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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖN SÖZ
Malzeme ve imalat teknolojileri konusu günümüzün gelişmiş çağdaş ülkelerin en önem
verdiği ve ekonomik kalkınmanın temelini oluşturan mühendislik alanlarından biridir. Endüstri
mühendisliği öğrencileri için hazırlanan bu ders notu malzeme ve imalat teknolojileri hakkında
temel konu ve endüstride uygulama alanlarını anlatmayı hedeflemektedir. Bu ders notu aşağıda
verilen konuları kapsamaktadır:


İmalat mühendisliğine giriş



Ölçülendirme, toleranslar ve yüzey işleme işaretleri



Mühendislik malzemelerinin yapısı, fiziksel ve mekanik özellikleri



Demir esaslı metal malzemeler-Çelik ve Dökme Demir Malzemeler



Demir dışı metal malzemeler-Alüminyum, Bakır alaşımları ve diğer malzemeler



Kompozit, seramik, cam ve plastik malzemeler



Katılaştırma Usulleri, Faz Dönüşümü ve Metal Döküm



Plastik Şekil değiştirme, kütle deformasyon işlemleri



Sac metal kesme ve şekillendirme İşlemleri



Talaşlı imalat ve takım tezgahları



Birleştirme usulleri ve Kaynaklı birleştirme



Yüzey işlemleri ve bitirme usulleri



Modern imal usulleri



İmalat stand ve fikstürleri
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1. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE İMALAT VE TASARIM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde endüstri mühendisliğinde imalat ve tasarım kavramlarının ne anlama
geldiğini ve tanımlarını, uygulama alanlarını öğrenilecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İmalat, imalat fonksiyonları, küçük ve orta ölçekli üretim yapan endüstriyel
fabrikalarda imalat süreçleri hakkında düşününüz. Hangi imalat süreçlerini ürün imalatında
kullanırsınız ?
2) Ürün tasarımı ve aşamalarını mühendislik tasarımı bakış açısını kullanarak nasıl
uygularız?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Temel kavram ve
tanımlar

İleride kullanılacak olan
kavramları ve tanımları,
uygulama lanalrını öğrenir.

Metinler ve tabloları içeren
materyaller ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar


İmalat



İmalat süreçleri



Tasarım

Giriş
Bu ders, endüstri mühendisliği öğrencilerine imalat mühendisliğini ve teknolojisini,
ham maddeden ürüne kadar olan dönüşüm sürecini öğretmeyi, ve imalat proses ve kaynak
planlaması becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bölümde imalat ve tasarım temel
kavramlarını açıklayarak bundan sonraki bölümlerin konuları hakkında da fikir edineceğiz.

1.1. İmalat
Birkaç bin yıldır uygulanan imalat, en geniş anlamıyla, hammaddeleri ürünlere
dönüştürme sürecidir. İmalat kelimesi Latincedeki el ile yapılan anlamına gelen manu factus
tan türetilmiştir.
Aslında insanoğlunun varoluş hikayesinin içerisinde her zaman yer alan “demirci”
kavramının günümüzdeki yansımasıdır. Ancak bu varoluş hikayelerinde kullanılan
hammaddeler hep göz ardı edilmiştir.
İmalat: Başlangıç malzemesini kullanarak, bir ürünü yapmak ve birleştirmek amacıyla
malzemenin şeklini, özelliklerini, görünüşünü fiziksel ve kimyasal uygulamalarla
değiştirmektir.
İmalat Mühendisliği daha çok ABD de kullanılan bir terimken, buna karşılık olarak
Japonya ve Avrupa’da Üretim Mühendisliği kavramı kullanılmaktadır. İmalat, savaş
durumları için her zaman önemli bir unsur olmuştur. Fakat 18. Yüzyıl da gerçekleşen ilk
endüstri devrimi boyunca imalat, müşteri ürünlerinin sağlanmasında ve üretilecek yiyecek
kaynakları için kullanılan insan sayısını mekanizasyon sayesinde azaltmasıyla toplumsal
yaşam içinde önemli bir unsur haline almıştır. 20. Yüzyıldaki endüstriyel devrim boyunca
ise fiziksel işgücü ve tehlikeli işler, insan çabasıyla karşılanmaktan ziyade makinelerce
gerçekleştirilmiştir.
İmalat sadece ürün yapmak değildir. Ürün talebi, ürün tasarımı, malzeme seçimi,
imalat işlemleri, ürün montajı ve istenilen zamanda rekabet edebilir bir fiyat ile istenilen
ürünün üretimini yönetmenin bütünleşmesini ifade eder. Geçmişte bir ürünün üretilmesindeki
tek bir aşama olarak düşünülürken günümüzde ise ürünün tasarlanması aşamasından
başlayarak, kullanılıp yeniden kazanımına kadar geçen tüm süreçleri içermektedir. Aşağıdaki
şekilde, imalat ile mühendislik disiplinleri arasındaki ilişkiyi ve bütünleşme gösterilmektedir.
Şekil tasarım, malzemeler, süreçler ve yönetim arasındaki ilişkiyi ve bunların bir ürün
üretmek için bir araya getirilmesini de ifade etmektedir. Aynı zamanda şekil, ilgili mühendislik
disiplinlerini ve bunların imalat ortamındaki yerini de göstermektedir.

Şekil 1: İmalat Fonksiyonları ve Mühendislik Disiplinlerinin İlişkisi ve
Bütünleştirilmesi İmalat mühendisliğinin temel ilgi alanlarını açıklamaya başlamadan önce,
bir imalat sisteminin fonksiyonlarını genel olarak ele alalım.

1.2. İmalat Sistemlerinin Fonksiyonları
Bir imalat sistemi, karmaşık yapıya sahip bilgisayar-kontrollü bir iletişim sistemiyle
birbirine bağlı olan birçok fonksiyondan oluşur. Bu iletişim sistemi stratejik ve teknolojik
planlamayı, organizasyonel planlamayı ve çizelgelemeyi, imalat kontrolü ve izlemeyi ve
muhasebe fonksiyonlarını desteklemektedir. İmalat sisteminin çeşitli fonksiyonlarının karşılıklı
etkileşimi birçok model kullanılarak göstermektedir. Şekil 2’deki model ile bütün bir imalat
sisteminin uygun bir görünümünü elde edilmiştir. Şekil 2’deki model iki yatay göstergeye
sahiptir. Üstte yer alan gösterge ile faaliyetlerin planlama ve kontrol başlıkları altında nasıl
gruplanabileceğini göstermektedir. En alttaki gösterge ile ise her bir faaliyet için zaman
çerçevesini gösterilmektedir. Şekil 2’de kullanılan oklar ile bilgi, malzeme ve para akışı
gösterilmektedir.
Uygulamada modeller değişmektedir ve Şekil 2’de gösterilen model ile birebir aynı
olmak zorunda değillerdir. Her organizasyon özel olarak kendileri için geliştirilen veya başka
bir imalat organizasyonundan kopyalanan belirli bir modele göre yapılandırılır. Modelin
yapısı kullanılan imalat yöntemine, üretilen ürün tipine ve ürün karışımına ve şirketin içinde
bulunduğu çerçeveye bağlıdır. İmalat endüstrisinde kullanılan standart bir terminoloji
bulunmamaktadır.

Şekil 2: Küçük ve orta ölçekli üretim partileri için imalat tesisinin temel fonksiyonları
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1.3. İmalat Süreçleri

İmalat süreçleri, bir veya daha fazla mekanizmanın; malzemenin şeklinin, formunun veya
özelliklerinin biçimini değiştirmek için kullanılması olarak tanımlanmaktadır. İmalat süreçleri
çoğu zaman kesikli veya sürekli süreçler olarak ikiye ayrılır. Birçok tek parçanın üretildiği
metal işleme endüstrilerinde kesikli süreçler kullanılır. Petro-kimya gibi kimyasal süreçlerin
kullanıldığı endüstrilerde ise sürekli süreçler kullanılmaktadır.
İmalat süreçleri beş temel kategoride sınıflandırılabilir.
1- Şekillendirme veya Temel Şekillendirme Süreçleri: Belirli bir şekle sahip olmayan
katı parçacıklardan veya eriyiklerden veya gaz durumundaki malzemelerden orijinal şekle sahip
bir parçanın oluşturulduğu süreçtir. Örnek olarak metal döküm, plastik kalıplama, toz metalurjisi
işlemlerinden ısıyla preslemeyi ve sinterleme verilebilir. Şekil 3 te kum kalıba metal döküm
gösterilmiştir.
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Döküm Kepçesi
Erimiş Metal Cüruf ve Yolluk

Yolluk
Ayırma
Hattı

Katı
Döküm

Kalıp (Kum)

Şekil 3 Kum Kalıba Döküm
2- Deformasyon Süreçleri: Orijinal şekle sahip katı bir parçanın kütlesini veya malzeme
özelliğini değiştirmeden başka bir şekle dönüştürüldüğü süreçlerdir. Bu süreç boyunca parçacıklar
arasındaki uyum bozulmaz. Örnek olarak dövme ve ekstrüzyon verilebilir. Şekil 4’te Dövmeye örnek
verilmiştir.
v.F
Demir
Dövme
Kalıp
Kesilerek
Çıkarılacak Parça
Kalıp
Şekil 4: Dövme
3- Talaş Kaldırma Süreçleri: Bu süreçte parçanın üzerinden kazıma yapılır ve parçacıklar
arasındaki uyum bozulur. Tornalama, frezeleme ve delik açma örnek verilebilir. Şekil 5’de tornalama
işlemi gösterilmektedir.
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Şekil 5: Tornalama
4- Birleştirme Süreçleri: Alt montajların veya nihai ürünleri yapmak için farklı iş parçalarının
birleştirildiği süreçlerdir. Kullanılan iş parçaları arasındaki uyum artar. Buna kaynak, lehimleme ve
perçinleme örnek olarak verilebilir.

Şekil 6: Kaynak İşlemi
5- Özellik Artırıcı Süreçler:

Bir iş parçasının şeklini değiştirmeden sadece malzeme özelliklerini değiştirerek, istenilen
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karakteristik özelliklerin elde edildiği süreçlerdir. Isıl işlemler örnek olarak verilebilir.
İmalat usulleri olarak da adlandırabileceğimiz imalat süreçlerinin bir diğer sınıflandırılması ise
Şekil 7 de gösterildiği gibidir. Şekil 7’de ki gösterim yukarıda ifade ettiğimiz beş temel gösterimin biraz
daha özelleştirilmiş halidir.

İmalat İşlemleri
Özellik Artırıcı

Isıl İşlem

Şekillendirme

Talaş Kaldırma

Yüzey
İyileştirici

Döküm&Kalıp

Kaplama
Yüzey İşleme

Kompozit Mlz.
Sıvı
Yarı Akışkan

Şekil 7: İmalat İşlemlerinin Sınıflandırılması
Bu kategorilerde yer alan süreçler; metaller, seramikler, polimerler ve kompozitler gibi farklı
mühendislik malzemelerine uygulanabilir. Tablo 1’de farklı süreçlerin farklı malzemelere
uygulanması gösterilmiştir.
Tablo 1 Malzeme ve Süreçlere Genel Bakış
SÜREÇLER

MALZEM

Şekillendirme Deformasyon
Metaller

XX

XX

Seramikler

XX

Polimerler
Kompozitler

Talaş
Birleştirme Özellik
Kaldırma
Artırma
X

XX

XX

~

X

~

~

XX

X

X

X

~

XX

~

X

X

~

ELER

X

XX aygın Olarak Kullanım
Kullanılmaz

X adiren Kullanım

~

Hiç

8

1.4. İmalat Sistemlerinin Sınıflandırılması
İmalat sistemlerinin sınıflandırılması bütün üretim operasyonlarını takip eden beş gruba
ayırmıştır:
Proje, atölye, tekrarlı, hat ve sürekli.
Proje. Proje kategorisinin en önemli ayırt edici özelliği ürünler karmaşıktır, çok parçalıdır ve
genellikle çeşit tektir. Örneğin, proje tipi şirketler büyük inşaatlar, deniz araçları ve büyük uçakları
yapan şirketlerdir.
Atölye. Atölye düşük hacim ve üretim miktarı ile farklılaşır, küçük olan parti büyüklüğü ile
adlandırılır. Bununla birlikte, proje kategorisindeki ürünlerle karşılaştırıldığında, parçaların boyut ve
ağırlıkları atölye tipi gurupta çok küçüktür. Sonuç olarak, parçalar imalat süreci için oluşturulmuş
sabit iş hücreleri arasında taşınır ya da rotalanır. Klasik torna tezgahı, freze, öğütücü makineler ve
matkaplı makine atölyeleri bu kategori için sıklıkla kullanılan örnektir.
Tekrarlı. Tekrarlı imalat sistemi takip eden dört temel özeliğe sahiptir: (1) tekrarlı işlerin
siparişi yaklaşık olarak %100dür (2) kontratlar müşterilerle uzun yıllar için yapılır. (3) siparişler ölçülü
şekilde geniş alanda değişen yüksek hacimli parti büyüklüğüne sahiptir. (4) siparişler üretilecek
makineler için sabit rotaya sahiptir.
Hat. Hat üretim sisteminin üç ayırt edici özelliği vardır: (1) müşterilere teslim zamanı ürünü
üretmek için gerekli zamandan daha kısadır. (2) ürünün birçok farklı opsiyonu veya modeli vardır.
(3) alt montaj ürünlerinin stoku normal olarak mevcuttur. Araba ve kamyon üreticileri bu kategorinin
bir örneğidir.
Sürekli. Sürekli imalat sistemleri takip eden beş özelliğe sahiptir: (1) imalat çevrim süresi
müşterinin beklediği çevrim süresinden daha büyüktür. (2) üretim talebi tahmin edilebilir. (3) bitmiş
ürünlerin stoku süreklidir. (4) hacim büyük ve (5) ürünler az opsiyonludur. Bu endüstri tipinin örnekleri
naylon halı ipliği üretimi, kahvaltılık tahıl üretimi, petrol ve kimyasal ürünlerin üretimini kapsar.

1.5. İmalat Destek Sistemleri
İmalatta karşılaşılan problemlerin çözümüne yardım edecek birçok yeni araç ve imalat
felsefesi vardır. Eş zamanlı mühendislik, toplam kalite yönetimi ve grup teknolojisi gibi imalat
felsefeleri, problemlerin çözümünde genel yaklaşımlar sunarlar. Özellik tabanlı analizler, sonlu
elemanlar modelleri, bilgisayar destekli süreç planlama modelleri ve imalat kaynakları planlama gibi
yeni araçlar ise problemlerin çözümünde kullanılır. Son olarak başa baş noktası analizi, farklı
alternatiflerin var olduğu durumlarda hangi yaklaşımın veya sonucun uygun olduğunun
değerlendirilmesinde en yaygın olarak kullanılan araçtır.
Eş Zamanlı Mühendislik: imalatı ve destekleyici faaliyetleri içerecek şekilde ürünlerin ve ilgili
süreçlerin eş zamanlı olarak tasarlandığı sistematik bir yaklaşımdır.
Grup Teknolojisi: parçalardaki ve imalat süreçlerindeki benzerlikleri ve bu benzerlikleri kullanan
bir imalat felsefesidir. Benzer işlemler ve makineleri kullanmaya gereksinim duyan parçaları bir araya
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getirerek gruplanır ve imalat işlemleri buna göre planlanır.
Toplam Kalite Yönetimi: ürünlerde, hizmetlerde ve süreçlerde sürekli iyileştirme arayışı içinde
olan ve kaliteyle ilgili kişisel olarak hesap verebilirliği ve sorumlulukları almayı teşvik eden ve besleyen
bir çalışma ortamı, örgütsel yapı ve liderlik felsefesi olarak tanımlanmaktadır.
Bilgisayar Destekli Süreç Planlama: Süreç planlarının hazırlanması için gerekli zamanı
azaltmaya yarayan bir araçtır. Süreç planı, bir parçayı üretmek için gerekli olan talimatlardan oluşur.
Hammaddelerden, nihai ürün geliştirmek için hangi parametrelerin ve tezgah işlemlerinin
kullanılacağını belirler. Bilgisayar Destekli Süreç Planlama aracı kullanılmaya başlamadan önce proses
plancıları, uygun prosedürleri geliştirmek için bilgi ve deneyimlerinden faydalanmaktaydılar. Bu aracın
kullanılmaya başlamasıyla birlikte süreç planlama işlemleri kolaylaşmıştır.

1.6. Tasarım
Günümüzün en önemli rekabet unsuru, teknolojik yenilikleri ve pazardaki değişimi dikkate
alarak, yeni ürünün geliştirilmesi ya da mevcut ürünün iyileştirilmesidir. Yeni bir ürünü geliştirmek,
maliyet, kar ve pazara sunma zamanı gibi birbirleri ile çelişkili görünen üç önemli faktörün dikkate
alınmasını gerektirmektedir. Bu üç faktörü en iyi biçimde bir arada değerlendirebilen işletmeler rekabet
yarışında öne geçebileceklerdir.
Pazarların bölümlenmesi, hızlı teknolojik ilerlemeler, ürün yaşam sürelerinin kısalması ve
yoğun küresel rekabet gibi trendler artık birçok pazar için yığın üretim anlayışını olanaksızlaştırmıştır.
Bu pazarlarda farklı müşteri gruplarının gereksinimlerine cevap verebilecek bir ürün grubu sunmak çok
daha başarılı olacaktır. Örneğin, SONY firması böyle bir strateji ile pazardaki lider konumunu
korumaktadır. Sony firmasının sunduğu her ürün tamamen yeni değildir. Tasarım ve üretim
mühendislerinden oluşan gruplar temel bir tasarım üzerinde çalıştıktan sonra bu tasarımın birçok
varyasyonlarını denemektedirler. Çok sayıda ürün grubu ile donanmış firma, tüketici tercihlerindeki
farklılıklara kolayca yanıt verebilmektedir. Sony, Walkman grubuna bir dizi yenilik ve teknolojik
gelişmeleri eklemesiyle, müşterilerinin gereksinimlerini sürekli tatmin edebilmekte ve ürün hattını
koruyabilmektedir. Her yeni model, orijinal model üzerinde yapılan bir değişiklikle ortaya çıktığından,
yeni modeller Sony'nin üretim yöntemleri ile çok hızlı biçimde üretilip piyasaya sürülmektedir.
Aynı biçimde hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin de rekabet güçlerini
koruyabilmeleri için mevcut tasarımlarını iyileştirmeleri yeni tasarımlar geliştirmeleri gerekmektedir.
Sürekli olarak müşteri isteklerini karşılayabilecek ve firmanın kaynaklarını etkili olarak
değerlendirebilecek yeni fikir kaynakları ise firmanın AR‐GE bölümü, müşteri istek ve şikayetleri,
firma çalışanları, rakipler ve ürünleri, araştırma kuruluşları, teknik literatür olarak sıralanmaktadır.
Dilimize tasarlama sözcüğü, İngilizce ve Fransızca da ki “desing” kelimesi karşılığı olarak
kullanılmaktadır. Desing kelimesi de Latince kökenlidir. Tasarımın birçok tanımı yapılabilir.
Bunlardan birkaçını verelim:
Tasarım, algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. Nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi
bulunmaz. Bu nedenle önemsiz ayrıntılar yerine, önemli özelliklere dikkat çeker. Bunun sonucu
olarak ta algılardan genelleştirme yapılarak kanılara varılır.
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Tasarım bilgi edinme öğesidir. Çünkü, duyumsal tasarım ile zihinsel tasarım daima birbirini
etkiler. Bu nedenle duyumsal bilgi ile ussal bilgi her zaman iç içedir. Gerçek bilgi ise böylelikle oluşur.
Güzel sanatlar alanında tasarım, yaratıcı sürecin kendisi olup, bir faaliyet için gerekli olan eskiz
ve planların hazırlanması süreci çalışmalarını kapsar.
Tasarım: Bir şeyi zihinde biçimlendirme kurma, tasarımlanan biçim, tasavvur. Bilgisayar alanında
ise: Bilgisayar Destekli Tasarım: Araştırma bürolarında, yeni bir ürünün tasarımı için kullanılabilen
bilişim tekniklerinin tümü.
Ürün Tasarımı
Tasarım kavramı birçok anlama sahiptir. Mühendislik tasarımı bir ürün ve proses
teknolojisinin başarılı teknik fonksiyonlarıyla ilgilenirken, Endüstriyel tasarım ise ürünlerin erişilebilir,
uygulanabilir olması ve kullanıcılar için uygun hale getirilebilmesi için nasıl teknolojiler
kullanılabilmesi gerektiğiyle ilgilenir. Tasarım için başlangıçta her iki yaklaşımında son derece
önemli olduğu ve işbirliği içinde bulunmaları gerektiği açıktır.
Geliştirme kavramı kullanıcıların söyledikleri sahip olmak istedikleri önemli sınırlamaların ne
olduğuna bağlıdır. Birkaç kullanıcı ciddi anlamda yeni fikirler önerebilir ve sonuçta ürünler
rakiplerinin kademeli artan detaylandırması içinde ancak fark edilebilir. Bir başka açıdan yenilikçi
fikirlerle bir risk ortaya çıkabilir. Bu, kullanıcıların yeniliği kabul etme hazırlık süresinin çok uzun
olabilme riskidir.
Rekabetçi yenilikçi olabilmek için hedef; müşterilere onlar ne istediklerini asla bilmeden
onlara ürünler vermektir. Eğer bu başarılırsa, geliştirme proseslerinin en erken aşamalarında
tasarımcılar erken bir prototip oluştururlar böylece yenilikçi ürün kavramını çerçevelendirerek,
kullanıcıların tepkilerinin test edilmesini sağlarlar. Bu ayrıca, ürünlerin pazardan daha hızlı satın
alınmasını, değerinin artmasını ve daha uzun bir yaşam çevriminin olmasını sağlar.
Endüstriyel tasarım 3 önemli fonksiyonla tanımlanabilir;
• Müşteri tarafından algılanan özet bir fikri, canlı bir öğe haline getirerek ürün için somut
bir fikir verir, böylece daha sağlam temellenmiş fikirlerin olabilirliğiyle kararlar alınır.
• Bir tasarımın şekli, üretimin olurluluğu ve dolayısıyla maliyeti için önemli uygulamalara
sahiptir. Uyumsuzlukları yada yeni bir ekipman ihtiyacı erken bir aşamada tanımlanarak proje üzerinde
karar verme için canlı bir öğe oluşturulabilir.
• Tasarımın gerçekliği ve kullanıcılar tarafından algılanan değeri, pazardaki başarısının esas
belirleyicisidir ve herhangi bir gelişme prosesinin çekirdeğini oluşturabilir.
1.

Somut Fikir Yaratma

Bir fikir somut hale gelinceye kadar, tüm gelişmenin ilerlemesi veya ilerleyememesini açıkça
tespit etmek, fikirlerin verimli olması, fikirlerin hızlı ve erken test edilmesi ve eğer daha ileriki bir
zamanda kullanılacaksa ve para yatırılmışsa o fikirlerden vazgeçmek oldukça zor olabilir. Kararlar
içgüdülere ve varsayımlara dayanabilir. Hızlı bir şekilde somut hale getirmek ve test etmek, erken bir
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aşamada karar vermeyi geliştirmenin mükemmel bir yoludur.
2.

Müşteriyi Memnun Etme

Bize canlı rekabet avantajları vererek ürün geliştirmeyi sağlayacak anahtar fonksiyonlar daha
hızlı, daha yüksek ve daha güçlü olarak özetlenebilirler.
Daha Hızlı‐Geliştirme proseslerine erken bir aşamada daha doğru tanımlamalar yaparak ve
odaklanma sağlayarak, onları önemli ölçüde hızlandıracak fikirler ve metotlar tasarlamak mümkündür.
Bu geliştirmenin daha maliyetli ve karmaşık aşamalarında büyük bir kararlılık sağlayabilir
Daha Yüksek‐Tasarım için en sık karşılaşılan iddia, tasarımın değer yaratmada daha fazla rol
oynaması gerekirken, değer arttırma özelliğinin gözden kaçtığıdır. Eğer bu düşünceyi doğrulamak
gerekirse; Değer yaratma ve değer arttırma için yakın tanımlamalar yapılabilir ve bunlar ürünün
kendi pazarında kabul edilebilirliğinin daha hızlı olmasını ve yatırım dönüşümünün hızlı bir şekilde
olmasını sağlamak için kullanılan hassas uygulamalardır
Daha Güçlü‐Herhangi bir zamanda ürün fikrinin devrinin oldukça hızlı ve değişken, sermaye
dönüşümünün en az olması gibi bazı olaylar oldukça ters giderken, ürün pazarı canlılığını uzatma
metotları, önemli ölçüde karlılığı arttırabilir.
3.

Ürüne Daha Yüksek Değer Katma

Ürüne müşteriler tarafından da algılanan yüksek bir değer katma, geliştirmenin hızlanması
için büyük bir avantajdır. Bu algılamayı yaratmak için, insan faktör metodolojileri kullanıcıların
ihtiyaçlarını ve değer fikirlerini daha iyi algılamak için kullanılır. 4 alt kategoriye ayrılır;


Fiziksel İnsan Faktörleri: İnsanların ölçülebilir çalışmaları, kapasiteleri v. b



Bilişsel İnsan Faktörleri: Algı ve bilişimle alakalı insan prosesleri



Sosyal İnsan Faktörleri: İnsanların bir grupta nasıl çalışacağı ve sosyal içerikleri



Kültürel İnsan Faktörleri: Gruplar ve topluluklar arasındaki değer ve alışkanlık farklılıkları

Tüm bu kategorilerin oluşturduğu metodolojinin amacı kişisel eğimlere daha az bağımlı ve
gözlenen, analiz edilen, anlaşılan ve test edilen davranışları vurgulaması için özel araçları kullanmayı
daha iyi yapabilen bir endüstriyel tasarım yapmaktır.
Ürün Tasarımı


Malzemeleri belirler



Boyutları ve toleransları belirler



Görünümü tanımlar



Başarım (Performans) standartlarını belirler
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Tasarım Süreci


Fikir Üretimi



Ürün Kavramı



Fizibilite Çalışması



Performans Şartları



Ön Tasarım



Prototip



Nihai Tasarım



Nihai Tasarım Şartları



Süreç Planlaması



Üretim Şartları

Fikir Üretme


Tedarikçiler, distribütörler, satış elemanları



Ticari yayınlar ve diğer yayınlanmış eserler



Garanti talepleri, müşteri şikayetleri, hatalar



Tüketici anketleri, hedef gruplar, mülakatlar.



Alan Testleri, deneme kullanımları



Araştırma Geliştirme Faaliyetleri
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Olabilirlik Etüdü


Pazar Analizi



Ekonomik Analiz



Teknik / Stratejik Analiz

Ön Tasarım


Biçim ve fonksiyonel tasarım yap



Prototipi oluştur



Prototipi test et



Prototipi düzelt



Tekrar test et

Şekil Tasarımı


Ürün Nasıl Görünecek Sorusu Cevaplandırılır

Fonksiyonel Tasarım



Güvenirlik



Ürünün istenen performansı belirli bir süre için yerine getirme ihtimali



Bakım yapılabilirlik



Ürün tamirinin ve/veya bakımının kolaylığı ve/veya maliyeti
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Nihai Tasarım & Proses Planlama


Detaylı çizimler ve şartnameleri oluştur



İmalat için çalışılabilir yönergeler oluştur



Takım & tezgah seçimi



İş tanımaları hazırla



Operasyon ve montaj sıralamasını belirle



CNC tezgah Programlama

Detay Tasarım


Parçanın boyut, malzeme, dayanıklılık, gibi özelliklerinin belirlenmesi

1.7. İmalat ve Montaj İçin Tasarım
İmalat ve montaj için tasarım altı temel ilkeden ve bunlarla ilgili 10 kuraldan oluşur. Tablo
2 de bunlar gösterilmiştir.
İmalat ve montaj için tasarım, mühendislik tasarımı personelinin eş zamanlı olarak ürün ve
süreç geliştirmeye olan ihtiyaca daha fazla önem vermesini amaçlamaktadır. Çeşitli çalışmalar,
ürünün toplam maliyetinin yaklaşık olarak %80’inin, tasarım sürecinde belirlendiğinin göstermektedir.
Mühendislik tasarım aşamalarının herhangi bir aşamasında toplam maliyeti etkileyecek bir değişiklik
yapılmadığında bir sonraki aşamada bu değişiklik toplam maliyeti katlayarak arttıracaktır. Örneğin
kavramsal tasarım aşamasında 1000TL’lik maliyet artışını yapmayıp; bu değişikliğe detaylandırılmış
tasarım aşamasında karar vermemiz, maliyetlerimizi 10000TL olarak arttıracaktır. Aynı şekilde bu
değişiklik üretime başlamadan önce belirlenemez ve üretime başladıktan sonra yapılırsa
maliyetlerimizi yaklaşık olarak 100000TL olarak etkileyecektir. Eğer müşterilere satılana kadar fark
edilemezse maliyetlerimizi, kavramsal tasarım aşamasında gerçekleşecek maliyet artışının yaklaşık
olarak 1000 katı olarak artıracaktır.
Tasarım, ürün maliyetlerini etkilediği gibi ürün kalitesini, güvenilirliğini ve pazara sunulmasını
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da etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Günümüz pazarlarında, müşteriler yatırımlarından en iyi
şekilde faydalanmayı istemektedir. Müşterilerin en yüksek faydayı sağlayabilmelerinin en etkili yolu ise
ürün tasarımı aşamasında imalat ve montaj için tasarım yaklaşımının kullanılmasıdır.
Tablo 2 İmalat ve Montaj için Tasarımın İlkeleri ve Kuralları

İLKELER
1- Basitleştirme
2- Standart malzemeler ve bileşenler
3- Ürün için standartlaştırılmış tasarım
4- Süreç kabiliyetine göre toleransların belirlenmesi 5- En çok işlenen malzemelerin
kullanılması
6- İmalat personeliyle işbirliği yapılması

KURALLAR

1- Parça sayısını en aza indirmek
2- Bağlantı elemanı kullanımı en aza indirmek
3- Yer değiştirmeleri en aza indirmek
4 - Çok fonksiyonlu parçaların kullanımı
5- Modüler alt montajların kullanımı
6- Standartlaştırma
7- Farklı bileşenlerin kullanımından kaçınmak
8- Özellikleri kendi yerinde kullanmak
9 - Özel aletlerle işlemeden kaçınmak
10- Erişebilirliği sağlamak
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1- Basitleştirme
Basitleştirme, tasarımın ilk ilkesidir ve tasarım kurallarının ilk beş tanesi arasında köprü
görevi yapar. Tasarımda parça sayısını azaltmak için çeşitli yaklaşımlar vardır. Fakat yönlendirici
ilkeler, şu üç soru etrafındadır: (1) parça hareketlimi, (2) parçada diğer parçalarda kullanılan
malzemelerden farklı bir malzememi kullanılıyor? ve (3) parça montaj için mi yoksa sökmek için mi
kullanılıyor? Eğer bu üç sorunun hepsine verilen cevap hayır ise; bu parçadan istenilen fonksiyonel
özellik, mevcut başka bir parçanın fonksiyonel bir parçanın özelliği ile birleştirilebilir. Bu yaklaşımı,
imalat ve montaj için tasarlanmamış montaj işlemleri için kullanmak istediğimizde; mevcut
parçalarımızın %50’sini veya daha fazlasını eleyerek yeniden tasarım yapmamız gerekir. Azaltılmış
parça sayıları (1) daha fazla güvenilirlik sağlar, (2) yönetim, imalat, montaj ve stok kurulum
maliyetlerini azaltır, (3) eksikliklerin (hataların) oluşmasına daha az fırsat verir ve (4) çevrim
zamanlarını kısaltır. Bağlantı elemanlarının kullanımını azaltmanın çeşitli avantajları vardır. Ancak
imalat ve montaj için tasarımı kuralları içerisinde, hala, en sık ihmal edilen kuraldır. Bağlantı
elemanlarının fazlalığı çoğu zaman mühendislik tasarımının belirsizliğinin sonucudur. Savunma olarak
da çoğu zaman esnekliğe, ayarlanabilirliğe, hızlı bileşen değiştirmeye veya modülerliğe olan talep
gösterilir. Bağlantı elemanlarının fazla olması montaj maliyetlerini arttırır, stok maliyetlerini arttırır,
ürün güvenilirliğini azaltır ve çalışanların sağlık risklerini arttırır. Prototip tasarımı, çeşitli tasarımların
veya bileşenlerin test edilmesi için ilave bağlantı elemanlarına ve ara yüzlere gereksinim duyar. Fakat
üretim tasarımında, fazla olan bağlantı elemanlarının çıkartılması gereklidir.
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2- Standart Malzemelerin, Bileşenlerin ve Tasarımların Kullanılması
İkinci ve üçüncü tasarım ilkesi olan standart malzemelerin ve bileşenlerin ve tasarım
standartlaştırılması, altıncı kural olan standartlaştırmayla tanımlanmaktadır. Tasarımın yeniden
kullanılması, tasarım sürecinde en fazla maliyet azaltıcı unsurlardan biridir. İşletmenin veya ürün
aileleri için standart malzemelerin, standart parçaların ve standart özel tasarım süreçlerinin
tanımlanması, ürün maliyetlerinin ve pazara sunulma süresini kısaltabilirken, ürün güvenilirliğini ve
müşterilerin elde edebileceği faydaları maksimize eder. Standartlaştırmada anahtar eleman, ürün
geliştirme takımı için mevcut standartları oluşturmak ve bunlara erişebilirliği sağlayacak
organizasyonel bir disiplin oluşturmak gereklidir. Böylece bu takımlarda yer alan personel, bunları
kullanmaya yönlendirilmiş ve teşvik edilmiş olur.
3- Toleransları Belirlemek
Dördüncü tasarım ilkesi süreçlerdeki kabiliyetlere göre tasarım toleranslarını belirlemek ve
kurmaktır. Böylece tasarım mühendislerinin birbirine yakın toleranslara sahip parçalara dikkat etmesi
sağlanabilir. Bu yaklaşım, yedinci kural olan farklı bileşenlerden kaçınmak kuralının içine
gömülüdür. Bu kuralı uygulamanın en etkili yolu, eş zamanlı ürün geliştirme takımının bulunduğu
ortamdır. Burada tasarım ve imalat mühendisleri maliyeti ve hurda oranı yüksek parçaları imal
etmekten kaçınmak için parça tasarımında birlikte çalışırlar. Bu imalat mühendislerinin, kendi ve
tedarikçilerinin ekipmanlarının ve süreçlerinin kabiliyetleriyle ilgili bilgisinin çok iyi olmasını
gerektirir.
4- Genel Malzemelerin Kullanılması
Beşinci tasarım ilkesi, en çok işlenen malzemelerin kullanılmasıdır. Bu en basit anlamda çeşitli
bileşenlerin üretilmesinde şirket içinde veya şirketin tedarikçilerince, en çok işlenen ve süreçlere tabi
tutulan malzemelerin öncelikle tercih edilmesini ifade eder. Farklı veya çok yeni süreçlerden
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kaçınılmalıdır. Çünkü bu süreçler, maliyetleri ve çevrim zamanını artırırken kaliteyi ve güvenilirliği
azaltır.
5- Eş Zamanlı Mühendislik
Altıncı ve son tasarım ilkesi, imalat personeliyle işbirliğidir. Daha önceden tanımlandığı gibi
tasarım ekibinin imalat mühendisleri, kalite mühendisleri ve tedarik uzmanları gibi farklı
fonksiyonlarda görev alan personelden oluşması gerekir. Bu farklı disiplinlerdeki uzmanların, ürün
geliştirme sürecinde birlikte çalışarak, uygun tasarımları analiz etmeleri ve seçmeleri beklenir.
Geleneksel olarak “imal edilecek ürün tasarımını imalata verin, onlar bunu üretirler” yaklaşımıyla,
ürünün üretilmesi garantilenir. Ancak üretim maliyetleri ve pazara sunulma süreleri de çok fazla artar.
Açıklanması gereken üç kural (8,9,10) vardır. Özelliklerin kendi yerinde kullanılması, montajın
maliyetlerini ve çevrim zamanlarını düşürmeye yardımcı bir kuraldır. Doğal olarak bir arada
kümelenen veya benzer geometrik şekillere sahip parçalar montajdaki taşıma, sıraya koyma (dizme),
yeniden uyum sağlama ve denetim maliyetlerini düşürür. Otomatik montaj süreçlerinde, özelliklerin
kendi yerinde kullanılması montaj esnasında parçaların boyutlarının ayarlanmasında kullanılan
takımların ve fikstürlerin sayısını azaltır. Benzer şekilde özel takımlarla işlemeden kaçınma, karmaşık
yapılı montaj işlemleri içinde önemli bir kuraldır. Özel takımlarla işleme sadece diğer tasarım
elemanlarıyla veya parça geometrileriyle birleştirilemeyen özellikler için kullanılabilir. Özel takımların
kullanılması için tasarımların yapılması, kontrol edilmesi, stokların tutulması, bakımları, yedek
parçaları ve değişimlerin planlanması gibi faaliyetler düşünüldüğünde, montaj işlemlerinin çevrim
zamanı uzayacaktır. Son kural parçalara erişimi sağlamaktır. Bu tasarım boyunca parça boyutlarının
ayarlanmasına, parça değişikliklerine, bakıma, denetlemeye ve diğer erişebilirlik gereksinimlerine olan
ihtiyacı ifade eder. Burada önemli olan hususlardan biride ürün tasarım ekiplerinin müşterilerin
gelecekte ürünlerden beklentilerini belirleyebilmeleri için müşteri beklentilerine ulaşabilmeleridir.
Böylece günümüzde üründen beklenen en az ihtiyaçlarla gelecekteki beklentiler belirlenebilir.
İmalat ve montaj için tasarım ile ilgili olarak bahsettiğimiz ilkeler ve kurallar tasarım
sürecinde bütünleşik ve dengeli bir şekilde kullanılırlar. Bundan dolayı da tasarım ekiplerinin
organizasyonu işletmeler için önemli bir konudur.
Mühendislik Tasarımı

Mühendislik Tasarımı en eski disiplinlerden biridir. Bilgisayar uygulamalarının gelişmesiyle,
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bilgisayarlara dayanan yeni tasarım teknikleri bilgisayar destekli çizim, sonlu eleman analizleri, veri
tabanı yönetimi, tasarım optimizasyonu gibi mühendislik tasarımı konularında çok kullanılmaktadır.
Bununla beraber bütün bu tasarım metotları matematiksel modellere veya sayısal hesaplamalara
dayanmaktadır. Bunlar tasarımcıya sistem analizinde veya ekipman ( takım ) seçimini desteklerler,
fakat mühendislik tasarımının karar otomasyonunu destekleyemezler.
Mühendislik Tasarımı karmaşık bir yaratıcılık faaliyetidir. Genel anlamda tasarım süreci, ilkel
ihtiyaçları veya fikirleri mühendislik taslaklarına çevirmede (dönüştürmede) üç adımdan oluşur:
a.

Problemin tanımlanması

b.

Kavramsal tasarım

c.

Detaylandırılmış tasarım

Detaylandırılmış tasarımın sonucu; taslakları, spesifikasyonları ve sistemin veya ürünün
maliyetini içerir.
1.

Problemin Tanımlanması

Bir tasarım genellikle problemin tanımlanması aşamasından başlar. Problemin tanımlanmasının
amacı, müşterilerin ihtiyaçlarının tasarım spesifikasyonlarına dönüştürülmesidir ve tasarım problemi için
kullanışlı (faydalı) çözüm kümelerine ulaşmaktır.
Müşteri ihtiyaçları; karşılanacak ihtiyaçları ifade eder. Bu ihtiyaçların genelde pazardaki
rekabetten ve teknik gelişmelerden kaynaklandığı kabul edilir. Mevcut uluslararası rekabet, küresel
pazarlarda rekabet edebilecek yüksek kaliteli ürünleri, üretmeye yönlendirir.
Yükselen rekabetin ve teknolojik gelişmenin (Tam Zamanında Üretim ve Bilgisayar, Bütünleşik
İmalat gibi) sonucu olarak ürün hayat döngüsünün hızı kısalmıştır. Şekil 1’de problem tanımlama
aşamaları gösterilmiştir.
2.

Kavramsal Tasarım

Kavramsal Tasarım, detaylandırılmış tasarım için rehber görevi görecek mühendislik tasarısı
için bütün kavramları tanımlamayı amaçlar. Tasarım kavramının gelişmesinde (evriminde) [tasarım
sentezleri] uygulanır bundan dolayı yaklaşık bir karar, bir sonraki aşama olan detaylandırılmış tasarım
için mali kaynakları istenilen seviyeye getirebilir.
Kavramsal tasarım aşamaları, problemin tanımlanması aşamasında geliştirilen kullanışlı
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spesifikasyon (özellik) kümeleriyle başlar. Kavramsal tasarımın amacı önerilen alternatifler içinde
hangi tasarım içeriğinin en iyi olduğunu tespit etmektir. Şekil 2’de kavramsal tasarım aşamaları
gösterilmiştir.
3.

Detaylandırılmış Tasarım

Detaylandırılmış tasarım aşaması, kavramsal tasarım aşamasında belirlenen taslak ile başlar.
Bu tasarımın amacı test edilmiş tasarımın mühendislik tanımını yapmaktır. Bu aşama, açıkça ve fiziksel
olarak gerçekleştirilebilen tasarımda sonuçlanır. Tasarımın sonucu, tasarım talimatlarından bir prototip
üretilmesiyle sağlanır. Mühendis, prototipi test etmeye ihtiyaç duyar; sistem veya ürün üretime,
dağıtıma ve tüketime hazır oluncaya kadar prototipte ve tasarım talimatlarında gerekli revizyonları
veya yenilikleri yapar. Şekil 3’de detaylandırılmış tasarım aşamaları gösterilmiştir.

21

Şekil 8: Problemin Tanımlanması
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Şekil 9. Kavramsal Tasarım Aşamaları
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Şekil 10: Detaylandırılmış Tasarım Aşamaları

1) İmalat nedir tanımlayınız?

Bölüm Soruları

2) İmalat fonksiyonları ve mühendislik disiplinlerinin ilişkisi ve bütünleştirilmesini gösteren tabloyu
çiziniz?
3) Küçük ve orta ölçekli üretim partileri için imalat tesisinin temel fonksiyonları gösteren akışını
gösteren şemayı çiziniz?
4) İmalat süreçleri kaç temel kategoride sınıflandırılabilir ve kısaca her birini açıklayınız?
5) Malzeme ve Süreçlere Genel Bakış tablosunu incelediğinizde kompozit ve metalleri nasıl
karşılaştırabiliriz?
6) Bilgisayar Destekli Süreç Planlama nedir açıklayınız imalatla ilgisi nedir?
7) Ürün tasarımı nedir tanımlayınız?
8) Ürün tasarımı aşamalarını anlatınız?
9) Mühendislik tasarımı nedir açıklayınız?

2. ÖLÇÜLENDİRME, TOLERANSLAR VE YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ

2.1. Ölçülendirme
Ölçülendirmenin önemi ve gereği: Bir cismin biçimi görünüşlerle belirtildikten sonra bu görünüşler
üzerine gerekli ölçüler, yüzey kaliteleri, toleranslar ve açıklamalar eklenerek üretimi için gerekli teknik resim
tamamlanır.
Parçaların teknik resimlerini çizen ve ölçülendiren kişiler, yapım alet ve makinelerini yapım
metotlarını ve yapım anında işçinin hissedeceği ihtiyaçlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Böylece
ölçülendirme yaparken işlem sıraları, yapım metotları, atölye imkanları ve parçaların bitmiş hali zihinde
daha rahat canlandırılır. Sonuçta, ölçüler gerekli yerlere ve doğru olarak konulabilir.
Bu açıklamalardan sonra ölçü ve ölçülendirmenin tanımını şu şekilde yapabiliriz;
Ölçü: Bir ölçü rakamıyla bir ölçü biriminden meydana gelen fiziksel büyüklüktür.(TS 11398).
Ölçülendirme: Bir parçanın büyüklüğünü, yüzeyler arasındaki mesafelerini, girinti ve çıkıntılarının
yerlerini, yüzeylerin nasıl işleneceğini, malzeme cinsini vb. bilgilerin çizim üzerinde çizgiler, semboller,
rakamlar ve yapım bilgileri halinde ifade edilmesidir.
Ölçülendirme kuralları
1.

Verilen ölçüler, teknik resimde gösterilen cismin en son durumu için geçerlidir.

2. Gösterilen son durum cismin ham (işlenmemiş), yarı mamûl (yarı işlenmiş) veya mamûl (tam
işlenmiş) durumu olabilir.
3. Teknik resimde ölçülerin yerleştirilmesinde ve ölçü çizgilerinin sınırlarının belirtilmesinde teknik
resmin çizim şekli (elle veya bilgisayar destekli) etkili olabilir.
4. Özel durumlarda hangi ölçülerin verileceği teknik resmin kullanma amacına bağlıdır. Örneğin:
konstrüksiyon resmi, imalat resmi, ölçü ve kontrol resmi, montaj resmi vb.
5.

Bir ölçü zorunlu olmadıkça resim üzerinde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

6.

Bir eleman en açık şekilde hangi görünüşte belli oluyorsa, ölçüler o görünüşe konulmalıdır.

7. Görünüşlerde uzunluk ölçülerinin birimi yazılmaz. Ölçü birim; makinecilikte mm (milimetre)
cinsinden verilir. Farklı bir birimin kullanılması durumunda birim ölçüden sonra yazılmalıdır.
8.

Ondalık yazı türündeki ölçü rakamlarında ondalık işareti olarak virgül (,) kullanılmalıdır.

9. Matkap, rayba, delikler, vb. ölçülendirilirken
kullanılmalıdır.

mümkün olduğu kadar standart boyutlar

10. İşçiyi ve diğer ilgilileri hesap yapmaktan kurtaracak yardımcı ölçüler kullanılabilir, ancak
bu ölçülere tolerans verilmez ve ölçüler parantez içine alınır.
11. Görevle ilgili ölçüler resim üzerine doğrudan yazılmalıdır. Delik ve silindir biçimli parçalar
arasındaki uzaklıkların gösterilmesinde ölçüler eksenden eksene konulmalıdır.

12. Görevle ilgili olmayan ölçüler yapım ve kontrolü kolaylaştıracak şekilde konulmalıdır.
13. Açıklama yazıları yataya paralel az ve öz olarak yazılmalıdır.
14. İmalat sırasında kendiliğinden meydana gelen yerlere ölçü verilmemelidir.
15. Gerektiğinde tolerans verilecek ölçülere, toleransın konulması ve yazılması TS 450’ ye göre
yapılmalıdır.
Ölçülendirme elemanları
TS 11398/ Nisan 1994 standardına göre ölçülendirme elemanları olarakÖlçü çizgisi,
•

Ölçü bağlama çizgisi,

•

Ölçü çizgisi sınırlayıcısı,

•

Ölçü rakamı,

•

Tolerans sembolü,

•

Ölçü birimi,

•

Çeşitli işaretler

•

Kılavuz çizgileri kullanılmalıdır (Şekil 1).
Ölçü çizgisi sınırlayıcısı (ok)
Ölçü rakamı
Ölçü çizgisi

İşaret (çap)

Ölçü bağlama çizgisi

Ölçü rakamı

Kılavuz çizgisi
Sapmalar
Ölçü rakamı

Ölçü rakamı
Tolerans Sembolü

Şekil 1. Ölçülendirme Elemanları

Ölçü Çizgileri
Ölçü verilecek yerin uzunluğunu gösteren rakamların yazıldığı ve ölçü verilecek elemana paralel
çizilen sürekli dar inçe çizgilere, ölçü çizgisi denir. Bu çizginin kalınlığı resim üzerinde kullanılan çizgi
grubunun dar çizgisidir. Örneğin 0,5 grubu için en ince çizgi 0,25 mm dir.
Ölçü çizgilerinin kullanılmasıyla ilgili özellikler.
1- Ölçü çizgisi resmin büyüklüğüne göre görünüşün 8~12 mm dışına çizilmelidir. İki ölçü
çizgisi arasındaysa 7~10 mm aralık bırakılmalıdır (Şekil 2).
2- Uzunluk ölçüleri ölçülendirilen uzunluğa paralel çizilmelidir (Şekil 2).

P
Paralel

Paralel

Şekil 2. Ölçü çizgileri
3- Açı ve yay ölçüleri, açının tepe noktası ve yayın merkezi etrafında daire yayı olarak çizilmelidir
(Şekil 3).
4- 30° ye kadar açı ölçüleri açıortayına yaklaşık dik bir düz çizgi olarak çizilebilir (Şekil 3a)

Şekil 3. Açı ve Yay Ölçüleri
5- Koparılmış parçaların ölçülendirilmesinde ölçü çizgisi koparılmaz (Şekil 4).

6- Ölçü çizgileri, birbirleriyle, sürekli geniş çizgiler ve bağlama çizgileriyle kesişmemelidir (Şekil
5). Kesişme zorunlu olduğunda ölçü çizgileri koparılmamalıdır.

Şekil 4. Koparılmış Parçanın Ölçülendirilmesi

Şekil 5. Ölçü Çizgilerinin Kesişme Durumu
7- Ölçü Çizgisi,
•

Çap ölçülerinin gösterilmesinde (Şekil6a),

•

Görünüş veya kesit olarak bir simetrik cismin sadece yarısının gösterilmesinde (Şekil 6c),

•

Bir cismin yarım kesit olarak gösterilmesinde (Şekil 6d),

•

Merkez noktaları resim alanının dışında olan ölçülendirmelerde (Şekil 6e), kısa bırakılmalıdır.

Şekil 6. Ölçü Çizgilerinin Kısa Bırakılması
Ölçü Bağlama Çizgileri
Ölçü konacak yüzeylerin devamı olan sürekli dar çizgiye ölçü bağlama çizgisi denir. Bu çizgi
resimde kullanılan çizgi grubunun en ince çizgisidir. Örneğin; 0,5 grubu için dar çizgi 0,25 mm’ dir.
Ölçü bağlama çizgisinin kullanılmasıyla ilgili özellikler;
• Uzunluk ölçülerinde ölçü bağlama çizgileri, ilgili ölçü elemanlarına göre genellikle dik olmalıdır
(Şekil 7).
•

Ölçü bağlama çizgisi son ölçü çizgisinden 2~3 mm dışarıya uzatılır (Şekil 7).

•

Ölçü bağlama çizgisi sürekli geniş çizgiyle boşluk bırakmadan çizilmelidir (Şekil 7).

• Ölçü bağlama çizgileri mümkün olduğu kadar sürekli geniş çizgilerle ve ölçü çizgileriyle
kesişmemelidir (Şekil 7). Bu çizgilerin kendi aralarında kesişmesine izin verilir.

Şekil 7: Bağlama Çizgileri
•

Çevrelerin birbirini kesen uzantıları kesişme noktasını biraz aşacak şekilde çizilmelidir (Şekil 8a).

• Köşe kavislerinin ölçülendirilmesinde, ölçü bağlama
uzantılarının kesişme noktasından başlamalıdır (Şekil 8b).

çizgisi bunların çevre çizgilerinin

Şekil 8. Köşelerin Belirtilmesi
•

Ölçü bağlama çizgileri, uzantıları açıkça görülüyorsa koparılabilir (Şekil 1.9ab).

•

Sürekli geniş ve eksen çizgisi bağlama çizgisi olarak kullanılabilir (Şekil 1.9a).

• Açı ölçüleri için açının kolları uzatılarak ölçü bağlama çizgisi oluşturulmalı veya açının tepe
noktası uzatılmalıdır (Şekil 1.9b).

Şekil 9. Bağlama Çizgilerinin Kesilmesi
• Ölçü çizgisi sınırlayıcısı işaretlerinin (ok vb.) geniş çizgilerle kesişmesini önlemek için ölçü
bağlama çizgileri, ölçülendirilen elemana eğik (tercihen 60O) ve birbirine paralel konumda çizilmelidir (Şekil
10).

Şekil 10. Bağlama Çizgilerinin Eğik Çizilmesi
• Birbirinden uzakta bulunan aynı ölçü ve toleranstaki eşit şekil elemanları, açıklık olduğunda
birbiriyle ortak bir bağlama çizgisiyle birleştirilir (Şekil 11).

Şekil 11. Aynı Elemanların Birleştirilmesi
• Özel amaçlar için büyük çizgi kalınlığı kullanılan teknik resimlerde (örneğin baskı klişesi
resimlerinde) ölçü bağlama çizgileri dış ölçüler için çevre çizgilerinin dış tarafında ve iç ölçüler için iç tarafta
gösterilmelidir (Şekil 12).

Şekil 12. Kalın Çizgilerde Ölçülendirme
• Ölçü bağlama çizgileri iki görünüşü birleştirmemeli ve tarama çizgilerine paralel çizilmemelidir
(Şekil 13).

Şekil 13. İki Görünüş Arasında Bağlama Çizgisi

Ölçü Çizgilerinin Sınırlandırılması
Ölçü çizgilerinin, bağlama çizgileriyle birleştiği yere Şekil 14’ de görünen işaretler konur.

Şekil 14. Ölçü Çizgileri Sınırlayıcı Elemanları
Ölçü çizgilerinin ucuna çizilen işaretlerin (Dolu sivri ok, eğik çizgi vb.) büyüklükleri, TS 11398
standartlarında belirtilen ölçülerde yapılmalıdır. Teknik resimlerde yapılan ölçülendirmelerde genellikle
sivri ok kullanılır.
Ölçü Rakamları
Ölçülendirmede kullanılan yazı yükseklikleri ve yazı tipi TS 10841’ e göre B tipi dik yazı olmalıdır.
Ölçü rakamı yüksekliği resimde kullanılan geniş çizginin 5~7 katı kadar olmalıdır( h=2,5 veya 3,5 mm).
Genellikle okun uzunluğu kadar da alınabilir (l=h).
Kılavuz Çizgileri
Ölçülerin gösterilmesinde kullanılan kılavuz çizgileri görünüşlerden eğik olarak çıkarılmalıdır (Şekil
15).

Şekil 15. Çeşitli Kılavuz Çizgileri
İşaretler
Ölçülendirmede ölçü rakamları çeşitli işaretlerle birlikte kullanılabilir. TS 11398’ e göre bu
işaretler aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır (Şekil 16).

Şekil 16. Çeşitli İşaretler
Ölçülendirme Sistemleri
Herhangi bir parçanın şekli incelendiğinde çeşitli geometrik elemanlardan oluştuğu görülür. Bu
geometrik elemanlar, parça üzerinde dolu (çıkıntı) ve boşluk (kanal, delik vb.) şeklinde bulunurlar.
Ölçülendirmede bu şekillerin görevleri (fonksiyonları), nasıl üretileceği ve ölçüleceği göz önünde
bulundurulur. Dolayısıyla ölçülendirmede belli temel ölçülendirme sistemlerine göre hareket etme
zorunluluğu ortaya çıkar. Bu sistemler tek başlarına veya birlikte kullanılabilir. TS 11398’ e göre üç
çeşit ölçülendirme sistemi vardır.

Fonksiyonla (Görevle) İlgili Ölçülendirme
Görevli elemanlar, (bir parçanın yüzeyleri, kanal, set, çevre, vida vb.) ilgili oldukları
parçanın kullanılabilmesinde esas rolü oynarlar. Parçalar, bu özellikleri dikkate alınarak ölçülendirilirler.
Bu ölçülendirme sisteminde geometrik elemanların şekli ve birbirlerine göre konumlarının
belirtilmesi gerekir. Her elemanın ve parçanın büyüklük ve konum ölçüleri eksiksiz verilmelidir. Bu
özelliklerine göre ölçülendirilen bir parçada başlıca dört çeşit ölçü meydana gelir (Şekil 17).
•

Ana ölçüler

•

Şekil ölçüleri

•

Konum ölçüleri

•

Yardımcı ölçüler

Şekil 17. Fonksiyonel Ölçülendirme
Üretimle İlgili Ölçülendirme
Üretim için doğrudan gerekli ölçülerin, görevle ilgili ölçüler üzerinden hesaplanması gerekir.
Teknik resimlerde üretime yönelik ölçülendirme, üretim metoduna bağlı yapılır (markalama, çeşitli
talaş kaldırma yöntemleri, tornalama, frezeleme, dövme, dökme vb.).

Şekil 1.18’ de bir parçanın üretim resminin ölçülendirilmesi ve markalanması görülmektedir.

Şekil 18. Üretime Göre Ölçülendirme
Kontrolle İlgili Ölçülendirme
Gerekli görülen kontrolle ilgili ölçülerin teknik resimde verildiği ölçülendirme sistemidir. Kontrolle
ilgili ölçülendirme, ilgili kontrol metotlarına bağlıdır.
Şekil 1.19’ da parçanın kumpasla kontrol edilmesi esasına göre yapılan bir ölçülendirme
görülmektedir.

Şekil 19. Ölçmeye Göre Ölçülendirme

2.2. Toleranslar
Toleransın Tanımı: Günlük konuşmalarımızda tolerans kelimesini hoşgörü (İzin verilen hata payı)
anlamında kullanmaktayız. Makine imalatında ise; bir iş parçasının montaj edildiği yerde görevini
yapabilecek şekilde, belirli sınır ölçüleri içinde yapılması işlemine tolerans denir. İmalatta iş parçasının
tam ölçüsünde üretilmesi zor ve gereksiz özellikle seri imalatta teknik resmi verilmiş bir makine parçasına
ait ölçülerin özel aletler, iş kalıpları, otomatik makineler, mastarlar, çok becerikli işçiler ve hatta robotlar
kullanmak suretiyle dahi tam olarak elde edilmesine imkân yoktur. Elde edilen ölçü çizimde verilen
ölçülerden biraz büyük veya biraz küçük olabilir. İşte bu iki sınır ölçüsü arasındaki fark tolerans değeridir.
Makine imalatında tolerans miktarını seçmek mühendis, teknisyen veya makine ressamının işidir.
Ölçülerde küçük tolerans değeri seçmek kaliteyi yükseltir; ancak maliyeti arttırır, büyük tolerans değeri
seçmek ise maliyeti azalmasına karşın kaliteyi düşürür. Bu nedenle tolerans değerleri standartlaştırılmıştır.
Makine Parçalarına Tolerans Verme Gereği
Birbirleriyle değiştirilebilen yedek parça imal etme zorunluluğu, toleransların verilmesinin en
önemli nedenlerinden biridir. Çünkü bu makinenin bozulan bir parçasının sökülüp yerine aynı özelliği
taşıyan ve piyasadan hazır olarak kolaylıkla temin edilebilen yenisinin takılması, böylece makinenin kısa
zamanda çalışır hale getirilmesi çok önemlidir.
Resimler üzerinde belirtilen ölçülerin makine imalatında tam olarak elde edilememesinin nedenleri
şöyle sıralanabilir:
Makine ve Avadanlık Hataları: Üretimde kullanılan makine yıpranmış, çalışma hassasiyetini
kaybetmiş olabilir. Ya da avadanlıkların makineye bağlantı ilişkisi düzgün değildir. Makine ve avadanlıkların
uyumlu çalışmaması sonunda elde edilen iş parçası istenen ölçüde olmayabilir.
Ölçü Aletleri Hataları: Sürekli kullanılan ölçü aletleri yıpranarak hassasiyetlerini kaybetmiş olabilir.
Bu nedenle hatalar meydana gelebilir.
Isı ve Işık Hataları: Üretimde kullandığımız ölçü aletleri özel alaşımlı metallerden yapılmıştır.
Bu alaşımların ısı iletkenlikleri yüksektir. Ölçüm yapan kişinin sıcaklığı ölçme işlemini etkiler. Ölçüm
yapılacak yerdeki sıcaklık ortalama 20°C olarak kabul edilmiştir. Ayrıca ölçüm yapılacak yerde ışık
şiddeti ve yönü hataların oluşmasına sebep olabilir. Işık yönünün yanlış olması gölge oluşmasına, dolayısıyla
hataların meydana gelmesine sebep olur.
Kişisel Hatalar: Ölçme işlemini yapan kişilerin sağlık durumlarından kaynaklanan (Ruhi,
bedensel, görme özrü vb.) hatalar işçinin mesleki becerisi, parçaların temizliği, ölçü aletlerinin yanlış
kullanılması vb. çeşitli ölçü hatalarına yol açar.
Bu nedenlerden dolayı her ölçü parçanın çalışmasını aksatmayacak hata miktarlarını belirtmek
üzere çeşitli şekillerde ifade edilen toleransları taşımalıdır.
Parçaları boyut ölçülerine tolerans konulabildiği gibi şekil ve konumlarda toleranslandırılabilir.
Buna göre toleranslar 2 grupta toplanır:


Boyut (ölçü) toleransları



Şekil ve konum toleransları

Boyut Toleransları
Genel Tanımlar
Boyut : Bir uzunluğun, seçilen birim cinsinden değerini gösteren sayıdır. T.S 88’e göre boyut, bir
resim üzerine yazıldığı zaman, ölçü adını alır.
Sıfır çizgisi(0) : Esas ölçüden geçer. Ölçüler buna göre değerlendirilir.
Esas ölçü(E) : Sınır ölçülerinin tanımlanmasında referans alınan ölçüdür. Nominal ölçü ya da
anma ölçüsü de denir.
Üst sapma(ES, es) : Sapma üst değeri. Deliklerde ES, millerde “es” olarak gösterilir. Alt sapma(Eİ,
ei) : Sapma alt değeri. Deliklerde Eİ, millerde “ei” olarak gösterilir.
En Büyük Ölçü(EBÖ) : İki sınır boyutunun en büyüğüdür. Esas ölçü ile üst sapmanın toplamına
eşittir. Deliklerde EBÖ = E+ES, millerde EBÖ = E+es formülü ile hesaplanır.
En Küçük Ölçü(EKÖ) : İki sınır boyutunun en küçüğüdür. Esas ölçü ile alt sapmanın toplamına
eşittir. Deliklerde EKÖ=E+Eİ, millerde EKÖ=E+ei formülü ile hesaplanır.
Tolerans(T) : En büyük ölçü ile en küçük ölçü arasındaki farktır. Tolerans, işareti olmayan
mutlak bir değerdir.
T = EBÖ – EKÖ formülü ile hesaplanır.
Tolerans Birimi(İ) : Ana ölçülere ait toleransların hesaplanması için İ harfiyle gösterilen ve
mikrometre ile belirtilen bir birim kabul edilmiştir. (1μm=0,001mm)

Şekil 20. Tolerans ile ilgili genel kavramlar

Şekil 21. Tolerans kavramlarının bir arada gösterilmesi Sapmaların Ölçü Çizgileri Üzerinde
Gösterilmesi
Sapma değerleri sıfır çizgisi denen bir çizgiden verilir. Sıfır çizgisi esas ölçüden (E den) geçer.
Sapma değeri (+) değerli ise sıfır çizgisinin üst tarafında (-) değerli ise alt tarafındadır. Sapma
değerlerinin her ikisinin de (+) veya (-) işaretli olması mümkündür. Sapmanın değeri sıfır ise işaret konmaz.

Şekil 22. Sapma değerlerinin gösterilmesi

Boşluk-Sıkılık
Boşluk(B) : Parçalar birleştirilmeden önceki mil ve deliğin ölçüleri arasındaki (+) farktır.
En Büyük Boşluk (EBB) : Deliğin en büyük ölçüsü ile milin en küçük ölçüsü arasındaki (+)
pozitif farktır.
En Küçük Boşluk (EKB) : Deliğin en küçük ölçüsü ile milin en büyük ölçüsü arasındaki (+)
pozitif farktır.

Şekil 23. Boşluk kavramı
Sıkılık (S) : Parçalar birleştirilmeden önceki mil ve delik ölçüleri arasındaki (-) farktır.
En Büyük Sıkılık (EBS) : Deliğin en küçük ölçüsü ile milin en büyük ölçüsü arasındaki (-)
negatif farktır.
En Küçük Sıkılık ( EKS) : Deliğin en büyük ölçüsü ile milin en küçük ölçüsü arasındaki (-)
negatif farktır.

Şekil 24. Sıkılık kavramı
Yüzey İşleme İşaretleri
Parça Görevine Uygun Yüzey İşleme İşareti Koyma Gereği
Makine parçalarının yapımı için görünüşlerin çizilmesi, ölçülendirilmesi yalnız başına bir anlam
ifade etmez. Yalnız o parçayı ölçü ve biçim ile tanıtmış olur. Parçanın düzgün çalışabilmesi ve işlevini
yapabilmesi için yüzeylerin düzgün işlenmesi gerekir. Parçanın hangi tezgâhta yapılacağının, yüzey
durumlarının hangi nitelikte olacağının resimler üzerinde sembol, işaret ve kelimelerle bilgi olarak ifade
edilmesi gerekir. Aksi takdirde imalat sonrası parçalar uyumlu bir şekilde çalışmaz ve uzun ömürlü
olmazlar. Oysa gelişen teknolojiden insanların beklentisi randımanı yüksek, sessiz ve uzun ömürlü makineler
kullanmaktır. Bu nedenlerden dolayı imalat resimlerinin üzerinde mutlaka parçanın çalışma şartlarına
göre yüzey işleme işaretleri konulmalıdır. Bu işaretler TS 2040 (Şubat 1999) standardına göre resimlere
uygulanır.
Esas Sembol (İşaret)
Gösterilen ilgili yüzeye 60˚ eğimli farklı uzunluklarda iki çizgiden meydana gelir. Bu semboller
tek başına “ele alınan, işlem gören yüzey” anlamında olup yüzey pürüzlülüğü hakkında bilgi vermez (Şekil
25).

Şekil 25. Genel sembol

Talaş Kaldırılan Yüzey Sembolü (İşareti)
Talaş kaldırma işlemi gerektiğinde esas sembole bir yatay çizgi eklenmelidir. Bu sembol sadece
“talaş kaldırılan yüzey” anlamında olup yüzey pürüzlülüğü hakkında bilgi vermez (Şekil 26).

Şekil 26. Talaş kaldırılan yüzey sembolü
Talaş Kaldırılmayan Yüzey Sembolü İşareti
Bir talaş kaldırma işlemine izin verilmediğinde, esas sembolün içine bir daire eklenmelidir. Bu
sembol bir sonraki yapım aşamasında, talaş kaldırma veya nakşa bir suretle yapılmış olup olmamasından
bağımsız
olarak çıkan bir yüzeyin olduğu gibi kalmasını göstermek için bir işlem resmi üzerinde de
kullanılabilir. Ancak herhangi bir bilgi vermez (Şekil 27).

Şekil 27. Talaş kaldırılmayan yüzey sembolü
Özel Durumlarda Kullanılan Sembol (İşaret )
Özel yüzey durumu bilgilerinin gösterilme zorunluluğu olduğunda ilgili grafik sembollerin uzun
koluna bir yatay çizgi eklenmelidir (Şekil 28). Bu yatay çizgi üzerine yüzeye uygulanılacak özel işlemler
(Raybalama, raspalama, sertleştirme vb.) yazılır.

Şekil 28. Özel durum sembolleri
Tüm Yüzeylerin Gösterilmesinde kullanılan Sembol (İşaret)
Bir parçanın bütün yüzeyleri aynı yüzey durumunu gerektirdiğinde, grafik sembollere bir
daire eklenmelidir (Şekil 29).

Şekil 29. Tüm yüzey sembolleri
Grafik Sembollere (İşaretlere ) Eklenen Bilgiler
Yüzey durumlarına göre grafik sembole eklenilecek değişik bilgiler TS’de aşağıdaki gibi
belirtilmiştir (Şekil 30).

Şekil 30. Eklenecek Bilgiler
• Ra sembolüyle beraber μm cinsinden pürüzlülük değerleri veya μm cinsinden uygun değerleri
ile birlikte pürüzlülük sembolleri*
•

Üretim metodu, işleme, kaplama veya üretim işlemine ait diğer kurallar vb.

• İlgili sembolle birlikte μm cinsinden dalgalılık veya mm cinsinden örnek uzunluğu (TS 6212
– ISO 4288)’e uygun olduğunda Ra, Ry ve Rz için bu değer çıkarılmalıdır.

•

İşleme izlerinin yönü

•

İşleme payı (ISO 10135)

•

Ra dan başka sembollü ile beraber μm cinsinden pürüzlülük değerleri

* : Ra dışındaki pürüzlülük değerleri şimdilik (f) alanında gösterilecektir.
Yüzey Pürüzlülüğü
Makine yapımında beraber çalışan yüzeylerin birbirine göre çalışma durumları yaptıkları görevler
bakımından çok önemlidir. Birbiriyle sürterek çalışan yüzeylerin hassasiyet dereceleri makinenin çalışma
sırasında makinenin randımanını etkiler. Yüzeyleri düzgün olmayan makine parçaları çalıştıkları yerlerde
gürültülü çalışırlar ve çabuk yıpranır. Hassas ve amacına uygun işlenmiş parçalar ise uyumlu çalışır
makinenin verimini arttırır. İmalatta meydana gelen parçanın yüzeyindeki şekil ve dalgalanmalara
pürüzlülük adı verilir. Pürüzlülük değeri parça üzerinden profilmetre denilen bir cihazla μm olarak bulunur.
Şekil 31’de parçanın yüzeyindeki şekil ve dalgalanmalar gösterilmiştir.

Şekil 31. Parça yüzeyindeki şekil ve dalgalanmalar L : Sınırlandırılan uzunluk (mm)
H : Geometrik profil üst sınırı
M : Profil ortalama çizgisi
Ra : Ortalama pürüzlülük değeri (μm)
Rt : Pürüzlülük yüksekliği (μm)
Rmax: En büyük pürüzlülük değeri (μm)

Pürüzlülük Değerleri ve Pürüzlülük Sınıf Numaraları
İmalat sonrası parça yüzeylerinin tamamı aynı özelliklerde olmayabilir. Maliyetin artmaması için
yüzeyler, gerektiği kadar düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Uygulamalarda farklılıkları önlemek için yüzey
kaliteleri standart hale getirilmiştir ve ISO 1302/1992 ve TS 2040/Şubat 1999’la açıklanmıştır. Bu
standartlara göre 12 çeşit yüzey kalitesi belirlenmiştir. Ra aritmetik ortalama pürüzlülük değerlerine karşı
gelen pürüzlülük sınıf numaraları aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

Yüzey Pürüzlülüğünün Gösterilmesi
Pürüzlülük değerlerinden olan Ra aritmetik ortalama sapma değeri Şekil 30’da verilen ilgili
sembolün “a” ile gösterilen alanında Şekil 32’deki gibi açıklanır.

Şekil 32. Yüzey pürüzlülüğünün gösterilmesi

İmalat Metodunun Belirtilmesi
İmalat metodu, işleme, kaplama veya imalat işlemine ait diğer kurallar ilgili sembolün “b” ile
gösterilen alanına yazılır.
İstenen yüzey durumu belli bir imalat metoduyla elde edilmek mecburiyetinde olduğunda, bu
metot, grafik sembolün uzun koluna eklenen yatay çizginin üzerine sonu “-mış” ekiyle biten kelimelerle
belirtilir (tornalanmış, frezelenmiş, kromlanmış vb. ) (Şekil 33).

Şekil 33. İmalat metodunun belirtilmesi
Yazının yazılması için yeterli yer olmadığında yatay çizginin üzerine bir çizgi daha çizilebilir (Şekil
34).

Şekil 34. İmalat Yönteminin Gösterilmesi
Esas Uzunluk ve Dalgalılığın Belirtilmesi
İlgili sembolle birlikte dalgalılık (Wt) ve örnek uzunluk (kontrole esas ) değeri (L), sembolün “c”
ile gösterilen alanına yazılır (Şekil 35). Esas uzunluk değerleri TS 6212’ye göre 0,08 – 0,80 – 8 – 0,25 – 2,5
ve 25 mm serilerinden biri olarak seçilir.

Şekil 35. Esas uzunluk ve dalgalılığın belirlenmesi
Yüzey Yapılışına Ait Özelliklerin Gösterilmesi
İşlemeyle meydana gelen yüzeyin yapılışını ve özellikle izlerin doğrultusunu belirtmek gerektiğinde
ilgili sembol, yüzey durumu sembolünün “d” alanına yazılmalıdır (Şekil 36).

Şekil 36. Yüzey yapılışına ait özelliklerin gösterilmesi
Standartlara göre izlerin şekil ve yönlerini belirtmek üzere kullanılan semboller (Paralel, dik, çapraz
vb. ) ve açıklamalar Şekil 37’de verilmiştir.

Şekil 37. İşleme işaretleri izleri (Semboller)
İşleme Paylarının Gösterilmesi
Özellikle döküm ve dövme işlemleriyle elde edilen parçalarda işlenecek aşırı kalınlık değerinin
belirtilmesi gerektiğinde bu değer ilgili sembolün “e” ile gösterilen yerine mm cinsinden Şekil 38’de
görüldüğü gibi yazılmalıdır.

Şekil 38. İşleme paylarının gösterilmesi
Birim Sistemleri
Günümüzde kullanılan çeşitli birim sistemleri vardır. Bunlardan en yaygın olanları Uluslararası
Birim Sistemi (SI), İngiliz Birim Sistemi (BG) ve ABD birim sistemidir.
Uluslararası Birim Sistemi (SI)
Dünyada en yaygın olarak kullanılan birim sistemidir. SI birim sistemi yedi temel birim
üzerine kurulmuştur. Bunlar;
Fiziksel Büyüklük Birim

Simge

Uzunluk

metre

m

Kütle

kilogram

kg

Zaman

saniye

s

Elektrik Akım
Şiddeti

amper

A

Sıcaklık

kelvin

K

Madde Miktarı

mol

mol

Işık Şiddeti

candela

cd

Mühendisler tarafından sıklıkla kullanılan SI birimleri aşağıdaki gibidir.

Metrik Sistem
Metrik sistem, Fransız Devriminin ortasında Fransa’da geliştirilen ve uzunluk birimi
olarak metreye dayanan ondalık sistemdir. Önce metre üzerine, daha sonra metre ve kilogram
üzerine tanzim edilen uzunluk ve kütle ölçü birimlerinin ve bunların küçük ve büyük ondalık
taksimatlı büyüklüklerin sistemine daha sonraları, zaman birimi olarak saniye de ilave edilmiştir.
Metrik Ölçü birimlerinin desimal (ondalık) büyüklükleri ve desimal küçük kısımları : (bu
kavramlar SI Uluslararası Birim Sisteminde de aynıdır.)

İngiliz Birim Sistemi (BG)
BG birim sisteminde de kullanılan temel ölçülerin ilk üçü Kütle, Uzunluk ve Zamandır.
Ancak bu ölçülerden ilk ikisinin birimleri farklıdır. Bunlar;
•

Kütle birimi Pound (Lb)

•

Uzunluk birimi Feet (ft)

•

Zaman birimi Saniye (Sn)

İngiliz birim sistemde, Isı birimi Fahrenheit (0F) ya da mutlak sıcaklık derecesi Rankine
(0R) cinsinden ifade edilir. Fahrenheit ile Rankine arasındaki ilişki aşağıdaki gibi verilir:
0

R = 0F + 459.67

Fahrenheit ve Celsius arasındaki ilişki aşağıdaki gibi verilir:

Rankine ve Kelvin arasındaki ilişki aşağıdaki gibi verilir:

Amerikan Ölçü Birimi
Amerika Birleşik Devletlerindeki pek çok mühendisin kullandığı birim sitemidir. Uzunluk
birimi= foot (ft) = 0,3048 Metre
Ağırlık Birimi=libre (lbm) = 0.453592 Kilogram Zaman birimi = Saniye
Birim sistemlerinin dönüşüm tablosu aşağıdaki gibidir.

Birimi Dönüşümü
Birim dönüşümleri mühendislikte çok önemli yere sahiptir. NASA Mars Climate Orbiter
adlı bir uzay aracını, proje üzerinde çalışan iki grup mühendisin hesaplamalarını uygun birimlerle
yapmaması sebebiyle kaybetti. NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı tarafından yürütülen bir
iç değerlendirmeye göre, "Colorado Mars climate Orbiter uzay ekibi ve California navigasyon
ekibi arasında bir bilgi transferinde gerçekleşen hata uzay aracının kaybına yol açtığı tespit
edilmiştir. Görüldüğü gibi şimdinin mühendislik öğrencileri daha ilerde de mühendisler olarak
analiz yaparken birim dönüşümlerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Aşağıdaki örnek bir birim sistemden
diğerine geçerken atılması gereken adımları göstermektedir.
Örnekleri çözerken aşağıdaki tablolardan faydalanabilirsiniz.

Örnek: 6 feet ve 1 inç boyunda ve 185 pound force (Lbf) ağırlığındaki bir kişi 25
millik bir mesafe boyunca saatte 65 mil hızla araba kullanmaktadır. Hava sıcaklığı 800 F ve
yoğunluğu 0.0735 lbm/ft3 olarak ölçülmüştür. Soruda geçen tüm birimleri SI birim sistemine
dönüştürün.
Kişinin Boyu;

veya

Kişinin ağırlığı;

Araba Hızı;

veya

Seyahat mesafesi

Hava sıcaklığı

Havanın yoğunluğı

Örnek:


Alan değeri olan A’yı cm2 cinsinden ve m2 cinsine çeviriniz.



Hacim değeri olan V’yi mm3’ten m3 cinsine çeviriniz.



Atmosfer basıncı olan P’yi N/m2 den lbf /in2 cinsine çeviriniz.



Suyun yoğunluk değeri olan p’yi kg/m3 ‘ten lbm/ft3 cinsine çeviriniz.

Boyut Homojenliği
Mühendislik analizinde kullanılan formülleri tamamen anlamak için gereken bir diğer
kavramda boyut homojenliğidir. Peki bu ne demek? 6 feet uzunluğundaki bir kişiye 185 lbf
olan boyuna ve 98 0F olan vücut sıcaklığına ekleyebilir miyiz? Tabii ki hayır! Böyle bir

hesaplamanın nasıl bir sonucu olabilirdi? Bundan dolayı eğer L=a+b+c formülünü kullanıyorsak
sol taraftaki L bir uzunluk ölçüsü ise sağ taraftaki değerlerde uzunluk ölçüsü olmalıdır!
Aşağıdaki örnek bir mühendislik formülünün boyut homojenliğinin kontrolünün nasıl
yapılacağını gösterir.
Örnek:

Şekil (a) sorudaki demir çubuk (b) Bir katı malzeme içinden ısı transferi
5- Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi sabit bir yük sabit kesitli bir çubuğa
uygulandığında çubuğun uç kısmında meydana gelen sehim miktarı aşağıdaki ilişki ile gösterilir.

d = çubuğun ucundaki sehim, metre (m) P=uygulanan yük, Newton (N)
L= çubuğun boyu, metre (m)
A= Çubuğun kesit alanı, metre kare (m2) E = Malzemenin elastiklik katsayısı
Elastiklik katsayısı birimi nedir?
Yukarıdaki eşitliğin boyut homojenliğini içermesi için sağ taraftaki birimler ile sol
taraftaki birimler aynı olmalıdır. Aşağıda gösterildiği gibi bu eşitlikte Elastiklik katsayısı
biriminin N/m2olması gereklidir.

6-

Katı malzemelerde ısı transfer kanunu; Fourier’s kanunu

Q= ısı transfer oranı
K= katı malzemenin termal iletkenliği W/m.0C A= alan, m2
T1 -T2 = ısı farkı, 0C
L=malzemenin kalınlığı , m

Sembolik Çözümlerin Sayısal Karşılığı
Mühendislik dersleri almak için iki önemli noktanın farkında olmak gerekir.
•

Temel kavram ve prensipleri anlamak

•

Gerçek fiziksel problemleri (durumları) çözmek için onların nasıl uygulanacağını

bilmek
Mühendislikte ödev problemler genellikle ya bir sayısal ya da sembolik bir çözüm
gerektirir. Sayısal çözüm gerektiren sorunlar için, veri verilir. Buna karşılık, sembolik
çözümlerde gerekirse adımlar ve son cevap, verilerin yerine değişkenlerle gösterilebilir.
Aşağıdaki örnek, sayısal ve sembolik çözümleri arasındaki farkı gösterecektir.
Örnek:
Gösterilen hidrolik sistem tarafından kaldırılabilir yük belirleyin. Gerekli bilgilerin tümü,
Şekil 'de gösterilmiştir. Bu örneğin amacı, basınç alan ve kuvvet arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktan çok sayısal ve sembolik bir çözüm arasındaki farkı ortaya koymaktır. Bu soruyu
çözmek için kullanılan kavramlar,

F=kuvvet, m= kütle, A= alan, g=yer çekimi ivmesi (9.81 m/s2)

3. MALZEME

3.1. Malzeme Seçiminin Önemi
Günümüzde 70.000 demir esaslı malzeme (özellikle çelik) olmak üzere 100.000’den
fazla kullanılan geniş bir malzeme spektrumu vardır. Kullanılan her bir malzemeyi ayrı ayrı
saydığımızda bir traktörde 15-20 bin, bir otomobilde 20-25 bin, bir tankta 40 bin, bir uçakta
100 bin ve bir denizaltıda 120 bin adet malzeme bulunmaktadır. Çok sayıda malzemenin bir
araya getirildiği bu karmaşık sistemlerin her biri önemli görevleri yerine getirmektedir.
Dolayısıyla bu malzemelerin doğru ve bulundukları yerdeki şartlara uygun seçilmesi çok
önemlidir. Aksi takdirde çalışma sırasında sistemin söz konusu parçası kırılıp can ve mal
kaybına sebep olabilir.
Malzeme Seçiminde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Temel Unsurlar

3.2. Malzemelerin Sınıflandırması
Günümüzde kullanılan malzemeler başlıca dört ana grupta toplanabilir. Bunlar;

M a lz e m e le r in S ın ıfla n d ır ılm a s ı

M e t a lik m a lz e m e le r

S e r a m ik m a lz e m e le r

P o lim e r ik m a lz e m e le r

K o m p o z it m a lz e m e le r

Metalik Malzemeler
Demir (Fe), alüminyum (Al), bakır (Cu), çinko (Zn) vb. gibi saf metaller veya çoğunlukla
bu metallerin kendi aralarında veya metal olmayan bazı elementlerle meydana getirdiği homojen
karışımlar olan alaşımlar {Mesela çelik (Fe-C alaşımı), pirinç (Cu-Zn alaşımı) gibi} bu grubu
meydana getirirler. Yüksek mukavemet, rijitlik, şekillendirilebilirlik ve darbe direnci ile yüksek
elektrik ve ısı iletim kabiliyetine sahip malzemelerdir. Bu sebeple, yapı ve yük taşıma
uygulamalarında kullanılan yegane malzeme grubudur. Aynı veya benzer tür atomların
karışımından meydana gelen metallerde metalik bağ vardır. Kütle içinde bulunan serbest
elektronlar nedeni ile termal ve elektriksel iletkenlikleri yüksektir. Serbest elektronlar
üzerlerine düşen ışığı yansıtırlar. Bu nedenle saydam olamazlar. Metaller parlatılarak yansıtıcı
(reflektör) olarak kullanılmaya elverişlidirler. Özgül ağırlıkları yüksektir, genellikle 7
gr/cm3’den fazladır (Al, Mg ve Ti hariç). Sürekli elektron bulutu içinde bulunan atomların

çevreleri benzerdirler, kuvvet etkisinde yer değiştirebilirler. Dolayısıyla metaller, genellikle
plastik şekil değiştirme yeteneğine sahiptirler. Metallerin elastisite modülleri ve
mukavemetleri yüksektir. Çoğunlukla sünektirler, plastik şekil vermeye elverişlidirler. Ayrıca
alaşımlandırma, soğuk şekil verme ve ısıl işlemle sertlik ve mukavemetleri arttırılabilir.

Seramik malzemeler
Genellikle, metallerle metal olmayan elementlerin oluşturduğu A12O3, MgO, SiO2,
Al2Si2O5(OH)4 gibi inorganik kimyasal bileşikler veya bu bileşiklerin cam, tuğla, beton,
porselen, aşındırıcılar gibi adlar taşıyan karışımları, seramik malzemeler grubunu meydana
getirirler. Elektrik ve ısı iletkenlikleri zayıf, basma mukavemetleri ve sertlikleri yüksek,
şekillendirilebilirlikleri ve darbe dayanımları ise zayıf olan malzemelerdir. Bu sebeple
seramikler, yapı ve yük taşıma uygulamalarında metallerden daha az kullanılırlar. Fakat korozyon
ve yüksek sıcaklık dirençlerinin yüksek oluşu, arzu edilen optik, elektrik ve ısı özelliklerine
sahip olmaları seramikleri vazgeçilmez kılmaktadır.

Polimerik Malzemeler
Karbonun başta hidrojen olmak üzere, oksijen, azot, klor gibi metal olmayan
elementlerle oluşturduğu organik bileşiklerdir. Tabi ve yapay olmak üzere iki gruba ayrılır.
Yapay organik malzemelere kısaca plastikler (polimerler) denir. Tabii organik malzemeler olan
ağaç, deri, kauçuk vb. malzemeler ile polistren (PS), polietilen (PE), naylon (polyamid), polivinil
klorür (PVC), fenolikler vb. gibi plastikler örnek olarak gösterilebilir. Bazı plastikler
(termoplastikler) mukavemetleri zayıf, termal kararsız, darbe dayanımı yüksek, süneklik ve
şekillendirilebilirlikleri mükemmel iken bazı plastikler (termoset plastikler) sert, gevrek, termal
kararlı bir durum sergilerler. Polimerler, elektrik ve ısı iletkenlikleri düşük, hafif ve korozyon
dirençleri mükemmel malzemelerdir. Polimerler üretiminin bir aşamasında, plastik olarak
kolayca biçimlendirildiklerinden bunlara plastikler de denir. Plastik, polimer hammaddesinin
gerek şekillendirme aşamasında gerekse kullanım esnasında bir takım özelliklere sahip olması

için bazı katkı maddeleri (Plastikleştiriciler, yağlayıcılar, renk vericiler, UV stabilizatörü vs.)
ile karıştırılıp, uygun bir yöntemle şekillendirme sonrası elde edilen ürüne denir.

PE Poşetler

PS levha (Köpük)

Lastik

PVC boru

ÜF Elektrik prizi

Kompozit Malzemeler
Adından da anlaşılacağı gibi kompozit malzeme, özellikleri farklı birden çok malzemenin
bir araya gelmesi ile meydana gelen yeni bir malzemedir. Farklı özellikteki malzemelerin
bir araya getirilerek, arzu edilen özelliklere ulaşılması, malzemeden beklenen performansın elde
edilebilmesi, kompozit malzemelere yönelişi hızlandırmıştır. Mesela çelik takviyeli beton,
cam elyaf takviyeli plastik ve naylon takviyeli kauçuk, kobalt metali ile bağlanmış tungsten
karbür tanecikleri kompozit malzemelerdendir.

Sert Metal kesici uç Radyal oto lastiği OSB (Yönlendirilmiş şerit tahta) levha
endüstriyel malzemelerin uygulama alanları ve özellikleri

Bazı

3.3. Malzemenin Yapısı
Malzemenin yapısı farklı düzeylerde düşünülebilir. Bunların hepsi de son ürünün
özelliklerini doğrudan etkiler. En küçük düzeyde, malzemeyi meydana getiren bireysel
atomların yapısı söz konusudur. Atom çekirdeğini kuşatan elektronların dizilişi malzemenin;
elektrik, manyetik, termal, optik davranışları ile beraber korozyon direncini de etkilemektedir


Atomik yapı ve elementler



Atomlar ve moleküller arası bağlar



Kristal yapılar



Kristal olmayan (Amorf, biçimsiz) yapılar



Mühendislik malzemeleri

İmalatta malzemeler neden önemlidir? İmalat bir dönüşüm sürecidir:
1.

Dönüşüme uğratılan malzemedir.

2. Malzeme; kuvvet, sıcaklık ve diğer süreç parametrelerine tabi tutulduğunda
operasyonun başarısını belirleyen malzemenin davranışıdır.
Atomik Yapı ve Elementler


Maddenin en temel yapısal birimi atomdur.

Her atom, pozitif yüklü çekirdek ve etrafında dönen yeterli sayıda negatif yüklü
elektronlardan oluşur, böylece denge sağlanmıştır.




100’ den fazla element vardır ve bunlar bütün maddelerin kimyasal yapı

bloklarıdır

Elementlerin periyodik tablosu
Atomlar ve Moleküller Arası Bağlar
Atomlar, molekül içinde birbirlerini çeşitli bağlarla bir arada tutarlar.
Birincil Bağlar – genellikle molekülleri oluşturan bağlardır.
İkincil Bağlar – genellikle moleküller arası çekim kuvvetinden oluşur. Birincil bağlar
ikincil bağlara göre daha kuvvetlidir
Birincil Bağlar
Değerlik elektronların değiş tokuşunu gerektiren, atom-atom arası güçlü çekim
olarak tanımlanır.
Bunlar:
1.

- İyonik Bağlar

2.

- Kovalent Bağlar

3.

- Metalik Bağlar

İyonik Bağ
Element atomları; en dış kabuktaki elektron sayısını 8’ e tamamlamak için en
dıştaki elektronunu/elektronlarını, elektron almaya eğilimli atomlara verirler.

Birincil bağın 3 çeşidi: (a) iyonik bağ
Kovalent Bağ
En dış kabuklarındaki elektron sayısını 8’ de sabitlemek için elektronlar, atomlar
arasında ortak kullanılır.(e- transferinin aksine)

Birincil bağlar :(b) kovalent bağ
Metalik Bağ
Atomların en dış kabuklarındaki elektronları ile oluşturdukları elektron bulutu ve
bu elektronlar arasındaki çekim kuvveti

Birincil bağlar: (c) metalik bağ
İkincil Bağlar

Birincil bağlar atom-atom arası çekim kuvvetini kapsarken, ikincil bağlar moleküller
arası çekim kuvvetini kapsar. İkincil bağlarda elektron transferi veya ortaklığı söz konusu
değildir ve bağlar birincil bağlardan daha zayıftır.
Üç çeşittir:
1- Dipol kuvvetleri
2- London kuvvetleri
3- Hidrojen bağları
Dipol Kuvvetleri
•

Eşit ve zıt elektrik yüklü iki atomdan oluşan moleküllerde ortaya çıkar.

•

Her molekül dipol formları yüzünden diğer molekülleri çeker.

İkincil bağ çeşitleri: (a) dipol kuvvetleri
London Kuvvetleri
Apolar moleküller arasındaki çekim kuvvetleridir, molekül içindeki atomlar iki kutup
oluşturmaz. Bununla birlikte; elektronların orbitallerde hızlı hareketinden dolayı elektronların
çoğu bir tarafta toplanır ve geçici dipollük oluşur.

İkincil bağlar: (b) London kuvvetleri
Hidrojen Bağları
Moleküllerde bulunan hidrojen atomları, başka atomlarla kovalent bağ yaptığında
meydana gelir.(H2O)
Hidrojen atomunun kabuklarını doldurmak için elektronlar çekirdeğin bir tarafına
dizilirken karşı tarafında net pozitif yükler diğer moleküllerdeki elektronlar tarafından çekilir

İkincil bağlar: (c)hidrojen bağları
Maddenin Makro Yapısı
Atomlar ve moleküller; maddenin daha çok makro yapısının, yapı bloklarıdır.
Malzemeler katılaşırken, tabakaları birleştirmeye ve sıkıca sarmaya yönelirler ve
kendilerini aşağıdaki iki yapıdan birine göre dizerler:
–Kristal
–Kristal Olmayan
Malzemelerde Atom Diziliş Düzeni
Malzemelerde atom diziliş düzenine göre birbirinden farklı üç durum ile karşılaşılır.
1-) Amorf yapı: Atomların bir düzene bağlı olmadan yani düzensiz bir şekilde rasgele
dizilmesi halidir (Mesela camda, kömürde olduğu gibi). Bu tür yapıdaki malzemeler gaz, sıvı ve
katı halde olabilir.
 Gazlar: Akıcıdır, atomlarındaki veya moleküllerindeki düzenlerden gayrı ve
atomlar arasında ve de moleküller arasında bir düzen vardır ve bunlarda hareket birbirlerinden
tamamen bağımsızdır. Bulundukları yerlere göre genişler veya sıkışırlar.
 Sıvılar: Gazlar gibi akıcıdır, düzenli bir yapı yoktur, ancak gazlardan farklılıkları
ve kristalin yapı ile de bazı benzerlikleri vardır. Katılaşma halinde hacimlerinde bir büyüme
meydana gelir. Yapılarında bir düzenden söz edilebilir. Atomlar arasındaki uzaklıklar yaklaşık
olarak eşittir.
 Camlar: Kristalin bir yapıya sahip olmayan aşırı soğutulmuş ve katı hale
dönüştürülmüş özel bir durum olarak camlara bakılabilir, fakat aşırı soğutulan her sıvı da cam
olmaz. Aşırı soğuma altında organik veya inorganik camlarda yarı bir düzende sıvı karakteristiği
kaybolur ve kristalin yapısı olmayan katı oluşur.
2) Moleküler yapı: Belirli cins ve sayıdaki atomlardan oluşan atom gruplarına
molekül denir. Atomların ilk önce belli gruplar meydana getirmesi ve bu gruplar arasında
bir bağ oluşturması ile moleküler yapı meydana gelir (Mesela H2O, O2, CO2, C2H4 vb. gibi).
Belirli cins ve sayıdaki atomların oluşturduğu grup, molekülü meydana getirir. Bu
moleküldeki atomlar arasındaki bağlar kuvvetli bağlardır, fakat bu moleküller arası bağ ise
zayıftır.

Şekil 1: Belirli cins ve sayıda atomdan oluşmuş bir molekülün şematik gösterimi
Dolayısıyla her molekülün serbest hareket imkanı vardır. Bunun sonucu bu tarz bağ
yapısına sahip bileşikler, düşük ergime ve kaynama sıcaklıklarına sahiptirler, moleküllerin
birbirleri üzerinde kolayca kayabilmeleri, mekanik özelliklerin (sertlik ve mukavemet gibi) de
düşük olmasına sebebiyet verir. Sıvı veya gaz halindeki durumda moleküller parçalanmaz. Bu
grupta özellikle doymamış ve doymuş hidrokarbür molekülleri örnek olarak gösterilebilir.
3) Kristalin yapı: Atomların üç boyutlu uzayda belirli bir geometrik düzene göre,
tekrarlı karakterde dizilmeleri halidir (Mesela bütün metal ve alaşımlarında olduğu gibi). Kristal
yapı, malzeme bilgisi çerçevesinde en önemli kısmı oluşturur.
Atomların üç boyutlu uzayda belirli bir düzene göre dizilmeleri sonucu oluşan yapıya
kristal yapı denir. Düzenli diziliş tekrarlı karaktere sahiptir. Herhangi bir doğrultu boyunca
gidildiği zaman atomlar arası uzaklık ve atomların çevreleri birbirlerine özdeştir. Düzenli
yapının en küçük hacimsel birimine birim hücre denir. Birim hücre toplam kristalin bütün
geometrik özelliklerine sahiptir, bunları yan yana dizerek yapın tamamı elde edilir. Bir kristal
yapıyı tanımak için birim hücresini bilmek yeterlidir. Aşağıdaki Şekil’de kübik ve hegzagonal
birim hücrelerin bir araya geliş düzenleri görülmektedir.

Şekil 2. Kübik ve hegzagonal birim hücrelerin yerleşim tarzları
Bütün metaller, seramiklerin çoğu ve polimerlerin bazıları kristal yapıya sahiptirler. Sıvı
halde düzensiz biçimde dağılan atomlar katılaşırken belirli bir düzene göre dizilirler. Düzenli
diziliş, atomlar düzeyinde olduğundan pek az cisimlerde dış görünüşü etkilerler (Kar taneleri,
kuartz kristali ve tuz kristali gibi).

Kristal Türleri
En küçük düzenli yapı birimi olan birim hücre basit bir geometrik biçime sahiptir ve
uzayı, düzlemlerle eşit hacimlere bölerek elde edilir. Tabiatta 7 kristal türü veya kristal
sisteminde gruplanmış 14 çeşit birim hücre vardır. Atomların kristal sistemlerindeki diziliş
biçimi kafes yapıyı oluşturur. Aşağıda yüzey merkezli kübik sistemin kafes yapısı
görülmektedir. Belirli bir kristal türünde atomları birden fazla biçimde dizme imkanı vardır. Bir
sonraki şekilde 14 çeşit birim hücre görülmektedir. Birim hücrenin boyutlarına kafes sabiti
veya birim hücre boyutu denir. Burada yalnız kübik kafes yapılar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Şekil 3: Yüzey merkezli kübik kafes yapı ve birim kafes yüzeyi
Metallerin büyük bir çoğunluğu kübik kristal yapıya, yalnız Zn, Mg, Ti, Co, Cd ve Bi
gibi metaller hegzagonal kristal yapıya sahiptir. Çeliğin içinde Fe3C ortorombik, ısıl işlemle
meydana gelen martenzit fazı ise tetragonal yapıya sahiptir. Diğer kristal türlerine endüstriyel
metallerde ve alaşımlarında rastlanmadığı için burada ele alınmayacaklardır.
Tablo 7: kristal sisteminin özellikleri
Kristal türü

Kafes parametreleri; a, b, c

Eksenlerin açıları; α , β , γ

Kübik

a=b=c

α = β = γ = 90

Tetragonal

a=b≠c

α = β = γ = 90

Ortorombik

a≠b≠c

α = β = γ = 90

Monoklinik

a≠b≠c

α = β = 90, γ ≠ 90

Triklinik

a≠b≠c

α ≠ β ≠ γ ≠ 90

Rombohedral

a=b=c

α = β = γ ≠ 90

Hegzagonal

a1 = a2 = a3 ≠ c

Açılar 90ve 120

Kübik ve Hegzagonal Kafes Yapıları
Geometrik yönden kübik kristale atomlar üç ayrı biçimde dizilerek; basit kübik, hacim
merkezli kübik ve yüzey merkezli kübik kafesler oluşturabilir. Basit kübik kafeste kübün her
köşesinde bir atom vardır, ancak kararsız bir diziliş türü olduğundan doğada buna sahip bir
cisim yoktur. Çoğunluğu kübik kafes yapısına sahip olan metallerin pek çoğu yüzey merkezli ve
bir kısmı da hacim merkezli kübik kafese sahiptirler.

Şeki 4: Yedi kristal sistem ve 14 tip birim hücre.

Şekil 5: Basit kübik sistemde atomların dizilimi ve birim hücredeki atomlar


Hacim Merkezli kübik Kafes (HMK):

Kübün her köşesinde birer atom ve merkezinde de bir atom bulunur ve köşe atomları
merkez atoma teğettir. Atomun yarıçapı r olduğuna göre aşağıda birim hücrenin kenarı
a’nın, r cinsinden ifadesi verilmiştir. Gerçekte her köşedeki atom, 8 komşu birim hücre
arasında paylaşılmaktadır. Bir köşede bir birim hücreye ancak 1/8’lik bir dilim düşer. Bu
durumda köşe atomlarının toplamı 8x1/8 =1’dir. Kübün merkezinde bulunan bir atomla birlikte
birim hücredeki toplam atom sayısı 2 olur.

Şekil 6: Hacim merkezli kübik kafes.
Atomların diziliş sıklığını ifade etmek için atomsal dolgu faktörü (ADF) kullanılır. Bu
faktör, atomların dolu küreler olduğu varsayılarak bulunan birim hücredeki atomların toplam
hacmini, birim hücre hacmine bölerek elde edilir. Buna göre (HMK)’nın atomik dolgu faktörü,

Buna göre HMK birim hücrede, hacmin % 68’i atomlar ile dolu, % 32’si ise boştur.
Tanelerden oluşan bir kütlede dolgu faktörünü bulmak için tanelerin toplam hacmi,
kapladıkları görünen dış hacme bölünür. Buna doluluk oranı veya kompasite de denir. Kütledeki
toplam boşluk hacminin, görünen hacme oranına ise boşluk oranı (porozite) denir. Doluluk
oranı ile boşluk oranı toplamı bire eşittir.

HMK yapıdaki bazı metaller: Fe, Cr, Mo, V, V'. Nb. Ta. Ti, Zr, Na, K, ...


Yüzey Merkezli Kübik Kafes (YMK)

Yüzey merkezli Kübik kafeste birim hücrenin köşelerinde birer ve yüzeylerin merkezinde
de birer atom vardır. Yüzey merkezlerindeki atomların yarısı göz önüne alınan birim hücreye,
yarısı da komşu birim hücreye ait olduğuna göre yüzeylerdeki toplam atom sayısı 6 x 1/2
=3’tür. Birim hücrede, biri köşelerde, üç tanede yüzey merkezlerinde olmak üzere toplam 4
atom vardır.

Şekil 7: Yüzey merkezli kübik kafes.
Birim hücrenin kenarı a=4R/√2 dir. YMK kafesin, atomsal dolgu faktorü ise:

YMK’nn ADF’si HMK’nınkinden daha büyüktür. HMK’da koordinasyon sayısı 8,
YMK’de ise 12’dir. Buradan da görüleceği gibi YMK’de atomlar daha sık dizilmişlerdir.
YMK kafese sahip bazı metaller: Cu, AI, Au, Ni, Ag, Pb, Pt, Fe, ...


Hegzagonal Sıkı Paket Kafes

Hegzagonal sıkı paket kafesin (HSP) birim hücresindeki atomların dizilişi, Şekil
5.10’da görülmektedir. Köşelerde, 12 köşe x l/6 atom=2 atom; alt ve üst tabanda 2x1/2 atom=1
atom ve içinde de 3 atom olmak üzere toplam 6 atom vardır. ADF hesaplanırsa 0,74 elde edilir
ki bu YMK’nınkine eşittir. Gerçekte her ikisinin de KS=12’dir. Bu, şekilden de kolayca
görülebilir. Taban merkezindeki atomun aynı düzlemde 6, alt ve üstünde de 3’er olmak üzere
toplam 12 komşusu vardır. Basit hegzagonal kafeste, birim hücre içinde atom yoktur, ADF
düşük olup bu tür kafese sahip element mevcut değildir. Hegzagonal sistemdeki kafes yapısı ve
birim hücre yüzeyindeki atomların yerleşimi aşağıda görülmektedir.

Kristal yapılı cisimlerin özgül ağırlıklarını hesaplamak çok kolaydır. Bu şekilde
bulunan özgül ağırlığın, deneysel yolla ölçülen değerlere çok yakın oluşu, diziliş modelinin
gerçeğe uygunluğunun iyi bir delilidir.
c

c

Şekil 8:. Hegzagonal sıkı paket kafes yapısı

Şekil 9:. Hegzagonal kafes yapısı ve birim kafes yüzeyindeki atomların dizilimi

Şekil 10: Bir kristal yapıda atomların şematik dizilimi
Bütün metal ve alaşımları ile bazı seramik malzemeler özellikle bu kristalin sistem
içerisinde gelişir. Kristal yapı ileride daha ayrıntılı olarak incelenecektir. Kristal yapılı
malzemelerin incelenmesi, makro ve mikroyapı incelemesi şeklinde ikiye ayrılır.
Makroyapı: Yüzeyin gözle veya max. 50X büyültmede mikroskopla görülen veya
incelenen şeklidir. Makro röntgen incelenmesi ile de hacim içerisindeki durum belirlenir.
Mikroyapı: Yüzeyin metalografik olarak özel suretle hazırlanması ile mikroskop altında,
100X ile 2000X arasında büyütülmesiyle görülen veya incelenen durumudur. Mikro yapı
incelemesi ile tane ve sınırları, inklüzyonlar, fazlar gibi hususlar incelenir.
Kristallerdeki Kusurlar (Eksiklikler)
Hatalar sık sık birim hücrenin kopyasını devam ettirmek için malzemenin
katılaşmasındaki yetersizlikten dolayı ortaya çıkar, örneğin metallerde tanecik sınırları.
Kusurlar kasten de ortaya çıkarılabilir; örneğin, metale alaşımı oluşturan maddeleri ekleme.
Kusur Çeşitleri: 1.Nokta kusurları 2.Çizgi kusurları 3.Yüzey kusurları
Nokta Kusurları
Kristal yapıda ya bir ya da birkaç atomu kapsayan kusurlar.

Nokta kusurları: (a) boşluk, (b)İyon çifti boşluğu, (c) interstitialcy, (d) yerinden çıkan
iyon (Frenkel Kusuru)
Çizgi Kusurları
Kafes yapısında, çizgi oluşturan nokta hatalarının birleştirilmiş grubudur. En önemli
çizgi kusuru dislokasyondur, iki şekli vardır:
–Kenar dislokasyon
–Vida dislokasyon
Kenar Dislokasyon: Kafeste beliren ekstra bir atom düzleminin kenarı

Vida Dislokasyon: Helezon içinde, bir hata çizgisi etrafında dönen kafes yapı,
ekseni etrafında dönen bir vida gibi

Yüzey Hataları
Bir sınırı şekillendirmek için iki yönde genişleyen hatalar
–Dış: Bir kristal objenin yüzeyi, kafes yapı içinde bir kesilmedir.
–İç: Tanecik sınırları, iç yüzeyin kesilmesidir
Elastik Gerilme
Kristal yapı, yavaş yavaş artan gerilimle çekildiğinde, ilk elastik biçime bozulur. Eğer
güç kaldırılırsa kafes yapı tekrar orijinal şekline döner.

Kristal yapının deformasyonu :(a) orijinal kafes: (b) elastik deformasyon, atom
konumlarında sürekli değişimin olmaması durumu
Plastik Gerilme
Eğer gerilim, atomların kafes durumlarını koruyan güçten büyükse, sürekli olan şekilde
değişiklik meydana gelir. Atomlar önceki konumlarından sürekli hareket ederler, ve yeni
denge kafesi şekillenir.

Kristal yapının deformasyonu: (c) plastik deformasyon (kayma),

Şekil 11: Gerilim altındaki kafes yapılarında dislokasyon sonuçları
Diyagramlarda; dislokasyon hareketi düşük, gerilim altında mükemmel bir kafes
meydana getirmek için deformasyona izin verir.
Makroskobik Çapta Kayma
Birçok kez metal, deforme eden yüke maruz kaldığı zaman baştan başa kayma meydana
gelir. Bu nedenle gerilim-gerilme diyagramlarında makroskobik davranış gösterir.
Diskolasyonlar iyi-kötü haber durumlarıdır;
–İmalatta iyi haber: metaller kolayca şekillenir
–Tasarımda kötü haber: metaller tasarımcıların istediği kadar güçlü değildir
Bükme
Plastik deformasyonun ikinci mekanizması, bir düzlemin (bükme düzlemi denen)
bir tarafındaki atomların diğer kısmın ayna görüntüsünü şekillendirmek için değiştirilmesidir.

Bükme, çift düzlemin karşı tarafının üzerinde bir atomik ayna görüntüsü (örnek :
“çift”) oluşumu içerir (a)önce, ve (b) bükme sonrası
Metallerin Polikristal Çeşidi
1.

Bir metal bloğu; milyonlarca, tanecik denen, özel kristal içerebilir.

2.

Bu yapı polikristal olarak isimlendirilir.

3.

Her taneciğin tek, kendi kafes yönlendirmesi vardır; ama ortak olarak, tanecikler

blok içinde rasgele yönlendirilir.
Metallerde Tanecikler ve Tanecik Sınırları
Polikristal yapı nasıl şekillenir?
–Bir blok (metal bloğu) olarak erimiş durumdan soğur ve katılaşmaya başlar,rassal
durumlarda ve yönlerde baştanbaşa sıvıya özel kristaller oluşur. Bu kristaller büyür ve sonunda
birbirlerini engellerler ara yüzeylerindeki şekillenme, bir yüzey kusurudur (tanecik sınırı).
–Tanecik sınırları, belki sadece birkaç atom yoğunluğu ile geçiş bölgesidir.
Kristal Olmayan (Amorf) Yapılar
Çoğu malzeme kristal değildir.
–Su ve hava kristal olmayan yapıdadır.
–Metal eriyince kristal yapısını kaybeder.
Önemli mühendislik malzemeleri katı hallerinde kristal olmayan yapıdadırlar.
–Cam
–Çoğu plastik
–Kauçuk
Kristal Olmayan (Amorf) Yapıların Özellikleri
Kristal olmayan malzemelerin kristallerden farklı iki özelliği vardır:
1.Moleküler yapıdaki uzun sıralı düzenin yokluğu
2.Erime ve termik genleşme özelliklerindeki farklar

Yapılar arsındaki farkın örneği: (a) kristal ve (b)kristal olmayan malzemeler. Kristal
yapı düzenli, tekrarlanan ve sık; kristal olmayan yapı serbest ve rasgele dizilmiştir

3.4. Malzemelerin Mekanik ve Fiziksel Özellikleri
Malzemenin özellikleri mekanik ve fiziksel özellikler olmak üzere iki grupta
toplanabilir. Mekanik Özellikler; mukavemet (dayanım), sertlik, darbe, süneklik, yorulma ve
sürünme özellikleri alt başlıkları altında toplanabilir. Fiziksel özellikler ise; yoğunluk, elektriksel,
kimyasal, manyetik, optik ve termal özellikler alt başlıkları altında toplanabilir.
Malzemelerin Fiziksel Özellikleri
1. Hacimsel ve Erime Özellikleri 2.Isıl Özellikleri
3. Kütle Yayınımı (Difüzyonu) 4.Elektriksel özellikleri 5.Elektrokimyasal İşlemler
Fiziksel Özelliklerin Açıklanması
Özellikler, malzemelerin fiziksel güçlere karşı gösterdikleri davranışlar olarak açıklanır.
İçerdikleri: Hacimsel, ısısal, elektriksel ve elektro kimyasal özellikler
1. Bir ürünü oluşturan bileşenler, mekaniksel gerilmelere yalın hallerinden daha
fazla dayanmalıdırlar
2. Bu bileşenler, elektriği iyi geçirmeleri veya önlemeleri, ısı iletimini, ışık
geçirgenliğini sağlamaları veya bunları engellemeleri gibi özelliklere sahip olmalıdırlar
İmalatta Fiziksel Özellikler
1.

Fiziksel özellikler proses performansını etkilediği için imalatta önemlidirler Örnek



Talaşlı imalatta, malzemenin ısısal özellikleri sayesinde kesme ısısına karar verilir.

olarak:

Mikro elektronik işlemlerde, silikonun elektriksel özellikleri ve bu özelliklerin
kimyasal ve fiziksel proseslerde nasıl değiştiği yarı iletken imalatının temel konularıdır.


Hacimsel ve Ergime Özellikleri
Katı cisimlerin hacmi ve bu hacmin sıcaklığa karşı gösterdiği tepki özellikleri İçerikleri:


Yoğunluk



Genleşme



Ergime Noktası

Yoğunluk
Birim hacmin ağırlığı
1.

Genel olarak g/cm3 (lb/in3)

2.

Atom numarası ve atom çapı, atomik packing gibi diğer faktörler sayesinde bulunur

3.

Özgül ağırlık = malzemenin yoğunluğunun suyun yoğunluğuna oranı ve birimi yoktur

Niçin Yoğunluk Önemlidir?
1. Malzeme seçiminde yararlanılacak önemli bir özelliktir, fakat bu iş için tek
başına ele alınacak bir özellik değildir
2. Mukavemette malzeme seçiminde önemlidir, ve bu iki özellik sıkı sık bir arada
kullanılır “strength-to-weight ratio”,gerilme mukavemeti/malzeme yoğunluğu
Uçak, otomobil, ve diğer ağırlık ve enerji gerektiren ürünlerde malzeme seçiminde
bu oranın kullanımı gerekli ve yaralıdır


Genleşme
Malzemenin yoğunluğu, sıcaklığın bir fonksiyonudur


Genel olarak, sıcaklık arttıkça yoğunluk düşer



Sıcaklık artımı ile birim ağırlık başına hacim artar



Genleşme, sıcaklığın y yoğunluk üzerindeki etkisinin adıdır



Genleşme katsayısı α

Genleşme Katsayısı
Birim sıcaklığa karşı birim uzama miktarıdır ,mm/mm/°C (in/in/°F)
Birim hacim yerine birim uzunluk alınır. Çünkü ölçüm yapmada bu kolaylık sağlar
Sıcaklıktaki değişime karşı, uzunluktaki birim uzama:
L2 - L1 = αL1 (T2 - T1)
α = Genleşma Katsayısı; L2 - L1 uzama miktarı,, T2 T1:sıcaklıkdeğişim
İmalatta Genleşme Katsayısı
1.

Genleşme Katsayısı, shrink fit ve expansion fit montajlarında kullanılır



Bir parçanın içine başka bir parçayı geçirmek için parça, ya ısıtılır yada soğutulur



Parçanın sıcaklığı ortam sıcaklığına geri döndüğü zaman, sıkıştırılmış bir montaj elde

2.

Genleşme, ısısal ve kaynak işlemlerinde termal gerilme yüzünden bir problem olabilir

edilir

Elementlerin Ergime Karakteristiği

Saf maddelerin Ergime noktası Tm = katı halden sıvı hale geçme sıcaklık noktasıdır
1.

Tersi işlemde aynı sıcaklık noktası donma noktası adını alır

Erime Isısı = Ergime noktasında Tm katı halden sıvı hale geçişte gerekli olan ısı enerjisidir
Metal Alaşımlarında Ergime
1.

Saf maddeler dışında, çoğunlukla alaşımlar bir tane ergime noktasına sahip değildir

2. Ergime, solidus adında bir sıcaklıkta başlar, erime tamamlanıncaya kadar sıcaklık
artar. Tamamen sıva hale gelme sıcaklık noktasına liquidus adı verilir


Bu iki sıcaklık arasında alaşım, katı-sıvı karışımı bir yapıdadır



İstisna olarak: Ötektik alaşımlar tek sıcaklıkta erir (veya donar)

Kristal Yapılı olmayan Malzemelerde Ergime
1.
yapılır

Kristal Yapılı olmayan Malzemelerde (Cam), katı halden sıvı hale geçiş, adım adım

2. Katı malzeme sıcaklık arttıkça adım adım yumuşar ve sonunda ergime noktasında
sıvı hale dönüşmüş olur
3. Yumuşama boyunca, malzemenin esnekliği, bir sıvınınki gibi tutarlı bir şekilde
gittikçe artar

Şekil 11: Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak birim ağırlığa düşen hacim değişimi
(1/yoğunluk) Saf metal, alaşım ve cam için. Tümü benzer termal genleşme ve ergime
karakteristiği göstermektedir.
İmalatta Ergimenin Önemi
1.

Metal Dökümü- Metaller kalıba eritildikten sonra dökülür. Ergime noktası düşük

olan metallerin dökümü genellikle daha kolaydır
2. Plastik Döküm- Polimerlerin ergime karakteristiği tüm polimer yapılı proseslerde
önemlidir
3. Toz haline getirilmiş metallerin ısıtılarak katı hale getirilmesi- ısıtma işleminde
malzeme eritilmez. Sadece katı gibi davranması sağlanır. Ergime noktasının bilinmesi ile toz
parçacıkların arasındaki bağ kuvvetini ayarlayabiliriz
Termal (ISIL) Özellikler
1. Termal genleşme, Ergime ve Ergime ısısı, termal özelliklerdir. Çünkü sıcaklık,
atomların termal enerji seviyelerinde ve malzemenin iç yapısında değişikliklere sebep olur
2.

Ek olarak termal özellikler:



Özgül ısı



Termal Öz iletkenlik



Bu özellikler maddenin iç yapısında ısının depolanması ve çıkışı ile bağlantılıdır

Özgül Isı
Malzemenin iç yapısında birim kütlenin sıcaklığını bir derece arttırmak için gerekli olan
ısı enerjisidir. Belirli bir sıcaklık ve ağırlık altında bu enerji:
H = C W (T2 - T1)
H = Isı enerjisi miktarı; C = Malzemenin özgül ısısı; W =Ağırlık; ve (T2 - T1) = sıcaklık
değişimi
Hacimsel Özgül Isı
Malzemenin birim hacminin sıcaklığını bir derece arttırmak için gerekli olan enerji
miktarıdır
1.

Yoğunluk ρ ,özgül ısı C ile çarpılır

2.

Hacimsel Özgül Isı = ρC

Termal(Isıl) İletkenlik
Termal (Isıl) iletim – malzeme içerisinde termal enerjinin molekülden moleküle
transferidir. Kütle transferi değildir
Bir malzemenin termal iletkenliği = bu fiziksel düzenek vasıtasıyla ısıyı transfer
etme yeteneğidir
1.

Termal iletkenlik katsayısı k dır ve birimi: J/s mm °C (Btu/in hr °F)

2.
düşüktür

Metallerin termal iletkenlik katsayısı genellikle yüksektir, seramik ve plastiğin ise

Termal(Isıl) Diffusivity
3.

Termal iletkenliğin, hacimsel özgül ısıya oranıdır ve ısı transfer analizlerinde kullanılır

İmalatta Termal(Isıl) Özellikler
Birçok proseste ısıl işlemler ortak olduğu için imalatta önemli yer tutarlar


Birçok işlevde, ısı enerjisinden yararlanılır

Örnek olarak: Toz metal ve seramiklerin katılaştırılması


Diğer işlevlerde ise, işlem sonunda ısı elde edilir

Örnek olarak: Soğuk şekillendirme ve metalin talaşlı İmalatı
Tanecik Difüzyonu
Bir malzeme içerisinde veya birbirleri ile temas halinde olan iki malzeme arasında
atomların veya moleküllerin hareketi. Malzeme(katı, sıvı, gaz) içerisinde atomlar ısıya karşı
duyarlı oldukları için sürekli hareketli haldedirler



Sıvı ve gazlarda, ısıl etki yüksek olduğu için atom hareketleri serbest şekildedir

Metallerde, kristal yapı içerisindeki boşluklar ve düzensizlik, atom hareketini
kolaylaştırır



Şekil 12: Tanecik difüzyonu:(a) Aralarında etkileşim olan iki katı blok arasındaki atom
modeli:

İlk olarak ayrı olan iki parça bir araya getirilir; (2) daha sonra, atomlar arası değişme
olur; ve (3) sonunda, tek biçimde bir yapı elde edilir. A metali için derişim oranı dc/dx, (b) de
verilmiştir


İmalatta Tanecik Difüzyonu
1. Carburizing(karbonizasyon) ve nitriding gibi yüzey sertleştirme işlemlerinde
temel olarak difüzyon işlemi yapılır
2. Diffusion welding(Kaynak Difüzyonu) – iki komponent,bir araya getirilmek için
birbirleri üzerine bastırılır ve difüzyon olayı sayesinde birbirleri arasında kalıcı bir bağ oluşur
3. Difüzyon ayrıca elektronik imalatta, yarıiletken çiplerin yüzeyini kimyasal
olarak değiştirmek, lokalize edilmiş alanlara ayırmak için kullanılır
Elektriksel Özellikler
1.

Mühendislik malzemeleri, elektrik iletimi yetenekleri bakımından çeşitlilik arz eder

2. Elektrik akımı, yük taşıyıcıların hareketini ihtiva eder. Yük taşıyıcılar, bir elektrik
yüküne sahip olan bölünemeyecek kadar küçük parçacıklardır



Katılarda, bu yük taşıyıcılar elektronlardır



Sıvılarda ise, yük taşıyıcılar pozitif ve negatif iyonlardır

Elektriksel Özellikler
1.

Yük taşıyıcıların hareketine, elektrik geriliminin(voltaj) varlığı sebep olur

2. Ve malzemenin, atom yapısı ve atomlar arası bağların varlığından dolayı bir iç
direnç karakteristiği vardır

I = Akım, A, E = Gerilim(voltaj),V, ve R = Direnç, Ω
Elektriksel Direnç
Tek düzenli bölümlerden oluşan bir malzemenin (e.g.,
malzemenin uzunluğuna L, Kesit alanına A, ve iç direncine r bağlıdır

a

wire)

direnci,

İç Direnç
Malzemenin, elektrik akımına karşı koyduğu direnç yeteneğidir
1. İç direnç değeri sabit değildir; diğer birçok malzeme özelliği gibi sıcaklıktan
etkilenerek değişir
2.

Metallerde, sıcaklık iç direnci arttırır

İletkenlik
-Malzemelerin bir iç direnci olduğu gibi İletkenlik özellikleri de vardır
-Malzemelerin iletkenliği, iç direncinin tersidir

Mühendislik Malzemeleri ve Elektriksel Özellikleri
1.

Metalik bağlarından dolayı elektriği en iyi ileten malzemeler, metallerdir

2. Seramik ve polimer malzemelerin çoğunun iç yapılarındaki kovalent ve iyonik
bağların varlığından dolayı, elektrik iletkenlikleri zayıftır
3.

Bu malzemelerin bir çoğu, yüksek iç dirençlerinden dolayı Yalıtıcı olarak kullanılırlar

Yarı İletkenler
İç dirençleri, yalıtıcı ve iletken yapı arasında değişen malzemelerdir
1. En çok kullanılan yarı iletken malzeme, silicon dur. Çünkü Silikon, doğada çok
bulunur, maliyetinin düşüktür ve işlenmesi kolaydır
2. Yarı iletkenler, iletkenliklerinde değiştirme yapabilmemiz sayesinde, elektronik
devre entegrelerinde en çok kullanılan malzemelerdir
İmalatta Elektriksel Özellikler
1. Arc kaynak ve rezistans nokta kaynak gibi önemli kaynak işlemlerinde, metalin
eritilmesi için elektrik enerjisi kullanılır
2. Yarı iletkenler, elektriksel yeteneklerinden dolayı, mikroelektronik imalatın
temelini oluştururlar
Elektrokimya
Bu bilim alanı, elektrik ve kimyasal değişmeler arasındaki ilişki, elektriksel ve
kimyasal enerjinin birbirine dönüşümü ile ilgilenir
1. Bir asitin molekülleri veya tuz, su çözeltisi içerisinde, pozitif ve negatif yüklü
iyonlarına ayrılırlar
2. İyonlar, çözelti içerisinde elektrik akımını sağlayan taşıyıcılardır. Elektronlarda aynı
görevi metalik yapılarda üstlenirler
Elektrokimya Proseslerinde Bazı Terimler
1.

Elektrolit – İyonize edilmiş çözelti

2.

Elektrot – Çözelti içerisinde akımın girdiği ve çıktığı yerlerdir



Anot – Pozitif elektrot



Katot - negatif elektrot

3.

Bütün bu düzeneğe elektrolitik hücre denir

Elektroliz
Çözelti içerisinde gerçekleşen kimyasal değişmelere denir. Her bir elektrotta
kimyasal reaksiyon meydana gelir, örnek olarak:



Malzemede birikme veya erime olayı



Çözeltiden gaz ayrışımı

Şekil 13. Elektroliz örneği: Suyun ayrıştırılması Su katılmış Sülfirik asit (H2SO4) =
elektrolit Platinyum ve Karbon (Her iki kimyasal özellik etkisizdir) = elektrot
Suyun Ayrıştırılmasındaki Kimyasal Reaksiyon
1.

Elektrolitte H+ ve SO4= iyonları meydana gelir

2. H+ iyonlar, negatif yüklü katot tarafından çekilirler ve ulaştıklarında katottan elektron
alarak hidrojen gazını oluştururlar

İmalat Proseslerinde Elektroliz
1. Electroplating - Metal bir yüzeyi (örn: krom), dekoratif veya başka bir amaç
doğrultusunda ikinci bir metalle(örn: çelik) kaplama
2.

Elektrokimyasal İşleme-Bir metal parçası yüzeyindeki yabancı elemanların silinmesi

3.

Hidrojen ve Oksijen gazı üretimi

3.5. Malzemelerin Mekanik Özellikleri
1- Gerilme-Genleme İlişkileri
2- Sertlik

3- Sıcaklığın Özellikler Üzerindeki Etkisi
4- Akışkanlık Özellikleri
5- Polimerlerin Viskoelastik Davranışı
Tasarım ve İmalatta Mekanik Özellikler
• Mekanik özellikler bir malzemenin mekanik gerilmelere maruz kaldığı zaman
ki davranışlarını belirler.
içerir.

•

Özellikler elastik modülü, sünekliği, sertliği ve farklı derecelerdeki mukavemeti

• Açmaz: Yüksek oranda mukavemet gibi, imalatta zorluk çıkaran mekanik özelliklerin
tasarımcı tarafından arzu edilir olmasıdır.
• İmalat mühendisliği tasarım bakış açısıyla değerlendirilmeli ve tasarımcı imalat
bakış açısının farkına varmalıdır.
Gerilme-Genleme İlişkisi
1- Malzemelerin maruz kaldığı üç çeşit statik gerilme şöyle sıralanabilir:
•

Çekme Gerilmesi- malzemeleri uzatmaya çalışır

•

Basma-Sıkıştırmaya çalışır

• Kayma- malzemelerin bitişik kısımlarının birbiri üzerinden kayması yönünde zorlar
gerilme genleme eğrisi-bu üç çeşit gerilme için mekanik özellikleri tanımlayan temel ilişkidir.
Çekme Deneyi

Mühendislik Gerilmesi
Kuvvetin ilk alana bölünmesi ile tanımlanır:
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e = mühendislik gerilmesi,
F = uygulanan kuvvet ve Ao = deney numunesi orijinal kesit alanı

Mühendislik Genlemesi
Deneydeki herhangi bir nokta için şöyle tanımlanır:

e 

L  L

o

Lo

e = mühendislik genlemesi;
L = uzama esnasında herhangi bir noktada uzunluk; ve
Lo = ilk uzunluk ölçüsü
Gerileme-Genleme Eğrisi

Elastik Bölge
1- Kuvvet ve gerilme arasındaki ilişki doğrusaldır.
2- Kuvvet kaldırıldığında malzeme ,ilk uzunluğuna geri döner
Hooke kanunu: e = E e E = elastik modül
3- E malzemenin doğasında var olan sertliğin ölçüsüdür
4- Farklı metaller için farklı değerler alır.
Akma Noktası
Gerilme arttıkça, malzeme akmaya başlayınca doğrusal ilişkide nihai bir noktaya ulaşılır.
1- Akma noktası Y, lineer bölgenin sonunda üstteki eğimde olan değişiklikle ayırt
edilebilir.
2- Y = bir mukavemet özelliği

3- Akma noktasının diğer isimleri =akma mukavemeti, akma gerilmesi, ve elastik sınır
Plastik Bölge
•

Akma noktası plastik şekil değişiminin başladığını gösterir.

•

Gerilme-genleme ilişkisi artık Hooke yasası ile izah edilemez.

• Yük Y den yukarı doğru arttıkça, uzama öncekinden daha fazla oranda artar,eğrinin
eğiminde çok belirgin değişikliklere sebep olur
Çekme Mukavemeti
•

Uzamayla birlikte hacim sabit kalarak, kesit alanında düzgün bir azalma olur

• Sonuçta, uygulanan F kuvveti maksimum bir değere ulaşır ve bu noktada, mühendislik
gerilmesine çekme mukavemeti ÇM denir.

EL = uzama;

Lf = kırılmadaki test numunesi uzunluğu; ve
Lo =ilk numune uzunluğu
Lf =numunenin birleştirilen iki parçasının nihai ölçüsünü gösterir
Gerçek Gerilme
Gerilim değeri uygulanan kuvvetin o anki alana bölünmesiyle elde edilir

 

F
A

= doğru gerilim;
F = kuvvet; ve
A = yüke direnç gösteren gerçek alan
Gerçek Genleme
Birim uzunluk başına uzamanın anlık gerçek değerini verir
L

 


Lo
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Gerçek gerilme ve genleme değerleri kullanılarak çizilirse

Gerilme-Genleme Eğrisinde Genleme Serleşmesi
•

Doğru gerilim plastik bölgede boyun bölgesine kadar devamlı artar

• Mühendislik gerilme genleme eğrisinde bunun önemi kaybolur, çünkü kuvvet
yanlış bir alan değerine dayanır
•

Bunun manası şudur: metalin genlemesi arttıkça daha mukavim olur

•

Bu özelliğe genleme sertleşmesi denir

Gerçek gerime-genleme eğrisinin plastik bölgesi logaritmik ölçekle çizilirse, bir doğru
elde edilir

Akış Eğrisi
Çünkü ilişki logaritmik ölçekte düz bir doğrudur. Plastik bölgedeki gerçek gerilme ve
gerçek genleme arasındaki ilişki şöyle ifade edilir:

 K 

n

K =mukavemet sabiti
n = genleme sertleşmesi üssel değeri
Gerilme-Genleme İlişkisinin Bölümleri
1- Tamamen elastik
2- Elastik ve tamamen plastik
3- Elastik ve genleme sertleşmesi
Tamamen Elastik
Davranış tamamen elastik modülle E tanımlanır
•

Akmadan ziyade kırılma olur

•

Kırılgan malzemeler: seramikler, dökme demirler ve termoset polimerler

Sertlik E ile tanımlanır Şekil 14: Gerilme-genleme ilişkisinin üç bölümü (a) tamamen
elastik
Elastik ve Tamamen Plastik
•

Önce Y ye ulaşıldı, sonra aynı gerilme seviyesinde plastik olarak şekil değişimi

•

Akış eğrisi: K = Y, n = 0

•

Metaller yeterli yüksek sıcaklıklara kadar ısıtıldıklarında bu davranışı gösterir.

Şekil 15: Gerileme- genleme ilişkisinin üç bölümü: (b) Elastik ve tamamen plastik
Elastik ve Genleme Sertleşmesi
•

Elastik bölgede Hooke yasası, Y de akma başlar

•

Akış eğrisi: K > Y, n > 0

•

Birçok sünek metaller soğuk işlendiğinde bu davranışı gösterir

Şekil 16: Gerilme -genleme ilişkisinin üç bölümü: (c) Elastik ve genleme sertleşmesi
Basma Deneyi
Yük silindirik test numunesine basma olarak uygulanır

Şekil 17: (a) 1’de test numunesine kuvvet uygulanarak sıkıştırma ve:

(2)

yükseklikte(boyda) azalma
Basma Deneyi Düzeneği

Şekil 18: Basma deneyi: (b) test düzeneği
Basmada Mühendislik Gerilmesi
Mühendislik gerilmesi tanımı, test numunesi basıldıkça boyu azalır, kesiti genişler.
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Ao = numunenin ilk kesit alanı Basmada Mühendislik Genlemesi Mühendislik
genlemesi

e 
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Yükseklik basma esnasında azalır. e’nin değeri negatif olur (basma mevzubahis olunca
genleme tarif edildiğinde negatif işaret genellikle dikkate alınmaz)
Plastik bölgenin şekli gerilme deneyinden farklıdır çünkü kesit alanı artar Mühendislik
gerilmesinin hesaplanan değeri daha yüksektir

Şekil 19: Basma deneyinde tipik mühendislik gerilme-genleme eğrisi
Çekme Deneyi ve Basma Deneyi Karşılaştırması
• Mühendislik gerilme - genleme eğrilerinde çekme ve basma için farklılık olmasına
rağmen, gerçek gerilme-genleme ilişkisi hemen hemen aynıdır.
• Çekme deneyleri daha çok kullanılır, bu yüzden akış eğrisi K ve n değerleri basma
işlemleri için de uygulanabilir.
• Basma işlemlerinde çekme K ve n verileri kullanıldığı zaman boyun bölgesi dikkate
alınmaz, çünkü bu çekme gerilmelerinin oluşturduğu özel bir genleme hadisesidir.
Kırılgan Malzemelerin Test Edilmesi
• Sert kırılgan malzemeler (seramikler) elastiklik özelliğine sahiptirler. Fakat plastiklik
özelliği ya hiç yoktur ya da çok azdır.
•

Bir bükme deneyi ile genellikle test edilir.

• Dikdörtgen kesitli numune iki destek arasına yerleştirilir ve onun merkezine bir
kuvvet uygulanır.
Kırılgan Malzemelerin Test

Şekil 20: Bir dikdörtgen kesitinin bükülesi malzemede çekme ve basma gerilmelerinin her

ikisine de sonuç verir : (1) ön yükleme; (2) örneğe yüksek oranda gerilme ve genleme uygulaması;
ve (3) eğilmiş parça
•

Kırılgan malzemeler eğilmez

•

Kırılana kadar elastik şekil değişimine uğrar

•

Numunenin dış liflerindeki gerilme kopma sınırının üzerine çıkar ve kırılma oluşur

• Kırılma : Çatlama-genellikle düşük sıcaklıklarda metallerde ve seramiklerde oluşur,
kaymadan ziyade belli kristollografik düzlemlerde ayrılma meydana getirir
Enine Kırılma Direnci
Mukavemet değeri eğme deneyinden türetilir:

1 .5 FL
TRS  bt 2

TRS = enine kırılma direnci;
F = kırılmada uygulanan kuvvet;
L = destekler arasındaki numunenin uzunluğu; b ve t kesit ölçüleridir.(b, genişlik, t,
kalınlık) Kayma Özellikleri
İnce bir malzemenin her iki tarafına karşıt yönlerde gerilme uygulaması

Şekil 21: Kayma (a) gerilme ve (b) genleme Kayma gerilme ve genlemesi

Bir burulma deneyinden kayma gerilme ve genleme eğrisi

Kayma elastik Gerilme-Genleme İlişkisi
Elastik bölgedeki ilişki şöyle tanımlanır:



 

G = kayma modülü, ya da kayma elastik modülü Birçok malzeme için, G  
elastik modül Plastik Kayma Gerilme-Genleme İlişkisi
Akış eğrisine benzer ilişkiler vardır.
Kırılmada kayma gerilmesi=kayma mukavemeti S


Kayma mukavemeti çekme mukavemetinden tahmin S 0.7(TS)

Burulma (torsiyon) deneyinde numunenin kesit alanı, çekme ve basmada olduğu gibi,
değişmediği için; mühendislik ve gerçek gerilme-genleme eğrisi hemen hemen aynıdır.
Sertlik
Kalıcı batmaya direnç gösterme
1- Malzemenin iyi bir sertlik göstermesi bozulmaya ve aşınmaya karşı direnç
göstermesi anlamına gelir.
2- İmalatta kullanılan pek çok takım bozulma ve aşınmaya karşı sert olmalıdır.
Sertlik Testleri
3- Genellikle malzemenin özelliklerini belirlemek için kullanılır çünkü bu testler hızlı
ve uygun sonuç verir
4- Değişik test metotları farklı malzemelerin sertliğinin farklı olmasından dolayı
uygundur
5- En iyi ve en çok bilinen sertlik testleri; Brinell ve Rockwell
6- Vickers, Knoop, Scleroscope, ve Durometer gibi diğer test metotları da vardır
Brinell Sertliği
Düşükten orta sertliğe kadar birçok metalde ve metal olmayanlarda bu deney kullanılır.
Sert bir top 500, 1500 ya da 3000 kg ile örnek yüzeye bastırılır

Brinell Sertlik Numarası
Kuvvet, basma alanına bölünür = Brinell Sertlik Numarası (BHN)
HB 
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HB = Brinell Sertlik Numarası (BHN),
F = Basma Kuvveti, kg; Db = topun çapı, mm, ve Di = batma izinin çapı, mm Rockwell
Sertlik Deneyi
•

En çok kullanılan testlerin bir diğeridir.

• Koni şeklindeki bir yükü 10 kg.lık küçük bir kuvvetle merkeze bastırılır böylece
malzemede merkez çöker.
• Sonra 150 kg.lık bir iş kuvveti uygulanır, ilk pozisyonundan aşağıya doğru girmesine
sebep olur.
• Buna ek olarak aşağıya giren d mesafesi, test cihazında Rockwell Sertliğine
dönüştürülerek okunur.

Özellikler Üzerine Sıcaklığın Etkisi

Sıcak Sertliği
Yüksek sıcaklıklarda bir malzemenin sertliğini koruma kabiliyeti

Şekil 22: Sıcak sertliği - sıcaklığın bir fonksiyonu olarak çeşitli malzemeler için sertlik
Metallerde Yeniden Kristalleşme
•

Birçok metalde oda sıcaklığında genleme sertleşmesi akış eğrisine göre (n > 0)

olur.
• Fakat yüksek sıcaklığa kadar yeterli derecede ısıtılırsa ve deforme edilirse genleme
setleşmesi meydana gelmez.
•

Buna karşılık mikro yapıda genlemeden arınmış yeni taneler oluşur.

•

Metal tamamen plastik bir malzeme gibi davranır, yani

n = 0 dır.

Yeniden Kristalleşme Isısı
•

Taneciklerin tekrar serbest hale gelmesine Yeniden Kristalleşme adı verilir.

• Metallerde yeniden kristalleşme sıcaklığı= yaklaşık olarak ergime noktasının
yarısına eşittir (0.5 Tm).
• Kristalleşme sıcaklığına ulaşıldığında, yeniden kristalleşme, zaman olarak
taneciklerin yeni düzene geçmesine kadar, yaklaşık olarak 1 saat içinde gerçekleşir
Yeniden Kristalleşme ve İmalat
•

İmalatta, Yeniden Kristalleşmeden yararlanılır.

• Metallerin yeniden kristalleşme sıcaklığına kadar ısıtılması, deformasyondan
önce, düşük bir kuvvet verilmesine karşın yüksek genleme miktarı elde etmemizi sağlar.
• Yeniden kristalleşme sıcaklığı üzerinde metallerin şekillendirilmesine Sıcak
Şekillendirme denir.

Akışkan Özellikleri ve İmalat
•

Sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar.

• Birçok imalat prosesinde işlemler, metallerin ısıtılarak katı halden sıvı hale
dönüştürülmesi ile yapılır.
Örnek olarak:
•

Metaller kalıba erimiş halde dökülür

•

Cama ısıtılıp sıvı hale getirildikten sonra şekil verilir

•

Polimerler daima yoğun yapılı akışkan biçimlidirler

Sıvılarda Viskosite
•
gösterir

Akışkanlık sıvıların bir karakteristiğidir, fakat akışkanlığa eğilim sıvılarda farklılık

•

Viskosite, akmaya karşı direnç olup sıvının bir karakteristiğidir

•

Viskosite, akma durumunda sıvının iç sürtünme miktarıdır

• Sıvının viskosite miktarı ne kadar çoksa, iç sürtünme miktarı ve akmaya karşı
gösterdiği direnç miktarı o kadar yüksektir
• Karşılıklı viskositeye “fluidity” adı verilir yani, akışkanlığın düzgün ve kolay
olmasıdır
•

Viskosite, aralarında d uzaklık bulunan iki paralel levha kullanılarak açıklanabilir

•

Bu iki levha arası bir sıvı ile doldurulur

Şekil 23: İki paralel levha arasında sıvı akımı. Alttaki levha sabit, diğeri ise v hızı ile
hareket ediyor

Kesme Gerilmesi
Kesme gerilmesi birim alan başına kullanılan sürtünme kuvvetidir.
• Viskosite sıvı tarafından oluşan sürtünme kuvveti, üst levhanın hareketine bir
direnç gösterir
Bu kuvvet F, levha alanına A bölümü ile kesme gerilmesi  edilir.
F
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Kesme Oranı
Kesme gerilmesi kesme oranı ile bağıntılı olup, bu oran birim zamandaki hız değişimi
dv ile
dy arasındaki ilişki ile açıklanır.
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Kesme Viskositesi (Yapışkanlığı)
Kesme Viskosite, F/A ve dv/dy arasındaki bağıntıyı açıklayan bir akışkan özelliğidir

viskosite katsayısı, Pa-s (Sabit bir değerdir)

•

Newtonian akışkanları için, viskosite sabittir

•

Newtonian dışı akışkanlar için, viskosite sabit değildir

Yeniden düzenlersek, viskosite katsayısı aşağıdaki gibidir

 




Akışkanlık viskositesi, akış boyunca kesme gerilmesi ile kesme oranı arasındaki
bağıntıdır
Polimerlerin Viskositesi ve Akış (Debi) Oranı
•

Erimiş termoplastik polimerin viskositesi sabit değildir.

•

Buna akış oranı etki eder

•

Davranışları Newtonian değildir

•

Kesme oranı artarken viskositesi azalan sıvılara pseudoplastic denir

•

Bu polimer şeklinde proseslerde karmaşıklığa yol açar

Şekil 24: Newtonian yapışkanların ve Pseudoplastic (Sahte plastik yapı) akışkanların
davranışları. Erimiş polimerler, pseudoplastic davranış gösterirler. Üstteki karşılaştırmada,
katı plastik malzemelerin davranışı da gösterilmektedir.
Viskoelastik Davranış
Genlemenin, gerilme ve sıcaklık altında zaman içerisinde gösterdiği davranışla ilgili
bir malzeme özelliğidir. Viskosite ve esneklik kombinasyonudur.

Şekil 25: Elastik ve Viskoelastik özelliklerin karılaştırılması (a)Malzemenin gerilme
altında zaman içerisinde gösterdiği elastik tepki (b)Aynı şartlar altında viskoelastik
malzemenin gösterdiği tepki. Genleme, zamanın ve sıcaklığın bir fonksiyonu şeklindedir.

Bölüm Soruları
1) Malzemelerin sınıflandırmasını yapınız ?
2) Metalik malzemeleri anlatınız ?
3) Polimerik malzeme nedir tanımlayınız ve uygulama alanları nelerdir açıklayınız?
4) Kompozit malzemeyi metal ve polimerik malzemelerle kıyaslayarak açıklayınız?
5) İmalatta malzemeler neden önemlidir?
6) Malzeme yapısını oluşturan elemanları yazınız?
7) Kristallerdeki Kusurlar (Eksiklikler) nelerdir açıklayınız?
8) Malzemelerin Fiziksel Özelliklerini yazınız?
9) Mühendislik Malzemeleri ve Elektriksel Özelliklerini yazınız ?
10) Bir burulma deneyinden kayma gerilme ve genleme eğrisi çiziniz ?
11) Çekme Deneyi ve Basma Deneyi Karşılaştırmasını yapınız ?
Sayısal çözüm:

Sembolik çözüm: F1 ve F2 arasındaki ilişkiyi gösteren denklem ile başlayalım

Böyle bir çözüm m1 gibi değişkenlerin alabileceği farklı değerlerin sonuca nasıl
yansıyacağını görmek için uygundur. Örneğin aynı problemi m1 200 kg ve m2 1800 kg
olarak çözebiliriz.

Çalışma Soruları
1) Ölçü ve ölçülendirme nedir tanımlayınız ?
2) Ölçülendirme kuralları nedir yazınız ?
3) Ölçülendirme elemanları nelerdir yazınız ?
4) Fonksiyonla İlgili Ölçülendirme nedir anlatınız ?
5) Yüzey Pürüzlülüğü nedir açıklayınız?
6) Parça yüzeyindeki şekil ve dalgalanmaları bir iş parçası üstünde gösterin ?
7) Yüzey Yapılışına Ait Özelliklerin Gösterilmesine örnek veriniz ?
8) Metrik sistem nedir tanımlayınız ?
9) İngiliz Birim Sistemi nedir açıklayınız ?
10) Boyut homojenliği nedir tanımlayınız ?

4. MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ

4.1. Çeliklerin Sınıflandırılması
Çelikleri çeşitli bakımlardan sınıflandırmak mümkündür. Ancak genellikle çelikler
alaşımsız (sade karbonlu) ve alaşımlı olmak üzere iki büyük guruba ayrılabilir. Alaşımsız
çelikler demir, karbon ve mangandan oluşmuşlardır. Bunların yanı sıra az miktarda silisyum,
fosfor ve kükürt gibi elementler bulunsa da bunlar çeliğin esasını meydana getirmezler.
Alaşımlı çelikler karbon ve manganın dışında, çeliğin özelliklerini değiştirecek miktarda,
nikel, krom, vanadyum, molibden ve wolfram gibi elementleri bünyelerinde bulundururlar.

4.2. Otomat Çeliklerinin Kullanım Alanları
TS 1111 (DIN 17 007)’e göre çelikler altı gruba ayrılmıştır. Bunlar:
Kütle Çelikleri: Genel maksatlar için kullanılan, çekme mukavemeti ile tanımlanan,
bileşimi esas alınmayan ve genellikle içindeki fosfor (P) ve kükürt (S) miktarları % 0.05’den
daha fazla olan çeliklerdir.
Sade Karbonlu Çelikler (Alaşımsız çelikler): Bileşiminde karbondan başka
genellikle aşağıda belirtilen üst sınırları aşmayan elementler (bunlar çelik imalinde
teknolojik ve ekonomik zorunluluklar sebebiyle katılması gereken veya giderilmesi
mümkün olamayan elementlerdir) bulunan ve içinde özel maksatlarla başka elementler
bulunmayan çeliklerdir.
Tablo 1: Sade karbonlu çeliklerin bileşimindeki alaşım elementlerinin üst sınırları
Elementler

%

Silisyum

0,5

Mangan

0,8

Alüminyum

0,1

Bakır

0,25

Fosfor

0,09

Kükürt

0,06

Kalite Çelikleri: Kimyasal bileşimi ile beraber mekanik özellikleri esas alınan ve
içinde genellikle fosfor ve kükürt miktarlarının her biri % 0,050’den az olan (otomat çelikleri
hariç), sıcak şekillendirildikten sonra gerektiğinde ısıl işlem uygulanabilen çeliklerdir.
Asal çelikler: Bileşiminde fosfor ve kükürt miktarları genellikle % 0,035 ve daha az
olan ve istenen mekanik özellikleri ısıl işlemden sonra kazanan çeliklerdir. Kalite çelikleri,
alaşımsız (sade karbonlu) ve az alaşımlı; asal çelikler ise, alaşımsız, az alaşımlı ve
yüksek alaşımlı olabilirler.

Alaşımlı Çelikler: Bileşiminde sade karbonlu çeliklerde belirtilen oranları aşan veya
özel maksatla bünyesinde diğer alaşım elementlerinden bir veya birden fazla bulunan
çeliklerdir. Bileşimindeki alaşım elementlerinin toplamı %5’i geçmeyen çelikler az alaşımlı,
%5’i aşan çelikler yüksek alaşımlı çeliklerdir.
Otomat Çelikleri: Talaş kaldırma işlemini kolaylaştırmak için, bileşimine fosfor,
kurşun ve genellikle % 0,1 den daha çok kükürt katılan çeliklerdir.
Hızlı talaş alma işlemlerinde talaşları kırar, işlenebilirliği kolaylaştırır, seri imalata
uygun çeliklerdir.
Bu özelliği sağlamak için yapıya S,P ve Pb katılır.


%S=0,15-0,40



%P=0,07-0,1

Serbest kükürt zararlı olduğundan MnS olarak bağlanmalıdır.
Serbest kükürtü bağlamak için pratikte Mn=4,5S oranında ilave yapılır.
sağlar.

MnS ve Pb talaşı kırılganlaştırır, yağlama etkisiyle temiz yüzey ve uzun takım ömrü

Otomat çeliklerinin kullanım alanları
Makina ve teçhizat üreten endüstri kollarında ve inşaat sektöründe
Konstrüksiyon elemanları üretiminde.
Hassas mekanik parçalar üreten endüstri kollarında. (optik cihaz ve ölçü cihazları
parçaları)
Otomobil endüstrisi, pim,aparat vs. gibi seri imal edilen parçaların üretiminde
kullanılır.
Diğer taraftan çelikleri; kullanım alanlarına göre, genel imalat (yapı), makine imalat
(yapı), takım, yay, rulman çelikleri; bazı fiziksel özelliklerine göre, paslanmaz, manyetik,
sıcaklığa dayanıklı, yüksek sıcaklığa dayanıklı, aşınmaya dayanıklı çelikler ve ısıl işlemlere
göre; ıslah, sementasyon, nitrürasyon çelikleri şeklinde sınıflandırmak da mümkündür.
Ayrıca çeliklerin, imalat şekline göre de sınıflandırılmaları mümkündür (Thomas çeliği,
Siemens Martin çeliği, bazik oksijen fırını çeliği, elektrik ark ocağı çeliği vb. gibi).
Bir başka sınıflandırma;


Islah Çelikleri



Sementasyon Çelikleri



Nitrürlenebilen Çelikler



Otomat Çelikleri



Paslanmaz Çelikler



Takım Çelikleri

Islah Çelikleri
Bu çeliklerin % C karbon oranları fazla olduğu için sertleştirmeye elverişli, “ıslah
işlemi” uyguladıktan sonra yüksek tokluk gösteren çeliklerdir.
Alaşımsız ve alaşımlı makine imalat çelikleridir.
Islah çeliklerinden, yüksek dayanım ile süneklik bir arada istenir.
Yeterli değerde martenzit sertliğini sağlayabilmek için, nispeten yüksek karbon
içerirler.
Kalın kesitlerde, yeterli sertleşme derinliği ancak alaşımlı çeliklerde sağlanabilir.
Islah işleminin iyi sonuç vermesi (İstenilen tokluk veya sertlik değerine ulaşılması),
kullanılan çeliğin iç yapı temizliği ile yakından ilgilidir.

İçyapı temizliği, sıvı çeliğin bünyesinde erimiş halde bulunan gazlardan (hidrojen,
oksijen ve azot) arındırılması ve oksit, sülfür inkluzyonlarından temizlenmesi işlemidir.
Karbon oranı yüksek olduğu için kaynak edilmesi zordur. Kaynak bölgesinde
martenzit yapı oluşur.
Karbon oranı: Çeliğin sertleştirilip (su verme) ardından yüksek sıcaklıkta
menevişlenmesi ile elde edilen temperlenmiş martenzit mikroyapısı, ferrit ve ince
dağılmış karbürlerden oluşur.
Menevişleme 200-600 °C arasında yapılabilir.
Islah çeliklerinin sertleştirilmesi sırasında tane irileşmesi söz konusudur. Çeliğe
katılan “V” tane irileşmesi eğilimini azaltır.
Çeliğin300-400 °C arasında menevişlenmesi sırasında meydana gelen gevrekleşmedir.
Çeliğe “Mo” katılarak temper gevrekliği azaltılır.
Islah Çeliklerinin Kullanım Alanları
Çeşitli makine ve motor parçalar, dövme parçaları; çeşitli cıvata somun ve
saplamalar, krank milleri, akslar, kumanda ve tahrik parçaları, piston kolları, çeşitli miller,
dişliler gibi parçaların imalinde olmak üzere geniş bir alanda kullanılırlar.

Sementasyon Çelikleri
Sementasyon çelikleri, yüzeyde sert ve aşınmaya dayanıklı, çekirdekte ise daha
yumuşak ve tok özelliklerin istendiği değişken ve darbeli zorlamalara dayanıklı parçaların
imalinde kullanılan düşük karbonlu, alaşımsız veya alaşımlı çeliklerdir.
Parçaya bu özelliklerin kazandırılması, çelik yüzeyine karbon emdirilmesi
suretiyle olur.


%C < 0,2

Sementasyon işlemi sonrasında, çekirdek bölgesi yumuşaklığını koruyacağından,
sertleştirme sırasında ortaya çıkabilecek çarpılmalar oldukça azdır.
Sementasyon Çeliklerinin Kullanım Alanları

Dişliler, miller, piston, pimleri, zincir baklaları, zincir dişlileri ve makaraları,
diskler, kılavuz yatakları, rulmanlı yataklar, merdaneler, bir kısım ölçü ve kontrol aletleri,
orta zorlamalı veya zorlamalı parçalar, soğuk şişirilerek veya ekstrüzyonla şekillendirilen
parçalar, kesici takımlar , burçlar

Nitrürlenebilen Çelikler
Nitrürleme, yüzeyde azot bileşikleri oluşturma işlemidir.
Malzeme nitrür yapıcı Cr, Mo, Al, V, Ti elementlerini içermelidir.
Islah çeliklerinin bir alt grubudur. Islah işleminden sonra 500-550 °C arasında
nitrürleme yapılır.
Karbon oranı: %0,3-0,4
Islah etme sıcaklığı nitrürleme sıcaklığından yüksek olmalıdır.
Paslanmaz Çelikler
Çeliklerin paslanmazlığını, yüzeylerinde meydana gelen kromca zengin oksit tabakası
sağlar. Paslanmaz çelikler, en az % 10,5 krom, en fazla % 1,2 karbon içeren çeliklerdir

4.3. Paslanmaz Çeliklerdeki Alaşım Elementleri

KROM
Krom oranının artmasıyla oksit tabakasının korozyon direnci de artar fakat çeliğin
üretimi, kaynaklanabilirliği ve mekanik özellikleri kötüleşir. Krom karbür oluşumunu
engellemek için kullanılır.

NİKEL
En önemli ikinci alaşım elementi nikeldir.
düşer.

Nikel oranının %8-10’u geçmesi durumunda çeliğin gerilmeli korozyon dayanımı
Nikel oranının %30’a çıkması durumunda gerilmeli korozyon dayanımı tekrar iyileşir.
Nikel, paslanmaz çeliğin akma sınırını, tokluğunu ve oksit tabakasını bozucu asitlere

karşı direncini arttırır.

AZOT
Pullanma korozyon direncini ve mekanik özellikleri iyileştirmek için kullanılır

4.4. Paslanmaz Çeliklerin Sınıflandırılması

Ferritik Paslanmaz Çelikler
Krom oranı: %13-30
Karbon oranı üst sınırı: % 0,08

Korozyon özelliklerini iyileştirmek için: Mo, Si, Al, Ti, Nb
Talaşlı işlemeyi kolaylaştırmak için: S, Se
Fe-Cr denge diyagramında ostenit fazı en çok %10,5 krom çözebilir. Bu orandan daha
fazla krom olması hmk yapılı ferritik paslanmaz çelikleri meydana getirir. Ferritik çelikler,
sertleştirilemezler.

Ferritik Paslanmaz Çeliklerin Özellikleri
Ferromanyetik özelliğe sahiptir.
Süneklilik ve şekillendirilebilirlik özellikleri iyidir.
Ostenitik türlere göre yüksek sıcaklıklarda korozyon dayanımı ve düşük sıcaklıklarda
tokluğu düşüktür.
Soğuk şekillendirmeyle dayanım arttırma yöntemi uygulanamaz
Ferrit-ostenit dönüşümü yapılamadığı için dönüşüm sertleştirmesi uygulanamaz.
Kaynaklanabilirlik özelliği iyidir.
Ferritik Paslanmaz Çeliklerin Kullanım Alanları
Otomobil egzoz sistemleri
Gıda işleme ekipmanları
Bulaşık makineleri

Fırın iç kaplamaları
Kablo telleri
Otomobil iç mimarisi
Soğutma makineleri
Bağlama elemanları
Baca boruları

Ostenitik Paslanmaz Çelikler
Maksimum karbon oranı: %0,15
Minimum krom oranı: %16

Ostenitik Paslanmaz Çelikler
Nikel oranının artmasıyla ostenit bölgesi genişleyerek oda sıcaklığında YMK yapılı
ostenitik paslanmaz çelik meydana gelir.
Dönüşüm sertleştirmesi ile sertleştirilemezler,
uygulanabilir. Deformasyon sertleşmesi oranı yüksektir.

sadece deformasyon

sertleşmesi

Akma sınırları ile çekme dayanımları arasındaki fark büyüktür. Bu özellik derin çekme
gibi yüksek oranlarda soğuk şekillendirmeyi kolaylaştırır
Tavlanmış durumda ferromanyetiklik özelliği yoktur.
Korozyona dayanımı ferritik paslanmaz çeliğe göre daha iyidir.
Düşük sıcaklıklarda tokluk özelliği iyidir.
Yüksek sıcaklıklarda oksidasyon direnci ve dayanım özellikleri iyidir

Ostenitik Paslanmaz Çeliklerin Kullanım Alanları

Demir yolu taşıt parçaları
Jant kapakları
Boru ekleme elemanları
Dişliler

Elektrik şalter parçaları
Isı eşanjörleri
Fırın parçaları
Cıvata ve somunlar
Mutfak gereçleri
Yaylar
Çift Fazlı (Dubleks) Paslanmaz Çelikler
Yaklaşık aynı oranda ferrit ve ostenit karışımı (50/50 veya 40/60) mikro yapıya sahiptir.

Karbon oranı ≤ %0,03
rom: %20-30
Nikel: %5-8
Molibden: %1-4

Çift Fazlı (Dubleks) Paslanmaz Çeliklerin Özellikleri
Tokluk ve sünekliği ferritik paslanmaz çeliğe göre daha iyi.
Klorlu ortamdaki gerilmeli ve çukurcuk korozyonu dayanımı iyi.
Dayanım değerleri 300 serisi ostenitik paslanmaz çeliklerin yaklaşık iki katıdır.

Yapıdaki ferrit fazından dolayı yüksek sıcaklıklardaki özellikleri iyi değildir. 300°C’nin
üzerindeki sıcaklıklarda kullanılması tavsiye edilmez.
Çift Fazlı (Dubleks) Paslanmaz Çeliklerin Kullanım Alanları
Petrokimya endüstrisi
Liman inşaatı ve diğer klorürlü ortamlar
Kağıt makineleri ve silindirleri

Martenzitik Paslanmaz Çelikler
Paslanmaz çeliğe C≥ %0,12 oranında karbon ilavesi ile hem sertleştirilebilen hem de
paslanmazlık özelliği olan martenzitik paslanmaz çelikler elde edilir.

Martenzitik Çeliklerin Kullanım Alanları
Mutfak bıçakları, cerrahi aletler, kesme bıçakları
Cıvata, saplama, somun, dişli çark
Pompa ve vana parçaları
Buhar ve gaz türbini parçaları
Petrol ayırma kuleleri
Çamaşır makinesi parçaları
Rulmanlı yatak elemanları

4.5. Takım Çelikleri
Makinelerin kesme, delme, dövme, çekme, ekstrüzyon, haddeleme gibi üretim
işlemlerini yapan parçalara takım denir.
Takım Çeliklerinden Beklenen Özellikler
Talaşlı işlenebilirlik
Isıl işlem sonucu boyutta değişim olmaması (boyutsal kararlılık)
Parlatılabilirlik
Korozyona ve tufalleşmeye karşı dayanıklılık
Soğuk İş Takım Çelikleri
Özelliklerini 200°C’ye kadar koruyabilirler.
Alaşımlı veya alaşımsız olabilirler.
Alaşımsız takım çeliklerinin karbon oranı: %0,6-1,4
%C:0,6-0,75 »»»Tokluk istenmesi durumunda
%C:0,75-0,95 »»»Tokluk + Sertlik istenmesi durumunda
%C:0,95-1,4 »»»Yüksek aşınma direnci istenmesi durumunda
Bu çelikler soy çeliklerdir (P,S ≤0,035)
Kırmızı sertlik özellikleri yoktur. Çalışma esnasında ısınan yerlerde kullanılmaz.
Sıcak İş Takım Çelikleri
500-550°C’ye kadar sertlik özelliklerini kaybetmeden çalışabilirler.
Bu özellikleri, bileşimlerindeki karbür oluşturucu Cr, Mo, V, W elementlerinden
kaynaklanır.
Bu elementler sertleştirme için yapılan ostenitleme esnasında yapıda çözünür.
Sertleştirildikten sonra menevişleme sırasında da çökelerek sert karbürleri oluşturur.
Yüksek Hız Çelikleri
Seri üretim yapan pek çok makinede kesici takım malzemesi olarak kullanılmaktadır.
Yüksek hız takım çeliklerinden beklenen özellikler:
vardır.

Bu çeliklerin sembollerinde, başta yüksek hız çeliği olduğunu belirten “HS” işareti

Bu işaretten sonra sırasıyla W, Mo, V, Co elementlerinin % oranları yazılır.

Takım Çeliklerinin Kullanım Alanları

Dökme Demirler
Karbon miktarı yüksek (%2-4) ve dolayısıyla sıvı durumda akıcılıkları fazla olduğu
için döküme çok elverişli demir alaşımlarıdır. Ham demirin (pik demir) tekrar ergitilip,
gerekli katkılar yapılarak istenilen bileşime getirilmesiyle elde edilir. Eritme için genellikle
kupol ocağı, bileşim ve sıcaklığın hassas olarak kontrol edilmesi istendiği takdirde alevli
döner ocak yada elektrik ark ocağı vb. kullanılır. Dökme demirin mekanik özellikleri
büyük ölçüde mikroyapısına bağlıdır. Mevcut karbonun hemen hemen tamamı demire bağlı
yani sementit (Fe3C) halinde bulunuyorsa beyaz dökme demir, karbon kısmen de olsa
grafit (C) şeklinde serbest duruma geçmişse grafitli dökme demirler söz konusudur. Bu tip
dökme demirler de grafitin şekline göre isimlendirilirler; lamel (yaprakcık) grafitli veya
küresel grafitli dökme demirler. Dökme demirlerde, kırık yüzeyinin grafitten dolayı gri
(kır) renkli görünmesi ve özel bir işlem uygulanmadığı sürece grafitlerin daima lamel
şeklinde oluşması nedeniyle, lamel grafitli dökme demir, kısaca gri dökme demir olarak
anılır. Kırık kesitinin yine gri renkli olmasına rağmen, grafitler küresel biçiminde ise,
bu özel durumu belirtmek üzere küresel grafitli dökme demir veya sfero dökme demir
deyimleri

kullanılmaktadır. Aşağıda başlıca dökme demirlerin mikroyapıları görülmektedir.
Şekil 1: Bazı dökme demirlerin tipik mikroyapıları; a) Gri dökme demir, b) Küresel
grafitli dökme demir ve c) Temper dökme demir.
Gri Dökme Demir
Ortalama olarak % 3,5 C ihtiva eder. Bu karbonun büyük bir kısmı (yaklaşık % 8090) grafit (serbest karbon) halindedir. Geri kalanı ise sementit-Fe3C (bileşik karbon) halinde
bulunur. Makine yapımında en çok kullanılan dökme demir çeşidi gri dökme demirdir.
Bunun nedenleri şu şekilde açıklanabilir:
Akma kabiliyeti büyük olduğundan çok kolay dökülebilir (Kalıbı iyi doldurur).
Talaş kaldırma usulü ile işlenme kabiliyeti büyüktür.
Ucuzdur.
Basmaya karşı mukavemeti yüksektir.
Titreşimlere karşı nispeten yüksek bir sönümleme özelliği vardır.
Korozyon ve tufalleşme dirençleri yüksektir.
Aşınmaya karşı dayanıklıdır.
Mukavemet ve sertlik değerleri kolayca değiştirilebilir. (Alev ya da indüksiyon
sertleştirmesi, gerilim giderme tavlaması, menevişleme vb. ısıl işlemler uygulanabilir.)
Bütün bunlara karşılık çekme mukavemeti çok düşük ve kırılgan bir malzemedir.
Korozyona dayanıklılığı, alaşımsız çeliğe göre daha iyidir (Çelik gibi paslanmakla birlikte,
pasın içeriye doğru yayılması çok daha yavaştır). Gri dökme demirin kaynak edilmesi çok
güçtür. Yalnızca tamir amacıyla ve özel koşullar altında (Mesela parçalarını kaynak
işleminden önce ısıtılması ve kaynaktan sonra yavaşça soğutulması gibi) yapılabilir.
Tufalleşme, yüksek sıcaklıklarda meydana gelen oksitlenmeye denir. Sıcaklık yükseldikçe
oksitlenme hızı çok daha hızlı bir şekilde artar. Soba gövdeleri bu yüzden çelik yerine dökme
demirden yapılır.
Gri dökme demir iki kısma ayrılır.
1) Normal (alaşımsız) gri dökme demir: Bileşiminde yalnızca C, Si, Mn, P, S vardır.
Özellikleri de sadece bu elementlerin oranlarıyla ayarlanır.
2) Soy (alaşımlı) gri dökme demir : Bileşiminde C, Si, Mn, P ve S’den başka Cr, Ni,
Mo, Cu, Ti ve A1 gibi elementlerinden biri ya da birkaçı bulunur. Özellikleri özel işlemler
veya alaşım elementleriyle ayarlanır.

Beyaz Dökme Demir
Bileşimindeki karbonun büyük bir kısmı, hemen hemen tamamı sementit yani demir
karbür halinde bulunur. Genellikle belirli bileşime sahip sıvı dökme demirin hızlı
soğutulması ile meydana gelir. Beyaz dökme demir çok sert olup (Sertliği 500 HB’den fazla)
ancak taşlanarak işlenebilir. Beyaz dökme demire sert döküm de denir. Dolayısıyla aşınma
mukavemeti çok yüksektir. Hadde silindiri, kam mili gibi aşınmaya dayanıklı olması istenen
parçalar dökme demirden yapıldıkları takdirde, bileşim ve soğuma hızının uygun şekilde
ayarlanmasıyla, dış kısımları beyaz dökme demir olarak elde edilir. Birkaç mm
kalınlığındaki bu tabaka ile iç kısımdaki dökme demir arasında her iki tür yapının da yer
aldığı bir geçiş bölgesi (alaca dökme demir) bulunur.
Temper Dökme Demir
Beyaz dökme demirin uzun süre yüksek sıcaklıkta tavlanması (temperleme) sonucu
bünyesindeki sementit parçalanır ve kar tanesi şeklinde grafit kümelerini oluşturur. Bu ısıl
işlem sonucunda temper dökme demir elde edilmiş olur. Malzeme yapısı, soğutma hızına göre
perlitik veya ferritik olabilir. Grafitlerin şekli dolayısıyla gri dökme demire göre mukavemet
artış ve özellikle süneklik sağlanmış olur. Buna karşılık temperleme işleminin yüksek
maliyetinden dolayısıyla gri dökme demire nazaran oldukça pahalıdır. Kırık yüzeyinin
görünüşüne göre beyaz ve siyah olmak üzere iki tür temper dökme demir vardır. Bunların her
ikisi de beyaz dökme demirden, ancak farklı yöntemlerle elde edilir. Temperleme ortamı
oksitleyici ise beyaz temper dökme demir, nötr ise siyah temper dökme demir elde edilir.
Küresel Grafitli Dökme Demir
Sfero dökme demir olarak da adlandırılır. Normal gri dökme demir bileşiminde
olmakla birlikte, kükürdü azaltılmış (S % 0,02) ve içinde Pb, As, Sb, Ti, A1 bulunmayan
sıvı haldeki metale çok az miktarda Mg ve Ce gibi elementlerin katılmasıyla, grafitin
katılaşırken küresel biçimde teşekkülü sağlanmış olur. Sfero dökme demir, gri dökme
demirin ve temper dökme demirin bazı üstün özelliklerine (mesela, gri dökme demirin
kolay dökülebilme ve işlenme kabiliyeti ile temper dökme demirin süneklik özelliği) sahip
olduğundan uygulama alanları gün geçtikçe artmaktadır. Yüksek mukavemet ve süneklik
özelliğinden dolay bir çok alanda çeliğin yerine kullanılmaktadır.
Demir-Karbon Alaşımlarının Genel Özellikleri ve Kullanım Alanları
1) Demirler: Plastik şekil verme kabiliyetleri çok yüksek, korozyon dirençleri
nisbeten iyi olan alaşımlardır. Ayrıca galvanizlenerek (yüzeyine ince bir çinko tabakası
kaplayarak) veya emayelenerek (seramik bir filmle kaplama) korozyona dayanıklılığı daha
da arttırılabilir. Genellikle galvanizli saçların ve boruların üretiminde kullanılırlar.
2) Çelikler: Az karbonlu çelikler genel amaçlar için kullanılan en ucuz çelik türüdür.
Sünekliği yüksektir, kolay işlenir, su verme ile sertleştirilemez. Orta karbonlu çelikler
genellikle daha yüksek mukavemetli olup su verme ile sertleştirilebilirler, yapılarda ve
makine parçaları üretiminde kullanılırlar. Yüksek karbonlu çelikler ise daha sert olup
işlenmesi zordur, genellikle takım ve kalıp üretimine elverişlidirler. Bu çelikler 700°C’de

uzun süre tavlanırsa küresel karbür oluşur. Küreleştirme işlemi ile sertlikleri azalır, şekil
vermeden sonra su verilerek yeniden sertleştirilebilirler.
3) Dökme demirler: Beyaz dökme demirde ana faz demir karbür olduğundan çok
sert ve gevrektir, ancak döküm yoluyla şekillendirilebilirler. Genellikle aşınmaya
dayanıklılık gerektiren yerlerde, mesela bilyeli öğütme değirmenlerinde, demiryolu vagonu
fren pabuçlarında ve kazı makinelerinde kullanılırlar. Beyaz dökme demir, yüksek sıcaklıkta
uzun süre tavlanırsa kararsız Fe3C bileşiği, -Fe (ostenit) ile küçük parçacıklar halinde
grafite ayrışır. Bu yöntemle elde edilen metale temper döküm denir. Sünekliği ve
mukavemeti yüksek olan temper döküm karışık şekilli parçalarını seri halde üretimine
elverişlidir (boru ekleme parçaları gibi). Gri dökme demirin içinde, serbest halde, lamel
şeklinde grafit parçacıkları bulunduğundan çekme mukavemeti düşük ve gevrektir, fakat
basma mukavemeti yüksektir. Kolay dökülür, talaş kaldırılarak kolay işlenir, titreşim
söndürme kabiliyeti iyidir, ve en ucuz metaldir. Bu nedenle endüstride çok geniş kullanım
alanı vardır. Dökümden önce sıvı halde iken içine biraz magnezyum katılırsa grafit
kürecikler halinde oluşur, nodüler veya sfero döküm denen bu metalin sünekliği ve
mukavemeti yüksektir. Özellikleri çeliğin özelliklerine yakın, fiyatı ise daha ucuz
olduğundan bir çok alanda çelik yerine kullanılmaktadır.
4) Alaşımlı çelikler: Sade karbonlu çeliklerde karbon miktarı arttıkça, sertlik ve
mukavemet artar, fakat süneklik azalır ve çelik, gevrekleşir. Sünekliği koruyarak
mukavemeti arttırmak için alaşım elementleri katılır. Alaşım elementleri ayrıca çeliklerin
sertleşme yeteneğini arttırmak ve özel amaçlı çelikleri üretmek için de kullanılır. Bu şekilde
elde edilen alaşımlı çeliklerin türü 2000’e yakındır. Çeliğe katılan her alaşım elementinin
etkisi aynı değildir. En çok kullanılan alaşım elementleri krom (Cr) ve nikeldir (Ni).
Bunlardan başka mangan-Mn, silisyum-Si, molibden-Mo, kobalt-Co, wolfram-W
(tungsten), vanadyum-V gibi çeşitli elementler alaşımlı çelik üretiminde kullanılmaktadırlar.
Bu elementler yapıda ya katı eriyik veya karbür şeklinde bulunurlar. Mesela Ni yalnız katı
eriyik, Cr çoğunlukla katı eriyik ve biraz karbür; Ti, W, Mo, Co, V ise çoğunlukla karbür
oluştururlar.
Alaşımlı çelikler, alaşım elementlerinin miktarına göre az alaşımlı çelikler ve çok
alaşımlı çelikler olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Az alaşımlı çelikler: Bunlarda toplam alaşım elementi miktarı %5’ten azdır. Genellikle
yüksek mukavemetli yapı çeliği ve makine parçaları üretiminde elverişlidirler. Şekil
verdikten sonra su verme ile sertlikleri arttırılabilir.
Yüksek alaşımlı çelikler: Bu çeliklerde toplam alaşım elementi miktarı %5’ten
fazladır, genellikle özel amaçlar için kullanılırlar. Mesela, %18 Cr-%8 Ni’li paslanmaz çelik,
kayaları delmek için kullanılan %14 Mn’lı çelikler, %20’den fazla Cr içeren yüksek
sıcaklığa dayanıklı kalıp çelikleri, %6 W-%5 Mo-%2V içeren kesici takım endüstrisinde
kullanılan yüksek hız çelikleri (HSS) bu sınıfa girenlerin birkaç tanesidir.

Metallerin Mekanik Özellikleri

Mekanik Özellikler
Katılık - Elastik Modül veya Young Modülü (MPa)
Mukavemet - Akma, Kopma, Kırılma, gerilme olrak ölçülür (MPa)
Süneklik – Kırılmadan plastik olarak sekil değiştirme kabiliyeti - Uzama, Alan
daralması, Kırılma genlemesi - (birimsiz veya mm/mm)
Tokluk – Enerji yutma kabiliyetinin ölçüsü (J/m3).
Sertlik – Batmaya, asınmaya direnç (degisik ölçüm yöntemleri mesela; Rockwell,
Brinell, Vickers.)
Gerilme ve Genleme
En basit manada, gerilme Yük/Alan olarak düşünülebilir.
Genleme benzer şekilde, komponentin sekil değişiminin orijinal uzunluğa oranı.
Gerilme, çekme basma gibi direkt veya kayma veya burulma gerilmesi olabilir,
gerilmeye göre sekil değişimi olur
Gerilme direkt olarak ölçülmez fakat genleme ölçülür

Kolay İpucu!
Yükü Newton (N) olarak; alanı mm2 ifade et gerilmeyi Mpa olarak elde et.
Metallerin mekanik özellikleri genel olarak ya MPa yada ksi olarak ifade edilir.

İngiliz ölçü birimi: Yük kips (1000 lbf) & ve alan in2 gerilmeyi ksi (kips/in2) olarak
verir
• 1000 psi = 1 ksi = 6.89 MPa
Hooke Kanunu
Elastik Deformasyon
Elastik deformasyon kalıcı değil, orijinal sekline yük kalkınca döner
Birçok metal için elastik bölge doğrusal, bazı malzemeler mesela, dökme demir,
polimerler ve beton için elastik bölge doğrusal değil.
Eğer doğrusal elastik olursa veya doğrusala yakın, o zaman, Hooke kanunu
uygulanabilir :

E elastik modül (MPa)

Malzemelerin Elastik Özellikleri
Poisson oranı: Metaller bir yönde genlemeye maruz kalınca diğer yönlerde de buna
bağlı genlemeler olur.
Tek eksenli çekme için yanal genlemeler daraltıcı.
Tek ekesenli basma için yanal genlemeler genlestirici.
Yanal genlemeler ekesenel genleme ile ters işaretli
Yanal genlemenin eksenele oranına, Poisson oranı, denir.

Plastik Deformasyon

Plastisitenin Mikroyapı Temeli
Kristal yapı içerisinde atomların kayması, tırmanması.
Kayma ve tırmanma dislokasyonlarda oluşur.

Plastisitenin Mikroyapı Temeli

Elastik ve Plastik Genleme

Elastik Geri Dönüş

Sünek- Kırılgan Malzemeler
Sünek malzemeler boyun verir.
Sünek eğer EL%>8% (yaklaşık)

Kırılgan eğer EL% < 5% (yaklaşık)

Tokluk & Esneklik
Tokluk: Kırılmadan enerji yutma kabiliyeti ölçüsü. (J/m3 or N.mm/mm3= MPa)
Esneklik: Plastik veya kalıcı sekil değişimi olmadan enerji yutma kabiliyeti (J/m3
veya N.mm/mm3= MPa)
Not: Her ikisi de enerji /birim hacim

Esneklik, Ur

Tipik Mekanik Özellikler Çalışma Soruları

Çalışma Soruları
1) Çeliklerin sınıflandırılmasını yapınız ve otomat çelikleri açıklayınız?
2) Otomat Çeliklerinin Kullanım Alanlarını yazınız?
3) Islah Çeliklerinin tanımını yapınız ve Kullanım Alanlarını yazınız?
4) Paslanmaz Çeliklerdeki Alaşım Elementlerini yazınız?
5) Paslanmaz Çeliklerin sınıflandırılmasını yapınız?
6) Ferritik Paslanmaz Çeliklerin Özellikleri ve Kullanım Alanlarını yazınız?
7) Takım Çelikleri nedir ve Takım Çeliklerinden Beklenen Özellikler yazınız?
8) Yüksek Hız Çelikleri nelerdir açıklayınız?
9) Dökme Demir nedir açıklayınız?
10) Demir-Karbon Alaşımlarının Genel Özellikleri ve Kullanım Alanlarını yazınız?

5. DEMİR DIŞI METAL MALZEMELER

5.1. Demir Dışı Metaller
Demir hariç, bütün saf metaller ve alaşım elementi olarak demir miktarı, en büyük
oranı oluşturmayan bütün alaşımlar, demir dışı metallerden sayılırlar. Demir dışı metallerin
bazı üstün özellikleri sebebiyle endüstride önemli uygulama alanları vardır. Korozyona
dayanıklılık, hafiflik, güzel görünüm, yüksek termal ve elektrik iletkenliklerine sahip olma
gibi özelliklerinden dolayı, bazı hallerde demir esaslı alaşımlara tercih edilirler. Bununla
beraber elastisite modülleri, sertlik ve mukavemetleri daha düşük, fiyatları ise daha pahalıdır.
Demir dışı metaller, kendi özgül ağırlıklarına (yoğunluklarına) göre; ağır metaller ve hafif
metaller şeklinde 2 gruba ayrılır.
Özellikleri: Genellikle saf metaller yumuşak ve kendi alaşımlarına göre daha az bir
mukavemete sahiptir. Saflık derecesi ne kadar yüksek olursa, ergime derecesi azalır, elektrik
iletim kabiliyeti ve işlenebilirliği daha iyi olur. Alaşım yapmak suretiyle, saf metallerin malzeme
özelliklerinin iyileştirilmesi hedeflenir. Alaşım yapımında, iki veya daha fazla metal sıvı halde
karıştırılır. Genleşebilirliliğin, elektrik iletim kabiliyetinin azalmasına karşılık, esas metallere
nispetle, alaşımın sertliği ve mukavemeti genel olarak artar. Talaş kaldırma işleminde, talaşın
şekli kısa ve kırılgan olur. Alaşımlar, daima adını almış oldukları saf metalden daha düşük bir
erime noktasına sahiptirler.
Gruplara ayrılması: Demir dışı metallerin alaşımları, döküm alaşımları ve yoğurma
alaşımları olarak 2 gruba ayrılır.
Döküm Alaşımları; uygun döküm özelliklerine sahiptir. Bu alaşımlar, döküm parçaları
için kullanılır.
Yoğurma Alaşımları; soğuk veya sıcak işlemle talaşsız olarak biçimlendirilirler.
Onlardan çubuklar, saclar, borular, teller ve çeşitli profiller veya şekilli makine parçaları imal
edilirler. Tanımlanması: Yaygın olarak saf metallerin gösterilişinde kimyasal sembolden sonra
saflık derecesi, ağırlık yüzdesi cinsinden ifade edilir; mesela Zn 99,99 gibi. Bundan farklı
olarak bakırda saflık derecesi, A’dan F’ye kadar olan harfler vasıtasıyla işaretlenir. Bu
işaretlemeye göre F-Cu, A-Cu’dan daha saftır. E-Cu (elektrolitik bakır) için, sadece elektrik
iletim kabiliyeti ölçü olarak alınır. Oksijensiz bakır cinsleri ise, sembolün önüne yazılacak
bir S harfi ile gösterilir. Mesela SF-Cu, %99,9 saflık derecesine sahip olan bir oksijensiz
bakırdır. Demir dışı alaşımlar, en yüksek paya sahip olan metal ismine göre ve alaşımın
bünyesindeki ana alaşım elementlerine göre tanımlanır. Mesela Alüminyum-döküm alaşımı
veya nikel- yoğurma alaşımı gibi. Bakır alaşımları, esas metale göre ve bir veya iki alaşım
metaline göre isim alırlar. Mesela bakır-çinko alaşımı veya bakır-nikel-çinko alaşımı gibi.

5.2. Demir Dışı Ağır Metaller
Makine yapımında en sık kullanılan demir dışı ağır metaller; bakır, nikel, çinko, kurşun,
kalay ve bu metallerin alaşımları olup, bunlardan başka mesela wolfram, krom ve ayrıca
altın, gümüş ve platin gibi asal (soy) metaller de demir dışı ağır metallerdir. Kadmiyum, kurşun
ve civa gibi ağır metaller, son senelerde iyonlarına ayrılmış şekilde hava, toprak ve akarsuya
karıştırılarak insanların sağlığını tehlikeye sokacak boyutta işlenmiş ve kullanılmışlardır.

Bakır ve Bakır Alaşımları
Özellikleri: Saf bakır yumuşaktır ve iyi genleşebilir. Isı ve elektrik iletim kabiliyeti, gümüş
ve altından sonra en yüksek olan metaldir. Bakır atmosferik etkilere karşı korozyon bakımından
dayanıklıdır. Açık havada, yüzeylerde bakır karbonattan meydana gelen ince, kahverengi ve
yeşil bir koruyucu pas tabakası oluşur.
İşlenebilirliği: Bakır ve alaşımları çoğunlukla döküm yoluyla şekillendirilirler. Çekme
payı, hacimce %1,8 ile %2,2 arasında bulunur. Bakırdan imal edilmiş olan yarı mamuller, 800°C
ile 950°C arasındaki sıcaklık sahası içinde dökülmüş olan plakalardan veya bloklardan sac elde
etmek için haddelerden geçirilerek çubuk profiller ve dikişsiz borular halinde üretilirler. Soğuk
biçim vermek (şekillendirmek) suretiyle sac haldeki alaşımlar 0,01 mm incelikte folyo elde etmek
için haddelerden geçirilirler. Bakır çubuklar 0,02 mm’ye kadar olan çaplarda teller elde etmek
için çekme işlemine tabi tutulurlar. Talaş kaldırma işleminde bakır, helisel ve karışık, yığılan
talaşlar çıkarır. Büyük talaş açısı ve keskin kesici ağızlar sayesinde talaş kaldırma işlemi
daha rahat gerçekleştirilebilir. Tellür, kükürt ve kurşunun az miktarda katılması, talaşın
parçalanabilirliliğini iyileştirir. Soğutucu sıvı maddesi olarak kesme yağları ve emülsiyonlar
kullanılır. Kaynak edilen veya lehimlenen parçalar için, özellikle oksijensiz bakır cinsleri
uygundur.
Kullanma: Bakır elektroteknikte en önemli elektrik iletim malzemesidir. Bundan başka,
bakır lehim havyasında, ısı eşanjörlerinde, ısıtıcı ve soğutucu boru demetlerinde, çatı
örtülerinde, sanatsal eşyalarda ve her şeyden evvel alaşımlama metali olarak kullanılır.
Bakır-Çinko alaşımları (Pirinçler)
Bakır-çinko (Cu-Zn) alaşımları; yüksek mukavemetli, güzel görünüşlü, korozyona
dayanıklı ve kolay işlenebilen alaşımlardır. Bakırın kızıl rengi, pirinç alaşımlarında çinkonun
oranı arttıkça sarıya döner, korozyon direnci azalır ve maliyet düşer. Çinko oranı %20’den
az olanlara kızıl pirinç, çok olanlara da sarı pirinç denir. Pirinçlerin hem döküm hem de yoğurma
(işlem) alaşımları vardır. Pirinç alaşımlarının bileşime bağlı olarak sahip oldukları bu renk
yelpazesi, dekoratif maksatlar için de kullanılabilmesini mümkün kılar.
Bakır-çinko döküm alaşımları, bütün döküm yöntemleri ile dökülebilirler. Çekme
mukavemeti, alaşımın bileşimine göre 200 ile 800 N/mm2 arasında; kopma uzaması %4 ile
%35 arasında değişir. Döküm parçaların talaş kaldırma kabiliyetleri çok iyidir.
Kullanma: Bakır-çinko alaşımları mikro teknikte, saat ve elektrik-elektronik sanayiinde
kullanılır. Alüminyum ve silisyum ihtiva eden alaşımlar, yatak malzemesi olarak
kullanılmaktadırlar. Mesela, Cu Zn 40 Al 2 veya Cu Zn 31 Si gibi. Gemicilik sanayiinde Cu Zn
35 Ni ve Cu Zn 20 Al bol miktarda kullanılmaktadır. Çünkü, bu alaşımlar deniz suyu
korozyonuna karşı dayanıklıdırlar.
Bakır-Kalay alaşımları (Kalay Bronzları)
Bakır-kalay alaşımları, %98-83 Cu ve %15-2 Sn ile bazen çinko, kurşun ve nikel de
ihtiva ederler. Bunlar, çekmeye ve aşınmaya karşı mukavim olmaktan başka, korozyona karşı

da bakır-çinko alaşımlarından daha fazla dayanıklıdırlar. Bakır-kalay döküm alaşımları ve bakırkalay-çinko döküm alaşımları (kızıl döküm), kendine has iyi kayma özelliklerine sahip
olduklarından dolayı yatak zarfları, mil somunları, sonsuz vida ve helisel dişli çarklar için
elverişlidirler. Cu Sn 8 P alaşımından yapılmış olan kaymalı yataklar, çok yüksek yüzey
basınçlarına dayanabilmektedirler.
Bakır-Alüminyum alaşımları (Alüminyum Bronzları)
İyi bir çekme mukavemetine, yüksek tokluğa ve iyi korozyon direncine sahiptirler.
Mesela, Cu Al 18 kimya sanayiindeki ve maden ocaklarındaki armatürler için kullanılır. Az
miktarda Fe, Ni ve Mn ilave edilmesi alaşımın çekme mukavemetini 850 N/mm2’nin üzerine
çıkarır. Bu sebeple, çok yüksek mukavemet gerektiren helisel dişliler, sonsuz vida dişlileri ve
kaymalı yataklar Cu Al 11 Ni alaşımından yapılırlar. G-Cu Al 18 Mn döküm alaşımı, kendine
has yüksek mukavemete ve deniz suyu korozyonu direncine sahip oluşundan dolayı gemi
pervaneleri, türbin kanatları ve yağ endüstrisindeki armatürler için elverişlidirler.
Bakır-Nikel alaşımları
Bunlar, %40-45 nikel ihtiva ederler. Bakır esaslı alaşımlar içerisinde korozyon direnci
en yüksek olan alaşımlardır. İçerisinde gümüş de bulunan alaşım, yüzey özelliklerinden dolayı
metal vazo ve sofra takımı gibi dekoratif eşyalar için işlenirler. Cu Ni 25, uzun süre tedavülde
kalsa bile açık gümüş rengini muhafaza edebilen madeni para malzemesidir. İlk olarak 1996
yılında tedavüle çıkan 50.000 TL lık madeni para %70 Cu-18 Zn-12 Ni bileşimindedir. Bina ve
gemi yapımında bakır-nikel alaşımları, kaplama ve giydirme elemanları olarak kullanılır.
Elektroteknikte, direnç telleri olarak; kimyasal tesis yapımında, Cu-Ni alaşımı ile kaplanmış
çelik sac olarak kullanımı yaygındır.
Çinko (Zn) ve Çinko Alaşımları
Özellikleri: Saf çinko, mavi-gümüş renginde parıldayan bir metaldir. Çinko, ısıl
genleşme katsayısı en yüksek olan metaldir. Saf çinko açık hava etkilerinden korunmak amacıyla
korozyona karşı, koruyucu çinko karbonattan meydana gelen dayanıklı bir tabaka ile kaplanır.
Kuvvetli asitlere ve tuz eriyiklerine karşı korozyon mukavemeti azdır. Çözünmüş çinko bileşikleri
zehirlidir. Gıda maddelerinin çinko kaplar içinde veya çinko ile kaplanmış (galvanizli) kaplar
içinde muhafaza edilmesine bu sebeple izin verilmez. 100-150°C arasında çinkoya iyi şekil
verilebilir. Çinko, iyi dövülür, haddeden geçirilir ve tek olarak çekilebilir.
Çinko, alaşım elementi olarak kullanılmaktan başka, mesela çeliklerin çinko ile
kaplanmasında olduğu gibi, demir esaslı malzemelerin korozyona karşı korunması için de
kullanılır. Çinko alaşımları, tercihen alaşım elementi olarak Al ve Cu ihtiva ederler ve bilhassa
basınçlı döküm için elverişlidirler. Basınçlı döküm alaşımlarından, mesela GD-Zn A1 4 Cu
1’de olduğu gibi, iş parçaları yüksek hassasiyetle (toleranslar
mm) ve yüksek yüzey
kalitesinde imal edilirler.
Kurşun (Pb) ve Kurşun Alaşımları
Kurşun büyük bir özgül ağırlığı (yoğunluğu) olan, mat gri renkte bir metaldir. Kurşun,

birçok kimyasal maddelere karşı, bilhassa sülfürik aside karşı, korozyon bakımından
dayanıklıdır. Kurşun, röntgen ışınlarını ve radyoaktif ışınları absorbe eder (emer). Kurşun, iyi
bir ısı ve elektrik akımı ileticisidir. Birçok kurşun bileşikleri çok zehirlidir. Bu yüzden koruyucu
talimatlara riayet edilmesi, kurşun ile çalışan iş yerleri için çok önemlidir. Kurşun iyi dökülebilir
ve soğuk olarak iyi şekil verilebilir. Talaş kaldırma işleminde çok yumuşaktır. Kurşunun
yaklaşık %50’si akümülatör plakaları için tüketilmektedir. Bundan başka saf kurşun, ışınlardan
koruyucu plakalar olarak, kimyasal aparatların yapımında, çelik sacların kurşunla
kaplanmasında ve kabloların etrafının kılıf şeklinde kaplanmasında kullanılır. Kurşun
alaşımları, yatak alaşımı olarak da kullanılmaktadır. Kurşun bileşikleri, korozyondan koruyucu
madde (kurşun sülyeni) olarak ve ışığı kırma indisi çok yüksek olduğundan kristal olarak
adlandırılan kurşunlu cam imalatında kullanılır.
Kalay (Sn) ve Kalay Alaşımları
Kalay, normal olarak çevresel etkilere karşı korozyon bakımından dayanıklı olan; rengi,
gri ile parlak gümüş beyazı olabilen bir metaldir. Düşük sıcaklıklarda kalay, gri renkte toz
halinde parçalanabilir (kalayın 13°C’nin altındaki sıcaklıklarda uzun süre saklanması
esnasında toz haline gelerek parçalanması). Kalayın bükülmesi halinde, kalay kristallerinin
birbirinin üzerinde sürtünmesinden kaynaklanan bir gürültü duyulur. Kalay, düşük ergime
noktasına sahiptir (232°C). Kalay çok iyi dökülebilir. Büyük genleşme özelliğinden dolayı
kolaylıkla ince folyolar halinde haddelerden geçirilir (kalay yaldız kağıdı). Saf kalay, hemen
hemen sadece el sanatları işlerinde işlenir (kalaylı kaplar). Endüstride konserve kutuları için,
ince çelik sacların yüzey kaplama metali (beyaz sac) olarak ve alaşım elementi olarak kullanılır.
En önemli kalay alaşımları, yumuşak lehim olarak adlandırılan kalay-kurşun alaşımlarıdır.
Bunlardan ötektik bileşimdeki (%63 Sn- %37 Pb) alaşım, elektriği iyi ilettiği için elektro
teknikde kullanılan yegane lehim alaşımıdır
Nikel ve Nikel Alaşımları
Nikel, iyi parlatılan gümüş beyazı renkte bir metaldir. Nikel, yüksek mukavemet ve
kadar ferro manyetik özelliktedir. Ayrıca,
genleşme kabiliyetine sahip olup, yaklaşık
bir çok etkili kimyasal maddelere karşı korozyon bakımından mukavemete sahiptir. Nikel soğuk
olarak çok iyi şekillendirilir (derin çekme), kaynak edilebilir, yumuşak ve sert olarak lehim
yapılabilir. Talaş kaldırılarak işlenmesi mümkün değildir. Nikel, galvanik kaplamalar için ve
ayrıca kimya endüstrisinde kullanılan aparatlarda saf halde veya alaşım elementi olarak kullanılır.
Yüksek mukavemetten ve elastikiyetten dolayı Ni Be 2 yayların ve diyaframların
(membranların) yapımında kullanılır. Rafinelerin boru tesisat hatlarının ısı bakımından yüksek
mertebede yükleme yapılan yerlerindeki gerilmeleri azaltmak için kullanılan metal körük
parçaları, Ni Cr 22 Mo 9 Nb alaşımından imal edilir. Ni Cu 30 Fe (Monel metal), kimya
sanayindeki aparatlar için özellikle korozyon tehlikesine maruz kalan iş parçaları için ve uçak
yapımında perçin malzemesi olarak kullanılır.
Asal (Soy) Metaller
En önemli asal metaller, gümüş (Ag), Altın (Au) ve Platin (Pt)’dir. Asal metaller, havadan
ve birçok kimyasal maddelerden, özellikle birçok asitlerden dahi etkilenmezler. Bundan dolayı
onlar, süs eşyası ve madeni para yapımında kullanılırlar. Teknolojide gümüş ve altın, elektrik

kontakt (temas) malzemesi olarak; platin ise, termo elemanları koruyan boruların ve en fazla
korozif etkiye maruz kalan kimyasal kapların üretilmesinde kullanılır.

5.3. Demir Dışı Hafif Metaller
Demir dışı hafif metaller grubunda alüminyum, magnezyum ve titanyum bulunmaktadır.
Alüminyum (Al) ve alüminyum alaşımları
Alüminyum, çeliğin özgül ağırlığının, yaklaşık olarak 1/3’ü değerinde bir özgül ağırlığı
olan, gümüş beyazı renginde bir metaldir. Bir metal ne kadar saf olursa, onun mukavemeti o
kadar az, fakat şekil değiştirilebilirliği o kadar kolay olur. Alüminyumun yüzeyinde,
atmosferik şartlarda, deforme olması halinde bile derhal yeniden teşekkül eden sızdırmaz, alt
yüzeye çok sıkı tutunan bir oksit tabakası meydana gelir. Bu oksit tabakası alüminyuma, deniz
suyuna karşı da direnç gösterme kabiliyeti kazandırır. Soğuk işlerken sertleşmesi (haddeleme,
çekme, basma, dövme) suretiyle, yaklaşık 80 N/mm2’lik saf alüminyumun mukavemeti,
200
N/mm2’nin üzerine çıkarılabilir. Alüminyum, ısıyı ve elektrik akımını çok iyi iletir.
Polisaj işlemine tabi tutulmuş (parlatılmış) olan alüminyum, ışığı ve elektromanyetik dalgaları
yansıtır. Alüminyum, sıhhi bakımdan sakıncalı değildir. Alüminyumun hurdası %33 geri
kazanılmak suretiyle tekrar değerlendirilmektedir.
Alüminyum Alaşımları
Magnezyum, bakır, silisyum, çinko, mangan ve kurşunun az miktarda katkıları ile
alaşım yapmak suretiyle, alüminyumun mukavemet, korozyona karşı dayanıklılık, dökülebilirlik
ve işlenebilirlik özelliklerinde geniş ölçüde değişiklikler meydana getirilebilir (Tablo). Alaşım
elementi olarak Cu-Zn ve Mg-Si içeren alüminyum alaşımları, yaşlanma sertleşmesi
gösterebilen alaşımlardır. Düralümin adı verilen Al-%4Cu-%0,5Mg-%0,5Mn bileşimindeki
alaşım bunlara bir örnek olup, özellikle uçak endüstrisinde ve geniş açıklıklı yapılarda yüksek
mukavemetli hafif yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Sertleştirilebilen alüminyum
yoğurma alaşımları, ısıl işlem sayesinde, sertleşme öncesi çekme mukavemeti, 100-230
N/mm2 arasında iken, sertleşme sonrası 600 N/mm2 mukavemete sahip olurlar. Bunlar
kısmen iyi polisaj yapılabilir ve toplam %1-3 arasında Pb, Sn, Cd ve Bi’nin katılmasıyla iyi
işlenilebilir duruma gelirler.

Tablo. Alüminyum alaşımlarına alaşım elementlerinin etkileri
Alaşım elementleri
Etki edilen nitelik
Mg

Cu

Si

Zn

Mn

Pb

Mukavemet

++

++

+

++

+

o

Korozyon direnci

++

−

++

−

++

o

Dökülebilirlik

+

o

++

++

o

o

Talaş kaldırılabilirlik

+

o

−

+

−

++

++: Çok arttırır,

+: Arttırır,

−: Azaltır,

o: Etkisi yok

Sertleştirilmeyen Alüminyum yoğurma alaşımları, bilhassa deniz suyuna karşı
dayanıklıdır. Sertleştirilebilen Alüminyum döküm alaşımları, korozyona karşı dayanıklı
olup, kaynak edilebilir ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır. Sertleştirilemeyen alüminyum
döküm alaşımları, çok iyi dökülebilirler, korozyona dayanıklıdırlar ve iyi talaş kaldırarak
işlenebilirler. Alüminyum ve alaşımlarına bilhassa soğuk olarak iyi şekil verilir. Bükme
esnasında geriye yaylanma, çeliğe göre, yaklaşık üç defa daha büyüktür.
Talaş kaldırma işlemi sırasında, kesici uçta yığılma olayının meydana gelmesinden
kaçınmak için, yüksek kesme hızları ile çalışılmalıdır. Talaş kesitinin büyük olabilmesi için,
takımların talaş açısı ve ilerleme hızı büyük seçilmelidir. Hemen hemen bütün birleştirme
metotları tatbik edilebilir. Koruyucu gaz altı kaynağı (MIG ve TIG metotları) sayesinde,
kusursuz kaynak dikişleri yapılır. Şayet birleştirme yerlerinin mukavemetinde ve korozyon
dayanımında, bilhassa önemli özellikler aranmıyorsa, alüminyuma yumuşak ve sert lehim
işlemleri tatbik edilebilir.
Alüminyum, soğuk ve sıcak yapıştırma işlemi uygulanarak diğer metaller ve sentetik
maddelerle birleştirilebilir (Teneke veya kartondan yapılan sıvı içecek kutularının yapıldığı
alüminyum+plastik birleştirme plakaları ve folyoları). Alüminyum iş parçalarının yüzeyleri
taşlanabilir, polisaj işlemi uygulanabilir, krom kaplanabilir, matlaştırılabilir, ağartılabilir ve
fosfatlama işlemi yapılabilir.
Yüzeylerin üstünde anodik oksidasyon (eloksal işlemi) tatbik etmek suretiyle çeşitli
göz alıcı renklerde elde edilen bir oksit tabakası, korozyona karşı oldukça yüksek bir
mukavemet kazandırır ve iş parçalarının esas görünüşünün uzun süre değişmeksizin
muhafaza edilmesi sağlanır.
Kullanılması: Alüminyum, uygulamada metalik malzeme olarak çelikten sonra, ikinci
sırada yer almaktadır. Alüminyum ve alaşımları çok yönlü uygun özelliklere sahip
olduğundan, uygulama alanları çok geniştir.


Ulaşım (Demiryolu vagonları, taşıtlar, uçaklar, gemiler, halatlı havai hatlar)



Yapılar (Çatılar, cepheler, ayırıcı cidarlar, kaplamalar, kapılar, pencereler)



Ambalaj (Folyolar, tüpler, kutular, güğümler, kovalar, fıçılar, sandıklar)



Elektroteknik (Kablolar, kondansatörler, pano elemanları, aydınlatma armatürleri)



Ev eşyası (Mutfak takımı, cihazlar, el sanatları.)



Hassas Mekanik ve Optik (Fotoğraf ve ölçme cihazları, büro makineleri)



Metal yapılar (Hol ve hangarlar, direkler, köprüler, trenler, vinçler, silolar)

Kimya sanayi ve aparat yapımı (Kaplar, eşanjörler, kurutucular, boru tesisat
hatları, boya maddeleri)


Alüminyum malzemelerden ekonomik olarak faydalanma, yapı parçalarının uzun
ömürleri sayesinde ve tekrar değerlendirme oranının yükseltilmesi suretiyle ilave olarak
artırılır.
Tablo. Alüminyum alaşımları kullanımının sektörel bazda dağılımı

Özellik \ Sektör 

Ulaşım

Yapı

Elektro
Ambalaj

Ev eşyası Makine

teknik
Kullanımdaki % payı

25-30

18-22

10-12

8-10

6-9

6-9

Kullanım ömrü, yıl

10

10-30

1

10-30

4-12

10

Tekrar değerlendirme %si

50-75

50-70

3-20

60-70

25-30

50-70

Magnezyum (Mg) ve Magnezyum Alaşımları
Magnezyum, tabiatta sadece kimyasal bileşik halinde mevcut bulunan, gümüş grisi
renginde bir metaldir. Magnezyum talaş ve toz halinde iken beyazdır, açık renkte parlak
bir alevle yanar. Sanayide kullanılan en hafif metaldir. Saf magnezyum (en az %99.8),
mukavemetinin düşük olmasından ve kendisine has yanabilirlik özelliğinden dolayı
konstrüksiyon malzemesi olarak kullanılmaz. Ham demirin kükürdünün alınmasında,
dökme demirde grafitlerin küreleştirilmesinde, organik bileşiklerin elde edilmesi için
kimyasal reaksiyon maddesi ve alaşım elementi olarak kullanılır (Mesela alüminyum
alaşımlarında olduğu gibi).
Magnezyum Alaşımları
Mukavemetin, sertliğin ve korozyona karşı dayanıklılığını artırılması için,
magnezyum ile alüminyum, çinko ve silisyum alaşım yapılır. Magnezyum yoğurma
alaşımları, makine yapımında, profilli saclar, kaplamalar ve hafif yapı parçaları olarak

kullanılır. Bükülen veya dövülen parçalar, 180 ila 300°C sıcaklığa ısıtılmalıdırlar. Talaş
kaldırmak suretiyle yapılan işlemler, yüksek kesme hızı (500-3000 m/dakika) ile sağlanır.
Kesici takımların soğutulması için, içerisinde su bulunmayan soğutucu maddelerin
kullanılması gerekir. Yanan magnezyum talaşlarının, sadece kuru gri dökme demir talaşları
ve kuru kum ile veya D-yangın sınıfına ait yangın söndürme cihazları ile söndürülmesine
izin verilir, su ile söndürme yangını daha da şiddetlendirir.
Magnezyum döküm alaşımları, orta seviyede bir mukavemete ve sünekliğe sahip
olup, darbeye ve ısıya dayanıklıdırlar ama yüksek oranda hacimce büzülmeye maruz
kaldıklarından dolayı döküm kabiliyetleri oldukça düşüktür ve çentik tesirine karşı da
duyarlıdırlar. Magnezyum alaşımları, kum ve kokil (metal) kalıba döküm yöntemleri ve
özellikle basınçlı döküm yöntemiyle, otomobil endüstrisinde hafif yapı parçaları olarak
şanzıman gövdesi, motor silindir kapağı ve jantların imal edilmesinde kullanılır. Ayrıca,
büro makinelerinin, bilgisayarların ve hoparlörlerin, fotoğraf makinesi ve kamera gövde ve
parçalarının, zincirli testerelerin ve ev aletlerinin ince cidarlı gövdelerinin yapımında ve
oyuncak sanayiinde kullanılır. Magnezyum alaşımları sayılanlara ek olarak, ısıtma suyu
besleyici aygıtlarının ve yer altından döşenen tesisatın korozyondan katodik korunmasında
anod olarak kullanılır.
Titanyum (Ti) ve Titanyum Alaşımları
Titanyum, yüksek mukavemeti, yüksek sertlik değeri ve tokluğu olan, gümüş beyazı
renginde, hafif bir metaldir. Korozyona, yüksek elastik deformasyona ve +500°C ye kadar
ısıya karşı iyi derecede mukavemete sahiptir. Titanyum, yukarıda işaret edilen kendine has
iyi özelliklerinden ve insan vücuduna uyumluluğundan dolayı, tıp teknolojisinde implant
malzeme (yanlış olarak bu kelime platin diye anılmaktadır) olarak kullanılmaktadır.
Titanyum Alaşımları
Tamamı %20’yi geçmeyecek şekilde, alüminyum, vanadyum, molibden, kalay,
zirkonyum, bakır ve demirin alaşım malzemesi olarak katılmasıyla saf titanyumun mekanik
özellikleri önemli ölçüde iyileştirilebilir. Bu alaşım yapıldığı taktirde, çekme mukavemeti 540
N/mm2 ile 1320 N/mm2 arasında olur. Titanyum ve titanyum alaşımları, büyük talaş
derinliklerinde, orta ilerleme hızları ve düşük kesme hızları ile talaş kaldırılarak işlenirler.
Titanyum tozu ve titanyum talaşları kolaylıkla yanabilir. Magnezyumda olduğu gibi, aynı
emniyet tedbirlerinin alınması gerekir. Soğuk olarak şekil verme, oldukça zordur. Sıcak
olarak şekil verme işlemi ise 250°C ila 350°C’de iyi bir şekilde tatbik edilebilir. İş
parçalarının yüzeyi kurşun kalemle çizilmemelidir, Çünkü titanyumun karbonla (kömür ile)
reaksiyona girmeye karşı eğilimli oluşu, malzemenin gevrek olmasına yol açar. Titanyum
sertleştirilebilir ve özel metotla kaynak edilebilir. Titanyum ve titanyum alaşımları, düşük
ağırlıklı, büyük mukavemet, tokluk ve ayrıca yüksek, termal ve kimyasal dayanıklılık
gerektiren yapı elemanları için kullanılır (jet motorlarının türbin kanatları gibi). Esas
uygulama alanı, rotorlar, ışınlayıcı ünite parçaları, korozyona ve ısıya dayanıklı kaplamalar,
taşıt şaseleri ve antenler ile titanyum malzemelerinin kullanıldığı, hava ve uzay
teknolojisidir. Kimyasal tesislerde, titanyum esaslı alaşımlar, basınç ve reaksiyon
tanklarında soğutucu boru demetlerinde ve pompalarda kullanılırlar.

Çalışma Soruları
1) Bir endüstri mühendisi Demir Dışı Metaller deyince ne anlamalı?
2) Demir Dışı Metaller sınıflandırıp açıklayınız?
3) Demir Dışı Hafif Metaller sınıflandırınız?
4) Alüminyum alaşımlarına alaşım elementlerinin etkilerini mukavemet ve korozyon
açısından kıyaslayınız?
5) Alüminyum alaşımlarına alaşımları kullanım alanlarını yazınız?
6) Magnezyum (Mg) ve Magnezyum Alaşımlarını anlatınız?
7) Titanyum (Ti) ve Titanyum Alaşımlarının kullanım alanlarını yazınız?
8) Alüminyum alaşımları kullanımının sektörel bazda dağılımını ele aldığımızda
makine sektörü açısından nasıl değerlendirebiliriz?
9) Magnezyum (Mg) ve Magnezyum Alaşımlarının kullanım alanları nerelerdir
yazınız?
10) Bakır ve Bakır Alaşımlarının işlenebilirliğini anlatınız?

6. KOMPOZİT, SERAMİK, CAM VE PLASTİK MALZEMELER

6.1. Kompozit Malzemeler
Kompozit Malzemenin Tanımı
Kendini oluşturan farklı fazdaki bir ya da daha fazla elemanın oluşturduğu ve bu
elemanların kombinasyonlarının ürettiğinden farklı özelliklere sahip malzeme sistemidir.
Örnekler:
− Birleştirilmiş Karbürler (Co tutkalı ile)
− Astarları içeren bileşenleri plastik kalıplama
− Karbon siyahı ile karıştırılmış lastik
− Tahta (Sentezlenmiş bir kompozitten elde edilen)
Neden Kompozitler Önemli?
Bileşikler mukavemetli ve katı olabilir, yine de ağırlığı az olabilir, o halde
mukavemet- ağırlık oranı ve sertlik-ağırlık oranı bazı zamanlarda çelik ve ya alüminyumdan
daha büyüktür.




Fatigue(yorgunluk) özellikleri genelde ortak mühendislik metallerinden daha



Dayanırlık özelliğinde de bazen daha iyidir



Kompozitler paslanmaz olarak dizayn edilebilir; Paslanmaz çelik gibi

iyidir.

Yalnız metal, seramik ya da polimerlerle elde edilemeyecek özellikler
kombinasyonunu kompozitlerle başarmak mümkündür.


Kompozit Malzemelerin Dezavantajları ve Kısıtları
Bir çok önemli kompozitin anizotroptur – özelliklerdeki farklar ölçülen
yönlerdir – bu avantaj da olabilir dezavantaj da


Polimer tabanlı kompozitlerin bir çoğu are kimyasal tepkimeye ya da çözücülere
bağlıdır, polimerlerin kendileri ile tepkimeye girme de hassas olması gibi




Kompozit malzemeler genellikle pahalıdır

Kompozit malzemelere şekil vermek için kullanılan imalat yöntemleri çoğu
zaman maliyetli ve yavaştır.


Kompozit Malzemelerin sınıflandırılması
1.

Geleneksel(Traditional) Kompozitler – Doğada bulunan kompozitler ya da uzun

yıllardır medeniyetler tarafından üretilen kompozitler.
− Örnek: Tahta beton asfalt
2. Sentetik Kompozitler- Bu modern malzeme sistemleri normal olarak, bileşenleri
ayrı ayrı üretilen ve kontrollü bir metotla istenen yapıya, özelliklere ve parça boyutlarına
sahip bileşenleri üreten imalat endüstrileri ile ilişkilidir.
Kompozit Malzemelerin Bileşenleri


Yaklaşık tüm kompozit malzemeler iki fazdan ibarettir;

1- Birincil Faz – ikinci fazın dayandığı olduğu matriksi oluşturur
2- İkincil Faz – dayalı faz bazen destek olan etken gibi davranır, çünkü genellikle
kompozite destek olmaya hizmet eder.
Destek olan faz,fiber, tanecik ya da çeşitli geometrilerde olabilir
Kompozit Malzemeler için sınıf şeması
• Metal Matriks Kompozitleri (MMCs) -Sementid Karpitler ve diğer sermetler gibi
seramik ve metallerin karışımıdır.
• Seramik Matriks Kompozitleri (CMCs) - Al2O3 ve SiC fiberleri ile
özelliklerini geliştirirler,özellikle yüksek sıcaklıktaki uygulamalarda
1. En az ortak kompozit matriksi
2. Polimer Matriks Kompozitleri (PMCs) - PMCs de kimyasal işlem gören plastik
maddeler yaygın olarak kullanılır
Örnek: Epoksi ve polyester fiber takviyeli polyester, ve fenolik tozlu
Matriks Malzemelerin Fonksiyonları (Birincil Faz)


Yığın halindeki parçaları ya da ürünleri kompozit malzeme haline getir.

Bir yükleme uygulandığında, matriks yüklemeyi ikincil faz ile paylaşır bazı
olaylarda biçimini bozmada paylaşır, destekleyen etmen tarafından mukavemet oluşur.


Destek (Reinforcing) Faz (İkincil Faz)


Fonksiyon birincil fazı destekler



Desteklenen faz aşağıdaki şekillerden biridir:

− Fiber(Lif)
− Tanecik

− Kar tanesi
İlaveten, ikincil faz iskeletteki ya da geçirgen matriksteki süzülmüş fazların
formunu alabilir.


− Örnek: polimer ile süzülmüş bir toz metalurji Parçası

Şekil 1: Kompozit malzemelerdeki desteklenen fazların alabileceği fiziksel şekiller:
(a) fiber(lif), (b) Tanecik ve (c) kabuk
Fiberler
Destekleyen malzemelerin lifleridir, genellikle dairesel ve karmaşık yapıdadır


Malzemeye bağlı olarak çapı 0,0025mm ile 0,13 mm arasındadır.



Bu fiberler kompozitlerin önemli derecede mukavemetinin artmasını sağlar.

− Fiber biçimli Çoğu malzeme yığın halindeki malzemeden daha güçlüdür.
− Çapın küçüldüğü gibi, malzeme fiber eksenine yönelir ve yapısal kusurlardaki
olasılıkta önemli derecede düşme gerçekleşir
Sürekli ve Kesikli Fiberler
Sürekli Fiberler – çok uzun; Teoride, bunlar kompozit parçalarla bir yük
taşıyabilen devamlı bir yol sunarlar.




Kesikli Fiberler (sürekli fiberlerin parçalanmış şekli)

1.

Kısa uzunlukta (Uzunluk/Çap =yaklaşık 100)

− Whiskers kesikli fiberlerin önemli tipidir – saça benzer 0.001 mm’nin altında çapı
olan ve çok yüksek mukavemetli tek kristaldir.
Fiber Yönelimi – Üç Olay


Tek boyutlu destek, maksimum mukavemetin ve maksimum sertliğin sağlandığı

fiber
İki boyutlu destek, iki boyutlu biçiminde bazı olaylarda örülü kumaş gibi
olaylarda,• Rassal ya da üç boyutlu kompozit malzemelerin izotrop özelliklerine sahip olma
eğilimi


Şekil 2: Kompozit malzemelerde Fiber yönelimi (a) Tek boyutlu, sürekli fiberler;
(b) iki boyutlu, örülü kumaş biçiminde sürekli fiberler; ve (c)rasgele, kesikli fiberler
Fiberler için Örnekler


Fiber Destekli kompozitlerin fiber malzemeleri:

− Cam – Çoğunlukla içinde tel kullanır
− Karbon – yüksek elastikiyet
− Boron – yüksek elastikiyet
− Polimerler - Kevlar
− Seramikler – SiC ve Al2O3
− Metaller - çelik


Fiberlerin en önemli ticari kullanımı polimer kompozitlerindedir

Tanecikler ve Kabuk
Destekleyen fazın ortak bir ikinci şekli taneciktir, boyutta mikroskopikten
makroskopiğe geçer




Kabuk temel olarak iki boyutlu taneciklerdir- küçük yassı kan pıhtısı hücresi gibi

Kompozit malzemede taneciklerin dağılımı rassaldır, ve bu nedenle mukavemet
ve kompozit malzemenin diğer özellikleri genellikle izotroptur.




Güçlendirme mekanizması tanecik boyutuna bağlıdır.

Arayüz


Bir kompozit malzemede her zaman teşkil eden fazlar arasında bir arayüz vardır.



Kompoziti etkin olarak yönetmek için fazların katıldığı arayüze bağlanmaları

gerekir.

Şekil 3: Fazlar ve kompozit malzeme arasındaki ara yüz: (a) Birincil ve ikincil fazlar
arasındaki direkt bağlanma
İnterfaz
Bazı olaylarda, birincil ve ikincil fazları bağlamayı başarmak için bir üçüncü
maddeye ihtiyaç vardır.




Buna interfaz denir, bu üçüncü madde yapışkan olarak düşünülebilir.

Şekil 4: Fazlar arasında ara yüz: (b) Bir üçüncü maddenin birincil ve fazları
bağlamak için eklenmesi ve interfazın şekli
Diğer İnterfaz
Birincil ve ikincil fazın çözümünden oluşan interfaz.

Şekil 5: Fazlar ve kompozit malzeme arasındaki arayüzler ve interfazlar: (c) Birincil
ve ikincil fazların sonucu olan interfazın şekli
Kompozit Malzemenin Özellikleri
Bir kompozit malzeme seçmede, genellikle özelliklerin belirli özelliklerden çok
bir optimal kombinasyonu aranır


− Örnek: Uçak gövdesi ve uçağın kanatları hafif ve güçlü olmalı ayrıca sert ve
dayanıklı olmalı. Çeşitli fiber destekli polimerler bu özelliklere sahiptir

− Örnek: Saf kauçuktek başına is oldukça zayıftır. Gerekli miktarda C siyah
ekleyerek mukavemet ve NR artırılabilir
Özellikler Üç Faktöre Göre Belirlenmiş:


Kompozitlerde bileşen faz olarak kullanılan malzemeler.



Kompozit sistemin sonuç yapısını teşkil eden geometrik şekiller



Fazların bir diğerini etkilemedeki davranışları

Şekil 6: (a) Fiber Destekli Kompozit Malzeme Modeli Elastik Karışım cetveli ile
Modülün başladığı noktayı gösteriyor (b) Kompozit malzemelerin ve bileşenleri için
çekme-gerilme ilişkisi. Matriks yumuşak ve sünek iken,Fiber sert ama kırılgan

Şekil 7: Elastik modüldeki değişme ve gerilme mukavemeti bir ölçü olarak karbon
fiber destekli epoksi kompozite bağlı
Fiberler Geometrik Şeklin Önemini Anlatıyor


Çoğu malzeme fiber halde yığın halden daha fazla gerilme mukavemetine sahip



Fibere dayanan polimer matriks, fiberlerin mukavemetinden yararlanan fakat

problemlerinden kaçınan bir kompozit malzeme sağlamak
sağlar

− Matriks fiber yüzeylerini korumak ve eğilme direncini artırmak için yığın şeklini

− Bir yük uygulandığında, düşük mukavemetli matriksin şekli bozulur ve gerilmeyi
yüksek mukavemetli fiberlere dağıtır.

6.2. Seramik Malzemeler
Bir metal (veya yarı metal) ile bir veya daha çok ametalin birleşmesinden oluşan
organik bileşiklerdir.
Önemli örnekler
− Silis : Silikon dioksit (SiO2 ), cam ürünlerinin ana malzemesidir.
−Alümina : Alüminyum oksit (Al2O3), aşındırıcılardan yapay kemiklere kadar birçok
yerde kullanılır.
−Hidra alüminyum silikat (Al2Si2O5(OH)4) gibi daha karmaşık bileşikler : bir
çok kil ürünlerinde ana malzeme olarak kullanılırlar.
Seramik Malzemelerin Özellikleri


sıcaklığı

Yüksek sertlik, elektriksel ve termal yalıtkanlık, kimyasal denge ve yüksek erime

Kırılgan, yumuşaklık yok denecek kadar azdır ki bu seramiklerin işlenmesinde ve
veriminde problemlere neden olabilmektedir.




Bazı seramikler yarı saydamdır, pencere camı(silis bazlı) bunlara en açık örnektir.

Seramik Ürünleri



Kil yapı ürünleri ‐ tuğlalar, kil boru ve fayans



Betonda kullanılan çimento –inşaatlarda ve yol yapımında kullanılır.



Isıya dayanaklı seramikler yüksek sıcaklıklara dayanabilen bu seramikler beher,
humus, fırın duvarları yapımında kullanılırlar.

Beyaz porselen ürünleri –kil ve diğer minerallerin karışımından oluşan
çömlek, toprak kaplar, çini, porselen ve diğer sofra takımları.




Cam – şişeler, gözlük, lensler, pencere camı ve ampuller



Aşındırıcılar – alüminyum oksit ve silikon karbit



Kesici takımı malzemeleri – tungsten karbit, alüminyum oksit ve kübik bor nitrit

Yalıtkan seramikler – elektrik aktarma bileşenleri içeren uygulamalar ,bujiler
ve mikro elektronik çipler




Manyetik seramikler – örnek : bilgisayar hafızaları

Cam lifleri – termal yalıtkan yünler, güçlendirilmiş plastikler(lif camı) ve fiber
optik iletişim hatları




Uranyum oksit (UO2) bazlı nükleer yakıtlar



Biyoseramikler – yapay dişler ve kemikler

Seramiğin 3 Temel Kategorisi
Geleneksel Seramikler çömlekler, tuğlalar, yaygın olarak kullanılan aşındırıcılar
ve çimento gibi kil ürünleri


Yeni seramikler – daha çok oksit ve kalsiyum karbür vs. bazlı geliştirilmiş
seramiklerdir. Geleneksel seramiklere göre mekanik ve fiziksel olarak daha üstün özelliklere
sahiptirler




Camlar – silis bazlıdırlar ve kristal olmayan yapılarıyla ayrılırlar.

 Ayrıca, cam seramikler ışıl işlem sayesinde büyük ölçüde kristal yapıya
dönüştürülebilirler
Seramiklerin Sertlik Özellikleri
Teorik olarak seramiklerin dayanıklılığı metallerden daha fazla olmalıdır çünkü
kovalent ve iyonik bağ tipleri metalik bağdan daha kuvvetlidir.


Fakat metalik bağda yüksek gerilime maruz kalındığında plastik deformasyona
sebep olan kaymaya izin veren temel mekanizma vardır




Seramik bağları ise daha katıdır ve gerilim altında esnemeye izin vermez

Kayma konusundaki bu yetersizliği yüzünden seramiklerde gerilimi emmek çok
daha fazla zor olmaktadır.


Seramiklerin Kristal Yapısındaki Kusurlar
Seramikler metallerle aynı kristal yapı kusurlarını içerirler – boşluklar, kayıp
atomlar, kaymalar ve mikroskobik çatlaklar




Bu yüzden seramikler metallere göre çok daha kolay kırılabilirler



Rasgele kusurlar ve işlem çeşitliliği nedeniyle performansın kestirilebilirliği

düşüktür
Seramiklerin Basınç Kuvveti
Seramik malzemelerin gerilme kuvvetini sınırlandıran zayıflıkları basınçlı
gerilimlerde nerdeyse hiç etkili değillerdir.




Seramikler basınçta gerilmeye göre oldukça kuvvetlidir.

Bu yüzden mühendislik ve yapı uygulamalarında tasarımcılar seramik
bileşenleri gerilme veya bükülmeden çok basınçta kullanırlar


Seramik Malzemeleri Güçlendirme Yöntemleri


Başlangıç malzemesini daha düzgün yapmak



Çok kristalli yapıya sahip seramik ürünlerde tane büyüklüğünü düşürmek



Gözenekliliği minimize etmek



Basınçlı yüzey gerilimini ortaya koymak



Fiber takviye kullanmak



Isıl işlem

Seramiklerin Fiziksel Özellikleri


Yoğunluk – genel olarak seramikler metallerden hafif polimerlerden ağırdır.



Erime sıcaklıkları – çoğu metalden yüksektir



Bazı seramikler erimeden ayrışırlar

Elektriksel ve Termal iletkenlik – metallerden düşüktür, ama sıra değerleri
büyüktür bu yüzden bazı seramikler iletken bazıları yalıtkandır


Termal Genişleme – metallerden biraz daha azdır fakat kırılganlıktan dolayı
etkileri daha zararlıdır.


Geleneksel Seramikler
Yapıtaşları mineral silikatlar, silis ve doğada bulunan mineral oksitlerdir.
Başlıca ürünleri ısıtılmış kil (çömlekler, toprak kaplar, tuğla ve kiremit) çimento
ve alüminyum oksit gibi doğal aşındırıcılardır




Ürünler ve binlerce yıldır ürünlerde yapılan işlemler



Cam da bir silikat seramik malzemedir ve bazen geleneksel seramik olarak sayılır

Geleneksel Seramiklerin Hammaddeleri
Kil ve çeşitleri gibi mineral silikatlar ve kuvars gibi silisler doğada bol bulunan
maddeler arasındadır ve geleneksel seramiklerin başlıca hammaddelerini oluştururlar




Bir diğer önemli hammadde alüminyum oksit(Alümin) dir.

Bu katı kristalli bileşenler milyarlarca yıldır yer kabuğundaki jeolojik
süreçlerde karışıp şekillenerek oluşmuşlardır.


Seramik Hammaddeleri “ KİL”


Kil, Hidra alüminyum silikatların saf moleküllerinden oluşmuştur.



En yaygın killer Kalonit minerali (Al2Si2O5(OH)4) bazlıdır.



Su ile karıştırılınca kil plastikleşir.



Yüksek sıcaklıkta ısıtıldığında sert ve yoğun bir malzemeye dönüşür

Bu yüzden kile ancak ıslak ve yumuşakken şekil verilebilir daha sonra ısıtılarak
son ürün oluşturulur



Seramik Hammaddeleri “ SİLİS ”



Kuvarsın ana kaynağı kumtaşıdır



Maliyeti düşüktür ; ayrıca dayanıklıdır ve kimyasal olarak kararlıdır



Camda ana bileşendir ve diğer seramik ürünlerinde de önemli bir malzemedir

Seramik Hammaddeleri “ALÜMİN”
Boksit bir çok alümin bu mineralin işlenmesiyle oluşur. Alüminyum cevheri
olarak da bilinen bu madde hidra alüminyum oksit, alüminyum hidroksit ve demir yada
manganez benzeri maddelerin karışımlarıdır




Boksit ayrıca metalik alüminyumun ana kaynağıdır.

Korindon – büyük miktarda alümin içeren Al2O3 ün daha saf fakat daha az
rastlanan bir türüdür.


Seramik alümini bir aşındırıcı olarak dişlileri bilemede ve ısıya dayanıklı
tuğla olarak fırınlarda kullanılır


Geleneksel Seramik Ürünleri


Toprak kaplar ve sofra takımları



Tuğla ve kiremit



Refraktörler



Ayrıştırıcılar

Yeni Seramikler
Seramik malzemeler son birkaç on yıl içinde suni olarak geliştirilmiştir
Yeni terimi seramik malzemelerin yapılarında ve özelliklerinde daha büyük
kontrol edilebilirlik sağlayan işleme tekniklerindeki iyileştirmeleri adlandırmak için
kullanılmıştır


Genelde yeni seramikler çoğu geleneksel seramiği oluşturan alüminyum
silikatın çeşitli bileşenlerinden oluşur


Yeni seramikler genellikle geleneksel seramiklere göre kimyasal olarak daha
basittir. Örnek: oksitler, karbitler, nitritler ve boritler


Oksit Seramikler


En önemli yeni seramik oksit alümindir

Alümin geleneksel bir seramik olmakla beraber günümüzde elektrik fırını
metoduyla boksitten suni olarak da elde edilebilmektedir


Tanecik boyutunu ve katışıklılığı kontrolle , işlem metotlarındaki düzeltmelerle
ve diğer seramik bileşenlerden az miktarda harmanlayarak alüminin sertliği ve dayanıklılığı
doğada bulunan eşlerine göre arttırılır




dirençlidir

Alümin ayrıca sıcağa dayanıklıdır, termal iletkenliği düşüktür ve aşınmaya karşı

Oksit Seramik Ürünleri


Aşındırıcılar (diş bileyiciler)



Biyoseramikler (yapay kemikler ve dişler)



Refraktör tuğlalar



Kesici takım malzemeleri



Buji kovanları



Mühendislik bileşenleri

Karbitler


Silisyum karbit (SiC), volfram karbit (WC), titanyum karbit (TiC), tantal karbit
(TaC) ve krom karbit (Cr3C2)
Silisyum karbit insan yapımı bir seramik olmasına rağmen üretim metodu
yüzyıl önce bulunduğundan genelde geleneksel seramikler arasında sayılır


WC, TiC ve TaC sertliklerine ve kesici takımlardaki aşınmaya karşı dirençlerine
veya bu özellikleri gerektiren diğer uygulamalardaki performanslarına göre değerlendirilirler


WC, TiC ve TaC kullanışlı katı bir ürün üretmek için kobalt veya nikel gibi metalik
bir ciltle kaplanmalıdır


Nitritler


Önemli nitrit seramikler : Silisyum nitrit (Si3N4), bor nitrit (BN) ve titanyum nitrit

(TiN)
Özellikler : sert, kırılgan, yüksek erime sıcaklığı, elektriksel olarak genellikle
yalıtkan,TiN istisna




Uygulamalar :

Silisyum Nitrit gaz türbini bileşenlerinde, roket motorlarında ve beher eritmek
için kullanılır





Bor nitrit ve Titanyum nitrit : kesici takımı malzemeleri ve kaplamalar

6.3. Cam Malzemeler
Fiziksel Özellikler
Saydamlık geçen ışığın gelen ışığa oranı olup camlarda K= % 80 - % 98’dir.
Bu nedenle cam, en saydam plastikten daha yüksek bir saydamlığa sahiptir.



Kırma indisi, doğrudan camın yoğunluğu ile ilgilidir. Normal camda 1.52 olan
kırma indisi kristal camda 1.60’dır.




Yumuşama sıcaklığı 500-600 0C arasında bulunmaktadır

Mekanik Özellikler
Cam malzemelere ilişkin olarak basınç dayanımı, çekme dayanımı, elastisite
modülü ve Poisson oranı gibi özellikler önemlidir.



Cam kırılgan gevrek türde bir malzeme olup darbeye ve şekil değişimlerine
dayanıklı değildir. Buna karşılık basınç dayanımı oldukça yüksektir. Cam gibi kırılgan
maddelerin basınç ve çekme dayanımları arasında büyük fark vardır. Bu fark cam
malzemede yaklaşık 20 katına ulaşır.



Cam cisimlerin dayanıklılığı çekme dayanımı ile belirlenmektedir. Camın çekme
dayanımı 20-90 MPa, basınç dayanımı ise 500-900 MPa arasında değişmektedir. Cam
aşınmaya dayanıklı bir malzemedir. Camın elastisite modülü 45000-100000 MPa’dır.
Poisson oranı ise 0.22’dir.





Maddenin bir hali olduğu gibi bir seramik türüdür

Maddenin bir hali terimi katı bir malzemenin düzensiz(kristal olmayan) yapısını
ifade etmektedir


Camsı durum bir malzemede erimiş kristal yapının şekillendirilmek için
soğutulması sırasında oluşur



Bir seramik türü olarak cam inorganik ve ametal bir bileşiktir (yada karışımdır)
ve katı hale kristalleşmeden geçer


Cam yapımında neden çok miktarda SiO2 kullanılır?


Çünkü SiO2 en iyi cam şekillendiricidir

Silis cam ürünlerinde ana bileşendir, genellikle toplam kimyanın %50 si ile
%75 ini oluşturur




Silis sıvı halden soğutularak katı hale geçerken doğal olarak cama dönüşür,

diğer birçok seramik ise katı kristallendirme gerektirir.
Cam yapımında kullanılan diğer malzemeler
Sodyum oksit (Na2O), kalsiyum oksit (CaO), alüminyum oksit (Al2O3),
magnezyum oksit (MgO), potasyum oksit (K2O), kurşun oksit (PbO) ve bor oksit (B2O3)




Fonksiyonlar:



Isıtıldığında akışkanlaşır



İşlem sürecinde erimiş camda akışkanlığı arttır



Asitlere, suya ve diğer maddelere karşı kimyasal drenci arttır



Renk ekle



Optik uygulamalar için kırılma indeksini değiştir

Cam Ürünleri


Pencere camı



Kaplar – kavanozlar, fincanlar, şişeler



Ampuller



Laboratuar zücaciyesi – cam tüpler, deney şişeleri ,küçük şişeler



Cam fiberler – izolasyon, fiber optikler



Optik camlar ‐ lensler

Cam‐ Seramikler

Seramik bir malzeme camın ısıl işlemde çok kristalli yapıya dönüştürülmesiyle elde
edilir.
Kristal faz sırası oranı : %90 la %98 arasında çevrilmemiş camsı madde olarak
kalmaktadır


Tanecik yapısı : genellikle 0.1 ‐ 1.0 μm (4 ve 40 μ‐ in), arasında geleneksel
seramiklere göre çok daha küçüktürler




Bu saf kristal yapı cam‐ seramikleri diğer camlara göre daha kuvvetli kılar

Ayrıca kristal yapıları yüzünden cam‐ seramikler açık renkli değil mattır
(genellikle gri ya da beyaz)


Cam Seramiklerin İşlenmesi

Ürün şeklini oluşturmak
operasyonları kullanılır


için

cam

çalışmalarında ısıtma

ve form verme

Ürün soğutulup tekrar ısıtılarak kristal özlerinin baştan sona şekillenmesi için
yoğun bir ağ oluşturulur




Yüksek yoğunluk taneciklerin büyümesini engeller

Nükleasyon cam düzenlemesinde TiO2, P2O5, ve ZrO2 gibi küçük miktarlarda
nükleotidlerden oluşur


Bir nükleasyon başladığında ısıl işlem daha yüksek bir sıcaklıkta, kristal faz
büyümesini sağlamak için devam eder


Cam Seramiğin Avantajları


Camsı halde verimli işlem



Son ürün şekli üzerinde yakın boyutlu kontrol



İyi mekanik ve fiziksel özellikler



Yüksek dayanıklılık(camdan kuvvetli)



Gözeneksiz yapı – düşük termal genleşme



Termik şoka karşı yüksek direnç



Uygulamalar



pişirme eşyaları



ısı değiştiriciler



füze kaportaları

Seramikle ilgili Elementler
Karbon



Mühendislik ve ticari önemin iki alternatif formu :

Grafit ve Elmas


Silikon(silisyum)



Bor



Karbon, silisyum ve bor seramik malzeme değildir fakat bazen :



Seramik uygulamalarında kullanılırlar



Kendi önemli uygulamaları vardır

Grafit
Tabakaların formunda kristal,C‘in yüksek bir içeriğiyle karbondan oluştur
Katmanlardaki atomlar arasındaki bağlar kovalenttir ve bu yüzden güçlüdür fakat
katmanlar birbirine zayıf van der Waals kuvvetiyle bağlıdır




Bu yapı grafiti anizotropik yapar, kuvvet ve diğer özellikler yöne bağlı olarak



Toz halinde iken yağlayıcı maddedir fakat geleneksel katı formda refraktördür



Grafit fiber şekline getirildiğinde kuvvetli yapı malzemesine dönüşür

değişir

Elmas
Kübik kristal yapıda kovalent bağlı atomlardan oluşan karbondur



Bu yapı yüksek sertlik sağlar

Endüstriyel uygulamalar kesici takımları, makineler için dişli bileyicileri,
kırılgan malzemeler yada aşırı aşındırıcı malzemeler


 Endüstriyel ve suni elmaslar 1950 lerden bu yana çok yüksek basınç altında
grafitin 3000°C (5400°F) civarında ısıtılmasıyla üretilmektedir

Silisyum(silikon)
Periyodik tabloda karbonla aynı grupta bulunan bir yarı metaldir


oluşturur

Yer kürede en bol bulunan elementtir. Yer kabuğunun ağırlıkça ∼ 26% sını

Kimyasal bileşik olarak sadece doğada bulunur – kayalarda, kumda, kilde, toprakta
– ya silikon dioksit şeklinde yada daha karmaşık silikat bileşenleri şeklinde


Özellikleri: sert, kırılgan, hafif, oda sıcaklığında kimyasal olarak inaktif ve yarı
iletkendir Silikonun Önemi ve Uygulamaları


İmalatta en çok seramik bileşikleri (SiO2 camda ve silikat kilde) ve alaşımlar;
alüminyum, bakır, çelik kullanılır.




Ayrıca metalürjik işlemlerde indirgen faktör olarak kullanılırlar

Elektronik imalatta saf silikonun temel yarı iletken madde olarak önemli
teknolojik önemi vardır




Günümüzde entegre devrelerin çok önemli bir kısmı silikondan üretilmektedir

Bor
Periyodik tabloda alüminyumla aynı grupta bulunan bir yarı metaldir
Yer kabuğunun ağırlıkça sadece % 0.001 kadarını oluşturur genellikle mineral
şeklinde bulunur; boraks


(Na2B4O7‐ 10H2O) ve kernit (Na2B4O7‐ 4H2O)


Özellikleri :hafif, yarı iletken ve fiber formda çok katı(yüksek esneklik katsayısı)



Uygulamalar: B2O3 camda, nitrit olarak (cBN) kesici aletlerde ve nerdeyse saf
formda fiber olarak polimer matris bileşiklerde kullanılır.
Seramik İşleme Süreci
Seramik işleme süreci iki ana kategoride incelenebilir:
Erimiş seramikler – başlıca erimiş seramik kategorisi cam çalışmalarıdır
(katılaştırma prosesleri)




Partikül seramikler – geleneksel ve yeni seramikler (partikül işlemleri)

6.4. Polimerler
Polimer: Her biri birbirine bağlı tekrarlı birimlerden oluşan uzun zincir molekülleri
içeren bir bileşimdir.


Bir tek polimer molekülünde binlerce hatta milyonlarca birim bulunabilir.

Polimer kelimesi Yunancada çok anlamına gelen poly ve parçalı anlamına
gelen meros (kısaltması mer) kelimelerinden oluşmaktadır.


Çoğu polimerlerin temeli karbona dayanır ve o yüzden organik kimyasallar
dikkate alınmalıdır.


Polimer Çeşitleri


Polimerler plastikler ve kauçuklar olarak ayrılabilir.



Mühendislik malzemeleri gibi onları da aşağıdaki 3 kategoriye ayırmak uygundur;

1- Termoplastik polimerler
2- Termoset polimerler
3- Elastomerler
(1) ve (2) plastik (3) kauçuktur.
Termoplastik Polimerler-Termoplastikler (TP)
Oda sıcaklığında katıdırlar fakat yalnızca birkaç yüz derece ısıtıldıklarında
yapışkan akışkanlardır.




Bu özellikler onların kolaylıkla ve ekonomik olarak ürüne dönüşmelerine izin

verir.
Önemli bozulmalar olmadan tekrar tekrar soğutma ve ısıtma döngülerine maruz
bırakılabilirler.




Termoplastikler gibi tekrar tekrar ısınma döngülerine dayanamazlar.

→ İlk ısıtıldığında, kalıp yapma için yumuşar ve akar.
→Fakat yükseltilmiş sıcaklıklar bir de bir kimyasal reaksiyon üretmek malzemeyi
ergimeyen bir katı maddeye katılaştırır.
→Eğer tekrar ısıtılırsa termosetler bozunur ve yumuşamaktan çok kömürleşir.
Elastomerler
Polimerler oldukça düşük gerilime maruz bırakıldıklarında aşırı elastik uzama
gösterirler.


Kauçuk olarak da bilinirler.

Bazı elastomerler 10 un bir faktörü tarafından uzatılabilirler ve yinede
tamamen kendi orijinal şekillerine geri dönerler.


Özellikleri termosetlerden oldukça farklı olduğu halde, termoplastiklerden farklı
benzer bir yapıyı paylaşırlar


Pazar Payları
Termoplastikler ticari olarak üçünün arasında en iyisidirler, suni polimer
üretiminin tamamının tonajının %70 i civarını oluştururlar.


Termosetler ve elastomerler eskisine göre küçük bir payla payla, eşit olarak
yaklaşık %30 u paylaşırlar.




Hacimsel bir temelde, polimerlerin güncel yıllık kullanımı metallerinkini geçer.

Polimerlerin Örnekleri


Termoplastikler:

→ Polietilen, polivinil klorid, polipropilen, polistiren ve naylon


Termosetler:

→Fenolikler, epoksiler ve bazı polyesterler.


Elastomerler:

→Doğal kauçuk(vulkanize).
→Tonajı doğal kauçuğunkini aşan sentetik kauçuk.
Polimerler Neden Önemlidir:
 Plastikler genellikle ilave bir işlem gerektirmeden karışık parça şekillerine
kalıpla girebilirler.

→ Şebeke şeklindeki proseslerle çok uyumludur.


Hacimsel temelde, polimerler:

→Metallerle fiyatta rekabetçi
→ Genellikle üretmek için metallerden daha az enerji gerektirir.
Bazı plastikler onları bazı uygulamalarda cam ile rakip yapacak şekilde yarı
saydam ve/veya saydamdır.


Polimerlerin Genel Özellikleri


Metal ve seramiklere göre düşük bağıl yoğunluk



Bazı polimerler için iyi yüke dayanım oranı



Yüksek aşınma dayanımı



Düşük elektrik ve ısı iletimi

Mühendislik Malzemeleri Olarak Polimerlerin Kısıtlamaları


Metal ve seramiklere göre düşük bağıl dayanım



Düşük esneklik katsayısı (sertlik)



İşleme sıcaklıkları yalnızca birkaç yüz derece ile sınırlıdır.



Viskoelastik özellikleri yük taşıma uygulamalarında belirgin bir sınırlama olabilir



Bazı polimerler güneş ışınlarına ve diğer ışınım şekillerine maruz kaldığında

bozunurlar.
Polimerlerin Sentezleri


Hemen hemen tüm polimerler mühendislikte sentetik olarak kullanılırlar.



Bunlar kimyasal işlem ile yapılırlar

Polimerler pek çok küçük moleküllerin bir araya gelmesiyle sentezlenerek zincir
gibi bir şekle sahip çok büyük moleküller oluşturur, bunlar makro moleküller olarak
isimlendirilir.


Küçük birimler monomerler olarak isimlendirilir, genellikle etilen C2H4
gibi basit doymamış organik moleküllerdir.


Şekil 7: Etilen monomerlerinden polietilenin sentezi: (1) n etilen monomerlerini
verir (2a) polietilen zincir uzunluğu n; (2b) polimer zincir uzunluğu (n) anlatmak için kısa
gösterimi
Polimerizasyon


Kimyasal bir proses gibi, polimerlerin sentezi de iki metotla olabilir:

1- Polimerizasyon ilavesi
2- Adım polimerizasyon


Verilen bir polimerin üretimi genellikle bu metotlardan biriyle alakalıdır.

İlave Polimerizasyon

Bu proseste, polietilenle örneklendirilirse, etilen monomerlerindeki karbon
atomları arasındaki çift bağlar açılmasına neden olur böylece diğer monomer moleküllere
katılırlar


Genişleyen makromolekülün her iki ucunda bağlantılar oluşur, tekrarlı
parçaların uzun zincirleri ortaya çıkar


Kimyasal bir katalizör (başlatıcı) kullanılarak bazı monomerlerdeki çift karbon
bağlarını açmak için başlatılır


Şekil 8: ilave (zincir) polimerizasyon modeli: (1) başlatma (2) monomerlerin hızlı
eklenmesi ve
(3) reaksiyon sonunda n parçayla uzun zincir polimer molekülünün meydana gelmesi
Adım Polimerizasyon
 Polimerizasyonun bu şeklinde, arzu edilen bileşiğin yeni bir molekülünü
şekillendirmek için iki reaktif monomer bir araya getirilir

Reaksiyonun devamında, polimerin uzunluğunu n=2 den n=3 ve daha fazlaya
çıkarmak için daha çok reaktif molekül ilk sentezlenen moleküllerle birleştirilir.


Ayrıca n1 ve n2 uzunluğundaki polimer bir de n= n1 + n2 uzunluğundaki
moleküllerin şekillenmesi ile birleşimi, böylece bu iki tip reaksiyon eşzamanlı olarak
gerçekleşirler


Şekil 9: reaksiyon oluşumunun iki şeklini gösteren adım polimerizasyon modeli: (a)
n-parçalı (n+1) parçalı oluşturmak için tek bir monomere bağlanıyor; ve (b) n1 – parçalı
(n1+n2) parçalı oluşturmak için n2 parçalı ile birleşiyor. Sıra (1) ve (2) şeklinde gösterilmiştir.
Bazı Örnekler



İlave polimerizasyonla yapılan polimerler

→Polietilen, polipropilen, polivinil klorid, polyisoprene


Adım polimerizasyonla yapılan polimerler

→Naylon, polikarbonat, fenol formaldehit
Polimerizasyon Derecesi
Mademki değişik uzunluktaki polimerize edilmiş malzemenin molekülleri verilen
bir sırada, n dizi için normal istatistiksel dağılıma sahip bir ortalamadır.




Dizi için n nin ortalama değeri polimerizasyon derecesi (DP) olarak isimlendirilir

DP polimerlerin özelliklerini etkiler: yüksek DP mekanik dayanımı artırır
fakat bir de akışkan durumda işlemeyi daha zor yapan viskoziteyi artırır.


Moleküler Ağırlık
Bir polimerdeki moleküler ağırlık (MW) moleküldeki parçacıkların moleküler
ağırlıklarının toplamıdır.


→MW= n çarpı tekrarlı her birimin moleküler ağırlığı
→ Bir dizideki farklı moleküller için n değiştiğinde, molekül ağırlığı bir ortalama
olarak açıklanmalıdır.

Düz, Dallanmış ve Çapraz Bağlı Polimerler


Düz yapı- zincir benzeri yapı

→Termoplastik polimerlerin özellikleri



Dallanmış yapı- yan kolları olan zincir benzeri

→Termoplastik polimerlerde de bulunur


Çapraz bağlı yapı

→Seyrek çapraz bağlı, bir elastomerdeki gibi
→Sıkı çapraz bağlı, bir termosetteki gibi
Bir termoplastik polimerin düz yapısı

Şekil 10: polimer moleküllerin çeşitli yapıları: (a) düz, termoplastiklerin özellikleri
Zincir boyunca yan kollar içeren dallanmış yapı

Şekil 11: polimer moleküllerin çeşitli yapıları: (b) dallanma
Seyrek çapraz bağlı, dallar arasında oluşan birincil bağlar ve bazı bağlantı
noktalarındaki diğer moleküller

Şekil 12: polimer moleküllerin çeşitli yapıları: (c) bir elastomerdeki gibi seyrek çapraz
bağlı Sıkı çapraz bağlı veya ağ yapı - gerçekte tüm küme dev bir makromoleküldür

Şekil 13: polimer moleküllerin çeşitli yapıları: (d) bir termosetteki gibi sıkı çapraz
bağlı veya ağ yapı
Dallanmanın Özelliklere Etkisi
Termoplastik polimerler daima düz veya dallanmış veya bu ikisinin karışımı
olan yapıya sahiptir.




Dallar polimeri:

→ Katı durumda daha güçlü
→Plastik veya sıvı durumda verilen bir sıcaklıkta daha yapışkan Yapan moleküller
arasındaki engelleri artırır.
Çapraz Bağın Özelliklere Etkisi
Elastomerler çapraz bağların düşük bir derecesine sahipken termosetler çapraz
bağların yüksek bir derecesine sahiptir.




Elastomerler esnek ve dirençli iken, termosetler sert ve kırılgandırlar



Çapraz bağlar polimerin kimyasal eğilimli olmasına neden olur

→ Reaksiyon ters çevrilemez
→Eğer ısıtılırsa, derecesi düşürülürse veya erimekten ziyade yanarsa polimer yapı
sürekli olarak değişir
Polimerlerin Kristallik Etkisi
Metal veya cam olmayan seramikler için kristalize olma eğilimi daha az olduğu
halde amorf ve kristal yapının her ikisi de mümkündür




Tüm polimerler kristal şekli alamazlar

Bu nedenle, kristallik etkisi (kümedeki kristalize malzeme oranı) he zaman için
%100 den az olmalıdır


Şekil 14: bir polimerdeki kristalize bölge: (a) uzun kristal şekilli moleküllerle rasgele
karışmış amorf malzeme; ve (b) katlanmış zincir lamel, kristalize bir bölgenin tipik formu
KRİSTALLEŞME VE ÖZELLİKLERİ


Bir polimerde kristalleşme artarken:

1.

Yoğunluk artar

2.

Katılaşma, sertlik ve dayanıklılık artar

3.

Isıl direnci artar

4.

Eğer polimer şekilsiz durumda saydamsa ,kısmen kristallenirse opak hale gelir

KRİSTALLENME İLE İLGİLİ BAZI İNCELEMELER


oluşur.

Doğrusal polimerler, binlerce tekrarlanan taneciği barındıran uzun moleküllerden

Kristallenme geriye doğru kıvrım içerir ve düzgün bir dizilim oluşturmayı
başarmak için bu kıvrımlar dışarıya uzun bir zincir şeklinde dizilir.
1.



Kristallenen bölge kristalitler olarak isimlendirilir.



Kristalitler ,şekilsiz malzeme içinde rastgele karışmış lamel şeklini alır.

Kristallenen bir polimer iki fazlı bir sistemdir‐ Kristalitler bir şekilsiz matrisin
arasına Baştan başa katılmıştır.
2.

KRİSTALLENME İÇİN FAKTÖRLER


Yavaşça soğutmak kristal oluşumunu ilerletir ve geliştirir.

Gerilmiş bir kızgın termoplastik gibi , mekanik deformasyonlar , yapıyı sıraya
dizmeye ve kristallenmeyi arttırmaya eğimlidirler.


Plastizerler (polimerleri yumuşatmak için eklenen kimyasallar) kristalleşme
derecesini düşürür.


KATKI MADDELERİ


Bir polimerin özellikleri , katkı malzemeleri katılarak , yararlı bir şekilde değişir.



Katkı maddeleri ya moleküler yapıyı değiştirir ya da



İkinci bir faz ekler , sonuç olarak polimeri kompozit malzemeye dönüştürür.

FONKSİYONLARINA GÖRE KATKI MADDELERİNİN TÜRLERİ


Doldurucu –Polimerin dayanıklılığını arttırır ya da maliyeti düşürür.



Plastizerler –Polimeri yumuşatır ve akışkanlığı arttırır.



Renklendirici – Boya maddesi ya da boyalar



Yağlayıcılar – Sürtünmeyi azaltır ve akışkanlığı arttırır



Alev önleyici – Polimerlerin kolay tutuşmasını azaltır



Çapraz bağlantılı etmen – Termosetler ve elastomerler için



Ultraviole ışık emicileri – Güneş ışığının zararlı etkilerini azaltır



Antioksidanlar – Oksitlenmenin zararlarını azaltır

TERMOPLASTİK POLİMERLER (TP)
Bir termoplastik polimer , katı halden ısıtılarak ,viskozitesi yüksek bir sıvıya
dönüşür. Sonra tekrar soğutularak katı hale geri döner.


1.

Bu ısıtma ve soğutma döngüsü , polimerin kalitesini bozmadan pek çok defa tekrar

edebilir.


Termoplastik polimerlerin doğrusal makromoleküller içermesinin sebebi

ısıyla çapraz bağlantılı hale gelmemesidir.
Termosetler ve plastomerlerin ısıyla kimyasal yapılarının değişmesine tezat
olarak; termoplastik polimerlerin molekülleri çapraz bağ yapar ve sürekli bu polimeri belirler


TERMOPLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ


Düşük elastisite modülü (katılaşma)

1.

E , iki ya da üç sıra büyüklük ile metallerden ve seramiklerden düşüktür.



Düşük gerilme kuvveti

2.

Gerilme kuvveti , metallerin %10 unu oluşturur.



Metallerden ya da seramiklerden çok düşük sertlik



Ortalamadan çok yüksek süneklik

Yüksek orandaki değerler, polistren için %1 uzamadan %500 uzamaya ya da
polipropilen için daha fazlası
3.

Şekil 15: Mekanik özellikler arasındaki ilişki, deformasyon rezistansı olarak
betimlemek ,şekilsiz bir termoplastik için sıcaklığın bir fonksiyonu olarak , %100 bir teorik
termoplastik ve bir kısmen kristallenmiş termoplastik
TERMOPLASTİKLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ


Metaller ya da seramiklere oranla düşük yoğunluk

1.

Polimerler için tipik özgül ağırlık ∼ 1.2

2.
3.

Seramiklerin özgül ağırlığı = ∼ 2.5
Metallerin özgül ağırlığı = ∼ 7.0



Termal genleşmenin çok yüksek katsayısı

4.

Aşağı yukarı metallerin değerinin 5 katı ve seramiklerin değerinin 10 katıdır



Çok düşük erime sıcaklıkları



Özgül ısıları metallere göre 2 kat ve seramiklere göre 4 kat fazladır



Termal iletkenlikleri büyüklük olarak metallerden 3 kat azdır



Elektriksel özelliklere karşı yalıtımlıdırlar

TİCARİ TERMOPLASTİK ÜRÜNLER VE İŞLENMEMİŞ MALZEMELER
Termoplastik ürünler kalıplanmış parçaları , lifleri ince tabakaları ve levhaları ,
paketleme malzemelerini , boyaları ve vernikleri içerir


Plastik malzemelerin başlangıcı fabrikadan normal bir şekilde toz ve ufak toplar
şeklinde çantaların ,büyükçe miktarlarda yük taşıyan kamyonların ya da demiryolu
taşıtlarının vasıta olarak kullanılmasıyla tedarik edilir


TERMOSETİNG POLİMERLERİ (TS)
TS polimerleri, moleküllerde çapraz bağlantılı , 3 boyutlu ve kovalent bağlı yapı
şeklinde sıralanır




Çapraz bağlantıyla birleşen kimyasal reaksiyonlara bağlantı adı verilir

Sonuç olarak biçimsel bölümü (örneğin elektrik düğmesi örtücüsü , çaydanlık
sapı ) büyük makro moleküllerden oluşur




Her zaman şekilsizdir ve geçici cam sıcaklığı ortaya koymaz

TERMOSETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE KARAKTERİSTİKLERİ


Sert – elastisite modülü termoplastiklerden 2 ila 3 kat daha büyüktür



Kolay kırılır , neredeyse sünekliği yoktur



Yaygın çözenlerde termoplastiklere oranla daha az çözünürler



Yüksek servis sıcaklığına termoplastiklerden daha yatkındır



Erimezler ‐ Bunun yerine küçülürler ve yanarlar

TS POLİMERLERİNDE ÇAPRAZ BAĞLANTI NASIL GERÇEKLEŞİR?
3 kategori vardır:
1- Sıcaklığı harekete geçiren sistemler

2- Katalizörü harekete geçiren sistemler
3- Karışımı harekete geçiren sistemler
Fabrikasyon bitkilerde iyileştirme başarılır. Bitkinin kısımları kimyasal bitki
haline sokulur ve bu olay başlangıç malzemelerinin tedariğiyle gerçekleşir


SICAKLIĞI HAREKETE GEÇİREN SİSTEMLER
Şekil verme operasyonları boyunca verilen ısı , düzenlemeye neden olur (örneğin kalıp)
Başlangıç malzemesi kimyasal bitkilerden elde edilen tanecikli yapıdaki
doğrusal polimerlerdir


Sıcaklık verildiğinde , malzeme kalıplanmak için yumuşatılır fakat ısıtılmaya
devam edilir ve sonucunda çapraz bağlantı oluşur
1.



En yaygın TS sistemleri



Termoset terimi bu polimerleri en iyi şekilde uygular

KATALİZÖRÜ HAREKETE GEÇİREN SİSTEMLER
Bu sistemlerde çapraz bağlantı sıvı haldeki polimere az miktarda katalizör
eklenen sistemlerde meydana gelir




Katalizör katılmazsa polimer durağan kalır



Katalizörle karıştırıldığında solüsyon katı hale geçer

KARIŞIMI HAREKETE GEÇİREN SİSTEMLER
İki kimyasalın bileşimi sonucu ortaya çıkan reaksiyon sonunda çapraz bağlantılı
katı polimer biçimi oluşur




Yükselen sıcaklıklar bazen reaksiyonu hızlandırmakta kullanılır



Bu sistemin çeşitli örnekleri mevcuttur

TERMOSETİNGLER VE TERMOPLASTİK POLİMERLER


TS plastikleri geniş ölçüde TP olarak kullanılmaz

2.

Bir sebebi proses maliyetleri eklemesi ve iyileştirmede karışıklık içermesi



Geniş Pazar payı TS=muhteşem reçineler ∼

Toplam plastik pazarının %6 sına yakın
1.

Polietilenle karşılaştırırsak ∼ %35 Pazar payı

TS ürünleri : kontrplak yapıştırıcıları , boyalar , kalıp malzemeleri , basımcı tur
keresteleri ve diğer lifli güçlendiricili plastikler


ELASTOMERLER
Polimerler düşük gerilimle bağlantılı konularda yüksek elastik deformasyonlara
meyillidir


Bazıları %500 e ya da daha fazlasına erişir ve hareketsiz orijinal şekline geri döner



İki kategoridedir:

1- Doğal lastik – Biyolojik bitkilerden elde edilir
2- Sentetik polimerler – termoplastik ve termoseting polimerlerinde kullanılana
benzeyen ve polimerizasyon proseslerinde üretilen polimerlerdir
ELASTOMERLERİN KARAKTERİSTİKLERİ
Elastomerler uzun zincirli çapraz bağlantılı moleküllerden oluşur (termoseting
polimerlerindeki gibi)




Etkileyici elastik özelliklerini 2 etmene borçludurlar:

1.

Moleküller , gerilme olmaksızın birbirine sıkıca bağlanmıştır

2.

Çapraz bağlanma derecesi termosetlerden çok daha azdır

Şekil 16: Uzun elastomer molekülleri modeli, düşük derecede çapraz bağlantı : (a)
Gerilme olmaksızın, ve (b) Gerilme
ELASTOMER MOLEKÜLLERİNİN ELASTİK DAVRANIŞI


Gerilme olduğunda , moleküller düz olma ve dolanmama yönünde kuvvet uygular



Düz olmanın doğal direnci ,toplam malzemelerin ilk elastik modülünü sağlar

Daha fazla genleme altında ,çapraz bağlantı moleküllerinin kovalent bağları
modülde ve katılaşmanın artmasında büyük rol oynar


Yüksek çapraz bağlantıyla , elastomerler katılaşır ve elastisite modülleri
doğrusallaşır


Şekil 17: Katılaşma 3 cins kauçuk için genlemenin bir fonksiyonu olarak artar :
Doğal kauçuk, Sert kauçuk ve Ebonit kauçuk
EBONİTLEŞME
Birçok elastomerde çapraz bağlantıyı iyileştirir
Ebonitleşme = Buterim doğal kauçuğun genel durumunu iyileştirir (Ve belirli
sentetik kauçukların)


Kauçuktaki çapraz bağlantı , 1 den 10 a kadar bağlantılıdır ve doğrusal polimer
zincirinde yüzlerce karbon atomuna bölünür . Katılaşma isteği derecesiyle değişir.


1.

Termosetlerde çapraz bağlantı büyük ölçüde daha azdır

DOĞAL KAUÇUK (NR)
Doğal kauçuk temel olarak polisopren ve yüksek moleküler ağırlıklı polimer
olan isopren (C5H8) içerir


Lateksten elde edilir. Bulanık bir karışımdır. Çeşitli bitkilerden elde edilir. En
önemli kauçuk ağacı tropikal iklimde yaşar


Lateks polisoprenin sulu solüsyonudur (yaklaşık 1/3 ü ağırlığında) ayrıca diğer
önemli karışım maddelerini de içerir




Kauçuk çeşitli yöntemler kullanılarak sudan ayrılır

EBONİT DOĞAL KAUÇUK
Özellikleri: Yüksek gerilmeli elastomerlerdir, yırtılma gücü esneklik ve maden
yorgunluğu vardır




Güçsüzlük: Isıtıldığında küçülür .Günışığı, oksijen ,ozon ve yağ

1.

Katkı malzemelerinin kullanılmasıyla bazılarının limiti düşebilir



Pazar payı toplam yıllık kauçuk hacminin %22 sidir (Doğal + Sentetik)

2.

Kauçuk hacmi ∼ Toplam polimer pazarının %15 idir

DOĞAL KAUÇUK ÜRÜNLERİ


Doğal kauçuğun geniş pazarı otomotiv lastikleridir



Diğer ürünleri: Ayakkabı tabanları , conta , tahıl yığını emen bileşenler

Dış lastikte karbon siyahı önemli bir katkıdır. Kauçuğu güçlendirir. Gerilim
gücünün arttırılmasını ve yırtılmaya ve aşınmaya karşı direnç sağlamasına yardımcı olur


Diğer katkı malzemeleri :Kil, arıkil, silis ,talk pudrası ve kalsiyum karbonat
,kimyasalların hızlandırılması ve ebonitliğin yükseltilmesi olarak sıralanır


SENTETİK KAUÇUK


Günümüzde sentetik kauçuk tonajı , doğal kauçuğun yaklaşık 3 katıdır

Doğal kauçuğu elde etmek zorken, sentetik kauçuğun dünya savaşlarındaki
yayılımı artmaktadır




Önemli sentetikler SBR, C4H6 ve C8H8 dir



Diğer birçok polimer gibi , sentetik kauçuğun ana maddesi petroldür

TERMOPLASTİK ELASTOMERLER (TPE)
Bir termoplastik bir elastomer gibi davranır
 Elastomer özellikleri , kimyasal çapraz bağlantıdan gelmez , malzemedeki sert
ve yumuşak özelliklerin fiziksel bağlantısından ileri gelir

Konvensiyonel elastomerler , sıcaklık etkisiyle ve sürtünme direncinin
yükselmesiyle ayırdedilemezler


Ürünler : Ayakkabılar, kauçuk bantlar kablo kaplama döküm otomotiv parçaları
,fakat dış lastikler örnek teşkil etmez


POLİMER PROSESLERİ REHBERİ


Polimerler genelde ısıtılmış , yüksek plastik hallerde şekillenir



En yaygın operasyonları kalıba sokmaktır



Termosetleri kalıba sokmak çok karmaşıktır çünkü bunlar çapraz bağlantılıdır

Termoplastikleri kalıba sokmak daha kolaydır ve operasyonlarda kalıba dökme
çeşitliliği elde edilir


Kauçuk prosesinin plastikten daha eski bir geçmişi vardır .ve kauçuk işletmeleri
geleneksel olarak plastik endüstrilerinden ayrılmıştır –her ne kadar prosesleri benzer de olsa


Çalışma Soruları
1) Kompozit malzemenin tanımını yapınız?
2) Kompozit malzemelerini önemini açıklayınız?
3) Kompozit malzemeleri sınıflandırınız?
4) Kompozit malzemelerin dezavantajları ve kısıtlarını açıklayınız?
5) Kompozit malzemenin özellikleri nelere göre sınıflandırılabilir?
6) Seramik malzemeleri tanılayınız ve açıklayınız?
7) Seramik malzemelerin kullanım alanlarını yazınız?
8) Bor nedir açıklayınız?
9) Polimer nedir ve çeşitlerini yazınız?
10) Elastomerlerin karakteristiklerini açıklayınız?

7. DÖKÜM İMALAT TEKNİĞİ

7.1. Döküm İmalatına Giriş
Dökümün Tanımı
Metal ve alaşımları, çeşitli ergitme ocaklarında ergitilip, hazırlanmış olan kalıplara
dökerek istenilen şeklin elde edilmesi olarak da tanımlayabiliriz.
Sıvı metal kalıplara doldurulduktan sonra katılaşır. Kalıplar uygun yöntemlerle
bozularak istenilen parça elde edilmiş olur. Döküm yolu ile her türlü parçanın üretimi
yapılabilmektedir.
Döküm 4 aşamalı bir işlemdir.


Model yapmak



Maça Yapmak



Kalıp Yapmak – Sıvı metali dökmek ve katılaştırmak



Biten döküm parçasını temizlemek

Dökümcülüğün Amacı
Dökümcülüğün temel amacı, dökülecek parçaları temiz, sağlam, istenilen özelliklerde
ve ölçülerde en ekonomik şekilde elde etmektir. Dökümcülüğün amacını üç bölümde
toplamak mümkündür.
1.

Dökülen parçanın şekli istenene uygun ve ölçüleri tam olmalıdır.

2.

Parça kullanıldığı yer için gerekli olan özellikleri taşımalıdır.

3.

Parçada döküm hatası bulunmamalıdır

İstenilene uygun parçaların elde edilmesi için, döküm
bölümündeki çalışmalar teknolojik bilgilere dayalı olarak yapılmalıdır.

atölyesinin

Kalıp Malzemesi ve Döküm Yöntemlerine Göre Dökümün Bölümleri
1.

Kum kalıba döküm

2.

Metal (kokil) kalıba döküm

3.

Basınçlı döküm

4.

Boşaltma döküm

5.

Savurma döküm

6.

Mum model kalıpçılığı

her

7.

Kabuk kalıpçılığı

8.

Seramik kalıpçılığı

9.

Köpük model kalıpçılığı

Dökümün Avantajları
1.

Karmaşık parça geometrileri meydana getirir.

2.

Hem iç hem de dış şekiller yaratabilir.

3.

Bazı döküm işlemleri net şekildir veya net sekile yakındır.

4.

Çok büyük parçalar üretilebilir.

5.

Bazı döküm yöntemleri kitle üretimine uygundur.

Dökümün Dezavantajları
Farklı döküm yöntemleri için farklı dezavantajlar:
1.

Mekanik özelliklerin sınırlı olması

2. Bazı yöntemlerde boyutların doğruluğu düşük ve yüzey kalitesi zayıftır (örnek:
kum döküm)
3.

Sıcak eriyik metallerden dolayı çalışanların güvenliği tehlikeye atılabilir

4.

Çevresel problemler

Dökümle Yapılan Şekiller
5. Büyük şekiller: otomobiller için motor blokları ve basları, demiryolu
tekerlekleri, borular, kilise çanları
6.

Küçük şekiller: diş kronu, mücevherat, küçük heykeller ve tavalar

7.

Metallerin tüm çeşitleri döküm için uygundur, demirli veya demirsiz

Metal Döküm İşlemlerinin Kategorileri
1- Harcanabilen kalıp işlemleri – parçayı çıkarmak için kalıp feda edilir Avantajı:
çok karışık şekilli parçaları üretmede kullanılır
Dezavantajı: üretim oranı dökümden ziyade kalıp yapmak için harcanan zamandan
dolayı sınırlıdır
2- Daimi kalıp işlemleri – kalıp metalden yapılır ve yeni dökümlerde tekrar
kullanabilir

Avantajı: yüksek üretim oranı
Dezavantajı: kalıptan çıkarmak için parça geometrisi sınırlı tutulur

7.2. Dökümcülükte Kullanılan Genel Terimler
Modeller: Döküm boşluğunun oluşturulması için ahşap, metal, seramik veya
mumdan yapılan, imal edilecek parçanın benzerine denir.
Maçalar: Modeller üzerindeki ve içindeki boşlukların oluşturulması için kullanılan
uygun ölçülerde hazırlanarak kalıba yerleştirilen kum kütlesine denir.
Dereceler: Döküm işlemlerinde kullanılan kalıp malzemesini sınırlayan ve dağılmasını
önleyen kaplara denir.
Pişirme kalıpları: Kuyumculuk döküm işlemlerinde iki çeşit pişirme kalıp
kullanılır. Birincisi kauçuk kalıp; Dökümü yapılacak modelin kauçuk kalıba alınmasıdır.
Kalıplama işlemi sonrası kauçuk kalıp pişirilir. Sonucunda mum model basmaya hazır hale
gelmiştir.
İkincisi alçı kalıplar; Mum modeller basılmış, ağaç dizimi oluşmuş, derece içerisine
yerleştirilmiş, alçısı dökülmüş vaziyetteki alçı kalıpların pişirme fırınında pişirilmesi ile
oluşur.
Altlıklar: Santrifüj dökümde
kullanılan düz metal parçalardır.

kauçuk

kalıbın

preste

pişirilmesi

sırasında

Yolluklar: Ergimiş metal veya alaşımın kalıp boşluğuna doldurulması için kalıp
üzerinde oluşturulan boşluklara denir.
Çıkıcılar: Ergitilmiş metalin kalıba dökülmesi ve soğuması sırasında oluşan
gazların dış ortama atılmasını sağlayan kanallardır.
Havşa: Ergimiş metalin rahat dökülmesini sağlar. Huni şeklindedir.

7.3. Kum Kalıba Döküm
İki derece arasına model yardımıyla kalıp kumunu sıkıştırarak elde edilen kalıp
boşluğuna ergitilmiş metalin dökülmesi yöntemidir.
Modele uygun alt ve üst derece seçilir. Maça gerekliyse hazırlanır, yolluk ve çıkıcılar
monte edilir. Alt dereceye bir miktar kum doldurulur. Modelin yarısı bu kuma gömülür.
Modelin etrafındaki kumlar sıkıştırılır. Kumun ve modelin üzerine yüzey ayırıcı (grafit
tozu) serpilir. Daha sonra üst derece alt dereceye monte edilir. Üst dereceye de kum
doldurulur, sıkıştırılır ve şişlenir. Dikkatlice yolluk ve çıkıcılar çıkartılır. Üst derece alt
dereceden ayrılarak orta kısımdaki model alınır. Derecelerdeki hatalar varsa gözden geçirilir
ve düzeltilir. Düzeltme işleminden sonra dereceler tekrar birbirine monte edilir. Modelin
kuma kalıplanması yapılmış olur.

Kalıplama sırasında modelin temas ettiği yerlerde özel model kumu, diğer
boşluklarda dolgu kumu kullanılır. Model kumu ince taneli, dolgu kumuysa daha iri
tanelidir. Kumların birbirine yapışmalarını sağlamak için reçine kullanılır. Model kumu bir
defa kullanıldıktan sonra tekrar model kumu olarak kullanılmaz. Daha sonra dolgu kumu
olarak kullanılabilir.

kalıba giriş hızını ayarlar. Ayrıca sıvı metalle kumun ilk teması sırasında kumda
meydana gelecek kırılmaları, kopmaları önler.
Hatasız bir döküm işlemi için; kalıbın hazırlandığı kumun uygun özelliklerde olması
gerekir. Kalıp kumu verilen şekli koruma, dayanım, gaz geçirgenliği ve ısıya dayanıklılık
gibi özellikleri taşımalıdır. Kumdan kaynaklanacak hataların ortadan kaldırılması için
uygun kum ve karışımları kullanılmalıdır. Ayrıca modelin ölçülerine uygun (çekme boyutu

da düşünülerek) şekilde hazırlanıp kalıplanması hataları azaltır.
Parça yüzeyinin pürüzsüz çıkması için modelin kumla temas eden kısımları kömür
tozu ve grafit karışımıyla sıvanmalıdır. Böylece gözenekler dolar, döküm sonrası iş parçası
yüzey kalitesi daha hassas elde edilmiş olur. Sıvının akması süresince katılaşma olmaması ve
akış esnasında kalıbın bozulmaması için yolluklar en uygun yere konmalıdır.

7.4. Kabuk Kalıplama
Bu işlemde kalıp termoset reçine içeren kumdan yapılmış ince bir kabuk şeklindedir.
Aşamaları
• Eş-tabaka veya alt-üst metal modelleri ısıtılır ve ısıyla sertleşen bağlayıcı reçine
ile karıştırılmış kum içeren kabın üstüne yerleştirilir

(2) Kutu ters çevrilir böylece kum reçine sıcak modelin üzerine dökülür

• Kutu tekrar eski haline getirilir. Böylece kullanılmayan tanecikler tekrar kabın
dibine düşer
•

Kum kalıp fırında birkaç dakika kuruması için bekletilir

•

Kum kalıp modelden ayrılır

• Kum kalıbın iki yarısı bir kutu içinde metal veya kum desteğiyle bir araya getirilir
ve döküm tamamlanır.
•

Bitmiş döküm, döküm deliğiyle birlikte kalıptan ayrılır

Avantajları:
1.

Boyut doğruluğu tamdır

2. Yumuşak kalıp içi yüzeyi, eritilmiş metalin kolay akmasına ve dökümde iyi
yüzey oluşmasına izin verir
3.

Makinede isleme gerektirmez

4.

Kalıbın açılıp kapanabilmesi genellikle dökümde çatlamayı önler

5.

Kitle üretimi için makineleştirilebilinir.

Dezavantajları:
6.

Metal modellerin pahalı olması

7.

Küçük miktarlar için uğraşılması zor

7.5. Hassas Döküm
Hassas dökümde, eriyebilen bir model çevresi seramikle kaplanır ve atılabilir bir
döküm kalıbı oluşturmak için yüksek sıcaklıkta sertleştirilir. Hassas döküm kalıpları yapımı
için iki farklı proses vardır.
Bunlar katı kalıp prosesi ve seramik kabuk prosesidir. Mühendislik uygulamaları için
seramik kabuk yöntemi ağırlıklı yöntem olmuştur. Katı kalıp prosesi ise çok miktarda tek
parça hassas dökülecek işlerde kullanılmaktadır. Katı kalıp yöntemi çoğunlukla dişçi
malzemeleri ve mücevher dökümlerinde (Demirdışı metallerde) kullanılmakta, mühendislik
uygulamalarında ise çok az kullanılmaktadır.

Mum gibi düşük sıcaklıklarda eriyen bir malzemeden model üretilir. Yüksek
sıcaklıklara dayanabilen bir malzemeyle bu model kaplanır ve ısı yoluyla mum model eritilir
ve metal kalıp ortaya çıkar.

1.

Mum kalıbın üretilmesi

2.

Birçok model bir model salkımı meydana getirecek şekilde birbirine bağlanır

1.

Bu salkım daha sonra sıcağa dayanıklı seramik malzemeye daldırılır.

Salkım daldırmayı izleyen kurutma yönteminin ardından yüksek sıcaklıklara
dayanıklı ince seramik malzemeyle kaplanmış olur. Bu tabaka daha sonra döküm kalıbını
oluşturur.
2.

(5) Model malzemesi ergitmek suretiyle çıkarılır.

 Kalıp, döküm için gerekli olan dayanımı kazanması için
ısıtılır. Bu sırada model malzemesinin geriye kalan artıkları da
yanar. Kalıp bu esnada henüz sıcaklığını kaybetmemişken
döküm yapılır.


Döküm malzemesinin katılaşmasından sonra seramik
kaplama üzerine vurularak dökülen parçalar çıkarılır.bundan
sonra döküm parçaları yolluk sisteminden teker teker kesilip
ayrılır.

Avantajlar:


Kompleks parçaların dökümü sağlanabilir



Yüksek bir yüzey kalitesi ve ölçülerin tamlığı sağlanır



Mum her defasında kaplanabilir.



Makine gerektirmeyen tam ölçülü bir döküm seklidir. Dezavantajlar



Çok adımlı bir döküm seklidir



Pahalı bir döküm seklidir.

7.6. Alçı Kalıba Döküm
Kum döküme benzer, yalnız kalıp kum yerine alçıdan (CaSO4-2H2O) yapılır. Avantajları


İnce kesitler üretilebilir.



Nemi gidermek için kalıp fırınlanmalıdır. Dezavantajları



Çok kurutulursa kalıbın mukavemeti azalır.



Alçı kalıplar yüksek sıcaklıklara dayanamaz, ergime noktası düşük malzemelerin

dökümünde kullanılmalıdır (Al, Mg, Cu gibi).

7.8. Seramik Kalıba Döküm
Alçı kalıp dökümüne benzer, kalıp daha yüksek sıcaklıklara dayanabilen refrakter
seramikten yapılır. Plaster kalıpla döküme benzer olan seramik kalıpla dökümle arasındaki
fark kalıbın yüksek sıcaklığa dayanıklı seramik malzemelerden meydana gelmiş olmasıdır.
Seramik kalıpla döküm çelik dökümü, demir dökümü ve yüksek sıcaklık
gerektiren diğer malzemelerin dökümünde kullanılır.


Plaster kalıpla dökümden farı bu döküm yoluyla metallerin dökümünün de
sağlanmasıdır.




Avantajlı bir döküm seklidir.(netlik ve kesinlik vardır)

Metalin Katılaşması
Kalıp boşluğunu dolduran sıvı metalin soğuyarak tekrar katı hale dönüşümü
•

Katılaşma, metalin durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

•

Saf bir element, veya

•

Bir alaşım

Katılaşma olayı çekirdeklenme ile başlar ve oluşan çekirdeklere sıvıdan atomların
eklenmesiyle tane büyümesiyle devam eder. (soğuma hızı)
Döküm yapısı-birincil katılaşma Homojen ve heterojen katılaşma Aşılama
Saf Bir Metalin Soğuma Eğrisi
Saf bir metal katılaşma/erime sıcaklığına eşit sabit bir sıcaklıkta katılaşır

Saf bir metalin katılaşma sırasındaki soğuma eğrisi

Saf Metallerin Katılaşması
• Kalıp cidarının aşırı soğutma etkisi (chilling) nedeniyle, dökümden hemen sonra ara
yüzeyde ince taneli bir katı metal filmi oluşur
•

Katılaşma sürerken film kalınlığı, erimiş metalin çevresinde bir Kabuk oluşturacak
şekilde artar
•

Katılaşma hızı, kalıba olan ısı transferine ve ayrıca metalin ısıl özelliklerine bağlıdır

Şekil 1: Kalıp cidarı yakınında eş eksenli ince taneleri ve dökümün merkezine doğru
yönlenmiş büyük kolonsal taneleri gösteren, saf bir metalin dökümündeki karakteristik tane
yapısı
Katılaşma Süresi
•

Kalıbın sıvı metalle dolmasından sonra gerçekleşen Katılaşma belirli bir süre alır

•

Toplam katılaşma süresi TTS = dökümden sonra katılaşma için gerekli süredir

•

TTS aralarındaki ilişki Chvorinov Kuralı olarak bilinen, dökümün boyut ve şekline bağlıdır

burada TTS = toplam katılaşma süresi; V = dökümün hacmi; A = dökümün yüzey alanı; n
= üstel sayı (tipik değeri = 2); ve Cm kalıp sabiti.
•

Cm kalıp sabiti aşağıdakilere bağlıdır:

•

Kalıp malzemesi

•

Döküm metalinin ısıl özellikleri

•

Erime sıcaklığına oranla döküm sıcaklığı

• Belirli bir döküm işlemi için Cm değeri, parça şekli çok farklı olsa bile, aynı kalıp
malzemesi, metal ve döküm sıcaklığı kullanılan önceki deneysel verilere dayanabilir.



Daha yüksek bir hacim/yüzey oranına sahip bir döküm, düşük oranlı olana göre daha

yavaş soğur



Erimiş metali kalıp boşluğuna beslemek için, besleyicinin TTS değerinin ana dökümün

TTS değerinden daha büyük olması gerekir
Besleyici ve dökümün kalıp sabitleri birbirine eşit olacağından, ana dökümün önce
katılaşması için, besleyicinin daha büyük hacim/yüzey oranına sahip olacak şekilde tasarlanması
gerekir





Bu tasarım, büzülmenin etkilerini en aza indirir

Katılaşma ve Soğumadaki Büzülme

Şekil 2: Silindirik bir dökümün katılaşma ve soğuma sırasındaki büzülmesi: (0) erimiş
metalin dökümden hemen sonraki seviyesi; (1) soğuma sırasında sıvının kendini çekmesinin
neden olduğu küçülme (boyutsal küçülmeler, anlaşılabilirliği arttırmak için abartılmıştır).
Şekil 3: (2) Katılaşma büzülmesinin neden olduğu çekme boşluğunun oluşumu ve
yükseklikteki azalma; (3) katı metalin soğuması sırasında ısıl kendini çekme (büzülme)
nedeniyle yükseklik ve çaptaki ek küçülme (boyutsal küçülmeler, anlaşılabilirliği arttırmak için
abartılmıştır).
Katılaşma Büzülmesi
Katı faz sıvı fazdan daha yüksek yoğunluğa sahip olduğundan, hemen tüm metallerde
meydana gelir




Böylece, katılaşma, birim metal ağırlığı başına hacimde bir küçülmeye neden olur



İstisna: Yüksek C içerikli dökme demir

• Katılaşmanın son aşamasındaki grafitleşme, faz dönüşümüyle ilgili hacimsel
azalmanın aksine, genleşmeye neden olur
Katılaşma büzülmesi sonunda;

4- Sıvı metal seviyesinde bir azalma meydana gelir,
5- Katılaşmanın ilerlemesi ile kalın kesitlerin ortasında yeterli sıvı kalmayacağından
boşluk meydana gelir(çekme boşluğu)

7.9. Çekme Payı
• Model yapımcıları, kalıp boşluğunun ölçüsünü büyük yaparak katılaşma büzülmesi
ve erime sıcaklığından oda sıcaklığına souma esnasında oluşan ısıl küçülmeyi hesaba katarlar
•

Kalıbın son döküm boyutuna göre daha büyük yapılma miktarı, model çekme payı

olarak adlandırılır
• Döküm boyutları, lineer olarak belirtilir; böylece toleranslar buna göre belirlenir,
Sadece çekme payı değil buna ilaveten işleme payı, modelin kolay sıyrılması için ayırma
yüzeyine dik düzlemlere eğim ve maça başı çıkıntıları ilave edilir
Yönlenmiş Katılaşma
Büzülmenin zararlı etkilerini en aza indirmek için, sıvı metalden en uzak döküm
bölgelerinin ilk önce katılaşması ve katılaşmanın bu bölgelerden yolluğa/besleyici(ler)e doğru
ilerlemesi istenir
• Böylece, çekme boşluklarının önlenmesi için erimiş metal sürekli olarak, en son
katılaşacak olan besleyiciden çekilebilir ve çekme boşluğu esas döküm parça yerine besleyicide
(yada çıkıcı) meydana gelir,
•

Yönlenmiş katılaşma terimi, katılaşma kavramını ve bunu kontrol edildiği yöntemleri
kapsar, Bunun için öncelikle uygun kalıp dizaynı ile yapılmaya çalışılmalı Bu yolla
gerçekleşmiyor ise uygun yerlerde besleyici yada/yerine çıkıcı, iç ve dış soğutucular, yalıtım
levhaları kullanılabilir.
Yönlenmiş Katılaşmanın Eldesi
• İstenen yönlenmiş katılaşma, dökümün kendisini, kalıbı yönlenmesini ve bunu
besleyen besleyici sistemini tasarlamak için Chvorinov kuralını kullanarak başarılır.
• Dökümün küçük V/A oranına sahip kesitlerinin besleyiciden uzağa yerleştirilmesiyle,
katılaşma ilk olarak bu bölgelerde başlar ve dökümün diğer bölgeleri için sıvı metalin önü açık
kalır.
•
emiciler
•

Soğutucular - dökümün belirli bölgelerinde hızlı katılaşmayı sağlayan iç ve dış ısı
Çıkıcı: Atmosfere açık besleyicilere çıkıcı denir.

Dış Soğutucular

Besleyici Tasarımı
1- Besleyici, dökümden ayrılan ve sonraki dökümleri yapmak için yeniden eritilen bir
atık metaldir
2- Bir işlemde atık miktarını en aza indirmek için, besleyicideki metal hacminin en
düşük değerde olması istenir
3- Besleyici geometrisi genelde, V/A oranını en büyük yapacak şekilde seçildiğinden,
bu durum besleyici hacminin mümkün olan en düşük değere indirilmesini sağlar.

Çalışma Soruları
1) Dökümün tanımını yaparak işlem aşamalarını yazınız?
2) Döküm işleminin amacı nedir ve döküm yöntemlerini yazınız?
3) Dökümün avantajları ve dökümün dezavantajlarını yazınız?
4) Maça, yolluk elemanı, çıkıcı ne demek açıklayınız?
5) Modelin kuma kalıplanmasını şekil çizerek gösteriniz?
6) Hassas döküm nedir açıklayınız?
7) Döküm işlemi için saf bir metalin soğuma eğrisini çiziniz?
8) Döküm işleminde besleyici tasarımının önemi nedir?
9) Bir döküm işleminde derece elemanları nelerdir yazınız?
10) Kabuk kalıplama (shell molding) yöntemini anlatınız?

8. MALZEME KALDIRMA İŞLEMLERİ

8.1 Şekillendirme Operasyonları İşlemleri
Ortak özelliklerinin bir başlangıç iş parçasından malzeme kaldırarak kalan parçanın
istenen şekil olduğu bir “şekillendirme operasyonları” ailesidir.


Kategoriler :

• Talaşlı işleme – keskin bir kesici takımla malzeme kaldırma işlemidir; örnek:
tornalama, frezeleme, delme
•
taşlama

Aşındırıcı işlemler – sert aşındırıcı parçacıklarla malzeme kaldırma işlemidir; örnek:

• Geleneksel olmayan işlemler – malzeme kaldırmada kesici takımla kesmeden başka
çeşitli enerji şekilleriyle malzeme kaldırma işlemidir.


Bazı işlemler için, malzeme kaldırma hızı şöyle bulunabilir

MRR = v f d
v = kesme hızı; f = ilerleme; d = kesme derinliği


Talaşlı imalatının üç boyutu:

•

Kesme hızı v – birincil hareket

•

İlerleme f – ikincil hareket

•

Kesme derinliği d – orijinal parça yüzeyi altına, takımın dalma miktarı,

hızı, ilerleme ve kesme derinliği

bir tornalama işlemi için kesme

Talaş Kaldırma
Bir talaş oluşturmak için iş malzemesinde kayma deformasyonu oluşturan kesme işlemidir.
Talaş kaldırıldıkça yeni bir yüzey oluşur.

(a) talaş kaldırmada kesit görünüm, (b) negatif talaş açılı takım;(a) daki pozitif talaş
açısıyla karşılaştırılması
Üretimde, birkaç kaba işleme yapılır akabinde ince işleme yapılır.


Kaba talaş kaldırma - başlangıç iş parçasından büyük miktarda malzemeler kaldırılır.

•
bırakılır .

İstenen geometriye yakın şekil oluşturur fakat bir miktar malzeme ince işleme için

•

Yüksek ilerleme ve derinlik, düşük hız



İnce talaş kaldırma - parça şeklini tamamlar.

•

Son boyutları, toleransları ve bitişi sağlar.

•

Düşük ilerleme ve derinlik, yüksek kesme hızı

Dikey Kesme Modeli
Talaş kaldırma mekaniğini oldukça doğru olarak tanımlayan, talaşlı imalat 2 Boyutlu
basitleştirilmiş modeli.


dikey kesme: (a) 3-boyutlu bir işlem olarak

Talaş Kalınlığı Oranı

r 

to
tc

r = talaş kalınlığı oranı; to = talaş oluşturmadan önceki talaş kalınlığı; ve tc = ayrımdan
sonraki talaş kalınlığı
1. kesmeden sonraki talaş kalınlığı her zaman öncekinden büyüktür, böylece oran
her zaman 1.0’den küçüktür.
Dikey modelin geometrik parametrelerine bağlı olarak, kayma düzlem açısı şöyle
belirlenebilir:
tan  

r cos 
1  r sin 

r = talaş oranı, ve = talaş açısı

talaş oluşumu boyunca kayma genlemesi: (a) birbirine bağlı olarak kayan bir dizi
paralel tabakayla gösterilen talaş oluşumu, (b) kayma düzlemini göstermek için ayrılmış bir
tabaka, ve (c) genleme denklemini çıkarmak için kullanılan kayma genleme üçgeni
Kayma Genlemesi: Talaşlı imalatta kayma genlemesi, önceki paralel tabaka modele
bağlı olarak aşağıdaki denklemden hesaplanabilir:

 tan) + cot 
 kayma genlemesi,  kayma düzlem açısı, ve = kesici takım talaş açısı

kayma düzleminden ziyade kayma bölgesini gösteren, talaş oluşumunun daha gerçekçi
görünümü. Ayrıca, takım-talaş sürtünmesi sonucunda oluşan ikincil kayma bölgesini

göstermektedir.

Talaşlı İmalatta 3 Çeşit Talaş vardır:
Kopma Talaş: Kırılgan iş malzemelerin (örnek: dökme demirler) talaşlı imalatta
kullanılmasıyla oluşur. Düşük kesme hızın ve geniş ilerleme ve kesme derinliğine sahiptir.
Yüksek takım-talaş sürtünmesi vardır.

metal kesmede talaş oluşumunun 3 çeşidi: (a) kopma
Akma talaş: Yumuşak iş malzemeleri (örnek: düşük karbonlu çelik) talaşlı imalatta
kullanılmasıyla oluşur. Yüksek kesme hızına ve küçük ilerleme ve derinliğe sahiptir. Düşük
takım-talaş sürtünmesi vardır.

Şekil 1: metal kesmede talaş oluşumunun 3 çeşidi: (b) akma
Kırpık talaş: Yarı sürekli-testere dişli görünüme sahiptir. Yüksek - alçak arası değişen
kayma genlemesi neticesi oluşan talaştır. Yüksek kesme hızında, talaşlı imalatı zor olan
metallerle çok yakından ilişkilidir.

talaşlı imalatta talaş oluşumunun 3 çeşidi: (d) kırpık

8.2 Talaş Oluşumuna Etki Eden Kuvvetler


Sürtünme kuvveti F ve sürtünmeyi oluşturan normal kuvvet N



Kayma kuvveti Fs ve kaymaya karşı normal kuvvet Fn

Bileşke kuvvetler:



F ve N’nin vektörel toplamı = R bileşke



Fs ve Fn nin vektörel toplamı = R’ bileşke



Talaş üzerine etki eden kuvvetler dengede olmalı:



R' ,R ye eşit büyüklükte olmalı



R’ ,R ye ters yönde olmalı



R’ ,R ile aynı doğrultuda olmalı

Takım ve talaş arasındaki sürtünme katsayısı:

 

F
N

Sürtünme katsayısına bağlı olarak sürtünme açısı:

  tan 
Kayma düzlemi boyunca etki eden kayma gerilmesi:
F

S  As s
As = kayma düzleminin alanı
A 

t w

o
sin 
kayma gerilmesi = kesme boyunca iş malzemesinin kayma mukavemeti
s

8.3. Kesme ve Dayama Kuvveti


F, N, Fs, ve Fn kuvvetleri direk olarak ölçülemez



Takım üzerine etki eden kuvvetler şöyle ölçülebilir:



Kesme kuvveti Fc ve dayama kuvveti Ft

Metalde kesmede kuvvetler:
Ölçülemeyen kuvvetleri ölçülebilenlerle ilişkilendirmek için denklemler
türetilebilir:



F = Fc sin + Ft
cos N = Fc cosFt sin Fs = Fc
cos- Ft sin Fn =
Fc sin+ Ft cos
Hesaplanan bu kuvvete dayanarak, kayma gerilmesi ve sürtünme katsayısı
belirlenebilir



Merchant Denklemi
İş parçası, kayma deformasyonunun meydana gelebileceği tüm olası açılar arasından,
enerjiyi en aza indirecek bir kayma düzlem açısı seçecektir.
  45 


2




2

Eugene Merchant tarafından bulunmuştur. Dikey kesmeye bağlıdır, fakat geçerliliği 3
boyutlu talaşlı işleme içindir. Kayma düzlemi açısını arttırmak için talaş açısını artır.
Sürtünme açısını küçült (veya sürtünme katsayısını). Daha yüksek kayma düzlemi açısı, daha
düşük kayma kuvveti anlamına gelen daha küçük kayma düzlemi açısı demektir. Sonuç: hepsi
daha kolay talaşlı imalat anlamına gelen daha düşük kesme kuvvetleri, güç, sıcaklık

kayma düzlemi açısı ’nın etkisi : (a) daha düşük kayma düzlem alanı sonucunu veren
daha yüksek  (b) daha geniş kayma düzlem alanıyla uyuşan daha küçük Merchant
denklemine göre kayma açısını arttırmaya yönelik olarak, talaş açısı (a) dakinde daha geniştir.

8.4. Talaşlı İmalat
Talaşlı İmalat değişik geometrilerde ve özelliklerde farklı parçalar üretilebilen çok
yönlü ve en hassas imalat yöntemlerindendir. Talaşlı İmalat şu nedenlerden dolayı önemlidir;



Bir çok iş malzemeleri talaşlı işlenebilir.



Genellikle metallere uygulanır



Çeşitli parça şekilleri ve özel geometri nitelikleri mümkündür. Mesela;



Vida dişleri



Tam hassas yuvarlak delikler



Çok düz kenar ve yüzeyler

İyi boyutsal hassasiyet ve yüzey kalitesi sağlar.
dezavantajları da vardır;




Malzeme zayiatı



Talaşlı imalatta kaldırılan talaş harcanan malzemedir.



Zaman alıcı

Talaşlı İmalatın bazı

Bir talaşlı imalat operasyonu, verilen bir parçayı şekillendirmede kalıplı döküm,
toz metalürjisi veya hacim şekillendirme gibi alternatif şekillendirme işlemlerinden daha fazla
zaman alır.



Genellikle, döküm, dövme ve çubuk çekme gibi diğer imalat işlemlerinden sonra
oluşturulur. Diğer işlemler başlangıç iş parçasının genel şeklini oluşturur. Talaşlı imalat, diğer
işlemlerin yapamadığı son şekli, ölçüleri, bitişi ve özel geometrik ayrıntıları sağlar. Her talaşlı
imalat operasyonu İş parçası ve takım arasında bağıl hareketi ve Kesme takımının şekline
bağlı olarak değişik karakteristiklerde parça geometrisi üretir. Talaşlı İmalatta üretilen
parçaları dönel-silindirik veya disk şeklinde, dönel olmayan (prizmatik)-blok şeklinde veya
plaka-levha şeklinde sınıflandırılabiliriz.

(a) dönel, (b) dönel olmayan (şekilde gösterildiği gibi blok veya düz şekilli)

9. TALAŞLI İMALAT OPERASYONLARI

9.1 Tornalama
Tek uçlu kesici takım, silindirik bir şekil oluşturmak üzere, dönen bir iş parçasından
malzeme kaldırır. Kullanılan makine, torna tezgahıdır.

•

tornalama

Torna tezgahında yapılan işlemler:



Yüzey tornalama



Alın tornalama



Pah kırma



Kesme işlemi



Vida (diş) açma

Yüzey tornalama: Kesici uç içe radyal olarak hareket ettirilir.

(a) alın tornalama
Dış yüzey tornalama: Takım, düz yatay ilerletme yerine bir şekil takip edecek şekilde
ilerletilir. Böylece dış çevre şekillendirilmiş olur.

dış yüzey tornalama
Pah kırma: Kesici kenarın silindirik parçanın köşesine belli bir açı ile eğim vermesi,
‘pah’ olarak adlandırılır.

pah kırma
Torna kalemiyle kesme: Şekilde belirtilen yönde takım radyal olarak kesme işlemi ile
kanal açmak veya kesmek için hareket ettirilir.

kesme (kanal açma)
Diş (vida) Açma: Şekilde işaretlenmiş takım yüzeyde doğrusal olarak ve eksenlere
paralel olarak belli ayarlı bir ilerleme miktarı kadar hareket ettirilir.

Dişaçma

Torna tezgahı diyagramı, en önemli parçaları ile gösterilmiştir.

Revolver Torna Tezgahı: Punta başlığı yerine 6 adede kadar takım tutabilen bir revolver
takım tutucu bulunur.

1- Altı milli otomatik revolver torna tezgahında üretilmiş parça, (b) parça üretmek için
gerekli işlem sırası: (1) dayama ve çubuk, (2) ana çapı tornala, (3) punta matkabı ile ikinci çap
şekillendirilir, (4) freze, (5) pah kırma ve (6) kesme
Delik torna: Tornalama ve delik açma arasındaki farklılıklar:
-Delik açma mevcut deliğin iç çapında olmaktadır.
-Tornalama mevcut silindirin dış çapında olmaktadır.



Delik açma iç tornalama operasyonudur.



Delik açma makinesi;

Yatay ve dikey-makine milinin eksen rotasyonunun yönelimine göre olur.

dikey delik tornası

Geniş ve ağır iş parçaları için

9.2. Matkapla Delme
Genellikle iki kesme ağzı olan bir kesici takım (matkap) vasıtasıyla yuvarlak bir delik delmek için
kullanılır.

(b) matkapla delme



Açık delik- matkap iş parçasının karşı kenarından çıkar.



Taban deliği- matkap iş parçasının karşı kenarından çıkmaz.

İki delik tipi: (a) açık delik, (b) taban deliği (kör delik)
Raybalama: Gelişmiş yüzey ve çapta daha iyi tolerans sağlamak için delik biraz genişletilir.

frezeye bağlı makine operasyonu (a) raybalama
Kılavuz Çekme: Deliğin içine vida dişi açmayı sağlamaktadır. Bu işlemi yapan takım ‘kılavuz’
dur.

1- kılavuz çekme
Havşa açma: Deliğin içindeki büyük çapların küçük çapları takip etmesi sonucu delikte kademe
oluşmasını sağlar.

(b) havşa açmak

9.3. Frezeleme
Dönen çok kesici kenarlı takım, eğrisel veya düz yüzey meydana getirmek üzere parçaya izafi
olarak yavaşça hareket ettirilir. Takım rotasyonunun eksei parça ilerleme yönüne dikeydir. Düzlemsel
yüzey; kesme ve şekil verme ile diğer mümkün geometrilere de dönüşür. Frezeleme bir duraklamalı bir
talaş kaldırma operasyonudur. Kesici takım ‘freze çakısı’, kesici kenarlar ‘diş’ takım tezgahı ise frezeleme
makinesidir.



İki şekli: yatay frezeleme ve dik (alın) frezeleme

1. Çevresel frezeleme: Kesici eksenler yüzeye paraleldir. Kesici kenarlar kesicinin dışındadır.
Çevresel düzlem frezelemenin temel şekli: çakı iş parçasından iki taraflı daha geniş.

(a) düzlem frezeleme
2. Yüzey frezeleme: Kesici eksenler frezelenen yüzeye dikeydir. Kesici kenarlar kesicinin
dışında ve sondadır.
3. Yuva (kanal) Açmak: Kesicinin genişliği iş parçasının genişliğinden azdır ve iş üzerinde
yuva açılmasını sağlar.

(b) yuva açma


Konvansiyonel alın frezeleme: Kesici iş parçasının iki tarafında çıkıntı oluşturur.

alın frezeleme
• Uçtan (parmak) frezeleme: Kesici çapı iş parçasının genişliğinden az olunca parçada
yuva açılır.

(c) parmak frezeleme
• Profil Frezeleme: Yassı parçanın dış kenarı kesilmek suretiyle uygulanan kenar
frezelemenin bir şeklidir.

(d) profil frezeleme
• Delik Frezeleme: Düzlem parçada yüzeysel çukurlar oluşturacak şekilde uygulanmakta olup
parmak frezenin diğer bir şeklidir.

(e) delik frezeleme
• Yüzey Frezeleme: Küresel uçlu çakı ile iş parçasında eğrisel bir yol çizilerek üç boyutlu
yüzey şekli oluşturmaktır.

(f) yüzey frezeleme

9.3. İşlem Merkezleri
Yüksek derecede otomatik takım tezgahı, en az insan dikkati gerektiren, CNC kontrolü altında
çoklu makine operasyonlarını uygulayabilmektedirler. Tipik operasyonlar frezeleme ve matkapla
delmedir. Üç, dört ve beş eksenlidir. Otomatik takım değiştirme, palet takım mekiği ve otomatik iş parçası
pozisyonlamaya yarar.

Freze-Torna İşlem Merkezi
Yüksek derecede otomatik takım tezgahı, iş parçası üzerinde tornalama, frezeleme ve matkapla
delme işlemlerini uygulayabilmektedirler.
•

Torna işlem merkezi konfigürasyonlu

• Silindirik iş parçaları belirlenmiş açılarda pozisyonlanabilir ve dönel kesici takım parçanın dış
yüzeyinde işlem görebilir.(mesela freze çakısı)
– Klasik tornalama iş parçasını tanımlanmış açısal pozisyonda durduramaz ve dönel takım
miliyle işleyemez.

operasyonlar : (a) tornalanmış, frezelenmiş ve matkapla delinmiş iş parçası örneği (b)
operasyonların sırası: (1) ikinci çapı tornalamak, (2) düzlem yüzeyi programlanmış açısal pozisyonda
işlemek, (3) aynı program pozisyonunda parça üzerinde matkapla delik açmak ve (4) kesme

9.5. Vargel ve Planyalama
Benzer operasyonlardır. İki operasyonda da basit uçlu kesici takım iş parçası üzerinde doğrusal
olarak işlem görür.

1.

)vargel , (b) planyalama

Broşlama (Boşaltma-Tığ çekme)
Çok dişli kesici takım, yine takım eksenleri yönünde iş parçası üzerinde doğrusal olarak hareket
etmektedir.

Broşlama Avantajları:


İyi yüzey sağlamak



Sabit toleranslar



Mümkün şekillerde iş parçasının çeşitliliği

Kesici takım ‘broş’tur. Karmaşık olması ve genellikle parçaya özel belirlenmiş şekil geometrileri
sebebiyle, takım pahalıdır.
İç Broşlama: Deliğin iç yüzeyinde işlem görülür. Başlangıç deliği işlemin başlangıcında parçaya
broş salmak için hazırlanmış olmalıdır.

İçten broş salma ile işlem gören iş parçası şekilleri; taranmış şekiller broşlanmış yüzeyi
göstermektedir.

9.6. Testere İle Kesme
İnce dişler sayesinde iş parçası üzerinde ince yarıklar oluşturulur. Takımın adı ‘testere ağzı’dır.


Tipik fonksiyonlar:



İş parçasını iki parçaya ayırma



Parçanın istenmeyen kısımlarını kesmek

demir testeresi ağzının ileri-geri hareketi yapması

 ) demir testere- iş parçasında kollu


şerit testere (dikey)-dişler ile iş parçasının bir
kenarında şerit testere ağzının sürekli doğrusal hareketi
Talaşlı İmalat Operasyonlarında Güç ve Enerji İlişkileri
Bir talaşlı imalat operasyonu güç ister. Talaşlı imalatı sağlayacak güç şöyle
hesaplanabilir:


Pc = Fc v
Pc = kesme gücü; Fc = kesme kuvveti; ve v = kesme hızı
U.S. Birim sisteminde güç genellikle beygirgücü ile gösterilir (ft-lb/min / 33,000)

HP c 

Fc v
33 ,000

HPc = kesme beygirgücü, hp
Talaşlı imalat takımıyla işlemek için brüt kuvvet Pg veya HPg şöyle verilmiştir
P g 

Pc

veya

E

HP g 

HP

c

E

E = takım tezgahı mekanik verimi


takım tezgahı için tipik E = 
Birim güç: Gücü, metal kesmenin birim hacim hızına çevirmek için kullanılır.


Birim güç Pu veya birim beygirgücü HPu
Pu 

Pc

Veya

MRR

MRR = malzeme kaldırma hızı

HP u 

HP c
MRR

Talaşlı İmalatta Özgül Enerji: Birim güç ayrıca özgül enerji U olarak da bilinir.
U Pu 

Pc
MRR



Fc v
vt w
o



Fc
to w

Özgül enerji birimleri N-m/mm3 or J/mm3 (lb- in/in3)
Kesme Sıcaklığı
Talaşlı imalattaki enerjinin yaklaşık %98i ısıya çevrilir. Bu, takım-talaş ta çok yüksek
sıcaklıklar meydana getirir. Kalan enerji (yaklaşık 2%) talaşta elastik enerji olarak tutulur.
Kesme sıcaklığını hesaplamak için çeşitli analitik metotlar vardır. N. Cook’un çeşitli iş
malzemeleri için deneysel verileri kullanarak boyutsal analizden çıkardığı metot;
0 .333

T 

0 .4U  vt o 



  

T = takım-talaş ara yüzünde ortaya çıkan sıcaklık; U = özgül enerji; v = kesme hızı; to
=
kesmeden önceki talaş kalınlığı; C = iş malzemesinin hacimsel özgül ısısı; K = iş
malzemesinin ısıl iletkenliği
Talaşlı imalatta sıcaklıkları ölçmek için deneysel metotlar kullanılabilir. Genellikle
kullanılan teknik, takım-talaş thermocouple dır. Metodu kullanarak, K. Trigger hız-sıcaklık
ilişkisini belirlemiştir:
T=Kvm
T = ölçülen takım-talaş ara yüz sıcaklığı

Çalışma Soruları
1) Takım tezgahı, talaşlı imalat, nedir tanımlayınız?
2) Talaş çeşitlerini sınıflandırıp tanımlayınız?
3) Tornalama işlemi nedir tanımlayınız?
4) Tornalamada kesme hızı ve ilerlemenin faktörlerini tanımlayınız?
5) Tornalama işleminde kesme kalemi açılarını tanımlayınız ?
6) Frezeleme tanımının yaparak kesme hızı ve ilerlemenin faktörlerini tanımlayınız?
7) Taşlama işlemi nedir tanımlayınız?
8) Frezeleme takım tezgahını sınıflandırınız ve açıklayınız?
9) Vargel işlemi ve tezgahını tanımlayınız ve sınıflandırma yapınız?
10) Vida açmada pafta ve kalvuz çekme nedir anlatınız?

10. BİRLEŞTİRME USULLERİ VE KAYNAKLI BİRLEŞTİRME

10.1. Birleştirme ve Montaj Tanımları
Birleştirme: Kaynak, prinç ile kaynak, lehimleme, ve yapıştırmadır. Bu işlem parçalar
arasındaki sürekli bir işlemdir.
Montaj : Parçaları birbirine birleştirmenin mekanik yöntemidir. Bu metotların bazıları
parçalara kolay ayrılmaya izin verirken bazıları vermez.

10.2. Kaynak
İki (veya daha fazla) parçanın ısı ve/veya basınç tesiri altında birleştirilerek bütün hale
getirilmesidir. Çoğu kaynak yöntemleri basınç uygulanmadan sadece ısı etkisi ile
tamamlanırlar. Diğerleri ısı ve basıncın birlikte uygulanmasıyla yapılırlar. Bununla birlikte
dışarıdan gelen bir ısı olmadan sadece basınç uygulanarak da yapılanlar vardır. Bazı kaynak
yöntemlerinde bütünleşmeyi kolaylaştırmak için bir dolgu maddesi eklenir.
Kaynak Neden Önemlidir: Sürekli bir birleşmeyi sağlar. Kaynaklı parçalar tek bir
varlık oluşturur. İmalat maliyetleri ve malzemenin kullanım şartları göz önüne alındığında
parçaları birleştirmenin genellikle en ekonomik yoludur. Mekanik birleştirme genellikle biraz
daha donanma (ör:vida somunu ve vida) ve montaj yapılan parçaların geometrik değişimine
ihtiyaç duyar. Fabrika alanında kısıtlamaya sebep olmaz Yerinde uygulanabilir.

10.3. Kaynağın Sınırları ve Sakıncaları
Bir çok kaynak operasyonu elle yapılır ve çalışma maliyeti yüksektir. Bir çok kaynak
operasyonu yüksek enerji kullanır ve kendi içinde tehlikelidir. Uygun parçalara ayrılmaya izin
vermezler. Kalite hataları olabilir ve fark edilmesi zordur.

10.4. Birleştirme Çeşitleri


Alın



Köşe



Bindirme



T



Kenar

Alın

Aynı düzlemde kenarlarından

Köşe
Dik köşe kenarlarından

Bindirme
Üst üste binen parçalar

T
Bir parça diğerine dik "T“ şekline benzer

Kenar
Düzlem parçalar kenarları ortak

Beş birleştirmenin hepsi kaynatılabilir. Diğer birleştirme usulleri bazı birleştirmelere
uygulanabilir. Birleştirme şekli ile kaynak şekli (nasıl kaynatılacağı) arasında fark vardır.
Köşe Kaynağı
Plakaların köşe, bindirme ve T kenarlarını doldurmak suretiyle yapılan, dolgu malzemesi
dik üçgen şeklinde, genellikle oksijen ve ark kaynağında yapılan, çok az kenar hazırlama işçiliği
olan kaynaktır.
Köşe Kaynakları

Köşe kaynak çeşitleri:
1. İç tek köşe kaynağı; (b) dış tek köşe kaynağı; (c) çift taraflı bindirme kaynağı (d) çift
taraflı T kaynağı Kesik çizgiler orijinal parça kenarları
Çukur Kaynakları
Parça kenarları çukur oluşturacak şekilde, kenar hazırlama işçiliği maliyeti düşük, çukurlar;
kare, açılı, V, U, and J, tek veya çift taraflı olarak yapılabilen, genellikle alın birleştirmelere
uygulanan kaynak türüdür.
Çukur kaynak çeşitleri:

Bazı çukur kaynakları: (a) kare çukur kaynağı, tek taraftan ; (b) tek taraftan açılı çukur
kaynağı; (c) tek taraftan V çukur kaynağı; (d) tek taraftan U çukur kaynağı; (e) tek taraftan J çukur
kaynağı; (f) çift taraftan V çukur kaynağı kalın parçalar için kesik çizgiler orijinal parça kenarları

Punta Kaynağı
İki sac veya plaka arasında küçük bir ergitme noktası kaynağıdır. Bindirme
birleştirmelerde olur. Direnç kaynağıyla alakalıdır.

Kaynak Usulleri Mukayese
Oksijen kaynağı, sıcaklık 3500C (6300F)
Ark kaynağı sıcaklık 5500 6600C (10,000 12,000F)
Yaklaşık Güç Yoğunlukları Değişik Kaynak Türlerine Göre

10.3. Kaynak Yöntemlerinin İki Ana Sınıfı
Ergime Kaynak – Birleştirme yerlerinden ergitir ve bazen katkı maddesi kullanılarak da
birleştirilir.
Örnekler: Ark kaynağı, koruyucu spot kaynağı ve oxyfuel gaz kaynağı
Pres kaynağı – Isı ve/veya basınç tesiri altında, ilave katkı maddesi olmaksızın, parçalar

birleşme yerlerinden birleştirilir. Örnekler: Dövme kaynağı, difüzyon kaynağı, ve sürtünme
kaynağı
Bazı Ergitme Kaynak Yöntemleri


Ark Kaynağı (AW) – Bir elektrik arkı tarafından metallerin kaynak yapılan bölgede

ergimesi
Koruyucu Kaynak (RW) - Ergime basınç altında tutulan yüzeylerde olan elektrik
akımına karşı oluşan dirençten elde edilen ısıyla sağlanır.




yapılır.

Oxyfuel Gaz Kaynağı (OFW) - Ergime asetilen gibi bir oxyfuel gaz tarafından

Bazı Pres Kaynağı Yöntemleri
Difüzyon Kaynağı (DFW) –Birleşme yüksek sıcaklık ve basınç altında iki yüzeyin
birbirine pres ile tutturulmasıdır.


Sürtünme Kaynağı (FRW) - birleşme iki yüzey arasında oluşan sürtünme ısısı
sayesinde olur


Ultrasal Kaynak (USW) - Basınç altındaki iki parçanın temas eden yüzeylerine
doğru paralel yönde yapılan salınım hareketlerinin birleşimidir.


Isı Yoğunluğu
Birim alana uygulanan güç miktarına güç yoğunluğu denir [W/mm2 (Btu/sec-in2)]. Eğer
güç yoğunluğu çok düşükse ısı işin içine doğru hareket eder. Bu yüzden ergime meydana
gelmez. Eğer güç yoğunluğu çok yüksekse, alandaki sıcaklık üzerinde çalışılan metali
buharlaştırır. İçinde kaynağın yapabileceği ısı yoğunluğu değerleri için pratik dağılımlar vardır.
Kaynak Yöntemleri Karşılaştırma
Oxyfuel Gaz Kaynağı (OFW) geniş miktarda ısı üretir, ancak ısı yoğunluğu düşüktür.
Çünkü ısı geniş bir alana yayılır. Oxyasetilen gaz , Oxyfuel gaz kaynağı yakacaklarının en
sıcağıdır. 3500C (6300F) dolaylarında yanar. Ark kaynağı daha küçük bir alanda yüksek
enerji üretir. Sonuç olarak bölge sıcaklığı 5500C ve 6600C arasında olur. (10,000to
12,000F)
Bir Ergitme ve Kaynak Birleşiğinin Özellikleri
Tipik bir katkı maddesi eklenen ergitme kaynak birleşiği şunları içerir:


Ergitme bölgesi



Kaynaklanmış ortak yüzey



Isıdan etkilenmiş bölge (HAZ)



Isıdan etkilenmemiş ana metal bölge

Typical Fusion Welded Joint

Şekil 1: Tipik ergime kaynağı birleşim yerlerinin karşılıklı kesitleri :
(a) Birleşimdeki ana bölge, ve (b) tipik tane yapısı
Isıdan Etkilenmiş Bölge
Metal ergime noktasının altındaki, ancak mikro yapısal değişikliklere yol açacak
değerlerdeki sıcaklıklara tabi tutulur . Ana metalle aynı olan bileşik sıcaklık ile kimyasal işleme
tabi tutuluyor, böylece yapısı ve özellikleri değişir. Isıdan etkilenmiş bölgenin mekanik
özellikleri genellikle negatiftir. Bu nedenle kaynak hataları sık oluşur.

10.4. Kaynak Yöntemleri


Ark Kaynağı



Koruyucu Kaynak



Oxyfuel Gaz Kaynak



Diğer Ergitme kaynağı Yöntemleri



Pres Kaynağı

Ark Kaynağı
Ergimiş metal elektrot tipinin yanında yeniden şekillendirilir. Elektrot birleşim yeri
boyunca hareket ettirilerek ergimiş kaynak maddesi katılaştırılır.

Şekil 2: The basic configuration and electrical circuit of an arc welding process
Manuel Ark Kaynağı ve Ark Zamanı
Manuel kaynak yapımındaki problemler: Kaynakla birleştirilmiş alanın kalitesi
verimliliktir.

ve

Ark Zamanı = Arkın çalıştığı zaman / toplam zaman. Tipik değerler: Manuel kaynaktaki
ark zamanı = 20% ve Makine kaynağı ark zamanı ~ 50% ye yükseltir.
Ark Kaynağı Elektrotlarının İki Ana Çeşidi
Tükenen – kaynak işlemi süresince tükenen (Dolgu metalinin kaynağı bu elektrottur. )
Tükenmeyen – kaynak işlemi süresince tükenmeyen (Hiçbir dolgu metali eklemesi
yapılmaz.)
Tükenen Elektrotlar
Tükenen elektrotların Boyları : Kaynak çubukları 9-18 inç arasındadır ve 3/8inch yada
daha az çapa sahiptirler ve periyodik olarak değiştirilmelidirler. Kaynak teli yaygın
zedelenmelerden kaçınmak için devamlı olarak makaradan uzun boydaki telleriyle beslenir. Her
iki, çubuk ve tel formunda da kaynak noktasına dolgu metali olarak eklenir.
Tükenmeyen Elektrotlar
Erimeyi önleyen tungstenden yapılır. Kaynak süresince yavaş yavaş boşaltılır.
(Buharlaşma başlıca mekanizmadır). Başka bir dolgu metali eklenmez.
Ark Kaynağının Güç Kaynakları
Doğru akım (DC) ve Alternatif akım (AC): Alternatif akım elektrik akımı kullanan
kaynak makinelerini satın almak ve işletmek daha ucuzdur. Ancak bu makinelerle
kaynaklanacak metal çeşidi sınırlıdır.

Doğru akımı kullanan makinelerde bütün metaller kaynaklanabilir ve ark kontrolü daha
iyidir.
Tükenen Elektrotların Kullanıldığı Ark Kaynağı Yöntemleri


Örtülü elektrot ark kaynağı



Gaz metal ark kaynağı



Flux-Cored ark kaynağı



Elektrogaz ark kaynağı



Daldırmalı ark kaynağı

Örtülü Elektrot ark kaynağı (SMAW)
Değişkenliği ve korumayı sağlayan kimyasallarla kaplanmış bir çubuk ve dolgu
maddesinden oluşan tükenen elektrot kullanılır. Bazen “çubuk kaynağı” olarak adlandırılır.
SMAW‘deki kaynak çubuğu: Dolgu metalinin yapısı genellikle ana metalin yapısına
yakındır. Kaplaması toz selülozun oksitlerle, karbonlarla ve bazı diğer kimyasalların karıştırılıp
silikat ile kaplaması ile oluşturulur. Kaynak çubuğu güç kaynağına bağlı elektrot tutucuya
sıkıştırılır.
Çubuk kaynağının dezavantajları: Çubuk periyodik olarak değiştirilmeli ve yüksek
seviyedeki akım kaplamanın zamansız erimesine yol açabilir.
SMAW Uygulamaları
Çelikler, paslanmaz çelik, dövme demir ve bazı demirden olmayan alaşımlar için
kullanılır. Alüminyum ve onun alaşımları, bakır alaşımları ve titanyum kaynaklamakta hiç
kullanılmazlar veya nadiren kullanılırlar.
Gaz Metal Ark Kaynağı (GMAW)
Elektrot olarak tükenebilir çıplak metal kullanılır. Arkın gaz ile taşırılmasıyla koruma
sağlanır. Kaynak tabancası sürekli ve otomatik olarak makaradan tel ile beslenir. Koruyucu
gazlar alüminyum için orgon ve helyum gibi asal gazlar içerir, çelik için CO2 gibi aktif gazlar
içerir. Çıplak elektrot teli artı koruyucu gazlar cüruf oluşumunu engeller ve herhangi bir elle
yapılan öğütmeye ve cüruf temizlemeye gerek kalmaz

•

- Gaz Metal ark kaynağı (GMAW)

GMAW’in SMAW’ye Göre Avantajları
Elektrot telinin sürekliliği sayesinde oluşan daha iyi ark zamanı Çubuk SMAW’de
periyodik olarak değiştirilmeli
Dolgu metalinin SMAW’ye göre daha iyi kullanımı Snaw’de çubuğun sonu kullanılmaz
Daha yüksek konumlandırma oranı
Cüruf kaldırmadaki problemleri yok eder. Kolaylıkla otomatikleştirilebilir.
Tükenmeyen Elektrot Kullanılan Ark Kaynağı Yöntemleri
Gaz Tungsten Ark kaynağı Plazma ark kaynağı Karbon ark kaynağı
Perçin kaynağı
Gaz Tungsten Ark Kaynağı (GTAW)
Tükenmeyen tungsten elektrotu ve asal gaz kullanır. Tungsten erime noktası = 3410C
(6170F). Aynı zamanda TIG kaynağı olarak adlandırılır. Avrupa’da "WIG kaynağı" olarak
adlandırılır. Dolgu metalli ya da dolgu metalsiz olarak kullanılır. Dolgu metali kullanıldığı
zaman, dolgu metali kaynak havuzuna ayrı bir çubuk veya tel ile eklenir. Kullanım Alanları:
Alüminyum ve paslanmaz çelik en yaygın olanlarıdır.
GTAW’nın Avantajları ve Dezavantajları
Avantajları: Elverişli uygulamalar için yüksek kaliteli kaynaklar. Sıçrama olmaz, çünkü
arka doğru dolgu metal yoktur. Akış olmadığından üst kaynak temizliği gerektirmez veya küçük
temizlik yapılır.
Dezavantajları: Yanıcı elektrot AW işlemlerine göre genellikle daha maliyetli ve daha
yavaştır.
Dirençli Kaynak (RW)

Birleşmeyi sağlamak için ısının ve basıncın bileşimini kullanan birleştirme kaynak
işlemlerinin bir grubudur. Kaynağın yapılması için birleşim yerindeki akım akışına karşı
elektriksel dirençle ısı üretilir. Temel RW işlemleri = dirençli nokta kaynağı (RSW)

Şekil 3: nokta kaynaktaki bileşenleri gösteren dirençli kaynak, dirençli kaynak
grubundaki baskın işlemler
Dirençli Kaynağın Avantajları ve Dezavantajları
Avantajları: Dolgu metal gerektirmez. Yüksek üretim hızına elverişlidir. Mekanizasyon
ve otomasyon mümkündür. Ark kaynağı yapan işçinin yeteneğinden daha düşük operatör
yetenek düzeyi gerektirir. İyi güvenirlik ve tekrarlanabilirlik
Dezavantajları: Yüksek ilk malzeme maliyeti vardır. Çoğu RW işlemleri için limitli
bağlantılar var.
Elektron Işın Kaynağı (EBW)
Kaynak için gerekli ışının yüksek odaklı, yoğunluklu elektron akımlarının, iç yüzeyine
karşı çarpma sağlandığı bir birleşim kaynak işlemidir. Elektron ışın silahı: Elektronları
hızlandırmak için yüksek voltajda (ör: 10 - 150 kV) ve Işın akımları düşük (mili amper olarak
ölçülür). EBW’deki güç yoğunluğu istisnadır; fakat güç istisnai değildir
EBW Vakum Haznesi
İlk geliştirildiğinde elektron ışınlarının hava molekülleri tarafından dağıtımını minimize
etmek için, EBW’ in vakum haznesinden geçirilmesi gerekir. Üretimde ciddi rahatsızlıklar
oluşuyordu. Pumpdown zamanı 1 saat kadar çok sürebilir.
EBW Avantajları ve Dezavantajları



Avantajları:

•

Yüksek kaliteli kaynaklar,derin ve/veya dar profiller

•

Sınırlı ısıdan etkilenen bölge, düşük termal sapma

•

Yüksek kaynak hızları

•

Akış yok veya siper fazlara ihtiyaç yok



Dezavantajları:

•

Yüksek malzeme maliyeti

•

Birleşme yerinin doğruluğu için hazırlık ve düzenleme gereklidir.

•

Vakum haznesi gereklidir.

•

Güvenlik Uyarısı: EBW x ışınları üretir.

Katı Durum Kaynağı (SSW)
Parça yüzeylerinin birleşimi şöyle sağlanır: Yalnızca basınç, Isı ve basınç, Eğer hem ısı
hem de basınç uygulanırsa, ısı tek başına iş yüzeyinin erimesinde etkili değildir. Bazı SSW
işlemleri için zaman da bir faktördür. Dolgu metal eklenmez. Her SSW işleminin yüzeylerde
bağ yaratmasının kendine has yolu vardır.
SSW’de Başarı Faktörleri
Başarılı bir katı durum kaynağında başlıca faktörler: Yüzeylerin; çok temiz, atomik
bağların oluşması için çok yakın fiziksel temasta olması gerekir.
Birleştirme Kaynak İşlemlerine Göre SSW’ un Avantajları
Eğer erime yoksa ısıdan etkilenen bölge alınmaz.Böylece birleşim yerinde metal orijinal
özelliklerini korur. Birçok SSW işlemleri, kaynağın ayrı yerlerinde veya ek yerlerinde olmasıyla
iki parça arasında tam temaslı ara yüzlerinde bağ yapan kaynak bileşimlerini üretir. Bazı SSW
işlemleri, göreli erime noktaları, termal genişleme ve FW’ de baş gösteren diğer problemler
olmaksızın benzemeyen metallerin birleşiminde kullanılabilir .

10.5. Katı Durum Kaynak İşlemleri


Döküm kaynak



Soğuk kaynak



Alın Kaynağı



Sıcak Basınç kaynağı



Difüzyon kaynak



Patlama kaynak



Sürtünme kaynak



Ultrasal kaynak

Ultrasal Kaynak (USW)
SSW işlemlerinde iki bileşen birlikte tutulur ve ara yüzlere uygulanan ultrasal
frekansların salınımlı kesme gerilmesi birleşmeye neden olur. Salınım hareketi, yüzeyler
arasında yakın temas ve güçlü metalürjik bağlama yapılması için bazı yüzey filmlerini kırar.
Yüzey ısınması olmasına rağmen, sıcaklıkları TM’ in altındadır. Dolgu metaller, yapışkanlar
veya siper gazlar gerekli değildir. Alüminyum ve bakır gibi yumuşak malzemelerde genellikle
limitli bağlantı yerleri

Şekil 4: Ultrasal Kaynak (USW):
•

Birleşim yerleri için genel hazırlık

•

kaynak alanının yakınlaşması

USW Uygulamaları
Elektrik-elektronik endüstrisinde tel sonlarında tutturmada (lehimleme için ihtiyaçları
eler) Alüminyum saç metal panellerinin montajı
Güneş panellerinin saçlarına kaynak yapılmış borular Otomobil endüstrisinde küçük
parçaların montaj işleri
Kaynak Kalitesi
Kabul edilebilir, güçlü ve hatasız bir kaynak birleşim yerinin sağlanmasıyla ilgili ve
inceleme ve kalitenin güvencesini vermek için denetleme ve test edilme metotlarını kapsayan
konular :Gerilmeler ve bükülmeler, kaynak kusurları, denetleme ve inceleme metotları
Gerilmeler ve Bükülmeler

FW esnasında belirli bölgelerde neden olan termal genişlemeyi ve büzülmeyi doğurur.
Bu gerilmeler, sıra ile, bükülmelere ve çarpıklığa neden olur. Kaynaktaki durumlar karışıktır.
Çünkü; ısınma bölgeseldir, temel metallerin erimesi bu bölgelerde olur, ısınma ve erime yerleri
devinim halindedir(AW de en az)
Çarpıklığı Minimize Etme Teknikleri şunlardır:


Kaynaktaki parçaların fiziksel olarak sınırlanması için kaynak demirbaşları



Büzülmeyi azaltmak ve hızlı ısınmayı gidermek için ısı alçalır

Önceki sert yapıdan sürekli ek yeri kaynağı oluşturmak için birleşim yerindeki çoklu
noktalara çivi kaynağı




Çarpıklığı azaltmak için kaynak durumlarının seçimi (hız, dolgu metal miktarı vs.)



Termal gerilmeyi azaltmak için temel parçaların ön ısınması



Kaynak montajında gerilmeyi rahatlatıcı ısı davranışı



Kaynağın uygun dizaynı

Yıkıcı Olmayan Gelişim Testleri(NDE) şunlardır:
Ultrasal alıştırmalar-modellere doğru yöneltimi, yüksek frekanslı ses dalgaları,
böylece devamsızlıklar (çatlamaları alınmalar), ses iletiminde kayıp şeklinde ortaya çıkar.


Radyografik araştırmalar- iç kusurların fotografik film kayıtlarını sağlamak için
x_ışınları veya gama radyasyonu


Dye-penetront and fluorescent penetront tests- yüzeye açık çatlamalar ve oyuklar
gibi küçük hataların ortaya çıkarılması için metotlar


Manyetik parça deneyi-(ferromanyetik malzemeler) parçadaki manyetik alanın
saptırılmasıyla alt yüzeylerdeki kusurların ortaya çıkması için demir dolgular yüzeye tutulur.


Yıkıcı Testler
Araştırma sırasında veya test modelinin hazırlanması esasında kaynağın zarar gördüğü
araştırmalardır. Mekanik testler-Gerilme, kesme testleri gibi geleneksel test metotlarına benzer
amaçlı.Farklı test modelinin kaynak birleşim yeridir. Metalürjik testler- metalürjik yapının,
kusurların, alanın, ısıdan etkilenen bölgenin durumunun vb. incelenmesi için kaynağın
metalürjik modellerin hazırlanmasını içerir.

10.6. Kaplama ve Lehimleme
İkisi de metal parçaların birleşiminde dolgu metal kullanır; fakat temel metalin erimesi
olmaz. Birleştirme kaynak yerine kaplama veya lehimlemenin kullanıldığı durumlar şunlardır:
•

Metallerin zayıf kaynak edilebilir olduğunda

•

Benzemez metallerin birleşiminde

•

Birleştirilecek parçaların kaynağın güçlü ısısıyla zarar görebileceği durumlar

•

Birleşim geometrisinin kaynağa elverişli olmadığı durumlar

•

Yüksek sertliğin gerekmediği durumlar

Kaplama
Birleştirilecek olan metal parçaların yüzeyleri arasında dolgu metalin eritilmesiyle ve
dağıtılmasıyla elde edilen bir birleştirme işlemidir. Temel metaller erimez. Sadece dolgular erir.
Dolgu metal Tm 450C (840F)’den yüksektir; fakat birleştirilmesi için temel metal (lerin) Tm
sinden düşüktür.
Kaynakla Karşılaştırıldığında Kaplamanın Avantajları şunlardır:


Benzemez metalleri de içeren herhangi metaller birleştirilebilir.



Yüksek üretim hızına izin verecek şekilde hızlı ve devamlı olabilir.



Çoklu birleşim yerleri eş zamanlı şekilde kaplanabilir.



Genellikle kaynaktan daha az ısı ve güç gerektirir



Temel metalde birleşim yerine yakın problemler HAZ ile azaltılır

Birleştirme yerine erimiş dolgu metal çekilene kadar birçok kaynak işleminde
ulaşılmaz olan birleşim yerlerine kaplama yapılabilir


Kaplamanın Dezavantajları ve Sınırları şunlardır:


Kaynağın birleşim yerinden genellikle daha düşük birleşim yeri kuvveti



Temel metallere göre daha düşük birleşim yeri kuvveti



Yüksek servis sıcaklıkları kaplanmış birleşim yerlerini zayıflatabilir

Kaplanmış metallin rengi; temel metalin rengiyle uymayabilir, bu da mümkün bir estetik
dezavantajıdır.

Lehimleme
Birleştirilecek olan metal parça yüzeyine sıcaklığı Tm = 450C (840F) veya daha az olan
dolgu metalin eritilmesiyle ve dağıtılmasıyla elde edilen bir birleştirme işlemidir. Temel
metaller eritilemez; fakat metalürjik bağın elde edilmesi için dolgu metal ısıtılır ve temel metalle
birleştirilir. Lehimlemenin ayrıntıları kaplamaya benzerdir ve aynı ısıtma metotlarının bir çoğu
kullanılır. Dolgu metale lehim denir. Daha çok elektrik-elektronik montajla birleştirilir.(tel
lehimleme)
Lehimlemenin Avantajları ve Dezavantajları aşağıdaki gibidir:


Avantajları:

•

Kaplama veya birleştirme kaynağından daha az enerji girdisi

•

Birçok ısıtma metodu uygundur

•

Birleşim yerlerinde iyi elektrik ve termal iletişim

•

Yeniden işlem görmesi ve tamir edilmesi kolay



Dezavantajları:

•

Mekanik anlamda güçlendirme olmadığı taktirde birleşim yerleri güçsüzdür.

•

Yükseltilmiş sıcaklıklarda birleşim yerinin zayıflaması veya erimesi mümkündür

Lehimler
Genellikle kalay (sn) ve kurşun (pb) alaşımlarıdır. İki metalin de Tm ‘si düşüktür. Kurşun
zehirlidir ve birçok lehimde kurşunun yüzdesi minimize edilir. Kalay lehimleme sıcaklarında
kimyasal olarak aktiftir ve başarılı bir birleştirme için ıslanma faaliyetlerini yükseltir. Bakır
lehimlemede ,bağı kuvvetlendiren kalay ve bakırın intermetalik bileşimleri oluşturulur. Gümüş
ve antimony de bazen lehim alaşımlarda kullanılır.

10.7. Yapıştırma
Yüzey birleşimiyle iki veya daha fazla yakın aralıklı parçaların bir dolgu maddesiyle bir
arada tutulması işlemidir. Metaller, plastikler, seramikler, kağıt ,tahta ve mukavva gibi benzer
veya benzemez maddelerin birleştirilmesi için mühürleme ve yapıştırma işlemidir. Artan
uygulamalar için fırsatlar içermesinden geniş kullanım alanı vardır.
Yapıştırmada Terminoloji


Yapışkan=dolgu malzeme, ametal, genellikle polimer



Yapıştırılan=birleştirilecek parçalar



Yapısal yapışkanlar-güçlü,katı yapıştırılanların arasında güçlü ve sürekli birleşim

yerinin sağlanması, mühendisliğin büyük ilgisi
Yapıştırmada İyileştirme
Parçaların yüzey birleşimlerini sağlamak için genellikle kimyasal reaksiyonlarla
yapışkan maddenin fiziksel özelliklerinin sıvıdan katıya dönüştürülmesi işlemidir. İyileştirme
çoğu kez ısı ve/veya katalizörle sağlanır. Eğer ısı kullanılırsa, sıcaklık göreli olarak düşüktür.
İyileştirme zaman alır. İmalatta bu bir dezavantajdır. Birleştirme işlemini hızlandırmak için
parçalar arasına bazen basınç uygulanır
Birleşim Yeri Kuvveti
Birleştirme yeri kuvveti; yapışkan ve yapışkan ve yapıştırılan yer arasındaki bağın
kuvvetine bağlıdır. Bağın kuvveti bir çok mekanizma içerir. Kimyasal bağ-yapışkan ve
yapıştırılan parça iyileştirme olana kadar birincil bir kimyasal bağ oluştururlar. Fiziksel
etkileşimler-zıt yüzeylerin atomları arasında ikincil bağ kuvvetidir. Mekanik bağlamayapıştırılan yüzeyin kabalığı sertleşmiş yapışkanın kendi mikroskobik yüzey sertliğinde
dolaşmış olmasına neden olur.
Yapışkan Tipleri
Doğal yapışkanlar-zamk, dextrin, soya un, kollojen, nişastayı da içeren doğal
kaynaklardan elde edilir. Düşük gerilim uygulamaları: mukavva kartonlar, mobilya, ciltçilik;
veya geniş alanla; kontraplak.
İnorganik-sodyum silikat v magnezyum oksitlorit bazlı. Düşük maliyet, düşük kuvvet.
Sentetik yapışkanlar-termoplastik ve termosetting polimerler
Yapıştırmanın Avantajlar
Geniş malzeme kitlesinde uygulanabilir. Birleşme yerinin tüm yüzeylerinde bağlaşma
oluşur. Düşük sıcaklık iyileşme sırasında birleştirilerek parçaların zarar görmesini engeller.
Mühürleme, bağlaşma kadar iyidir. Birleşme yeri dizaynı genellikle basitleştirilir, örneğin iki
düz yüzey vida delikleri gibi özel parça özellikleri sağlamadan birleştirilebilir.
Yapıştırmanın Sınırları
Birleştirme yerleri diğer birleştirme metotlarında olduğu kadar kuvvetli değildir.
Yapışkanın birleştirilecek malzemelerle bağdaşabilir olması gerekir. Servis sıcaklıkları
sınırlıdır. Yapışkanın temizliği ve uygulama için ön yüzey hazırlığı önemlidir. İyileşme zamanı,
üretim hızına bir limit koyabilir. Bağ yapmış birleşim yerinin denetimi zordur.

Çalışma Soruları
1) Lehimleme işlemi nedir tanımlayınız sınıflandırınız?
2) Yumşak lehimleme nedir açıklayınız?
3) Kaynak işlemini tanımlayınız çeşitlerini yazınız?
4) Sert lehimleme nedir tanımlayınız?
5) Katı hal kaynağı nedir, ITAB nedir açıklayınız?
6) Ark kaynağı nedir tanımlayınız?
7) Ark Kaynağı Elektrotlarının Çeşitlerini yazınız?
8) Dirençli Kaynağın Avantajları ve Dezavantajları nelerdir?
9) Kaynak Kalitesi denilince ne anlamalıyız?
10) Yapıştırma nasıl yapılır?

11. KÜTLE DEFORMASYON İŞLEMLERİ

11.1. Haddeleme
Birbirine zıt yönlü iki silindir tarafından sıkıştırıcı kuvvetler kullanarak kalınlık azaltma
deformasyon işlemidir.

Dönen silindirler iki ana işlev gerçekleştirirler;
Çalışma parçaları ve silindirleri arasındaki sürtünme ile çalışma bunlar arasındaki
boşluğa çekilir.




Kesiti azaltmak için eş zamanlı olarak çalışma sıkıştırılır.

Haddeleme Analizleri
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Deformasyon işlemi için gerekli olan Tork:
T  0 .5 FL

Haddeleme Mekanikleri

İşlem tarafından ihtiyaç duyulan güç: P    FL

Haddeleme işlemi silindirler ile iş parçası arasındaki sürtünme kuvveti tarafından
gerçekleştirilir. Giriş tarafındaki sürtünme kuvveti çıkıştakine göre daha yüksektir. Bu da
silindirin iş parçasını ileriye doğru ilerletmesini sağlar.

Sürtünme
vo<vr<vf
Kalınlık azalması olan maksimum çekme 2R şeklinde
verilmiştir.
Sürtünme katsayısı yağlamaya bağlı olarak değişir,
genellikle :
Soğuk çalışma 0.1
Ilık çalışma

0.2

Sıcak çalışma 0.4

Malzeme ve İşlem Parametreleri
Malzeme parametreleri
1.

Süneklilik

2.

Sürtünme katsayısı

3.

Sertlik and Poisson oranı İşlem parametreleri

1.

Hadde hızı

2.

Güç

3.

Çekme

4.

Yağlama

Haddelemeyle Biçimlendirme
Malzeme ve işlem parametrelerine ek olarak, haddeler bir kalıp görevini görür ve kesitin
ters şeklini alacak şekilde tasarlanmalıdır.
İş parçasını uygun biçime indirgeyebilmek için bir çift haddeden daha fazla hadde olabilir.

Haddeleme Hattı Düzenekleri

a) İki haddeli

b) üç haddeli c) dört haddeli

1- Çok merdaneli hadde düzeni
2- Arka arkaya haddeleme ile inceltme

11.2. Haddeleme Çeşitleri
•

Çalışmanın Geometrisi ile:

• Düz haddeleme –Dikdörtgensel kesitlerin kalınlığını azaltmakta
Terminolojisi ise;

kullanılır.

Taslak = kalınlık indirimi miktarı

d t o t

f

d = taslak; to = kalınlık başlangıcı; tf = final kalınlığı

Indirgeme = taslak başlangıç stok kalınlığı bölümü olarak ifade edilir

r 

d
to

r = indirgeme

• Şekil haddeleme – düz (dikdörtgensel) kesitten çok çevre çizgili kesite deforme edilir.
Kare kesiti, I kesitli kiriş ya da L kesitli kiriş gibi bir şekle dönüştürülür.
•

Sıcaklık çalışması ile:

•

Sıcak haddeleme –yüksek miktarda deformasyon gerektirdiğinden oldukça yaygındır.

•

Soğuk haddeleme –bitmiş yaprak ve levha stoku üretir.

Halka Haddeleme
Deformasyon da, daha küçük çaplı kalın duvar halkası, daha geniş çaplı ince duvar
halkasına yuvarlanır. Kalın duvar halkası sıkıştırıldığında, deforme olmuş metal uzar, halkanın
çapının büyümesine neden olur.

• Genellikle geniş halkalar için sıcak haddeleme ve küçük halkalar için soğuk haddeleme
işlemidir.
• Tipik kullanım alanları: Basınçlı kaplar, çelik tekerlekler ve mil yataklarının
yapımında bu yöntem kullanılır.
• Avantajları: materyal tasarrufu, ideal tohum yönelimi, soğuk çalışma
kuvvetlendirme

boyunca

Vida Adımı Haddeleme (Vidaya yiv açma)
Hacim deformasyonu işlemi, iki kalıp arasındaki haddeleme ile silindirik parçalar üzerinde
vida oluşturmakta kullanılır. Vidaların ve cıvataların kütle üretiminde en önemli ticari işlemdir.

•

Vida haddeleme makinalarında soğuk çalışma ile gerçekleştirilir.

•

Vida (makine iş) kesiminin avantajları:

•

Yüksek üretim oranları (saniyede 8 parçaya kadar çıkabilir)

•

Daha iyi materyal kullanımı

•

Çalışma sertliğine bağlı olarak daha güçlü vidalar

•

Haddeleme tarafından, sıkıştırılmış gerilimlere bağlı olarak daha iyi yorgunluk direnci

Dişli Haddeleme
•

Vida haddelemeye benzer

•

Helikal (sarmal) dişli üretimi

•

Aynı özellikleri taşır:

•

Daha iyi malzeme kullanımı

•

Daha pürüzsüz yüzey

•

İşlem dolayısıyla sertleşmeye bağlı olarak sağlamlaşma

•

Sıkıştırma nedeniyle daha iyi mukavemet

Haddelemeyle Delme: Sıcak çalışma işlemidir.

Dövme
Deformasyon işlemi iki kalıp arasında sıkıştırılmış çalışmadır.
•

En eski metal biçimlendirme operasyonları, yaklaşık olarak milattan önce 5000 yılına

rastlar.
• Bileşenler: motor krank mili, birleştirilmiş rodlar, dişliler, uçağın yapısal bileşenleri,
jet motoru turbin parçaları
• Ek olarak, temel metal fabrikalarının, dövmeyi kullanmasının sebebi, makineye
sonradan eklenerek makinenin son şekli almasını sağlayan geniş parçaların elde edilmesini
sağlamak içindir.
Dövme Operasyonlarının Sınıflandırılması
•

Soğuk ve sıcak dövme:

• Sıcak veya ılık dövme– yaygın olarak, önemli deformasyona ve gerilimi azaltma
ihtiyacına ve çalışma metalinin çekilebilirliğinin azaltılmasına borçludur.
•

Soğuk dövme- avantajı gerilim sertleşmesiyle sonuçlanan kuvvet artırımıdır.

•

Etki vs. basma dövmesi:

•

Dövme çekici – etkili bir yükleme uygulanır.

•

Dövme basıncı – kademeli basınç uygulanır.

Dövme Kalıbı Çeşitleri

1.

Açık kalıpla dövme

b) Kapalı kalıpla hassas dövme c) Çapaksız dövme

 Açık - kalıp dövme – iş parçasının iki düz kalıp arasında sıkıştırılır ki metal kısıtlama
olmadan diğer tarafa doğru akar. Sıkıştırma testine benzer. Deformasyon operasyonu yüksekliği
azaltır ve işin çapını artırır. Yaygın isimler devirme ve devirme dövmesini içerir.
 Sürtünmesiz Açık-Kalıp Dövme: Eğer iş ile kalıp yüzeyleri arasında sürtünme
meydana gelmese, o zaman deformasyon meydana çıkar, böylece radyal akış iş parçasının
yüksekliği ve gerçek gerilmesi her yerinde tekdüze olur ve şu şekilde verilir:

 ln

ho
h

F  Y f A

ho= başlangıç yüksekliği ; ve h = sıkıştırma
süresince bazı noktalarda yükseklik
h = son değer hf, gerçek gerilmenin en
büyük değeri

Şekil 1: Açık-kalıp dövme operasyonunda ideal koşullar altında silindiriksel iş parçasının
homojen deformasyonu :
(1) Kendi orijinal uzunluğunda ve çapında olan iş parçası ile işlemin başlanması (2) parça
sıkıştırması ve (3)son boyut

 Sürtünmeli Açık- Kalıp Dövme: İş ve kalıp yüzeyleri arasındaki sürtünme işin
akışını zorlar, hırlandırmayla sonuçlanır. Sıcak açık- kalıp dövmede, ısı transferine ve yakın
kalıp yüzeylerine bağlı olarak, efekt daha belirgindir, metali soğutur ve deformasyonun
direncini artırır.

Şekil - Kalıplar arasında dövme sonucunda malzemede ortadan şişme (fıçılama)
oluşur. Açık-kalıp dövme operasyonunda silindiriksel iş parçasının gerçek deformasyonu,
belirgin hızlanmayı göstermekte:
(1) İşlemin başlaması , (2) parça deformasyonu, ve (3) son şekil
Kapalı kalıpla hassas dövme- Kalıplar parçanın şekline ters biçimdedir. Parçayı
sabitleyen flaş kullanılır. Çapak kalıpta metal akışı için bir sınır görevi görür ve metalin
kalıptaki tüm boşlukların yüzeyini tam olarak doldurmasını sağlar. Bir önceki dövme
yöntemine göre daha fazla dövme kuvvetine ihtiyaç duyulur. Biçim faktörü de genellikle
yüksek bir değer alır.


F K f Y f A

Malzemenin tüm alanı işlendiğinde ve sürtünmenin en büyük değerde olduğu prosesin
sonunda kuvvetler maksimum olur. Başlangıçtaki iş parçasını istenen geometrik şekle
getirmek için ilerleyen kalıplara ihtiyaç duyulur. İnce toleranslar gerekiyorsa makinede
işlemeye gerek vardır.

Şekil 2: Baskı-kalıp dövmede sıralama:



Sadece önceki ham iş parçası ile başlangıç bağlantısı



Parça sıkıştırması, ve



Son kalıp kapatma, kalıp yaprakları arasında boşluğu biçimlendirmek için parlamaya

sebep olur.
Kapalı Kalıpla Hassas Dövme Avantajları ve Limitleri:
•

Katı stoktaki mekanizmayla avantajlarının karşılaştırılması:

•

Daha yüksek üretim oranları

•

Metalin korunması (daha az harcama)

•

Daha büyük gerilim

•

Metalde olumlu tohum yönelim

•

Limitler:

•

Yakın toleranslarda yetenekli değil

• Makine bazen doğruluğu ve gereken özelliklerin başarılmasını ister, mesela diğer
bileşenlerle uyumlu delikler, vida dişleri, çift yüzeyler gibi
• Çapaksız dövme - iş parçası tamamıyla kalıp içerisinde zorlanır ve fazla çapaklı
üretilmez. Çok yakın tolerans olmadan başlangıç iş parçası hacmi kalıp boşluğuna eşit olmak
zorundadır. İşlem kontrol baskı-kalıp dövmeden daha çok talep görmektedir. En uygun parça
geometrileri basit ve simetrik olanlardır. Bazen hassas dövme işlemi olarak sınıflandırılır.

Şekil 3: Çapaksız dövme:



İş parçası ile ilk bağlantıdan hemen önce,



Parça sıkıştırma, ve



Son zımba ve kalıp kapatma

Şahmerdanla dövme ve kalıplar

Kalıplar normalde yüksek çarpışma dayanıklılığı ve yüksek aşınma mukavemeti olan
çelikten yapılır.
Yığma (Çökertme) ve Başlık Oluşturma
Parçanın ön kısmana kapalı kalıp aralığında başlık biçiminde şekil verme işlemidir.

Şekil 4: Cıvata veya ona benzer bir donanım parçasının başını şekillendirmek için
kullanılan bir devirme operasyonudur. Döngü şunlardan oluşmaktadır:
1- Tel stoku durdurmayı sağlamak için
2- Stoka yakın olan sıkıntı veren kalıplar ve durdurma geri çekilir.

3- Zımba ileri hareket eder.
4- Başı biçimlendirmek için dibe doğru itilir.

Şekil 5: Başlık örnekleri (devirme dövme) operasyonları:
•

Açık kalıplar kullanarak bir çivinin başının şekillendirilmesi

• Zımba tarafından şekillendirilen başın yuvarlanması ve (d) kalıplar tarafından
şekillendirilen vidalar için iki yaygın başlık çeşidi
5- Zımba ve kalıp tarafından vida başı nakliyesi şekillendirilir.
Radyal dövme
Dönebilen bir çift kalıp kullanarak dövülmüş çubuk veya boruların çapını küçültmek için
kullanılır. Borunun iç kısmının şeklinin kontrolü için genelde mandrel kullanılır. Radyal dövme
parçayı kalıplardan daha iyi döndürür.

Yörüngesel dövme

Küçük temas alanı ihtiyaç duyulan büyük miktardaki kuvvetin azalmasını sağlar.
Istampa basma

basılır.

Kalıptan daha yumuşak olan iş parçasını son şekline getirmek için parçanın üstüne kalıp
Budama\Kırkma (Trim)

Çapağı iş parçasından ayırmak için yapılan kesme
işlemidir.
Ekstrüzyon

İstenilen kesitli profil şekli elde etmek için bir kalıp deliğinden metalin akıtıldığı basma
şekillendirme prosesidir. Genelde, ekstrüzyon düzgün kesitli uzun parçaları üretmede kullanılır.
Avantajları:
1- Bir çok şekil mümkün (sıcak ekstrüzyon)
2- Tane yapısı ve mukavemet iyileşmesi (soğuk)
3- Hassas tolerans (soğuk)
4- Malzeme zayiatı yok .
Ekstrüzyon tipleri
Direkt Ekstrüzyon: Piston (şahmerdan) kütük malzemeyi kalıp deliğinden geçerek
çıkmaya zorlar.

• Ram kalıp açıklığına yaklaştığı sırada, kalıp açıklığı boyunca kuvvet uygulanamayan
küçük billet parçaları artakalır. Bu extra kısım, uç olarak da adlandırılır, kalıp çıkışının ötesinde
kesilerek ekstrüzyon yapılmış olan üründen ayrılmış olmalıdır. Başlangıç billet kesiti genellikle
yuvarlaktır, ama son şekil kalıp açıklığı tarafından belirlenir.
•

Aynı zamanda ileri ekstrüzyon olarakta adlandırılır.

•

Sürtünme ekstrüzyon kuvvetini artırır.

•

Mandrel kullanılarak içi boş profil elde edilir.

•

Direct ekstrüzyon’la boş yada yarı boş kesitler üretilir; (b) boş ve (c) yarı boş kesitler

Endirekt Ekstrüzyon: Kalıp pistona takılı ve malzeme piston hareketine ters olarak
piston etrafından akarak şekillenir.

(a) katı kesit ve (b) boş kesit üretmek içindir.
1- Metal ters yönde hareket eder. Aynı zamanda geri kalmış ekstrusyon ve ters
ekstrüzyon olarak adlandırılır.
2- İndirekt ekstrüzyonun kısıtlamaları daha düşük delikli ram sertliğine ve kalıptan
çıkarken desteklenen ekstrüzyona uğrayan üründeki zorluğa bağlıdır.
Ekstrüzyon Prosesi
Sıcak Ekstrüzyon
Tekrar kristalleşme sıcaklığı üzerinde, piston kuvveti daha az, piston hızı yüksek, soğuma
hızı kontrolü problemli, cam yağlayıcı olarak kullanılabilir.
Soğuk Ekstrüzyon
Tek tek parçalar üretmek için, genleme sertleşmesi neticesi mukavemet artışı, hassas
toleranslar, iyi yüzey, oksit film oluşumu yok, büyük miktarda üretim.
Ekstrüzyon Analizi
Ekstrüzyon oranı: rx 

Ao
A

f

rx = ekstrüzyon yüzdesi; Ao = billetin başladığı kesit
alanı; ve Af = çıkarılmış bölümün son kesit alanı

Bütün kesitler dairesel, ideal deformasyon,
Sürtünmeli, p  Y f ( a b ln r x )

sürütnmesiz, atıl iş yok kabulüyle:   ln r x
f

burada a =0.8 and b =1.2 to 1.5.

Piston basıncı: p  Y ln

rx

Direkt ektrüzyonda ilave basınç, pf, hazne cidarındaki sürtünmeyi yenmek için:
p f D o

2

4

p c D o L

En kötü şartta, cidardaki sürtünme kayma gerilmesi, malzemenin kayma akma mukavemetine
eşit olur:
p  Y
c

s

p

İlave basınç:

f

 Y f

Toplam piston basıncı:
Gerekli güç:
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Piston Kuvveti

3. Direkt exstrüzyonda kalıp

açısı tanımı;

4. Ram kuvvetinde kalıp
açısının etkisi

Kalıp Açısı İle İlgili Yorumlar
• Düşük kalıp açısı – yüzey alanı büyükse, kalıp bilet ara yüzeyinde sürtünme artışına
sebep olur.
–

Daha büyük ram kuvvetinde daha yüksek sürtünme ile sonuçlanır.

• Yüksek kalıp açısı – redüksiyon(indirgeme) sırasında ki metal akışında daha fazla
türbülans oluşur.
•

Türbülans ram gücü ihtiyacını artırır

•

Optimum açı çalışılan malzemeye, bilet sıcaklığına, ve yağlamaya bağlıdır.

Ekstrüzyon Kalıpları
Dairesel olmayan kesitler için, bir şekil düzeltme faktörü :
2 .25

K

x

 C x 

 0 .98  0 .02 

 C c 

burada Kx = şekil faktörü
Cx = dairesel olmayan şekil çevre uzunluğu perimeter
Co = ekstrüzyon şekli ile aynı kesit alanına sahip dairenin çevresi.
Direkt ekstrüzyon için ekstrüzyon kuvveti
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p K Y  
x
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Ekstrüzyon Kalıbının Ağız Şekli Hakkındaki Yorumlar

•

En basit kesit şekli = dairesel kalıp ağzı

•

Kalıp ağızının şekli ram basıncını etkiler

•

Kesit daha karmaşık olduğunda ,daha yüksek basınç ve daha yüksek kuvvet

gerektirir.

Isı banyosu için exstrüzyona uğramış karmaşık bir kesit(America alimünyum
şirketinden alınmış fotoğraf)

Darbeli Ekstrüzyon
Darbeli ekstrüzyon konvansiyonele göre yüksek hızlarda ve kısa strok ile uygulanır.
Tek parçalar yapmak için ve ince cidarlı ürünleri yüksek miktarda deformasyon ile çok
hızlı şekilde yapmak için kullanılır.

Hidrostatik Ekstrüzyon

Sürtünmeyi ve güç ihtiyacını azaltmak için

kullanılır.
Ekstrüzyon Hataları

• Ortada patlama: aşırı merkezi çekme gerilmesi neticesi iç çatlak, muhtemelen
yüksek kalıp açısı, düşük ekstrüzyon oranı.
•

Piping: kütük ucunda içe göçük, direk ekstrüzyonda.

• Yüzey çatlakları : Düşük ekstrüzyon hızı ve yüksek genleme oranı sebebiyle yüksek
parça sıcaklığından dolayı.
Tel ve Çubuk Çekme

•

Bir tel,çubuk veya rod’un kesiti , kalıp açıklığı boyunca çekilerek azaltılır.

• Çekmede kalıp boyunca çekilmiş işlem hariç ekstrüzyona benzerdir. (ekstrüzyon
boyunca itilmiştir)
• Çekme çekme gerilmesine uygulanmasına rağmen, kompresyon kalıp açıklığı
boyunca geçen metalin sıkıştırılmasında önemli bir rol oynar.
Çekmenin Mekaniği
A A

Kesit azalması ;
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Sürtünmeli ve kalıp açısı ile ,
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burada

Çekme kuvveti:
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Tamamen plastik malzeme kabulüyle (n=0), sürtünmesiz, atıl iş yok,
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Tel Çekme ve Çubuk Çekme

•

Tel ve çubuk çekme arasındaki fark stok boyutudur.

–

Çubuk Çekme –büyük çaplı çubuk ve rod stoku



Tek taslak çalışması olarak tamamlanan- stok bir kalıp açıklığı boyunca çekilir



Başlangıç stokunun çapı da büyüktür ve düz bir silindirdir



Bu bir yığın operasyon tipi gerektirir.

–

Tel çekme - küçük çaplı çubuk ve rod stoku – tel ölçülerinin 0.03 mm ye düşmesi
muhtemeldir.



Sürekli çekme makinaları birleştirilmiş tanburlar ile ayrılmış çok yönlü çekme
kalıplarından(genellikle 4’ten 12’ye) oluşmaktadır



Her tambur, kalıbın yukarısına içinden tel stoku çekmek için uygun kuvvet sağlar.



Her kalıp az bir küçülme sağlar, bu yüzden istenen toplam küçülme serilerle sağlanır.



Kalıplar arasında bazen sertleştirmeye ihtiyaç duyulur.

•

Her ne kadar mekanizmaları aynı olsa da, metodları, teçhizatları ve hatta
terminolojileri farklıdır.

Çekme Tezgahı



İyi boyut kontrolü



İyi yüzey



İyi mekanik özellik



Kitle üretim için ekonomiktir.

Çekme Kalıbı
Giriş bölgesi – huniler parça ve kalıbın tutunmasını önlemek için kalıp içine doğru
yağlanır parça ve kalıbın tutunmasını önlemek için




Yaklaşım - koni-çekmenin başladığı şekillendirilmiş bölge



Yatak yüzeyi – son stok boyutunu belirler



Back relief – çıkış deliği – yaklaşık 30  lik bir back relief açısıyla sağlanır



Kalıp Malzemeleri: takım çelikleri yada semente edilmiş karbon

Yuvarlak rod yada telin çekilmesi için çekme kalıbı Yaklaşım açısı yaklaşık 6to 20
Geri rölyef açısı yaklaşık 30

Çalışma Soruları
1) Dövme işlemi nedir tanımlayınız?
2) Dövme işlemini sınıflandırınız?
3) Açık kalıpta Dövme işlemini açıklayınız ?
4) Dövme makineleri nelerdir özelliklerini yazınız?
5) Dövme işleminin Türkiye endüstrisindeki önemin belirtiniz?
6) Radyal dövme nedir açıklayınız?
7) Ekstrüzyon tanımın yaparak çeşitlerini yapınız?
8) Tel ve Çubuk Çekme işleminin anlatınız?
9) Haddeleme işlemi tanımın yapınız? Malzeme ve İşlem Parametrelerini Yazınız.
10) Haddeleme Çeşitlerini yazınız ?

