!len dü%ük azotlu yen! nes!l furan reç!nes! !le 
kuma katılan reç!ne gereks!n!m! azaltılmı%tır. Dü%ük em!syon de"er!ne sah!p reç!ne kullanımı !le kalıplama 
sırasında rahatsız ed!c! koku m!n!muma !nd!r!lm!%t!r. Yen! nes!l furan reç!nes!n!n kalıp dayanım de"erler! ve 
döküm yüzey!ne etk!ler! farklı metotlar !le !ncelenm!%t!r.

Anahtar Kel"meler: Furan reç!nes!, azot hatası, havada sertle%en, sfero döküm

ABSTRACT
Furan resins have excellent advantages in large scale cast iron and steel casting that required 
high strength mold. Furan resins are hardened with acids. Some of the organic resins convert to 
combustion gases with casting temperature and release from the sand mold. The other part of 
resin could not reach that temperate; therefore, organic compounds become cumulative in the 
sand. Nitrogen content should be under controlled in regenerated sand when using furan resin. 
The amount of nitrogen in molding sand can cause surface defects in cast iron. In this study, 
the new generation furan resin provides low nitrogen content and low resin consumption. The 
strong odor during sand molding is eliminated with low emission. Sand mold strengths and 
casting surfaces are analysed with di&erent methods to determinate properties of new gener-
ation furan resin.

Keywords: Furan resin, nitrogen defects, no-bake system, cast iron
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1. G!R!%
Asitler ile havada sertle%en furan reçineleri furfuril alkol ortamında çözünen ba"layıcılardır. Bu 
sistem reçine ve asit bazlı sertle%tirici olarak iki kısımdan olu%maktadır. Orta ve büyük kalıplarda 
etkin biçimde kullanılmaktadır. Havada sertle%en furan reçineleri ile üretilen kum kalıpları hızla 
sertle%erek yüksek mukavemet de"erlerine ula%maktadır. Bu reçine sistemi ile hazırlanan kum 
kalıplarının rejenerasyon verimi yüksektir. [1, 2]

Furan reçineleri üre-formaldehit furan ve fenol-formaldehit furan olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Kuma göre kullanım oranları kum tane boyut da"ılımına, yeni:rejenere kum oranına ba"lı olarak 
de"i%ebilmektedir. Genel olarak kumun % 1.5 - 2.5 oranında reçine, reçinenin % 30 - 40 oranında 
sertle%tirici asit seçimi yapılmaktadır. [1, 3]

Asit içeren sertle%tiriciler inorganik asitler veya organik asit katkılı asit karı%ımlarından olu%-
maktadır. $norganik asitlere örnek olarak aromatik, alifatik sülfonik asit ve fosforik asitler veril-
mektedir. Aromatik sülfonik asitlerde p-toluen sülfonik asit, ksilen sülfonik asit ve benzen sül-
fonik asit genellikle kullanılmaktadır. Rejenere kum oranının yüksek olmasıyla birlikte sülfonik 
asit katalizörlerinden gelen kükürt miktarları kritik seviyeleri geçti"inde döküm yüzey kalitesini 
kötü etkileyebilmektedir. Bu nedenle furan reçinelerini sertle%tirmek için seçilen karı%ımda lak-
tik asit gibi zayıf organik asitler de"erlendirilmektedir. [1, 2, 3]

Üre-formaldehit furan reçineleri farklı mol oranlarında sentezlenen tutkalların belli oranda fur-
furil alkolde çözünmesi ile hazırlanmaktadır. Bu tip reçineler sertle%tirilirken furfuril alkol ve 
üre-formaldehit tutkalı fiziksel karı%ım halinde oldu"undan iki farklı reaksiyon ile kalıp dayanımı 
olu%turulmaktadır. Üre-formaldehit ve furfuril alkolün asit varlı"ında reaksiyonları #ekil 1 ve 
#ekil 2’de verilmi%tir. [4, 5]

Yeni nesil furan reçinelerinde üre, aldehit ve furfuril alkol hammaddeleri ile reçine sentezlenme-
ktedir. (#ekil 3) Final üründe furfuril alkol hem serbest halde bulunurken hem de polimer yapıya 
dahil olmaktadır. [4]
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Furan reçinesi ile yapılan kum kalıba metal doldu"unda ba"layıcı piroliz olmaktadır. Piroliz ok-
sijensiz ortamda organik yapıların bozunmasıdır. Organik ba"layıcılar kullanılarak hazırlanan 
kum kalıp piroliz oldu"unda karbon kum tanelerinin arasında sıvı metal tarafından ıslanmayan 
bir yüzey olu%turmaktadır. Karbonun yarattı"ı bu etki döküm yüzeyinin pürüzsüz olmasına kat-
kı sa"lamaktadır. Karbon ile birlikte kükürt ve azot da piroliz sonucu kum kalıp taneciklerinin 
arasında yer alarak yüzey hatalarına sebep olmaktadır. Üre-formaldehit furan reçine kullanımı 
rejenere kumda kükürt ve azotun birikmesine neden olmaktadır. Furan reçinelerinde azot mik-
tarının dü%ük olması özellikle azota ba"lı döküm hatalarının önlenmesi konusunda önemli bir 
avantaj olarak kar%ımıza çıkmaktadır. Kalıplarda kullanılan refrakter kaplaması kalıp-metal ara 
yüzeyi olu%turup azot gazının sıvı metale yayılma hızını yava%latarak bir kısmının kalıptan atıl-
masını sa"lamaktadır. Sıvı metalden atılamayan azot ve hidrojen pinhole hatasına neden ol-
maktadır. $"ne ba%ı büyüklü"ünde olu%an gaz hataları, sıvı metal içinde kalıpta yer alan organik 
ba"layıcı kaynaklı çözünmü% olan gazların katıla%ma sırasında çözünürlüklerinin azalması ile 
olu%maktadır. [2, 6]

2. DENEYSEL ÇALI%MALAR
Reçine üretimi sırasında ve son ürünün kimyasal – mekanik özelliklerinin de"erlendirilmesi 
gerekmektedir. Reçine sentezi sırasında reaksiyona girmeyen monomer miktar takibi Agilent 
7890B gaz kromatografisi ile takip edilirken, serbest formaldehit miktarı ISO 11402 standardına 
göre tayin edilmektedir. Reçinede bulunan azot miktarı Kjeldahl metodu (#ekil 4 ) ve üniver-
siteden hizmet alımı yapılarak Perkin Elmer 2400 CHNS/O Series II cihazında CHNS ile tayin 
edilmektedir.

%ek"l 4 :  Kjeldahl metot %eması

Katı madde miktarı fanlı ve fansız etüvlerde farklı sıcaklıklarda paralel numuneler ile ortalama 
de"erler alınarak yapılmaktadır. Paralel numunelerin farkı % 5’i geçmesi durumunda test tekrar 
edilmektedir.

Reçinenin mekanik özellikleri maça dayanım testi ile de"erlendirilmektedir. Maça dayanım 
testinde en büyük parametre kullanılan kumun özellikleri ve ortam sıcaklı"ıdır. Yeni kum ve re-
jenere kum numunelerinde AFS numarası veya Mastersizer cihazı ile tane boyu da"ılımı tespit 
edilmektedir. 900 oC’de sabit tartıma ula%an belirli miktar numunenin kütle kaybında yanma 
kaybı tayini yapılmaktadır. Yeni kumda maça dayanımını direk etkileyen kil miktarı tayini de 
yapılmaktadır. Rejenere kumda birikmi% azot miktarı Kjeldahl yöntemi ve LECO ON 836 Azot 
Oksijen Tayin Cihazı ile tespit edilmektedir. Kumda biriken kükürt miktarı gravimetrik yöntem 
ve LECO C-S 230 Karbon Kükürt Tayin Cihazı ile laboratuvarda test edilmektedir. Furan reçinesi 
kullanılan rejenere kum numunelerinde kütlece % 10’luk sulu çözeltisinde 25 oC’ de pH de"eri 
ölçülmektedir.
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Reçinelerin uygulamasına yönelik yapılan performans testi olarak yeni kum ve rejenere kum 
kullanılarak maça hazırlanmaktadır. Reçineli kum GOST 23409.7-78 standartına uygun kesme 
maça sandıklarını doldurularak kalıplanmaktadır. 4 adet kalıplanan numune maçalar sıyrılma 
sürelerinin sonunda kalıptan çıkartılarak kum karı%tırma saatinin 4., 6., 12. ve 24. saatinde DISA 
cihazında dayanım de"erleri ölçülerek kayıt altına alınmaktadır.

Dökümhane uygulamasında yüzey incelemesi ve azot hatalarının tespiti için özel tasarlanmı% 
maça ve kalıp tasarımı #ekil 5’de görülmektedir. $stenen ala%ım dökülerek farklı metotlarda 
incelemeler yapılmaktadır. Yüzeyden alınan tala% numunelerinde azot miktarı LECO ON 836 
cihazı ile tespit edilmektedir.

%ek"l 5 :  Furan reç!nes! !le kalıplanan kum kalıp ve maça görüntüsü

Ç"zelge 1 :  Üre-formaldeh!t furan reç!ne spes!f!kasyon de"erler!

3. BULGULAR
Furfuril alkol, aldehit ve üre ile organik ve/veya inorganik katalizörler varlı"ında furan reçineleri 
sentezlenmektedir. CS 4426 kodu ile üretilen bu üründe su miktarı polikondenzasyon tepkime-
leri sonucu olu%maktadır. Azot kayna"ı olan üre hammaddesinin girdisi her parti üründe sabit 
de"erde tutulmaktadır. Üre-formaldehit tutkalı ve furfuril alkol ile yapılan geleneksel üre-for-
maldehit furan reçinelerinde azot miktarı de"i%kenlik göstermektedir. A%a"ıda yer alan Çizelge 
1’de geleneksel reçine ile CS 4426 reçinelerinin ürün spesifikasyon de"erleri yer almaktadır.

Laboratuvarda yapılan reçine performans çalı%malarında hem yeni kum hem de rejenere kum 
numuneleri kullanılmaktadır. Laboratuvarda yer alan kum numunelerine ait test sonuçları Çizel-
ge 2’de yer almaktadır.
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Ç"zelge 2 :  Laboratuvar testler!nde kullanılan kum test sonuçları

Ç"zelge 3 :  Rejenere ve yen! kum !le yapılan kesme dayanım test!, N/cm2

Ç"zelge 4 :  Yen! kum !le yapılan kesme dayanım test!, N/cm2

Ç"zelge 5 :  EN GJS 500 dökme dem!r ala%ımın

Ç"zelge 6 :  Dökülen parçanın farklı bölgeler!nden alınan % azot de"erler!

Maça dayanım testinde reçine miktarı kuma göre % 1.0, reçineye göre sertle%tirici miktarı % 
40 olarak gerçekle%tirilmi%tir. Ortam sıcaklı"ı ve kum karı%ım sıcaklı"ı kaydedilmi%tir. Kesme 
dayanım de"erlerinin ölçüm birimi N/cm2 dir. Çizelge 3 ve Çizelge 4’de verilen karı%ım sıcaklı"ı, 
sıyrılma süresi ve saatlere göre verilen dayanım de"erleri birçok defa tekrarlanarak ortalama 
de"erler kaydedilmi%tir.

Dökümhane denemesinde yaygın olarak kullanılan EN GJS 500 dökme demir ala%ımı ile yüzey 
incelemeleri yapılmı%tır (Çizelge 5). Geleneksel reçine ve CS 4426 reçineleri ile kalıplanarak 
alınan döküm parçasından kesitler incelenmi%tir. #ekil 6’da gösterildi"i gibi iç yüzey, döküm 
parçasının ortası ve dı% yüzey olmak üzere üç farklı noktadan 9 adet numune alınmı%tır. Bu 
seçilen bölgelerin ortalama azot miktarı a%a"ıdaki Çizelge 5’de verilmi%tir.
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%ek"l 6 :  Döküm parçasından alınan kes!tler!n bölgeler! !%aretlenm!% hal!

4. GENEL SONUÇLAR
Üre-formaldehit tip furan reçinelerinin özellikleri ve mekanik dayanım de"erleri incelenerek 
azot kaynaklı olu%abilecek hatalara yönelik döküm sonuçları çalı%ılmı%tır. Geleneksel üre-for-
maldehit furan reçineleri ile yeni nesil ürün kar%ıla%tırıldı"ında serbest halde bulunan furfuril 
alkol miktarı daha dü%ük olmasına ra"men yeni nesil CS 4426 reçinesinin dayanım de"erlerinin 
daha yüksek oldu"u görülmektedir. Geleneksel reçine sistemlerinde azot de"eri belli bir aralık-
ta üretilmekteyken yeni yapılan çalı%mada, reaksiyona giren azot kayna"ının bilinmesi ile her 
parti üretimde azot miktarı sabitlenebilmektedir. Rejenere kumda kükürt birikmesini önlemek 
için yeni kum kullanımı artırılabilir veya sıyrılma süresi daha uzun olan organik asitli ve kükürt 
miktarı daha dü%ük sertle%tiriciler seçilebilmektedir. Azot birikmesini önlemek için ise reçinenin 
dü%ük kullanımı ile yüksek dayanım elde edilebilen reçine seçilmelidir. Yeni nesil reçine sistemi 
ile serbest formaldehit de"eri daha dü%ük reçine kullanımına olanak sa"lanarak kum kalıplama 
ortamındaki emisyon de"erleri minimuma indirilmektedir.

5. TE%EKKÜR
Döküm denemesi çalı%malarında bizlere kapılarını sonuna kadar açan Manisa Döküm A.#. ail-
esine ve yeni nesil furan reçinesini kullanarak geli%mesine olanak sa"layan Dirinler Döküm A.# 
ailesine te%ekkürü bir borç biliriz.
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MAGMASOFT !LE KUMA DÖKÜMDE ÜRET!M 
DE#!%KENLER!N!N PROSES SA#LAMLI#I ÜZER!NE ETK!S!

F.Murat AKÇ!N , Baran H. SULAR
MAGMA Bili!im ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. "ti., #stanbul, Türkiye

ÖZET
P!k ve sfero döküm parçaları dünyada b!rçok endüstr!de en çok kullanılan döküm malzemelerdend!r. Özell!kle 
otomot!v ve a"ır sanay! sektörler!nde a"ırlıklı olarak kullanılan p!k&sfero dökümlerden kullanıldıkları alanlara 
göre b!rçok farklı mekan!k özell!klere !ht!yaç duyulmaktadır. Döküm proses safhalarında ve malzeme kal!te-
s!nde gerçekle%en dalgalanmalara göre her döküm parçası b!rb!r!nden farklı mekan!k özell!kler göstereb!l!r. 
Bu özell!kler!n bell! b!r aralıkta tutulab!lmes!, parçalarda gerçekle%en döküm hatalarını azaltıp, üret!m tutarlılı-
"ını arttırmakta ve dolayısıyla daha sa"lam b!r üret!m yapılmasını sa"lamaktadır. Bu çalı%mamızda malzeme 
ve üret!m safhalarında gerçekle%eb!lecek dalgalanmaların, parça kal!tes!ne ve dolayısıyla üret!m sa"lamlı"ına 
etk!s! döküm proses! s!mülasyonunda kurulan sanal deney d!zaynlarıyla !ncelenm!%t!r.

Anahtar Kel"meler: P!k ve Sfero Döküm, Döküm S!mülasyonu, DoE, Deney D!zaynı, Proses Sa"lamlı"ı

ABSTRACT
Cast !ron and duct!le !ron parts are among the most w!dely used cast!ng mater!als !n the world’s many !n-
dustr!es. Some mechan!cal propert!es are needed from gray & duct!le !ron cast!ngs, wh!ch are ma!nly used 
!n the automot!ve and heavy !ndustry, accord!ng to the!r areas of appl!cat!on. Due to the fluctuat!ons !n the 
cast!ng process parameters and mater!al qual!t!es, each cast!ng part may show d!&erent mechan!cal proper-
t!es. Keep!ng these process parameters w!th!n a certa!n range decreases the amount of cast!ng defects and 
!ncreases product!on cons!stency, thus prov!d!ng a more robust product!on. In our study, the e&ects of some 
fluctuat!ons !n mater!al qual!ty and process parameters on the qual!ty of the part and thus, on the robustness 
of the product!on has been exam!ned by the help of v!rtual des!gn of exper!ments (DoE) set up !n cast!ng 
process s!mulat!on.

Keywords: Gray Iron Cast!ng, Cast!ng S!mulat!on, DoE, Des!gn of Exper!ment, Process Robustness
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1. G!R!%
En genel tanımlama ile, %2,1’den daha fazla karbon içeren demir-karbon ala%ımlarına dökme 
demir denir. Dökme demirlerin birçok türleri bulunmaktadır. Bunlar; gri, sfero, beyaz, vermiküler 
ve östemperlenmi% dökme demir olarak sınıflandırılabilirler. Bu sınıfların kimyasal kompozisyon-
larının ve daha da önemlisi içerisinde bulunan grafit %eklinin farklı olmasından ötürü, birbirlerin-
den farklı mekanik özellikler ve performanslar göstermektedir.
Farklı dökme demir sınıflarının birbirinden farklı mekanik özellikler göstermesi normal olmasına 
kar%ın, aynı döküm malzemesi, döküm dizaynı ve kimyasal kompozisyonu içeren döküm potası 
ile dökülen parçalar bile farklı özellikler gösterebilir. Bu farklılı"ın temelinde so"uma hızı, kalıp 
tasarımı, kalıp sertli"i, kimyasal kompozisyonu, a%ılama ve küreselle%me (vermiküler ve sfero 
dökme demir için) uygulamasının etkinli"i ve sıvı maden kalitesi (maden hazırlarken kullanılan 
döngü, hurda ve ferroalyaj malzemelerinin oranları ve kalitesi) bulunmaktadır.
Bu çalı%mada kum kalıba dökülen küresel grafitli dökme demir ala%ımı olan bir parça örnek 
olarak kullanılıp, bu de"i%kenlerin etkisi MAGMASOFT döküm simülasyon programı yardımıy-
la incelenmi%tir. Sanal ortamda kurulan deney dizaynlarında; ürün kompozisyonu, a%ılama ve 
küreselle%me etkinlikleri, döküm sıcaklıkları ba%ta olmak üzere birçok parametrenin parça kali-
tesi üzerine etkisi analiz edilmi%tir.

2. DENEYSEL ÇALI%MALAR
2.1. Parça kalitesine etki eden faktörler:
2.1.1. So&uma Hızı
Mikroyapıda so"uma hızı oldukça önemli faktörlerden biridir. Döküm üretiminde so"uma hızına 
müdahale için farklı kum türleri, kalıp kumu nem oranları, so"utucu uygulamaları ve özel kalıp 
boyaları gibi uygulamalar gerçekle%tirilebilir. Parçaların kesit kalınlıkları da temelde so"uma hı-
zlarını etkiler. So"uma hızlarının artması (ince kesitli bölgeler), grafitin mikrayapıya çökelirken 
olu%turaca"ı çekirdek sayısının (nodül sayısının) artması yönünde destekler. Daha yava% so"u-
malarda, karbon çekirdek olu%turmak yerine, olu%mu% çekirdeklerin büyümesine ve daha büyük 
tanelerin olu%masına ve mekanik özelliklerin dü%mesine sebep olur.

2.1.2. Kimyasal Kompozisyon:
Küresel grafitli dökme demirlerin içeri"inde bulunan ana elementler karbon, silisyum ve mag-
nezyum olarak sıralanır. Bu elementlerin oranı, döküm parçasının nihai mikroyapısında bulun-
acak fazları ve miktarlarını, dolayısıyla döküm parçanın gösterece"i mekanik özellikleri etkiler. 
Bu elementlerin dı%ında döküm parçasında istenen mekanik özelliklere ve mikroyapılara (örnek 
olarak perlit yapıcı etki gösteren ve mukavemeti arttıran bakır (Cu) gibi) göre di"er elementler-
le ala%ımlandırılabilir. [1]

Katıla%ma esnasında sadece hacim daralmasına u"rayan birçok metal ala%ımının tersine, pik 
ve sfero parçaların içeri"inde bulunan karbonun mikroyapıya saf karbon (grafit) olarak çökelt-
ilebilmesi durumunda hacim genle%mesi de ya%anmaktadır. Bu hacim genle%mesi, sıvı fazdan 
katı faza geçi% esnasındaki hacim daralmasını telafi ederek olu%abilecek çekinti bo%luklarını da 
kısmen telafi eder. Dolayısıyla kimyasal kompozisyon döküm parçasının sadece mikroyapısal 
özelliklerinde de"il, makro düzeydeki kalite problemlerinin önlenmesinde de rol oynar.

2.1.3. Kalıp Tasarımı:
Kalıp tasarımı içerisinde en önemli komponentler, kalıbın dolumunu ve sonrasında gerçekle%en 
katıla%ma ve so"uma evrelerini en çok etkileyen: dü%ey yolluk, yatay yolluk, yolluk giri%leri (me-
meler) ve besleyicilerdir. Çalı%mamızda sabit bir kalıp tasarımı alınarak sadece proses de"i%ken-
lerine odaklanılmı%tır.
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%ek"l 2.1. : Kalıp tasarımı ve komponentler

%ek"l 2.2. : Kalıp tasarımı ve komponentler!n farklı perspekt!f görüntüsü

2.1.4. Kalıp Sertli&i:
Kalıp ne kadar grafit genle%mesine kar%ı koyabilecek sertlikte olursa, katıla%ma esnasında 
parça içerisinde olu%abilecek çekinti bo%lukları o kadar az görülmektedir. Bunun sebebi ise 
grafit çökelmesi esnasında olu%an iç basınca kalıp duvarları tarafından kar%ı koyulabilmesi ve 
bu sayede basıncın parçanın kendi içerisinde olu%abilecek gözenekli yapının sıkı%tırılmasında 
kullanılabilmesidir.

2.1.5. A$ılama:
Demir-karbon denge diyagramından bilindi"i üzere dökme demirlerin içerisindeki karbon, 
mikroyapıya saf karbon (grafit) veya Fe3C (sementit) olarak çökelebilir. Pik ve sfero döküm 
parçalarından beklenen mekanik performansın elde edilebilmesi için çok kırılgan ve sert olan 
Fe3C (sementit) fazı istenmemektedir. Bu sebeple karbonun grafit olarak çökelmesini destekle-
mek amacıyla sıvı madene “a%ılama” yapılır. A%ılayıcının içindeki elementler oksitlenerek kar-
bon için uygun bir çekirdek olu%turarak grafit çekirdeklenmesini destekler. Burada kullanılan 
a%ılayıcının türü, miktarı ve uygulanı% %ekilleri (Potada, kalıpta veya tel a%ılama gibi.) de döküm 
parçanın kalitesi üzerinde etkilidir.

2.1.6. Kesit Boyutu:
Kesit boyutları temelde so"uma hızlarını (“2.1.1 So"uma Hızı” bölümüne bakınız) etkilemesi 
nedeniyle döküm parçasının özelliklerini etkilemektedir. Çalı%mamızdaki tüm denemelerde 
aynı parça ve döküm dizaynı kullanılmı% olup, so"uma hızının etkisi sadece kalıp nem oranları 
de"i%tirilerek irdelenmi%tir.

2.2. Deneysel Tasarım
Tüm bu etkenlerin parça kalitesi üzerindeki etkilerini incelemek adına sanal deney dizaynı (DoE) 
kurulmu%tur. Böylelikle deneyde kullanılacak olan bütün de"i%kenlerin de"erleri birbirleriyle 
e%le%tirilerek tüm kombinasyonlar denenmi%tir. DoE çalı%mamız sonrasında de"i%kenlerimizin 
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hangi de"erlerinin belirledi"imiz hedefler do"rultusunda optimum sonuçlar verece"i bulun-
mu%tur. Ayrıca de"i%kenler ile hedeflerimiz arasındaki korelasyonlar da incelenmi%tir.

2.2.1. Kullanılan De&i$kenler:
Proje yapılırken birçok farklı de"i%ken kullanılıp bu de"i%kenlerin sonuçlara yansımaları incelen-
mi%tir. Bu de"i%kenler ise döküm sıcaklı"ı, kalıp sertli"i, a%ılama verimlili"i, a%ılama kabiliyeti, 
kimyasal analizdeki de"i%imler (C, Cu, Si olmak üzere), kalıp nem oranıdır.

‘Stable Mold’ (Dayanımı Yüksek Kalıp, örnek : Reçineli kum kalıp ) ve ‘Weak Mold’ (Dayanımı 
Dü%ük Kalıp, örnek : el ile dövülmü% ya% kum kalıbı) olmak üzere iki farklı kum sertli"i kullanıl-
maktadır.

Magmasoft® içerisinde a%ılamayı tanımlayabilmek için ilgili iki parametre bulunmaktadır : 
“Treatment Yield”(a%ılama verimlili"i) ve “Graphite Precipitation” (Grafit çökelmesi). “Treat-
ment Yield” daha çok a%ılamanın etkinli"ini betimler. Gerçek a%ılama prosesinde a%ılamanın 
ne zaman ve nasıl yapıldı"ıyla (örnek : transfer potasında, döküm potasında veya kalıp içer-
isinde gibi) ilintilidir. Neticesinde olu%acak grafit çekirdek sayısını etkiler. “Graphite Precipita-
tion” (Grafit çökelmesi) ise a%ılama içeri"indeki elementlerin çökelen grafit miktarını ne kadar 
destekledi"ini belirler.

Kalıp nem oranları için kumun kompozisyonu içerisinde yer alan su içeri"inin a"ırlık yüzdeleri 
için farklı de"erler kullanılmı%tır. Bu de"erler % a"ırlık cinsinden olup, % 2, % 3.50, % 4 olmak 
üzere üç farklı de"er kullanılmaktadır.

2.2.2. Hedefler:
Üretimde ölçülebilir de"i%kenlerin proses üzerindeki etkisi ara%tırılırken, genel kalite beklentileri 
yani hedefler belirlenmi%tir. Projede kullanılan bu de"i%kenler ile birlikte hedefler parça üzer-
indeki çekintileri minimum seviyelere indirmek, uzamayı arttırmaktır. #ekil 2.7.’de hedeflerin 
program üzerinde tanımlamaları görülmektedir.



360

3-BULGULAR 
3.1.Deney Sonuçları
3.1.1. Kimyasal Analizin Sonuçlara Etkileri:

Bir korelasyon matrisi birkaç diyagramdan olu%maktadır. Tüm sonuç veya de"i%ken de"erlerin 
bir özetini ve bunların birbirine olan etkilerini (ana etkileri) göstermektedir. Böylece, her bir 
de"i%ken ve hedef arasındaki ili%kilere genel bir bakı% elde edilebilmektedir.

Matris alanları içinde, hedeflerin korelasyonu renk kodludur. Da"ılım koordinatlarını ve e"ilim 
e"rilerini (ana etkileri) göstermektedir. Kırmızı renk, pozitif bir gradyana (de"erlerde kar%ılıklı 
artı%) kar%ılık gelir, mavi renk ise negatif bir gradyan anlamına gelmektedir (bir de"erin azal-
ması, di"erinin yükselmesi). Gri renk, parametreler arasında neredeyse hiç ili%ki olmadı"ını 
göstermektedir.

#ekil 3.1.’de bulunan korelasyon matrisleri incelendi"inde çekintiyi en çok etkileyen elementin 
karbon oldu"u, silisyumun ise karbona göre dü%ük miktarlarda etkisi oldu"u, bakır elemen-
tinin ise en dü%ük etkiye sahip oldu"u görülmektedir. Karbon miktarının çekintiye etkileri gö-
zlemlendi"inde karbon % 3.40 miktarında ürün kompozisyonunda bulundu"unda çekinti en 
fazlayken, % 3.50 miktarına çıktı"ında çekinti miktarı azalır ve minimum çekinti gözlemlenir. 
Karbon miktarı biraz daha arttırılıp % 3.60 de"erine çıkarıldı"ında ise çekinti tekrardan artmak-
tadır. Buna göre çekintiyi en aza indirmek için kullanılacak optimum de"er % 3.50 karbondur. 
Uzamaya olan etkileri incelendi"inde ise bakır miktarının artı%ıyla birlikte uzamanın azaldı"ı, 
karbon ve silisyum miktarlarının artı%ıyla birlikte uzamanın arttı"ı görülmektedir.
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‘Main E&ect’ (‘Ana Etki’) türündeki bir grafik, de"i%kenlerin hedeflere ula%ma üzerindeki etkil-
erini göstermektedir.

#ekil 3.2.’de görüldü"ü üzere karbon miktarının % 3.40 de"erinden % 3.50 de"erine çıkarıldı"ın-
da çekinti azalırken, % 3.60 de"erine çıkarıldı"ında çekinti artmaktadır. Silisyum için % 2.30 
de"erinden % 2.40 de"erine çıkarken çekintinin azaldı"ı ve % 2.50 de"erine çıkarıldı"ında 
ise çekintinin azalmaya devam etti"i görülmektedir. Bakırın çekinti üzerindeki etkisi ise yok 
denecek kadar azdır.

#ekil 3.3.’de yukarıda ana etki grafikleri bulunan (#ekil 3.2.) karbon miktarına göre çekinti etkisi 
sonuçlar bölümünde görülmektedir.
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Karbonun ve silisyumun ürün kompozisyonu içerisindeki miktarının artmasıyla birlikte uzama 
düzenli artı% göstermektedir. Bakırın miktarı arttı"ında ise uzama azalmaktadır.
Bakırın uzamaya etkileri incelendi"inde;

Bakır perlit yapıcı elementlerin ba%ında gelmektedir. Perlit karı%ımı içerisinde bulunan ferrit ve 
sementit yapı dolayısıyla mekanik dayanımı ve sertli"i yüksek bir yapıdır.
Kullanılan bakırın artı%ıyla birlikte yapıda perlit artı%ına ba"lı olarak mekanik dayanım ve sertlik 
artarken, uzama azalmaktadır.

Karbonun uzamaya etkileri incelendi"inde;

Karbon grafitin yapıta%ıdır. Karbon miktarı arttıkça grafit kürelerinin kapladı"ı alan artmaktadır. 
Grafitin kapladı"ı alan arttıkça matris yapı içerisindeki perlitin yeri oldukça azalmaktadır. Bu du-
rum perlit yapıdan uzakla%ıp ferrit yapıya do"ru dönü%üm göstermektedir. Ferrit yapıya daha 
çok yakla%ılan bu durumda mekanik dayanım ve sertlik azalırken, malzemenin sünekli"i ve uza-
ma miktarında artı% görülmektedir.
Silisyumun uzamaya etkileri incelendi"inde;

Silisyum grafit yapıcı bir elementtir. Sıvının içerisinde bulunan karbonların grafit formda çökelm-
esini sa"lamaktadır. Bu durum karbonun karbür formunda çökelmesini önlemektedir. Karbonun 
karbür yerine grafit formunda çökelmesiyle birlikte yapı ferrite dönmektedir. Böylelikle olu%an 
yapının mekanik dayanımı ve sertli"i azalırken, sünekli"i ve uzama miktarı artı% göstermektedir. 
[2]
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 3.1.2. Grafit Çökelmesi ve A$ılama Verimlili&inin Sonuçlara Etkileri
A%ılama verimlili"i arttıkça uzamanın arttı"ı ve çekintinin neredeyse etkilenmedi"i görülmek-
tedir. Grafit çökelmesinin artması ile çekintinin aza indirildi"i, uzamanın ise de"i%medi"i 
görülmektedir.

Grafit çökelmesinin artmasıyla uzamanın artması beklenirken, programın hesaplama algorit-
masında bu etkinin hesaplanmadı"ı görülmektedir.

Grafit çökelmesinin artmasıyla katıla%ma esnasında iç basınç artmaktadır. Artan iç basıncın et-
kisiyle çekinti azalmaktadır.

A%ılama verimlili"inin artmasıyla mekanik özelliklerde iyile%meler görülmektedir. Buna ba"lı 
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olarak bulunan sonuçlarda çekinti azalmakta, uzama ise artmaktadır. [3]
Alınan sonuçlara göre; kalıp nem oranının % 3.5 seviyesinde en yüksek çekinti görülürken kalıp 
nem oranı % 2 ve % 4 seviyelerinde çekintinin azaldı"ı ve aynı oldu"u görülmektedir. Kalıp nem 
oranı arttıkça çekintiye olan e"ilimin artması beklenirken simülasyon çalı%masında % 2 kalıp 
kumu nem oranında bu etki gösterilememi%tir.

Döküm sıcaklı"ının artı%ıyla birlikte çekintinin arttı"ı görülmektedir. Döküm sıcaklı"ının artı%ıy-
la birlikte kalıp malzemesinin ısıl genle%mesi ve kalıp duvarı hareketinin ba%lama zamanı et-
kilenmektedir. Dolayısıyla kalıp duvarlarındaki basınç dü%ü% göstermektedir. Buna ba"lı olarak; 
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döküm sıcaklı"ı arttıkça, çekinti artmaktadır.
Kalıp sertli"inin azalmasıyla çekintinin arttı"ı görülmektedir. Kalıp kumu sertli"i arttırıldı"ında, 
kalıp geni%lemesinde ve dolayısıyla çekintinin olu%umunda ciddi oranlarda dü%ü% görülmekte-
dir.
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Döküm sıcaklı"ının artı%ıyla birlikte uzamanın arttı"ı görülmektedir. Kalıp nem oranının art-
masıyla uzama azalma göstermektedir. Kalıp sertli"inin etkisi simülasyonda hesaplanmamı%tır.

4. TARTI%MA VE SONUÇ
Bulgular bölümünde de bahsedildi"i gibi iki hedefimiz olan “%Uzama” nın yükseltilmesi ve 
“çekinti bo%luklarının” minimize edilmesine her de"i%kenimiz farklı etkiler göstermi%tir.

Kalıp kumundaki nem oranı “%Uzama” miktarlarında çok büyük etki gösterirken, çekinti bo%luk-
larında çok az bir etki görülmü%tür. Di"er yandan karbon ve silis de"erlerinin artması her iki he-
defimizi de do"ru orantılı olarak iyile%tirmi%tir. Dolayısıyla bir proses parametresindeki de"i%ik-
lik bir hedefimizi iyile%tirip, bir ba%ka hedefimizi kötüle%tirebilir.

Özetle sfero döküm parçalarından kar%ılaması istenen kabul kalite kriterleri hepsinin sa"lana-
bilmesi için birçok proses parametresi bir arada de"erlendirilmeli ve tüm hedefler için optimum 
bir “çalı%ma aralı"ı” belirlenerek sa"lam bir proses olu%turulması döküm kalitesi açısından çok 
büyük önem arz etmektedir.
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TEMPERLEME SICAKLI#ININ HAVADA SERTLE%T!R!LM!% 
2,25CR-0.35MO ÇEL!#!N!N M!KROYAPI VE MEKAN!K 

ÖZELL!KLER!NE ETK!S!N!N  !NCELENMES!
aFaruk ÖZTÜRK, a!smail ALKAN, bU$ur GÜROL, aMehmet UYSAL

a Sakarya Universitesi, Metalurji & Malzeme Mühendisli$i, Sakarya, Türkiye
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ÖZET
De"!rmen ocaklarında kullanılan astar plakaları !ç!n uygun ısıl !%lem %artlarının bel!rlenmes!, astar ömrünü art-
tırmak ve buna ba"lı olarak da bakım mal!yetler! dü%ürmek adına hayat! önem ta%ımaktadır. Yanlı% ısıl !%lem 
uygulamaları erken kırılmalara ve a%ırı hızlı a%ınma g!b! durumlara sebeb!yet vereb!lmekted!r. Bu da operas-
yonel mal!yetler!n artmasına ve %!rketler!n gel!r kaybına sebeb!yet vermekted!r. Bu çalı%mada astar plakala-
rının üret!m!nde kullanılan 2,25Cr-0.35Mo çel!"!n!n farklı temperleme sıcaklıklarında m!kro yapı ve mekan!k 
özell!klere etk!s! !ncelenerek opt!mum ısıl !%lem %artlarının bel!rlenmes! hedeflenm!%t!r. Geleneksel kum kalıba 
döküm yöntem! !le üret!m! gerçekle%t!r!len 60x60x150mm boyutlarındak! numunelere 900°C’de 3 saat ös-
ten!zasyon ısıl !%lem! uygulandıktan sonra numuneler döner tabla üzer!nde havada so"umaya bırakılmı% ve 
akab!nde 3 farklı sıcaklıkta (450°C, 550°C ve 650°C) 6 saat boyunca temperleme ısıl !%lem! uygulanmı%tır. 
Elde ed!len sonuçlar net!ces!nde, artan temperleme sıcaklı"ı !le numuneler!n akma mukavemet!, çekme mu-
kavemet! ve sertl!k de"erler! azalırken, uzama ve darbe de"erler! artı% gösterm!%t!r. Böylece tasarım mühen-
d!sler!ne astar plakalarının boyut, %ek!l ve üzer!ler!ne uygulanan darbe %!ddet!ne ba"lı olarak uygun ısıl !%lem 
%artlarının seç!leb!lmes! !ç!n nümer!k b!lg!ler sa"lanmı%tır.

ABSTRACT
Determ!nat!on of the heat treatment parameters of l!ners used m!lls has an !mportant role !n !ncreas!ng the 
l!fet!me of l!ners and decreas!ng the ma!ntenance costs. Wrong heat treatment appl!cat!ons causes early 
breakage and fast wear problems. And th!s causes !ncrease !n operat!onal costs and revenue losses. The a!m 
of th!s study !s determ!nat!on of opt!mum heat treatment parameters by exam!n!ng the e&ects of d!&erent 
temper!ng temperatures of 2,25Cr-0,35Mo steel to m!crostructure and mechan!cal propert!es. The austen!-
zat!on heat treatment process at 900°C/3 hours and after cool!ng !n a!r on the rotary table performed to 
60x60x150mm samples wh!ch were casted by sand cast!ng method and then temper!ng performed at 3 
d!&erent temperatures at 6 hours (450, 550 and 650°C). Accord!ng to the obta!ned results; y!eld strength, 
tens!le strength, hardness values decreased and elongat!on and !mpact values !ncreased. By th!s way, nume-
r!cal !nformat!on prov!ded to des!gn eng!neers for the select!on of heat treatment parameters accord!ng to 
d!mens!ons, shape and !mpact sever!ty.

Keywords: Cr-Mo Steels, Temper!ng, Mechan!cal Propert!es, M!crostructure
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1. G!R!%
De"irmen ocaklarının yan duvarlarında kullanılan astar plakalarında birinci öncelik olarak yük-
sek sertlik ve a%ınma direnci özellikleri beklenirken, alt tabanda bulunan astar plakalarında ise 
yeterli darbe direnci göstermeleri birinci önceliktir. Bu nedenle, erken a%ınma ve kırılma prob-
lemlerinin önüne geçebilmek için alt tabanda kullanılan astar plakalarında optimum sertlik ve 
tokluk ili%kisi beklenir. Çünkü, kendinden beklenen süreden daha kısa zamanda a%ınan ve ya 
kırılan astarların yenileriyle de"i%imi uzun zaman alan bir faaliyet oldu"undan ve bu süre bo-
yunca ö"ütme aletleri devre dı%ı kaldı"ından, bu durum madencilik endüstrileri için oldukça 
a"ır ekonomik kayıplara neden olmaktadır [1,2,3].

Endüstriyel uygulamalarda kullanım yeri ve amaçlarına ba"lı olarak astar plakaların üretiminde 
genel olarak Tablo 1’de kimyasal bile%imleri ve sertlik aralıkları verilen östenitik manganlı çe-
likler, yüksek kromlu çelikler, dökme demirler ve Cr-Mo çelikleri kullanılmaktadır. Fakat, ba%ta 
demir cevheri de"irmenleri olmak üzere, yüksek darbe toklu"u gerektiren taban astarlarında 
hem yüksek a%ınma direnci göstermeleri hem de dü%ük üretim maliyetleri nedeniyle en yay-
gın olarak orta karbonlu martenzitik Cr-Mo çelikleri kullanılmaktadır [3]. Bu çeliklerde en iyi 
a%ınma direnci ve darbe toklu"u kombinasyonu dü%ük beynit ve yüksek oranda temperlenmi% 
martenzit yapısı ile mümkün olmaktadır [4,5]. Bunun için de parça kalınlı"ına ba"lı olarak ös-
tenizasyon i%leminden sonra basınçlı ve ya sakin hava ile so"utulur ve hemen ardından tem-
perleme i%lemine tabi tutulurlar. So"utma ortamı olarak su ve ya" kullanımı kesinlikle tavsiye 
edilmez. Çünkü, Cr-Mo çelikleri, yüksek karbon içerikleri, zayıf ısı iletkenlikleri ve yüksek sıcaklık 
plastisiteleri nedeniyle zayıf %ok direnci göstermektedir. Bu da a%ırı hızlı so"utma ortamlarında 
(su ve ya") sertle%tirilmeleri durumunda döküm parçaların çatlamasına sebebiyet vermektedir 
[6]. Bu çalı%mada, 2,25Cr-0,35Mo çeliklerinin temperleme sıcaklı"ına ba"lı olarak mikro yapı 
ve mekanik özelliklerinin incelenmesi ve bu sayede astar plakalarının kullanım alanlarına uy-
gun özellikte ısıl i%lem %artlarının belirlenebilmesi için tasarım mühendislerine nümerik verilerin 
sa"lanması hedeflenmi%tir.

2. DENEYSEL ÇALI%MALAR
Deneysel çalı%malarda kullanılan 60X60X150mm boyutlarındaki döküm numuneleri dü%ük fos-
for ve kükürt ihtiva eden çelik hurdalarıyla beraber standart silis, mangan, krom ve molibden 
ferro-alyajları kullanılarak atmosfere açık 3500 kg kapasiteli endüstriyel ölçekli indüksiyon oc-
a"ında üretilmi%tir. Numunelere ait kimyasal bile%im Tablo 2’de verilmi%tir.
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Döküm sonrası numuneler 250-350 °C sıcaklık aralı"ında kalıptan çıkartılarak besleyici ve yol-
luk kesim prosesine tabi tutulmu%tur. Sonrasında ise tüm numunelere 950 °C’de normalizasyon 
ısıl i%lemi uygulanmı%tır. Daha sonra 900 °C’de 3 saat östenizasyon ısıl i%lemine tabi tutulan 
numuneler hızlı bir %ekilde fırından çıkartılarak döner sehpa üzerinde havada so"umaya (HS) 
bırakılmı%tır. Havada sertle%tirme ısıl i%leminin hemen akabinde ise oda sıcaklı"ına kadar so"uy-
an numunelere Ac1 sıcaklı"ının altında ayrı ayrı üç farklı sıcaklıkta (450 °C, 550 °C ve 650 
°C) 6 saat temperleme ısıl i%lemi uygulanmı%tır. Tüm ısıl i%lem süreçlerinde döküm numuneleri 
ısınırken çekirdek ve yüzey arasında sıcaklık farkları ve dolayısı ile ekstra gerilim olu%maması 
için ısıtma rampası olarak saatte 100 °C sıcaklık artı%ı seçilmi%tir. Uygulanan ısıl i%lemler #ekil 
1’de gösterilmi%tir.

Deneysel çalı%malar sonucunda elde edilen numunelerin ısıl i%lem öncesi ve sonrası iç yapılarını 
tespit etmek amacıyla Leica DMI8 marka model optik mikroskop ile ASTM E3-11 (Metalografik 
Numune Hazırlama) ve ASTM E407-07 (metal mikro da"lama) standartlarına göre mikro yapı 
incelemeleri gerçekle%tirilmi%tir. Yine aynı numunelere mekanik özelliklerinin tayini için ısıl i%lem 
öncesi ve sonrası DIN 50125 standardına göre 3’er adet çekme testi, ISO 148-1 standardına göre 
3’er adet darbe çentik testi ve ASTM E18 standardına göre sertlik testi uygulanmı%tır. Sertlik 
testleri için on farklı noktadan ölçüm yapılmı% olup, bunların ortalaması baz alınmı%tır.

3. BULGULAR
#ekil 2’de döküm sonrası ısıl i%lemsiz numuneleri mikro yapı görüntüleri gösterilmektedir. Genel 
mikro yapının homojen olmayan tipik bir beynitik ve martenzitik döküm yapısından olu%tu"u 
dü%ünülmektedir. $laveten tane sınırları boyunca çökelmi% perlit görünümlü karbür a"larının 
varlı"ı görülmektedir.
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#ekil 3’de 910°C’de 3 saat östenizasyon i%leminden sonra döner tabla üzerinde havada so"u-
maya bırakılmı% numuneye ait mikro yapı görüntüleri verilmi%tir. Yapı henüz dönü%ümü tamam-
lanmamı% kalıntı östenitlerle beraber martenzit fazından olu%maktadır. Resimlerde koyu renkte 
görülen yapılar plaka martenziti, beyaz renkte olan kısımlar ise optik mikroskopta görüntülen-
mesi zor, kalıntı östenit fazını göstermektedir.

#ekil 4, 5 ve 6’ da sertle%tirme ısıl i%leminden sonra sırasıyla 450°C, 550°C ve 650°C’de 
gerçekle%tirilen temperleme i%lemi sonrası elde edilen mikro yapı görüntüleri verilmi%tir. Bu 
a%amada birincil martenzitlerle kalıntı östenitler arasında gerçekle%en karbon difüzyonu ned-
eniyle birincil martenzitlerin karbon kaybetmesi ile her üç sıcaklıkta da temperlenmi% martenzit 
yapısının olu%tu"u görülmektedir [7,8].

#ekil 7a’da numunelerin temperleme sıcaklı"ına ba"lı olarak sertlik ve tokluk de"erlerindeki 
de"i%im gösterilmektedir. #ekil incelendi"inde, en yüksek sertli"e ve en dü%ük toklu"a havada 
sertle%tirilmi% HS numunesinin sahip oldu"u görülmektedir. Öte yandan, 450 °C sıcaklıktan 
650°C’ye kadar artan temperleme sıcaklı"ıyla birlikte numunelerin sertlik de"erleri büyük oran-
da dü%erken, tokluk de"erleri ve uzama yüzdeleri aynı oranda artmaktadır. 450°C’de elde edilen 
%4,38’lik uzama de"eri, 650°C temperleme sonrası %17,33’e yükselmi%tir. Havada sertle%tirilm-
i% numune 58,3 HRC sertli"e sahip iken, aynı çelik 450°C sıcaklıkta temperlendi"inde sertli"i 
%16,8 azalarak 48,5 HRC’ye, 550 °C sıcaklıkta temperlendi"inde %29,2 azalarak 41,3 HRC’ye, 
650 °C sıcaklıkta temperlendi"inde ise %55 azalarak 26,2 HRC’ye dü%mü%tür. Buna ba"lı olar-
ak da havada sertle%tirilmi% numunenin toklu"u 3,5 J iken, temperleme sıcaklı"ının 650 °C’ye 
çıkartılması ile %685 oranında artarak en yüksek de"eri olan 27,5 J’e ula%mı%tır.

#ekil 7b’de çekme deneyine tabi tutulan numunelerin farklı temperleme sıcaklı"ına ba"lı olar-
ak çekme dayanımı, akma dayanımı ve yüzde uzaması de"i%imleri gösterilmektedir. Havada 
sertle%tirme ısıl i%leminden sonra 450 °C’de temperleme i%lemi ile numunelerin akma ve çekme 
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dayanımı de"erlerinde sırasıyla %43 ve % 62 oranında artı% meydana gelmi%tir. Fakat, temper-
leme sıcaklı"ının 550 ve 650 °C’ye artırılmasıyla çekme dayanımı de"erlerinde %18 ve %43 or-
anlarda dü%ü% gözlenmi%tir. Aynı %ekilde; 450°C’de temperleme i%leminin sonunda 1407,3 MPa 
olan akma dayanımı de"eri, temperleme sıcaklı"ının 550°C ve 650°C’ye artırılmasıyla, sırasıy-
la %20 ve %46,5 oranında dü%ü% göstermi%tir. Bu nedenle en yüksek çekme dayanımı de"eri 
1601,9 MPa olarak en dü%ük temperleme sıcaklı"ı olan 450 °C’de elde edilmi%tir.

SONUÇ
Bu çalı%mada, de"irmen ocaklarındaki astar plakalarının üretiminde kullanılan 2,25Cr- 0,35Mo 
çeli"inin havada sertle%tirme i%leminden sonra, 450, 550 ve 650 °C olmak üzere üç farklı sı-
caklıkta temperleme i%lemi uygulanmı% ve numunelerin mekanik özelliklerindeki de"i%im in-
celenmi%tir. Elde edilen sonuçlar neticesinde, artan temperleme sıcaklı"ı ile birlikte numune-
lerin mikro yapısında meydana gelen faz dönü%ümlerine ba"lı olarak sertlik, çekme ve akma 
dayanımı de"erlerinde dü%ü% olurken, kopma uzaması ve tokluk de"erlerinde artı% meydana 
geldi"i görülmü%tür. Buna ba"lı olarak da 650 °C’de yapılan temperleme i%leminde elde edilen 
tokluk de"erinin toklu"un birinci ön planda oldu"u astar plakalarının üretiminde daha i%levsel 
oldu"u görülmü%tür.

Ayrıca uygulanan üç temperleme i%lemi de, tasarım mühendisleri için farklı ko%ul ve ortamlarda 
çalı%acak astar plakaları açısından bir referans göstermektedir. Bu durumda farklı temperleme 
sıcaklıkları ile elde edilen farklı tokluk de"erleri, astar plakalarının maruz kaldı"ı maden tipi, 
darbe %ekli ve makine içindeki konumlanı% biçimi / montaj %ekli açılarından tercihte önem arz 
edebilmektedir.

ÖNER!LER
Optimum sertlik ve tokluk ili%kisinin 550 ve 650 °C aralı"ındaki bir temperleme sıcaklı"ında 
elde edilece"i dü%ünülmektedir. Bu nedenle bir sonraki çalı%malarda 600 °C’de gerçekle%tirilen 
temperleme i%leminin mikro yapı ve makanik özelliklere etkisi incelenecektir.
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METAL DÖKÜM SEKTÖRÜNDE OTOMOT!V ÜRET!M 
S!STEMLER!N!N VE YALIN ÜRET!M TEKN!KLER!N!N 

UYGULANMASIYLA ELDE ED!LEN PERFORMANS ARTI%IYLA 
REKABETÇ!L!#!N VE SÜRDÜRÜLEB!L!RL!#!N ARTTIRILMASI

Ümmet AYYILDIZ
Prometal Hafif Metaller Döküm San. Ve Tic. LTD. "T#., Bursa, Türkiye

ÖZET
Döküm sektörünün temel 3 yapı ta%larından olan enjeks!yon mak!neler!, mak!nelerde sıvı metal! %ek!llend!r-
mek üzere kullanılan metal kalıplar ve ürünü elde etmek !ç!n kullanılan hammadde özell!kler! üzer!ne sıklıkla 
ara%tırma, denemeler ve gel!%t!rmeler yapılmaktadır. Bu alanlarda ayrı ayrı makale ve b!l!msel çalı%malara 
kolaylıkla er!%!leb!l!rken sektörün b!r s!stem dah!l!nde, sıfır hata pol!t!kasıyla, de"!%kenl!"! çok fazla olan !nsan 
faktörüyle sektöre uygun tüm süreçler!n b!rb!r!yle uyumunu gözeten sektörel üret!m s!stem! kurulumunda 
Toyota üret!m s!stem!, Renault-N!ssan üret!m s!stem!nden faydalanarak yalın üret!m tekn!kler!n!n kullanılma-
sına ba%lanmı%tır. Yalın dönü%üm ve çıktıları sayes!nde azalan stok mal!yet!, azalan kal!tes!zl!k mal!yetler!, !y!-
le%t!r!len özel sevk!yat mal!yetler!, !nsan hayatına etk! eden ürün kal!tes! !ç!n sıfır hata çalı%maları ve sonuçları 
ve tüm bunlarla artan mü%ter! memnun!yet!yle döküm sektöründe performans arttırma yöntemler! devreye 
alınarak karlılık arttırılmı%tır. 

ABSTRACT
Frequently researches, tr!als and developments are carr!ed out on !nject!on mach!nes, wh!ch are among 
the three bas!c bu!ld!ng blocks of the cast!ng !ndustry, metal molds used to shape l!qu!d metal !n mach!nes, 
and the raw mater!al propert!es used to obta!n the product. Wh!le !nd!v!dual art!cles and sc!ent!f!c stud!es 
!n these areas are eas!ly access!ble, the !ndustry !s w!th!n a system, w!th a zero defect pol!cy, w!th a lot of 
human factors, !n the sectoral product!on system that observes the harmony of all processes su!table for 
the sector, Toyota product!on system, Renault-N!ssan Product!on System to use lean product!on techn!ques 
has been started. Thanks to the lean product!v!ty and outputs, decreas!ng !nventory costs, decreas!ng poor 
qual!ty costs, !mproved sh!pp!ng costs, zero error stud!es and results for product qual!ty a&ect!ng human 
l!fe, and w!th all these, performance !mprovement methods !n the cast!ng sector have been put !nto use and 
prof!tab!l!ty has been !ncreased.

Keywords: lean product!v!ty, v!sual management, qual!ty systems, standard!zat!on management
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1. DÖKÜM SEKTÖRÜNDE YALIN ÜRET!M S!STEMLER!
Üretim sektörü fark etmeksizin tüm i%letmeler tedarik zincirinin süreçlerinde çe%itli kayıplar 
ya%amaktadırlar. Bu kayıplar ise bazen maliyet kaybı, bazen ise motivasyon kaynaklı yetkin-
liklerin yitirilmesi olabilmektedir. Kayıp ne olursa olsun ortaya çıkan en büyük risk ise mü%teri 
kaybı olmaktadır. Tedarik zincirinin süreçlerinde ortaya çıkan kayıpların sonucu olarak kar%ımıza 
çıkan mü%teri memnuniyetsizli"i bazen mevcut anla%maların devamlılı"ını riske atmakta bazen 
ise yeni ürün devreye alma süreçlerinde rekabetçi olunamamak kaynaklı ortaya çıkabilmektedir.
$%letmelerin ortaya koydukları vizyonları gerçekle%tirebilmeleri, bulundukları sektörlerde lider 
olabilmeleri, çok hızlı ve de"i%ken olan rekabetçi ortamda kendilerine pay elde edebilmeleri 
için her türlü kayıptan kaçınmaları, önlem almaları ve aldıkları bu önlemleri sürdürebilir hale 
getirmeleri esastır. Bu kapsamda en disiplinli çalı%maları otomotiv sektörünün lider firmalarında 
görmekteyiz. Özellikle Ford ile ba%layan üretim teknikleri Toyota Üretim Sistemi kurulumuyla 
tüm firmalara yalın üretim sistemi olarak yaygınla%tırılmaktadır [1]. Bu yaygınla%tırılan faali-
yetlerin tek amacı ise kayıpların yok edilmesinden ziyade mü%teri memnuniyeti olmasıdır. TPS 
sisteminin temel amacı ise sistemlerin mudaların ve sonuç olarak verimlili"in arttırılması an-
lamına gelmektedir. Buradaki temel hedef kaynaklarının tümünün üretim hattına yönlendirilm-
esi ile yüksek kaliteli ürünlerin mü%teriye ula%masıdır, yani mü%teri memnuniyetidir [1]. Pek çok 
i%letme ise mü%teri memnuniyetini farklı algılayıp sürdürülebilirlik hususunda hatalar yapmak-
tadır. Bu hataların bedeli bazen karlılık kaybı olurken bazen ise do"rudan mü%teri ve kelebek 
etkisiyle mü%teri kayıpları olarak kar%ımıza çıkmaktadır. 

Böyle bir gerçeklik ortadayken otomobil firmaları üretim sistemleri kurarak gerekli olan disiplin-
leri kurmu%lar ve yürütmektedirler [1]. Bu faaliyetleri yapmazlarsa rekabette yara alacaklarını, 
geri ça"ırma maliyetleri ve marka imajlarında ciddi kayıplar ya%ayacaklarını bilmekte oldukları 
gibi tüm stratejilerini bu yönde hazırlamaktalar. $%te bu, otomotiv firmalarının kurdukları bu 
üretim sistemleriyle ilk seferde dakikada 1 aracı yüksek kalitede yaptıkları ortadayken bu iyi 
örne"i kopya etmemek olmaz. Bu benchmark aktivitesi zaten pek çok firma tarafından yalın 
üretim teknikleri olarak dikkate alınmakta ve kendi tedarik zincirlerinde pek çok uygulama-
ya yer vererek kayıpların elimine edilmesiyle kazanç sa"lamaya çalı%maktadır [2]. Benchmark 
i%letmenin rekabet gücünü arttırmak, ba%arılı performansa sahip ba%ka i%letmelerin i% yapma 
tekniklerini incelemesi, kendi teknikleri ile kar%ıla%tırması bu kar%ıla%tırma ile elde etti"i bilgil-
eri kendi i%letme içerisinde uygulaması anlamına gelmektedir. Böylece i% dünyasında rekabet 
elde edilmi% olur. Bu rekabetli"in sa"lanması adına yalın teknikler de bir parçadır. Peki ama bu 
yalın teknikler döküm sektöründe ne kadar dikkate alınıyor? Bu sorunun cevabını merak etmi-
yoruz aslında! Çünkü, döküm sektöründe rekabetçili"e katkı sa"layan ve bu sistemi kuranlar her 
yönden kazanç sa"lamakta, birkaç adım daha avantajlı olarak sektörlerinde ilerlemektedirler. 
Döküm sektöründe genel olarak pek çok ara%tırma ve geli%tirme faaliyeti ürün kalitesine yönelik 
olmaktadır. Hafif metaller ba%ta olmak üzere ortaya koyulan uygulamanın sıvı metal kalite-
si, kalıp teknolojisi ve enjeksiyon makinesi üzerinde oldu"u görülmektedir. Tüm bu ara%tırma 
konuları genel olarak para ile satın alma neticesinde süreçlerin optimize edilen noktalardır. Bu 
optimizasyon çe%itli kök nedenlere inerek gerçekle%tirilebilir. Bu tekniklerden biri 4M(Mak-
ine-Malzeme-$nsan-Metot) yöntemidir. Bu tekni"in ana amacı kök neden analizi öncesi problem 
niteli"i ta%ıyan olayın muhtemel nedenlerini bu dört ana madde ba%lıkları altında incelemektir. 
Ancak 4M (makine – malzeme – insan – metot) olarak ele aldı"ımızda yatırım ile iyile%tirme 
yapılan konulardan ziyade metot ve insan faktörü büyük bir bilinmezli"in ve risklerin ya%andı"ı 
hususlardır [3]. Ancak bu hususlar için çalı%ma yapılmaz ve/veya risk yönetimi gerçekle%tirile-
mezse sürdürülebilirlikte ciddi problemler ya%anacaktır. Bu kapsamda döküm sektöründe yalın 
üretim sistemi uygulamaları, öncesi ya%anan sorunlar ve bu sorunlara otomotiv sektörünün 
üretim disiplini uygulamalarıyla nasıl çözümler üretildi"ini açıklayalım. 
1.1 Yalın Üretimsiz Döküm Faaliyetleri ve Ya%anan/Ya%anabilecek Sorunlar: Döküm sektöründe 
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ya%anabilecek sorunlar ortaya koyulan çıktıya göre de"i%mektedir. Burada payla%aca"ımız 
hususlar ise emniyet kemeri parçaların dökülmesine yönelik olacaktır. Konu otomotiv parçasının 
en önemli parçalarından olunca yani insan hayatı söz konusu olunca dökümü sıradan teknikler 
ve organizasyonlarla yapamazsınız! Yapmanız durumunda çok ciddi tedarik zinciri sorunlarıyla 
kar%ıla%ırsınız. 

Öncelikli olarak hafif metaller sektöründe ba%arılı olabilmenin, sürdürülebilirli"in ve rek-
abetçili"in %artı pek çok sektör ve üründe oldu"u gibi mü%teri isteklerine uygun ve istenen 
zamanda parça sevkini sa"layabilmektir. Biz de döküm sektöründe ya%adı"ımız sorunları bir 
dönü%üm projesi olarak ele alarak, süreçlerimizi gözden geçirdik ve geçirmeye devam edilmek-
tedir [4]. Bunu zaten siz de yapıyorsunuzdur. Ancak ortada çok ciddi bir soru vardı. Nasıl olacak 
bu dönü%üm? $lk olarak en temel sorunları ortaya koyarak ba%layalım. 
Iskarta oranlarımız çok yüksek oldu"unda; 
• Extra hammadde tüketimi
• Gereksiz enerji tüketimi
• Sürekli kalıp de"i%imi
• Ekstra proses ve kaynak kullanımları
• Mü%teri gecikmeleri
• Özel sevkiyat maliyetleri 
• Bakiye problemlerine ba"lı hat duru% ceza maliyetleri
• Fazla mesai maliyetleri
• Çalı%anların zihinsel ve fiziksel yorgunlu"a maruz kalması
Kalitesizlik oranı yüksek oldu"unda;
• Mü%teri hata bildirimleri
• Ayıklama maliyetleri
• Geri ça"ırma maliyetleri
• CSL 1-2 kontrol maliyetleri
• Proje durdurma ve blokaja alınma
• Marke ve güven kaybı 
• Motivasyon
• Ekstra lojistik maliyetleri
• Tekrarlı analiz maliyetleri
Sürekli ortaya çıkan arızalar oldu"unda;
• Zamanında yapılmayan bakım aktiviteleri
• Yetersiz bakım birimi
• Gerçekle%emeyen TPM yakla%ımına ba"lı kapasite kayıpları
• Arıza süre ve tekrarların sıklı"ına ba"lı üretim planı aksamaları
• Tekrarlı arıza kaynaklarıyla katma de"ersiz enerji kaybı
Çalı%anlarda motivasyon kaybı oldu"unda;
• A%ırı i% yüküne ba"lı aidiyet duygusunun yitirilmesi
• Zihinsel yorgunlu"un tükenmi%lik duygusuna neden olması
• Ortaya çıkan sorunların süreklili"i, tekrarı ile motivasyon kaybı
• Sorunlardan dolayı ö"renme mekanizmasının durması
• Yetkinliklerin geli%iminin durması
• Yüksek çalı%an sirkülasyonu
• Çalı%an de"i%imine ba"lı kurumun payda%larıyla olan ileti%imin bozulması
• Yüksek e"itim maliyetleri
• Çalı%an de"i%im sürecinde ö"renme sürecine ba"lı kalitesizliklerin çıkması
• Ortaya koyulmayan kök nedenlerin yetersizli"ine ba"lı gereksiz danı%manlık maliyetleri
Bu ve bunun gibi pek çok problemi arttırmak mümkündür. Bu süreçlerde ya%anan her türlü 
problemin nihai sonucu mü%teriye yansımakta ve firmalar için rekabetçilikte orta ve uzun vad-
ede önemli bir olumsuzluk ya%atmaktadır. Peki bu sorunlar için nereden ba%lamalı? Otomotiv 
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sektörü bu sorunları nasıl çözdü gelin onları inceleyelim. 

Döküm Sektöründe Yalın Ev $n%ası: Kayıpların yok edilmesi için ortaya pek çok strateji koyul-
maktadır. Her i%letmenin ise tespitleri ve yol haritası kendisine özgü de"i%iklik göstermektedir. 
Ancak artan rekabetçi ortam, kayıpların fazlalı"ı ve sürdürülebilirlik üzerindeki problemler bi-
zleri farklı çözümlere itmektedir. Bu çözümler arasında bazen danı%manlık aktiviteleri olmak-
ta bazen kendi iç organizasyon çözümleriyle olmaktadır. Hangisi tercih edilirse edilsin %irketin 
en önemli aktivitelerinden biri olan kayıpların azaltılması stratejisi tecrübesiz ki%i , kurum ve/
veya organizasyonlara bırakılamaz. Bunun en temel nedeni ise mevcut sisteminde bozulmasına, 
göstergelerin geriye gitmesinin hızlanmasına neden olacaktır. Dolayısıyla uzun vade stratejileri 
olu%turulması esas olandır.  Bu amaçla i%letme kendi demografik yapısına uygun olarak üretim 
sistemi disiplini kurmalıdır. Aksi halde dı%arıdan alınan her anlık çözümün süreklilik arz etmey-
ece"i bir durum ortaya çıkaca"ı gibi ciddi ilave mali yüklere yani kayıplara neden olacaktır. 
Dolayısıyla özellikle döküm firmaları uzun vade stratejilerine Yalın Üretim Sistemi kurulumunu 
eklemelidirler.

Uzun vade strateji olarak belirtilmesinin temel gerekçesi ise bu alanda otomotiv sektörü aynı 
sistemleri yüksek bütçe ve imkanlarla en 10 yıllık süreçte tamamladıkları ve halen üzerinde 
çalı%tıkları görülmektedir. Ancak bu çalı%ma sayesinde her vardiyada aynı standardı yakalayıp 
süreçlerin yönetimini optimize etmi%lerdir. Bu gerçeklik ve benchmark imkanıyla yola çıkarak 
döküm sektöründe kendi üretim sistemimizi devreye almaya ba%ladık. Adına da Prometal Üre-
tim Sistemi dedik.  Pek çok döküm firmasına bilgi verecek ve ilham kayna"ı olacak ve süreçleri 
için katma de"er yaratacak olan bu dönü%üm adımlarını en temel boyutları payla%alım.

1.2.1 $lk olarak Yönetim ve Organizasyon: Pek çok i%letme bu adımı atlayarak do"rudan 5S veya 
Kaizen ile yalın aktivitelere ba%lamaktadır. Sonrasında ise sürdürülemez bir durumla kar%ıla%ıyor. 
Hatta sürekli olarak her türlü aktiviteyi yapmamıza ra"men bir türlü 5S ‘i koruyamadık, sürdüre-
medik diye %ikayetler duyacaksınız. Bunların temel nedeni yalın tekniklerin birbiriyle olan 
ba"lantılarının kopuklu"udur. Bu kopuklu"u gideren ise sistematik yakla%ımdır. Bu sistematik 
yakla%ımın temelini ise yönetim ve organizasyon adımı olu%turur. Peki bu adımdan beklenen 
nedir ve nelere dikkat edilmelidir? Bu adımı öncelikle iki kategoride olu%turuyoruz. 
• Takım Çalı%ması (Teamwork)
• W’are PM _ Biz Prometal’iz
Özellikle teamwork adımında %irketimizin süreç yönetimini, mü%teri isteklerini ve mevcut imkan-
larımızı dikkate alarak hat yönetimi ilkelerini bu a%amada belirliyoruz. Hatlar nasıl yönetilecek? 
hatların performansı nasıl incelenecek? Hatlardaki çalı%an profili nasıl olmalı? yetkinlik yönetimi 
nasıl olmalı? Polivalanslık nasıl olmalı ve devamsızlık durumunda nasıl bir performans yönetimi 
yapılmalı? Takım çalı%ması ve liderlik nasıl olmalı? Tüm çalı%anlarımızın anlık ve adil olarak per-
formans yönetimi nasıl yapılacak? Toplantılar nasıl gerçekle%tirilecek? 4857 i% kanunu gerek-
lilikleri ve 6331 i% güvenli"i gereklilikleri nasıl yönetilecek? Çalı%anlarımızla nasıl bir görü%me 
gerçekle%tirilecek ve bu görü%lerin çıktıları nasıl ele alınacak? gibi hususların yönetimi sa"lanar-
ak tedarik zinciri üzerindeki insan kayna"ının etkilerinin maksimum performans çıktısına hizmet 
etmesi beklenmektedir. 

Di"er bir ba%lı"ımız olan W’are PM adımında ise %irketimizin kurumsal de"erlerinin tüm or-
ganizasyona yaygınla%tırılması, vizyon ve misyonun tüm organizasyona en etkin %ekilde yay-
gınla%tırılması, ölçülmesi ve sürdürülmesi faaliyetleri irdelenmektedir. #irketimizin en kıymetli 
de"er yönetimi olan mü%teri memnuniyet yönetimi ve üretim sistemimizin politikaları, kalite 
taahhütleri ve belgelendirme faaliyetleri sistematik olarak bu adımda ele alınmaktadır. 
1.2.2 $kinci Adım Olarak $% sa"lı"ı ve Güvenli"i: Tüm süreçlerde çalı%anlarımızın tedarik zinciri 
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%ek"l 1  : Prometal Üret!m S!stem! 

içerisinde yüksek performans sa"layabilmeleri için zihinsel ve fiziksel zorluklardan arındırılma-
ları esastır. Bu kapsamda her yeni devreye alınan postalar ve mevcut çalı%ma postaları için i% 
güvenli"i risk analizleri yapılmakta ve bu çalı%malar düzenli olarak ele alınmakta %irketin yıllık 
ve 3 yıllık stratejik hedef yönetimine veri olmaktadır. Burada özellikle i% güvenli"i faaliyetlerinin 
anlık ve sürekli yapılması esastır. Bu kapsamda hat lideri arkada%larımız risk analizleri yönüyle 
e"itilmekte ve sürecin yönetilmesi sa"lanmaktadır. Özellikle operatörlerimizin sistemde tespit 
ettikleri uygunsuzlukları bildirebilmeleri amacıyla anormallik bildirim etiketleri kullanılmaktadır. 
Bu sayede sözlü ileti%im aynı zamanda yazılı olarak izlenmektedir. Bu adım sayesinde hangi 
çalı%anımızın sisteme ne kadar katkısı var ölçülebilmekte, hangi proseste anormallikler yo"un-
la%ıyor, hangi birimlerin ne kadar re aktivitesi var izlenebilmektedir.
1.2.3 Üçüncü Adım Olarak Görsel Yönetim: Hatların performansı için yönetilebilir postalara ihti-
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%ek"l 2  : Anormall!k Bel!rleme Et!ket!

%ek"l 3  : R!sk Anal!z!nden Kes!t
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%ek"l 4  : Çalı%ma Postası

yaç bulunmaktadır. Bunun için tertip düzen yeterli de"ildir. Tüm alanlarınız elinizdeki imkanlarla 
çok temiz ve düzenli olabilir ancak üretim performansı için yeterli bir seviye de"ildir. Elbette 
pek çok okuyucu %u an biz ona da razıyız diyordur. Ancak biz 5S çalı%malarını tertip düzenin 
ötesinde performans olarak ele alınmasının do"ru olaca"ına inanmaktayız. Bu yönde de görsel 
yönetimi olmamı% bir 5S in yeterli olmayaca"ını savunuyoruz.   Bu maksatla çalı%ma postalarının 
yapılarının kolay ö"renebilir, kolay gözlemlenebilir, kolay iyile%tirilebilir olması amacıyla 5S gör-
sel yönetimi gerçekle%tirmekteyiz. Bu sayede özellikle vardiyalı çalı%ma düzeninde çalı%anların 
insiyatifine veya alı%kanlıklarına göre de"il, performans kriterlerine göre yerle%im yapmaya özen 
gösteriyoruz. Bu kapsamda özellikle sahada gerçekle%tirilen 3S ( Ayıklama, Düzenleme , Temiz-
lik ) faaliyetlerini ofis çalı%malarıyla 2S ( Standardizasyon , Yaygınla%tırma-Disiplin ) adımlarıyla 
sürdürüyoruz. Bu adımların gerçekle%tirilebilmesi içinde standardizasyon adımı çok önemlidir. 
Standardizasyon adımında detaylarını payla%aca"ız. 
#ekil 4’de yer alan çalı%ma postası klasik manada tertipli ve düzenli bir posta olarak de"er-

lendirilmekteydi. Ancak bu 5S görsel yönetim yönüyle de"erlendirildi"inde tedarik zincirinde 
mü%teri isteklerini kar%ılayacak %ekilde çalı%ana destek olan , yönlendiren ve zihinsel zorlu"u 
ortadan kaldıran %ekilde olmadı"ı görülmektedir. Bu ve benzer çalı%ma postaları sistematik 
olarak görsel yönetim metotlarıyla ele alınarak çalı%ma postası iyile%tirildi. #ekil 5’de örne"ini 
görülmektedir.
1.2.4 Dördüncü Adım Olarak Yetkinlik Yönetimi: Yetkinlik yönetimi için harekete geçmemizi te-
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%ek"l 5  : Görsel Yönet!m! ( 5S ) Yapılmı% Posta Örne"!

tikleyen en önemli unsur sadece beceri de"il atik, sorgulayıcı ve otonom personel gereklili"i 
olmu%tur. Bu kapsamda ilk olarak %irketimizde çalı%anların profili nasıl olmalı, diyerek kendimizi 
tanımladık. Bunun için mevcut durumda %58 oranında olan ilk okul mezunu seviyesini hızla 
arttırmanın yoluna baktık. Burada i% çıkı%ı yerine mümkün oldu"unca gönüllülük esası dikkate 
alınarak operasyonel önem seviyesine göre posta görevlendirilmesi gerçekle%tirildi. Mevcut 
durumda operatörlerimizin yaptıkları i%lerin hızlı bir %ekilde standardizasyonu gerçekle%tirildi 
ve bu standartlar hakkında kendilerine e"itim verildi. Ancak burada çok önemli iki problemle 
kar%ıla%tık.
• E"itimler nasıl yönetilecekti?
• E"itim vermenin standardı nasıl sa"lanacaktı?
Buradaki zayıf noktalar için %irketimize Akademi kurulumunu gerçekle%tirdik.  Bu akademinin 
etkinli"i için 4 ana unsur belirledik. 
• $% ba%ı öncesi eleme postaları sayesinde hedeflere uygun personel seçimi 
• Mevcut çalı%anlarımızın geli%imleri için e"itimlerin verilmesi 
• Her türlü yetkinlik kaybında e"itimlerin tekrarlanması 
- Kalite problemleri
- Denetim sonuçları
- Mü%teri hata bildirimleri
- Takım lideri posta gözlem sonuçları
- $% kazası sonrası
- Uzun süreli devamsızlık
• Kalite kontrol faaliyetlerinde DOJO ve MSA çalı%maları için e"itiminin verilmesi 

Tüm bu amaçlara ilave olarak e"itim verecek liderlerinde belli yetkinliklerde olması gerekme-
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%ek"l 6  : Prometal çalı%an prof!l!

%ek"l 7  : Prometal akadem!

%ek"l 8  : 3 a%amada ö"ren!m metodu

kteydi. Çünkü biliyorduk ki her e"itmen farklı e"itim yöntemleri kullanarak sistemin standardi-
zasyonu bozacaklar veya risk olu%masına neden olacaktı. Bu riski elimine etmek ortadan kaldır-
mak amacıyla liderlerimizi nasıl e"itim vermeleri konusunda e"ittik. Buradan hareketle e"itim 
vermenin standardını olu%turmu% olduk. Bu sayede her lider hangi konuda olursa olsun her 
operatöre aynı yöntemle e"itim vermeye ba%ladı. 
Sırada hangi süreç için hangi e"itimlerin ne zaman verilmesi gerekti"i ve takibi kalmı%tı. Bunun 
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için yıllık e"itim planımızı olu%turduk. Bu plan aynı zamanda bizlere e"itim katalo"u olu%turma 
fırsatı sunmu%tu.  
Yetkinlik yönetiminde özellikle üretimin devamsızlık durumunda mü%teriye olan etkilerinin sıfır-

%ek"l 9  : Yıllık e"!t!m planından kes!t

%ek"l 10  : Pol!valanslık Stratej!s!

lanması hedeflendi. Bu yönde özellikle sürekli aynı postalarda çalı%an operatörlerin herhangi bir 
sebeple devamsızlıkları durumunda yerine geçen personelin aynı yetkinlikte, bilgi düzeyinde 
operasyonları yapabilmesi gerekmekteydi. Ancak mevcut durumda bunu gerçekle%tirmek 
mümkün de"ildi ve bu eksikli"e ba"lı olarak operatör de"i%ti"inde ve/veya yetkinlik bakıl-
maksızın yapılan görevlendirmeler sonrasında ürün güvenirli"inde sorunlar ya%anmaktaydı. Bu 
sorunların bedeli mü%teri %ikâyeti ve maliyet kayıpları olarak ödenmekteydi. 

Bu problemi a%mak için postalarda polivalanslık yetkinli"i devreye alındı. Bu bizim için bir hedef 
haline dönü%üyordu ve gere"i olarak her çalı%ılan posta minimum 3 ki%i tarafından bilinmesi, her 
operatöründe en az 3 farklı postada çalı%ması hedeflendi.
1.2.5 Be%inci Adım Olarak Standardizasyon Yönetimi: #irketin sadece bir hedefi vardı aslında! 

Sıfır hata ve sıfır kaza. Bu hedefi gerçekle%tirmek için ilk yapılması gerekenin standardizasyon 
kurulumu oldu"u bilinmektedir. Standardizasyon bir %irketin sürdürülebilirli"inin sa"lanması 
için en önemli parametrelerdendir. Standardizasyonu gerçekle%tiremeyen veya sürdüremeyen 
%irketlerin ayakta kalması çok zordur[5]. Pek çok i%letme operasyonlarını kalite talimatları üze-
rinden sürdürmektedir. #irketimizde de durum aynısıydı. Ancak ortada çok ciddi bir problem 
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vardı. Kalite detayda gizliydi ve talimatlar sadece makro bilgilendirme yapmaktaydı. Dolayısıyla 
üretimin kalitesizliklerin kök nedenlerinde, i%letmenin pek çok kaybında standardizasyon ye-
tersizli"i yatmaktaydı. Peki ortaya nasıl bir standardizasyon koyulmalıydı? Bu konuda temel 
hususları belirledik.
• 6331 Kanunun gerekliliklerine hizmet edecek 
• 4857 Kanunun gerekliliklerine hizmet edecek 
• ISO 9001 gerekliliklerini sa"layacak 
• IATF 16949 gerekliliklerine cevap verecek 
• Mü%teri isteklerine cevap verecek 
oKalitesizli"i önleyecek 
oÖ"renmeyi kolayla%tıracak 
o$htiyaç halinde kullanıcısına bilgi verecek 
• Birimlerin entegrasyonu sa"layacak %ekilde 
Bu temel amaçları belirledikten sonra birimlerin entegrasyonu esas alınarak standardizasyon 
araçları devreye alınmaya ba%ladı. Bu standardizasyon araçlarını kısaca tanıyalım;
• Proses Operasyon Föyü (POF) 
o Proje & Metod biriminin yeni ürün devreye alma sürecinde tüm operasyonlardaki tanımlama-
larını sa"lıyor. 
• $%lem Gereklilikleri Tablosu 

oPostada çalı%anın manuel ve makine ile yapmı% oldu"u i%lerin neler oldu"u tanımlanmakta. 
oPOF lardan gelen operasyon emirlerinin neler oldu"u tanımlanır 
oLiderin akı% dı%ı yapılan i%lerin neler oldu"u tanımlanır. ( temizlik, kalite kontrol , ambalajlama 
, ta%ıma , bo%altma vs … ) 
oOperasyonlar sırasında mü%teri isteklerinin neler oldu"u belirtiliyor 
oOperasyonların gerçekle%tirebilmesi için girdilerin , çıktıların ve ortamın nasıl olması gerekti"i 
tanımlanmakta. 
oOperasyonları yaparken postada dikkate alınması gereken uyarılar . 
oOperasyonu gerçekle%tirecek personelin asgari sahip olması gereken yetkinlikler tanımlan-
maktadır. 

• Standart Operasyon Föyü ( SOF ) 
oYapılacak i%in tanımı 
o$%in gerçekle%mesi için gereken i% güvenlik ekipmanları 
o$%in gerçekle%mesi için kullanılacak malzemeler 
oOperasyonun a%amaları 
oOperasyon a%amalarında dikkat edilmesi gereken mü%teri istekleri 
oOperasyon a%amalarının süreleri 
oOperasyonların görsel anlatımları 
oOperasyonları gerçekle%tirirken ya%anabilecek anormallikler ve bu durumlarda neler yapılaca"ı 
En temel standardizasyon araçlarımızdır. Bu araçları devreye alınarak postada yönetimleri 
sa"landı. 
1.2.6 Altıncı Adım Olarak Kaizen Yönetimi: Süreçlerin standardizasyonu sa"landıktan sonra artık 
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%ek"l 11  : Posta Doküman Panosu

%ek"l 12  : $y!le%t!rmeler !ç!n Workshop standardı

iyile%tirme adımlarının devreye alınması gerekiyordu. Kaizen bu yöntemlerden biridir. Kaizen 
belirli bir zaman dilimine mü%teri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi 
amacıyla süreçlere yönelik çalı%an, süreç, zaman ve teknolojide iyile%tirmelerin gerçekle%tirilm-
esidir. Bu kapsamda kaizen olarak adlandırılan küçük adımlarla sürekli iyile%tirme stratejisiyle 
prosesteki operasyonlar süreçler iyile%tirilmeye ba%lanmaktadır [6]. Bu amaçla çalı%anlarımız 
e"itildi ve sahada iyile%tirme yapmaları için te%vik edildi. Yılda 350’nin üzerinde iyile%tirmel-
er gerçekle%tirilerek proseslerin iyile%tirilmesi sa"landı. Bu iyile%tirmelerin sonucunda kalite ve 
maliyetlerinde ciddi kazanımlar elde edildi. Bu çalı%maları workshop adı altında sistematik olar-
ak takip ederek kazançların kayıt altına alınması ve ekip çalı%ması olarak yapılması sa"landı.
Bu iyile%tirmelerin aynı zamanda iyi bir sermayele%tirme ve yaygınla%tırma faaliyetiyle 

gerçekle%tirilmesi katma de"er için oldukça önemlidir. Bu yaygınla%tırmayı yani yapılan bir 
iyile%tirmenin farklı proses ve süreçlerde de kullana bilirli"i izlenmeli ve yönetilmelidir. Bu mak-
satla Yokoten matrisi olarak adlandırılan takip yönetimi devreye alınmı%tır. Bu yöntemle yapılan 
bir iyile%tirmenin yaygınla%tırılması, durumu kolayca gözlemlenebilmektedir.
1.2.7 Yedinci Adım Olarak Zaman Yönetimi: Pek çok prosesin i% yükünü, temposunu ve perfor-
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%ek"l 13  : Yokoten Matr!s!

mansını çalı%anların kendi inisiyatifi belirler. Makine ile döküm yapanlar nispeten daha %anslı 
gibi gözükse de e"er çevrim süresi yönetimi yoksa her baskıda ciddi kayıplar ya%anır. Bu bazı 
yalın üretim teknikleri ile incelenebilmektedir. Bu teknik genel ekipman yetkinli"i (OEE) olarak 
adlandırılır. Bir üretim i%leminin, çalı%masının planlandı"ı dönemlerde tam potansiyeline kıyasla 
ne kadar iyi kullanıldı"ının bir ölçüsüdür. Yani gerçekten verimlilik yüzdesi tespit edilebilmekte-
dir. Bunu örnekleyelim (OEE %100 ) ; [7]
$deal durum örneklemede parça sayısı / 24 saniye – baskı  :
• Makinenin vardiyalık çalı%ma süresi : 8 saat x 60 dk x 60 sn = 28 800 saniye 
o Günlük Çalı%ma Süresi : 28 800 x 3 vardiya = 86 400 saniye 
• 1 baskı döküm süresi : 24 saniye 
• Baskı göz sayısı ( baskıdaki parça sayısı) : 8 
• Üretim adeti 
oVardiyalık : ( 28 800 / 24 ) * 8 = 9600 adet parça
oGünlük : 9600 x 3 = 28 800 adet parça 
oHaftalık ( 6 gün ) : 172 800 adet 
oAylık ( 24 gün ) : 691 200 adet
Kayıplı durum örneklemede parça sayısı / 25 saniye - baskı :
• Makinenin vardiyalık çalı%ma süresi : 8 saat x 60 dk x 60 sn = 28 800 saniye 
oGünlük Çalı%ma Süresi : 28 800 x 3 vardiya = 86 400 saniye 
• 1 Baskı döküm süresi : 25 saniye 
• Baskı göz sayısı ( baskıdaki parça sayısı) : 8 
• Üretim adeti 
oVardiyalık : ( 28 800 / 25 ) * 8 = 9216 adet parça
oGünlük : 9216 x 3 = 27 648 adet parça 
oHaftalık ( 6 gün ) : 165 888 adet 
oAylık ( 24 gün ) : 663 552 adet
Çevrim süresindeki 1 saniyelik sapmanın ortaya koydu"u kayıplar;
• Günlük : 28800-27648 = 1152 adet parça 
• Haftalık : 6912 adet parça 
• Aylık : 27 648 adet parça 
Her ay sadece 1 saniyeden ortaya çıkan kayıp süresi 2,88 vardiyalık kayıptır. E"er 10 makinede 
üretim yapılıp kayıp incelenirse 28 vardiyalık toplam kayıp ya%anacaktır. Bu kayıpların yöne-
timi makineler üzerinden kontrol edilebilir özellikteyse yönetim nispeten teknoloji yardımıyla 
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daha kolay yönetilebiliyor. Peki bu manuel insan operasyonlarında nasıl yönetilecek? Bu kaybın 
büyüklü"ü ise çok ciddi manada i%letmelere yük olmakta ve dolayısıyla rekabetçilikte ciddi bir 
olumsuzluk ya%atmaktadır. Bu olumsuz etkilerden korunmak amacıyla her postanın çevrim süre-
leri video üzerinden kayıt ve analiz ile belirlenerek tüm üretim adetleri çevrim sürelerine göre 
belirlendi. Makineler içinse Doruk otomasyon Promanage yazılımıyla izlenebilir ve yönetilebilir 
hale getirildi. Böylece döküm i%leminin çıktısı olan ürünün tedarik zincirindeki mü%teri perfor-
mansındaki zaman faktörü yönetilebilir hale getirildi.
1.2.8 Sekizinci adım olarak TPM yönetimi: Özellikle otomotiv sektöründe 1 dakikanın altında 1 

%ek"l 14  : Zaman yönet!m akı%ı

aracın üretildi"i sistemlerin en güçlü yanlarından biri TPM’dir [8]. Peki ama bu kadar güçlü old-
u"unu dü%ündü"ümüz TPM (total productive maintenance) yani toplam verimli bakım, döküm 
sektöründe ne kadar önemli olabilir? 

Tedarik zincirinde yüksek stok maliyetlerinin kök nedeni, mü%teri gecikmelerinin ve özel sev-
kiyatların temel kök nedeni bu aracın yani bakım aktivitelerinin verimsiz olmasıdır. Döküm se-
ktöründe ciddi bir öneme sahip oldu"u için pek çok firma bakım ekiplerinin kurulması ve yet-
kinliklerini arttırma ve koruma faaliyetlerini ortaya koymaktalar. Özellikle yüksek basınç altında, 
yüksek sıcaklıklarda sıvı metalin %ekillendirilmesi bakım faaliyetlerinin titizlikle yürütülmesini 
zorunlu kılmakta. Aksi halde maliyeti yüksek kayıplar ya%anmaktadır.  Bu kapsamda temel olar-
ak devreye alınması gereken faaliyetleri özetlersek;
• Günlük 
• Haftalık 
• Aylık 
• Frekansiyel bakım faaliyetleri devreye alınmalı. 
Burada farklı olarak vardiyalık ve haftalık olmak üzere duru%ların analizleri ve bu analizlerden 
hareket aksiyon planlarının olu%turulması önemlidir. 
1.2.9 Dokuzuncu adım olarak kalite yönetimi: Döküm sektöründe özellikle emniyet kemeri üret-
en, insan hayatına dokunan ve bir hatanın bile bir hayat kar%ılı"ı oldu"u için döküm faaliyetler-
inde kalite yönetiminin önemi bir hayli artmaktadır. Ancak burada sizlere pek çok uygulama 
yerine özellikle devreye alınan yerinde kalite uygulamasını payla%aca"ız.
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%ek"l 15  : Yer!nde kal!te dökümanları

Organizasyonlar günlük olarak üretimi gerçekle%tirmekte ancak günlük problemlerini sadece 
sözel olarak yönetmektedirler. Tabi hal böyle olunca ortaya analiz edilmeyen, kök nedenlere 
inilmeyen tabiri uygun olursa günlük çözümlerle ilerlemekteler. Bu durumda kök nedenlere in-
ilmedi"i için tekrarlı problemler i%letmeye fazla kayıp ya%atmaktadırlar. Otomotiv sektörünün 
QRQC / Face to Face / Yerinde Kalite olarak adlandırılan problem çözme metodolojisi devr-
eye alındı. Bu metod sayesinde günlük top 3 problem tüm katılımcılarının i% birli"i ile ele alın-
maktadır. Bu sayede ekibin analiz yöntemi geli%tirilmi% ve her geçen gün problem çözme ye-
tene"indeki geli%me ile problemlerin tekrarı engellenmi% olmaktadır. 
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Tabi bu problem çözme yöntemi olarak reaktiviteye odaklanmakta yani problem olu%tuktan 
sonra hareket tarzını ve eylemlerini dikkate almaktadır. Hâlbuki, özellikle sıfır hata politikası 
için proaktif yakla%ım sergilenmeli ve bunun tüm organizasyona yayılması esas alınmalıdır. Bu 
kapsam da;
• Hatalı kabul etme 
• Hatalı üretme 
• Hatalı gönderme 
$lkeleri ortaya koyulmu% olup tüm üretim sisteminin araçları bu ilkeler çevresinde %ekillendi-
rilmi% olup ba"lantıları kurulmu%tur. Bu sayede süreçlerin birbirine olan tedarikçi-mü%teri ili%kisi 
kurularak her birimin kendi ba%ına bir i%letme mantı"ında olması sa"lanmı%tır. 

1.2.10 Onuncu Adım Olarak Tam Zamanında Üretim: Tedarik zincirinin en önemli unsurlarından 
biri mü%terilere istenen zamanında istenen kalitede ürünleri teslim edebilmektir. Biz üretim 
sistemimizde bunu bir çıktı olarak de"erlendirmekteyiz. Dolayısıyla üretim sisteminin do"ru 
yapılandırılması ve yönetilmesinin sonucu özel sevkiyatları yok edece"i gibi mü%terilerde gecik-
melere ba"lı bakiyelerin yok edilmesini sa"layacaktır. Grafikte görece"iniz üzere %400 sevi-
yelerine ula%mı% bir bakiye problemi i%letmenin ciddi bir problemini olu%turmaktayken alınan 
önlemlerle %0,0039 oranına dü%üldü. Bu muazzam iyile%tirmenin her yönüyle olumlu dönü%leri 
oldu. $%te bunu sa"lamak için öncelikle do"ru bir çizelgeleme gerçekle%tirildi. Hangi gün, hangi 
vardiyada, hangi makinede, hangi i% ne kadar sürede ve ne kadar üretilecek ortaya koyulmalıydı.

%ek"l 16  : 3 yıllık bak!ye oranı

Biz bu çizelgeleme için pek çok planlamacıdan farklı olarak teorik kabul edilmi% OEE de"eri 
yerine mevcut de"eri dikkate aldık ve özellikle OEE skorunu arttırmaya çalı%arak planlamayı 
güçlendirdik. Gerçek OEE ile yapılan do"ru planlama için yarı mamül ve mamül yönetiminde 
bulut teknolojisinden faydalanarak çok kısa sürelerde üretim ve malzeme ihtiyaç planlamasını 
yapar hale geldik.  



390

%ek"l 17  : Üret!m planlama destek tablo

%ek"l 18  : Toplam kal!te yönet!m!nden kes!t

1.2.11 On Birinci Adım Olarak Toplam Kalite Yönetimi: Birçok i%letmede hedeflerle yönetim 
genelde ISO 9001 üzerinden yönetimin gözden geçirme faaliyeti ile yılda bir olarak yapılmak-
tadır. Ancak süreçlerimiz yılda bir gözden geçirilecek kadar basit ve sa"lam bir yapıda de"ildir. 
Dolayısıyla okyanusta dümeni ve rotası belli olmayan bir gemi gibi yol almak yerine hedefi olan 
bir gemi olmayı tercih etmeliydik. Bu ba"lamda %irketin vizyon ve misyonunu dikkate alarak, bir 
önceki yılın sonuçlarını de"erlendirerek , orta ve uzun vadede olmak istedi"imizi yeri belirley-
erek , swot analizimizi ortaya koyarak , demografik yapı , politik ve sosyal riskleri dikkate alarak 
yıllık 3 yıllık hedeflerimizi ve bu hedeflerimizi nasıl ele alaca"ımızı ortaya koyduk. Buna da TQM 
yani total quality management/ toplam kalite yönetimi olarak adlandırdık. Bu hedeflerle yöne-
tim modelimizin temelini tüm süreç yönetici ve katılımcılarının katılımıyla gerçekle%tirerek her 
ay düzenli olarak stratejilerimizi birlikte de"erlendirerek döküm sektöründe rekabetçili"imizi ve 
en önemlisi esnekli"imizi arttırdık. 
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Sonuç olarak üretim sistemi kurulmadan yapılan üretim faaliyetleri sistemsizlikten gelen 
kayıpları arttırmakta, sürdürülebilirli"e çok ciddi zarar vermektedir. Bu olumsuz sonuçlar ise 
mü%teri kayıplarına ve yüksek karlılık dü%ü%lerine neden olmaktadır. 
Rekabetçilik ve sürdürülebilirlik için özellikle sermaye gücümüzle dökümcülü"ü daha kolay 
geli%tirebilmekteyken insan ve sistem boyutunun sa"lanması yüksek bir kararlılık ve disiplin 
gerektirmektedir.
Kongremizde pek çok katılımcı sıvı metal kalitesi, döküm metotları ve ekipmanları üzerinde 
geli%meleri, çalı%maları aktaracaktır. Ticari faaliyetleri arttırmak, verimlili"i optimize etmek ve 
sürdürebilirli"e katkı sa"lamak amacıyla gerçekle%tirilen bu çalı%malara sistematik yakla%ımın 
dahil edilmesi bir fırsat olarak de"erlendirilmeli ve bu yönde faaliyetlerin payla%ımı arttırıl-
malıdır. 

2. TARTI#MA VE SONUÇLAR
Bir i%letmede kayıpların yok edilmesi hatta kayıpların olu%madan önce önlenmesinin sa"lanması 
her i%letmenin verimlilik, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik çalı%malarının ana hedefini olu%turmak-
tadır. Görüldü"ü üzere bu hedeflerin tutturulması için tüm tedarik zincirinin bir sistem disiplini 
altında ele alınması %arttır.

Kurulacak olan sistemin disiplinli bir %ekilde ele alınması, sürdürülmesi her i%letme için yeni bir 
kültür anlamına gelmektedir. Bu ba%arıyı elde etmek için kültür de"i%imi büyük bir sabır ile ele 
alınmalı, yönetimler ve yöneticiler tarafından desteklenmelidir.  

Bu yalın üretim tekniklerinin sadece biri veya birkaçının devreye alınması, uygulanması sistemin 
çalı%masına engeldir. Üretim sistemi bir saatin di%li çarkları gibidir. Bu çarkların büyüklü"ü, 
küçüklü"ü önemsiz olarak her bir çarkın görevi oldu"u ve zamanında i%lemesinin saati çalı%ır ve 
kullanılır hale getirildi"i benzetilmelidir.  

Üretim sistemlerinin kurulması ve dönü%ümün hedeflenmesinde sıklıkla tekil araçların devreye 
alınması ve bu çalı%maların daha çok danı%manlık faaliyetleriyle sürdürülmesi bir kültür de"i%i-
minin önündeki en büyük engeldir. Bu yapılan hata nedeniyle pek çok i%letme yalın faaliyetlere 
ba%layarak sürdürememektedir. Bu ba%arısızlık aynı zamanda motivasyon kaybına neden olarak 
büyük geli%imleri engellemektedir.  

$%letmelerin açıkladı"ımız üretim sistemi adımlarını bir disiplin ve bütün olarak ele alması ver-
imlilik, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik için yüksek önem ta%ımaktadır.  
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ÖZET
Bu çalı%mada, farklı östemperleme, östen!tleme sıcaklıkları ve zamanının GGG 60 (EN-GJS-600-3) malze-
mel! krank m!l!n!n özell!kler! üzer!ne etk!s! !ncelenm!%t!r. $lk a%amada, Y blok çubuklarına 2 farklı östen!tleme, 
3 farklı östemperleme sıcaklıkları parametre olarak, süreler! 90 dk sab!t tutularak uygulanmı%tır. Östemper-
lenm!% sünek dökme dem!rler!n (ÖKGDD) mekan!k ve m!kroyapısal özell!kler! de"erlend!r!lm!%t!r. Buna göre 
!k!nc! a%amada endüstr!yel ölçekte krank m!ller!ne 2 farklı östen!tleme sıcaklı"ı ve 2 farklı östemperleme sı-
caklı"ının komb!nasyonları uygulanmı%tır. Ek olarak östemperleme süreler! 60, 90, 120 dk olarak uygulanmı%-
tır. Östemperlenm!% numuneler!n m!kroyapısal ara%tırma ve mekan!k test sonuçları !ncelenm!%t!r. Krank m!l! 
numuneler!n!n m!kroyapısal karakter!zasyonunda Taramalı elektron m!kroskobu (SEM) kullanılırken, mekan!k 
karakter!zasyonunda sertl!k, dayanım ve darbe testler! uygulanmı%tır.

Anahtar kel"meler: Östemperlenm!% küresel graf!tl! dökme dem!r (ÖKGDD), a%ınma d!renc!, akma mukave-
met!, çekme mukavemet!, dayanım, uzama 

ABSTRACT
In th!s study, the e&ects of d!&erent austemper!ng, austen!t!z!ng temperatures and t!me on the propert!es of 
crankshaft w!th GGG 60 (EN-GJS-600-3) mater!al were !nvest!gated. In the f!rst stage, 2 d!&erent austen!t!-
zat!on and 3 d!&erent austemper!ng temperatures were appl!ed to the Y block bars as parameters, keep!ng 
the t!mes constant for 90 m!nutes. Mechan!cal and m!crostructural propert!es of Austempered Duct!le Iron 
(ADI) were evaluated. Accord!ngly, !n the second stage, comb!nat!ons of two d!&erent austen!t!zat!on tem-
peratures and two d!&erent austemper!ng were appl!ed to the crankshafts on an !ndustr!al scale. In add!t!on, 
austemper!ng t!mes were appl!ed as 60, 90, 120 m!nutes. The m!crostructural !nvest!gat!on and mechan!cal 
test!ng results of the austempered samples are presented. M!crostructural character!zat!on of samples was 
carr!ed out by Scann!ng Electron M!croscope (SEM) and whereas mechan!cal character!zat!on was done by 
perform!ng hardness, strength and !mpact test!ng.

Keywords: Austempered duct!le !ron (ADI), wear res!stance, y!eld strength, tens!le strength, toughness, 
elongat!on
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1. G$R$#
De"i%en dünya ile birlikte mühendislik malzemelerinde de bu de"i%ikli"e paralel olarak genelde 
daha mukavemetli, daha hafif ve ucuz malzemeler bulunarak geli%tirilmeye çalı%ılmı%tır. Bu mal-
zeme gruplarından biri de Küresel Grafitli Dökme Demir (KGDD) / Sfero Dökme Demir malze-
meleridir. Bu malzemeler uygun ısıl i%lemler ile ortalama %10-40 daha ucuz olmasından ayrıca 
daha kolay üretilebilir olmasından dolayı bazı uygulamalarda çeli"in yerini almaya ba%lamı%tır 
[1].

Yeni bir mühendislik malzemesi olan KGDD, çeli"in sahip oldu"u dayanımı, sünekli"i, yüksek 
kırılma toklu"unu ve a%ınma dayanımını, KGDD’in sahip oldu"u dökülebilirlik ve dü%ük üretim 
maliyeti ile birle%tiren ÖKGDD, tasarımcılara dü%ük maliyetle üstün makine parçaları üretebilme 
fırsatını sa"lamı%tır. Tanınan mekanik özelliklerinin yanı sıra ÖKGDD, çeliklerde uzun yıllardır 
bilinmekte olan faz dönü%ümü mekanizması sayesinde kendisine yeni avantajları olan kullanım 
alanları bulmu%tur[2].

Son yıllarda otomotiv ve i% makineleri sektöründeki firmalar bazı çelik ve KGDD malzeme-
den üretilmekte olan parçalarını avantajlı özelliklerinden dolayı ÖKGDD malzemeden üretilen 
parçalarla de"i%tirmeye ba%lamı%tır. Literatürde ÖKGDD üzerine hem akademik hem de endüstri-
yel çalı%malar yapıldı"ı görülmektedir.

Östemperleme ısıl i%lemi, uygun kimyasal kompozisyona sahip KGDD’in mukavemetini sünek-
li"inden pek feragat etmeden çok ciddi oranda yükseltebilmektedir. Ayrıca kırılma toklu"u da 
artmaktadır. Böylece iyi mekanik özelliklere sahip ve üretim kolaylı"ı, hafiflik, daha iyi sönüm-
leme kabiliyeti gibi yönlerden çeliklerden daha avantajlı olan yeni bir mühendislik malzemesi 
geli%tirilmi% olmaktadır. $%te bu yüzden ÖKGDD’ler her geçen gün endüstriyel uygulamalarda 
daha çok yer bulmakta olup hem Avrupa hem de Amerikan standardlarıyla regüle edilmi%tir 
[3,4].
Çelik dövme krank millerine göre ADI krank millerinin bir di"er avantajı titre%im sönümleme 
kapasitesinin yüksek olmasıdır. Bu da motor gürültüsünde azalma sa"lamaktadır. $%leme mali-
yeti de daha dü%üktür. $ndüksiyonla sertle%tirmeye göre daha ucuzdur[5].
Konca ve arkada%ları çalı%malarında; ala%ım elementleri (Mo, Ni ve Cu) eklenmi% EN- GJS-600-
3 malzemede östemperlemeyle ula%ılabilen de"erleri inceledi"inde, geleneksel EN-GJS-600-3 
malzemede östemperleme ısıl i%lemiyle tüm numuneler mukavemetinde önemli artı%lar göster-
mi%tir. Mo-Ni-Cu ala%ımlı sfero, Ni-Cu ala%ımlı sfero ile kar%ıla%tırıldı"ında daha yüksek sertlik, 
verim ve çekme dayanımına sahip oldu"u tespit edilmi%tir [6].
Kılıçlı ve arkada%ları arakritik östenitleme sıcaklıklarında östemperlenmi% ala%ımsız KGDD’in 
mikroyapı ve mekanik özellikleri ara%tırmak amacı ile numuneleri arakritik sıcaklık aralıkların-
da kısmi östenitlenmi% ve tuz banyosunda östemperlemi%tir. Deneysel bulgular, ala%ımsız KG-
DD’lerde arakritik östenitleme sıcaklıklarından östenitleme + östemperleme ısıl i%lemi ile ferrit 
+ ösferritten olu%an çift matrisli yapıların üretilebilece"ini göstermi%tir. Arakritik östenitleme 
sıcaklı"ı arttıkça ösferrit hacim oranı artmaktadır. Artan ösferrit hacim oranı ile akma ve çekme 
dayanımı artarken, süneklik azalmaktadır. Sonuç olarak ala%ımsız KGDD’de, ösferrit hacim or-
anı kontrol edilerek mekanik özelliklerde istenen dayanım-süneklik kombinasyonları elde edile-
bildi"i anla%ılmı%tır [7].
Savıcevıc ve arkada%ları ADI numunelerinin çekme gerilimi üzerine östemperleme sıcaklı"ının 
etkisi incelemi% ve ısıl i%lem görmü% tüm numunelerde çekme dayanımının arttı"ını, artan 
östemperleme sıcaklı"ı ile çekme dayanımının azaldı"ını tespit etmi%lerdir [8].
Di"er tür dökme demirlerden ve çeliklerden üretilmi% parçalara da izotermal ısıl i%lem uygula-
nabilece"inden, yaygın etki potansiyeli yüksek olan bu i%lemin, yeni nesil dökme demirlerden 
olan katı çözelti sertle%tirmeli ferritik dökme demirlere (SSSF-DI) endüstriyel ölçekte ba%arıyla 
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uygulanması durumunda hem mukavemeti hem de % uzaması ciddi oranda yükseltilmi% katı 
çözelti sertle%tirmeli östemperlenmi% dökme demirler (SSS-ADI) geli%tirilebilecektir [9].

2. DENEYSEL ÇALI#MALAR
2.1. Malzemenin mekanik ve metalografik özellikleri:
Endüstriyel ölçekte yapılan östemperleme denemelerinde MOTUS (Konya) firmasından temin 
edilen EN-GJS-600-3 malzeme sınıfı 4 silindirli motorlar için üretilen krank milleri kullanılmı%tır. 
Krank millerinin kimyasal kompozisyonu Hata! Ba%vuru kayna"ı bulunamadı.1’de verilmi%tir.

Krank millerinin döküldükleri (ham) haliyle bir miktar dana gözü yapısı içeren perlit matrisli 
tipik küresel grafitli dökme demir içyapısına sahip oldukları görülmü%tür (#ekil 1). Östemper-
leme denemeleri öncesi ham malzemenin Çizelge 2’de verilen mekanik ve içyapı özellikleri EN-
GJS-600-3 sınıfını kar%ıladı"ını göstermektedir.

%ek"l 1  : Krank m!ller!n!n östemperleme önces! opt!k !çyapı görüntüsü (100x)

%ek"l 2  : Krank m!ller!n!n östemperleme önces! (döküldü"ü hal!yle) 
mekan!k test ve metalograf!k !nceleme sonuçları
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2.2. Östemperleme Denemeleri:
2.2.1. Y Blok Numunelere Uygulanan Östemperleme Denemeleri:
 Y blok numunelerin östemperleme denemeleri öncesine ait görüntülerinden (döküldü"ü hal-
iyle) ham numunelerin dana gözü (bull’s eye) olarak adlandırılan ferrit sarılı grafit nodüllerine 
sahip perlit matrisli içyapıda oldukları görülmektedir. Ham numunenin yüzey sertli"i 235 Brinell 
olarak ölçülmü%, çekme testleri sonucunda akma dayancı 424 MPa, çekme dayancı 709 MPa ve 
uzaması % 7.3 olarak belirlenmi%tir.

Y blok numunelere 2 farklı östenitleme sıcaklı"ı ve 3 farklı östemperleme sıcaklı"ının kombi-
nasyonları olarak 6 ayrı ısıl i%lem ko%ulu denenmi%tir (Çizelge 3). Tüm ko%ullar için östenitleme 
ve östemperleme süreleri 90’ar dakika olmu%tur. Uygulanan ısıl i%lem ko%ulları #ekil 2.’de %ema-
tik olarak gösterilmi%tir.

%ek"l 3  : Uygulanan ısıl !%lem ko%ulları.

%ek"l 2  : Uygulanan ısıl !%lem ko%ullarının %emat!k göster!m!

Yapılan çalı%malar, östemperleme i%lemiyle hem istenen hedefi hem de EN 1564 standardında 
farklı ADI sınıfları için istenen mukavemet de"erlerinin sa"lanmasında risk olmadı"ı ve üzerinde 
yo"unla%ılması gereken esas noktanın mukavemeti koruyarak % uzamayı artıracak ko%ullar old-
u"u anla%ılmı%tır.

350°C’nin altındaki sıcaklıklarda yapılan östemperlemelerde % uzamaların çok dü%tü"ü 
görüldü"ünden tam boy krank milleri kullanılarak yapılan östemperleme denemelerinde östem-
perleme sıcaklı"ı olarak 350°C ve üstü sıcaklıklar uygulanmı%tır.

Östenitleme sıcaklı"ı olarak 850°C’de östenitlemenin hem östenitin karbon içeri"inin dü%ük 
kalmasına sebep olması hem de homojen yapı için yeterli olmadı"ı dü%ünüldü"ünden çalı%ma-
larda östenitleme 950°C’ye yakın sıcaklıklarda (920°C ve üstü) yapılmı%tır.

Östenitleme süresinin yine 90 dakika olması bunun yanında östemperleme süresi olarak labo-
ratuvar deneylerinde kullanılan 90 dakikaya ilaveten, ısıl i%lem penceresini belirlemek amacıyla, 
60 ve 120 dakikaları da denenmi%tir. Yapılan bu de"erlendirmeler ı%ı"ında krank milleri östem-
perleme denemelerinde Çizelge 4’te verilen ko%ullar uygulanmı%tır.
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%ek"l 3  : Östemperleme ısıl !%lem parametreler!

2.2.2. Krank Mili Numunelerine Uygulanan Östemperleme Denemeleri:
Krank millerine uygulanan östemperleme ko%ulları Çizelge 5’te verilmektedir. Buna göre 1, 2 
ve 3 no’lu krank millerine 930°C’de 90 dk östenitlemeyi takiben 350°C’de sırasıyla 60-90-120 
dk süreli östemperleme i%lemleri uygulanmı%tır. 4, 5 ve 6 no’lu krank millerine 930°C’de 90 dk 
östenitlemeyi takiben 370°C’de sırasıyla 60-90-120 dk süreli östemperleme i%lemleri uygulan-
mı%tır. 7, 8 ve 9 no’lu krank millerine 950°C’de 90 dk östenitlemeyi takiben 350°C’de sırasıyla 
60-90-120 dk süreli östemperleme i%lemleri uygulanmı%tır. 10, 11 ve 12 no’lu krank millerine ise 
950°C’de 90 dk östenitlemeyi takiben 370°C’de sırasıyla 60-90-120 dk süreli östemperleme 
i%lemleri uygulanmı%tır. Östemperleme uygulanmamı% ham numune ise no 13 olarak kodlan-
mı%tır.

Krank millerinin östemperleme denemelerinde parçalara uygun imal edilen aparat kullanılmı%tır 
(#ekil 4).
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%ek"l 4  : Östemperleme Denemeler!nde Parçalara Uygun $mal 
Ed!len Aparat ve Parça Yerle%!m!

Bu aparata yüklenen krank milleri AICHELIN marka atmosfer kontrollü fırında östenitlemeyi 
takiben 40 ton Petrofer AS 135 ısıl i%lem tuzu içeren endüstriyel ölçekli tuz banyosunda östem-
perlenmi%tir.

2.3. Mekanik Testler:
2.3.1. Sertlik Ölçümleri:
Sertlik ölçümleri BMS (Bulut Makina Sanayi) marka Brinell Sertlik ölçme cihazı ile ölçülmü%tür. 
Ölçümler 3.000 kgf yükte 10 mm çaplı bilya ile HB 10 metoduna göre EN-ISO 6506 standardına 
uygun yapılmı%tır. Döküm parçalar sertlik ölçümü için alt ve üst yüzeylerden 180 gritlik zımpara 
ile zımparalanmı%tır. Aynı numune için 3 farklı noktadan alınan sertlik ölçümlerinin ortalama 
de"eri alınmı%tır.

2.3.2. Çekme Testleri:
Her bir krank mili numunesinden 3’er adet 7 mm çapında çekme çubu"u, krank milinin yanak 
kısmından kesilerek ISO 17804 standardına göre hazırlanmı%tır. Çekme testleri ISO 6892 stand-
ardına uygun, Instron 3369 marka cihazda 50 kN’luk kuvvet uygulanarak 10 mm/sn hızla çekil-
erek yapılmı%tır.

2.3.3. Darbe Testleri:
Krank millerinin boyun kısmında her bir kranktan 4’er adet 10x10x55 mm olacak %ekilde çen-
tiksiz darbe numuneleri hazırlanmı%tır. Darbe testleri Instron Wolpert PW30 darbe cihazı ile 
yapılmı%tır. Cihaz max. 300 J’lük enerji uygulamaktadır. ASTM A 897* uyarınca her bir numune 
için yapılan 4 darbe testinden en iyi sonuç veren 3 tanesinin ortalaması alınmı%tır.

2.3.4. !çyapı !ncelemeleri (Optik ve SEM):
Numuneler, içyapı incelemeleri için önce farklı boyutlarda (320-1200 m) SiC zımpara ka"ıtları 
ile temizlenmi%, 1 m monokristalin elmas süspansiyon ile parlatılmı%tır.
Sonra %3 nital çözelti ile da"lanarak hazırlanmı%tır. Optik içyapı incelemeleri için Leica marka 
DM 2700 model optik mikroskop kullanılmı%tır.

1x1x2,5 cm boyutlarında hazırlanan numunelerin Elektron mikroskobu incelemeleri için JEOL 
JSM-6060LV marka Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılmı%tır.
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Ç"zelge 6  : Östemperlenm!% krank m!ller!nden çıkarılan 
numuneler!n sertl!k, çekme ve darbe test sonuçları

2.3.5. X I$ınları Kırınımı (XRD) ile Kalan Östenit Miktarını Belirleme Çalı$maları:
XRD yöntemi ile kalıntı östenit miktarını belirlemek için ASTM E975 standardında açıklanan yöntem 
takip edilmi%tir. Hesaplamalarda Cu x-ı%ını tüpü takılı
.
2.3.6. A$ınma Testleri:
A%ınma testleri için 8 mm çap ve 16 mm yüksekli"inde silindirik numuneler hazırlanmı%tır. Kar%ı mal-
zeme (a%ındırıcı) olarak 77 mm çapında ve 8 mm yüksekli"inde ince ta%lanmı% Hardox 500 malzem-
esi kullanılmı%tır. A%ınma testleri UTS TRIBOMETER T10/20 marka cihazda 170 rpm dönme hızında, 
20 N yük altında ve 60 dk süre (10200 tur) ile yapılmı%tır. A%ınma izi çapı 56 mm olacak %ekilde 
yapılan kuru kayma a%ınma testlerinde lineer kayma hızı 0.5 m/s ve toplam kayma mesafesi ise 1800 
m olmu%tur.

2.3.7. Boyutsal Kontrol:
Krank millerinin boyutsal kontrollerini yapmak için Brown & Sharpe, Dea Mistral marka Koordinat 
Ölçme Makinesi (CMM) ile ölçüm yapılmı%tır.

3. BULGULAR
3.1. Sertlik Ölçümleri, Çekme ve Darbe Testlerinin Sonuçları:
Çizelge 5’te verilen 12 ayrı ko%ullarda östemperleme uygulanan krank millerinden çıkarılan numune-
lerin sertlik, çekme ve darbe test sonuçları toplu olarak Çizelge 6’da verilmi%tir. Östemperlemenin 
etkisi hakkında genel bir fikir edinmek amacıyla östemperlenmi% numunelerin ortalama de"erleri he-
saplanarak ham numuneye ait de"erlerle kar%ıla%tırılmı%tır. Buna göre, östemperleme i%lemiyle sert-
likte % 83, akma dayanımında % 89,9 ve çekme dayanımında % 46,3 oranında artı%ların sa"landı"ı 
görülmektedir. Numunelerin darbe enerjilerinde de bir miktar artı% (% 7,3) olmu%tur. Öte yandan % 
uzama yakla%ık % 47 oranında azalmı%tır. 
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Sonuçlara numune bazında bakıldı"ında ba%arı ölçütü olarak belirledi"imiz en az 950 MPa çekme 
dayanımı ve en az % 3 uzama de"erlerinin 1, 2, 3, 6, 7 ve 9 nolu numuneler tarafından sa"landı"ı 
görülmektedir (Çizelge 6’da kalın gösterilen de"erler). Östemperleme süresine ba"lı olarak numune-
lerin sertlik, çekme dayanımı, akma dayanımı, % uzama ve darbe enerjilerinin nasıl de"i%ti"i sırasıyla 
#ekil 5’te gösterilmi%tir

%ek"l 5  : Östemperleme süres!ne ba"lı olarak numuneler!n a) sertl!k, b) çekme dayanımı, c) akma dayanımı, ç) darbe enerj!s! ve d) % 
uzama de"erler!n!n de"!%!m!.
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%ek"l 6  : Numuneler!n opt!k !çyapı görüntüler!

3.2. !çyapı !ncelemeleri (Optik ve SEM):
Hata! Ba%vuru kayna"ı bulunamadı.6’te verildi"i üzere her bir numunenin 100x, 200x ve 500x 
büyütmede optik içyapı görüntüleri alınmı%tır. Özellikle 6, 9 ve 12 numaralı numunelerin hede-
flendi"i gibi ösferritik içyapıda oldukları tespit edilmi%tir. 3 numaralı numunenin ise esas olarak 
ince dizili (sıkı) perlit içyapısında oldu"u görülmü%tür. Elektron mikroskobu kullanılarak daha 
yüksek büyütmelerde (1000x, 2500x ve 5000x) yapılan incelemelerle de sonuçlar teyit edilm-
i%tir (#ekil 7).
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%ek"l 7  : Numuneler!n SEM !çyapı görüntüler!

3.3. XRD ile Kalan Östenit Miktarını Belirleme Çalı$maları:   
Numunelerin Cu K� ı%ıması kullanılarak elde edilen x-ı%ını kırınım desenleri üzerinden hesapla-
nan kalan östenit oranları Çizelge 7’de verilmi%tir. Bu sonuçlarla Çizelge 4'te verilen numune-
lerin sertlik, çekme ve darbe test sonuçları arasında herhangi bir korelasyon kurulamamı%tır. 
Östemperlemeye girmemi% ham numune için hesaplanan %8,16’lık kalan östenit oranı ve ince 
perlit yapısına sahip olan 3 numaralı numune için hesaplanan %12,18’lik kalan östenit oranları 
hesaplamaların do"rulu"u açısından kaygı uyandırmaktadır. ASTM E 975* standardı Cr veya Mo 
ı%ımalarının kullanımını öngörürken mevcut çalı%mada mücbir sebeplerle Cu ı%ıması kullanıl-
masının da sa"lıklı sonuçlar alınmasını engellemi% olabilece"i de"erlendirilmi%tir.
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Ç"zelge 7  : Hesaplanan kalan östen!t oranları

*ASTM E 975 Standard Practice for X-Ray Determination of Retained Austenite in Steel with 
Near Random Crystallographic Orientation
3.4. A$ınma Testlerinin Sonuçları:
A%ınma testi mikroyapı incelemelerinde en iyi ösferrit dönü%ümün gözlemlendi"i 1, 6, 9, 12 ve 
13 (ham) numaraları numuneler üzerinde gerçekle%tirilmi%tir. A%ınma testlerinin sonuçları Çizel-
ge 8’de özetlenmi% ve a%ınma hızları #ekil 8’de grafiksel olarak kar%ıla%tırılmı%tır. Ham numun-
eye göre östemperlenmi% numunelerin çok daha dü%ük hızlarda a%ındıkları belirlenmi%tir. Ham 
numunenin a%ınma hızı 5,56x10-6 g/m olurken 1, 6 ve 9 numaralı numunelerin a%ınma hızları 
sırasıyla 2,94x10-6 g/m, 2,06x10- 6 g/m ve 2,17x10-6 g/m olmu%, 12 numaralı numune ise test 
edilen numuneler arasında 1,44x10-6 g/m ile en dü%ük hızda a%ınmı%tır.

Ç"zelge 8  : A%ınma testler!n!n sonuçları
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%ek"l 8  : Numuneler!n a%ınma hızları

%ek"l 9  : Krank m!l! numuneler!n!n çekme dayanımı ve % uzama de"erler!.

3.5. Boyutsal Kontrol:
Krank mili numunesinin ısıl i%lem öncesi ve ısıl i%lem sonrası CMM ile ölçümleri alınmı%tır. Koordi-
nat ölçüm sonuçlarına göre iki ölçüm de kar%ıla%tırılarak parçada eksenel sapma olup olmadı"ı 
incelenmi%tir. Ölçüm sonuçları do"rultusunda e% merkezlilik farkı 0,4 mm’dir. Bu sonuç krank 
mili parçası için tolere edilebilir bir de"erdir. Yani parçada çarpılma oldu"u söylenemez.

4. SONUÇLARIN DE1ERLEND$R$LMES$
Daha önce Çizelge 3’te listelenen farklı ko%ullarda östemperleme uygulanmı% 4 silindirli mo-
tor krank millerinden çıkarılan numunelerin çekme dayanımı ve % uzama de"erleri #ekil 9’da 
gösterilmi%tir. Aynı %ekil üzerinde ba%arı ölçütümüz olan en az 950 MPa çekme dayanımı ve en 
az % 3 uzama de"erleri de belirtilmi%tir. Buna göre 1, 2, 3, 6, 7 ve 9 nolu numuneler her iki ba%arı 
ölçütünü de sa"lamı%tır. Geriye kalan 6 numunenin 5 tanesi (4, 5, 8, 11 ve 12) ise en az 950 MPa 
olan çekme dayanımı ölçütünü sa"larken uzama olarak % 3’ün altında kalmı%tır.
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%ek"l 10  : Y-blok numunelerde ve krank m!ller!nde elde ed!len çekme dayanımı ve % uzama de"erler!

Ç"zelge 9  : Y-blok numuneler!n ve krank m!ller!n!n kar%ıla%tırılması

Y-blok numunelerle yapılan çalı%malar sonucunda östemperleme i%lemiyle hedef olarak belir-
lenen mukavemet de"erlerinin sa"lanmasında pek risk olmadı"ı ve üzerinde yo"unla%ılması 
gereken esas noktanın mukavemeti koruyarak % uzamayı artırmak oldu"u belirtilmi%ti. Bu ned-
enle krank milleri ile yapılan çalı%malarda Y-blok numunelerde en yüksek uzamayı veren, östen-
itleme 930-950°C arası ve östemperleme 350-370°C arası olarak uygulanmı%tır.

Y-blok numunelerle 350°C’de yapılan östemperleme denemelerinin sonuçları ile krank millerine 
yapılan denemelerin sonuçları #ekil 10’da bir arada verilmi%tir. 350°C’de östemperlenen Y-blok 
numunelerde mukavemet de"erlerindeki çok ciddi artı%ların % uzama de"erlerinden feragat 
edilmeden sa"lanabildi"i ancak benzer ko%ullarda östemperlenen krank millerinde ise duru-
mun böyle olmadı"ı ve % uzama de"erlerinin ham numuneye göre belirgin %ekilde azaldı"ı 
görülmektedir.

Numunelerin östemperleme davranı%larındaki farklılı"ı iki küresel grafitli dökme demir malze-
menin kimyasal kompozisyon ve katıla%mayla olu%an içyapı farklılıkları ile ili%kilendirmek müm-
kündür. Zira östemperleme i%leminden istenilen sonuçları elde etmek östemperleme ko%ullarına 
ba"lı oldu"u kadar östemperlemeye girecek ba%langıç malzemesine de ba"lıdır.

Y-blok ile krank mili malzemeleri arasındaki farklılıklar Çizelge 9’da verilmi%tir. Buna göre krank 
milleri daha dü%ük karbon içeri"ine (% 3,64’e kar%ı % 3,44), daha dü%ük karbon e%de"erine (% 
4,37’ye kar%ı % 4,22) ve daha dü%ük grafit nodülü yo"unlu"una (255/mm2’ye kar%ı 134/mm2) 
sahiptir. Ayrıca krank milleri çok daha az Mn içerirken (% 0,297’ye kar%ı % 0,073) Cu içeri"i 
bakımından ise durum tam tersidir (% 0,51’e kar%ı % 0,835).



407

Krank millerinin kimyasal kompozisyonunda bulunan % 0,073 Mn içeri"i Amerikan östemper-
lenmi% dökme demir standardı olan ASTM A 897'de tavsiye edilen de"erin (% 0,35) çok altında 
iken % 0,835’lik Cu yüzdesi ise aynı standartta en fazla olarak belirlenen de"eri (% 0,80) a%ma 
durumundadır. Krank mili malzemesinin % 4.22 olan karbon e%de"eri (CE) de tavsiye edilen 
aralı"ın (CE = 4.3-4.6) dı%ında kalmaktadır.

Krank mili malzemesi için belirlenen 134/mm2’lik grafit nodül sayısı, her ne kadar minimum 
de"eri (100) sa"lasa da, dü%ük kalmaktadır. Bu durum krank millerinden östemperleme so-
nucunda daha iyi de"erlerin elde edilmesini engelledi"i de"erlendirilmektedir. Zira kimyasal 
kompozisyonu ve nodül sayısı östemperlemeye elveri%lilik açısından krank malzemesine göre 
daha optimal seviyelerde olan Y-blok numunelerinden benzer östemperleme ko%ullarında çok 
daha iyi sonuçlar alınabilmi%tir.

Krank milleri, malzemesi küresel grafitli dökme demir standardı olan EN 1563’ü sa"laya-
cak %ekilde, MOTUS firmasının rutin üretimidir. Bu miller östemperleme i%lemine girmeleri ve 
östemperlenmi% sünek dökme demir standardları olan ASTM A 897 veya EN 1564’ü sa"lamaları 
amacıyla üretilmemi%tir. Dolayısıyla kimyasal kompozisyon ve içyapı olarak östemperlemeye 
kısmen elveri%li olan, östemperleme için optimize edilmemi% malzeme ile çalı%ılmak durumunda 
kalınmı%tır.

Bazı numunelerde (no 2 ve no 3) ösferrit içyapısı yerine perlit içyapısı elde edilmesinde de 
östemperleme için optimize edilmemi% kimyasal kompozisyon ve yapının rolü vardır. Bilindi"i 
üzere östemperleme ısıl i%lemi esas olarak üç a%amada gerçekle%tirilmektedir; i) numunenin 
östenitlenmesi, ii) östenitlenen numunenin perlit olu%umuna fırsat vermeyecek hızda östem-
perleme sıcaklı"ına indirilmesi ve iii) numunenin sabit ve homojen olarak östemperleme sıcak-
lı"ında tutulması.

3 numaralı numunenin ince perlit içyapısında olması bu numunenin ait oldu"u krank milinin 
östenitleme fırınından 930°C’de çıkartılıp 350°C olan östemperleme sıcaklı"ına so"utulmasına 
kadar geçen sürenin östenitin perlite dönü%mesine yetecek kadar uzun oldu"unu göstermek-
tedir. Aynı sıcaklıklarda i%lem gören di"er iki numuneden (no 1 ve no 2) 2 numaralı numunenin 
de yine perlitik içyapıda oldu"u tespit edilmi%tir. 1 numaralı numune ise ösferritik içyapıdadır. 
Dolayısıyla bu üç numunenin östenitleme sıcaklı"ından östemperleme sıcaklı"ına so"uma hı-
zları perlit olu%umundan kaçınmak için gereken minimum so"uma hızı civarlarında olmu%tur. 
Perlit olu%umu problemini i) numuneleri östenitleme fırınından tuz banyosuna daha kısa süre-
de ta%ıyarak (operasyonel iyile%tirme), ii) daha yüksek sıcaklıklarda östenitleme yaparak veya 
iii) uygun ala%ımlamayla a%mak mümkündür. Nitekim 950°C’de östenitlenen krank millerinden 
çıkarılan numunelerde perlit olu%umu tespit edilmemi%tir.

Sonuç olarak küresel grafitli dökme demir içyapısına sahip krank milleri için imal edilen aparat 
kullanılarak endüstriyel ölçekte deneme östemperleme i%lemleri uygulanmı%tır. Bu denemel-
erden çıkarılan numuneler üzerinde gerçekle%tirilen test, analiz ve incelemeler sonucunda:
1. Hedeflenen ösferrit içyapısı ba%arıyla elde edilmi% ve bu içyapıyı üreten östemperleme ko%ul-
ları belirlenmi%tir. 
2. Östemperlenecek parçaların östenitleme fırınından östemperleme banyosuna girene kadar 
geçirdikleri sürenin çok kritik oldu"u tespit edilmi%tir.
3. Dökme demir parçaların östemperleme öncesi kimyasal kompozisyon ve içyapılarının östem-
perlemeyle elde edilecek mekanik özellikler üzerinde belirleyici etkisi oldu"u anla%ılmı%tır. 
Dolayısıyla küresel grafitli döküm parçalarda östemperleme ko%ullarını i%lem görecek parçanın 
kimyasal kompozisyon ve içyapısını dikkate alarak belirlemek gerekti"i ortaya çıkmı%tır.
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4. Firmamız krank milleri ba%ta olmak üzere motorlu ta%ıt sektörünün östemperlenmi% sünek 
dökme demir parça ihtiyacının kar%ılanmasında ısıl i%lem yerli tedarikçisi olarak hizmete hazır 
hale gelmi%tir.
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A356 VE A380 ALÜM!NYUM ALA%IMLARINDA FARKLI 
KATILA%MA H!ZALARINDA SIVI METAL KAL!TES! TAY!N!
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Muhammet ULUDA"*

*Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa/Türkiye
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ÖZET
Bu çalı%mada, A380 ve A356 alüm!nyum ala%ımları kullanılarak ala%ıma ve farklı kalıp kullanımına ba"lı olarak 
malzemeler!n sıvı metal kal!tes! !ncelenm!%t!r. Sonrasında bu parametreler !le malzemeler!n mekan!k özell!k-
ler! arasındak! !l!%k! tay!n ed!lm!%t!r. Erg!tme !%lem!nden sonra sıvı metal kum ve kok!l kalıplara dökülmü%tür, 
sonrasında vakum altında katıla%tırma test! (RPT)  !le dökümler!n b!f!lm !ndeks de"er! hesaplanmı%tır. Deney-
de kullanılan parametreler !le malzemeler!n mekan!k özell!kler! arasındak! !l!%k!y! bel!rlemek amacıyla sertl!k 
ölçme testler! tüm döküm numuneler!ne uygulanmı%tır. Yapılan çalı%malar do"rultusunda, A380 alüm!nyum 
ala%ımının b!f!lm !ndeks de"erler!n!n A356 ala%ımına göre daha !y! sonuçlar verd!"! tesp!t ed!lm!%t!r. Buna ek 
olarak artan so"uma hızıyla b!rl!kte elde ed!len b!f!lm !ndeks de"erler!nde de azalma gözlemlenm!%t!r. Artan 
sıvı metal kal!tes! !le malzemeler!n mekan!k özell!kler! arasında da do"rusal b!r !l!%k! tesp!t ed!lm!%t!r.

Anahtar Kel"meler: Al ala%ımları, Sıvı metal kal!tes!, Sertl!k, B!f!lm !ndeks, So"uma hızı

ABSTRACT
In th!s study, A380 and A356 alum!num alloys are used to !nvest!gate the l!qu!d metal qual!ty of mater!als 
depend!ng on alloy and d!&erent mold usage. Then, the relat!onsh!p between these parameters and the 
mechan!cal propert!es of the mater!als was determ!ned. After melt!ng, the l!qu!d metal was poured !nto sand 
and grav!ty molds, then the b!f!lm !ndex value of the cast!ngs was calculated by sol!d!f!cat!on test under 
vacuum (RPT). In order to determ!ne the relat!onsh!p between the parameters used !n the exper!ment and 
the mechan!cal propert!es of the mater!als, hardness tests were appl!ed to all cast!ng samples. Accord!ng 
to the stud!es, b!f!lm !ndex values of A380 alum!num alloy g!ve better results than A356 alloy. In add!t!on, a 
decrease was observed !n the !ndex values obta!ned w!th !ncreas!ng cool!ng rate. A l!near relat!onsh!p was 
found between !ncreas!ng l!qu!d metal qual!ty and mechan!cal propert!es of mater!als.

Keywords: Al alloys, L!qu!d metal qual!ty, hardness, B!f!lm !ndex, cool!ng rate
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G!R!%
Günümüz endüstr!s!nde dem!r esaslı mühend!sl!k malzemeler!nden sonra en fazla alüm!nyum metal! kullanıl-
maktadır. Yo"unlu"unun dü%ük olması, dökümü ve %ek!llend!r!lmes!n!n kolay olması, ısı ve elektr!k !letkenl!"!-
n!n !y! olması ve ger! dönü%türüleb!l!r olması g!b! özell!kler! sayes!nde alüm!nyum, sektörde en çok terc!h ed!len 
mühend!sl!k malzemeler!nden b!r!s!d!r [1-3]. Özell!kler!n! !y!le%t!rmek ve kullanım alanlarını gen!%letmek ama-
cıyla alüm!nyum, çe%!tl! ala%ım elementler! kullanılarak ala%ımlandırılmaktadır. Endüstr!de kullanılan alüm!n-
yum ala%ımlarının büyük b!r bölümü döküm yöntem! !le üret!lmekte ve %ek!llend!r!lmekted!r [4]. Alüm!nyum 
döküm ala%ımları sah!p oldu"u ala%ım element!ne göre gruplandırılmakta ve 1xx.x- 9xx.x arası ser!ler %ekl!nde 
sıralanmaktadır [5]. Alüm!nyuma ala%ım element! olarak s!l!syum, bakır ve magnezyum en fazla !lave ed!len 
elementler!n ba%ında gelmekted!r [6]. A380, A360, A356 alüm!nyum ala%ımları 3xx.x ser!s!ne a!t ala%ımlar-
dan en çok kullanılan ve b!l!nen ala%ımlar olmakla b!rl!kte ana ala%ım element! olarak s!l!syum, d!"er ala%ım 
elementler! olarak magnezyum ve bakır !çermekted!rler[7, 8]. Sadece s!l!syum !çeren ve kullanımı en yaygın 
olan alüm!nyum ala%ımlarına da A413 ala%ımı örnek ver!leb!l!r. Bu bahsed!len ala%ım gruplarındak! alüm!nyum 
ala%ımları, otomot!v, mak!ne, savunma sanay!s!, !n%aat sektörü ve havacılık g!b! b!rçok mühend!sl!k uygulaması 
gerekt!ren alanlarda kullanılmaktadır [9, 10].

Döküm yöntem! !le üret!len ve çok gen!% b!r kullanım alanına sah!p olan alüm!nyum ala%ımlarının üret!m! es-
nasında görülen so"uk b!rle%me, sıcak yırtılma ve poroz!te g!b! döküm hataları kullanım alanlarını sınırlandır-
maktadır [11-13]. En çok rastlanan döküm hatalarının ba%ında poroz!te olu%umu gelmekted!r. Poroz!te olu%umu 
!le !lg!l! gaz ve çekme poroz!tes! olmak üzere !k! mekan!zma ortaya atılmı%tır [14]. 2000’l! yıllarda Campbell ve 
Dı%pınar tarafından bu !k! kabul görmü% mekan!zmaya yen! b!r yakla%ım get!r!lerek poroz!te olu%umunda gaz 
ve çekme etk!s!n!n tet!kley!c! faktör oldu"u ana fatörün !se b!f!lmler yan! oks!t yapılar oldu"u !ler! sürülmü%tür 
[15-19].

Döküm proses!nde erg!tme !%lem! sırasında metal ve ala%ımların yüzey!nde oks!t tabakaları olu%maktadır, yü-
zeyde var olan bu oks!t tabakaları döküm esnasında farklı evrelerde kırılıp b!rb!r! üzer!ne katlanarak sıvı metal 
!çer!s!ne dâh!l olmaktadır [20]. $ngottan gelen oks!t yapılarının yapı !çer!s!ne yerle%mes!yle old b!f!lmler olu%ur-
ken yüzeyde var olan oks!t yapılarının yapı !çer!s!ne katılmalarıyla young b!f!lmler olu%maktadır [21]. Katlanmı% 
olan bu amorf alüm!nyum oks!t tabakaları yapı !ç!nde yer alarak çatlak g!b! görev görmekted!r ve n!ha! ürünün 
mekan!k özell!kler!n! olumsuz yönde etk!lemekted!r [22, 23].

Ala%ımın erg!tme safhasında sıvı çel!k !çer!s!nde hasıl olan veya döküm proses! esnasında olu%an b!f!lmler n!ha! 
ürün !çer!s!nde bulunarak parçanın mekan!k özell!kler!n! azaltmaktadır, bundan dolayı da erg!y!k kal!tes!n!n 
denet!m! ürün kal!tes!n!n tay!n! !ç!n yapılması gereken b!r zorunluluk olmaktadır. B!r erg!y!"!n b!f!lm !ndeks 
de"er!n!n b!l!nmes! !le sıvı metal tay!n! yapılmaktadır, Campbell ve Dı%pınar b!f!lmler!n kontrolünü sa"lamak, 
sayılarını ve büyüklü"ünü bel!rlemek üzer!ne çalı%mı%, sonuç olarak b!f!lm !ndeks yöntem!n! gel!%t!rm!%t!r [24, 
25]. Vakum altında katıla%tırma test! (RPT) kullanılarak a%a"ıdak! formülasyon [18] !le saptanan b!f!lm !ndeks 
de"er! da"ılım aralıklarına [21] göre sıvı metal kal!tes! tay!n! sayısal olarak tesp!t ed!l!p malzemen!n mekan!k 
özell!kler! arasında !l!%k! kurulmaktadır. 
BI = - (por uzunlu"u)  [25]
B!f!lm !ndeks da"ılım aralıklarına göre sıvı metal kal!tes! tay!n ed!lmekted!r [21].
- 0 ) BI ) 10 mm: yüksek kal!tel! erg!y!k
- 10 ) BI ) 25 mm: !y! kal!tel! erg!y!k
- 25 ) BI ) 50 mm: orta kal!tel! erg!y!k
- 50 ) BI ) 100 mm: kabul ed!lemez erg!y!k  
- BI * 100 mm: kötü kal!tel! erg!y!k 

Yüksel ve arkada%ları [26] çalı%malarında b!f!lm !ndeks de"erler!yle !le malzemen!n mekan!k özell!kler! !le olan 
!l!%k!s!n! tey!t etmek !ç!n b!f!lm !ndeks !le çekme mukavemet! arasındak! !l!%k!y! !nceleyerek aralarında ters oran-
tının oldu"unu gösterm!%lerd!r.

Her durumda ve her %artta aynı b!f!lm olu%umu gözlemlenmemekt!r, bununla b!rl!kte her b!f!lm !ndeks de"er!n-
de de aynı mekan!k özell!k elde ed!lmemekted!r, çünkü b!f!lmler!n olu%umu ve ala%ım kal!tes! üzer!ndek! etk!s! 
farklı mekan!zmalara ba"lı olarak de"!%mekted!r. B!f!lm olu%umu üzer!ndek! etk!l! öneml! parametreler !se kalıp 
tasarımı, döküm sıcaklı"ı, kalıp sıcaklı"ı, besleme ve ala%ım element! !laves! %ekl!nde sıralanmaktadır [27]. 
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B!f!lm olu%umunda etk!l! olan parametreler dı%ında, b!f!lm olu%umunda azalmaya sebeb!yet veren !%lemlerden 
b!r tanes!n!n gaz g!derme !%lem! oldu"u b!l!nmekted!r [8, 28, 29]. L!teratürdek! b!f!lm yöntem! !le !lg!l! çalı%ma-
lara bakıldı"ında deneysel çalı%maların gaz g!dermel! ve gaz g!dermes!z olmak üzere !k! ko%ul altında gerçek-
le%t!"! tay!n ed!lmekted!r. Uluda" ve arkada%larının [21, 27]çalı%masındak! deneysel parametreler!n b!r!s! de gaz 
g!derme !%lem!d!r ve çalı%mada gaz g!derme !%lem!n!n b!f!lmler!n azalmasındak! rolü tey!t ed!lm!%t!r.  
Bu çalı%mada, A356 ve A380 alüm!nyum ala%ımlarının kum ve kok!l kalıplara dökümler!nden elde ed!len nu-
munelere RPT test!n!n uygulanması !le ala%ımların b!f!lm !ndeks de"erler! elde ed!lm!%t!r. Elde ed!len b!f!lm 
de"erler! !le sıvı metaller!n kal!tes! sayısal olarak saptanmı%tır. Böylece sıvı metal kal!tes!n!n ala%ıma ve kalıba 
ba"lı olarak nasıl de"!%kenl!k gösterd!"! ve bu deney parametreler!n!n aralarında nasıl b!r !l!%k!n!n oldu"u tay!n 
ed!lm!%t!r.
 
2. DENEYSEL ÇALI%MALAR
Ç!zelge 1’de çalı%mada kullanılan A356 ve A380 alüm!nyum ala%ımlarının k!myasal b!le%!m aralıkları görülmek-
ted!r.

Ç"zelge 1  : A356 ve A380 ala%ımlarının k!myasal kompoz!syonu

%ek"l 1 : a) RPT numunes!(kum kalıp), b) RPT numunes!n!n kes!t!, c) RPT dökümünden alınan sertl!k ve m!kroyapı numuneler!

Erg!tme oca"ında sırasıyla, A356 ve A380 alüm!nyum ala%ımları erg!tme !%lem!ne tab! tutulmu%tur. Erg!t!len 
her ala%ım yakla%ık olarak 750° C sıcaklı"ında pe%! sıra, RPT test! c!hazına a!t olan kok!l kalıba ve özel olarak 
tasarlanan kum kalıba dökülmü%tür. Katıla%ma sonrası elde ed!len dökümler !lk olarak yo"unluk !ndeks hesap-
lamasına tab! tutulmu%tur, sonrasında !se dökümler!n b!f!lm !ndeks hesaplaması gerçekle%t!r!lm!%t!r. #ek!l 1’de 
görüldü"ü g!b! döküm parçalarına kes!m !%lem! uygulanıp m!kroyapı ve sertl!k numuneler! elde ed!lm!%t!r. Son-
rasında, elde ed!len bu numuneler bakal!t alma !%lem!ne tab! tutulmu%tur. Bakal!t !%lem! b!t!m!nden sonra 320, 
600, 800, 1200, 2500 gr!d zımparaların kullanılmasıyla zımparalama !%lem! gerçekle%t!r!lm!%t!r. Zımparalama 
!%lem! gerçekle%t!r!ld!kten sonra m!kroyapı numuneler!ne, 1 m!kron ve 6 m!kron elmas solüsyonu !le b!rl!kte 
et!l alkolün kullanılmasıyla parlatma !%lem! uygulanmı%tır. Bu !%lem sonrasında, N!kon marka m!kroskop c!hazı 
kullanılarak et!l alkol ve saf su !le tem!zlenen numuneler!n!n m!kro yapı tay!n! gerçekle%t!r!lm!%t!r. Sertl!k numu-
neler! !se !lk olarak Bulut marka sertl!k c!hazı !le Br!nell sertl!k ölçümüne tab! tutulmu%tur, sonra bu numunelere 
M!kro V!ckers sertl!k ölçme !%lem! uygulanmı%tır.
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3. BULGULAR

%ek"l 2 : A356 ve A380 ala%ımlarının kum ve kok!l kalıba dökümünden elde ed!len numuneler!n m!kroyapı görüntüler!

%ek"l 3 : Sertl!k numuneler!n!n ölçüm sonrası görüntüler!

A356 ve A380 alüm!nyum ala%ımlarının kum ve kok!l kalıplara dökümünden elde ed!len numuneler!n!n m!k-
royapı görüntüler! #ek!l 2’de görülmekted!r. M!kroyapı görüntüler! kum ve kok!l kalıp olarak !ncelend!"!nde, 
kok!l kalıptan elde ed!len numune örnekler!nde daha !nce s!l!s yapılarından bahsed!l!rken kum kalıpta !se tam 
ters! b!r durumun varlı"ından söz etmek mümkündür. Buradak! farkın en temel sebeb!, so"uma hızından do-
layı kaynaklanmaktadır. B!l!nd!"! g!b!, kok!l kalıbın ısı !let!m katsayısı kum kalıbın ısı !let!m katsayısından daha 
fazladır [30]. Bu do"rultuda, kok!l kalıpta daha çabuk katıla%ma gerçekle%!r, hızlı katıla%madan dolayı yapı 
!çer!s!ndek! taneler büyümeye fırsat bulamaz ve daha !nce b!r yapıyı b!zlere sunar. M!kroyapı görüntüler! ala-
%ıma göre !ncelend!"!nde, kum veya kok!l kalıp fark etmeks!z!n A380 ala%ımından elde ed!len m!kro yapı gö-
rüntüler!nde !nce s!l!sler!n varlı"ı göze çarpmaktadır. A356 ala%ımından elde ed!len m!kro yapı görüntüler!nde 
!se A380 ala%ımına nazaran daha kaba olan s!l!sler!n varlı"ı rahatlıkla tay!n ed!lmekted!r. Bu farklılı"ın sebeb! 
!se, ala%ımlar arasındak! s!l!s oranlarının farklılı"ından kaynaklanmaktadır. A380 ala%ımında daha fazla var olan 
s!l!s oranından dolayı, !nce tanel! b!r yapı elde ed!l!r. Bu sebeple A380 ala%ımı, A356 ala%ımına göre daha !y! 
mekan!k özell!kler! b!zlere sunar. Buna ek olarak, kum kalıp ve kok!l kalıp arasında mekan!k özell!kler açısından 
b!r kıyaslamaya g!d!ld!"!nde, yukarıda bahsed!len hızlı so"umadan dolayı hâsıl olan !nce yapı sayes!nde kok!l 
kalıpların daha !y! mekan!k özell!klere sebeb!yet verd!"! yorumu rahatlıkla yapılmaktadır.
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%ek"l 4 : Farklı deney parametreler! ko%ullarında elde ed!len sertl!k de"erler! ve m!kroyapı görüntüler!

%ek"l 5 : Farklı deney parametreler! ko%ullarında elde ed!len sertl!k de"erler!

#ek!l 3‘te bakal!te alınan farklı parametrelerdek! sertl!k numuneler!n!n Br!nell test! ölçüm sonrasındak! ölçüm-
ler! ve görüntüler! ver!lm!%t!r. Görüntüler anal!z ed!ld!"!nde, ala%ım ve kalıp fark etmeks!z!n, en dü%ük sertl!k 
de"er!n!n ölçüldü"ü noktalarda poroz!te yo"unlu"unun fazla oldu"u görülmekted!r. Poroz!te yo"unlu"unun 
az oldu"u bölgelerde !se yüksek sertl!k de"erler! elde ed!lmekted!r.

#ek!l 4’te A356 ve A380 ala%ımlarının farklı deney parametreler!ne a!t sertl!k de"erler! ve bu 
sertl!k de"erler!ndek! m!kroyapıları ver!lm!%t!r. #ek!l !ncelend!"!nde, en yüksek sertl!k de"er!n!n 
kum kalıba dökümü gerçekle%t!r!len A380 ala%ımına a!t oldu"u görülmü%tür. En dü%ük sert-
l!k de"er!n!n !se kok!l kalıba dökümü gerçekle%t!r!len A356 ala%ımına a!t oldu"u ortaya koyul-
mu%tur. #ek!ldek! m!kroyapılar !ncelend!"!nde, ala%ımların sertl!k de"erler!n!n dü%ük oldu"u 
yerlerde poroz!te sayısının fazla oldu"u, sertl!k de"erler!n!n en yüksek oldu"u noktalarda !se 
poroz!ten!n yok denecek kadar az oldu"u fark ed!lm!%t!r.  Kum kalıba dökümü gerçekle%t!r!len 
ala%ımların sertl!k de"erler!n!n kok!l kalıba dökümü gerçekle%t!r!len ala%ımların sertl!k de"erler!-
ne göre daha yüksek oldu"u görülmü%tür. Buna ek olarak, A380 ala%ımında kum kalıba dökümü 
gerçekle%t!r!len numunedek! poroz!teler!n daha büyük, kok!l kalıba dökümü yapılan numunen!n 
poroz!teler!n!n !se daha küçük ve küresel oldu"u ve daha homojen yayıldı"ı görülmü%tür. A356 
ala%ımında !se bu durumun tam ters! söz konusudur. Kok!l kalıpta ortaya çıkan poroz!teler kum 
kalıptak!lere kıyasla daha büyük ve %ek!ls!zd!r.

A380 ve A356 alüm!nyum ala%ımlarının kok!l kalıba dökümler!nden elde ed!len numuneler!n 
m!crov!ckers sertl!k de"erler! %ek!l 5‘te görülmekted!r. #ek!l !ncelend!"!nde, poroz!tel! bölgeler-
den alınan sertl!k de"erler!n!n poroz!tes!z bölgelerden alınan sertl!k de"erler!nden daha dü%ük 
çıktı"ını söylemek mümkündür.
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%ek"l 6 : Farklı deney parametreler!ndek! A356 ve A380 ala%ımlarının yo"unluk de"erler!

%ek"l 7 : Deney parametreler! do"rultusunda elde ed!len b!f!lm !ndeks de"erler!

Farklı deney parametreler! ko%ullarında elde ed!len numuneler!n yo"unluk de"erler! #ek!l 6’da 
görülmekted!r. #ek!lde görüldü"ü g!b!, her !k! ala%ımın kok!l kalıplara dökümünden elde ed!len 
yo"unluk de"erler!, kum kalıplara dökümünden elde ed!len de"erlerden daha fazla çıkmı%tır. Bu 
sonucun elde ed!lmes!ndek! sebep !se so"uma hızıdır. Kok!l kalıpta daha hızlı so"uma meydana 
gelece"! !ç!n yapı !ç!nde var olan poroz!teler büyüyemez, bu sebeple yo"unluk olarak b!r artı%a 
sebeb!yet ver!r. Buna ek olarak, kum kalıpta so"uma yava% gerçekle%ece"! !ç!n yapı !çer!s!nde 
hâsıl olan poroz!teler büyümeye fırsat bulur, bu durum !se yo"unluk de"er!nde azalmaya sebe-
b!yet ver!r. 

#ek!l 7‘de farklı deney parametreler!nden elde ed!len numuneler!n b!f!lm !ndeks de"erler! ver!l-
m!%t!r. Dökümü kok!l kalıba gerçekle%t!r!len A380 ala%ımının de"er!ne bakıldı"ında kum kalıba 
dökümü gerçekle%t!r!len numunen!n de"er!nden daha fazla oldu"u görülmekted!r. Böyle b!r 
sonucun elde ed!lme sebeb!n!n !sedöküm %artlarına ba"lı oldu"u dü%ünülmekted!r. A356 ala%ı-
mı !ncelenecek olursa, kum kalıba dökümü gerçekle%t!r!len numunen!n b!f!lm !ndeks de"er!n!n, 
kok!l kalıba dökümü gerçekle%t!r!len numunen!nk!nden daha fazla oldu"u kolaylıkla fark ed!l-
mekted!r. Sonuçlar ala%ıma ba"lı olarak kıyaslandı"ında, A380 ala%ımının kok!l kalıba dökümü 
sonucunda elde ed!len de"er, A356’nın kok!l kalıba dökümünden elde ed!len de"erden daha az 
çıkması beklen!rken daha fazla çıktı"ını söylemek mümkündür. Buna ek olarak, kum kalıpta elde 
ed!len de"erler beklen!ld!"! g!b!d!r.
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%ek"l 8 : A356 ve A380 ala%ımlarının b!f!lm küresell!k de"erler!

%ek"l 9 : Farklı parametrelerde A356 ve A380 ala%ımlarının ortalama b!f!lm uzunluk de"erler!

#ek!l 8’de farklı deney parametreler! do"rultusunda elde ed!len b!f!lm küresell!"! de"erler! gö-
rülmekted!r. A380 ve A360 ala%ımlarının kum kalıba dökümünden elde ed!len de"erler, bu ala-
%ımların kok!l kalıba dökümündek! de"erlerden daha fazla çıkmı%tır. Bu tesp!t ed!len durum !se, 
kum kalıpta so"uma hızının daha yava% olmasından kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak, so"u-
ma hızı fazla oldu"u zaman yapıda var olan poroz!teler daha düzens!z b!r %ekl!de büyüyerek 
yapı olarak küresell!"e yakın olmayan b!r morfoloj!y! b!zlere sunar.

#ek!l 9‘da farklı deney parametreler!ne a!t numuneler!n ortalama b!f!lm uzunluk de"erler! ve-
r!lm!%t!r. A380 ala%ımının kum ve kok!l kalıba dökümü gerçekle%t!r!len numuneler!n ortalama 
b!f!lm uzunlu"u kar%ıla%tırıldı"ında, kok!l kalıptan elde ed!len numune de"erler!n!n kum kalıptan 
elde ed!lenlerden daha yüksek de"erlere sah!p oldu"u görülmekted!r. A356 ala%ımında !se kum 
kalıpta dökümü gerçekle%t!r!len numunen!n ortalama b!f!lm uzunlu"u kok!l kalıba dökümü ger-
çekle%t!r!len numuneye göre çok daha fazladır.

1. SONUÇ
Bu çalı%mada A 356 ve A380 ala%ımlarının kum ve kok!l kalıba dökümler!nden elde ed!len nu-
muneler!n m!kro yapı görüntüler! anal!z ed!ld!"!nde so"uma hızına ba"lı olarak kok!l kalıpta 
daha !nce s!l!s yapıları gözlen!rken kum kalıpta kaba s!l!s yapıları kar%ımıza çıkmaktadır. 
Numuneler!n sertl!k sonuçları !ncelend!"!nde, kum kalıba dökümü gerçekle%t!r!len A380 ala%ı-
mında en yüksek sertl!k de"er!n!n kayded!ld!"!, en dü%ük sertl!k de"er!n!n A356 ala%ımının kok!l 
kalıptak! dökümünde elde ed!ld!"! sonucuna varılmaktadır. Buna ek olarak, sertl!k de"er!n!n 
yüksek oldu"u bölgelerde poroz!te m!ktarının az, dü%ük oldu"u bölgelerde !se poroz!te m!kta-
rının fazla oldu"u görülmekted!r.
Numuneler!n yo"unluk de"erler! !ncelemeye tab! tutuldu"unda, kok!l kalıplara dökümü gerçek-
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le%t!r!len ala%ımların yo"unluk de"erler!n!n kum kalıba dökümü gerçekle%t!r!len numunelerden 
daha fazla oldu"u sonucuna varılmaktadır.
A380 ala%ımının kok!l kalıpta elde ed!len numunes!n!n b!f!lm !ndeks de"er! kum kalıpta elde 
ed!lenden daha fazla oldu"u ortaya koyulmu%tur.
A380 ve A360 ala%ımlarının kok!l kalıba dökümünden elde ed!len numuneler!n b!f!lm küresell!k 
de"erler! kok!l kalıba dökümü gerçekle%t!r!len numunelerden daha az çıkmı%tır.
A356 ala%ımının kum kalıptan elde ed!len numunes!n!n ortalama b!f!lm uzunlu"u kok!l kalıptan 
elde ed!len numunes!nden daha fazladır. 
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ÖZET
Alüm!nyum ve alüm!nyum ala%ımları b!rçok üstün özell!kler!nden dolayı endüstr!de çokça terc!h ed!len mü-
hend!sl!k malzemeler!ndend!r, fakat üret!m hatalarının ba%ında gelen poroz!te olu%umunun ana sebeb! olan 
oks!t yapılar (b!f!lmler) malzemeler!n mekan!k özell!kler!n! olumsuz yönde etk!leyerek alüm!nyum ala%ımları-
nın kullanım alanlarını sınırlamaktadır. Gel!%t!r!len b!f!lm !ndeks yöntem! !le b!f!lmler!n sayıları ve büyüklükler! 
tay!n ed!lerek sıvı metal!n kal!tes! sayısalla%tırılmaktadır. Bu çalı%mada, A380 ala%ımının vakum altında katı-
la%tırma (RPT) yöntem!yle kok!l kalıplara dökümü gerçekle%t!r!lm!%t!r. Dökümlerden elde ed!len RPT numu-
neler! CT scan c!hazı !le tomograf!k !ncelemeye tab! tutularak farklı kes!tlerdek! poroz!te olu%um özell!kler! 
!ncelenerek b!f!lm !ndeks de"erler! tay!n ed!l!p sıvı metal kal!tes! sayısal olarak anal!z ed!lm!%t!r. Elde ed!len 
poroz!teler!n sayısı, uzunlu"u ve alanları !stat!st!ksel olarak !ncelenm!%t!r. Çalı%mada alansal por!z!te ölçümü 
!ç!n RPT numuneler! frezeleme !%lem!ne tab! tutulmu%tur. #u ana kadar kullanılan b!f!lm !ndeks de"erler!n!n 
döküm parçasının tamamını ne derece tems!l ett!"! ara%tırılmı%tır. Elde ed!len sonuçlar yo"unluk !ndeks! he-
saplaması !le de kar%ıla%tırılmı%tır. 

Anahtar Kel"meler: B!f!lm !ndeks, Alüm!nyum ala%ımı, Gaz g!derme, Yo"unluk

ABSTRACT
Alum!num and alum!num alloys are among the most preferred eng!neer!ng mater!als !n the !ndustry due to 
the!r many super!or propert!es. However, ox!de structures (b!f!lms), wh!ch are the ma!n reason for poros!ty 
format!on, wh!ch !s one of the lead!ng product!on errors, a&ect the mechan!cal propert!es of the mater!-
als negat!vely and l!m!t the usage areas of alum!num alloys. W!th the developed b!f!lm !ndex method, the 
number and s!ze of b!f!lms are determ!ned and the qual!ty of the l!qu!d metal !s quant!f!ed. In th!s study, 
A380 alloy was poured !nto permanent molds by reduced pressure test (RPT). RPT samples obta!ned from 
cast!ngs were subjected to tomograph!c exam!nat!on w!th CT scan dev!ce. Thus, by exam!n!ng the poros!ty 
format!on propert!es !n d!&erent sect!ons, b!f!lm !ndex values   were determ!ned and the l!qu!d metal qual!ty 
was analyzed numer!cally. The number, length and areas of poros!t!es obta!ned were stat!st!cally analyzed. In 
the study, RPT samples were subjected to m!ll!ng process for the measurement of areal poros!ty. It has been 
!nvest!gated to what extent the b!f!lm !ndex values   used so far represent the whole cast!ng p!ece. The results 
obta!ned were compared w!th the calculat!on of dens!ty !ndex.

Keywords: B!f!lm !ndex, Alum!num alloy, Degass!ng, Dens!ty,
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1. G!R!%
Alüm!nyum ve ala%ımları, a"rılıkça haf!f olmaları, !y! ısıl ve elektr!k !letkenl!kler!ne sah!p olmaları, korozyon d!-
rençler!n!n !y! olması, döküm ve %ek!llend!r!lmes!n!n kolay olması, defalarca kullanılab!l!rl!"! g!b! üstün özell!kler! 
sayes!nde b!rçok alanda terc!h ed!lmekted!rler [1-4]. Alüm!nyum bu özell!kler! tek ba%ına gösterememekted!r. 
Bu sebeple ba%ka metaller !le b!r araya gelerek ala%ımları !ht!yaca göre olu%turmaktadır. Ala%ım elementler!ne 
ve m!kro yapıya ba"lı olarak alüm!nyum ala%ımlarının mekan!k, k!myasal ve f!z!ksel özell!kler! de"!%!kl!k göster-
mekted!r [5]. Kullanılan ala%ım element!ne göre malzemen!n kullanım alanları farklıla%maktadır, fakat alüm!n-
yum ala%ımlarının kr!t!k noktalarda uygulamaları üret!m hatalarından dolayı sınırlanmaktadır [6-8].

Alüm!nyum döküm ala%ımlarında kullanım alanını kısıtlayan üret!m hatalarının ba%ında oks!t f!lmler!n neden 
oldu"u porlar gelmekted!r. Alüm!nyum er!y!k ve çevres! arasında öneml! !k! etk!le%!m meydana gelmekted!r. 
Bu etk!le%!mler h!drojen!n çözünürlü"ü ve oks!t f!lmler!n!n olu%ması olarak b!l!nmekted!r. Alüm!nyum ala%ım-
larında poroz!te olu%umuna sıklıkla rastlanmaktadır ve bu durum malzemen!n mekan!k özell!kler!n! olumsuz 
yönde etk!lemekted!r. Poroz!te olu%umunda oks!t yapıların(b!f!lmler) ana etken, h!drojen !çer!"!n!n yardımcı 
etken oldu"u kabul ed!lmekted!r [9,10].

Dıspınar ve Campbell yaptıkları b!r çalı%mada, b!f!lm ve h!drojen !çer!"! parametreler!n! tartı%maktadır. Katıla%-
ma esnasında katı/sıvı çekmes!n!n, b!f!lm!n açılmasına ve poroz!tey! olu%turmak !ç!n çözülmes!ne yardımcı olan 
negat!f basınca neden oldu"unu ortaya koyulmu%tur. B!f!lmler açıldıktan sonra mekan!k özell!kler üzer!ndek! 
etk!ler!n! arttırmaktadır. Dıspınar bu olayı kok!l döküm ve dü%ük basınçlı kalıp dökümünde poroz!te olu%umunu 
kıyaslayarak ortaya koymaktadır.  D!"er parametre olan  h!drojen !çer!"!, sıvı alüm!nyumda yüksek !se h!drojen 
ç!ft oks!t f!lmler!n!n yüzeyler! arasında b!r!kmekted!r. Bu nedenle, yüksek h!drojen !çer!"!, b!f!lmler!n açılmasına 
(çözülmes!ne) ve daha büyük gözenekler olu%turmasına neden olmaktadır. H!drojen, yalnızca gözenek olu%u-
muna katkıda bulunmaktadır, ancak ana kaynak olarak kabul ed!lmemekted!r [11-14].
Poroz!te olu%umunda ana etken olan b!f!lmler, yüzeyde olu%an oks!tler!n türbülans hareketler!yle kırılıp, b!rb!r! 
üzer!nde katlanıp yapı !çer!s!ne dah!l olmaları !le olu%maktadır. $nd!rgenm!% basınç altında katlanmı% oks!t ta-
bakaları arasındak! hava gen!%ley!p b!f!lmler!n açılmasını sa"lamaktadır [15]. Olu%an bu yapılar b!r çatlak g!b! 
görev görerek malzemen!n mekan!k özell!kler!n! olumsuz yönde etk!lemekted!rler. Metalde b!f!lmler!n varlı"ı, 
sünekl!"! ve yorulmayı büyük ölçüde azaltmaya çalı%mak g!b! sonuçlara sah!p olab!lmekted!r [16,17]. B!f!lm-
ler!n olu%umu ve ala%ım kal!tes! üzer!ndek! etk!s! kalıp sıcaklı"ı, döküm sıcaklı"ı, so"uma hızları, tane boyutu, 
kalıp tasarımı, besleme ve yolluk s!stemler!n!n uygunlu"u ve ala%ım element! !laves! g!b! farklı parametrelere 
ba"lı olarak de"!%!kl!k göstermekted!r. B!f!lmler!n kontrolünü sa"lamak, sayılarını ve büyüklü"ünü tay!n etmek 
amacıyla Campbell ve Dı%pınar tarafından gel!%t!r!len B!f!lm $ndeks yöntem! kullanılmaktadır [18-20]. Bu yön-
temde B!f!lm $ndeks de"erler!yle sıvı metal!n kal!tes!n! sayısal olarak bel!rleyeb!lmek amacı !le vakum altında 
katıla%tırma test! (RPT) kullanılmaktadır [21]. Fakat elde ed!len de"er !le döküm kal!tes! arasında her zaman 
!l!%k! kurulamamaktadır. Bu durum her ala%ımın farklı katıla%ma karakter!st!"!ne sah!p olmasından dolayı farklı 
por morfoloj!s!ne sah!p olmasından kaynaklanmaktadır [22].

Ala%ıma göre farklılık gösteren b!f!lm !ndeks de"erler! üzer!nde kullanılan kalıbında etk!s! büyüktür. Kok!l kalıba 
dökümü gerçekle%t!r!len ala%ımların b!f!lm de"erler!n!n kum kalıba dökümü gerçekle%t!r!len ala%ımların b!f!lm 
de"erler!nden daha az olması beklenmekted!r. B!f!lm !ndeks de"er!n! etk!leyen b!r d!"er öneml! parametre 
so"uma hızı olarak b!l!nmekted!r. Uluda" ve Gem! [23] yaptıkları çalı%mada,  farklı so"uma hızlarında poroz!-
teler! !nceley!p, so"uma hızı arttıkça ortalama poroz!te çapının tutma süres!ne ba"lı olarak azaldı"ını göster-
mekted!rler. Tane boyutunu, !k!nc! dendr!t kolları arası mesafey!, poroz!te m!ktarı ve da"ılımını, artan so"uma 
hızı c!dd! b!r %ek!lde etk!lemekted!r.

Poroz!te m!ktarını öneml! derecede etk!leyen çözünmü% h!drojen !çer!"! erg!m!% ala%ımda olab!ld!"!nce dü%ük 
tutulmalıdır. Bu amaçla, gaz g!derme !%lem! en etk!l! yöntem olarak b!l!nmekted!r. Gaz g!derme !%lem! uygu-
lanan ve uygulanmayan numuneler kar%ıla%tırıldı"ı zaman gaz g!derme !%lem! uygulanan numunede b!f!lm 
olu%umunda azalma görülmekted!r [24,25].

Bu çalı%mada, A380 alüm!nyum ala%ımının dökümünden elde ed!len numunelere yo"unluk ve b!f!lm !ndeks 
ölçümler! gerçekle%t!r!lm!%t!r. Farklı kes!tlerden elde ed!len görüntüler !le numunede dı%tan !çe do"ru b!f!lm 
de"!%!m! !ncelenm!%t!r. Böylece b!f!lm !ndeks de"erler!n!n döküm parçasının tamamını ne derece tems!l ett!"! 
ara%tırılıp yo"unluk !ndeks de"erler! !le kar%ıla%tırılması da yapılmı%tır.
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2. DENEYSEL ÇALI%MALAR
Ç!zelge 1’de çalı%mada kullanılan A380 alüm!nyum ala%ımının k!myasal b!le%!m aralıkları görülmekted!r.

Ç"zelge 1 : A380 ala%ımının k!myasal kompoz!syonu

Ç"zelge 2 : Farklı döküm parametreler!nde gaz g!derme !%lem! önces! ve sonrası elde ed!len yo"unluk de"erler!

Erg!tme !%lem!ne tab! tutulan A380 alüm!nyum ala%ımının RPT test c!hazına a!t kok!l kalıba dökümü gerçek-
le%t!r!lm!%t!r. Ala%ımdan gaz g!derme önces! ve sonrası olmak üzere 4 defa döküm numunes! alınmı%tır. Gaz 
g!derme !%lem! argon gazı !le 7 ve 10 dak!ka olmak üzere farklı sürelerde ve 170 dev!r/dak!ka, 0,25 bar basınç 
%artları altında gerçekle%t!r!lm!%t!r. Katıla%ma sonrasında elde ed!len numuneler öncel!kle yo"unluk !ndeks he-
saplamasına tab! tutulmu%tur. Daha sonra dökümler!n b!f!lm !ndeks hesaplamaları gerçekle%t!r!lm!%t!r. Yo"un-
luk !ndeks! hesaplaması sonrasında numuneler tomograf! yöntem! !le !ncelenm!%t!r. Numuneler üzer!nde freze 
c!hazı !le 0,5 mm aralıklarla tala% kaldırma !%lem! gerçekle%t!r!lm!%t!r. Böylece numuneler!n % 50’s!nde tala% 
kaldırma !%lem! yapılmı%tır. Her 0,5 mm aralıkta numunen!n kes!t görüntüsü alınarak b!lg!sayar ortamına akta-
rılmı%tır. $lk tala% kaldırma !%lem! yüzey tem!zl!"! olarak kabul görece"!nden toplamda 9 farklı kes!t görüntüsü 
elde ed!lm!%t!r. 9. kes!t görüntüsü numunen!n tam ortasına denk gelmekted!r, %u ana kadar kullanılan b!f!lm 
!ndeks hesaplamalarında kullanılan kes!t oldu"u anla%ılmaktadır. Elde ed!len tüm bu yüzeylerde ayrı ayrı b!f!lm 
!ndeks hesaplaması yapılarak numune üzer!nde dı%tan !çer! do"ru b!f!lm !ndeks de"erler!n!n nasıl de"!%t!"! 
ara%tırılmı%tır. RPT kalıbından alınan numuneler!n en!ne kes!tler!nden elde ed!len görüntüler görüntü anal!z 
programı kullanılarak !ncelenm!%t!r. Programdan elde ed!lecek ver!ler yardımıyla b!f!lm !ndeks de"erler! he-
saplanı%tır. Son olarak M!n!tab !stat!st!ksel anal!z programı kullanılarak ver!ler !stat!st!ksel olarak !ncelenm!%t!r.

3. BULGULAR VE TARTI%MA
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Ç!zelge 2’de Ar%!met hesabına göre elde ed!len poroz!te ölçüm sonuçları ver!lmekted!r. Sonuçlara bakıldı"ında 
gaz g!derme !%lem! yapılan dökümler!n poroz!te oranların çok daha dü%ük oldu"u görülmü%tür. 

Gerçekle%t!r!len 4 döküm sonucunda elde ed!len yo"unluk de"erler! tabloda ver!lmekted!r. Tablodak! de"erler 
!ncelend!"!nde gaz g!derme !%lem!n!n yo"unluk de"erler!n!n yükselmes!nde büyük rol oynadı"ı görülmekted!r. 
Gaz g!derme süres!n!n 10 dk olmasının daha !y! sonuçlar elde etmeye fayda sa"layaca"ını söylemek mümkün-
dür. Gaz g!derme sonrası en yüksek yo"unluk de"er! 3. Dökümde elde ed!lm!%t!r. Dökümlere uygulanan gaz 
g!derme !%lem!n!n dökümde var olan poroz!te m!ktarında büyük ölçüde dü%ü%e neden oldu"u söyleneb!lmek-
ted!r. Bu durumun dökümün güven!l!rl!"!n! arttırdı"ını söylemek mümkündür.

%ek"l 1 : Tomograf! c!hazı !le elde ed!len farklı kes!tlerden elde ed!len gaz g!derme önces! ve sonrası numune görüntüler! 
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Tomograf! !ncelemes! sonucunda elde ed!len görüntüler #ek!l 1’de ver!lm!%t!r. Gaz g!derme önces! ve sonrası 
görüntüler !ncelend!"!nde gaz g!derme !%lem!n!n numunede mevcut olan poroz!te m!ktarında c!dd! b!r dü%ü% 
sa"ladı"ını söylemek mümkündür. Ayrıca gaz g!derme önces!nde numunede poroz!teler!n her yerde oldu"u-
nu söyleyeb!l!r!z, ancak gaz g!derme !%lem! sonrasında poroz!teler numunen!n orta kısmında ve daha küçüktür. 
Gaz g!derme önces! !ç!n kes!t kalınlı"ının artması !le b!rl!kte yan! numunen!n ortasına !lerled!kçe poroz!teler!n 
büyüdü"ü görülmekted!r ve küresell!k artmaktadır. Buna ek olarak poroz!te sayısı artı% göstermekted!r. Gaz 
g!derme sonrası !ç!n !nceleme yapıldı"ında, hava kabarcıklarının olu%tu"u söyleneb!lmekted!r. Poroz!teler yu-
karı do"ru çıkarak numune yüzey!ne ula%maktadır. Poroz!te yo"unlu"unun numunen!n orta noktasına do"ru 
g!d!ld!kçe azaldı"ı görülmekted!r. Buna ek olarak poroz!te boyutlarının küçüldü"ü de söyleneb!lmekted!r.

%ek"l 2 : Kes!t kalınlı"ı !le b!f!lm !ndeks de"erler! arasındak! !l!%k!

%ek"l 3 : Kes!t kalınlı"ı !le b!f!lm sayısı arasındak! !l!%k!

B!f!lm !ndeks! numune kes!tler!nde gözlemlenen poroz!teler!n uzunluk toplamlarının hesaplanması !le elde 
ed!len de"ere ver!len !s!md!r. B!r!m! m!l!metre c!ns!nden olan bu kal!te !ndeks! !le toplam oks!t uzunlu"u elde 
ed!lmekted!r. Bu sayede sıvı metal kal!tes! hakkında b!lg! ed!n!leb!lmekted!r [26].  #ek!l 2‘de b!f!lm !ndeks 
uzunlu"unun kes!t kalınlı"ına göre de"!%!m! ver!lm!%t!r. Numunen!n orta kısmına !lerled!kçe yan! kes!t kalınlı"ı 
arttıkça b!f!lm !ndeks uzunluk de"erler!nde dalgalanma söz konusudur. 2,5 kes!t kalınlı"ına kadar b!r artı% 
gözlenmekted!r. Ancak 3 mm kes!t kalınlı"ında an! b!r dü%ü% kayded!lm!%t!r. De"erlerde azalma 4,5 mm ke-
s!t kalınlı"ına kadar devam etm!%t!r. 5 mm kes!t kalınlı"ında yan! numunen!n orta kısmında en yüksek de"er 
elde ed!lm!%t!r. En yüksek b!f!lm !ndeks de"er! 71,651 mm ve en dü%ük b!f!lm !ndeks de"er! 17,995 mm olarak 
kayded!lm!%t!r. En dü%ük uzunluk 0,5 mm kes!tte en büyük uzunluk !se 5 mm kes!t kalınlı"ında elde ed!lm!%t!r. 
Bu durum numunen!n !ç!ne do"ru g!d!ld!kçe yan! orta noktaya !lerled!kçe b!f!lm uzunluklarının arttı"ını gös-
termekted!r.

#ek!l 3’te b!f!lm sayısının artan kes!t kalınlı"ına göre de"!%!m! ver!lm!%t!r. Graf!k !ncelend!"!nde, e"!l!m ç!zg!s!ne 
bakarak kes!t kalınlı"ının artması !le b!rl!kte b!f!lm sayısında da artı% oldu"u söyleneb!lmekted!r. En dü%ük b!f!lm 
sayısı 0,5 mm kes!t kalınlı"ında kayded!lm!%ken, en yüksek b!f!lm sayısı de"er! !se 5 mm kes!t kalınlı"ında elde 
ed!lm!%t!r. B!f!lm sayısının numunen!n orta kısmında daha fazla oldu"u görülmekted!r. Numunen!n dı% kısmın-
dan !ç kısmına do"ru !lerled!kçe de"erlerde dalgalanmalar söz konusu olsa da genel olarak b!f!lm sayısının 
artı% gösterd!"!n! söylemek mümkündür. Bu durum graf!"!n sa" alt kısmında bulunan görsellerden de tay!n 
ed!leb!lmekted!r.
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%ek"l 4 : Kes!t kalınlı"ı !le ortalama b!f!lm !ndeks de"erler! arasındak! !l!%k!

%ek"l 5 : Kes!t kalınlı"ı ve küresell!k arasındak! !l!%k!

%ek"l 6 : Kes!t kalınlı"ı ve toplam alan arasındak! !l!%k!

#ekil 4‘te ortalama bifilm indeks de"erlerinin artan kesit kalınlı"ı ile birlikte de"i%imi verilmek-
tedir. Grafik incelendi"inde ortalama bifilm indeks de"erlerinin kesit kalınlı"ının artması ile bir-
likte azalı% gösterdi"i söylenebilmektedir. En yüksek de"er 1,5 mm kesit kalınlı"ında, en dü%ük 
de"er ise 2 mm kesit kalınlı"ında kaydedilmi%tir.

#ekil 5‘te artan küresellik de"erlerinin artan kesit kalınlı"ı ile birlikte de"i%imi verilmektedir. 
Küreselli"in 3 mm kesit kalınlı"ına kadar azalı% gösterdi"i, 3 mm kesit kalınlı"ından sonra artı%a 
geçti"ini söylemek mümkündür. En yüksek küresellik de"eri 0,5 mm kesit kalınlı"ında, en dü%ük 
de"er ise 3 mm kesit kalınlı"ında kaydedilmi%tir.
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%ek"l 7 : Kes!t kalınlı"ı ve ortalama alan arasındak! !l!%k!

#ekil 6‘da artan kesit kalınlı"ı ile birlikte toplam alan de"erlerinin de"i%imi verilmektedir. E"ilim 
çizgisi incelendi"inde artan kesit kalınlı"ı ile birlikte toplam alan de"erlerinde lineer bir artı% 
oldu"u görülmektedir. En dü%ük de"er 0,5 mm kesit kalınlı"ında 9,811 mm2 olarak, en yüksek 
de"er ise 5 mm kesit kalınlı"ında 41,541 mm2 olarak kaydedilmi%tir. 

#ekil 7’de artan kesit kalınlı"ı ile birlikte ortalama alan de"erlerinin de"i%imi verilmi%tir. E"ilim 
çizgisi dikkate alındı"ında, artan kesit kalınlı"ı ile birlikte ortalama alan de"erlerinde dü%ü% 
meydana geldi"ini söylemek mümkündür. En dü%ük ortalama alan de"eri 2 mm kesit kalınlı"ın-
da 0,296 mm2 olarak belirlenmi%tir. En büyük ortalama alan de"eri ise 1,5 mm kesit kalınlı"ında 
0,678 mm2 olarak kaydedilmi%tir. 

4. SONUÇLAR
Gaz giderme i%leminin gerçekle%tirilen analizler sonucunda döküm yo"unlu"unu arttırıcı yönde 
etkisinin oldu"u belirlenmi%tir.
Gaz giderme i%lemi sıvı metal kalitesini yükseltici yönde rol oynamaktadır.
Numunenin dı%tan içe do"ru olan kesitleri incelendi"inde de"erlerde genellikle artı% meydana 
geldi"i söylenebilmektedir. Numunenin orta kısmında bifilm indeks uzunlu"u ve bifilm sayısı en 
yüksek de"erleri almı%tır.
Gerçekle%tirilen çalı%mada farklı kesitlerde farklı bifilm indeks de"erleri elde edilmi%tir. 
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1 Bursa Technical University, Metallurgical and Materials Engineering, Bursa, Turkey; 

2 Prometal Hafif Metaller Döküm San., R&D Center, Bursa, Turkey;

ÖZET
Bu çalı%mada, AlS!9Cu3 alüm!nyum ala%ımı kullanılarak kok!l kalıba farklı döküm sıcaklıklarında dökümler 
gerçekle%t!r!lm!%t!r. 618-619-623-634-638-643-650° C’ler!nde sıvı metalden RPT numuneler! alınmı%tır. Alı-
nan numuneler vakumlu ortamda katıla%tırılmı%tır. Sonrasında elde ed!len numunelere X-Ray c!hazı kullanıla-
rak anal!z gerçekle%t!r!lm!%t!r. Bu anal!zle RPT numuneler!ndek! bo%luklar daha detaylı b!r %ek!lde !ncelenm!%-
t!r. RPT numuneler!ne uygulanan b!r d!"er !%lem !se b!f!lm !ndeks!, b!f!lm sayısı, toplam b!f!lm alanı, ortalama 
b!f!lm uzunlu"u, ortalama b!f!lm alanı hesaplaması yapılmı%tır. Bu hesaplama sayes!nde numuneler!m!zde 
bulunan döküm bo%lukları tay!n! ve sıvı metal kal!tes! tay!n! gerçekle%t!r!lm!%t!r. Yapılan çalı%malar do"rultu-
sunda, Prometal %!rket!nde kullanılan sıvı metal!n kal!tes!n!n hang! sıcaklık de"erler!nde opt!mum oldu"u ve 
gaz g!derme proses!n!n etk!s! ele alınmı%tır. 

Anahtar Kel"meler: Döküm sıcaklı"ı, sıvı metal kal!tes!, X-Ray, b!f!lm,

ABSTRACT
In th!s study, cast!ngs were performed !n the permanent mold at d!&erent cast!ng temperatures us!ng AlS!-
9Cu3 alum!num alloy. RPT samples were taken from l!qu!d metal at 618-619-623-634-638-643-650 ° C. The 
samples taken were sol!d!f!ed under vacuum. Subsequently, the samples obta!ned were analyzed us!ng an 
X-Ray dev!ce. W!th th!s analys!s, the holes !n the RPT samples were exam!ned !n more deta!l. Another proce-
dure appl!ed to RPT samples was the calculat!on of b!f!lm !ndex, number of b!f!lms, total b!f!lm area, average 
b!f!lm length, and average b!f!lm area. Thanks to th!s calculat!on, the determ!nat!on of cast!ng vo!ds !n our 
samples and determ!nat!on of l!qu!d metal qual!ty were carr!ed out. In l!ne w!th the stud!es carr!ed out, the 
temperature values at wh!ch the qual!ty of the l!qu!d metal used !n the Prometal company !s opt!mum and 
the e&ect of the degass!ng process were d!scussed.

Keywords: Temperature, l!qu!d metal qual!ty, X-Ray, b!f!lm, 
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1. G!R!%
Son zamanlarda metal sektöründe demir esaslı malzemelerden sonra en fazla alüminyum 
metali tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Son dönemlerde gözde malzeme haline gelen 
alüminyum sahip oldu"u dü%ük yo"unluk, yüksek arttırılabilir mukavemet özelli"i, ısı ve elek-
trik iletkenliklerinin iyi olması, döküm kabiliyetinin yüksek olması ve kolay i%lenebilir gibi özel-
likler alüminyumu ön plana çıkarmaktadır [1,2]. Bu özellikleri sayesinde alüminyum ve ala%ım-
ları otomotiv, savunma sanayisi, havacılık ve in%aat sektöründe sıklıkla yer edinmi%tir [3,4]. 
Sıvı durumda olan alüminyum malzemeler ala%ımlandırma i%lemine tabii tutularak arzu edilen 
birçok özellik kazandırılabilir. Özelliklerini iyile%tirmek ve daha fazla sektöre hizmet sunabil-
mek amacıyla çe%itli ilaveler gerçekle%tirilmektedir. Bu ala%ım elementi takviyelerinin ba%ın-
da silisyum, magnezyum ve bakır gelmektedir [5]. Endüstride kullanılan alüminyum ala%ım-
larının büyük bir bölümü döküm yöntemi ile üretilmekte iken, yüksek basınçlı döküm yöntemi 
alüminyum üretiminde kullanılan ve tercih edilen bir di"er üretim yöntemidir. Yüksek basınçlı 
döküm yöntemi ile üretilen parçaların yüzey kalitesinin iyi olması, karma%ık geometriye sahip 
olan parçaların kolaylıkla üretilmesi ve seri üretime uygun olması alüminyum ala%ımlarının yük-
sek basınç ile dökülmesinde büyük avantaj yaratmaktadır [ 6] . 

%ek"l 1 : Yüksek basınçlı döküm mak!nes!n!n %emat!k görünümü [7]

Döküm sektöründe kullanılan ço"u metalde oldu"u gibi alüminyum ala%ımlarında da döküm 
hataları sıklıkla kar%ıla%ılmaktadır. Çok geni% bir kullanım alanına sahip olan alüminyum sek-
töründe döküm ile üretim esnasında sıklıkla kar%ıla%ılan hatalar sıcak yırtılma, so"uk birle%me ve 
yürüme, porozite, döküm bo%luklarıdır [8,9]. Bu hatalar kullanım alanını sınırlandırıcı özellikler 
olarak dü%ünülmektedir. Alüminyum ve ala%ımlarında sıklıkla rastladı"ımız hata porozite hata-
larıdır. Yüksek basınçlı dökümde kullanılan kalıbın hızlı doldurulması ve ergiyik metalin kalıba 
dolduktan sonra katıla%masının hızlı olması gibi sebeplerden dolayı parçalarda döküm kusuru 
olan porozite olu%umu söz konusudur [10]. Yüksek basınçlı dökümde porozite olu%umunun bir 
di"er önemli sebebi ise ergiyik metalin potaya türbülans olu%turacak %ekilde doldurulmasıdır. 
Yapılan çe%itli i%lemlerle birlikte sıvı metal kalitesi arttırılmaya sa"lansa da porozite olu%umu 
kaçınılmaz bir hata olarak nitelendirilebilir. Poroziteler dökümde hiç istenmeyen, döküm kali-
tesini ve verimlili"ini dü%üren hata olarak ön plana çıkmaktadır. Poroziteleri tetikleyen unsur 
olarak 2000’li yıllarda Campbell ve Dı%pınar tarafından yeni bir yakla%ım getirilerek porozite 
olu%umunda ana faktörün bifilm oldu"u ileri sürülmü%tür [11]. 

Alüminyum oksijene afinitesi yüksek oldu"undan, döküm prosesinde ergitme i%lemi sırasında 
metal ve ala%ımların yüzeyinde oksit tabakaları olu%maktadır.  $lk olarak yüzeyde var olan bu 
oksit tabakaları kırılıp birbiri üzerinde katlanarak sıvı metal içerisine dahil olmaktadır [12]. Bu 
iki çe%itte sınıflandırılabilmektedir. $ngottan gelen oksit yapılarının yapı içerisine yerle%mesiyle 
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old bifilmler olu%urken yüzeyde var olan oksit yapılarının yapı içerisine katılmalarıyla young 
bifilmler olu%maktadır. Bu yapılar oksit tabakaları halinde sıvı metalin içinde yer edinmektedir. 
Katlanarak büyümeye devam eden bu amorf alüminyum oksit tabakaları yapı içerisine yer-
le%erek i"nemsi bir formda yer edinmektedir. Bu durum ürünün mekanik özelliklerini olumsuz 
yönde etkilemektedir [13]. Fakat, her durumda ve her %artta aynı bifilm mekanizması olu%u-
mu gözlemlenmemektir. Bununla birlikte her bifilm indeks de"erinde de aynı mekanik özellik 
elde edilmemektedir. Çünkü bifilmlerin olu%umu ve ala%ım üzerindeki kalitesi farklı parametrel-
ere ba"lı olarak çe%itlilik göstermektedir. Bu çe%itlilikteki en önemli etkenler ise, kalıp tasarımı, 
döküm sıcaklı"ı, kalıp sıcaklı"ı, ala%ım elementi ilaveleri ve ilave miktarlarıdır [14]. 

Ala%ımın ergitme i%lemi esnasında sıvı metalin içerisinde kendine yer edinmeye ba%layan bifilm-
ler sıvı ala%ımın içerisinde mekanik özellikler olumsuz yönde tetikleyen etkiler yaratmaktadır. 
Bundan dolayı bu durumu kontrol altına almak ve sıvı metalin kalitesini tayin etmek kaçınıl-
maz bir son haline gelmektedir. Bunun için hali hazırda vakum altında katıla%tırma (RPT) testi 
kullanılmaktadır. RPT testi sayesinde sıvı metal içerisinde bulunan ve gözlemlenemeyen oksit 
yapıları vakum altında katıla%tırılarak gözle görülebilir hale getirilmektedir. Bu uygulamadan 
yararlanarak, sıvı ergiyi"in bifilm indeks de"eri hesaplamasına gidilerek sıvı metal kalitesi tayin 
edilebilmektedir. Campbell ve Dı%pınar gerçekle%tirmi% oldu"u çalı%malar neticesinde bifilmler-
in sayılarını ve büyüklü"ünü adına bifilm indeks yöntemini geli%tirmi%lerdir [15] . Vakum altında 
katıla%tırma (RPT) testinden yararlanarak bifilm indeks de"eri hesaplamalarına gidilmi%tir. Elde 
edilen formülüzasyona ba"lı olarak saptanan bifilm indeks da"ılım aralıklarına göre sıvı metal 
kalitesi tayini sayısal olarak belirlenmekte ve malzemenin mekanik özellikleri arasında ili%ki ku-
rulmaktadır. 
BI = - (por uzunlu"u)  [15]
Bifilm indeks da"ılım aralıklarına göre sıvı metal kalitesi tayin edilmektedir [16].
• 0 ) BI ) 10 mm: yüksek kaliteli ergiyik
• 10 ) BI ) 25 mm: iyi kaliteli ergiyik
• 25 ) BI ) 50 mm: orta kaliteli ergiyik
• 50 ) BI ) 100 mm: kabul edilemez ergiyik  
• BI * 100 mm: kötü kaliteli ergiyik 

Döküm sektöründe oksit yapıların olu%umu, bifilm yapısının katlanıp sıvı metal içerisine da-
hil olması neredeyse kaçınılmazdır. Bundan dolayı, bu yapıları yok etmeye ve sıvı metal içer-
isindeki oranını azaltmaya yönelik i%lemler gerçekle%tirilmektedir. Bu i%lemlerden bir tanesi gaz 
giderme i%lemidir. Gerçekle%tirilen birçok literatür çalı%masında gaz giderme yönteminin bifilm 
üzerindeki etkisine dikkat çekilmi%tir. 

Bu çalı%mada, AlSi9Cu3 alüminyum ala%ımının 3 dakika gaz giderme yapıldıktan sonra 619-
650° C sıcaklık aralı"ında RPT numuneleri elde edilmi%tir. Elde edilen RPT numuneleri önce-
likli olarak X-Ray testine tabii tutulmu%tur. X-Ray analizinden sonra numunelere bifilm indeks 
de"erlerini tespit etmek amacı ile çalı%malar gerçekle%tirilmi%tir.   Elde edilen bifilm de"erleri 
ile sıvı metallerin kalitesi sayısal olarak saptanmı%tır. Böylece sıvı metal kalitesinin ala%ıma ve 
sıcaklı"a ba"lı olarak nasıl de"i%kenlik gösterdi"i ve bu deney parametrelerinin aralarında nasıl 
bir ili%kinin oldu"u tayin edilmi%tir.,

2. DENEYSEL ÇALI%MALAR
Çizelge 1’de çalı%mada kullanılan AlSi9Cu3 ala%ımının kimyasal bile%im aralıkları verilmi%tir. 
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Ç"zelge 1 : AlS!9Cu3 ala%ımının k!myasal b!le%!m!

Ç"zelge 2 : RPT Numuneler!n!n Sıcaklıkları, Kodlamaları ve Gaz G!derme $%lem! Üzer!nden Geçen Süre

AlSi9Cu3 ala%ımlı döküm numuneleri so"uk kamaralı 400 ton tonajlı enjeksiyon makinesi ile 
üretilmi%tir. Ergiyik metal tutma potasına getirilmeden 3 dakika azot gazı atmosferinde gaz 
giderme i%lemine tabii tutulmu%tur. Metal kalitesinin göstergesi olan bifilm indeks hesaplaması 
için azaltılmı% basınç testi (RPT) testi gerçekle%tirilmi%tir. RPT testinden elde edilen numuneler-
in elde edildi"i döküm sıcaklı"ı, kodlamaları ve gaz gidermeden geçen süre bilgileri çizelge 2 
‘de verilmi%tir. Hem tutma potasındaki ergiyik metalin hem de o ergiyikten elde edilen döküm 
parçasının kalitesini belirleyebilmek için yapılan testte ergiyik numuneler 80 mbar vakum al-
tında katıla%tırılmı%tır.  Sıvı metal sıcaklı"ı 650° C’den ba%lamak üzere RPT numuneleri elde 
edilmi%tir. Sıcaklık dü%ü%üyle birlikte RPT numuneleri alınmaya devam edilmi% ve farklı sıcak-
lıklara sahip RPT numuneleri elde edilmi%tir. 615° C’ye kadar RPT numuneleri alınmaya devam 
edilmi%tir. Vakum altında katıla%tırılan RPT numuneleri öncelikle X-Ray yöntemi ile incelenmi%tir. 
Tomografide vakum altında katıla%tırılan parçaların analizi gerçekle%tirilmi%tir. Tomografiden 
gelen parçaların bifilm indeks hesaplaması gerçekle%tirilmi%tir. Elde edilen tüm numunelerde 
ayrı ayrı bifilm indeks hesaplaması yapılarak numune üzerinde dı%tan içeri do"ru bifilm indeks 
de"erlerinin nasıl de"i%ti"i gözlemlenmi%tir. RPT numunelerinin yüzeyleri zımparalandıktan 
sonra enine kesitlerinden elde edilen görüntüler görüntü analiz programı kullanılarak incelen-
mi%tir. Programdan elde edilen veriler neticesinde, bifilm indeks de"erleri hesaplanmı%tır. 
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%ek"l 2 : Farklı sıcaklıktak! RPT numuneler!n!n X-Ray görüntüler!

3. BULGULAR

#ekil 2’de, RPT cihazına ait kokil kalıba döküm ile katıla%an numunelerin X-Ray görüntüleri 
görülmektedir. #ekil 2-a’ da görülen numunenin döküm sıcaklı"ı 650° C dir, belirtilen X-RAY 
görüntüsü incelendi"inde, porozitelerin (gri olarak görülen yerler) genel olarak parçanın ortasın-
da toplandı"ı görülmektedir. Buna ek olarak, döküm bo%luklarının morfolojilerinin büyüklü"ü 
göze çarpmaktadır. Aynı zamanda, döküm bo%luklarının sayısının fazlalı"ı dikkat çekmektedir. 
Gaz giderme i%leminden 10 dakika sonra alınan numunede gaz giderme olumlu anlamda etki 
edememi% ve porozitelerin olu%umunu engelleyememi%tir. 

#ekil 2-b’deki görüntünün döküm sıcaklı"ı 643°C’dir. Görüntü incelendi"inde, poroziteleri tem-
sil eden gri kürelerin daha çok parçanın ortasında toplandı"ı, ilk görüntüye nazaran porozite-
lerin sayılarının azaldı"ı ve morfolojilerinin küçüldü"ü kolaylıkla fark edilmektedir. Bu durum az 
da olsa bifilm sayılarında ve indekslerinde dü%ü%e yol açmı%tır. 

#ekil 2-c’de yer alan numunenin döküm sıcaklı"ı 638°C’dir. Görüntü analize tabi tutuldu"unda, 
porozitelerin ço"unlukla parçanın orta noktasında kümelendi"i, belirli bir noktada ço"aldı"ı 
fark edilmektedir. #ekil 2-b ye nazaran, döküm bo%luklarının sayısının azaldı"ı ve morfolojiler-
inin küçüldü"ü yorumu kolaylıkla görselden yapılmaktadır. Bu görselden yararlanarak sıcaklık 
azaldıkça sıvı metal kalitesinde artı% elde etti"imizi ifade edebilmekteyiz.

#ekil 2-d’de yer alan numunenin döküm sıcaklı"ı 634°C’dir. Görüntü analizi gerçekle%tirildi"inde, 
önceden belirli bir noktada kümelenen poroziteler da"ılarak homojen da"ılım göstermi%tir. Bu 
durum lokal olarak belirli bir noktada toplanmaktansa, porozitelerin homojen da"ılması parça-
da sıvı metal kalitesine olumlu etki yaratacak niteliktedir. 

#ekil 2-e’de belirtilen numunenin sıcaklı"ı 618 °C’dir. Görüntü ele alındı"ında, di"er görüntülere 
nazaran poroziteler çok çok küçülmü% ve sadece parçanın orta bölgesinde yer edinmi%tir. Bu 
noktada parçadaki porozitelerin çok çok azaldı"ı ve gaz gidermenin üstünden zaman ne kadar 
çok geçerse o kadar efektif sıvı metal elde edilece"i ifade edilebilir. 
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#ekil 2-f’de belirtilen numunenin sıcaklı"ı 623°C’dir. Görüntü incelendi"inde porozitelerin 
büyüklüklerinde, miktarlarında ve da"ılımında oldukça iyile%me gözlemlenmi%tir. Porozitelerin 
morfolojisi oldukça küçülmü% ve sıvı metal kalitesinin iyile%tirildi"ine dair kanıtlar nitelikte ol-
mu%tur.

#ekil 2-g’de belirtilen numunenin sıcaklı"ı 619°C’dir. Görüntü incelendi"inde, 623°C sıcaklıkta 
elde edilen X-Ray görüntüsüne porozitelerin büyüklüklerinde artı% gözlemlenmi%tir. Porozite-
lerin da"ılımında çok büyük farklılık gözlemlenmez iken sayılarındaki ve büyüklüklerindeki artı% 
göze batmaktadır.

#ekil 2 ile %ekil 3 ili%kilendirildi"inde ise X-Ray ve taranan RPT numunelerindeki birbirine uyum 
gözler önüne serilmektedir. X-Ray’de gözlemlenen porozitelerin da"ılımı, büyüklü"ü ve mor-
folojisi tarama görüntüleriyle e%le%mekte ve yapılan çalı%malar birbirini desteklemektedir.

%ek"l 3 : Farklı döküm sıcaklıklarından elde ed!len numuneler!n RPT görüntüler!

#ekil 3’de farklı döküm sıcaklarına sahip yedi numunenin RPT görüntüleri görülmektedir. #ekil 
3-a’ da görülen görüntüdeki numunenin döküm sıcaklı"ı 650º C’ dir. #ekil incelendi"inde, 
döküm bo%luklarının sayısının fazlalı"ı dikkat çekmektedir. Buna ek olarak, döküm bo%luklarının 
morfolojisinin büyüklü"ü kolaylıkla fark edilmektedir. #ekil 3-b’ de yer alan numunenin döküm 
sıcaklı"ı 643º C dir. #ekil analize tabi tutuldu"unda, döküm bo%luklarının sayısının çoklu"u dik-
kat çekmektedir. Buna kar%ın #ekil 3-a ile bir kıyaslamaya tabi tutuldu"unda, döküm bo%luk-
larının sayısının azlı"ı ve döküm bo%lu"u morfolojilerinin küçüklü"ü kolaylıkla fark edilmektedir. 
#ekil 3-c görselindeki numunenin döküm sıcaklı"ı 638 º C dir. Görsel, #ekil 3-a ve #ekil 3-b ile 
kıyaslandı"ında; döküm bo%luklarının sayısının azaldı"ı ve morfolojilerinin daha da büyüdü"ü 
kolaylıkla fark edilmektedir. #ekil 3-d de görülen numunenin döküm sıcaklı"ı 634º C dir. Bu gör-
sel için bir yorumlama yapmak gerekirse; #ekil 3-c için yapılan yorumun aynısı yapılabilir. Fakat 
aralarındaki fark %udur; #ekil 3-d deki döküm bo%luklarının sayısı, #ekil 3-c ye nazaran daha azdır. 
Buna istinaden, döküm bo%luklarının morfolojilerinde büyümenin oldu"u görselden rahatlıkla 
tayin edilmektedir. #ekil 3-e nin döküm sıcaklı"ı 618º C dir. Bu %ekildeki döküm bo%lukları incel-
edi"inde; porozitelerin morfolojilerin daha da küçüldü"ü ve sayıların daha da azaldı"ı yorumu 
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%ek"l 4 : Döküm sıcaklı"ı ve gaz g!derme süres! !le b!f!lm !ndeks(mm) arasındak! !l!%k!

kolaylıkla yapılmaktadır. #ekil 3-f döküm sıcaklı"ı 623º C dir. Bu %ekildeki döküm bo%lukları 
incelendi"inde, sayılarının azlı"ı ve morfolojilerinin küçüklü"ü göze çarpmaktadır. Son %ekil in-
celemeye tabi tutuldu"unda, bu %ekil içerisindeki porozitelerin sayısının ve porozitelerin alanının 
#ekil 3-e ve #ekil 3-f ye göre daha da arttı"ı rahatlıkla fark edilmektedir (numunenin döküm 
sıcaklı"ı, 619 C dir). Tüm incelemeler bir arada de"erlendirildi"inde genel olarak; döküm sıcak-
lı"ında meydana gelen azalma ile nihai ürün içerisinde yer alan döküm bo%luklarının sayısında 
azalmanın meydana geldi"i yorumu yapılmaktadır. Buna kar%ın, en dü%ük döküm sıcaklı"ında-
ki bifilm sayısının, en dü%ük de"eri sergilememesi durumu fark edilmektedir. En dü%ük bifilm 
sayısının, 623º C elde edildi"i görsellerden fark edilmektedir. Buradan en genel yargı olarak; 
maksimum sıvı metal kalitesi elde etmek için AISi9Cu3 alüminyum ala%ımın optimum döküm 
sıcaklı"ı 623º C olmasının gerekli oldu"u yorumu yapılmaktadır. 

Bifilm indeksi numune kesitlerinde gözlemlenen porozitelerin uzunluk de"erlerinin toplam-
larının hesaplanması ile elde edilen de"erlerdir. Bu indeks ile toplam oksit uzunlu"u milime-
tre cinsinden elde edilmektedir. #ekil 4’de bifilm indeks uzunlu"unun döküm sıcaklı"ına göre 
de"i%imi temsil edilmektedir. #ekil 4 incelendi"inde, sıcaklık azalı%ıyla birlikte bifilm indeks 
de"erlerinde de azalma gerçekle%mi%tir. 650 ° C’de bifilm indeksinde maksimum de"er elde 
edilmi%tir. Bifilm indeks de"erine baktı"ımızda 650 ° C’de 240 mm de"erinde bifilm indeks 
de"eri elde edilmi%tir. Bifilm indeks de"eri aralı"ına göre kötü kaliteli ergiyik sınıfına girme-
ktedir. Azalan sıcaklık ile birlikte bifilm indeks de"erleri dü%mekte ve kaliteli sıvı metal eldesi 
artmaktadır. Sıcaklık 643° C’ye dü%tü"ünde bifilm indeks de"erinde dü%ü% gözlemlenmekte ve 
elde edilen sıvı metal kalitesinde artı% sa"lanmaktadır. 10 ve 12 numaralı kodlu dökümlerde ise 
elde edilen bifilm indeks de"erleri neredeyse aynı olup 10 numaralı kodlu parçada 6 iken 12 nu-
maralı kodlu parçada 3 de"erindedir. Sıvı metal sıcaklı"ı 619° C’ye dü%tü"ünde ise bifilm indeks 
de"eri tekrardan artı% göstermi%tir. $ndeks aralı"ı de"erine göre elde etti"imiz bifilm indeksler-
ini de"erlendirecek olursak en kaliteli sıvı ergiyik 623° C’de elde edilmi%tir. Gaz giderme süresi 
ile ili%kilendirdi"imizde ise, gaz giderme süresinden 10 dakika sonra elde edilen RPT numune-
sinden elde edilen bifilm indeksi çok yüksektir. Gaz giderme i%leminin bifilm üzerinde pozitif 
etki etmedi"i söylenebilmektedir. Buna neden olarak, gaz giderme i%lemi, ergiyik metal tutma 
potasına getirilmeden önce gerçekle%ti"i için metalin enjeksiyonu sırasında gaz giderme i%lemi 
bifilm hatalarının giderilmesinde efektiflik gösteremeyebilir. Bunun haricinde, gaz giderme 
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i%leminden sonra tutma potasına alınan ergiyik metal, dökümün türbülanslı olmasından kay-
naklı olarak metalde bifilm kusuru olu%ma ihtimali oldukça artmaktadır. Türbülanslı dökümden 
kaynaklanan hatalar, yüksek basınçlı dökümde yaygın olarak görülmekte ve bifilm kusurlarına 
sebebiyet vermektedir.

%ek"l 5 : Döküm sıcaklı"ı !le b!f!lm sayısı arasındak! !l!%k!

%ek"l 6 : Farklı döküm sıcaklıklarına sah!p olan numuneler!n, toplam b!f!lm alanı (mm2) arasındak! !l!%k!

#ekil 5’te bifilm sayısının farklı parametrelerdeki döküm sıcaklı"ı ile ili%kisi verilmektedir. #ekil 
detaylı olarak incelendi"inde azalan sıcaklık ile birlikte bifilm sayılarında dü%ü% gözlemlenmi%tir. 
En yüksek bifilm sayısı 217 bifilm ile 1 numaralı kodlu 650° C sıcaklı"a sahip olan numunede elde 
edilmi%tir. Bundan dolayı sıvı metal kalitesinin en dü%ük oldu"u döküm parçasının bu parça old-
u"u rahatlıkla söylenebilmektedir. Azalan sıcaklık ile birlikte bifilm indeksinde oldu"u gibi bifilm 
sayılarında da azalı% görülmektedir. 650° C’den 643° C’ye sıcaklık dü%tü"ünde elde edilen bi-
film sayısındaki de"i%iklik yok denilecek kadar azdır. Azalan sıcaklık de"erleriyle birlikte bifilm 
sayılarındaki azalı% göze çarpmaktadır. En dü%ük bifilm sayısı  3 bifilm içeri"ine sahip olan 12 
numaralı kodlu 623 ° C olan RPT döküm numunesidir. Elde edilen de"erler bifilm indeksinde 
elde edilen de"erlere oldukça yakın olup benzer sonuçlar elde edilmi%tir.
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%ek"l 7 : Döküm sıcaklı"ı !le ortalama b!f!lm uzunlu"u arasındak! !l!%k!

%ek"l 8 : Döküm sıcaklı"ı !le ortalama b!f!lm uzunlu"u arasındak! !l!%k!

#ekil 6’da numunelerin, toplam bifilm alanı (mm2) ve döküm parametresi arasındaki ili%kinin 
grafi"ini veren grafik görülmektedir. Grafik incelemeye tabi tutuldu"unda, 1 olarak (650°C) 
kodlanan parametrede en yüksek toplam bifilm alanı de"eri elde edilmi%tir, elde edilen de"er 
yakla%ık olarak, 164 mm2 dir. En dü%ük toplam bifilm alanı de"eri ise, 12 olarak (619°C) kodla-
nan parametrede elde edilmi%tir. Grafik için genel bir yorum yapıldı"ında; döküm sıcaklı"ındaki 
azalma meydana geldi"inde toplam bifilm alanı de"erlerinde de azalmanın meydana geldi"i 
rahatlıkla grafikten tayin edilmektedir. Buna kar%ın 12 (623 °C) ve 15 (619 °C) olarak kodlanan 
parametrelerdeki de"erler incelendi"inde, 12 kodlu parametredeki toplam bifilm alanı de"eri, 
15 olarak kodlanan parametreninkinden daha dü%üktür. Grafik ile ilgili özetle %u söylenebilir; 
maksimum kalite ürün elde etmek için, ASi9Cu3 malzemesi için en uygun döküm sıcaklı"ı 623 
°C’dir. 

#ekil 7’de ortalama bifilm indeks de"erlerinin de"i%en sıcaklık parametrelerine göre de"i%imi 
verilmektedir. #ekil 7 incelendi"inde, ortalama bifilm uzunluklarının sıcaklı"a göre artı% ve azalı% 
gösterdi"i görülmektedir. Sıcaklık 650° C’den 643° C’ye dü%tü"ünde ortalama bifilm uzunlu-
pu 1.08mm iken 0,84mm’ye dü%mü%tür. Azalan sıcaklık ile birlikte de"erlerde dalgalanmalar 
gözlemlenmektedir. En yüksek ortalama bifilm uzunlu"u 5 numaralı kodlu  638° C olan RPT 
numune parçasında gözlemlenmi%tir. 618° C’den sonra elde edilen RPT numunelerinin ortalama 
bifilm uzunluklarında artı% olmu%tur.
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#ekil 8’de ortalama bifilm alanı de"erlerinin de"i%en sıcaklık parametrelerine göre de"i%imi 
verilmektedir. En yüksek ortalama bifilm alanı 1 numaralı kodlu 650° C RPT numunesinde 
0,755101117 mm2 de"erinde  elde edilmi%tir. Sıcaklık 643° C’ye dü%tü"ünde ortalama bifilm 
alanında hızlıca bir dü%ü% gözlemlenmi%tir. Sıcaklık azalmaya devam ettikçe 5 ve 8 numaralı 
kodlu RPT numunelerinin ortalama bifilm alanı tekrardan yükseli%e geçmi%tir. En dü%ük orta-
lama bifilm alanı 0,156915924 mm2  de"eri ile 12 numara kodlu 623° C olan numunede elde 
edilmi%tir. 

4. SONUÇLAR
Bu çalı%mada AlSi9Cu3 ala%ımının farklı döküm sıcaklıklarındaki sıvı metal kalitesi tayini tespit 
edilmi%tir. 650° C’de sıvı metal kalitesi de"erleri çok kötü iken azalan sıcaklıklar ile birlikte sıvı 
metal kalitesinde artı%lar meydana gelmi%tir.

Gaz giderme i%leminin efektifli"i bifilm üzerinde kısa sürede etkili olamamaktadır. Fakat gaz gi-
derme i%lemi üzerinden zaman geçtikten sonra ve sıcaklık azalı%ıyla birlikte bifilm de"erlerinde 
iyile%me gözlemlenmi%tir. 

Optimum döküm sıcaklı"ı, elde edilen bifilm indeks, bifilm sayısı, ortalama bifilm uzunlu"u, or-
talama bifilm alanı, toplam bifilm alanı ele alındı"ında; Prometal %irketimizde AlSi9Cu3 ala%ımı 
için optimum döküm sıcaklı"ı 620-630 ° C aralı"ında oldu"u tespit edilmi%tir.

Gaz giderme i%lemi yüksek basınçlı dökümde türbülansa sebebiyet verdi"inden gaz giderme 
sonrası az zaman geçen RPT numunelerinde kötü sonuçlar elde edilmi%tir.

X-Ray görüntüleri ile tarama görüntülerinin birbirine olan uyumu elde edilen görüntüler ile 
verilmi%tir. 623° C sıcaklık görüntüsünde elde edilen porozitelerin büyüklü"ü ve da"ılımı en iyi 
sıcaklı"ın 623° C oldu"unu kanıtlar nitelikte olmu%tur.
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YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM YÖNTEM! !LE ELDE EDILEN EN AC 
46000 ALA%IMININ A%INMA DAVRANI%ININ !NCELENMES!
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ÖZET
Isıl !%lem uygulaması !le alüm!nyum-s!l!syum ala%ımlarının mekan!k özell!kler!ne, !sten!len özell!kler kazandı-
rılmaktadır. Gerçekle%t!r!len çalı%mada, yüksek basınçlı döküm yöntem! (HPDC) !le elde ed!len EN AC 46000 
ala%ımında T5 ısıl !%lem!n!n a%ınma davranı%ı üzer!ndek! etk!s! !ncelenm!%t!r. Opt!mum ısıl !%lem parametres! 
döküm numuneler!n!n yarısına uygulanmı%tır. Isıl !%lem uygulanmayan ve ısıl !%leme tab! tutulan numuneler, 
mekan!k özell!"!n!n tay!n! amacıyla Br!nell sertl!k test! gerçekle%t!r!lm!%t!r. Çalı%manın son a%amasında, elde 
ed!len tüm numuneler a%ınma test!ne tab! tutulmu%tur.  Sonuç olarak uygulanan T5 ısıl !%lem uygulaması !le 
malzemen!n sertl!k, a%ınma davranı%ı ve yüzey pürüzlülük de"erler!nde !y!le%t!rmeler sa"lanmı%tır. 

Anahtar Kel"meler: EN AC 46000, T5 Isıl $%lem!, Sertl!k, M!kroyapı, A%ınma davranı%ı

ABSTRACT
W!th the appl!cat!on of heat treatment, the mechan!cal propert!es of alum!num-s!l!con alloys are g!ven the 
des!red propert!es. In the study, the e&ect of T5 heat treatment on the wear behav!or of EN AC 44000 alloy 
obta!ned by h!gh pressure cast!ng method (HPDC) was !nvest!gated. The opt!mum heat treatment parame-
ter was appl!ed to half of the cast samples. Br!nell hardness test was carr!ed out !n order to determ!ne the 
mechan!cal propert!es of non-heat treated and heat treated samples. At the last stage of the study! all samp-
les obta!ned were subjected to wear test. As a result,the hardness,wear behav!our and surface roughness 
values of the mater!al were !mproved w!th the T5 heat treatment appl!cat!on. 

Keywords: EN AC 46000, T5 Heat Treatment, Hardness, M!crostructure, Wear Behav!our
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1. G!R!%
Alüm!nyum do"ada b!le%!kler hal!nde bulunan ve yerkabu"unda %8 bulunma yüzdes!ne sah!p 
haf!f metaller arasında yer almaktadır [1]. Alüm!nyum magnezyum element!nden sonra sah!p 
oldu"u dü%ük yo"unluk !le 2. sırada yer almaktadır.  Yüksek elektr!k ve ısıl !letkenl!"!, haf!fl!k, 
korozyona dayanıklılık, !%leneb!l!rl!k ve üret!m kolaylı"ı !le endüstr! ve sanay!de alüm!nyum sık-
lıkla terc!h ed!lmekted!r [2]. Alüm!nyum dem!r element!ne kıyasla üç kat daha haf!f olmasına 
kar%ın uygun ala%ımlandırmalar !le dem!re yakın mukavemette b!r malzemeye dönü%mekted!r 
[3]. Alüm!nyumun sah!p oldu"u ala%ımlandırılab!l!rl!k özell!"! !le alüm!nyum ala%ımları çok yön-
lü, ekonom!k ve !lg! çek!c! metaller grubuna g!rmekted!r. Alüm!nyumun ala%ımlandırılmasında 
yüksek mekan!k özell!kler sa"layan s!l!syum element! yaygın olarak kullanılmaktadır. S!l!syum(-
S!) !laves! !le ala%ıma akıcılık ve kaynak yapılab!l!rl!k g!b! özell!kler kazandırmaktadır. Alüm!n-
yum-s!l!syum ala%ımları ötekt!k altı, ötekt!k ve ötekt!k üstü ala%ımlar olmak üzere 3 grupta sı-
nıflandırılmaktadır. Ötekt!k altı ala%ımlar %5-10 arasında s!l!syum !çer!rler. Yüksek dayanım ve 
sünekl!k gerekt!ren uygulamalarda terc!h ed!lmekted!r. Ötekt!k alüm!nyum-s!l!syum ala%ımları 
%10-13 arasında s!l!syum !çer!"!ne sah!pt!r ve yapının gen!% bölümü Al-S! ötekt!k fazından olu-
%ur. Ötekt!k alüm!nyum-s!l!syum ala%ımlarının ba%lıca özell!kler! dar katıla%ma aralı"ı, !y! düzey-
de akıcılık ve yüksek döküm kab!l!yet! ve !y! a%ınma dayanımı dayanımına sah!p olmasıdır. %15-
20 oranında s!l!syum !çeren ötekt!k üstü ala%ımlar yapılarında Al-S! ötekt!k fazı !çer!s!ne gömülü 
%ek!lde b!r!nc!l s!l!syum fazı bulundurmaktadırlar. Bu ala%ımlar üstün a%ınma dayanımı özell!"! 
serg!lemekle b!rl!kte motor p!stonları g!b! a%ınmaya kar%ı yüksek d!renç gerekt!ren uygulama-
larda terc!h ed!lmekted!r [4]. Alüm!nyum-s!l!syum (Al-S!) ala%ımlarının genel kullanımda yay-
gın olarak elektr!k motor gövde !malatı, motor p!stonları ve den!z takımları !malatı g!b! b!rçok 
alanda kullanılmaktadır [5]. Alüm!nyum ala%ımlarını sınıflandırmada !k! ana sınıf bulunmaktadır. 
Bunlar dövme ve döküm yöntem! !le elde ed!len alüm!nyum ala%ımlarıdır. Dökümde ala%ımlar 
kum döküm, basınçlı döküm ve sab!t kalıp döküm yöntemler! g!b! yöntemler terc!h ed!lerek 
üret!lmekted!r [6]. Döküm ala%ımları !ler! f!z!ksel özell!klere sah!pt!r ve !%leneb!l!rl!k kab!l!yet-
ler! yüksek ala%ımlardır. Bunun yanı sıra mukavemet ve korozyon d!renc! özell!kler! de !y!d!r 
[7]. Otomot!v sektöründe döküm yöntem! !le elde ed!len alüm!nyum ala%ımları gen!% kullanıma 
sah!pt!r. Bazı otomot!v parçalarında alüm!nyum, aynı kalınlıkta çel!"!n yer!n! alab!lmekted!r. Bu 
sayede a"ırlıktan %65 oranında b!r kazanç sa"lanmaktadır [8]. Döküm alüm!nyum alüm!nyum 
ala%ım m!ktarı tüm kullanılan alüm!nyum m!ktarının %80 g!b! gen!% b!r kısmını kapsamaktadır. 
En gözde ala%ımlar A380,A319,A350 ala%ımlarıdır [3].

Metal grubu malzemelerde !sten!len m!kroyapı ve mekan!k özell!kler!n elde ed!lmes! uygulanan 
ısıl !%lemler !le sa"lanab!lmekted!r [8].  Isıl !%lem metaller!n ve ala%ımların mekan!k özell!kler!n! 
gel!%t!rmek amacıyla uygulanan ısıtma-so"utma !%lemler!d!r. [9]. Mekan!k !%lemler ve ısıl !%-
lemler!n alüm!nyum ala%ımlarına %ek!l vermek amacıyla b!rl!kte uygulanab!lmekted!r. Bu durum 
ala%ımın temper durumunu bel!rlemekted!r. Alüm!nyum ala%ımlarında  F,W, O, T ve H olmak 
üzere be% temel temper grubu bulunmaktadır. Temper grubunda “T” ısıl !%lem yapılab!len alü-
m!nyum ala%ımlarına uygulanan ya%landırma ısıl !%lem!n! tanımlamaktadır. T harf!nden sonra 
temper çe%!d!n! gösteren rakamlar gelerek adlandırılmaktadır. [10-11]. “T5” yüksek sıcaklıktak! 
%ek!llend!rme !%lem!nden sonra so"utma ve yapay ya%landırma !%lemler!ne tab! tutuldu"u anla-
mına gelmekted!r. T5 ısıl !%lem! !le b!rl!kte küresel S! tane yapısı olu%maktadır. Bu durum meka-
n!k özell!kler! !y!le%t!rmekted!r [12]. Ekstrüzyon veya döküm g!b! yüksek sıcaklıkta %ek!llend!rme 
!%lem! sonrasında so"uk !%lem uygulanmaz. Boyutsal kararlılık ve mekan!k özell!kler çökelme ısıl 
!%lem! !le !y!le%t!r!lmekted!r [13].

Malzemen!n öneml! mekan!k özell!kler!nden b!r! a%ınma davranı%ıdır. A%ınma, mak!ne elemanla-
rının b!rl!kte çalı%ma sonucu meydana get!rd!"! b!r yüzey hatasıdır. Farklı endüstr!yel sektörler-
de kar%ıla%ılan öneml! sorunlar !çer!s!nde yer almaktadır [14]. Endüstr!yel amaçlı çe%!tl! uygula-
ma alanlarında alüm!nyum ala%ımlarından üret!len parçalar, farklı yükler altında ve sıcaklıklarda 
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öneml! ölçüde a%ınma %artlarında görev yapmaktadır.  Olu%turulan s!stemler!n ver!ml!l!kler!n!n 
azalmasına sebeb!yet vermekted!r. Bundan dolayı a%ınma d!renc! alüm!nyum ala%ımlarında !s-
ten!len b!r özell!kt!r ve bu ala%ımlardan üret!len parçaların serv!s ömrünü artırmak !ç!n gerekl!-
d!r. Alüm!nyum ala%ımlarının mekan!k özell!kler!n! ve a%ınma d!renc!n! etk!leyen en öneml! para-
metreler !se tane boyutu ve yapısı, !nklüzyonlar, çökelt!ler, !ntermetal!k fazlar ve yapıda olu%an 
bo%luk m!ktarıdır [15-16]. Meydana gelen bu parametreler a%ınma sırasında uygulanan yük, hız 
ve çevre %artlarının etk!s! !le !l!%k!l!d!r [16]. 

Malzemen!n mekan!k özell!kler!, tane boyutu ve %ekl!, !ntermetal!k fazların olu%umu ve olu%an 
fazların boyut ve da"ılımları g!b! meydana gelen etkenler m!kro yapısal faktörler !le !y!le%t!r!l-
mekted!r. Alüm!nyum ala%ımlarına bakır, s!l!syum ve magnezyum g!b! farklı ala%ım elementler! 
!laves! ve uygun parametrelerde ısıl !%lem !le dayanımları arttırılab!lmekted!r [17-18].  Al-S! ötek-
t!k ala%ımlarına !lave ed!len Cu ve Fe elementler!n!n !lave m!ktarları !le !l!%k!l! olarak katıla%ma ve 
ısıl !%lem !le Cu ve Fe element! m!ktarınca zeng!n fazlar meydana get!rmekted!r. Katıla%ma sıra-
sında olu%an dem!r !çer!kl! !ntermetal!kler plaka yapısına benzer %ek!llere sah!pt!r. Bakır !çer!kl! 
çökelt!ler !se - alüm!nyum dendr!tler! tane sınırlarında küresel formlarda meydana gelmekte-
d!r.  Ala%ımın yapısında de"!%en morfoloj!lerde olu%an bu fazlar, maks!mum çekme mukavemet! 
ve yüzde uzama de"erler!nde !y!le%me meydana get!rmekted!r [17-19]. 

2. DENEYSEL ÇALI%MA
Ç!zelge 1’de deneysel çalı%mada kullanılan EN AC 46000 alüm!nyum ala%ımının k!myasal b!le-
%!m! ver!lmekted!r. 

Ç"zelge 1 : EN AC 46000 alüm!nyum ala%ımının k!myasal kompoz!syonu

PROMETAL f!rmasında bulunan potalar !çer!s!nde bel!rt!len alüm!nyum ala%ımı erg!tme !%lem!-
ne tab! tutulmu%tur. Erg!tme !%lem! tamamlandıktan sonra Ar gazının kullanılmasıyla sıvı erg!y!-
"e gaz g!derme !%lem!, 20 dak!ka boyunca uygulanmı%tır. Bu !%lem tamamlandıktan sonra f!rma 
!çer!s!nde yer alan sıcak kamaralı 300 ton hacme sah!p döküm c!hazının kullanılmasıyla (HPDC 
yöntem!yle) döküm !%lem! gerçekle%t!r!lm!%t!r. Dökümler, !k!nc!l operasyonlara (Sırasıyla; Yolluk 
Kırma, Zımparalama, Çapak Alma ve Kumlama) tab! tutulmu%tur. Ardından döküm parçaların-
dan b!r!ne, 180°C ye get!r!lm!% fırında 4.5 Saat T5 ısıl !%lem! uygulanmı%tır. Isıl !%lem uygulaması 
b!tt!kten sonra, ısıl !%lem uygulanmı% ve ısıl !%lem uygulanmamı% dökümler kes!m !%lem!ne tab! 
tutulmu%tur. Kes!m !%lem!yle her !k! döküm ürününden; b!r tane m!kroyapı anal!z!-sertl!k test! 
!ç!n numune ve b!r tane de a%ınma- yüzey pürüzlülük test! !ç!n numune alımları gerçekle%t!r!l-
m!%t!r. A%ınma test! ve yüzey pürüzlülük ölçümü !ç!n alınan !k! numunen!n a%ınma önces! yüzey 
pürüzlülük ölçümler! f!rmamız !çer!s!nde yapılmı%tır. Toplam dört numunen!n; m!kroyapı anal!z!, 
sertl!k ve a%ınma testler! BTÜ’ nde (Bursa Tekn!k Ün!vers!tes!) gerçekle%t!r!lm!%t!r. M!kroyapı 
anal!zler! gerçekle%t!r!lmeden önce, her !k! numunede metallograf!k !%lemlere tab! tutulmu%tur. 
Sırasıyla gerçekle%t!r!len metallograf!k !%lemler %u %ek!lded!r: $lk olarak; 500, 800, 1200 ve 2400 
gr!d zımparaların kullanımıyla zımparalama !%lem! gerçekle%t!r!lm!%t!r. Sonrasında 1 m!kron ve 
6 m!kron elmas solüsyonu !le b!rl!kte et!l alkolün kullanımıyla parlatma !%lem! yapılmı%tır. Ar-
dından numuneler, saf su ve alkol !le tem!zlenm!%t!r. Tem!zleme !%lem! sonrasında, N$KON mar-
ka m!kroskobun kullanılmasıyla numuneler!n farklı büyütmelerdek! görüntüler! tay!n ed!lm!%t!r. 
Görüntü anal!z! sonrasında aynı numuneler!n sertl!k de"erler!, Br!nell sertl!k test!n!n uygulan-
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masıyla ölçülmü%tür. Sonrasında a%ınma test! !ç!n alınan numuneler, Bruker marka a%ınma test! 
c!hazının kullanılmasıyla 3N yük ve 20 m alınan yol parametreler! altında kuru ortam !çer!s!nde 
a%ınma test!ne tab! tutulmu%tur. A%ınma test!n!n tamamlanması sonrasında, !k! a%ınma test! nu-
munes!n!n; kütle kaybı, a%ınma oranı ve hac!m kaybı de"erler! matemat!ksel formül!zasyonların 
kullanılmasıyla tay!n ed!lm!%t!r. 

3.  SONUÇLAR VE TARTI%MA
Çalı%mada EN AC 46000 ala%ımına gerçekle%t!r!len deneysel çalı%malar sonucunda elde ed!len 
sonuçlar sırasıyla m!kroyapı sonuçları, sertl!k sonuçları, a%ınma sonuçları ve yüzey pürüzlülük 
test sonuçları %ekl!nde payla%ılmı%tır.

3.1. M"kroyapı Sonuçları
Çalı%mada elde ed!len ısıl !%lem uygulanmamı% ve T5 ısıl !%lem uygulanan numuneler!n m!kroya-
pı görüntüler! sırasıyla #ek!l 1 ve #ek!l 2’de ver!lm!%t!r. 

%ek"l 1 : Isıl !%lem uygulanmamı% numunen!n m!kroyapı görüntüsü

%ek"l 2 : T5 ısıl !%lem! uygulanmı% numunen!n m!kroyapı görüntüsü

#ek!l 1 !ncelend!"!nde, S!l!syumun (S!) yapı !çer!s!nde !"nems! ve kaba b!r morfoloj!de oldu"u 
kolaylıkla görselden tay!n ed!lmekted!r. S!l!syum yapı !çer!s!nde !"nems! b!r morfoloj!de katıla%-
tı"ı vak!t, malzemen!n mekan!k özell!kler!n! olumsuz yönde etk!lemekted!r. 

#ek!l 2 anal!ze tab! tutuldu"unda, ısıl !%lem önces! !"nems! yapıda olan s!l!s taneler!n!n, ısıl !%lem 
sonrasında küresel b!r görünüme kavu%tu"u rahatlıkla fark ed!lmekted!r. Aynı zamanda, uygula-
nan ısıl !%lem sayes!nde, S! part!küller!n!n mod!f!ye ed!lerek !"nems! yapılarının küçük part!küller 
%ekl!nde parçalandı"ı tay!n ed!lmekted!r. 

Sonuç olarak, kaba olan S! yapılarında, küçülmen!n ve daha önceden de bel!rt!ld!"! g!b! küresel-
le%men!n meydana geld!"! rahatlıkla !fade ed!lmekted!r.

B!l!nmekted!r, uygulanan ısıl !%lem sayes!nde m!kroyapı da meydana gelen de"!%!kl!kler n!ha! 
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Ç"zelge 2 : T5 ısıl !%lem! uygulanmı% ve uygulanmamı% numuneler!n sertl!k de"erler!

ürünün mekan!k özell!kler!n! etk!lemekted!r. T5 ısıl !%lem! !le sa"lanan küresel S! yapısı, malze-
men!n mekan!k özell!kler!n!n !y!le%mes!n! sa"lamaktadır [1]. 

3.2. Sertl"k Test Sonuçları 
Ç!zelge 2’de T5 ısıl !%lem! uygulanmı% ve uygulanmamı% numunelere gerçekle%t!r!len b!rden faz-
la Br!nel sertl!k test ölçüm de"erler! görülmekted!r Deneysel çalı%malar sonucu gerçekle%t!r!len 
ölçümler!n ortalaması ve standart sapmaları da payla%ılmı%tır.

Ç!zelgeden de anla%ılab!lece"! g!b!, her !k! numuneden de yed!%er ölçüm alınmı%tır. Ölçümler 
anal!ze tab! tutuldu"unda, genell!kle T5 ısıl !%leml! numunelerden elde ed!len ölçümler, ısıl !%-
lems!z numunelerden elde ed!len de"erlerden daha yüksek çıkmaktadır. Buna ek olarak, öl-
çümler!n ortalama de"erler! !ncelend!"!nde, T5 ısıl !%leml! numunen!n sertl!k de"er!:70.75 HB 
olarak hesaplanırken; ısıl !%lems!z numunen!n ortalama sertl!k de"er!:62 HB olarak hesaplan-
mı%tır. Standart sapma de"erler! !ncelend!"!nde; ısıl !%leml! numuneye a!t de"er 5.188 olarak 
hesaplanırken, ısıl !%lems!z numuneye a!t de"er 3.742 olarak hesaplanmaktadır. Isıl !%leml! nu-
muneye a!t en yüksek br!nell sertl!k de"er! 77 HB !ken, ısıl !%lems!z numuneye a!t en yüksek 
sertl!k de"er! 66 HB d!r. En dü%ük sertl!k de"erler! !ncelend!"!nde, ısıl !%leml!ye a!t de"er 66 HB 
d!r, ısıl !%lems!z numuneye a!t de"er !se 57 HB d!r. Genel olarak ısıl !%leml! ve ısıl !%lems!z numu-
neler!n sertl!k de"erler! !ncelend!"!nde, de"erlerde dalgalanmalar mevcuttur. Bunun yorumu 
!se %u %ek!lde yapılab!l!r; yapı !çer!s!nde yer alan s!l!sler!n homojens!zl!"! neden!yle yapının farklı 
bölgeler!nde elde ed!len mekan!k özell!kler!n farklıla%ması. Sonuç olarak, ısıl !%leml! numunen!n 
sertl!k de"erler!n!n yüksek olmasının kayna"ı; ısıl !%lem !le mod!f!ye olan S! yapısıdır. $"nems! 
yapıdan küresel yapıya dönü%en S! part!küller! n!ha! ürünün mekan!k özell!kler!n! arttırmaktadır. 

3.3. Yüzey Pürüzlülük Test Sonuçları 
Yüzey pürüzlülük test! sonucunda EN AC 44000 döküm numunes!n!n Ra,Rz ve Rmax paramet-
reler!nde !k! farklı parametrede elde ed!len sonuçları Ç!zelge 3’de payla%ılmı%tır.
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Ç"zelge 3 : Isıl !%lems!z ve ısıl !%leml! numuneler!n Ra,Rz ve Rmax de"erler!

%ek"l 3 : Isıl !%lems!z ve ısıl !%leml! döküm numuneler!n!n sürtünme katsayısı-zaman graf!"! 

Yüzey pürüzlülük parametreler!nden Ra !fades! yüzey pürüzlülük ölçümler!nde ar!tmet!k ortala-
ma sapması de"er!n! tems!l etmekted!r. Isıl !%lem uygulanmayan döküm numuneler!nde 0.822 
m de"er! hesaplanırken ar!tmet!k ortalama de"er! ısıl !%lem uygulanan döküm numuneler!nde 
!se 0.727 m de"er!ne dü%tü"ü gözlemlenmekted!r. Uygulanan ısıl !%lem !le yüzey pürüzlülü-
"ünde azalma meydana gelm!%t!r. B!r d!"er yüzey pürüzlülük parametres! olan Rz !se 5 tane en 
yüksek 5 tane en alçak noktanın ortalamasını !fade etmekted!r. Ç!zelge 3’de yer alan de"erlerde 
ısıl !%lem uygulanmayan döküm numuneler!nde gerçekle%t!r!len test sonucunda 3.960 ࠻ de"e-
r! elde ed!lm!%t!r. Isıl !%lem uygulanan numunelerde !se bu de"er 3.710 ࠻ de"er!ne ger!lem!%t!r. 
Her !k! parametre arasında 0.25 ࠻ ‘l!k b!r fark hesaplanmı%tır. Son parametrem!z olan Rmax de-
"er! !se yüzey pürüzlülü"ünün en yüksek oldu"u ölçüm de"er!d!r. Test sonucunda elde ed!len 
de"erlerde ısıl !%lem uygulanan döküm numuneler!n!n Rmax de"er!n!n ısıl !%lem uygulanmayan 
numuneye kıyasla daha yüksek oldu"u tesp!t ed!lm!%t!r. Isıl !%lems!z numuneler!n Rmax de"er! 
4.734 ࠻ !ken ısıl !%lem numunes!nde bu de"er 1.008 ࠻ artı% göstererek 5.742 ࠻ de"er!ne 
ula%mı%tır. 

3.4.  A$ınma Test" Sonuçları 
#ek!l 3’de ısıl !%lems!z ve ısıl !%leml! döküm numuneler!n!n sürtünme katsayısı-zaman graf!"! 
payla%ılmı%tır. Sürtünme katsayısı – zaman graf!"! !ncelend!"!nde ısıl !%lems!z ve ısıl !%leml! tüm 
döküm testler!n!n toplam 140 dak!ka sürdü"ü görülmekted!r. Isıl !%lems!z ve ısıl !%leml! numune-
ler!n zamana ba"lı olarak sürtünme katsayı de"erler!nde dalgalanmalar bulunmaktadır.

Isıl !%lem uygulanmayan a%ınma numuneler!n!n sürtünme katsayı de"erler! detaylı olarak !nce-
lend!"!nde ısıl !%lem uygulanan numunelere kıyasla 0-80 dak!ka arasında daha dü%ük de"erlere 
sah!p oldu"u tesp!t ed!lm!%t!r. Isıl !%lems!z numuneler!n test süres!n!n 42.dak!kasında en dü%ük 
sürtünme katsayısı de"er!n! göstermekted!r.
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Ç"zelge 4 : EN AC 46000 ala%ımının ısıl !%lems!z ve ısıl !%leml! batma der!nl!"! (mm) sonuçları

Ç"zelge 5 : Isıl !%lems!z ve ısıl !%leml! numuneler!n a"ırlık kaybı, hac!m kaybı ve a%ınma oranı de"erler!

Test!n 120.dak!kasından sonra !se en yüksek de"er!ne ula%mı%tır. Isıl !%lem uygulanan a%ınma 
numuneler! graf!kte detaylı olarak !ncelend!"!nde dalgalanmaların fazla oldu"u göze çarpmak-
tadır. Test süres! boyunca en yüksek de"ere test!n !lk dak!kalarında ula%ıldı"ı ardından 10. ve 
30.dak!kalarda dü%ü%e geçt!"! gözlemlenmekted!r. Test!n 30. ve 50. dak!kalarında a%ınma nu-
muneler!n!n sürtünme katsayı de"erler!n!n arttı"ı 50.dak!kadan sonra !se yakla%ık 0.5 sürtünme 
katsayısı de"er!nde oldu"u gözlemlenm!%t!r. 

Ç!zelge 4’ de ısıl !%lems!z ve ısıl !%lem parametreler! altında numuneler!n batma der!nl!"! (mm)  
de"erler! payla%ılmı%tır.

Ç!zelge 4 detaylı olarak !ncelend!"!nde elde ed!len sonuçlarda ısıl !%lem uygulanmayan nu-
muneler!n 0.0968 mm batma der!nl!"!ne sah!p oldu"u ısıl !%leml! numuneler!n !se 0.1497 mm 
de"er!nde oldu"u görülmekted!r. Elde ed!len ver!lere göre ısıl !%lem !le b!rl!kte batma der!nl!-
"!n!n arttı"ı görülmekted!r. Bunun b!r sonucu olarak ısıl !%lem uygulaması !le a%ınma davranı%ı 
üzer!nde olumlu b!r etk! göstermed!"! yorumu yapılab!lmekted!r.

Ç!zelge 5’de ısıl !%lems!z ve ısıl !%leml! döküm numuneler!n!n a%ınma test! sonrası elde ed!len 
sa"ırlık kaybı(g), hac!m kaybı(mm3) ve a%ınma oranları (mm3/N) sonuçları ver!lm!%t!r. Detaylı 
olarak !ncelend!"!nde ısıl !%lem uygulanmayan döküm numuneler!n!n a"ırlık kaybı 1.067 g olarak 
hesaplanırken ısıl !%leml! numunelerde bu de"er 2.041 g de"er!ne artı% göstermekted!r.

Isıl !%lem uygulaması !le numunelerde meydana gelen a"ırlık kaybı 0.974 g kadar ısıl !%lem-
s!z numunelere kıyasla daha fazladır. A%ınma test! sonucu hesaplanan hac!m kayıplarında !se 
benzer b!r durum görülmekted!r. Isıl !%lems!z döküm numuneler!nde hac!m kaybı de"er! 0.395 
mm3 hesaplanırken ısıl !%leml! döküm numuneler!nde meydana gelen hac!m kaybı 0.756 mm3 
olarak hesaplanmı%tır. Her !k! parametre arasındak! hac!m kaybı farkı 0.361 mm3 olarak kayde-
d!lm!%t!r. Ç!zelge 5’de a%ınma oranları detaylandırıldı"ında !se aralarındak! a%ınma oranı farkının 
çok dü%ük m!ktarda oldu"u göze çarpmaktadır. Isıl !%lems!z numuneler!n a%ınma oranı 0.00658 
mm3/Nm olarak hesaplanırken ısıl !%leml! numunelerde bu de"er 0.0126 mm3/Nm olarak he-
saplanmı%tır. 
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4. SONUÇLAR
• M!kroyapı görüntüler!nden elde ed!len sonuçlarda EN AC 44000 ala%ımına ısıl !%lem önces! s!l!syum 
taneler!n!n !"nems! yapıda oldu"u ısıl !%lemle b!rl!kte tane yapılarının küresel forma dönü%tü"ü sonu-
cu elde ed!lmekted!r. 
• Döküm numuneler!nde T5 ısıl !%lem! uygulanması Br!nell sertl!k de"erler! ısıl !%lem uygulanmayan 
numunelere kıyasla daha yüksek de"erlerde elde ed!lm!%t!r. Bu durum ısıl !%lem !%lem !le mod!f!ye 
ed!len S! tane yapısından kaynaklanmaktadır.   Isıl !%lem önces! !"nems! yapıda olan S! yaneler! küresel 
yapıya dönü%erek mekan!k özell!kler!n! arttırmaktadır.
• EN AC 44000 ala%ımının yüzey pürüzlülük parametreler!nde ısıl !%lem uygulaması !le Ra ve Rz 
de"erler!nde azalmalar meydana gelm!%t!r. Uygulanan T5 ısıl !%lem! !le numune yüzey!nde meydana 
gelen pürüzülülük de"erler! azalmı%tır yorumu yapılmaktadır.
• T5 ısıl !%lem!n!n a%ınma davranı%ı !ncelend!"!nde malzemelerde a%ınma test! sonucu ısıl !%lem uygu-
laması !le batma der!nl!kler!n!n artı% meydana get!rd!"! sonucuna ula%ılmı%tır.
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SANAY! DEVR!MLER!N!N ARKA PLANI VE DÖRDÜNCÜ 
SANAY! DEVR!M!N!N METAL SEKTÖRÜNE ETK!S!

Mustafa Özgül ABAY
Ferro Döküm Sanayi ve Dı! Ticaret A.". , Kocaeli, Türkiye

ÖZET
Bu çalı%mada, gel!%melere çerçeve olan sanay! devr!mler!, teknoloj! ve b!l!m !l!%k!s!, ar-ge ve !novasyon tanım-
lamaları yapılmı%, dördüncü sanay! devr!m!n!n metal döküm sektörüne kazandıracakları bel!rt!lm!%t!r.

ABSTRACT
In th!s study, !ndustr!al revolut!ons, wh!ch are the framework for the developments, the relat!onsh!p between 
technology and sc!ence, R&D and !nnovat!on  def!ned and !t !s stated that the fourth !ndustr!al revolut!on w!ll 
br!ng to the metal cast!ng sector.

Keywords; Fourt !ndustr!al revolut!on, R&D, !nnovat!on, !ndustr!al revolut!ons, technology
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1. SANAY! DEVR!MLER!
James Watt'ın 1. Sanay! devr!m!n! ba%latan buhar mak!nes! !cadı, o zamana kadar paralel seyreden 
tüm f!nans ve üret!m de"erler!n! p!k noktasına ula%tırmı%tır. Yurt !ç! ve yurt dı%ı hasıla oranlarında c!dd! 
artı%lar görülmü% ve d!"er sanay! devr!mler!n!n seyr!n! yorumlamamızı sa"layan kondtrat!ev dalgala-
rını ortaya çıkarmı%tır. Bu dalgalar, bu zamana kadar gerçekle%en devr!mler!n çıktı"ı andan bu yana 
de"!%en gel!%meler!, resesyonları, daralmaları tak!p eden e"r!lerd!r.

%ek"l 1 : Sanay! Devr!mler!n! Anlatır Kondrat!ev Dalgaları[10] 

O zamana kadar paralel seyreden gel!%meler, buhar mak!nes!n!n !cadı !le p!k noktasına ula%mı%tır. Bu 
de"erler! tak!p eden yurt!ç! ve yurt dı%ı hasıla de"erler!nde de c!dd! b!r artı% görülmekted!r. B!r!nc! 
sanay! devr!m!ne kadar kullanılan aletler!n yer!n! dev!nd!r!c! güç olarak buharın kullanılması !le mak!-
neler almı%tır. Bu gel!%meler !nsanın kas gücünü yan! meta olarak kullandı"ı eme"!n!, kısmen sahadan 
uzakla%tırmaya yaramı%tır. Ku%kusuz James Watt ın bu !cadı, daha sonrak! !novat!f çalı%malarla %ek!l-
lenecek d!"er sanay! devr!mler!n! tet!klem!%t!r. B!r!nc! sanay! devr!m!n!n gel!%!m! !le b!rl!kte ekonom! 
ve sosyokültürel ba"lamda de"!%en çehreler, teknoloj!k devr!mler!n olu%umu !ç!n yetmem!%t!r. Z!ra 
b!rb!r!n! tak!p eden !novat!f gel!%meler!n haberc!s!, b!r!nc! sanay! devr!m!n!n daralma dönem!ne g!r-
mes!yle anla%ılmı%tır. Çünkü b!r!nc! sanay! devr!m!n!n gel!%t!rd!kler! sayes!nde ülkede b!r refah olmu%, 
tüket!c!ler!n algılarında c!dd! b!r de"!%!m meydana gelm!% ama sonuç olarak üret!lenler!n hazmed!l-
mes! ve yen!l!k !ht!yacından dolayı artan trend, dü%me e"!l!m!ne g!rm!%t!r. Her yen! devr!m, kend!n! 
tak!p eden devr!m boyunca artan !novat!f çalı%ma !ht!yacından !ler! gel!r. Bu e"!l!mler! tak!p eden ve 
!novat!f gel!%me !ht!yaçlarını kar%ılayan ülkeler !se kend!ler!n! d!rl!"e ula%tıracak devr!mler! aralarlar. 

$k!nc! sanay! devr!m!, b!r!nc! sanay! devr!m!n!n get!rd!"! teknoloj!k !novasyonun sonucudur. Bu dev-
r!m!; elektr!k, !çten yanmalı motor, evlere k!rl! ve tem!z su tes!satlarının dö%enmes! g!b! öneml! gel!%-
meler tak!p etm!%t!r.[5] Bu gel!%me !le b!r!nc! sanay! devr!m!nden farklı olarak !%leyen mekan!zmaların 
mekan!"!nde de"!%!mler olmu% buna !lave olarak tüket!c! beklent!ler! de farklıla%maya ba%lamı%tır. 
Tüm bu yen!l!kler sayes!nde sermaye !le b!l!m b!r arada yürümeye ba%lamı% ve !nsan eme"! !le kar%ı-
la%ılacak zorluklar, yava% yava% sahadan uzakla%tırılmaya ba%lanmı%tır. B!r!nc! sanay! devr!m! !le eks!k 
kalanlar; hız, elektr!k ve çe%!tl! motorların mekan!zasyona dah!l ed!lmes! !le sa"lanmı%tır ama artan ka-
l!te ve yen!l!k !ht!yacı, 2. Sanay! devr!m!n!n dü%ü% trend!ne g!rmes!n! sa"lamı%tır. 2. sanay! devr!m!, üre-
t!mde yı"ın kültürüne g!tm!%t!r. Tüket!c!ler!n önüne !stemed!kler! kadar malzeme gelm!% ama alıcılar 
artık artan sayıya de"!l, ürünlerdek! kal!telere göre seç!c!l!k algılarını de"!%t!rmeye ba%lamı%lardır.  Bu 
sanay! devr!m!n! !se otomasyonlu s!stemler ve kal!te yönet!mler!nde yapılan de"!%!kl!kler !le sürec!n 
!zleneb!l!rl!"!n! sa"layan 3. Sanay! devr!m! almı%tır.  3.sanay! devr!m! !le !nsan rolü b!raz daha sahadan 
alınarak, hatalar azaltılmaya ba%latılmı%tır. Ba%latılan bu devr!m!, yer! geld!"!nde !nsandan mak!neye 
ya da mak!neden !nsana ya da kısmen de olsa mak!neden mak!neye !let!%!m! mümkün kılmı%tır. $nsan 
!se sürec! sadece !zlem!% ve olası hataların !stat!st!kler!n! de"erlend!r!p, karar ver!c! poz!syonunu koru-
mu%tur. Bu devr!m !le b!rl!kte b!rçok yen!l!k gerçekle%m!%, tüket!c!ler!n f!yat odaklı tavırları artık kal!te 
hız ve yen!l!k olarak de"!%m!%t!r.
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%ek"l 2 : Sanay! Devr!mler! !le De"!%en Üret!c! ve Tüket!c! Davranı%ları

Tablo 1 : Kondrat!ev Dalgaları ( 1941 -  ) 3. Sanay! Devr!m!n!n Yükselme ve Ger!leme Dönem![1]

3. Sanay! devr!m! !le b!rl!kte, üret!mde c!dd! b!r kal!te artı%ı yakalanmı% ama tam otomasyonlu s!stem-
lere duyulan !ht!yaç karar ver!c! ve hata düzeltme görev!n! sürdüren !nsandan dolayı s!stem! mükem-
melle%t!remem!%t!r. 3. Sanay! devr!m! !le b!rl!kte mak!neler kend!ler!ne ver!len reçetelere göre en !y!s!n! 
ortaya koymaya çalı%maktalar ama tüket!c!n!n yaratıcı f!k!rler! !le kar%ı kar%ıya kaldıklarında sekteye 
u"ramaktadırlar. Çünkü bu kend!ler!ne ver!len reçeten!n dı%ına çıktıklarının b!r gösterges!d!r. Ayrıca 
bu reçetey! mak!nelere veren !nsandır ve b!r !nsanın hatalar ve parametreler arasında kurmu% oldu"u 
korelasyonlar tecrübes!yle sab!tt!r. Parametrelerde ya%anan ufak de"!%!mler !le üret!mde durmalar 
olmakta ya da tüket!c!n!n standartlara ba"lı olmayan !ht!yaçlarının tekrar tüket!c!ye sunulması uzun 
zaman almaktadır. Üret!mde ya%anan f!reler, b!l!nenlerden !se sınıflandırab!lmekte ama bu süre üre-
t!mde c!dd! duraksamalar olu%turmaktadır.

Üret!mdek! tüm parametreler! gerçek zamanlı tak!p ed!lmeye olan gereks!n!m ve !nsan beyn!n!n ano-
mal! tesp!t!nde ya%adı"ı bu eks!kl!klere olan !ht!yaç, b!r ba%ka kondrat!ev dalgası !ht!yacını çıkarmı%-
tır ama bu devr!me olan !ht!yacı, d!"er devr!mler!n arkasında yatan felsefey! !y! kavrayanlar ortaya 
koymu%tur. #üphes!z k! dünya dev! sayılan ABD ve Ç!n arasında ya%anan t!car! sava%lar bu devr!m!n 
olu%umu !ç!n !t!c! güç olmu%tur ama bu !k! devlet!n büyük olması, sanay!le%men!n kend! çıkarlarının 
ötes!nde ülke çıkarları !ç!n çok öneml! oldu"unu b!lmeler!nden !ler! gelmekted!r. Sanay!le%mek  ülke-
ler!n sorumlulu"u altında olmalıdır b!l!nc! !le hareket ed!p, 4. Sanay! devr!m!n! ortaya koymu%lardır. 1. 
sanay! devr!m!n!n 4. sanay! devr!m!ne olan !ht!yacını kar%ılayan gel!%melere çerçeve olanlar !se tekno-
loj! ve b!l!m !l!%k!s!n! do"ru b!r %ek!lde tesp!t ed!p, !novasyon ve ar-ge faal!yetler!ne önem vermekten 
geçmekted!r.
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2. TEKNOLOJ! - B!L!M !L!%K!S!
B!r ülken!n sanay!le%mes! üret!m araçları bakımından zeng!nle%mes! !le artmaktadır.[3] Üret!m araç-
larının artması, daha çok teknoloj! kullanımını sa"layacak ve teknoloj! kullanımı b!r süreden sonra ye-
temez duruma get!recekt!r. O zaman !se yen! !novat!f gel!%meler!n önü açılacak ve bu döngü ülkeler! 
kalkınmaya götürecekt!r. Tab! k! bu kalkınma sadece ülke !çer!s!nde tüket!m mallarının katma de"ere 
verd!"! get!r! !le artmamaktadır, öneml! olan yatırım mallarının katma de"ere verd!"! get!r!y! arttırarak 
oranı bel!rlemekt!r. Bu oran gel!%m!% ülkelerde ‘’0’’ a yakın de"erlerde görülmekted!r. Bas!t %ek!lde 
formüle ed!lm!% bu denklem, ülken!n kalkınma açısından konumunu bel!rler. Bu formülde !stenen 
de"erlere ula%manın en !y! yolu !se b!l!msel çalı%malara gereken önem! veren pol!t!kalar yapmaktır.
Çünkü günümüzde b!l!m ve teknoloj! arasındak! sınırlar kalkmı%, daha çok b!rb!r!n! tamamlayan !k! 

%ek"l 3 : Üret!c!n!n Kalkınma Pol!t!kalarının Arkasındak! Unsurlar

unsur hal!ne get!r!lm!%t!r. B!l!msel çalı%maların get!rd!"! yen!l!kler Ar!sto b!l!m!n! kenara !tm!%, yen! ça" 
b!l!m!n! ön plana koymu%tur. Tab! Ar!stocu b!l!mdek! nedensell!k sorgulanmı% ama prat!"e yönel!k ya-
pılan b!l!msel çalı%malar b!r çok teknoloj!n!n gel!%mes!ne sebep olmu% ve gel!%en teknoloj!k gel!%meler 
b!rçok b!l!msel çalı%manın rahatlıkla görülmes!n! sa"lamı%tır.

B!l!m!n olu%turdukları sayes!nde teknoloj! olu%makta, var olan teknoloj!k gel!%meler sayes!nde  b!l!-
m!n sınırları gen!%lemekte, gen!%leyen b!l!m !se daha çok teknoloj!n!n do"umuna sebep olmaktadır. 
B!l!m ve teknoloj!n!n arasındak! bu ba"lam, yen! gel!%meler sayes!nde çok daha kolay b!r %ek!lde 
yapılmaktadır. D!j!tal teknoloj!ler!n!n gel!%m!% olması b!lg!ye ula%ma anlamında sorun ya%amadı"ımız 
%u dönemlerde, gerekl! çalı%maları yapmamızda öneml! b!r rol oynamaktadır. Z!ra f!yat ve mal!yet 
oranlarının do"ru orantılardan çıkması ve büyük hac!ml! %!rketlere tehd!t olab!lecek küçük "startup" 
varlı"ı bunun en büyük göstergeler!ndend!r. 19. yy önces! dönemlerde, k!%!sel !cat yapanların ça"ının 
gerekt!rd!"! temel b!lg!lerle bel!rl! sonuçlara vardı"ını göreb!l!r!z ancak 2. sanay! devr!m!nden sonra 
b!l!msel altyapı olmadan, b!r çalı%ma yürüteb!lmek zorla%mı%tır. Günümüzdek! yen!l!klere destek ol-
mak ya da yorumlamak !ç!n b!l!msel gel!%meler! anlamak ve temel b!l!mlere gereken önem! vermek 
gerekmekted!r. Aks! halde modern teknoloj!n!n olu%um safhalarını anlamak daha zor b!r hale geleb!l!r.
Teknoloj!n!n olu%umu malumatın, b!lg!ye dönü%me sürec! !le ba%lamaktadır. Bu safhada gözlemle-
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%ek"l 4 : Malumatın Ekonom!k Kazanca G!den Yolculu"u [3]

neb!l!r tüm olgular ve ön ver!ler toplanmı%, gerekl! tecrübe ve çalı%malarla ortaya b!r b!lg! çıkmı%tır. 
Bu süre zarfında ortada küresel z!nc!r!n kullanaca"ı ekonom!k b!r de"er ortaya çıkmadı"ı !ç!n tüke-
t!ld!kçe de"er kaybeden b!r durum ortaya çıkmayacaktır. Aks!ne tüket!ld!kçe de"er kazanan b!r b!lg! 
ortaya çıkmı%tır. Bundan sonrak! süreç !se ortaya çıkan bu b!lg!n!n ekonom!k b!r kazanca götürülme 
sürec!d!r. Bulu%tan !novat!f faal!yetlere g!den süreç türlü r!sklerle doludur. Bazı çalı%malar bu teor!k 
çalı%maların gerek barındırdı"ı r!skler, gerek akadem!k dünya !le sanay! arasındak! ba"lantısızlıklar 
gerekse yeterl! deste"! bulamadı"ından sekteye u"ramaktadır. Bu tarz çalı%maların önler!ndek! en 
büyük engeller;
• Deneme ürünler!n!n ortaya çıkmasında yardımcı olacak tes!s bulunamayı%ı
• Deneme ürününe yapılacak onay testler!n!n standartlarca bel!rlenm!% testlerden geçemey!%!
• Yeterl! pazar ara%tırmalarının yapılamayı%ı
• Deneme ürünü !ç!n yeterl! madd! kayna"ın bulunamayı%ı
B!lg! g!b! madd! olmayan b!r de"er!n, ekonom!k b!r unsura dönü%mes!n!n sa"lanması !ç!n, sürec!n 
t!t!zl!kle yönet!lmes! gerekmekted!r. Devlet; ün!vers!te veya ara%tırma kurumlarının elde ett!"! b!lg!le-
r!n sanay!lerde kar%ılık bulması !ç!n gerekl! te%v!k, destek ve denetleme faal!yetler!n! gerçekle%t!rmes! 
gerekmekted!r. Türk!ye g!b! gel!%mekte olan ve özel sektör destek mekan!zmalarının tam anlamıyla 
oturmadı"ı b!r ülkede, akıllı devlet s!stem! !çer!s!nde hem serbest p!yasa ekonom!s!n!n get!rd!"! ser-
bestl!"! sa"layıp hem de kalkınmacı devlet pol!t!kası !çer!s!nde gerekl! te%v!k ve kontrol mekan!z-
malarıyla ekos!stem !çer!s!nde yer almalıdır.[9] Hatta yen! gel!%ecek ve ülke konjonktürüne uygun 
teknoloj!ler!n kar%ılık bulması !ç!n çalı%malar yapılmalıdır. 
Ülkem!zdek! en büyük problemlerden b!r! bu süreç !çer!s!nde ün!vers!te ve sanay!n!n kopuk !l!%k!le-
r!d!r. B!lg!n!n kaynak yer! olan ün!vers!teler!n, uygulamalı b!l!me olan !ht!yaçları kar%ılamadı"ını savu-
nanlar, akadem!k dünyanın sadece akadem!k sorunlara çözüm get!rd!"!n! söylemekted!r. Akadem!k 
dünyanın l!neer b!r süreç !çer!s!nde bel!rl! sorunları tesp!t ed!p, sanay!n!n temel sorunlarına katkıda 
bulunmadıkları ve günlük hayattan kopuk oldukları savunulmaktadır. Ancak akadem!k dünyadak! 
bulu%ların ya da sorunların ele alını% b!ç!mler!, sahadak! sorunlardan çok farklı olmaktadır. $k! kutup 
arasında b!rle%t!r!c! vaz!fes! göreb!lecek olan kurumlar !se tekno of!sler olmaktadır. Prat!kte ya%anan 
sorunlara ya da yapılacak kolaylıklara get!r!lecek do"ru teor!k tesp!tler!n b!rle%t!"! kurumlar olan tek-
no of!sler !novat!f gel!%melere gebe kurumlar olarak bulunmaktadır. 

3. AR-GE VE !NOVASYON 
3.1 AR-GE 
Frascat! klavuzunda ar-ge !ç!n; "!nsan, kültür ve toplumun b!lg!s!nden olu%an b!lg! da"arcı"ının arttı-
rılması ve bu da"arcı"ın yen! uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması !ç!n s!stemat!k b!r temelde 
yürütülen çalı%malardır" demekted!r.[18] Bundan dolayı gerekl! gözlemler!n teor!k b!lg!ler altında ta-
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sarlanmı% olması ve uygulamaya konmasını kapsayan b!r mekan!zma ortaya çıkmaktadır. Bu meka-
n!zma; Temel ara%tırma ( gözlemleneb!l!r durumlardan alınan ver!ler ) + Uygulamalı ara%tırma ( yen! 
b!lg!ler !ç!n yapılan somut çalı%malar ) %ekl!nde açıklanab!l!r.
Bu mekan!zmanın !%ley!%! 4. sanay! devr!m!n!n hasıl oldu"u yerde h!ç b!tmeyen b!r sürec! ortaya 
çıkarmaktadır. L!neer b!r do"rultuda g!tmeyen s!stem, her da!m yen!le%mey! mümkün kılmaktadır. 
Mü%ter! beklent!ler! ve ürünlerden alınan ver!ler do"rultusunda h!zmette veya üret!m sürec!nde b!r 
takım de"!%!kl!kler yapılmalıdır. Sadece mü%ter! beklent!ler! !ç!n de de"!l, üret!m ko%ullarının ver!m!n! 
arttırmak !ç!nde Ar-Ge faal!yetler!ne önem ver!lmekted!r. Ekonom!stler!n ortak f!k!r b!rl!"!ne vardı-
"ı sınırlı sayıdak! konulardan b!r! ekonom!k büyümen!n temel kayna"ının ver!ml!l!k artı%ı oldu"udur. 
Ver!ml!l!k hem gel!%mekte olan ülkeler !ç!n hem de gel!%m!% ülkeler!n dura"an konumdan kend!ler!n! 
alıkoymaları !ç!n da!m! güncel tutmaları gereken b!r konudur. F!rmaların artan mal!yetler ve kal!te 
hedefler!n!n yüksek olu%undan ötürü rekabetç! ortamda ayakta kalab!lmeler! böyles!ne Ar-Ge faal!-
yetler!n! yapmalarından geçmekted!r. 
Üret!c!ler!n Ar-Ge faal!yetler!n! yürütürken en çok yanılgıya dü%tükler! durumlardan b!r! de Ür-Ge faa-
l!yetler!n! de bu kapsam !çer!s!ne almalarıdır. #üphes!z f!rma !ç!nde yapılan ürün gel!%t!rme faal!yetler! 
mevcut problemler! çözmek adına b!r cevap olab!l!r ama yen!l!kç! b!r faal!yet !ç!n yeterl! olmayacak-
tır. Ür-Ge faal!yetler!nden elde ed!lecek ver!ler Ar-Ge ve sonunda yen!l!kç!l!"e götürecek b!r faal!yet 
do"urab!l!r. F!rmaları Ar-Ge sürec!ne götüren güdü kardır. Bu süreç !çer!s!nde elde ed!len ver!ler!n 
üret!m sürec!nde ve sonrasında get!rece"! faydalar !le t!car! b!r ba%arı sa"lanması amaçlanır ancak 
Ar-Ge sürec! bel!rs!zl!kler !le doludur. Bu r!skler;
• Ürünün t!car! ba%arı get!rmes!n!n zaman alı%ı
• T!car! get!r!n!n ne kadar olaca"ını tahm!n etmen!n zor olması
• Ar-Ge de çalı%an ek!b!n stab!l olamayı%ı
• Teor!k çalı%maların teknoloj!k uygulamalara dönü%türülmes! esnasında altyapı h!zmetler!n!n bel!r-
s!zl!"!
• Yeterl! madd! kaynaklara er!%mede zorluklar olarak bel!rlenmekted!r.

3.2 !novasyon
Alı%ılmı%ın dı%ında dü%ünmek, yaratıcılık g!b! anahtarların kar%ılı"ı, !novasyon olarak de"erlend!r!l!r. 
B!l!m adamları ya da mühend!sler sezg!ler!n!n el verd!"! müddetçe yen! b!r !novasyonun kapısını ara-
layab!l!r.[3] Bu sezg!ler !se kend!nden öncek!ler!n b!lg! b!r!k!mler!n!n özümsenmes! !le mümkün olur. 
Salt sezg!sel yakla%ımlarla romant!k b!r !novasyondan bahsed!lemez. Çünkü !novasyon sonucunda 
ortaya çıkan teknoloj!ler genel maksatlı teknoloj!lerd!r.[5] Böylece üret!ld!"! yer !le ba"lantılı olab!le-
cek b!r çok sektöre hız ve !st!hdam kazandıracak yen! b!r teknoloj!n!n olu%ması sa"lanmı% olur. 
Genel !t!bar!yle karı%tırılan !se AR- GE !le !novasyondur. Bugün !%letmelerde yer alan bu b!r!mlerden 
genel kapsayıcı teknoloj!ler!n çıkmasını beklemek uzun zaman alab!l!r. Z!ra AR-GE faal!yetler!, kon-
sept olarak ba%layan daha sonra tasarım a%amasıyla devam ed!len sonuç olarak da p!lot b!r tes!ste 
denenen tüm faal!yetlerd!r. $novasyonun elverd!"! teknoloj! !le kend!s!ne ç!z!len çerçeve !ç!nde gerek 
üret!me gerekte ps!koloj!k olarak fayda sa"layacak !%lemler!n bütünüdür. AR-GE faal!yetler! sonu-
cunda !novasoyana do"ru b!r geç!% sa"lanab!l!r ya da h!çb!r %ek!lde öyle b!r amaç da olmayab!l!r. 
Bu AR-GE n!n tanımına ters dü%ecek b!r durum olmamaktadır. Çünkü AR-GE faal!yetler!n!n genel 
maksatlı teknoloj! üretmek ya da %!rketler!n veya ülkeler!n gel!r tablolarına yen! b!r sütun ekleyecek 
b!r adımları olmamaktadır. $novat!f gel!%melerle !le üret!len teknoloj!ler !se k!tlelere h!tap eden tek-
noloj!lerd!r. Örnek olarak !nternet!n ke%f!, tüm üret!m, tüket!m ve sosyal durumumuzu etk!leyen b!r 
teknoloj!d!r. Genel kapsayıcı teknoloj!ler üstel b!r %ek!lde büyüyen d!j!talle%me, 4. sanay! devr!m! !le 
ortak b!r a" !le b!rb!r!ne ba"lanmaktadır. Bu teknoloj!ler!n büyüklü"ü, yıkıcılı"ında da aynı derecede-
d!r. Yen! gel!%t!r!len bu teknoloj!ler!, b!z!m g!b! gel!%mekte olan ülkeler!n tak!p edememes! sonucunda 
‘’yaratıcı yıkım’’ olu%turab!l!r.[8] Böyles!ne b!r olumsuzlukla kar%ılanmaması adına !novat!f adımlarda 
ataca"ımız adımlar;[6]
• Sabır: Genel maksatlı çıkan teknoloj!ler!n tamamlayıcısı olarak dü%ündü"ümüz !novat!f çalı%maların 
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sonucu hemen alınamayab!l!r. Bel!rl! b!r olgunluk sev!yes!ne ula%masını beklemek ve mot!vasyon kay-
betmemek yapılacak en do"ru davranı%tır. N!tek!m bugün vazgeç!lmez olarak kullandı"ımız b!rçok 
teknoloj!k gereç, böyles!ne uzun süren b!r dönemden geçerek hayatımıza g!rm!%t!r.
• Ant!-d!s!pl!ner Yakla%ım: Bugün fazlasıyla karma%ık olarak gördü"ümüz tüm sorunları bell!rl! b!r 
çerçevede dü%ünmek yaratıcılı"a ters dü%mekted!r. Karma%ık sorunların çözümü sadece bel!rl! mü-
hend!sl!k departmanların güdümüne sokmak yer!ne, omn! d!s!pl!n! terc!h ed!lmel!d!r.
• $taats!zl!k: Bugün dah! d!ye adlandırdı"ımız ve ça" açıcı yen! f!k!rler sunan !nsanların kend!ler!ne 
dayatılanlara !taat etmed!kler! !ç!n ba%arılı olduklarını b!l!yoruz. S!ze sunulan çerçevelere ba"lı olmak, 
onun dı%ındak!ler! görmen!z! engelleyeb!l!r.
• #!rket !ç!n bürokras!: Üret!m!n en alt kademeler!nde bulunan b!r çalı%anın kend! !novat!f çalı%malarını 
kabul ett!rmes! !ç!n a%ması gereken uzun b!r yol vardır. 
• Devlet Müdahales!: Devlet!n rolü bel!rlenen özel ve toplumsal yetk!ler!n üzer!nde olmalıdır. Aks! 

%ek"l 4 : #!rket $ç! Bürokras!n!n Adımları

durumlarda !se yasa koyucuların eller!ndek! gücü kaybetmek !stememeler! ya da bu yasalarla kend!n! 
koruma altına alan %!rketler!n bu haklarından mahrum kalmak !stememeler! neden!yle !novat!f çalı%-
malar zora g!reb!l!r. Yapılması gereken türlü bürokrat!k engellerle gel!%!m hızının önüne geçmemek 
olmalıdır. Neoklas!kç!ler!n bırakınız !cat ets!nler kadar serbest b!r ekonom! g!b! olmasa da, !novasyona 
yönel!k çalı%maların sonucundak! teknoloj!y! nötrlemes! üzer!ne yasalar düzenleneb!l!r. 

4. TEKNOLOJ! YAYILMASI VE ÖZÜMSENMES! 
Teknoloj!; g!rd!ler!n çıktılara dönü%tü"ü toplumsal b!r süreç olarak tanımlanır. Dolayısıyla g!rd!ler!n 
tüm özell!kler! çıktılardak! kal!tey! de"!%t!recekt!r. Gel!%m!% ülkelerde teknoloj!k gel!%meler!n tanımının 
kurulu oldu"u bu s!stem, g!rd!ler!n özell!kler!n! arttırmak adına teknoloj!n!n saklı oldu"u örtük b!lg!y! 
gen!%letmekt!r. Her ne kadar günümüz ko%ulları b!lg! ça"ı olarak atfed!l!p, b!lg!ye ula%madak! kolaylık-
lardan bahsed!lse de er!%!me açık olan taraf formel b!lg! olarak kalmaktadır. Teknoloj!ler!n saklı oldu"u 
örtük b!lg!ler %üphes!z !lk ba%ta formel b!lg!ler !le ba%layacaktır ancak, t!car! ba%arı get!ren taraf üstü 
kapalı olmaktadır. 
Ortaya çıkan teknoloj!n!n kullanıcı tarafının amacı yayılıma açık ama örtük b!lg!n!n der!nl!kler!ne !n-
mek, özümsemek ve eks!kl!kler!n! g!dermeye yönel!k olmalıdır. N!tek!m klas!k yakla%ıma göre bulu%un; 
yen!l!k ve yayılma süreçler!ne g!d!%! l!neer b!r yakla%ımda olmamaktadır. Yayılma sürec! aynı zaman-
da yen!l!k kısmını devam ett!rmekted!r. E"er çıkan ürün yayılım esnasında yen!l!"e u"ramıyorsa kısa 
zaman d!l!m!nde geçerl! olan b!r teknoloj! hal!ne dönecekt!r. Teknoloj!n!n yayılımı !ç!n !çsel ve dı%sal 
olmak üzere 2 çe%!t yayılma türü mevcuttur. $çsel teor!de teknoloj! kullananlar !le kullanması muh-
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temel kullanıcılar arasındak! !l!%k!den bahsed!l!r. Dı%sal teor!de !se k!tle !let!%!m araçları teknoloj!n!n 
yayılımından bahsed!lmekted!r. Günümüz ko%ullarında b!lg! !%lem teknoloj!k araçlarının yaygınla%ması 
ve b!lg!ye ula%madak! kolaylık, bel!rl! teknoloj!ler!n yayılımını kolayla%tırmaktadır. #üphes!z co"raf! ya-
kınlıklar bu konuda yardımcı olmaktadır ancak do"ru ver! anal!z!ne g!derek, as!metr!k ver!ler! do"ru 
kullanan ülkeler ve f!rmalar teknoloj!ler!n yayılımını kolayla%tıracaklardır.
KOB$ lere göre daha avantajlı olan büyük f!rmalar, bünyeler!nde yen! teknoloj!ler! daha kolay b!r %e-
k!lde kabullen!p kullanmaktadırlar. Sermaye açısından problem! olmayan bu %!rketler!n kısa zamanda 
yapaca"ı bu adaptasyonlar, sonraları bu teknoloj!ler! kabul edenlere göre daha da avantajlı b!r konu-
ma sokacaktır. Ayrıca üret!mdek! güçler! sayes!nde yen! teknoloj!n!n sonucunu görmek daha kolay 
olacaktır. Bu %!rketler!n tek hand!kabı !se yönet!mden kaynaklanan bürokrat!k yava%lıktır. Karar ver!c! 
mekan!zmalarında ya%anan bu problemler büyük f!rmaların eller!ndek! avantajı göremey!%!ne neden 
olab!lmekted!r. Gel!%mekte olan ülkelerde !se !thalatın !hracata göre fazlalı"ı teknoloj! transferler!n! 
kolayla%tırıcı b!r faktör olarak görülmekted!r. Böyles!ne b!r yayılım beraber!nde bazı r!skler! de barın-
dırır. Bu yayılımdan poz!t!f b!r dı%sallık sa"lamak teknoloj! ö"renme yoluna g!d!lmes!yle mümkün olur. 
Aks! halde ters!n!r b!r reaks!yon durumunda yapılan teknoloj!k yatırımlar yerl! üret!m becer!ler!n!n 
dü%mes!ne neden olacak ve uzun vadede teknoloj! ba"ımlısı ama teknoloj! yoksulu b!r ülke hal!ne dö-
nü%ecekt!r. Günümüz küresel dünyada devlet!n kalkınmacı konumundan çıkmı% olması, !nsana yapılan 
yatırımların !k!nc! plana do"ru kaymasını sa"lamaktadır. $nsanların e"!t!m ve sa"lık harcamalarından 
öte ülkeler küresel meta z!nc!r!nde konumlarını sa"lamla%tırmak adına faal!yetlerde bulunmak !ste-
mekted!rler. Ülkeler eller!nde bulunan be%er! sermaye gücüne gerekl! yatırımları yapmadıkları sürece, 
teknoloj!n!n formel kısmından öteye g!d!lemeyecekt!r. N!tek!m bu be%er! sermayeye gerekl! yatırımları 
yapan ülkeler, uyguladıkları do"ru pol!t!kalar sayes!nde "ba"ımlılık okulu" kavramını de"!%t!rm!%lerd!r. 
Bu kavrama göre kap!tal!st ülkeler!n varlı"ı ve onların uygulamı% oldukları üret!m s!stemler! devam 
ett!"! sürece az gel!%m!% ülkeler!n, gel!%m!% ülkeler!n uydusu olmaktan kurtulamayaca"ı söylenm!%t!r 
ancak bu tanım Ç!n örne"! !le bozulmu%tur den!leb!l!r. Türk!ye'n!n k!%! ba%ına dü%en m!ll! gel!r! 1923 
de Ç!n'!n yakla%ık 2 katı, 1950 de dört katıydı. 1960 yılında !se 5,7 katı olarak bulunmaktaydı. 2016 
yılında dünya bankası ver!ler!ne göre Ç!n'!n k!%! ba%ına dü%en m!ll! gel!r!n!n oranı Türk!ye'n!nk!ne oranı 
%74 olarak görülmekted!r.[14] #üphes!z Ç!n'!n komün!st rej!m çerçeves!nde ba%lattı"ı komünler!n !çe 
kapanık s!yaset! !lk dönem!nde avantaj ve dezavantajlar ortaya koymu%tur ancak özell!kle tarımsal 
verg!lend!rme ve emek seferberl!"! sayes!nde sonrasında gelenler!n hükümetlere dı% kaynaklara ba-
"ımlı"ı olmayan b!r m!ras bırakılmasına sebep olmu%tur. Sonrak! dönemlerde yatırım yapan ülkelere 
tanıdı"ı !mt!yazlar sayes!nde teknoloj!ler!n ülkeye ta%ınması sa"lanmı% ancak sonrasında yatırım yap-
mak !steyen yabancı %!rketler!n Ar-Ge faal!yetler!n!n Ç!n'e ta%ınmaya zorlanması ve kend! !çer!s!nde 
özell!kle robot üret!c!ler!ne tanıdı"ı sübvans!yonlar !le yerl! üret!m hedef!n! gerçekle%t!rerek g!rd! ma-
l!yetler!n! aza !nd!rgemekted!r. 

5. SANAY! DEVR!MLER!N!N METAL SEKTÖRÜNE OLAN ETK!LER!
3 öneml! bulu% olan kok kullanımı, dem!r tavlama-haddeleme ke%f! ve yüksek fırın kullanımı metal 
sektöründek! en öneml! gel!%melerdend!r.[2] Bu gel!%melerden sonra sanay! yatırımları daha çok kö-
mür madenler!n!n oldu"u bölgelere do"ru kaymı%tır. Tüm bu gel!%meler sadece dem!r çel!k p!yasasını 
canlandırmakla kalmamı%, kömür ve buhar sanay!s!n!n gel!%!m!ne de katkıda bulunmu%tur.[2] Dem!r 
ve çel!k sanay!n!n gel!%!m! d!"er gel!%!mlere göre daha yava% b!r sey!rde gerçekle%mes!n!n neden! !se 
tüket!m malları oranı artı%ının, dem!r sanay! yatırım malları oranındak! artı%ı yakalayamamasıdır. Bu 
sektörlerdek! yatırım mal!yetler!n!n görel! yüksek olmasından ötürü, yatırımlar bell! ülkeler!n güdümü 
altında kalmı%tır ama üret!mdek! asıl de"!%!m çel!"!n ke%f!yle olmu%tur. Kömür ve dem!r üret!m!n! 3 
katına çıkaran çel!k sanay! kısa zamanda gel!%t!r!len yen! teknoloj!lerle daha ver!ml! ve kal!tel! ürünle-
r!n çıkmasını sa"lamı%tır. 
Tüm bu teknoloj!k de"!%!mler ve elde ed!len sonuçlar, dökümcülük p!yasasındak! yatırım oranlarının 
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%ek"l 6 : Metal Sanay!n!n Gel!%!m!ndek! Öneml! Parametreler

%ek"l 7 : Endüstr! 4.0’ın Üret!mde Kazandıracakları

artmasına neden olmu%tur. D!rekt olarak eme"e dayalı prosesler! gerçekle%t!rmed!"!nden dolayı !s-
t!hdam da bell! oranlarda artı%lar yakalansa da, bu teknoloj!ler!n ba"lı oldu"u ta%ımacılık sektöründe 
yapmı% oldu"u devr!mler sayes!nde c!dd! b!r !st!hdam artı%ı sa"lamı%tır. Ayrıca tarımdan gelen nüfus 
fazlalı"ının da !st!hdama kazandırılmasını sa"lamı%tır. 3. sanay! devr!m! !le beraber mak!nele%mey! 
hızlandıran döküm p!yasasın küresel manadak! gücü, artan nüfusun !ht!yaçları do"rultusunda kal!tel! 
ve hızlı ürünler!n ula%ması babında artmaya devam etm!%t!r. Pandem! ve küresel tedar!k z!nc!r!nde 
ya%anan aksaklıklara ra"men Türk!ye de 2 m!lyon tonu geçen üret!m! !le bu alanda öneml! b!r ko-
numda yer almaktadır. Bu konumun gel!%!m!n!n sa"lanması mevcut üret!m prat!kler!n!n endüstr! 4.0 
teknoloj!ler!ne olan adaptasyonu !le gerçekle%ecekt!r. Metal döküm g!b! standartlara ba"lı olmayan 
prosesler!n üret!m parametreler! arasında kuraca"ı korelasyonların yapay zeka teknoloj!ler! !le tanın-
masını sa"lamak, ver!ml!l!"! arttırmaya ba%layacaktır.
Manuel s!stem üret!m prosesler!n!n hak!m oldu"u dökümhaneler!n yarataca"ı hand!kapların 
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mal!yetler!, s!stem! kurmak adına kurulacak mal!yetlerden gün geçt!kçe daha da artmaktadır. 
Çünkü mü%ter!ler!n ürünlerden bekled!"! farklılıklar ve dar toleranslar !çer!s!nde bel!rlenen kal!te 
anlayı%ı mevcut s!stem!n dezavantajlarını ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan bazıları;
Manuel Proses Yo"unlu"u: Üret!m faal!yetler!n!n yürütülmes! !ç!n kal!f!ye !%ç!ye !ht!yaç vardır. 
Manuel olarak yapılan !%ler zaman almakta ve bel!rl! sınırlamalara tab! olmaktadır. Özell!kle ka-
lıplama ve döküm !%lemler!n!n manuel olarak gerçekle%t!rmek ver!ml!l!"! etk!leyen ve c!dd! za-
man alan b!r adımdır.
Ergonom!k Problemler: Erg!m!% metal!n dökümü !le beraber artan sıcaklık, gürültü ve havaya 
karı%mı% parçacıklar, çalı%anın ver!ml!l!"!n! azaltacaktır.
Tes!s Yerle%!m!n!n Düzens!zl!"!: Tes!s alanının düzens!z yerle%!m! üret!m akı%ında ver!ms!zl!k ya-
ratan kademeler!n olu%masına neden olmaktadır. Özell!kle bu a%ama yatırımların !lk a%amasında 
do"ru karar alab!lmek !ç!n ver!lmes! gereken öneml! b!r adımdır. Bu adımların gerçekle%eb!l!rl!-
l!"!n! sorgulayan durum üret!lecek ürün ve fabr!kanın bulundu"u kl!mat!k ko%ullar, hammadde 
akı%ının sa"lanaca"ı yerler ve proses esnasında ürün akı%ının sa"landı"ı sanal ortamlarda olu%-
turulan "!k!z fabr!kalar" !le sa"lanab!lmekted!r.
Uluslararası otomasyon toplulu"u olan  ISA'nın verd!"! rapora göre mevcut b!r !%letmen!n tüm 
operasyonlarında opt!mum ko%ulları sa"layab!lmes! !ç!n bel!rl! ko%ulları sa"laması gerekmekte-
d!r. Bunlar;
- Üret!m operasyonları dah!l!nde ürün tanımlamaları yapılmalıdır.
- Ürünü üretmek !ç!n hang! kaynaklarla üret!m!n!n yapılaca"ı planlamalıdır.
- Üret!m !ç!n ver!len tal!matların fabr!kanın tüm b!r!mler!nde dökümansız %ek!lde aynı anda da-
"ıtılması sa"lanmalıdır.
- Ver!len tüm tal!matların uygulanab!l!rl!l!"! anlık olarak kontrol ed!lmel!d!r.
- Tüm ver!ler !ç!n hem geçm!% hem de anlık olarak kayıtlar olu%turulmalıdır.
- Alınan ver!ler operasyon yönet!m! dah!l!nde de"erlend!r!lmel! ve ver!ms!z ya da yava% olan 
bölümler tesp!t ed!lmel!, uyarılar net!ces!nde önlemler alınmalıdır.

Tüm bu ko%ullar bakım, kal!te ve stok kontroller! !ç!n de geçerl! oldu"unu dü%ündü"ümüzde; 
bu unsurların sa"lanab!lmes! adına yapılacak tek %ey fabr!kanın d!j!tal dönü%üme adapte olma-
sıdır. Olu%turulacak yapay zeka algor!tmaları döküm kal!tes!n! etk!n b!r %ek!lde kontrol !mkanı 
sunab!lecek proses parametreler!n!n bel!rlenmes! !le mümkün olmaktadır. Parçanın mekan!k 
özell!kler!n! proses parametreler! !le !l!%k!lend!ren ver! güdümlü modeller olu%turulmakta ve op-
t!mum proses parametreler!, mak!nelerde olu%ab!lecek arıza tesp!tler! !le sa"lanmaktadır. Bu 
korelasyonlar f!z!ksel olarak b!l!nen tek b!r de"!%kenle kolayca de"!%t!r!leb!len adımlarda olab!-
l!r ya da operatör veya mühend!s eylemler! !le yapılan kasıtlı korelasyonlarda olab!l!r. Tüm bu 
adımlar t!t!zl!kle s!steme dah!l ed!lmekted!r. Fabr!kalarda bu gereks!n!m !ç!n anal!zler!n do"ru 
%ek!lde yapılması !ç!n d!j!tal dönü%üm ek!pler!n!n kurulması gerekmekted!r. Bu ek!p, fabr!kanın 
üret!m akı%ında problem olan kısımları tesp!t ed!p, üret!m!n her a%amasından ver! alınab!l!r hale 
gelmes!n! engelleyecekt!r kaldı k! bu dönü%ümün mal!yet!n! arttıracaktır. Do"ru olan bu ek!b!n 
fabr!kanın darbo"az kısımlarını tesp!t etmes! ve mevcut s!stem olan reakt!fl!kten proakt!fl!"e ve 
sonrak! a%amada !se tahm!n ed!leb!l!rl!l!"e g!den d!j!tal dönü%üm yolculu"unu ba%latab!ls!n. Bu 
ek!b!n alaca"ı kararlarda !%letmen!n mevcut üret!m kapas!tes! dah!l!nde ürünlerde yapılab!lecek 
de"!%!kl!kler!, dünyada metal sektöründen beklent!ler!, mevcut f!nansal durumun gelece"e yö-
nel!k stratej!ler!n! yapab!lecek konumda olması beklenmekted!r. Böylece dökümhanelere özel 
OEE ver!s!n! dü%üren etmenler bel!rlenecek ve bu ver!ler ı%ı"ında d!j!talle%me yolculu"unda 
adım atılması gereken öncel!kl! yerler bel!rlenecekt!r. Bu öncel!kl! yerlerden alınan ver!ler !le 
%uursuzca üret!m kademeler!n!n her b!r bölümü ver! yı"ını hal!ne gelmekten de kurtulacaktır. 
2019 yılında Avrupa'da bulunan dem!r-çel!k üret!c!ler! üzer!nde yapılan b!r ara%tırmaya göre; 
Avrupa dem!r çel!k endüstr!s!n!n öneml! aktörler!n!n d!j!talle%me !le me%gul oldukları görülmek-
ted!r.
Yapılan ara%tırmada bu kapsamda 145 AR-GE projes!n!n 1,7 m!lyon avro bütçeye sah!p oldu"u 
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%ek"l 9 : Dökümhanede OEE Dü%üreb!lecek Etmenler[17]

görülmekted!r. Bu projelere çerçeve olan konular; IOT, s!ber güvenl!k s!stemler!, otomasyonla%-
ma ve bulut yazılımı teknoloj!ler!d!r. Tüm bu çalı%malar sonucunda dökümhaneler!n beklent!-
s!;[17]
• Üret!m mal!yetler!n!n dü%mes!
• $% yer! güvenl!"!n!n arttırılması
• Ürün kal!tes!n!n !y!le%t!r!lmes!
• Sürdürüleb!l!rl!l!"!n arttırılması
• Loj!st!k h!zmet!n!n !y!le%t!r!lmes!
• Em!syonların azaltılması
• Atık ürünler!n azaltılmasıdır.
Tüm bu get!r!ler!n!n yanında yapıcı !raden!n sa"lanamamasındak! en öneml! sebeplerden b!r! 
be%er! sermayen!n terk ed!l!p yer!ne teknoloj!n!n sadece tak!p ed!lmes!d!r. Ayrıca yönet!c!ler!n 
üret!m s!stemler!ndek! muhafazakar tutumu bu devr!m! yakalamada güçlük olu%turab!l!r. Spe-
s!f!k anlamda dökümcüler üzer!nde yapılan b!r ankette bu devr!m!n gerçekle%mes!ne bar!yer 
olu%turab!lecek sebepler;
- Yapılan Ar-Ge projeler!n!n prat!k deney!mler!n!n sınırlı olması
- Var olan ek!pmanların esk! olmasının get!rd!"! güncellenme mal!yetler!
- Mak!nelerden alınacak ver!lerden nasıl yararlanaca"ının b!l!nmemes!
- D!j!tal!ze olma hedef! !le çıkmı% b!r dökümhanen!n öncel!"!n! nereye verece"!n! b!lememes!
- D!j!tal!ze ed!lecek ek!pmanlarda çalı%ab!lecek n!tel!kl! personel bulunamaya%ı
- Tüm proje mal!yetler!n!n kısa ödeme planları çerçeves!nde f!rmayı zora sokmasıdır.
Tüm bu teknoloj!ler!n metal üret!m sektöründe devamlılı"ını sa"layıcı ba%ka öneml! b!r faktör 
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%ek"l 8 : Endüstr! 4.0'ın Dökümhanelere Entegrasyonu Esnasında Olu-
%acak Organ!zasyonel Engeller! !le $lg!l! Yapılmı% Anket Sonuçları [16]

%ek"l 9 : Endüstr! 4.0’ın Dökümhaneler Kazandıracakları

!se robotların üret!m tes!sler!ndek! sayısının artmasıyla mümkündür. Dünyadak! tüm endüstr!le-
r!n üret!m süreçler!ndek! robotların uygulama e"!l!m! yıllık bazda artan b!r trende sah!pt!r. 2011 
yılında 123.750 robot ün!tes! sadece 8 yıl !ç!nde yakla%ık %170 l!k b!r artı% !le yakla%ık 332.200 
robot ün!tes!ne ula%mı%tır, metal endüstr!s! !se 2011-2019 dönem!nde üret!m süreçler!nde en-
düstr!yel robotların kullanımını dünyada % 114 e ta%ıdı"ını b!ld!rmekted!r[11]. Bu robotların kul-
lanıldı"ı yerler; malzeme ta%ımacılı"ı, yarı mamul ürünler!n mak!neden mak!neye ta%ınması, b!t-
m!% ürünler!n nakl!yes! !ç!n kullanılan loj!st!k h!zmetler!d!r.

6. SONUÇ
Küreselle%men!n meta z!nc!r!, büyük %!rketlerden s!par!% almaya çalı%an ülkeler! olu%turmu%-
tur. Ulus ötes! %!rketler bu yatırımları !le bulundukları ülkeler! kalkındırmak adına de"!l, ucuz !% 
gücünü kullanmak adına yapmı%tır ama kaçırılan nokta ülkedek! eme"! sömüren bu yatırım-
ların nasıl lehe çevr!lmes!d!r. Ç!n, Hong-Kong ve Güney Kore g!b! ülkeler ülkeler!nde yapılan 
b!lg! !%lem teknoloj! yatırımlarını temel b!l!mler ve ar-ge ye verd!kler! önem !le kar%ılamı%lardır. 
Küreselle%men!n get!rd!"! emek z!nc!r!n!n büyüsüne kapılan özel sektöre ba"lı yatırımlar, kısa 
vadede kar get!ren kazançlar olarak ger! dönecekt!r. Yapılması gereken teknoloj! trendler!n! 
yer!nde tak!p ed!p uzun vadel! planlar yapmak ve bu sorumlulu"un herkes tarafından alınması-
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dır. Ülkem!zdek! dökümhaneler!n ço"u üret!m hatlarındak! teknoloj!ler!n!n l!sansını satın alarak 
üret!m yapmaktadır. Böylece bu konulara yeter! kadar Ar-Ge harcayan dökümhaneler!n sayısı 
çok az kalmaktadır. 
Bugünlerde sıkça duydu"umuz yen! !novat!f mevs!m!n ba% aktörü olan endüstr! 4.0 'ın metal 
döküm sektörüne entegrasyonunu yapab!lmek adına atılacak adımların dökümhanelere kazan-
dıracaklarının b!l!nmes! ve farkındalı"ın olu%ması hem bu alanda atılacak adımları güçlend!re-
cek hem de bu yolda atılacak ar-ge ve !novat!f çalı%malarının önünü açacaktır. 
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GREEN SAND SYSTEM GLOBAL BEST PRACTICES: “Sand-
SOFT” FOR PROACTIVE GREEN SAND ADDITIONS: A TOOL 

TOWARD FOUNDRY 4.0

Patrick VERDOT
MTI-Amcol minerals Europe – Paris

ABSTRACT
W!th a new global approach for opt!m!s!ng green sand process e&!c!ency, a new area that can be of help !s:
Us!ng calculat!on software that ant!c!pates the add!t!ves quant!t!es needed, based upon the product!on 
parameters.

Us!ng calculat!on software that ant!c!pates the type and volume of add!t!ves needed to ma!nta!n balance !n a 
green sand system !ncludes a descr!pt!on of “ta!lor made” excel tools for each !nterested foundry. Br!ef case 
stud!es show!ng var!ous and spec!f!c add!t!ve add!t!ons methods, such as da!ly add!t!ons or pattern-based 
add!t!ons are prov!ded.

It !s one of the steps to tend for a foundry 4.0: Modern H!gh-Pressure mould!ng equ!pment used !n today’s 
foundr!es has seen the need for !ncreased focus on the qual!ty and control of the green sand system.

Key words
Foundry 4.0, green sand performance, add!t!ves add!t!on ant!c!pat!on, consumables (benton!te, natural ben-
ton!te, sod!um, calc!um, coal dust, carbonaceous add!t!ve, water, new sand, core) proact!ve regenerat!on, 
opt!m!sat!on of sand balance, sand control, changeover calculat!on, compensat!on, cast!ng defect reduct!on, 
cast!ng qual!ty, cost e&ect!veness.
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1. INTRODUCTION
Although, !t !s a cap!tal dec!s!on to select the r!ght products to obta!n an opt!mal green sand, !t !s also !mpor-
tant to cons!der mak!ng adaptat!ons to the add!t!on of consumables based upon the product!on parameters. 
At the same t!me, ded!cated tra!n!ng for the best poss!ble techn!cal expert!se !s needed for foundrymen to 
opt!m!se green sand parameters and, consequently, cast!ng qual!ty.

Modern H!gh-Pressure mould!ng equ!pment used !n today’s foundr!es has seen the need for !ncreased focus 
on the qual!ty and control of the green sand system. The sand system needs to sat!sfy the demands of the 
mould!ng mach!ne type, as well as the propert!es to produce h!gh qual!ty cast!ngs. The sand propert!es need 
to be closely controlled and cons!stent to ach!eve th!s outcome.

Th!s part w!ll explore the methods and tools that can be used to become more proact!ve and to better mo-
n!tor the green sand system to ach!eve opt!mum cast!ng qual!ty and cost e&ect!veness.

Rev!ew of the best pract!ces to mon!tor green sand: parameters class!fy!ng, return sand qual!ty, sand regene-
rat!on rules, new sand preparat!on, stab!l!ty of the sand qual!ty, and ant!c!pat!on to ma!nta!n balance.
Most of the t!me, green sand !s not really controlled, and the f!nal qual!ty of green sand !s more the consequ-
ence of the sand d!lut!on cycle after cycle. Recons!der your own parameters and the best products to better 
control your sand plant and your cast!ng qual!ty:

To ma!nta!n the balance of green sand: Green sand w!ll be cons!stently mod!f!ed dur!ng the cycles of prepa-
rat!on, usage and new preparat!on. However, the ma!n object!ve of the foundryman w!ll be to ma!nta!n the 
best sand cons!stency.

F"gure 2 : Ma!nta!n the sand balance

2. PROGRAM AND CONDITIONS:
2.1. Choosing the most adequate products:
Concerning the best choice of green sand additives, it is important to repeat that each sand 
plant is unique, and that the ideal solution is often one that is tailor made for a defined sand 
plant.

The selection of the right bentonites blends and the right carbonaceous products is a funda-
mental to creating the best initial conditions for good castings quality.

First, a reminder concerning the main roles of bentonite and carbonaceous additives will help 
the global understanding:
The role and function of bentonite
Bentonite has the unique capability of expanding in the presence of water and contracting in 
the absence of the same. This is due to the structure of the clay which consists of tactoids of 
20-80 individual platelets
Bentonite performs several significant roles in a foundry application:
-When hydrated with water it forms a plastic slurry which, when coated around sand grains, 
acts as a binder.
-It forms a clay envelope around sand grains which acts as a cushion to absorb the expansion 
of silica sand.
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-It is resistant to the forces created during metal pouring
-After metal pouring, it forms an additional binder, thanks a sintering property. This will provide 
some ceramic strength. Finally, oolitic layers form around each of the bonded silica grains.
Typically, two types of bentonite are used in foundry applications these being:
-Sodium Bentonite
-Activated Calcium Bentonite 

Calcium bentonite is activated with a soluble sodium salt (sodium carbonate) at approx. 35% 
moisture in order to exchange calcium ions for sodium ions.
This allows the calcium bentonite to inherit some of the useful characteristics of sodium ben-
tonite namely higher free swell and increased green compression and wet tensile strengths.
The role and function of the Carbonaceous additive in green sand and the reasons for their 
usage are as follows
-To reduce metal penetration and sand erosion
-To absorb excess moisture in sand
-To control moisture loss in sand both before and after mould production
-To allow more flexible sand by obtaining better and more stable strength characteristics -To 
compensate for the thermal expansion of sand grains
-And to help mould shakeout by obtaining better separation at the mould/metal interface
While there are many ways to classify carbon additives, one way is to classify them by function. 
As such, there are four primary functions of carbon additives:
-First, there are carbons used to prevent metal penetration defects
-Second, there are carbons used to control both moisture loss in sand prior to moulding and 
moisture migration in moulds during and after pouring.
-Third, there are carbons used to augment the mould bonding characteristics of bentonite 
-And fourth, there are carbons used to promote mould stability, reduce the impact of mould 
dilation and sand grain expansion.
Many of the additives that are applied to green sand production can service more than just one 
of these roles.
The traditionally accepted roles of coal dust in green sand are the following:
-During metal pouring, coal dust ignites or burns, producing volatile gasses at the mould/metal 
interface. These gasses generate a reducing atmosphere, thereby preventing the oxidation of 
liquid metal.
-Gas pressure from burning coal creates a pressure balance within the mould by countering the 
pressures created by the filling of the mould with liquid metal. This reduces the likelihood of 
metal penetrating into the wall of sand.
During the initial heating of the mould, coal dust softens, compensating for sand grain expan-
sion which occurs above 550 degrees Celsius.
Volatile gasses that are generated during coal burning condense and deposit a film of lustrous 
carbon on the sand surface. This lustrous carbon prevents the wetting of a sand grain by liquid 
metal and helps to prevent penetration of metal between grains of sand in the mould wall. 

2.2. Consistent program and conditions:
For one single cycle and for defined and known sand, it seems to be easy: - To estimate and 
measure modifications during each cycle
- To calculate the compensation to be done to maintain the sand quality.
If the casting program is stable and presents similar castings, or if the castings have similar 
weights, thicknesses and core input, then it is relatively easy to calculate the right addition of 
each raw material to maintain the sand quality.
However even with such a program, where compensations seem easy, we may see slow varia-
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tion of the sand due to the repetition of the cycles and due to minor parameter variations, such 
as the variation of time between the pouring and knock out stages.

F"gure 3 : Example of slow var!at!on of act!ve clay

F"gure 4 : Example of slow var!at!on of act!ve clay

Then, the solution is to make an additional correction when needed. In this case, we can con-
sider that we control the green sand as long as our sand stays within agreed acceptable toler-
ances.
2.3. Inconsistent program and conditions
In fact, a moulding program is rarely very stable; it is common to have variations, such as: - 0 
% to 10 % of cores (calculated on sand prepared)
- “Sand/ metal” ratio multiplied by 5 or divided by 5 between 2 production series.
These di&erences are now di,cult to control and to compensate: -Burning ratio of clay and sea 
coal are di&erent 
-Grain distribution of cores may vary with the process and may be di&erent than those from 
green sand.
-Sand temperature may not be driven (or controlled), especially if the sand plant does not in-
clude any e,cient sand cooling unit.
Other parameters can influence these di&erences:
For example:
-Inconsistent return sand because the first sand IN may not be the first sand OUT.
-A large core may remain completely in the green sand system or, to the contrary, it may re-
main with the casting until shot blasting.
-It is also possible that the casting retains too much green sand, creating excessive sand losses 
and an additional need of regeneration.
In reality, if we look at existing foundries and we control the green sand used, most of them can 
maintain, more or less, an acceptable green sand quality.
We should understand that this is possible because green sand is very tolerant, allowing quite 
a wide range of values.
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F"gure 5 : Typ!cal act!ve clay depend!ng on sand plant type

F"gure 6 : Ma!nta!n balance of the green sand:

It would be unusual for green sand to rapidly deteriorate to the point where it is no longer 
possible to regenerate it. This is especially true when even a minimum amount of control is 
employed. Here important questions for foundrymen are:
-Is the situation good enough?
-Do we really control (and monitor) our green sand? 
-Is our green sand optimised?

 2.4. Each sand plant corresponds to one sand:
A lot of fixed parameters will drive each sand to a unique and defined composition after dilu-
tion.
The consequence is that each sand is specific at the end and none of them is really the same as 
another (even for 2 sand plants in the same foundry and producing the same type of castings).
Example: to illustrate this comment, this next graph shows typical di&erences concerning ac-
tive clay and depending on sand plant and foundry type.

Then the question for a foundrymen is not to know if his laboratories values (LOI, VCM, active 
clay, total clay, green compression, etc.) are acceptable compared to another foundry, but to 
know if they are optimised for his own sand plant.
2.5. To monitor sand means to maintain balance of the green sand

A survey should include the determination of the system changeover speed; this specific anal-
ysis is needed to allow the best possible forecast of each modification, trial, or adjustment in 
the sand system.
Each sand plant will follow di&erent changeover speeds corresponding to Sand, coal dust and 
clay.
We need to find the best solution to compensate variations in the sand and this means that we 
should take into account following factors:
I) Materials burnt out from molten metal
II) Sand input and dilution from cores and other external additions 
III) Losses (sand, clay, coal, dust...) at di'erent stages of the system.
2.6. Regeneration calculation for green sand
References data:
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MCa = Metal cast
NeS = New Sand introduced (excepted cores) CoS = Core sand (entering in the green sand) 
NST = New Sand Total (NeS + CoS)
Clay = clay introduced
Additive = Carbonaceous Product introduced
Coe,cient to be calculated or deducted for each sand plant:
C1 = Percentage of “New Sand Total” against “Metal Cast”. Typically, 8 to 25 % depending on 
sand plant
C2 = Percentage of “Clay” against “Metal Cast”
Corresponds to burning ratio of the clay and needs to be deducted
C3 = Percentage of “Clay” against “New Sand Total Typically 6 to 10 % depending on sand plant 
and active clay
C4 = Percentage of “Additive” against “Metal Cast”
Corresponds to burning ratio of the additive and needs to be deducted
C5 = Percentage of “Additive” against “New Sand Total” Typically 3 to 7 % depending on sand 
plant.
The 3 basic calculations are:
TNS = (MCa x C1)
Clay = (MCa x C2) + (NST x C3) Additive = (MCa x C4) + (NST x C5)
Concerning C2 and C4, they represent “BURNING ratio” of clay and of carbonaceous additive. 
The calculation can be deducted according to real consumption of the plant.

F"gure 7 : example of ut!l!sat!on balance of clay and coal

3. ANTICIPATION TO MAINTAIN BALANCE OF GREEN SAND
Method to better anticipate new products additions in green sand. The SandSOFT method 
includes following steps:
3.1. Initial study:
- Calculation of regeneration rules of the plant. Mass balance of products IN and OUT
- Survey to identify specific aspects of the sand plant involved
- Define Changeover speeds of sand, clay and coal of the system
- Check and calculate other addition in the sand (cores, feeders, etc.)
- Identify addition rules according to casting types, new sand and cores entering in sand and 
quantity of metal cast.
3.2. Rules to anticipate the additions of consumables:
- Apply addition rules according to casting program or to pattern and adapt (up or down) 
during a learning phase
- Control return green sand variation between cycles
- Apply additional correction if necessary.
3.3. Expected consequences and benefits:
The only remaining parameters to be controlled for each mixer are moisture level and com-
pactability. These can be done with an automatic Roto-Control (RTC).
- Return sand will be more stable



468

F"gure 8 : pos!t!ve e&ect of ant!c!pated add!t!on of clay

- Less variation of Active Clay, VCM and LOI and therefore less consumption
- Example concerning Active clay: see below

4. ADDITIVES ANTICIPATION TOOLS: Examples of SandSOFT vers"ons
Better control and anticipation of sand quality leads logically to an improved CASTING Quality.
As the condition and control of a greensand system impacts on the quality of castings being 
produced, it is of vital importance that the foundry has an intimate understanding of its sys-
tem and endeavours to control all of these aspects. This will ensure that consistent predicable 
results are always maintained. Many foundries that have adopted this approach to controlling 
their sand systems, enjoy the benefits of a consistent, predicable sand system, such as im-
proved quality, reduced consumption of raw materials, and an overall improved understanding 
of the equipment and maintenance required.
As the sand system is an ever-changing entity within the foundry, its study, measurement and 
control must be constant and ongoing activities, if continuous improvement is to be ensured.
4.1. Example1
Example 1 showing a specific calculation table allowing to anticipate the necessary additions 
of additives for each daily production program.
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4.2. Example 2
Example 2 showing a specific calculation table allowing to anticipate the necessary additions 
of additives per type of moulds:
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5. CONCLUSION:
As a first rule, the right selection of additives, depending upon each foundry’s characteristics, 
is essential to achieving optimal sand quality for the production of green sand castings. The 
experience shows that an addition of the right proportion of sodium bentonite and activated 
calcium bentonite associated with the usage of the right selected coals is extremely beneficial 
for most of the casting production parameters.
As shown previously, it can be interesting to optimize the process by anticipating the poten-
tial quality deviation of the green sand. This generally includes the development of modern 
rules that can anticipate the additions of consumables either by a daily casting program or 
by accounting for each pattern in production. These methods will insure the stability and the 
reproducibility of green sand parameters. It will be one of the steps to tend for a foundry 4.0.
In summary, implementing this program of anticipated material additions to achieve and main-
tain sand system balance will lead to a more consistent, predicable sand system. Improved 
casting quality
Improved e,ciency of raw materials
An overall improved understanding of the sand system equipment and its required proactive 
maintenance.
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CNC ÜRET!M, TAK!P VE VER!ML!L!K YAZILIMI 
KAPAS!TEMAT!K’ IN !%LETMELERE SA#LAYACA#I FAYDALAR

Yalçın PASLI, Özer Cem KELAHMET, Muhammet BOZKIR
Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret A.", Bayrampa!a, #stanbul, Türkiye

ÖZET
Endüstri 4.0, modüler yapılı akıllı fabrikalarda, fiziksel i%lemleri siber-fiziksel sistemler ile izley-
erek, nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla ileti%ime geçmesini ve bu sayede de merkezi olmayan 
kararların verilmesini hedeflemektedir. Endüstri 4.0’ın amacı insandan arındırılmı% bir fabrika 
de"il, daha çok bilgi teknolojileri kabiliyetlerinin kullanımıyla insan odaklı, bütün payda%lara 
katma de"eri yüksek organizasyonu olu%turmaktır. Teknoloji kabiliyetleri ile ilgili olarak mak-
inelerden veri alınması önemli bir husus olup, 2010 yılından itibaren imalatı yapılan tezgâhlarda 
bu husus göz önünde bulundurulmakla birlikte, mevcut tezgâhlarda veriye yönelik herhangi bir 
alt yapı olmaması ve tezgâh parkurunun kısa sürede yenilenememesi bir sorun te%kil etmekte-
dir.

Tamamen Tezmaksan mühendisleri tarafından geli%tirilen Kapasitematik yazılımı, tezgâhın 
ya%ından ba"ımsız herhangi bir insan faktörü olmadan tezgâha ait çalı%ma verilerini alıp, i%let-
menin ihtiyacına yönelik raporları anlık olarak üretmekte, kapasite, verimlilik, operatör perfor-
mansı, duru% sürelerinin kısaltılması veya sebeplerinin ara%tırılarak giderilmesi konusunda i%let-
melere faydalar sa"lamaktadır.

Anahtar Kelimeler; CNC Verimlilik, Üretim Takip, Veri Analizi, OEE Analizi, Endüstri 4.0
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1. G!R!%
CNC Üretim, Takip ve Verimlilik Yazılımı olan Kapasitematik, makina verimlili"ini analiz eden, 
hata ve problemleri anlık geri bildirim yaparak kullanıcısına raporlayan ve hatasız üretim çözüm-
leri sunan bir sistemdir.

Makinelerin günlük çalı%ma sürelerinin yanı sıra özellikle duru% sürelerinin; arıza, hazırlık, 
yükleme/bo%altma, mola vb. alt kategorilerde raporlanması ise bu analizin daha hedefe yönelik 
veriler sunmasını mümkün kılar.

$%letme yönetimi açısından veri kavramı %u %ekilde tanımlanmaktadır. $%letme yönetiminde ver-
iler fiziksel ve parasal hareketlerin kaydedilmesi, izlenmesi ve yönetim kararlarının verilmesi için 
kullanılmaktadır. Denetim ve karar verme süreçlerinin etkinli"i bakımından, i%letmecilikte veri 
kalitesi önemli bir yer tutmaktadır. Veri kalitesi, en genel anlamda, kaydedilen verilerin güvenilir 
ve kullanılabilir olması demektir. Kaliteli veriler ait oldukları ki%i, nesne ve olguları geçerli bir 
biçimde betimlemektedir. Bu bakımdan veri kalitesi, verilerin temel olu%turdu"u kararlarla ve 
karar vericilerle ili%kili bulunmaktadır.

Verilerin geçerlilik derecesi bir ölçüde kullanım amacına ba"lı oldu"undan, veri kalitesi de"er-
lendirmeleri için kullanılan ölçütler nesnel olabildi"i gibi öznel de olabilmektedir.[5] Yüksek veri 
kalitesi, ba%ta kurumsal zeka uygulamaları olmak üzere, kurumsal kaynak planlaması, mü%teri il-
i%kileri yönetimi, performans yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve elektronik ticaret çözümlerin-
in de ba%arısına olumlu katkıda bulunmaktadır. Buna kar%ın, özellikle satı%, lojistik ve muhasebe 
operasyonlarında dü%ük veri kalitesinin yol açtı"ı aksaklıklar tepe yönetimlerinin dikkatinden 
kaçtı"ında ise, i%letmeler açısından ciddi para ve itibar kayıpları söz konusu olabilmektedir. 
(Wikipedia)

Makineler, bilgi ve teknolojinin somutla%mı% %eklidir. Takım Tezgâhları; otomotiv, savunma, ha-
vacılık, medikal gibi kritik sektörler ba%ta olmak üzere sanayi ürünleri ve imalat sanayinin tüm 
sektörlerinde katma de"eri yüksek teknolojiler üretmek için kullanılan “Temel Yatırım ve Üre-
tim” makineleridir. Takım Tezgâhları sektörü, ülkelerin geli%me sürecinde stratejik öneme sahip 
olan ve temel üretim makinesi olması ile girdi sa"ladı"ı sektörlerin üretim becerilerini belirley-
erek ekonomik geli%mede çarpan etkisi yaratan bir sektör niteli"indedir.

Prof.Dr. Murat Yülek tarafından yazılmı% olan “Ulusların Yükseli%i “ kitabında, sanayinin 2. Evresi 
tanımında ithal edilen makine parkurunun tamir edilip çalı%tırılmasının yanı sıra makine parkının 
verimli kullanılabilmesin de gereklili"i belirtilmi%tir.

Türkiye, ithalat ile birinci evreyi tamamlamakla birlikte, ikinci evrede tamir ve satı% sonrası hiz-
metlerde belli bir yetkinli"e ula%masına ra"men verimlilik konusunda yeterince yol alamamı%tır.
Geli%mi% ülkelerde oldu"u gibi Türkiye’de $malat sanayi firmalarının % 95’i KOB$’lerden olu%-
maktadır. $malat sanayindeki lokomotif süreçlerden birisi olan tala%lı imalatla ilgili olarak, fir-
maların büyük bir kısmı bir tala%lı imalatla ilgili herhangi bir veri olu%turmadı"ı gibi, mevcut 
kapasitelerini öngörememekte, herhangi bir planlama yapılmadı"ı için yatırım kararları anlık 
ihtiyaçlara paralel gerçekle%mektedir.

Yatırım maliyetlerinin rekabet edilen ülkelere göre yüksek olması sebebi ile sahip olunan 
tezgâhlar uzun süre i%letmelerin elinde bulunmakta, ayrıca i%letmelere sa"lanan ayrıcalıklarla 
yurt dı%ından kullanılmı% tezgâhların getirilmesinin yolunun da açılması sureti ile makine parku-
runun ya% ortalaması büyümektedir. Avrupa’da 8-10 yıl oldu"u dü%ünülen takım tezgahları ya% 
ortalamasının Türkiye’de 18-20 aralı"ında oldu"u tahmin edilmektedir. Kısa sürede ya% orta-
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lamasının dü%ülmesinin beklenmedi"i bir ortamda, günümüzün en önemli kaynaklarından birisi 
olan verinin mevcut tezgâhlardan alınabilmesi bir sorun te%kil etmektedir.

2. VER! ALMA PROGRAMI, KAPAS!TEMAT!K
Tezmaksan Makina AR-GE ekibinin geli%tirdi"i yazılım programı Kapasitematik ile i%letme sahi-
pleri internet olan her ortamdan takım tezgahlarından alınan verileri, anlamlı bir hale getirerek 
i%letme sahiplerine, yöneticilerine rapor sundu"u gibi anlık olarak da çalı%ma verilerinin izlen-
ebildi"i bir yazılım programıdır. Tezgahın ya%ına ba"lı olmadan, kontrol sistemi üzerinden ,op-
eratörden ba"ımsız uzaktan eri%im yapılarak anahtar öneme sahip tezgah verileri bir merkezde 
toplanarak anlamlı raporlara dönü%türülmektedir. Yazılımın sahip oldu"u yeteneklerle CNC 
Takım tezgahı kullanıcıları ve i%letmeleri, mevcut makinalarını ölçerek tarihsel trend analizlerini 
görebilmekte ve buna göre iyile%tirilmesi gereken çalı%malar verilere ba"lı olarak yapılabilmek-
tedir.

2.1 KAPAS!TEMAT!K !LE ALINAB!LEN VER!LER PLANLI&PLANSIZ DURU% TAK!PLER!:
$%letmelerin için en kritik sorunlardan birisi tezgahlarda ya%anan plansız duru%lar olup, yapılan 
çalı%malarda plansız duru%ların üretimde % 25-35 aralı"ında kayıplara neden oldu"u öngörülmek-
tedir. $%letmelerdeki verilerin yetersiz olması, duru%larla ilgili nedenlerin ara%tırılması ve buna 
göre çözülme ula%tırılması konusunda yetersiz kalmaktadır. Kapasitemaik ile tezgâhın ne zam-
an durdu"unu, ilgili duru%un planlı veya plansız duru% oldu"unu raporlayarak i%letmeler duru% 
sebeplerini ortadan kaldırmak veya azaltmak amacı ile detaylı veriler sa"lanmaktadır.

ÜRET!M VER!LER!:
$%letmelere özel geli%tirilen raporlamalar ile günlük OEE analizi hazırlanabilir, ilgili raporlar 
haftalık ve aylık raporlara da olu%turabilir.
Raporlama Analizi özelli"i ile seçilen tarih aralıklarında geriye dönük makina performansını 
inceleyebilece"iniz gibi, mobil uygulama ekranı ile anlık olarak da ilgili çalı%mayı yapabilirsiniz.

OPERATÖR ANAL!Z! :
Operatör Kullanıcı Analizi` grafi"inde, operatörlerin verimlilik yüzdeleri gösterilmektedir. 
Tanımlanan operatör bazında yüzdelik dilimin hangi operatöre ait oldu"unu, operatörün resmi, 
tarihi ve verimlilik yüzdesi gösterilmekte olup, alınan veriler dahilinde operatörlerin e"itim ek-
siklikleri giderebildi"i gibi, ücret ayarlamalarında i%letme sahipleri için objektif verilerin bulun-
ması kolaylık sa"lamaktadır.

OPERASYON HACM!:
Tezgâhların toplamda i%ledi"i parça sayıları verilmekte olup, görsel olarak da parça üretim 
adetleri ekranda görülebilir. $lgili raporun detayında tezgâh markası, parça sayısı, program nu-
marası, program detay, takım numarası, operatör ismi ve operatör resmi gibi veriler gösterile-
bilmektedir. 

2.2 D!#ER BA%LIKLAR
%!RKET PROF!L! OLU%TURMA:
#irket profili sayfasında i%letme ile ilgili bilgiler görüntüleyebilir, ayrıca makine sayısı, operatör 
sayısı, OEE de"erleri görüntüleyebilmektedir.

OPERATÖR TANIMLAMA:
Operatör tanımlama sayfasında formda bulunan bilgileri doldurarak operatör tanımlaması
yapabilmekte, mevcut operatörlerin listesi görüntülenmektedir.
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OPERATÖR ATAMA :
$lgili ekranda operatörleri makinaya atama ve düzenleme i%lemleri yapılır. Atanan operatör ve 
makinelerin listesi de bulunmaktadır. Liste üzerinden silme ve düzenleme i%lemleri de yapıla-
bilmektedir.

QR !LE OPERATÖR ATAMA:
Olu%turulan operatör QR kartları ile operatör atama i%lemi kolaylıkla yapılabilmektedir. DURU# 

T$P$ TANIMLAMA:
Planlı ve plansız duru%lar tanımlanabilir; duru% saatlerini girip de"i%iklik yapılabilmektedir. Op-
eratöre göre makinelerde meydana gelen duru%lar görülebilir, duru%un tipini belirlenebilir ve 
vakit aralı"ı kontrol edilebilir.

AYAR G!R!%LER!:
Operatöre göre duru% süresi, ayar süresi, ayarlar listesi ve açıklamalar kontrol edilebilir.

HURDA PARÇA G$R$#LER$:
Tezgâh üretiminden hurdaya çıkan parçanın; makine ismi, parça sayısı, vardiya ve zamanı kon-
trol edilebilir.

DURU% TANIMLAMA:
#irketin ö"len yeme"i, molalar gibi planlı duru%ları, makine arıza, elektrik kesintisi gibi plansız 
duru%lar tanımlanır.

TEZGÂH L!STES!:
$%letmedeki tezgâhlar tanımlanabilir; ona ait cihaz no, ip numarası, makine ismi, markası gibi 
bilgiler girilebilir. 

MAZERET KAYIT TANIMLAMA:
Olu%an plansız duru%ların sebepleri mazeret kayıt tanımlama ile belirtilebilir.

SÖKME TAKMA SÜRES!:
Makinelerdeki sökme takma süreleri sn cinsinden tanımlanabilir.

PROGRAM TANIMLAMA:
Tezgâhtaki programları tanımlayabilir, program numarasına izin verebilir ve de"i%iklik yapılabilir.
Projenin hedeflenen ölçülebilir çıktıları a%a"ıdaki gibidir. (kapasite, fiziksel boyut, çalı%ma ko%ul-
ları, hız, çe%itli performans de"erleri)
• Operatör makineyi do"ru kullanıyor mu?   Makineyi zorluyor mu?
• Mola saatlerini a%ıyor mu?
• Hangi programı seçmi%?
• Kaç adet üretim yaptı?
• Kaç adet duru% yaptı?
• $%lenen Parça Sayısı Nedir
Özetle Kapasitematik sayesinde;
• Makine Bazlı verimlilik analiz raporu,
• Genel fabrika analiz raporu,
• Operatör Bazlı Analiz Raporu,
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• Üretim Analiz Raporu,
• Operasyon Süresi Analiz Raporu,   Sökme takma süresi Analiz Raporu,
• Verimlilik Analiz Raporu,
• Program Süresi Analiz Raporu gibi raporlara sistem üzerinden 7/24 eri%ebilme imkanı
sa"lanmaktadır.

3. UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER
Alüminyum Sektöründeki Mü%terimiz için Kapasitamatik öncesi ve sonrası veriler a%a"ıdaki 
gibidir.
09/06/2020 tarihli Kapasitematik öncesi “Operasyon Süresi, Üretim Adedi ve Makine Çalı%ma 
Verimi”
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SONUÇ :
Yukarıda grafiklerle anlatılan Alüminyum sektöründeki ve $% Makinaları Üreten mü%terilerimizin 
Kapasitematik sonrası sa"lamı% oldu"u faydalar özetle a%a"ıdaki gibidir.
Alüminyum sektöründeki mü%terimiz için;
Arıza duru%ları sık olan makinelerin ise bakımların düzenli yapmaları yaptıktan sonra da arıza 
duru%larında beklemeler azaldı"ını gördük. Bu süreçte kayıp edilen duru%ların raporlanması 
sonrasında nerelerde iyile%tirmeler yapılması gerekti"i konusunda çözümler bulunarak üre-
time kayıp zamanlar ilave edildi. En çok iyile%tirme yapılan kısım ise malzeme beklemeayar 
de"i%ikli"i gibi konular oldu"u gözlendi.
$% Makineleri üreten mü%terimiz için ise;
Mü%teri butik üretim yaptı"ından Kapasite da"ıtımında hangi makinelerin bo% kaldı"ını mü%teri 
gözlemleyerek doluluk oranlarını en iyi %ekilde yönlendirme sa"ladı ve %20 verim artı%ı kaydet-
ti.
Endüstri 4.0’ın önemli ba%lıklarından birisi olan “veri” ya%ına ba"lı olmaksızın Kapasitematik 
yazılımı ile tezgâhlardan alınarak i%letme yöneticilerine anlamlı raporlar sa"lanabilmekte, bu 
sayede tezgah verimlili"i ile ilgili çalı%malara yardım edebilece"i gibi, i%letmelerin kapasitelerini 
de belirleyerek yatırımlar konusunda daha sa"lıklı karar alınmasını desteklemektedir. $lgili pro-
gram i%letmeler tarafında satın alınabilece"i gibi aylık bedel kar%ılı"ında kiralanabilmektedir.

KAYNAKLAR :
Ulusların Yükseli%i (Murat Yülek , Kronik Kitap 2019)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Veri https://www.tiad.org/assets/admin/js/plugins/kcfinder/up-
load/files/TIAD_2014_SektorRaporu _TR.pdf 
http://akademi.tudoksad.org.tr/congress/view?id=2



480

ALÜM!NYUM ALA%IMLARININ BASINÇLI DÖKÜMÜNDE 
TR!M KALIPLARI VE TASARIM KR!TERLER!

Erhan TÜRKMENa, Aslan ÇEL!Ka, Ali Serdar VANLIb,c

a Torun Basınçlı Döküm A."., Tuzla, #stanbul, Türkiye.
b Yıldız Teknik Üniversitesi, Be!ikta!, #stanbul, Türkiye. 

c Ascast Müh. San. Tic. Ltd. "ti., Esenler, #stanbul, Türkiye

ÖZET
Alüminyum ala%ımlarından, basınçlı döküm yöntemiyle imal edilen parçalar, salkım adını ver-
di"imiz yolluk sistemi ile birlikte kalıptan çıkmaktadır. Döküm sonrasında, yolluk sistemi ile 
parçaların birbirinden uygun bir yöntemle ayrılması gerekmektedir. Bu ayırma prosesine trim-
leme veya budama adı verilir ve bu i%lem trim kalıpları ile gerçekle%tirilir. Trim kalıpları, döküm 
sonrasında parçanın üzerinde bulunan yolluk sistemi, ta%ma cepleri, hava tahliye kanalları, varsa 
chillvent ve vakum ba"lantı noktaları ile kalıp ayrım hattında olu%abilecek çapakların temi-
zlenmesinde kullanılmaktadır. Döküm sonrası ortaya çıkan salkımdan parçaları hasarsız %ekil-
de ayırmak ve parça üzerinde ta%ma cebi, yolluk veya çapa"ın kalmasını önlemek için; trim 
kalıplarının uygun tasarım kriterleri dikkate alınarak imal edilmesi gerekmektedir. Bu çalı%mada, 
kalıp tasarım kriterleri literatürden edinilen bilgiler ve mevcut tecrübeler ı%ı"ında irdelenmi%tir. 
Ayrıca, kalıp tasarım kriterleri ile seçilen trim presin özellikleri, kalıp ile presin uyumlu %ekilde 
çalı%ması açısından birlikte de"erlendirilmi%tir.

Anahtar Kelimeler: Trimleme Yöntemi, Trim Presleri, Trim Kalıpları, Tasarım Kriterleri

ABSTRACT
Aluminum alloys parts produced by high pressure die casting method eject from the mold with 
the gating system we call it as cluster also. After casting, the gating system and the parts must 
be separated from each other by a suitable method. This separation process is called trimming 
or cutting, and this process is performed with trim molds. Trim molds are used to remove burrs 
that may occur in the mold separation line, the runner system, overflows, evacuation channels, 
chillvent and vacuum connection points on the part after casting. In order to separate the parts 
from the gating system after casting without any damage and to prevent overflows, runner or 
burr remaining on the part; trim molds should be manufactured by considering appropriate 
design criteria. In this study, mold design criteria are examined in the light of the information 
obtained from the literature and current experiences. In addition, the features of the trim press 
selected with the mold design criteria were evaluated together in terms of the compatible op-
eration of the mold and press.

Keywords: Trimming Method, Trim Presses, Trim Tools, Design Criteria
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1. TR!M KALIPLARI ve TASARIM KR!TERLER!
Alüminyum ala%ımlarından, basınçlı döküm yöntemiyle imal edilen parçalar, salkım adını ver-
di"imiz yolluk sistemi ile birlikte kalıptan çıkmaktadır. Döküm sonrasında, yolluk sistemi ile 
parçaların birbirinden uygun bir yöntemle ayrılması gerekmektedir. Bu ayırma prosesine trim-
leme veya budama adı verilir ve bu i%lem trim kalıpları ile gerçekle%tirilir.

Trim kalıpları, döküm sonrasında parçanın üzerinde bulunan yolluk sistemi, hava tahliye kanal-
ları, varsa chillvent ve vakum ba"lantı çıkı%ları, ta%ma cepleri, alı%tırma yüzeyleri ve kalıp ayrım 
hattında olu%abilecek çapakların temizlenmesinde kullanılmaktadır.

Trim kalıplarının tasarımı yapılırken, kesme i%leminde kullanılacak trim presinin özellikleri de 
göz önüne alınmalıdır. Dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar; presin kesme kuvveti, kolonlar 
arası mesafe, plaka boyutları, plakalar arası bo%luk ve presin strok de"erleridir.

Döküm sonrası ortaya çıkan salkımdan parçaları hasarsız %ekilde ayırmak ve parça üzerinde ta%-
ma cebi, yolluk veya çapa"ın kalmasını önlemek için; trim kalıplarının uygun tasarım kriterleri 
dikkate alınarak imal edilmesi gerekmektedir.

1.1 Trim Kalıbı Bile$enleri
Trim kalıpları metal enjeksiyon kalıplarında oldu"u gibi iki ana guruptan olu%maktadır. Bunları 
alt grup (yataklama) ve üst grup (kesme) olarak ayırabiliriz (#ekil 1). Alt grup genel olarak 
yataklama görevini üstlenmektedir. Üst grup ise kesme ve kalıptan çıkarma görevlerini yerine 
getirmektedir.

%ek"l 1 : Tr!m kalıplarının alt ve üst montaj grubu

%ek"l 2 : Tr!m kalıbına a!t alt grup görsel!

Alt grup adını verdi"imiz kısımda; döküm parçasının oturdu"u alt yataklama blokları, alt plaka, 
yükseltme ve destek takozları, merkezleme kolonları ve stoper dayamaları yer almaktadır. Alt 
grupta ayrıca hidrolik maçalı kesme veya testere ünitesi yer alabilir (#ekil 2).
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%ek"l 3 : Tr!m kalıbına a!t üst grup görsel!

Döküm hücresinde robot otomasyon sisteminden faydalanıyorsak, trimleme sonrası döküm 
parçaların üst grupta kalması gerekmektedir. Ancak, döküm hücresinde, robot otomasyon ye-
rine operatör ile trim kalıbına yükleme ve bo%altma yapılıyorsa, bu durumda döküm parçaların 
trimleme sonrasında alt yataklarda kalması gerekmektedir. #ekil 2’de görseli verilen alt grup 
için, yükleme ve bo%altma robotik otomasyon ile gerçekle%tirilmekte olup, bu sebeple döküm 
parçalar trim sonrası üst grupta kalmaktadır.

Üst grup adını verdi"imiz kısımda; döküm salkımından parçaları ayıran çevre kesme plakası, 
zımba grubu, üst yataklama, kesici ve üst ba"lama plakası, itici ve sıyırıcı grubu, destek tako-
zları, merkezleme burçları ve stoper dayamaları yer almaktadır (#ekil 3). Üst grupta da yine 
hidrolik maçalı kesme ünitesi ve elektrikli testere yer alabilir. Ancak #ekil 3’te görseli verilen trim 
kalıbında sadece hidrolik maçalı kesme ünitesi kullanılmı% olup alt grup üzerinde yer almaktadır.

1.2 Trim Kalıplarında Kullanılan Malzemeler
Alt ve üst yatak malzemesi olarak genellikle 1.2311 ve 1.2312 takım çelikleri sergiledikleri yüksek 
tokluk karakteristi"i sebebiyle tercih edilmektedir. Bu malzeme 28-32 HRC de"erleri arasında 
ön sertle%tirilmi% %ekilde temin edilebilmektedir. Bu sebeple, kullanımı durumunda ekstra bir ısıl 
i%lem ihtiyacı ortadan kalmaktadır. Ancak ihtiyaç halinde 46-48 HRC sertlik de"erlerine kadar 
çıkarılabilmektedir [1].

Trim kalıplarının yataklama ve kesme grubu dı%ında kalan kalıp setinde genellikle 1.1730 so"uk 
i% takım çeli"i malzemesi kullanılmaktadır. Söz konusu malzeme, oldukça tok ve yüksek sert-
lik de"erlerine çıkarılabilen bir çeliktir. Bu malzemeden yapılan bile%enler, kalıbın çerçevesini 
olu%turmakta ve di"er kalıp bile%enlerinin ta%ıyıcılı"ını üstlenmektedir [1].

Kesme ve zımbalama için tasarlanan kalıp bile%enlerinde 1.2379 veya 1.2380 so"uk i% takım
çelikleri tercih edilmektedir. Bu malzemenin, sorunsuz bir %ekilde çalı%abilmesi için 56-60 HRC 
sertlik de"eri ile kullanılması önerilmektedir. #ekil 4’te trim kalıplarında farklı takım çeliklerinin 
kullanım yerleri %ematik olarak gösterilmektedir [1].
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%ek"l 4 : Tr!m kalıplarında farklı takım çel!kler!n!n kullanım yerler!

%ek"l 5 : Tr!m kalıplarında kesme bo%lu"u

1.3 Trim Kalıplarında Tasarım Kriterleri
Trim kalıpları tasarlanırken, öncelikli olarak, kalıbın ba"lanaca"ı presin genel özellikleri göz 
önüne alınmalıdır. Presin kolonlar arası mesafesi ve tabla boyutları, çalı%ma stroku, ba"lana-
bilecek maksimum ve minimum kalıp yükseklikleri ile kesme tonajı bilgisi tasarım a%amasında 
önemli rol oynamaktadır.

Trim presinin, kalıbın boyutlarına ve döküm salkımının rahatlıkla manuel veya otomasyona uy-
gun %ekilde yerle%tirilebilece"i kadar geni% bir kolonlar arası mesafeye sahip olması gerekme-
ktedir. Bununla beraber, dar ve uzun kalıplar, iki kolon arasından geçirilerek presin tablasına 
yerle%tirilse bile, kalıbın uzun kısmı, pres tablasının dı%ına do"ru ta%ma yapabilir. Bu sebeple, 
presin alt ve üst tablalarının, kalıbın tüm ölçülerini kar%ılayacak boyutta olması istenir. Temel 
özelliklerden bir di"eri de presin strok de"eridir. Bu de"er, alt ve üst kalıp grubunun birbirinden 
uzakla%abilece"i maksimum mesafeyi belirtmektedir. Bu mesafenin, dökümden gelen salkımın, 
alt ve üst gruplar arasına yerle%tirilmesine imkan verecek kadar geni% olması gerekmektedir. 
Son temel özelli"imiz ise presin kesme tonajıdır. Söz konusu kesme tonajı, parçayla salkımı bir-
birinden ayırabilecek kesme kuvvetinden daha büyük bir de"erde olmalıdır. 

Çevresel kesme plakası ile parça arasındaki kesme bo%lu"u oldukça önemli bir tasarım kriteridir. 
Kesme bo%lu"u hesaplanan de"erden dü%ük oldu"unda negatif koparma yani parçadan ek-
siltme, yüksek oldu"unda ise pozitif koparma yani parçada artma meydana gelmektedir. Kes-
me bo%lu"u de"eri, kesilecek et kalınlı"ının ortalama %2 ile 3’ü kadar alınabilir. Örne"in, yolluk 
giri%indeki et kalınlı"ı 2,5 mm ise kesme bo%lu"u 2,5x0,03=0,075 mm olmalıdır (#ekil 5). Zımba 
grubu için bo%luk de"eri ise teknik resimdeki tolerans miktarı dikkate alınarak verilmelidir. E"er 
özel bir tolerans de"eri verilmez ise çevre kesici için hesaplanan bo%luk de"eri kullanılabilir [2].
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%ek"l 6 : Tr!m kalıbında budanacak tek gözlü döküm salkımı

Di"er bir tasarım kriterimiz, ihtiyaç duyulan kesme kuvveti ve buna ba"lı olarak belirlenen trim 
presin kesme tonajıdır. Kesme kuvveti hesaplanırken, kesilecek malzemenin akma dayanımı 
ve kesilecek bölgenin yüzey alanı dikkate alınmalıdır. A%a"ıdaki örnek hesaplamada ihtiyaç 
duyulan kesme kuvveti yakla%ık 23 ton olarak hesaplanmı%tır. Pres tonajı belirlenirken, kesme 
kuvveti de"erinin %25’i kadar güvenlik faktörü eklenmelidir. Bu durumda trim pres için yakla%ık 
30 tonluk bir kapasite yeterli olacaktır [2].

#ekil 6’da gösterilen yakla%ık 400x700 mm boyutlarındaki döküm salkımın budanması için trim 
kalıbının matematiksel ve geometrik hesaplamaları, yukarıda belirtildi"i %ekilde gerçekle%tirilm-
i%tir. Tek gözlü bir döküm kalıbından çıkan parçanın hem çevresel kesimi hem de içsel kısımların 
temizlenmesi, aynı kalıpta sıralı bir %ekilde gerçekle%tirilmektedir. Bu kalıp robotik otomasyon 
sistemine ba"lı %ekilde çalı%makta olup, budanan parçalar üst kalıp grubunda kalmakta ve trim-
leme sonrası grubun altına yana%an tepsiye aktarılarak transfer edilmektedir. Trimleme prosesi 
esnasında özellikle maçalı kalıplarda, belirli noktalara yerle%tirilen sensörler ile parçanın do"ru 
konum ve pozisyonda oldu"unun kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrıca üst grubun, alt gruba 
ilk a%amada hızlı %ekilde yakla%ması ve kesimden hemen önce güvenli bir mesafede yava%latılar-
ak trimleme i%lemini nispeten dü%ük hızlarda gerçekle%tirmesi oldukça önemlidir.

Trim kalıplarının devreye alınması sırasında, hem sensörlerin do"ru %ekilde kullanılması hem 
de parametrelerin optimum de"erlerde ayarlanması, kalifiye personel ve tecrübe gerektirme-
ktedir. E"er sensörler düzgün %ekilde kullanılmaz ve parametreler do"ru seçilmez ise istenilen 
kalitede budama i%lemi gerçekle%meyecek ve hatta kalıbımız zarar görebilecektir.

2. TR!M PRESLER! ve GENEL ÖZELL!KLER!
Trim kalıplarının tasarımı yapılırken, kesme i%leminde kullanılacak presin özellikleri de göz önüne 
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alınmalıdır. Trim preslerinin standart ve opsiyonel olarak belirlenmi% birçok özelli"i mevcuttur. 
Tasarladı"ımız kalıbın, trim prese ait standart ve opsiyonel tüm özellikler ile uyumlu olması 
gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar; presin kesme kuvveti, kolonlar arası 
mesafe, plaka boyutları, plakalar arası bo%luk ile presin kesme ve itici strok de"erleridir.

Döküm sonrasında, yolluk sistemi ile parçaların birbirinden uygun bir yöntemle ayrılması gerek-
mektedir. Bu ayırma prosesine trimleme veya budama adı verilir ve bu i%lem trim presleri ile 
gerçekle%tirilir. 80’li yıllara kadar trimleme prosesi, döküm sahasından ayrı, farklı bir alanda ve 
manuel olarak gerçekle%tirilmekteydi. 80’li yıllardan itibaren, robot otomasyon sistemlerinin 
öncüsü olan manipülatör adını verdi"imiz parça tutucuların döküm hücrelerine adapte edilm-
esi ile trim presleri de döküm makinelerine yakın bir %ekilde konumlandırılmaya ba%landı. 90’lı 
yıllarda robot otomasyona geçi% süreci ile birlikte tam otomatik hücre adını verdi"imiz basınçlı 
döküm hatlarının önemli bir parçasını da trim presleri olu%turmaya ba%ladı.

Günümüzde, tam otomatik döküm hücrelerinde kullanılan trim preslerin standart ve opsiyonel 
olarak belirlenmi% birçok özelli"i mevcuttur. Tasarladı"ımız kalıbın, trim prese ait standart ve 
opsiyonel tüm özellikler ile uyumlu %ekilde çalı%ması büyük önem ta%ımaktadır. Çizelge 1’de, 
günümüz trim preslerinin standart özellikleri tablo halinde verilmi%tir. Trim presler minimum 
5 ton ile maksimum 200 ton arasında kesme kuvvetine sahip olan, ortalama 500x500 mm 
ile 2500x2500 mm kolonlar arası mesafesi bulunan, dikey eksende budama yapan ve hidro-
lik tahrik mekanizması ile çalı%an makinelerdir. 3 kolonlu veya 4 kolonlu olmak üzere temelde 
ikiye ayılırlar. Elektrikli tahrik sistemine sahip modelleri geli%tirilmesine kar%ın, günümüzde hi-
drolik tahrikli presler daha çok tercih edilmektedir. Günümüz trimleme teknolojisi ile özellikle 
alüminyum, magnezyum, zamak ve hafif ala%ımlardan imal edilmi% döküm parçaların yolluk sis-
temlerini kesmek ve budamak mümkün olmaktadır. #ekil 7’de standart bir 4 kolonlu trim presin 
%ematik çizimi görülmektedir.

Ç"zelge 2 : Günümüz tr!m presler!n!n genel tekn!k özell!kler! [3]

%ek"l 7 : Standart b!r tr!m pres!n %emat!k ç!z!m! [4]
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Günümüz modern imalat sürecinde, trim presleri ve kalıpları, hassas bir budama ve ön i%leme 
döngüsüne hazır olmalı, maçalar için hidrolik kontrollerin yanı sıra frezeleme, delme veya kılavuz 
çekme için gerekli elektrikli motor kontrolleriyle donatılmı% olmalıdır. Ve bu özelliklerin yanı sıra 
do"ru ve kararlı bir proses kontrolü için mutlaka sensörler kullanılarak süreç sürekli %ekilde 
izlenebilmelidir. Trim preslerin standart özelliklerinin yanı sıra, günümüz geli%en teknolojisiyle 
birlikte opsiyonel olarak sunulan özelliklerinden bazıları ise %u %ekildedir.
- Kesme kuvvetinin hassas %ekilde ayarlanması,
- $ticiyi, parça tutucu olarak da kullanılabilme özelli"i,
- Manuel veya otomatik olarak çıkarılabilen kolon mekanizması,
- Parça bo%altma tepsisi ve konveyör ba"lantısı,
- Hava üfleme ve kalıp ya"lama kontrolü,
- Robot ara yüzü ve ba"lantılı di"er cihazlar,
- Hızlı kalıp de"i%tirme aparatları,
- Kalıp içinde parça var-yok sensörleri ve konumsal kontrolörler,
- Bakım-onarım için özel çalı%ma platformu.

3. SONUÇ
Trim kalıpları, döküm sonrasında parçanın üzerinde bulunan yolluk sistemi, ta%ma cepleri, hava 
tahliye kanalları, varsa chillvent ve vakum ba"lantı noktaları ile kalıp ayrım hattında olu%a-
bilecek çapakların temizlenmesinde kullanılmaktadır. Döküm sonrası ortaya çıkan salkımdan 
parçaları hasarsız %ekilde ayırmak ve parça üzerinde ta%ma cebi, yolluk veya çapa"ın kalmasını 
önlemek için; trim kalıplarının uygun tasarım kriterleri dikkate alınarak imal edilmesi gerekme-
ktedir. Bu çalı%mada, kalıp tasarım kriterleri literatürden edinilen bilgiler ve mevcut tecrübeler 
ı%ı"ında irdelenmi%tir. Ayrıca, kalıp tasarım kriterleri ile birlikte, seçilen trim presinin özellikleri, 
trim kalıbı ile uyumlu %ekilde çalı%ması açısından en önemli kriterlerin ba%ından gelmektedir.
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PLAST!K SEKTÖRÜNDE BASKI VE LAM!NASYON !%LEMLER! 
!Ç!N SICAKLIK KONTROLÜ SA#LAYAN MERDANE 

GEL!%T!R!LMES!
Emre BAYRAM

Entil Endüstri Yatırımları ve Tic. A.", Eski!ehir, Türkiye

ÖZET
Bu bildiride Entil Endüstri Yatırımları ve Tic. A.# bünyesinde PVC, PE, ABS gibi polimerlerin en 
etkili i%leme proseslerinden olan baskı ve laminasyon i%lemleri için kullanılmakta olan merdanel-
erdin döküm yöntemlerinden üretim metotlarına ve ayrıca problemlerinden bahsedilmi%tir. Bir 
sistem olarak kabul edilen merdanelere ait ihtiyaçlar belirlenerek teknik de"erlendirmesi ile 
birlikte tasarıma nasıl yön verilece"ine yönelik bilgiler aktarıldı. Polimerlerin baskı ve kaland-
erleme prosesleri için kullanılan merdanelerin nihai üründeki kalitesizliklere sebep olan hatalar 
örnekler ile sunuldu. Bu problemlerin çözümüne yönelik mevcut kullanılan silindirlere nasıl ısı 
transfer özelli"i kazandırılaca"ı ayrıca deneysel olarak dü%ey santrifüj dökümü gerçekle%tirilen 
perlitik sfero merdanenin mikro yapısı incelenmi%tir. Daha ekonomik, daha uzun ömürlü, ko-
rozyona dayanıklı, daha az ısısal sapmaya sahip, yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda çalı%abilen 
bir merdane üretilmi%tir.

Anahtar Sözcükler: Santrifüj döküm, Isı transfer, Laminasyon, Çift akı% merdaneleri, Baskı
silindirleri
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G!R!%
Metalurj!k merdaneler plast!k sektöründe kullanılmakta olan !spat ed!lm!% gerekl! kr!terler! sa"-
layan en pahalı b!le%enlerden b!r!d!r. Bu merdanler çalı%ma %artlarında en !y! performası gös-
teren dökme dem!rden üret!lmekted!r. Dökme dem!r merdaneler, yüksek kırılma toklu"u ve 
tr!boloj!k özell!kler! neden!yle genell!kle d!nam!k yükler!n en küçük oldu"u ve bu takımların yü-
zey kal!tes!n!n ürünün yüzey kal!tes! !ç!n bel!rley!c! b!r faktör oldu"u haddeleme ve lam!nasyon 
tezgahlarında kullanılmaktadır. Merdaneler !ç!n kullanılan dökme dem!rler!n m!kroyapısında en 
öneml! rol karbürler tarafından oynanır. En sık görülün m!kroyapı ledebür!t!k sement!tt!r. Le-
debur!t!k sement!t!n uygun olmayan morfoloj!s!, merdaneler!n a%ınmasına neden olab!l!r [1-4].

Beyaz dökme dem!r !se özell!kle a%ınmaya kar%ı d!renç !ç!n üret!len en esk! dökme dem!r türü-
dür. Yüzyıllardır üret!mde kullanılmaktadır. Bu dökme dem!r a!les!n!n pek çok adı vardır ve dö-
kümcüler bu dökme dem!rlere perl!t!k, bel!rs!z ç!l dökme dem!r, benekl! dökme dem!r, ç!l dök-
me dem!r veya sadece beyaz dökme dem!r olarak atıfta bulunur. Her durumda, dem!r! so"uk 
!letken b!r yüzeye ve / veya malzemeye kar%ı so"utmak, a%ınmaya d!rençl! karbür a"ı olu%turur. 
Karbonun b!r kısmı graf!t, b!r kısmı da karbür formundadır. Özell!kle kuru sürtünme ko%ullarında 
çalı%an a%ınmaya dayanıklı merdaneler!n üret!m!ne kullanılır [5].

Dökme dem!rden !mal ed!len parçalarının üret!m!nde kar%ıla%ılan en büyük zorluk, metal!n sıvı 
durumdan katı duruma geçerken büzülmes!nden meydana gelen bo%luklardır; bunları g!der-
mek !ç!n basınç kullanma dü%ünces! b!r anlamda savurma döküm yöntem!n!n ke%f!ne yol açmı%-
tır. Merdane yüzey! !le eksenel kısımları veya muylu kısımlarında arzu ed!len özell!kler!n farklı 
olması neden!yle de"!%!k malzemeler!n kullanılması gerekl!l!"! ortaya çıkmaktadır ve bu farklı 
malzemeler b!-metal santr!füj döküm yöntemler! !le b!r araya get!r!lmekted!rler [6]. Merdane 
üret!m!nde kullanılan savurma döküm yöntem!nde, erg!m!% sıvı metal b!r eksen etrafında dönen 
kalıba dökülerek gerçekle%t!r!l!r. Bu yöntemde er!y!k, merkezkaç kuvvet!n!n etk!s!yle kalıbın %ek-
l!n! alarak katıla%manın sa"landı"ı b!r döküm %ekl! olarak açıklanab!l!r. Sıvı metal!n yüksek hızla 
fırlatılması sebeb!yle !mal ed!len parçalarda gaz bo%lu"u bulunmamaktadır [7].

Merdanen!n çalı%ma yüzey!n! olu%turacak olan kabuk bölges!n!n sert b!r yapıda, !ç kısımları ve 
muyluları olu%turacak göbek kısmının tok b!r yapıda olması ç!ft döküm yöntem!yle farklı metal-
ler kullanarak sa"lanır [8].

Plast!k sektöründe kullanılan merdanler !k! ya da daha fazla zıt yönde dönen s!l!nd!rlerden olu-
%an ve PVC, PE g!b! pol!mer yı"ını bu s!l!nd!rler arasında sıkı%tırarak levha, f!lm yapan b!r s!s-
tem!n ana b!le%enler!d!r. S!l!nd!rler s!stem! homojen olarak besler ve er!y!"! yönled!r. Pol!mer 
malzeme s!l!nd!rler arasından geçerek !sten!len %ek!lde levha, yaprak f!lm g!b! ürünler! !sten!len 
kalınlıkta elde edeb!l!r [9]. Isı transfer s!l!nd!rler!, hareketl! a" malzemes!n!n ısıtılmasını / so"u-
tulmasını gerekt!ren baskı, kaplama, lam!nasyon vb. $%lemler! !çeren rulodan ruloya s!stemlerde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. A", hareketl! a"ın dönen ısı transfer s!l!nd!r!n!n etrafına sarılma-
sıyla so"utulur veya ısıtılır. Bu tür rulodan ruloya !%lemler!nde amaç, a"ı ısıtma / so"utma s!l!n-
d!rler! üzer!nden bel!rl! b!r a" ger!l!m! ve ta%ıma hızında ta%ımaktır ve malzemedek! a" ger!l!m!, 
a"dak! mekan!k ger!lme ve termal ger!lmeden etk!len!r [10].

Temel olarak ürün s!l!nd!r!k merdanelere temas ed!lerek üret!l!r. Merdaneler sıcak yada so"uk 
haddeleme [11,12,13] esnasında baskın olan ısı !let!me [14-18] göre sürtünme yolu !le ürünle 
temas sırasında ısınır. Isı transfer!n!n bel!rl! sınırları a%maması merdane prof!l!n!n termal gen-
le%meye [19,20] ya da a%ınmaya [21,22] maruz bırakmaktadır. Ürün üzer!nde kırı%ıklık olu%um-
ları, ç!zg! ve ısı !zler!, yüzeyde kalınlık farklılıkları, pusluluk, renk de"!%!mler! g!b! problemler!n 
sebepler! proseste kullanılan s!l!nd!r sıcaklı"ının kontrol ed!lememes!nden kaynaklanmaktadır. 
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Isıtma ve so"utma merdaneler!nde homojen ısı transfer! sa"landı"ında tüm problemler!n önü-
ne geç!lmekted!r [23].

Haddeleme sırasında çalı%ma rulolarının so"utulması, proses!n kal!tes!n! güçlü b!r %ek!lde et-
k!leyeb!lecek öneml! b!r faktördür. Do"ru tasarlanmı% so"utma s!stem!, s!l!nd!rler!n opt!mum 
çalı%ma ko%ullarını garant! etmel!d!r. Isı, üründen rulolara döner aralıkta aktarılır. Merdaneler!n 
sıcaklı"ı makul b!r sev!yede tutulmalıdır, Termal yük ve çalı%ma sıcaklı"ı merdane canlılı"ı !le 
orantılıdır [24,25].

Bu çalı%mada mühend!sl!k çalı%malarımız !le plast!k sektörüne uygun lam!nasyon ve baskı üre-
t!m teknoloj!ler!n!n artan talepler! do"rultusunda daha hızlı ve daha az ısısal sapmaya sah!p, 
korozyona dayanıklı, yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda çalı%ab!len b!r merdane üret!m! yap-
maktır.

%ek"l 1 : Lam!nasyon ve baskı mak!nes! tasarımı [27]

Tablo 1 : Lam!nasyon ve baskı mak!nes! tasarımı [27]

2. DENEYSEL ÇALI%MA
Merdaneler ortalama 60-80 kg / cm2 sıkı%tırma basıncında ve 180-200°C sıcaklı"ında çalı%-
tı"ından a%ınma d!renc!, yüksek mukavemet, kırılma toklu"u ve termal yorulma g!b! mekan!k 
özell!klere ht!yaç duyulmaktadır. Çünkü haddelenm!% %er!tler!n daha küçük kalınlıkta, daha pü-
rüzsüz yüzeyde ve daha yüksek mukavemette olması gerekt!"! durumlarda haddeleme ko%ul-
ları zorlayıcı b!r konuma gelmekted!r [26]. Bu çalı%mada dü%ey santr!füj döküm tekn!"! kullanıl-
mı%tır. Merdane dı% gövdes! 450-500 br!nell yüzey sertl!"!ne ula%an GJS-HV300(S!N!Cr2-3) !le 
tanımlanan dü%ük ala%ımlı krom-n!kel benekl! sfero dökme dem!rden !mal ed!lm!%t!r. K!myasal 
anal!z Tablo 1’de sunulmu%tur.

Numuneler metalograf!k olarak hazırlanarak parlatılmı% ve da"lanmı%tır. (%3 lük n!tal) Olympus 
GX41-1 t!p! ı%ık m!kroskobu !le m!kroyapı !ncelemeler! gerçekle%t!r!lm!%t!r. Sertl!k ölçümler! Re!-
chter (BL3) sertl!k ölçüm c!hazı !le 3 sertl!k !z! ortalaması alınarak gerçekle%t!r!lm!st!r.

Ç!ft c!darlı, duo akı% s!steml! merdane sol!dWorks kullanılarak tasarlanmı%tır. Montaj sonrası 
yüksek sıcaklıklarda çalı%ma esnasında korozyonu en aza !nd!rmek !ç!n s!l!nd!r yüzey!ne krom 
kaplama yapılmı%tır.
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%ek"l 2 : Ç!ft c!darlı, duo akı% s!steml! merdane tasarımı [27]

%ek"l 3 : Ç!ft c!darlı, duo akı% s!steml! merdane !malat foto"rafı

%ek"l 4 : %3’lük n!tal !le da"lanmı% numunelere a!t m!koyapı görüntüsü 100x

So"utma ve ısıtma kanalları ısı transfer s!l!n!d!rler! üzer!ne anys!s !le yapılan referans termal 
anal!zler !ncelenerek s!l!nd!r üzer!ndek! kanal sayısı kes!t kalınlıkları bel!rlenm!%t!r [27]. S!l!nd!r 
alnında k! kanal sayısı !lk tasarım sonrası 4 adet gövde üzer!ndek! ya" kanal sayısı 16 adet olarak 
tala%lı !malat sürec!ne geç!lm!%t!r. Merdane gövdes!n!n !ç ve dı% çap tornalama operasyonları 
ardından Waldr!ch mult!tech 2500HC yatay !%leme merkez!nde ya" kanalları !%lenm!%t!r. Tasa-
rıma uygun del!k delme ve der!n delme operasyonları !le tala%lı !malat sürec! tamamlanmı%tır. 
Merdane gövdes! %ek!l 3’ de göster!lmekted!r.

3. DE#ERLEND!RME
#ek!l 2’de da"lanmı% konumda merdane s!l!nd!r gövdes!ne a!t m!koyapı görüntüsü ver!lm!%t!r. 
M!kroyapıda Perl!t- beyn!t matr!sl! benekl! dökme dem!r oldu"u görüleb!l!r. Sürekl! b!r a" olu%-
turan yüksek m!ktarda ledebur!t!k sement!t !le h!perötekto!d sement!t b!t!%!k b!r b!ç!mded!r. 
Test numunes!nde yakla%ık %45-50 perl!t, %35-40 ledebur!t!k sement!t gözlenm!%t!r. S!l!nd!r 
kabuk sertl!k sonuçları !se ortalama 477 br!nell olarak tesp!t ed!lm!%t!r.
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%ek"l 5 : Ç!ft c!darlı, duo akı% s!steml! merdane ısı transfer kanalları

%ek"l 6 : Ç!ft c!darlı, duo akı% s!steml! merdanen!n montaj önces! n!ha! 3D ç!z!m!

Çalısmada kullanılan dökme dem!r b!le%!m! perl!t!k sfero merdane grubuna g!rmekted!r. Perl!t!k 
sfero merdaneler esasta bel!rs!z sert katıla%mı% (bel!rs!z ç!l döküm) merdanelere benzemekte-
d!r ancak b!r tür ala%ımlı dökme dem!r olan bu malzemede dökümden evvel ıslahı ve a%ılanması 
net!ces!nde graf!t!n bütün bünyede yaprakçık %ekl!nden küresel %ekle dönü%mes! sa"lanmakta-
dır. Küresel graf!t!n !ç çent!k dayanımının yaprakçık graf!te kıyasla çok üstün olması neden!yle 
perl!t!k sfero merdaneler son derece yüksek mekan!k ve burulma mukavemetler!yle s!l!nd!r!n 
kırılması olayını asgar!ye !nd!rm!%t!r [27]. 

Tala%lı !malat sonrası gövde üzer!ndek! ya" kanalların merkezlenmemes! sorunu !le kar%ıla%ıl-
mı%tır. Homojen sertl!"! yakalamak !ç!n tavlama yapılmı% ardından takımlardak! takımlarda k! 
salgıyı azaltmak !ç!n Ø30,000 X 1020 karbürlü der!n delme matkabı kullanılmı%tır. Test esnasın-
da yardımcı pompa !le s!l!nd!r!n !çer!s!ne ya" ver!lm!%t!r. Merdane alın yüzey!nden ya" kaçakları 
tesp!t ed!lm!%t!r. Sızdırmazlık sa"laması !ç!n tasarıma o-r!ng !lave ed!lm!% ve problem bertaraf 
ed!lm!%t!r. #ek!l 5’te bel!rt!l!n 3D ç!z!mlerde kanalların !%leme sonrası e% merkezlenmed!"!n! ve 
sızdırmazlı"ı sa"lamak !ç!n mav! !le o-r!ng kullanımı göster!lmekted!r.

Yapılan !lk testlerde merdane gövdes! üzer!nde ısı akı%ının yeters!z kaldı"ı görülmü%tür. Isı 
transfer!n! artırmak !ç!n s!l!nd!r alnındak! kanal sayısı !lk tasarım sonrası 6 adet, gövde üzer!nde-
k! ya" kanal sayısı 24 adet olacak %ek!lde tasarım rev!ze ed!lm!%t!r ve !sten!len homojen ısı akı%ı 
kanallardak! ya" sıcaklı"ının tambura transfer! !le sa"lanmı%tır. S!l!nd!rlerde balans sorunları 
gözleneb!lece"!nden montaj önces! balans kontrolü standart prosedür hal!ne get!r!lerek !ht!yaç 
hal!nde ta%lama yapılması gerekt!"! öngörülmü%tür. Yapılan tasarım ve !malat !y!le%t!rme ça-
lı%maları net!ces!nde n!ha! ç!ft akı% s!steml! merdane s!stem! ç!z!m! %ek!l 6’da göster!lmekted!r.
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4. SONUÇ
Lam!nasyon ve baskı teknoloj!s! %u anda plast!k sektötünde en öneml! teknoloj!ler!nden b!r!d!r. 
S!l!nd!r gövdes!nde homojen ısı gradyanı olmadan en !y! ürün kal!tes!n! elde etmek !mkansızdır. 
Buna ba"lı olarak, opt!m!ze ed!lmem!% s!stemler !srafa neden olmaktadır fakat en !y! sonuçlar 
opt!m!ze ed!lm!% merdane rulolarının homojen ısı akı%ı ve ısıtma süres!n!n komb!nasyonu !le 
elde ed!leb!ld!"! görülmü%tür. Ent!l Endüstr! Yatırımları ve T!c. A.# tarafından tasarım ve üret!m! 
yapılan merdane ruloların uzun yıllardır plast!k sektöründe faal!yet gösteren b!r f!rmada s!stem 
!çers!nde 5 ay boyunca test ed!lm!%t!r. Isı akı%ının entegrasyonuna dayalı olarak üret!len mer-
dane s!l!nd!r! tüm gereks!n!mler! kar%ılayacak %ek!lde kararlı b!r %ek!lde yuvarlanma döngüsüne 
devam etmekted!r. Plast!k sektöründe uzun yıllar kullanılacak ekonom!k, korozyona dayanıklı, 
daha az ısısal sapmaya sah!p, yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda çalı%ab!len b!r merdane üre-
t!lm!%t!r. 
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ABSTRACT
Controlling the microstructure obtained as a result of the casting process in the foundry in-
dustry is one of the main challenges encountered today. Grain size is known as one of the 
most basic microstructural factors in determining the properties of alloys. Non- dendritic mi-
crostructure can be obtained if the grain is refined in hypo-eutectic Al-Si alloys. The methods 
to be applied for grain refining can be applied before or after solidification. The methods can 
be classified as grain refining additions, rapid solidification, vibration and mixing during so-
lidification and severe plastic deformation, respectively. In this study, A356 aluminium alloy 
has been poured with lost foam casting (LFC) method. Orbital shaking process was applied 
during casting and solidification with the orbital shakier device produced with the support 
of Yildiz Technical University Scientific Research Projects Coordinator (Project Number: FYL-
2017-3242). In this work, the e&ect of shaking and shaking rate on the microstructure was 
investigated. Expandable polystyrene (EPS, 10 kg/m3), which is a thermal insulation material, 
was used as a pattern material. Rectangular prism shaped patterns were prepared in dimen-
sions of 170x50x40mm. The castings were performed at 780 °C for 50, 100, 150, 200 rpm of 
orbital shaking rate. In order to be a reference sample, static casting was carried out at the 
same temperature. Microstructure samples were taken from the castings for microstructure 
investigations. Center and edge regions of these samples were examined. At low and medium 
shaking speeds, it was observed that the secondary dendrite arm spacing (SDAS) decreased, 
the grain size decreased, the length/width ratios of eutectic silicones decreased, the density 
increased and the hardness increased.

Keywords: Lost foam casting, A356 alloy, orbital shaking, grain refining
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Introduct"on
Aluminium and its alloys have properties that make them important such as lightness, high strength 
and corrosion resistance. Thanks to these features, the use of aluminium and its alloys has become 
attractive especially in traditional and new technology applications in recent years. In addition to 
design and industrial applications, aluminium and its alloys are used in aviation, automotive, marine, 
architectural, packaging, mechanical industry, and energy distribution applications [1], [2]. Various 
casting methods are used in the production of delicate components using aluminium alloys. It is 
possible to list these casting methods as pressure casting, permanent mould casting, sand mould 
casting, and lost foam casting method (LFC). These casting methods have di&erent features com-
pared to each other. For example; die casting has a high manufacturability rate. However, casting 
performed at high speed causes gas porosity. In the sand mould casting method, the desired surface 
roughness and precision cannot be achieved. However, with the lost casting method, it is possible 
to obtain a casting piece with a near net shape [3]. The modern lost foam casting method was first 
designed by Smith in 1964 to include the use of an expendable pattern made from moulded poly-
mer foam. In this method, expandable polystyrene (EPS) is generally used as the pattern material. In 
the production of complex parts, patterns are made by gluing two or more pattern together. After 
the patterns are assembled, they are dipped into a water-based and refractory slurry. The patterns 
are then dried. Finally, it is moulded in flasks with dry and loose sand. During the moulding process, 
vibration is applied to compress the sand. Liquid melt is poured directly into the pattern. In other 
words, the pattern is not removed from the mould before casting. The pattern dissociates and gas 
and liquid products remain. These products are spread out from the refractory coating to the sand 
and thrown out [4], [5]. The fine grain size provides reduced tendency to hot tearing, finer and more 
dispersed pores, and improved directional feeding. It also improves the mechanical properties with 
the Hall-Petch relationship [6]. The size, shape, distribution of silicon particles, size, shape and den-
drite parameters of primary aluminium grain a&ect the mechanical properties of aluminium alloys 
[7]. Many di&erent methods are used to refine the microstructure in metals. The applied methods 
can be done during or after the solidification process. First group of grain refining by vibration and 
mixing during solidification; fast solidification is second group; refining with the help of grain refining 
agents is the third group and finally severe deformation is the fourth group [2]. The first group is in 
a sense dynamic grain refinement. Various methods have been developed to allow the growing den-
drites to break down dynamically and thus encourage coaxial growth. All of these methods involve 
physical degradation, the only di&erence being that the production method of this degradation is 
di&erent. These methods are mechanical mixing, magnetic and electromagnetic mixing, ultrasonic 
mixing, and agitation with gas balloons [8]. Kisasoz et al.[9] applied shaking during casting in the 
production of A380 aluminium alloy using the lost foam casting method. They observed that the 
distance between the dendrites decreased and the density and hardness increased with the shaking. 
In this study, in the production of A356 alloy samples by the lost foam casting method, shaking was 
applied from the casting until the liquid melt solidified and the e&ect of the shaking rate on the mi-
crostructure properties was investigated.

Experimental Studies
In this experimental study, polystyrene (EPS) plates used in thermal insulation applications were 
used as pattern material. The density of the polystyrene (EPS) plates used is 10 kg/m3. Refractory 
paint coating was applied to the patterns prepared in the desired dimensions (170x50x40 mm). 
After coating, the patterns were led to dry for 24 hours at room temperature. It is placed in a metal 
flask for the moulding process. Sand was filled around the pattern under vibration and the mould-
ing process was completed. The orbital shaker device was specially built for this study. The shaking 
speed was adjusted by placing the prepared mould on the orbital shaker device. The visuals of the 
pattern moulding and orbital shaking device are shown in Figure 1.
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F"gure 1: V!brat!on dev!ce used dur!ng mould!ng (left). Orb!tal shak!ng dev!ce used !n the cast!ng process of prepared moulds (r!ght).

Table  1: Chem!cal compos!t!on of A356 alloy (mass fract!on %)

A356 (Al-Si-Mg) alloy chemical composition as given in Table 1 was melted in clay/graphite crucible 
by using electrical resistance furnace. Melt was poured at 780 °C. No modification or grain refine-
ment was applied during casting.

A high casting temperature was preferred in order to prolong the solidification time of the melt and 
to provide the time required to break the dendrites formed by orbital shaking and to fill the mould 
well. The casting process was carried out both with and without shaking (static). The orbital shaker 
speeds were set to be 50, 100, 150 and 200 rpm. For metallographic processes from the first so-
lidified area of the cast parts, the samples were cut using a diamond disc with the help of a cutting 
device. Samples were taken from these regions in order to see if there was a di&erence especially 
between the center and edge regions. The samples prepared by performing sample preparation 
processes were subjected to microstructure examination with the help of an optical microscope. 
In addition to microstructure analysis, the distance between the secondary dendrite spaces of the 
samples, the length/width ratio of the eutectic silicon and the particle size were measured, and the 
shape factor was calculated accordingly. Samples produced at specified parameters were subjected 
to Brinell hardness test in order to examine the e&ect of parameter change on material hardness. 
In the test, a steel ball with a diameter of 2.5 mm was used as the puncture tip and the applied test 
load was 62.5 kg. The densities of the cast samples were calculated by applying Archimedes test. 
The densities values of the samples were determined by weighing the weights in the air and water 
environment. The density measurement kit of Precisa 205 A SCS precision scale is used. 

Results
Sample production has been successful in all castings. The specimen positions taken for examination 
from cast samples are shown in the diagram in figure 2.
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F"gure 2: Pos!t!ons of samples extracted from produced parts

Microstructure images of all casting samples are shown in figure 3. When all samples poured 
at 780 ° C were examined, typical microstructures of hypoeutectic Al-Si alloys were observed. 
Light grey areas denote the primary aluminium phase (ਞ-Al), dark grey and acicular shapes 
denote eutectic silicon. Dynamic grain refinement breaks the growing dendrites during solidifi-
cation. Centrifugal force occurs by orbital shaking. This centrifugal force shows a shear force on 
the microstructure during solidification. This shear force particularly a&ects primary aluminium 
(ਞ-Al).

When the microstructures taken from the edge and center regions at varying shaking rate were 
examined, it was determined that there was no significant di&erence. When the region is kept 
constant (edge or center) and the analysis is made due to the increase in the shaking rate, a ho-
mogeneous distribution of the eutectic silicon with increasing rate and as a result, some grain 
shrinkage is observed. In addition, the morphology of the samples produced with the orbital 
increasing shaking rate was observed as fine dendrites and rosettes.
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F"gure 3: M!crostructure of spec!mens by taken opt!cal m!croscope,50x

F"gure 4: E&ect of shak!ng rate on SDAS

In the initially statically poured sample, it was observed that the SDAS values measured from 
the edge and center regions were approximately 100 m. SDAS values were observed to de-
crease with shaking. The decrease in the SDAS value is gradual. With the increase in shaking 
rate there were no major changes in SDAS values and average values were obtained. However, 
it was observed that the lowest SDAS value at 780 ° C was obtained in the sample poured 
with 150 rpm shaking rate. In addition, when the shaking rate reaches 200 rpm, the structure 
becomes slightly coarse instead of getting thinner. The SDAS values of the samples poured at 
780 ° C are shown in Figure 4.
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Figure 5 shows the e&ect of samples poured at 780 ° C on sphericity. Sphericity values increase 
with the e&ect of shaking. Sphericity or shape factor (SF) is calculated through the following 
equation.

Aਞ is the area of primary aluminium and Pਞ is the circumference of primary aluminium. The 
value found is between 0-1. Sphericity increases as the value approaches 1. It is thought that 
this increases the sphericity value of the dendrites due to the prolongation of the solidification 
time in the sample poured at 780 ° C and the e&ect of the shaking of more grains.

F"gure 5: E&ect of shak!ng rate on spher!c!ty

F"gure 6: E&ect of shak!ng rate on length/w!dth of eutect!c s!l!con.

The aspect ratio (length/width) results of the eutectic silicon of the samples poured at 780 ° 
C are summarized in Figure 6. The aspect ratio decreased to about four with the e&ect of the 
shaking of about ten. But with the high shaking rate it reached ten values again. In other words, 
however low shaking rate positively a&ects the spheroidization of eutectic silicon, medium and 
high shaking rate negatively a&ected the sphericity of eutectic silicon.
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F"gure 7: E&ect of shak!ng rate on gra!n d!ameters

Table 2: Dens!t!es of samples poured at 780 ° C

The change of the measured grain diameters with the shaking rate is shown in Figure 7. Particle 
diameters in static casting were measured as 160 m in the edge area and 180 m in the center 
region. With shaking, there was a decrease in grain size compared to static casting. It was seen 
that the images taken from both the edge and center regions were not di&erent. It can be said 
that structural homogeneity is preserved in a 50x40 mm section for the castings performed at 
780 ° C and that shaking does not create a gradient in the microstructure.

Densities for the samples poured at 780 ° C were calculated by Archimedes principle. The the-
oretical density of the A356 alloy is 2.67 g/cm3. The densities of all samples are given in Table 
2.

In Table 2, it is seen that the lowest density value belongs to the statically produced sample 
with 2.58 g / cm3. The density value increased slightly with the increase in shaking rate. How-
ever, the density value of the sample poured at 200 rpm is close to the density value of the 
sample poured with static casting. It can be said that low and medium shaking rate is beneficial 
for feeding the casting part during solidification and that the micro porosity between the den-
drite arms feeds appropriately. The 200 rpm shaking rate causes deterioration in the solidifica-
tion step. The pores seen in the microstructures support this situation.
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F"gure 8: E&ect of shak!ng rate on hardness

The hardness values of the samples are shown in Figure 8. Low and medium shaking rates 
increase liquid feeding and reduces the micro porosity between dendrites. This situation in-
creases the hardness. At 50 rpm shaking speed, decrease in eutectic silicone aspect ratio also 
has positive e&ect on hardness however this e&ect is not seen at 100 rpm. Furthermore the 
increase in the SDAS value and the decrease in the density at high shaking rate like 200 rpm 
increase the micro porosity and adversely a&ect the hardness. 

Conclusion
- Orbital shaking is a type of mechanical vibration and was used in this study as an alternative 
to conventional mechanical vibration.
- When we compare static casting and shaking casting, it is observed that SDAS values de-
crease. However, SDAS values increased when the shaking rate reached 200 rpm. It led to the 
idea that this situation may be the result of the drifting combination of solidified primary alu-
minium (ਞ-Al) grains. The structure tends to get coarser at 200 rpm.
- Particle sizes decreased as a result of shaking compared to static casting. When the density 
values are examined, the low and medium shaking rate helped feed the casting process and 
contributed to the feeding of the micro porosity between the dendrite arms. However, the high 
shaking rate caused metal splashes in the mould mouth (pouring basin), causing insu,cient 
feeding and pores.
- At low and medium shaking rate; It is observed that the decrease in the SDAS, the decrease 
in the length/width ratio of eutectic silicone, the increase in the density values have a positive 
e&ect on the hardness values.
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