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AlTi5B1 MASTER ALAŞIMININ ALÜMĐNYUM BASINÇLI DÖKÜM 
YÖNTEMĐNDE TANE ĐNCELTĐCĐ OLARAK KULLANIMININ 

ĐNCELENMESĐ 

ÖZET 

Alüminyum döküm sektörü ihtiyaçlar doğrultusunda gün geçtikçe hızla 
büyümektedir. Özellikle otomotiv sektöründe, enerji kaynaklarının hızla tüketilmesi 
ve çevre bilincinin gelişmesiyle beraber, hem mukavemeti koruyup hem de enerji 
sarfiyatı açısından ağırlık kazancı hedeflendiğinden hafif metal kullanımı 
yaygınlaşmaktadır.  

Otomobillerde hafif metal kullanımı, her birim yakıtla çok daha uzun mesafeler kat 
edilmesine ve aynı zamanda birim yakıtla salınan emisyonun da azalmasına sebep 
olmaktadır. Artan konfor ve güvenlik ihtiyaçları yeni aksamlar ve sistemlerin 
araçlara eklenmesine neden olmakta bu da dolayısı ile ağırlık artışı anlamına 
gelmektedir. Araçların temel bileşenlerinin ağırlığı her ne kadar azaltılsa da bu tür 
eklentiler toplam ağırlığın aynı kalmasına sebep olmaktadır. Malzeme eksenli 
çözümler araştırılırken demir dışı malzemelerin içinde en önemlisi olan 
alüminyumun kullanılması bazı uygulamalar için (estetik, yük taşımayan parçalar) 
avantaj sağlarken, yine de birçok uygulama için (çok yönlü yük taşıyan ve 
mukavemet istenilen) performansları açısından yeterli değildir.   

Alüminyum döküm sektörünün % 80 gibi büyük bir kısmı yüksek basınçlı döküm 
yöntemini tercih etmektedir. Yüksek basınçlı döküm yöntemi, karmaşık parçaların 
seri ve kaliteli üretimine olanak sağlamaktadır. Otomotiv sektöründeki gelişmelere 
paralel olarak döküm ürününden de beklentiler artmaktadır, bu beklentiler yük 
altında çalışan parçalarda mukavemet ve sızdırmazlık gibi özelliklerdir. Bu tür 
özeliklerin karşılanması açısından alüminyum alaşımlarına ilave edilen birçok master 
veya tane geliştirici alaşım mevcuttur. 

Uzun yıllardır alüminyum dökümhanelerinde kimyasal tane inceltici olarak Al-Ti-B 
üçlü sistemli master alaşımları kullanılmaktadır. Tane inceltici ilave sonrası döküm 
ürünlerinde artan mekanik özellikler ve minimum yüzeysel döküm kusurları 
görülmektedir. Daha önce yapılan araştırmalarda birçok deneysel çalışma tane 
inceltici master alaşım kompozisyonun üzerinedir, tane inceltici performansı 
açısından en yaygın olarak kullanılan sırasıyla ağırlıkça % 5 Ti ve % 1 B içeren  
AlTi5B1, % 3 Ti ve % 1 B içeren AlTi3B1 ve % 5 Ti ve % 0.2 B içeren AlTi5B0,2 
kompozisyona sahip master alaşımlardır. 

Kimyasal tane inceltme üzerine ilk çalışmalar 1950’li yıllarda Cibula tarafından 
başlatılmıştır. Bu yıllara kadar alüminyum endüstrisinde ergitme sırasında eriyik 
alüminyuma KBF4 ve K2TiF6 flax tuzları katılarak tane inceltme yapılmaktaydı. 
Fakat bu yöntemin hem eriyik alüminyum banyosunun kirlenmesine hem de 
oluşturulan TiB2 solma etkisi (eriyik alüminyum içerisinde zamanla topaklanma 
eğilimi) göstermesine neden olmaktaydı.  
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Daha sonra 1960’lı yıllarda alüminyum ergitme fırınlarının dışında tuz flaxlar yerine 
çubuk formunda tane incelticilerin ilavesinin oksidasyon ve temiz mikro yapı 
açısında daha verimli olduğu tespit edilmiştir.  

Tane inceltici master alaşımlar tel, çubuk, ve ingotlar şeklinde bir çok formuda 
kullanılmaktadır. Günümüzde % 80’nin üzerinde yaygın olarak çubuk form 
kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada yüksek basınçlı döküm yöntemi kullanılarak ETĐAL-160 (DIN 226) 
alüminyum alaşımından üretilen alternatör kapaklarda ağırlıkça farklı oranlarda 
AlTi5B1 master alaşımı ilavesinin tane yapısı ve mekanik özeliklerindeki etkisinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bir ötektik altı alüminyum alaşımı olan ETĐAL-160  
AlSi9Cu3Fe şeklinde ifade edilmektedir. AlTi5B1 master alaşımı ergimiş metale gaz 
alma işlemi esnasında ağırlıkça % 0,2, % 0,4 ve % 0,6 oranlarında ilave edilmiştir. 
Yüksek basınçlı döküm işlemi esnasında üretilen döküm ürünlerinden belirli zaman 
aralıkları ile numuneler alınmıştır. Alınan numuneler üzerinde yüzey hazırlama 
işlemlerinden sonra tane boyutu ve sertlik testleri gerçekleştirilmiş ve ilave edilen 
tane inceltici master alaşımı miktarının tane boyutu ve sertlik özelliklerine olan etkisi 
irdelenmiştir. Ayrıca tane inceltici ilavesinin döküm öncesi hangi süre ile aktif olarak 
tane inceltme etkisini koruduğu da araştırılmıştır. Üretilen numunelerin mikro yapı 
analizleri EPMA (Elektron Prob Mikro Analizörü) cihazı ile gerçekleştirilmiş ve 
AlTi5B1 ile yapılan tane inceltme işleminde etkili olan tane inceltme mekanizması 
açıklanmaya çalışılmıştır. 

Ağırlıkça % 0,2, % 0,4 ve % 0,6 oranlarında AlTi5B1 master alaşım ilave edilen 
deney setlerinde en yüksek sertlik değerine % 0,6 ilave oranında 21. dakikada alınan 
numunede 79,9 HB, en küçük tane boyutu ise yine aynı deney seti ve dakikadaki 
numunede 1,8 µm dir. Her üç deney seti içerisinde maksimum sertlik ve minimum 
tane boyutu değerlerinde bariz farklar gözlenmemiştir. Fakat süre ile sertlik ve tane 
boyutu değişimi her üç deney için incelendiğinde ağırlıkça  % 0,4 oranında AlTi5B1 
ilave edilmiş 2. deney setinin 78,5 HB sertlik değeri ve 1,9 µm ortalama tane boyutu 
ile tane inceltme performansı ve verimlilik açısından optimum olduğu belirlenmiştir. 
En yüksek sertlik değerleri ve en küçük tane boyutları her üç deney setinde de 20. ila 
25. dakikalar arasında alınan numunelerde gözlenmiştir. 

Đkinci deney setinde ilavesiz numunenin sertlik değeri ve ortalama tane boyutu 
değerlerinin yüksek olması gaz alma öncesi sıvı alüminyumun ağırlıkça % Cu 
oranının 2,79 olmasındandır. 

Đkinci ve üçüncü deney setlerinde maksimum sertlik ve minimum tane boyutu 
değerlerinin elde edildiği numuneler ve 5 dakika öncesi ve sonrasında elde edilen 
numunelere EPMA’da tane sınır ve tane içi bölgesel analizler yapılmıştır. Ti ve B 
oranları incelendiğinde çekirdeklenme mekanizmasının Peritektik Hulk modeline 
uyduğu söylenebilmektedir. 
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INVESTIGATION OF AlTi5B1 MASTER ALLOY USE AS GRAIN REFINER 
ON ALUMINIUM HIGH PRESSURE DIE CASTING PROCESS 

SUMMARY 

Aluminium casting industry rapidly increases day by day on need basis. Light metal 
use spreads particularly on automotive industry as a result of strength and light 
vehicle requirements with rapid consumption of energy sources and raising of 
environmental awareness. 

With the use light-metal in automobiles, distances are much longer than spent fuel 
per unit volume of fuel released at the same time leads to a decrease in emissions. 
Increasing comfort and safety needs, wherefore the addition of new components 
added to the components and systems means that the new weight of each unit. 
Although the basic components of the vehicles are decreased weight of the total 
weight remained the same cause or causes of this kind of.  Material-axis solutions, 
aluminum is the most important in investigating the use of non-ferrous materials for 
some applications (aesthetic, load bearing parts) provides the during advantage, 
however for many applications still load-bearing and strength performance of the 
desired components are not enough.  

80% of aluminium casting industry prefers to use high pressure die casting process. 
High pressure die casting process enables mass and high quality production of 
complex casting products. Expectations from casting products raise parallel to 
developments on automotive industry such as load bearing strength and sealing. 
There are many master or grain refiner alloy to use for these purposes. 

Chemical grain refiners based on Al-Ti-B are widely used in aluminium casthouses 
and foundries worldwide. They are a key part in improving casthouse productivity, 
allowing faster DC ingot casting speeds, resistance to hot-cracking, as well as 
improving surface finish and mechanical properties. For many years the range of 
grain refiners available was mostly limited to three compositions all based on the Al-
Ti-B system; namely Al-5%Ti-1%B, Al-3%Ti-1%B and Al-5%Ti-0.2%B. The Al-
5%Ti- 1%B was, and remains, the most popular composition due to its high refining 
potency. It is well known that by adding as little as 0.01 % titanium (Ti) and boron 
provide a fast and efficient grain refinement in aluminium alloys. 

The most common nucleants used in aluminium are Al-Ti-B refiners TiAl3 and TiB2 
particles. Al–Ti–B refiners consist of TiB2 particles 0,1 to 10 mm in diameter and 
TiAl3 particles 20 to 50 mm in diameter, dispersed in an aluminium matrix. These 
particles have some different behaviour in liquid aluminium; the TiAl3 particles 
should completely dissolve, and only the TiB2 particles survive as a stable solid 
phase.  However, there are still some discrepancies in, for example, adding master 
alloys into liquid aluminium, mechanisms of grain refining and the reproducibility of 
the refining effect from one casting to another. 
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The pioneering work of Cibula on grain refining started in the early 1950’s. This lead 
to the first industrially used grain refiners, based on the formation of TiB2 particles in 
situ in the melt via the addition of KBF4 and K2TiF6 salts.  

However, this method suffered from rapid fade of the refining effect due to particle 
settling. The master alloy approach gave benefits in terms of providing ‘ready made’ 
TiB2 particles ( as well as TiAl3 particles ) of a more controlled and optimised size. A 
major breakthrough in the development of the use of refiners came with the 
availability of the alloy in rod form, first used in the mid 1960’s. This allowed grain 
refiner additions to be made outside the furnaces, thus further reducing the fading 
effect of furnace additions and also the effects of ‘poisoning’ in certain alloy 
systems; this allowed much lower addition levels to be made and a more consistent 
grain refining performance to be achieved.  

Adding rod outside the furnace put a greater emphasis on the need to develop 
refiners with clean microstructures; the major features to be addressed were to reduce 
boride agglomerations, oxide films and residual fluoride salts. There are a lots of 
various form grain refiners these are coiled rod, cut rod, waffle ingot and conticast 
forms.  Rod is nowadays the most commonly used form of grain refiners, accounting 
for over 80 % of grain refiner usage. 

There have been a number of studies in recent years relating to the mechanisms of 
grain refinement of Al-Ti-B refiners. There have also been studies on the interaction 
of refiners in the cast house environment. More recently there have been several new 
grain refining products introduced, which have been the subject of their own studies. 
These new refiners have a number of specific beneficial attributes, which distinguish 
them from the traditional Al-Ti-B refiners. The characteristics of the expanding 
family of refiners are reviewed, and their benefits explored in terms of these 
characteristics. 

In this study, investigation of effects of AlTi5B1 master alloy addition in various 
amounts was purposed on morphology and mechanical properties of ETIAL-160 
aluminium alloy on high pressure die casting of alternator covers. ETIAL-160 is a 
hypoeutectic aluminium alloy and its compound notation is AlSi9Cu3Fe by weight. 
AlTi5B1 master alloy was added to molten metal on degassing stage as 0.2 %, 0.4 % 
and 0.6 % by weight. Samples were taken from the casting products that were 
produced by using high pressure die casting process at different durations. Grain size 
and hardness tests of taken samples were performed after surface preparation 
operations and the effects of master alloy addition on grain size and hardness 
properties were investigated. Furthermore, it was examined how long grain refiner 
additives maintain their characteristics. Microstructure analyses of produced samples 
were performed by using EPMA (Electron Probe Micro Analyzer) and grain 
refinement mechanism was tried to explain on grain refinement process that was 
conducted by using AlTi5B1. 

The mechanism of grain refinement is of considerable controversy in the scientific 
literature. The nucleant effects which particle and its characteristics nucleate α-Al, 
has been the subject of intensive research. Lately the solute effect, the effect of 
dissolved titanium on grain refinement, has come into forefront of grain refinement 
research.  

There are lots of mechanism grain refinement theories. These are related to the key 
role is TiAl3 and TiB2 particles which behave in subtly differnet ways.  
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If titanium is present in the alloy at levels graeter than 0.15 % by weight, then on 
cooling, nucleation of TiAl3 occurs before aluminium. Aluminium then nucleates on 
the TiAl3 reducing the undercooling and thus producing a smaller grain size. 

With TiB2 containing alloys however it is possible to avoid the initial nucleation 
phase because TiB2 remains as a solid dispersion in the melt. TiB2 is responsible for 
the majority of α -Al nucleation in hypo-peritectic alloys. However, effects at the 
boride/melt interface are not fully understood. This section focuses on this interface 
through consideration of both experiment and theories, namely duplex nucleation 
theory. 

By weight 0.2 %, 0.4 % and 0.6 % of the maximum hardness value of the third sets 
of additional experiments set of experiments 21. minutes sample’s HB 79.9, the 
sample obtained from the smallest particle size of 1.8 microM in the same 
experimental set and the sample is minute. All three experiments were clear 
differences in the values of maximum hardness and minimum grain size was 
observed. 

However, for a period of change in hardness and grain size were examined for each 
of the three experiments AlTi5B1 was added 0.4% by weight second of the 
experiment set, 78.5 HB hardness value and 1.9 microM with an average grain size is 
said to be more efficient in terms of grain refining performance. The highest 
hardness values and the smallest particle sizes of each set of three experiment 
samples were collected between 20 to 25 minutes. 

The second set of experiments with no added sample the average grain size value and 
of the hardness values before degassing is higher is because the liquid aluminum is 
2.79 wt % Cu ratio. 

The second and third sets of experiments that the maximum hardness and minimum 
grain size of samples and the samples before and after 5 min of regional analyzes 
were carried out EPMA'da grain boundary and grain interior. The mechanism of 
nucleation rates were look over in Ti and B can be said that Peritectic Hulk model. 
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Otomotiv sektöründe artan rekabet koşullarında otomotiv üreticileri, otomobil 

üzerindeki her sistem ve/veya parçada ağırlık azaltma çalışmalarına büyük önem 

vermektedirler ve sürekli yenilenen çevre korumayla ilgili yönetmeliklerden dolayı 

doğaya zararlı gaz salınımının (CO2 emisyonu) azaltılması, aynı zamanda emniyet ve 

konforu bir arada tutmak için hafif araçların üretiminde alüminyum kullanımı önem 

kazanmıştır [1,2]. 

Petrol türevi yakıtların endüstri devrimiyle başlayarak her geçen gün azalıyor olması 

sınırlı olan bu enerji kaynağının daha etkin kullanılma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Bu yakıt türüne tam anlamı ile bağımlı olan otomotiv sektöründe, artan CO2 

emisyonlarının global ısınmaya olan etkisi göz önüne alındığında, ilk akla gelen 

önlem olarak araçların ağırlıklarının hafifletilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Otomotiv sektöründeki hafif metal kullanımı, otomobil üzerindeki temel bileşenlerin 

ağırlıklarının azaltılması ile yani döküm, ekstrüzyon ve levha ürünü alüminyum 

alaşımlarının kullanılması ile mümkündür [2,4]. 

Bu nedenlere istinaden otomotiv sektöründe alüminyumun kullanımı ve 

yaygınlaşması hızla artmaktadır. Alüminyumun otomotiv parçası olarak üretilmesi 

ile birlikte otomotiv parçasının kullanım yerine ve amacına göre alüminyum metali 

ve alaşımlarından beklentiler de artmaktadır. Bu beklentiler yük altında çalışan (load 

bearing applications) parçalar için mukavemet, sızdırmazlık, minumum porozite ve 

yüzey kalitesi olarak sıralanabilir [1,3,4]. 

Sıvı alüminyum alaşımlarına genellikle ergitme potasında katılan tane inceltici 

master alaşımlar, ergiyik içerisinde katı heterojen çekirdeklenme merkezleri 

oluşturarak yapının daha ince taneli olmasında rol oynamaktadır. Genel olarak tane 

inceltme yapılmış alüminyum dökümlerinde tane inceltme yapılmamış olanlara göre 

daha iyi beslenebilirlik sağlandığı, daha gözeneksiz bir yapı oluştuğu, düşük 

segregasyon dağılımı ve daha yüksek çekme dayanımı, uzama değerleri ve 

sızdırmazlık değerleri elde edildiği bilinmektedir [5]. 
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Titanyum (Ti) ve bor (B) elementlerinin % 0,01 gibi çok az bir oranda ilave edilmesi 

sonucunda alüminyum alaşımlarında hızlı bir şekilde ve önemli derecede tane 

inceltme etkisi gösterdiği uzun yıllardır bilinmektedir. Ti ve B oranının ağırlıkça 

farklı türleri mevcut olması rağmen, yapılan araştırmalarda genel kanı en etkili 

oranın ağırlıkça  5/1 Ti/B kullanılmasıyla elde edildiği yönündedir [5,6]. 

Bu çalışmada, otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılan Etial-160 (DIN 226) 

alüminyum alaşımına tane inceltici olarak kulanılan AlTi5B1 master alaşımı ilavesi 

sonrası yüksek basınçlı enjeksiyon döküm yöntemi ile üretilen alternatör 

kapaklarından tane yapısı ve mekanik özelliklerdeki gelişimin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 
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2. ALÜMĐNYUM 

Alüminyum, yeryüzünde oksijen ve silisyumdan sonra en çok bulunan üçüncü 

elementtir. Yerkabuğunda bol miktarda (% 7,5 - % 8,1) bulunmasına rağmen saf 

halde çok nadir bulunmaktadır ve bu nedenle eski çağlarda altından bile daha değerli 

görülmüştür [1]. 

Alüminyum, yumuşak ve hafif bir metal olup mat gümüşümsü renktedir. Bu renk, 

açık atmosferde üzerinde oluşan ince oksit tabakasından ileri gelmektedir. 

Alüminyum, ısıya ve yanmaya dirençlidir kıvılcım çıkarmaz, zehirleyici ve manyetik 

değildir. Yoğunluğu, çeliğin ve bakırın yaklaşık üçte biri kadardır. Kolaylıkla 

dövülebilir, şekil verilebilir, makinede işlenebilir ve dökülebilir. Çok üstün korozyon 

direncine sahip olması, üzerinde oluşan oksit tabakasının koruyucu özellikte 

olmasındandır. Alüminyum aynı zamanda bir süper iletkendir. Endüstrinin pek çok 

kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta olup dünya ekonomisi 

içinde çok önemli bir yeri vardır [1].  

Alüminyumun hurdalardan geri kazanımı, günümüz alüminyum endüstrisinin önemli 

bir bileşeni haline gelmiştir. Geri kazanım prosesi, metalin basitçe tekrar ergitilmesi 

esasına dayanır ki bu yöntem metalin cevherinden üretimine nazaran çok daha 

ekonomiktir. Ancak hurda döngüsü tek başına yeterli olmadığından  ve Na, P, Ni, Sn, 

Ti ve B gibi empürite elementlerin konsantrasyonu hurda döngüsü ile arttığı için 

birincil üretim de önemlidir [7]. 

Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayii için 

vazgeçilmezdir. Alüminyum ferro manyetik değildir, bu özellik elektrik ve elektronik 

endüstrisinde önemli bir rol oynar.  Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri gerektiren 

taşımacılık ve inşaat sanayiinde geniş kullanım alanı bulunmaktadır. Hijyen, geri 

dönüşüm kolaylığı ve toksik özelliği açısından gıda sektöründe de yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Dünyadaki kullanımı, hem miktar hem de değer olarak demirden 

sonra gelmektedir [1]. 
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2.1 Alüminyum Üretimi 

Alüminyumun ticari olarak üretiminin tarihi 120 yıldan biraz fazladır. Alüminyum 

metalurjisinin tarihi gelişimi kronolijik olarak aşağıda sıralanmıştır;  

1807: Sir Humphery Davy alüminanın metal alüminyum içerdiğine inanmaktadır. 

Elektroliz yöntemi ile metal alüminyumu izole etmeye çalışmış ancak yaptığı 

denemeler başarısız olmuştur. 

1821: M.P. Berthier, Güney Fransa’da Les Baux’da alüminyum içeren bir mineral 

keşfetti. Bu minerale buluşun yapıldığı yerden dolayı Bauxite (Boksit) adı verildi. 

1825: Christian Qrsted potasyum amalgam kullanarak kimyasal indirgeme ile 

alüminyumu çok küçük bir miktarda üretmeyi başardı.  

1827: Friedrich Wöhler çok küçük miktarda alüminyum üretimini Berlin’deki 

laboratuarında başardı. 

1845: Wöhler, toplu iğne başı büyüklüğünde ufak alüminyum topları üretti. 

1886: Paul T. Heroult Nisan ayında Paris’te ve Charles M. Hall Temmuz ayında 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, birbirlerinden habersiz olarak, yüksek saflıktaki 

alüminadan elektroliz yolu ile alüminyum üretimi için patent başvurusunda 

bulunmuşlardır ve bu yöntem alüminyum üretiminde hala kullanılmaktadır. 

1887/88: K. J. Bayer, boksitten, alümina (Al2O3) ayrıştırma prosesini geliştirdi. 

Heroult, alüminyum üretimi için ilk elektroliz fabrikasını Neuhausen’de kurdu. 

1892: K.J. Bayer'in, boksitten alümina eldesini sağlayan Bayer prosesinin temel 

presibi olan boksitin sodyum hidroksit çözeltisi ilavesi ile yüksek basınç ve sıcaklık 

altında çözünürleştiğinin ilk patenti alınmıştır. Bu gelişme ile birlikte alüminyumun 

endüstriyel çapta üretimi çok kolaylaşmış ve bu genç metal, yıllar ilerledikçe demir 

çelikten sonra dünyada en çok kullanılan ikinci metal olmuştur [8,9]. 

Boksit cevheri üretimi genellikle açık ocak işletme tekniği ile yapılmaktadır. 

Alümina üretiminden işlenen boksitlerin minimum % 40 Al2O3, maksimum % 15 

SiO2 içermesi gerekmektedir, yani silis modülü olarak ifade edilen bu oran (Al2O3 / 

SiO2) işlem öncesi en az 6 -7 olması istenmektedir. Birincil alüminyum üretiminde 

kullanılan boksitlerin kimyasal ve minerolojik bileşenlerine bağlı olarak üretim 

rakamları ise yaklaşık 4 - 5 ton boksitten 2 ton alümina (Al2O3), 2 ton alüminadan da 

1 ton alüminyum elde edilmektedir [27]. 
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Şekil 2.1: Bayer prosesi ile alümina üretimi [8]. 

Birincil alüminyum eldesi, iki aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada, Bayer metodu 

ile boksit cevherinden alümina elde edilir. Đkinci aşamada ise, elektroliz ile 

alüminadan alüminyum elde edilir [1,9].  

Alümina tesisleri, genellikle boksit cevherlerinin yanına kurulur. Madenden çıkarılan 

boksit cevheri, NaOH (Sudkostik) eriyiği ile muamele edilerek alüminyum hidroksit 

eldesi gerçekleştirilir. Bu işlem sonucunda çözünmeyen kalıntılar (kırmızı çamur) 

ayrılır ve alüminyum hidroksitin kalsinasyonu ile alümina yani alüminyum oksit elde 

edilir, alümina üretiminde ortaya çıkan kırmızı çamur yeniden değerlendirilerek 

portland çimentosu ve plastik sektöründe pigment olarak kullanılmaktadır  [8]. 

Bundan sonraki aşama ise alüminanın alüminyuma dönüştürülmesidir. Beyaz bir toz 

görünümündeki alümina, elektroliz yapılacağı hücrelere alınır. Burada amaç, 

alüminyumu metalik hala indirgemektir. Hidrojenin bulunmadığı bir ortamda karbon 

esaslı hazne katod ve yine karbon esaslı anod arasında düşük voltaj ve yüksek akım 

şiddetinde bir elektrik arkı oluşturularak Al2O3’dan Al metali elde edilmektedir.  

Elektroliz işlemi için 4 - 5 volt gerilimde doğru akım uygulanır. Dipte biriken 

alüminyumun alınması ile işlem tamamlanır [8]. 
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Şekil 2.2: Alüminyumun elde edilmesi [8]. 

2.2 Alüminyumun Özellikleri 

Alüminyum, periyodik tablonun IIIA gurubunda bulunan, atom ağırlığı 26,89 g/mol 

olan, atom numarası 13 ve +3 değerlikli bir elementtir. Metalik alüminyumun ve 

alaşımlarının çok geniş bir kullanım aralığında talep görmesinin başlıca sebepleri 

hafifliği ve yoğunluğudur. Alüminyum yoğunluğu 2,7 g/cm3’dür yani çeliğin (7,83 

g/cm3) ve bakırın (8,93 g/cm3) neredeyse üçte biri kadardır. Alüminyumun elektrik 

ve ısı iletkenliği, bakıra göre daha azdır. Fakat spesifik elektrik iletkenliği (elektrik 

iletkenliği / yoğunluk) ve spesifik ısı iletkenliği (ısı iletkenliği / yoğunluk) değerleri 

karşılaştırıldığında bakırdan daha iyi olduğu görülür ve ayrıca fiyatı da bakırdan daha 

düşüktür. Bundan dolayı, hava elektrik hatlarında alüminyum alaşımları kullanılır. 

Diğer önemli özellikleri ise işlenebilirliği, görünümü, fiziksel özellikleri, mekanik 

özellikleri ve korozyon dayanımıdır. Alüminyumun, sıcak ve soğuk 

şekillendirilebilme kabiliyeti de iyidir. Ekstrüzyon yöntemiyle çok karışık geometrik 

yapıya sahip alüminyum profiller üretilebilir. Kalınlığı bir kaç mikrona ulaşılabilen 

alüminyum folyalar gıda endüstrisinde paketleme amaçlı kullanılmaktadır. Korozyon 

açısından incelendiğinde ise demirden farklı olarak alüminyum oksit filmi yüzeyden 

parça şeklinde kopmaz [9,12]. 
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Bu ince renksiz ve saydam oksit tabakası metale sıkı bir şekilde bağlanır ve çıplak gözle 

görülemez. Demir ve çelikte görülen renk değişimi ve kabuk şeklinde soyulma 

alüminyumda gerçekleşmez [9,12].  Çizelge 2.1’de saf alüminyumun fiziksel, 

kimyasal ve mekanik özellikleri verilemektedir.  

Çizelge 2.1: Saf alüminyumun özellikleri [10,11]. 

Atom numarası 13 

Element serisi Metaller 

Grup, periyot, blok 13, 3, p 

Görünüş Gümüşümsü 

Atom ağırlığı 26,9815386(8) g/mol 

Elektron dizilimi Ne 3s2 3p1 

Enerji seviyesi başına elektronlar 2, 8, 3 

Maddenin hali Katı 

Yoğunluk (katı) 2,70 g/cm³ 

Sıvı haldeki yoğunluğu 2,375 g/cm³ 

Ergime sıcaklığı 660,32 °C 

Kaynama noktası 2519 °C 

Ergime ısısı 10,71 kJ/mol 

Buharlaşma ısısı 294,0 kJ/mol 

Isı kapasitesi 24,2 (25 °C) J/(mol·K) 

Kafes yapısı Yüzey merkezli kübik 

Yükseltgenme seviyeleri (3+) (amfoter oksit) 

Elektronegatifliği 1,61 Pauling ölçeği 

Đyonlaşma enerjisi 577,5 kJ/mol 

Atom yarıçapı 125 pm 

Atom yarıçapı (hes.) 118 pm 

Kovalent yarıçapı 118 pm 

Elektrik direnci 26,50 nΩ·m (20°C'de) 

Isıl iletkenlik 237 W/(m·K) 

Isıl genleşme 23,1 µm/(m·K) (25°C'de) 

Ses hızı 5000 m/s (20 °C'de) 

Mohs sertliği 2,75 

Vickers sertliği 167 MPa 

Brinell sertliği 245 MPa 
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2.3 Alüminyumun Kullanım Alanları 

Bugün dünyada; 24.300.000 ton/yıl üretim ile alüminyum, demir-çelikten sonra en 

çok üretilen ikinci metal konumundadır. Teknolojik gelişmeler ve alüminyumun 

özelliğinden kaynaklanan avantajı nedeni ile de alüminyumun kullanıldığı alanların 

hızla artması beklenmektedir. Alüminyumun kullanım alanlarına göre dağılımı 

Çizelge 2.2’de verilmiştir. 

Çizelge 2.2: Alüminyumun kullanım alanlarına göre dağılımı [12] 

Sektörler Oran (%) 

Ulaşım 25 

Đnşaat 24 

Ambalaj 15 

Elektronik 10 

Genel Mühendislik 9 

Mobilya, Ofis Eşyaları 6 

Demir Çelik, Metalürji 3 

Kimya ve Tarım Ürünleri Sanayi 1 

Diğer 7 

2.3.1 Alüminyumun otomotiv sektöründeki önemi 

Otomotiv sektöründe günümüzde artan rekabet ve çevre duyarlılığı otomobil 

üreticilerini yeni arayışlara itmiştir. Üretimde verimliliği korurken işletme 

maliyetlerini minimuma indirgeyen bir üretim anlayışı ile çevreyi daha az kirleten, 

malzeme geri dönüşümünün çok daha kolay olduğu, emniyet ve konforu bir arada 

bulunduran ve ayrıca yakıt tasarrufu sağlayan otomobiller üretilmeye başlanmıştır 

[1,3]. 

Bu bağlamda otomotiv sektöründe otomobil ağırlıkları söz konusu olduğundan 

otomobilde hafif bir metal olan alüminyum kullanımı gün geçtikçe hızla artmaktadır. 

Şekil 2.3’de yıllara göre otomobillerde kullanılan ağırlıkça alüminyum miktarları 

gösterilmektedir [5].  



Şekil 2.3: Otomobilde alüminyum kullanımı [3].  

Üretim yöntemlerine göre otomotiv sektöründe alüminyum kullanımı artmaktadır. 

Döküm yöntemiyle alüminyumdan imal edilmiş silindir kafaları, alternatör kapaklar, 

dişli kutusu gövdeleri, yağ pompası gövdeleri, motor bloğu, jantlar, ekstrüzyon 

yöntemiyle alüminyumdan imal edilmiş radyatörler, koltuk kızakları, aks bağlantı 

çerçeveleri, tampon parçaları ve darbe çubukları başlıca örnekler arasındadır [4]. 

Otomotiv sektöründe kullanılan alüminyumun %80’e yakını döküm yöntemiyle 

üretilmektedir. Fakat alüminyumdan üretilmiş levha ve ektrüzyon parçalarının 

kullanımı geleneksel imalat metodlarından daha farklı ve ileri teknolojiler 

kullanılmasıyla artmaktadır [4]. 

 

      Şekil 2.4: Otomotiv imalatında kullanılan alüminyumun üretim tekniklerine göre             
dağılımı [1].  
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2.4 Alüminyumun Alaşımları 

Alüminyum alaşımları, alüminyuma bakır, çinko, silisyum, magnezyum, manganez, 

demir, nikel, titanyum, vb. elementler katılarak oluşturulur. Alüminyum saf 

halleriyle (alaşımsız) ticari uygulamalarda çok nadir kullanılmaktadır. Bunun yerine 

bir veya birden çok elementle alaşımlandırılarak  üretilebilirliğinin iyileştirilmesi ve 

geliştirilmesi, uygulamalarda ise daha iyi performans göstermesi amaçlanmaktadır. 

Alaşımlama ile etkilenen metal özellikleri aşağıda sıralanmaktadır;  

a) Mekanik özellikler; oda sıcaklığı dayanımı, sertleştirilebilirlik, yorulma 

dayanımı, sürünme dayanımı. 

b) Proses özellikleri; dökülebilirlik, kaynak edilebilme, işlenebilirlik. 

c) Servis özellikleri; ısı dayanımı, tokluk ve soğuğa dayanım, korozyon ve 

oksidasyon dayanımı, sertlik ve aşınma dayanımı. 

d) Fiziksel özellikler; elastik modül, yoğunluk, manyetik özellikler, elektriksel 

özellikler, ısısal genleşme özellikleri ve renk [9,10].  

Alüminyum alaşımları imal tarzına göre iki ana gruba ayrılır: 

a) Dövme (hadde) alaşımları, 

b) Döküm alaşımları. 

Alüminyum döküm alaşımları, dövme alaşımı bileşimleriyle birçok yönde paralellik 

gösterir. Sertlik ve istenen özellikler alaşım elementlerinin ilavesi ve ısıl işlem ile 

sağlanır [9,10].  

Bu iki ana grubun birbirinden ayrımı dökülebilirlikten gelmektedir. Dövme ürünler 

basit yuvarlak ve dikdörtgen şekillerden meydana gelirken, karmaşık geometrideki 

döküm parçalarının yüksek dökülebilirlik özelliği alaşım elementlerinin ana alaşıma 

olan etkilerinin sonucu katılaşmanın farklı hızlarda oluşması sayesinde 

sağlanabilmektedir. Ayrıca bu ana iki grup kendi içlerinde ısıl işlem uygulanabilen 

ve uygulanamayan diye de ayrılırlar. Belirli bir uygulama için alaşım bileşiminin 

seçimi 3 temel parametre üzerine dayanır (dökülebilirlik, mekanik özellikler ve 

kullanım özellikleri). ASTM standarlarına göre dövme alüminyum alaşımları 4 

basamaklı hane ile sınıflandırılır [9,10].   
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Çizelge 2.3 : Dövme alüminyum alaşımlarının sınıflandırılması [10]. 

1XXX Alaşımsız alüminyum 

2XXX Bakırlı alüminyum alaşımı 

3XXX Manganlı alüminyum alaşımı 

4XXX Silisyumlu alüminyum alaşımı 

5XXX Magnezyumlu alüminyum alaşımı 

6XXX Silisyum ve magnezyumlu alüminyum alaşımı 

7XXX Çinkolu alüminyum alaşımı 

8XXX Diğer elementler 

9XXX Kullanılmayan seri 

Döküm alaşımları ise son hanesinden önce nokta bulunan dört basamak ile gösterilir; 

1xx.x grubunda, ikinci ve üçüncü haneler minimum alüminyum yüzdesini gösterir, 

yani 150.x minimum % 99.50 alüminyum içeriğini göstermektedir. Ondalık noktanın 

sağındaki hane ise ürün formu olan 0 rakamı alaşımın döküm için uygunluğunu 1 ve 

2 rakamı ise alaşımın kimyasal limitlerinin külçe uygunluğunu göstermektedir. 

Örnek verilecek olursa; 380.0 kum ve metalik kalıba döküm için uygunluğu, 380.1-2 

ise kimyasal limitleri külçe için uygunluğunu göstermektedir. Ayrıca bir alaşım 

içerisinde ağırkça çok küçük yüzdelerde değişim var ise alaşımın başına bir harf 

getirilerek belirtilir; 356.0 alaşımı ile A356.0 alaşımı arasında ana alaşım 

elementlerinde bir fark yoktur, küçük alaşım elamanı farklılıkları vardır. Avrupa 

standartlarında ise EN AC-46000 numaralı EN AC-AlSi9Cu3Fe(a) sembollü 

alaşımda (a) simgesi daha temiz ve empüritelerden arınmış olduğunu göstermektedir.   

Çizelge 2.4 : Döküm alüminyum alaşımlarının sınıflandırılması [10]. 

1XX.X Alaşımsız alüminyum 

2XX.X Bakırlı alüminyum alaşımı 

3XX.X Manganlı alüminyum alaşımı 

4XX.X Silisyumlu alüminyum alaşımı 

5XX.X Magnezyumlu alüminyum alaşımı 

6XX.X Silisyum ve magnezyumlu alüminyum alaşımı 

7XX.X Çinkolu alüminyum alaşımı 

8XX.X Kalaylı alüminyum alaşımı 

9XX.X Yeni bulunan alaşımlar (Örnek; lityumlu alaşımlar) 
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2.4.1 Alüminyum silisyum alaşımları 

Alüminyum-silisyum alaşımları hafiflik, iyi mekanik özellikleri, yüksek mukavemet, 

yüksek ısı iletkenliği ve düşük ısıl genleşme özelliklerinden dolayı ve en önemlisi 

yüksek silisyum oranından dolayı sıvı halde yüksek akışkanlıkları nedeniyle 

genellikle otomotiv parçalarının dökümünde kullanılmaktadır. Mekanik özellikleri 

etkileyen parametrelerden bir tanesi de mikro yapıdır. Mikroyapısal olarak Al-Si 

alaşımlarının, kabaca yumuşak ve sünek alüminyum fazı ile sert ve kırılgan iğnesel 

yapılı silisyum fazından meydana geldiği görülebilmektedir [7]. 

Alüminyum – silisyum alaşım sistemlerinde mikroyapı, kimyasal kompozisyon ve 

döküm prosesinin özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Örnek olarak ince 

şekilli ötektik yapı basınçlı dökümde hızlı soğutulma ile elde edilirken, aynı zamanda 

dendrit kol uzunluklarının (DAS) ve dolayısıyla dendritik hücrelerin daha kısa 

oluşmasına sebep olmakta, bununla birlikte tane boyutunun küçülmesine yardımcı 

olmaktadır. Bahsi geçen dendrit kollarının arasında ise, modifiye edilebilir ötektik 

silisyum fazı yer almaktadır [7]. 

Mikroyapı içerisinde mekanik özelliklere diğer bir etkiyi, yapı içerisinde dendrit 

kolları arasında bulunan sert ve kırılgan ötektik silisyum fazının boyutu, morfolojisi 

ve dağılımı yapmaktadır. Mikroyapı içerisindeki silisyumun boyutu, morfolojisi ve 

dağılımı alaşımın soğuma hızının değiştirilmesi ya da alaşım içerisine silisyumun 

katılaşma mekanizmasını değiştiren element ya da bileşiklerin ilavesi ile 

gerçekleştirilebilmektedir ve bu elementler sodyum (Na) ve stronsiyumdur (Sr).  

Al-Si alaşımları içerisindeki silisyumun dağılımı, morfolojisi ve boyutu üzerinde 

yapılan degişiklikler Al-Si alaşımlarının modifikasyonu ya da sıvı-metal işlemleri 

olarak tanımlanmaktadır [13,11].  

Yaşlandırma ile sertleştirilebilen ve magnezyum içeren Al-Si alaşımları önemli bir 

alaşım grubunu oluşturmaktadır. Ancak bu alaşımlar, döküm parçasında çekme 

mukavemetine etkiyen Mg2Si (dimagnezyum silisid) fazının oluşması sebebiyle % 

0,45 civarında magnezyum oranı ile sınırlandırılmaktadır. Çözeltiye alma, su verme 

ve yaşlandırma aşamalarını içeren ısıl işlem prosesi Mg2Si fazının düzenli bir şekilde 

alüminyum dendritleri arasında çökelmesini sağlayarak bu sorunun çözülmesini 

sağlamaktadır [13,11].  
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Genel olarak kum kalıba döküm ve hassas döküm gibi yavaş katılaşma şartları 

sağlayan döküm yöntemlerinde % 5–7, kokil dökümlerde % 7–9 ve basınçlı 

dökümlerde % 6–12 silisyum oranları kullanılmaktadır [13]. 

2.4.2 Alüminyum silisyum denge diyagramı  

Ticari alüminyum silisyum alaşımları genellikle hipoötektik ve ötektik bileşimde 

olup az bir miktarı hiperötektik bileşimdedir [14,15]. 

Al-Si alaşımı basit bir ötektik sistem olup iki katı eriyik faz olan YMK (Yüzey 

merkezli kübik) alüminyum ve elmas kübik (özel yüzey merkezli kübik) yapıya sahip 

silisyumdan oluşmaktadır. Şekil 2.5’de Al-Si denge diyagramı gösterilmektedir. 

Denge koşullarında ötektik sıcaklığına 577±1°C ve % 12,6 Si ötektik bileşimine 

sahiptir. 

Ötektik bileşimin altında silisyum içeren alüminyum alaşımları ötektikaltı 

(hipoötektik) bu bileşimin üzerinde silisyum içerenler ise ötektiküstü (hiperötektik) 

alaşımlar olarak adlandırılmaktadır [14,15].  

 

Şekil 2.5: Al-Si denge diyagramı [10]. 
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Ötektik karışımı oluşturan fazlardan α fazı oda sıcaklıgında %1 den daha az silisyum 

içeren alüminyum bazlı bir katı eriyiktir. Ötektiği oluşturan diğer faz β ise, hemen 

hemen arı silisyum olan, çok az alüminyum içeren silisyum bazlı bir katı eriyiktir. 

Ötektik altı Al-Si alaşımlarının yapısı, genellikle dentritik bir görünümde olan α 

birincil fazı ile bu dentrit kolları arasında kümeleşmiş ötektik karışımdan oluşur. 

Ötektik üstü Al-Si alaşımlarında ise yapı, ötektik karışımı ile kaba çökeltiler 

görünümündeki β fazından oluşmuştur [14,15]. 

2.4.3 Alaşım elementlerinin alüminyuma etkileri 

Si: Silisyum en büyük etkisi akışkanlık kazandırmasıdır. Stronsiyum, fosfor, sodyum 

gibi elementlerle birleştiğinde iğnesel kırılgan yapıdan küresele yakın küçük  

yapılara döner. 

Fe: Demir iğneli doku biçiminde kristalleştiğinden mekanik mukavemeti düşürür. 

Basınçlı döküm açısından kalıba yapışma eğilimini azaltır. Demir aynı zamanda 

FeAl3, FeMnAl6 ve αAlFeSi gibi intermetalik fazlar oluşturur. Bu fazlar yüksek 

sıcaklıklarda dayanımı arttırır ancak mikro yapının kırılgan hale gelmesine de yol 

açar. % 1,1 üzeri iğnesel Al5FeSi-ß beta fazı oluşturur ve yapı kırılganlık 

gösterdiğinden işleme problemi oluşturur.  

Bu özelliğinden dolayı Fe oranının en fazla % 0,8 - % 1 mertebesinde olması 

istenmektedir.  

Cu: Bakır sertlik ve mukavemeti arttırdığı gibi işlemeyi de kolaylaştırır. Bakır 

genellikle genel korozyona olan direnci azaltır, sıcak yırtılma dayanımını düşürür ve 

interdentritik çekintiyi yükseltir. Al2Cu oluşturup akma mukavemetine ve sertliğe 

(çökelme sertleşmesi) olumlu etki eder. Ağırılıkça % 4 ve üzeri Cu oranları korozyon 

dayanımını logaritmik olarak düşürür. 

Mn: Mangan az da olsa dökülebilirliği artırır, Fe’ye benzer olarak kalıba yapışma 

eğilimini azaltır. Ancak yüksek konsantrasyonda olması eriyik içerisinde alüminyum, 

demir ve silisyumla birleşerek ergime derecesi yüksek intermetalikler (metaller arası 

bileşik) oluşturarak dibe çökmesine neden olur. 

Mg: Magnezyum genellikle ısıl işlemli alaşımlarda, bakır ve nikel içeren 

alüminyum-silisyum alaşımlarında dayanım ve sertlik gelişimi için kullanılır.  



15 

Mg2Si  olarak çökelme sertleşmesi oluşturur. Mukavemeti yükseltir. Alüminyum 

silisyum alaşımları için bilinen en ideal bileşim aralığı ise ağırlıkça % 0,05 - 0,45’dir. 

Zn: Çinko akma mukavemetine etki eden bir empüritedir. Ağırlıkça % 0,50’nin 

üzerinde olduğu zaman korozyon direncini azaltır. Tek başına belirgin bir özellik 

kazandırmaz. 

Ni: Nikel genellikle bakır ile birlikte yüksek sıcaklık özelliklerini arttırır. Aynı 

zamanda termal genleşme katsayısını düşürür. Korozyon dayanımını arttırır ve kalıcı 

parlaklık verir. 

Pb: Kurşun % 0,1’den büyük konsantrasyonlarda işlenebilirliği geliştirmek için 

kullanılır. 

Co: Kobalt alüminyum alaşımlarında sıkça kullanılan bir element değildir. Fakat 

yapılan araştırmalar göstermektedir ki; alüminyum-silisyum alaşımlarında 

alüminyum-demir-silisyum fazını daha yuvarlak alüminyum-kobalt-demir fazına 

çevirir, dayanımı ve uzamayı arttırmaktadır. 

Na: Sodyum ötektik sıcaklığı 12 °C kadar aşağı düşürmesinden hızlı soğumayla 

beraber hızlı çekirdekleşme meydana geleceğinden dolayı ince taneli bir mikroyapı 

oluşmasına yardım eder. Önemli özelliği  alüminyum silisyum ötektiğini modifiye 

etmesidir. Sodyum ergimiş alüminyumda süratle kaybolur. Fosforun olmadığı 

durumlarda % 0,01 oranları etkilidir.  

Sr: Stronsiyum alüminyum silisyum ötektiğini modifiye eder. Etkin modifikasyon 

çok düşük ilave seviyelerinde elde edilir. Genellikle % 0,008 ile % 0,04 oranları 

kullanılır. Düşük konsantrasyon oranları yüksek katılaşma hızları ile birlikte etkilidir. 

Yüksek ilave oranları döküm porozitesine yol açar. 

Ca: Kalsiyum, yapıyı modifiye edici özelliği vardır fakat eriyikte 30 ppm’den az 

olmadır; çünkü sıvı alüminyumda hidrojen çözünürlülüğünü arttırır. 

Sb: Antimon ağırlıkça % 0,10’un üzerinde ötektik silisyum alaşımını olumlu yönde 

gelişmesine yardımcı olur. Fakat aynı anda sodyum ve stronsiyum ile reaksiyona 

girerek intermetalikler oluşturup yapıyı kötü yönde etkiler. 

Ti: Titanyum bor ile birlikte tane inceltici olarak kullanılmaktadır.   
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B: Bor diğer metallerle birleşerek TiB2 ve AlB2 gibi borürleri oluşturur. Titanyum 

borür yapı içerisinde tane inceltme için TiAl3 gibi tane inceltici fazlar oluşturarak 

heterojen çekirdeklenme bölgeleri oluşturur.  

Metalik borürlerin yapıda yüksek miktarda yer alması talaşlı imalat işlemlerinde 

takım ömrünü azaltır, mekanik özellikler ve süneklilik üzerinde kalıcı etkileri olan 

büyük veya topaklaşmış inklüzyonlar oluşturur [16, 17, 18, 19]. 
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3. ALÜMĐNYUMDA TANE ĐNCELTME 

Alüminyum alaşımlarında tane inceltme işlemi, mukavemet, sızdırmazlık, döküm 

kalitesi gibi birçok özellik kazanımı yanında iyi derecede beslenebilirlik sayesinde 

homejen ve porozitesiz yapı oluşumuna yardımcı olur [20]. 

Tane inceltme işleminin ilk uygulamaları, titanyum ve bor ihtiva eden flaks 

tuzlarının sıvı metale ilavesiyle başlamıştır. K2TiF6 ve KBF4 gibi tuzlar tane inceltici 

olarak verimliliklerine rağmen, birçok dezavantaja sahiptirler. Tuz flakslar sıvı 

metalin hidrojen çözünürlüğünü arttırmaya, korozif gazlar üretmeye ve inceltici 

elementlerin performansını tam olarak gösterememesine neden olmaktadırlar [20].  

Alüminyum döküm sektöründe uzun bir süredir bilinen ve kullanılan tane inceltici 

master alaşımlar Al-Ti, Al-Ti-B ve son yıllarda üzerinde daha çok durulan Al-B 

içeren master alaşımlardır. Farklı oranlarda kullanılan tane inceltici master alaşımlar 

ekler bölümünde Çizelge C1’de gösterilmektedir. Tane inceltme, alüminyum 

alaşımlarında heterojen çekirdeklenme merkezleri ile çekirdek oluşumu ve büyümesi 

ile gerçekleşmekte ve kimyasal tane inceltme olarak da adlandırılmaktadır [20]. 

3.1 Kimyasal Tane Đnceltme 

Kimyasal tane inceltme metodu; katılaşma hızının yüksek ve önemli olduğu 

durumlarda uygulanan bir yöntemdir. Genellikle alüminyum alaşımları için, döküm 

sektöründe tane inceltici olarak % 0,02 – 0,15 titanyumun alaşıma eklenmesi veya 

tipik olarak % 0,01 – 0,05 oranında titanyum ve % 0,01 oranında bor içeren çubuk, 

plaka, tablet ve kapsül formundaki master alaşım ya da tuz karışımları tercih 

edilmektedir. Titanyumun tane inceltici olarak tek başına kullanılması, kristal 

yapılarının benzer olması ve özellikle efektif bir çekirdeklendirici olan TiAl3 fazı 

oluşturması sebebiyle net bir şekilde incelenmiş ve araştırılmış olmasına rağmen, bor 

ile birlikte kullanımında borun etkisi ve borun yarattığı etkinin sebepleri üzerine 

tartışmalar hala sürmektedir [20]. 
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Alüminyum döküm sektöründe, yapısında daha kaba taneli ve daha az TiAl3 fazı 

bulunduran master alaşımının; daha ince taneli ve çok TiAl3 fazı içeren master 

alaşımına göre tane inceltme performansı açısından daha az başarılı olduğu 

bilinmektedir. Yine alüminyum döküm sektöründe kullanılan ve yoğun olarak kabul 

gören alaşımlar arasında, Al – Ti – B master alaşımlarda önemli yer tutmaktadır. 

Pratik kullanımdaki tercihin bu yönde olmasını belirleyen en önemli sebep inceltici 

olarak sadece titanyumun kullanıldığı durumlarda uzun bekleme sürelerinde inceltme 

etkisinin kaybolduğunu işaret eden deneyimlere dayanmaktadır. Al – Ti faz 

diyagramı incelendiğinde tane incelticiden gelen TiAl3 partiküllerinin sıvı 

alüminyum içerisinde çözündüğü ve dolayısıyla inceltme etkisinin zamanla azaldığı 

açıkça gözlemlenmektedir. Literatürde bu durum yanma kaybı (fading) veya solma 

olarak ifade edilmektedir [22].  

Alüminyum alaşım bileşiminin yanı sıra döküm kesit kalınlığı ve döküm yöntemi tane 

inceltme işlemini etkileyen diğer faktörlerdir. Aşırı ısıtılmış halde ingot dökümler, kalın 

kesitler ve düşük katılaşma hızlarında gerçekleştirildiği için, tane inceltme işlemi daha 

ince kesitlerde gerçekleştirilen ekstrüzyon ve ince kesitli dökümüne göre daha zordur. 

Sürekli levha döküm işlemlerinde ise kesitin ince ve katılaşmanın hızlı olmasına karşın 

kenar çatlama problemi sebebi ile AlTiB tel incelticinin yüksek oranlarda ilave edilmesi 

gerekmektedir [20]. 

3.2 Titanyum Đlavesiyle Tane Đnceltme 

Đkili Al-Ti tane inceltme alaşımları oluşan TiAl3 çekirdekleyicilerin 700 °C’de alaşım 

içerisinde kolayca çözünüp dekompoze olması nedeniyle çoğunlukla tercih 

edilmemektedir. Ayrıca bu tür alaşımlarla çalışıldığında alüminyum içerisinde büyük 

ve kırılgan tanelerin oluşma eğilimi artmaktadır [21]. 

Crassley ve Mondolfo tarafından ortaya konulan Peritektik Teori; titanyum ilavesi ile 

alüminyum alaşımlarında tane inceltilmeyi açıklamada ana teori olarak 

görülmektedir. Al-Ti faz diyagramı % 1,2 titanyum bileşimi ve 665 °C’de peritektik 

reaksiyon gösterir. Yeterli oranda (>%0,15) titanyum varsa peritektik olarak hareket 

eden TiAl3, sıvı metal de oluşan birincil α-Al’un ilk kristallerini oluşturur. Bileşim 

genellikle peritektik altı sıcaklıkta olup dönüşüm aşağıdaki reaksiyonda 

gösterilmiştir. Crassley ve Mondolf’ya göre alüminyum tane inceltilmesi aşağıda 

verilen reaksiyon ile ilişkilidir [21]. 
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                                               Sıvı + TiAl3 → α(Al) + Sıvı                                    (3.1) 

α-Al parçacıkları kalan sıvı metal ve oluşan ilk kristallerin sayısına bağlı olarak 

inceltme derecesi için çekirdek gibi hareket eder (Şekil 3.2). Al-Ti master alaşımları 

alüminyum matriste TiAl3 parçacıkları oluşturur ve sıvı alüminyum içerisinde TiAl3 

parçacıklarını dağıtarak çekirdeklenme için heterojen bölgeler oluşturur. Alüminyum 

döküm alaşımlarında <% 0,15 titanyum içeren bileşimlerde de tane inceltme elde 

edilebilir. Fakat bu etki TiAl3 parçacıklarının sıvı metal içerisinde çözünmesine bağlı 

olarak kısa sürede kaybolur [21]. 

 

Şekil 3.1: Al-Ti Denge diyagramı [19].  

Al-Ti sistemi, Sekil 3.1’de görüldüğü gibi % 0,15 Ti ve 665 °C da bir peritektik 

reaksiyon vermektedir. Đkili Al-Ti sisteminde TiAl3 metaller arası bileşiği 

çekirdeklenme rolünü oynamaktadır. Peritektik teori, alüminyum tanelerin 

merkezinde TiAl3 partiküllerini bulan ve bu bileşik ile çevresindeki alüminyum 

arasında uyum (yönlenme) ilişkisini gözleyen diğer yazarlar tarafından da teyit 

edilmektedir [21]. 
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Şekil 3.2 : Al-Ti sistemlerinde peritektik reaksiyonla α-Al’un çekirdeklenmesi [20]. 

3.3 Titanyum ve Bor Đlavesiyle Tane Đnceltme 

Al-Ti-B bazlı tane incelticilerin Al-Si döküm alaşımlarında en iyi sonuçları sağladığı 

ve incelticilerin performansları arasındaki farkların, sıvı metal içerisinde kalan 

titanyumun oranıyla ilgili olduğu bilinmektedir. Dövme alüminyum endüstrisinde 

kullanılan Al-Ti ön alaşımları titanyumun tane inceltme etkisiyle silisyum oranına 

bağlı olarak Al-Si döküm alaşımlarında test edilen ürünler arasında en az etkili 

olarak bulunmuştur. Yüksek silisyum içerikli döküm alaşımlarında Al-Ti sistemi 

aşağıdaki reaksiyonda gösterildiği gibi yeni alüminyum fazları içererek peritektik bir 

sistem olan Al-Ti-Si sistemi haline geldiği bilinmektedir [21]. 

                                           Sıvı + TixSiyAl1-(x + y) → α(Al) + Sıvı                          (3.2) 

David Gloria Ibarra’ya göre Ti-Si-Al fazı alüminyum tanelerin merkezinde 

bulunmaktadır ve % 6 Si içeriği için yukarıdaki reaksiyonda 356 ve 319 Al-Si döküm 

alaşımlarının sıvı sıcaklığının hemen altında yaklaşık 600 °C de oluşmaktadır. Al-

3Ti-3B master alaşımının (Al,Ti)B2 parçacıkları (AlB2’ye yakın kompozisyona 

sahip) üzerinde ilk alüminyum çekirdeklenmesi ile Al-Si sıvıda güçlü bir inceltme 

etkisi oluşturduğu keşfedilmiştir. Diğer araştırmacılar, 659,7 °C ötektik reaksiyonda 

TiB2 parçacıkları ve α(Al) çekirdekleri üzerinde yoğun bir bor tabakası 

oluşturduğunu öne sürmüşlerdir [20].  

Al-Ti-B üçlü tane inceltici sistemlerinin en büyük avantajı, eriyik alüminyum 

sisteminde bulunan TiAl3  partiküllerinin zamanla çözünmesini engellemek, ve yine 

aynı anda eriyik içerisinde bulunan TiB2 partiküllerinin zamanla topaklanma 

eğilimlerini en aza indirmektir [21]. 
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TiAl3 intermetalik bileşikleri alüminyum içerisinde çözünürlüğü yüksek ve mikro 

yapıda 30-40 µm büyüklüğünde bulunmaktadır. TiB2 intermetalik bileşikleri ise  sıvı 

alüminyum içerisinde çözünürlüğü çok az ve mikroyapıda 1-2 µm büyüklüğünde 

bulunmaktadır [21].  

Bu iki intermetalik bileşiklerin eriyik alüminyum içindeki farklı boyut ve 

davranışlarından dolayı bir çok araştırmacı tarafından farklı çekirdeklenme teorileri 

ortaya atılmıştır [21]. 

3.4 Tane Đnceltme Teorileri 

Al-Ti ön alaşımlarına bor ilavesinin alüminyum alaşımlarında tane inceltme 

verimliliğini büyük oranda arttırdığı bilinmektedir. Bu bağlamda birçok çalışma 

yapılmıştır ve termodinamik açıdan birçok araştırma bulunmaktadır. Genel olarak 

aşağıda belirtilen üç ana teori öne sürülmüştür [21]. 

3.4.1 Borür teorisi 

Titanyumla inceltilen alüminyum alaşımlarına bor eklendiğinde TiB2’nin 

çözünmeyen parçacıklarının direk olarak düşük titanyum konsantrasyonlarında tane 

boyutundaki azalmada etkili olduğu Cibula tarafından öngörülmüştür. Bu olay 

çözünmeyen borür parçacıklarının bir bölgede yoğunlaşması ve burada kalmasına 

bağlı olarak meydana gelmektedir. Bu fikre karşı Marcantino ve Mondolfo erimiş 

alüminyuma bor ilavesinin titanyumun çözünürlüğünü azalttığını ve çok düşük 

titanyum konsantrasyonlarında bile TiAl3 kristallerinin var olmasına izin vererek 

alüminyumca zengin Al-Ti sisteminin peritektik reaksiyonunu sağladığını 

belirtmişlerdir. Diğer araştırmacılar ise Cibulanın borür teorisinin aksine, bor içeren 

parçacıkların tane merkezinde değil tane sınırında bulunduklarını iddia etmişlerdir 

[20].  

Farklı görüşlerine rağmen tüm yazarlar tane inceltici ilave edilmiş sıvı metal 

içerisinde TiAl3, TiB2, AlB2, (AlTi)B2 ve karışımların dan oluşan parçacıkların 

varlığını tam olarak ifade etmişlerdir. Bu gözlemlerden bir çok teori ortaya 

atılmasına rağmen üzerinde en çok araştırma ve tartışma yapılan toeriler Peritektik 

Hulk teorisi ve Hiper Çekirdeklenme teorileridir, ve bu teorilerden hiçbiri henüz tam 

olarak ispatlanamamıştır [21]. 
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3.4.2 Peritektik Hulk teorisi  

Backerud tarafından önerilen bu teoride, sıvı metal içerisindeki küçük (AlTi)B2 

parçacıkları tamamen çözünür ve bu tanelerin etrafı titanyum ile kaplanarak TiAl3 

parçacıklarını kısmen çözerler. Bu durum bu bölgedeki (alüminyum taneler 

etrafında) titanyum konsantrasyonunu artırmakta ve TiB2 için çözebilme verimi 

artarak TiB2 partiküller halinde TiAl3 parçaçığı üzerine birikmesi. TiB2 daha sonra 

TiAl3 parçacıklarının erimesine karşı koruyucu bir tabaka olusturarak alüminyum 

fazının yüzeyine çökelmektedir. Zamanla titanyum (dışarıda) ve alüminyum (içeride) 

titanyumla doldurulan sıvı alüminyum havuzları oluşturarak kokil kalıp boyunca eş 

zamanlı difüzyonu meydana getirirler. Sıcaklık peritektik sıcaklığa (665 °C) ulaştığı 

zaman bu peritektik taneler heterojen çekirdekleşmeyi tetikler. Bu durum meydana 

geldiğinde α(Al) tarafından sıvı metal içerisinde büyümeye devam eder.  

 

Şekil 3.3:  Peritektik Hulk teorisinin modeli; a) TiAl3’ün kısmı çözünmesi ve TiAl3’e 
B’nin difüzyonu b) TiB2’nin partiküller halinde birikmesi. c) TiAl3 

üzerinde TiB2’nin koruyucu tabaka oluşturması d) Al ve Ti’nin koruyucu 
tabaka boyunca eş zamanlı büyümesi e) Çekirdek ve α-Al’un büyümesi 
[20]. 
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Al-Ti-B master alaşımları alüminat fazını çevreleyen (ve bazen fazın içerisinde 

bulunacak şekilde) borürlerin karışımını içermekte olup, bu TiAl3 fazının çözünmeye 

karşı korunmasını geliştirmektedir. Bu ikili partiküllerin tane inceltme etkisinin, 

alüminatların tamamen çözünmesi nedeniyle zamanla sönüme uğradığı 

görünmektedir ancak diğer yazarlar inceltme etkisinin kaybının borürlerin 

partiküllerinin çökelmesinden ortaya çıktığını savunmaktadır. 

3.4.3 Hiper Çekirdeklenme teorisi 

Jones ve Pearson’a göre sıvı alüminyumda aşırı titanyum (Ti/B 2,21 oranı üzerinde) 

olduğu zaman, serbest haldeki eriyik titanyum sıvıdan, TiB2-Sıvı ara yüzeyine 

segrege olur ve ince bir TiAl3 katmanı oluşturmaktadır. Soğuma sonucu α-Al’un 

çekirdeklenmesi peritektik olarak gerçekleşir. Bu mekanizmaya göre solma, borür 

partiküllerinin topaklanması ve çökelmesi şeklindedir. Deneysel ispat, solma 

verimine dayalı bu teoriyi desteklemektedir ancak bu teorinin termodinamiği net 

olarak henüz ortaya koyulamamıştır [20]. 

 

Şekil 3.4: Hiper Çekirdeklenme teorisi modeli, a) Eriyikte yoğun Ti miktarı 
(Ti/B>2.21), b) TiB2-Sıvı metal yüzeyinde ayrışan serbest Ti, c) TiB2 

üzerinde TiAl3 tabakasının oluşumu, d) Peritektik reaksiyonla α-Al 
çekirdeklenmesi [20]. 
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3.5 Bor Đlavesiyle Tane Đnceltme  

Yapılan deneylerde Al-Si alaşımlarının tane inceltme işleminde kullanılan Al-Ti-B 

master alaşımlarında borun önemi göz ardı edilemez. Aşırı bor miktarı AlB2 

parçacıklarının oluşumunu sağlayacağı için Ti/B oranını önemli kılmaktadır. 

Alüminyum için çekirdek olarak AlB2’nin verimliliği üzerinde önemli bir çelişki 

vardır. Cibula’ya göre AlB2 parçacıkları alüminyumu çekirdekleyebilir. Maxwell ve 

Hellavall AlB2’nin saf alüminyum için etkili bir çekirdekleyici olmadığını ileri 

sürmektedirler. AlB2 ve TiB2 benzer yapılara sahiptirler ve bu fazlar için benzer 

özellikler gözlenebilmektedir [21]. 

Son araştırmalarda özellikle üzerinde durulan AlTi5B1 master alaşım ilavesi yerine 

AlB3 master alaşımı ilavesiyle oluşan AlB2 parçacıklarının tane  küçültme 

performansı üzerinededir. Yücel Birol’un son çalışmalarında ticari alüminyum 

döküm alaşımları (AlSi7Mg, AlSi8Cu3, AlSi11Cu2 vb.) üzerine yapılan araştırmada 

AlB3 master alaşımı ilavesi sonrası elde edilen tane yapıları AlTi5B1 ilavesi ile 

benzerdir. Ağırlıkça % 0,04 – 0,1 arası Ti içeren ticari alaşımlar AlB3 master alaşımı 

ilavesiyle banyoya kazandırılan B kısa süre içerisinde TiB2 bileşiğine dönüştüğünden 

AlB2 taneciklerinin çok iyi olan çekirdeklendirme performanslarından 

yararlanamamaktadır. Ancak laboratuar şartlarında hazırlanan titanyumsuz (yaklaşık 

ağırlıkça % 0,005) AlSi7Mg ve AlSi11Cu2 alaşımları için durum çok farklıdır. Bu 

alaşımlar AlB3 ile aşılandığında çok ince ve eş eksenli tane yapısına kavuşmakta 

tane inceltme performansı zamanlada kaybolmamaktadır. Banyodaki titanyumun 

sınırlı olması ilave edilen borun tamamının alüminyum için mükemmel  

çekirdeklendirici olan AlB2 taneciklerine dönüşmesini sağlamaktadır. Bir diğer 

avantaj ise çekirdeklendirici olan AlB2 taneciklerinin alüminyumdan hemen önce 

oluşmaları nedeniyle solma etkisi yoktur ve tekrar ergitmelerde tane inceltme 

performansını korumaktadır. Fakat günümüzde özellikle alüminyum sektörü için geri 

dönüşüm prosesi, enerji ve hammadde açısından vazgeçilmez olduğundan, hurdadan 

geri dönüşümle üretilen alüminyumda Ti konsatrasyonu yüksek olduğundan AlB3 

master alaşımı ilavesi ile etkin tane inceltme sağlanamamaktadır [22, 23]. 
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4. YÜKSEK BASINÇLI ENJEKSĐYON DÖKÜM (HPDC) 

4.1 Yüksek Basınçlı Döküm Yöntemi 

Yüksek basınçlı döküm yöntemi sıvı metalin metal kalıba (kokil kalıba) basınç 

altında doldurulmasına dayanan ve katılaşmanın basınç altında gerçekleştiği döküm 

yöntemidir. Metal kalıba döküm yöntemine benzemektedir; aralarındaki fark kokil 

dökümde dolum ve katılaşma yerçekimi etkisiyle gerçekleşirken, basınçlı dökümde 

ise basınç altında gerçekleşmektedir [24]. 

Basınçlı döküm makineleri azot ve hidrolik yağ ile birleştirilmiş akümülatörler ve 

pompa yardımıyla oluşturulan hidrolik enerji ile karakterize edilmektedir [24]. 

Tezgah türüne göre de uygulama yöntemleri değişmektedir. Sıcak kamaralı basınçlı 

döküm ve soğuk kamaralı basınçlı döküm olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

4.1.1 Sıcak Kamaralı Basınçlı Döküm 

Ergime ve döküm sıcaklığı düşük olan çinko, zamak ve bazı magnezyum 

alaşımlarının ince ve kompleks parçalarının seri üretiminde kullanılır [24,25]. 

 

Şekil 4.1 : Sıcak kamaralı basınçlı döküm makinesinin şematik gösterimi [26]. 
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Sıcak kamaralı basınçlı döküm yönetiminin çalışma prensibi aşağıdaki gibidir; 

a) Kalıp kapanır ve kaz boynu sıvı metal ile dolar, 

b) Piston sıvı metali kaz boynu yolu ile kalıba gönderir ve basınç uygular, 

c) Piston geri gelerek sıvı metalin tekrar kaz boynuna dolmasını sağlar, 

d) Kalıp açılır, varsa çelik maçalar geri gelir, itici pimler vasıtasıyla döküm 

ürünü kalıptan alınır [19].  

4.1.2 Soğuk Kamaralı Basınçlı Döküm 

Bu yöntem sıcak kamaralı basınçlı döküme göre daha yaygındır. Soğuk kamaralı 

basınçlı döküm yönteminde ergime sıcaklığı nispeten daha yüksek alüminyum ve 

bazı magnezyum alaşımlarının dökümü yapılır. 

En belirgin ve önemli özelliği ise katılaşmanın basınç altında olmasıdır. Bu 

özelliğinden dolayı diğer alüminyum döküm yöntemlerine göre yüksek mukavemet 

ve son işlem gerektirmeyen nihai döküm ürünleri elde edilebilir. Makinenin genel 

çalışma prensibi ise 3 faz sistemi ile gerçekleşir. Bunlar; 1. faz; sürükleme, 2.faz; 

enjeksiyon, 3. faz ise sıkıştırma veya yoğunlaştırıcı şeklindedir. Yatay ve dikey tip 

olmak üzere iki tip soğuk kamaralı basınçlı döküm makinesi vardır [19]. 

 

Şekil 4.2 : Yatay tipte soğuk kamaralı basınçlı döküm makinesinin gösterimi [26] 
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Şekil 4.3: Yatay tipte soğuk kamaralı basınçlı döküm makinesinin çalışma prensibi                   
[26]. 

Yatay tipte soğuk kamaralı basınçlı döküm makinesinin çalışma prensibi aşağıdaki 

gibidir; 

a) Manuel dolum, otomatik kepçe ile dolum veya dozaj fırınlarıyla otomatik 

olarak kovan (hazne) içerisine sıvı metal boşaltılır, 

b) Sürükleme fazı, 

c) Enjeksiyon fazı, 

d) Sıkıştırma ve yoğunlaştırma fazı, 

e) Kalıbın açılması, 

f) Đticilerin yardımıyla döküm ürünün alınması [19]. 

Şekil 4.4'te ise genel olarak çalışma prensibi aynı fakat dikey tipte soğuk kamaralı 

basınçlı döküm makinesinin çalışma prensibi gösterilmiştir [19]. 
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Şekil 4.4: Dikey tip soğuk kamara basınçlı döküm makinasının çalışma prensibi [19]. 

4.2 Yüksek Basınçlı Enjeksiyon Döküm Yönteminin Avantajları ve 

Dezavantajları 

Diğer alüminyum döküm yöntemlerine göre basınçlı döküm yönteminin avantajları; 

a) Karmaşık parçaların döküm yolu ile imalatına uygunluğu, 

b) Çok ince ve kalın kesitlerin bulunduğu parçaların dökümüne uygunluğu, 

c) Seri üretime elverişli olması, 

d) Döküm ürünün ölçüsel değerleri ve boyutsal hassasiyetin yüksek olduğu 

döküm ürünlerinin dökümüne uygunluğu, 

e) Yüzey kalitesinden dolayı son işlemlerin az olması, 

f) Aynı kalıpla aynı anda çok sayıda parça dökülebildiğinden imalat hızının 

yüksek olması, 

g) Diğer alüminyum döküm yöntemlerine göre hızlı katılaşmadan dolayı 

mukavemet istenen parçalara uygunluğu şeklinde sıralanabilmektedir [19]. 

Dezavantajları ise şu şekilde sıralanabilir; 

a) Enjeksiyon makinesinin yatırımının yüksek olması, 

b) Dökülebilir parça boyutlarının tezgah boyutlarına ve özeliklerine göre 

kısıtlı olması, 

c) Sarf malzemelerin ve makineye bağlı yardımcı ekipmanların yatırımının 

yüksek olması, 

d) Kalıp ve kalıp bakım maliyetlerinin yüsek olması [19]. 
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4.3 Basınçlı Dökümde Yaygın Olarak Kullanılan Alüminyum Alaşımları 

Silisyumun akıcılık özelliğinden dolayı genel olarak kum, hassas döküm gibi yavaş 

katılaşma şartları sağlayan döküm yöntemlerinde % 5–7, kokil dökümlerde % 7–9 ve 

basınçlı dökümlerde % 6–12 silisyum oranları kullanılmaktadır [27]. Aşağıdaki 

çizelgede ise; basınçlı dökümde yaygın olarak kullanılan alüminyum alaşımlarının 

farklı standartlarda gösterimleriyle beraber kullanım alanları verilmektedir. 

Çizelge 4.1: Standartlara göre alüminyum alaşımları ve kullanım alanları [27]. 

Eti 
Norm 

ISO 
Standardı 

USA 
AA/ASTM 
Standardı 

DIN EN 
1706 

Standardı 
Kullanım Tipi 

     

- Al-Si6Cu4 308 
EN AC-
45000 

(DIN 225) 

Genel mühendislik,  karterler, 
kavrama elemanları, şanzımanlar, 
elektrikli aletler 

E-177 Al-Si7Mg A356 
EN AC-
42100 

Hava taşıtı pompa ve bağlantı 
parçaları, silindir blokları ve 
kapakları, nükleer enerji tesisat 
parçaları 

E-160 Al-Si8Cu3 A380 
EN AC-
46200 

(DIN 226) 

Otomotiv parçaları, motor 
blokları, motor gömlekleri, motor 
yağ pompa kapakları 

- Al-Si9Cu4Mg 332 - 
Dizel ve benzinli motorların 
pistonları 

E-171 Al-Si10Mg A360 
EN AC-
43100 

(DIN 233) 

Denizcilikte kullanılan güverte 
elemanları, su soğutmalı 
manifoltlar, kimyasal ekipmanlar 

- Al-Si10Cu2Fe 384 
EN AC-
46100 

Hemen hemen tüm basınçlı 
döküm parçaları 

- Al-Si12Cu 336 
EN AC-
47000 

Dizel ve benzinli motorların 
pistonları, çıkrıklar ve makaralar 

E-140 Al-Si12 A413 
EN AC-
44100 

(DIN 231) 
Motor gömlek bağlantı parçaları 

- Al-Si17Cu4Mg 390 - 
Bazı özel otomobil motor blokları, 
pompalar, makaralar, otomobil 
fren pabuçları  

E-150 Al-Si12Cu2Fe - - 
Beyaz eşya parçaları, korozyona 
dayanıklı dekoratif ürünler 
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Çizelge 4.2: Basınçlı dökümde kullanılan Etinorm alüminyum alaşımlarının kimyasal bileşimleri [27]. 

 

ETĐNORM Fe Si Cu Mn Mg Zn Ni Ti Pb Sn 

ETĐAL-140 0,6 11,5-13,5 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,15 0,1 0,05 

ETĐAL-141 1,0 11,5-13,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,15 0,1 0,05 

ETĐAL-145 0,6 11,0-13,0 0,8-1,5 0,2 0,8-1,4 0,2 0,8-1,3 0,1 0,1 0,05 

ETĐAL-150 1,0 11,0-13,0 1,75-2,5 0,5 0,4 0,7 0,3 0,15 0,1 0,1 

ETĐAL-160 1,0 7,5-9,0 3,0-4,0 0,5 0,3 1,0 0,2 0,25 0,1 0,1 

ETĐAL-171 0,5 9,0-10,0 0,1 0,4-0,6 0,30-0,45 0,1 0,1 0,15 0,05 0,05 

ETĐAL-175 0,6 9,0-10,5 2,5-3,5 0,3 0,7-1,2 0,5 0,3 0,15 0,1 0,05 

ETĐAL-177 0,2 6,6-7,4 0,02 0,03 0,30-0,45 0,04 0,02 0,08-0,14 0,05 0,05 

ETĐAL-180 1,0 9,0-11,5 0,7-2,5 0,5 0,3 2,0 0,5 0,2 0,1 0,2 
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5. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada Etial-160 (DIN 226) alüminyum alaşımına ağırlıkça (% 0,2,% 0,4 ve % 

0,6) üç farklı oranda  AlTi5B1 master alaşımı ilave edilmiştir. Her üç deney içinde 

bir saatlik zaman periyodu içinde, basınçlı enjeksiyon döküm ürünü olan otomobil 

parçası alternatör kapaklardan 12 adet numune alınmıştır. Tüm numuneler 

metalografik numune hazırlama işlemlerinden sonra ortalama tane boyutu, mikro 

sertlik ve EPMA (Elektron Prop Mikro Analizör) analiz teknikleri ile karakterize 

edilmiştir. Deneysel iş akış şemaşı Şekil 5.1’de gösterilmiştir.  

 

 

Şekil    5.1: Deneysel çalışmaların iş akış şeması 
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5.1 Deneysel Çalışmalarada Kullanılan Hammaddeler 

Alüminyum silisyum alaşımlarının içinde özellikle otomotiv sektöründe 

dökülebilirliği ve üstün mekanik özellikleri (mukavemet, korozyon direnci ve 

işlenebilirlik) açısından alüminyum basınçlı döküm sektöründe yaygın olarak 

kulanılan Etial-160 alüminyum alaşımının ağırlıkça kimyasal bileşimi Çizelge 5.1’de 

verilmiştir. Alaşım ağırlıkça % 7,5-9,0 arasında silisyum içeren bir ötekaltı 

alüminyum-silisyum alaşımıdır. 

Çizelge 5.1: Etial-160 alüminyum alaşımının kimyasal bileşimi. 

Kimyasal Bileşim Limitleri  ( % ağırlıkça ) 

ETİNORM Fe Si Cu Mn Mg Zn Ni Ti Pb Sn 

ETİAL -160 1,0 7,50 - 9,00 3,00 - 4,00 0,50 0,30 1,0 0,20 0,25 0,10 0,10 

Çizelge 5.2: Kullanılan ticari saflıktaki AlTi5B1 master alaşımının kimyasal 
bileşimi. 

Kimyasal Bileşim   ( % ağırlıkça ) AlTi5B1 

  Ti B Fe Si Al 

AlTi5B1 5,1 1,1 0,2 0,15 93,45 

Çizelge 5.3: Tüm deneylerde ilave öncesi ETĐAL-160 alaşımlarının kimyasal 
analizleri. 

Kimyasal Bileşim  1. Deney seti % ağ. 0,2  İLAVESİZ 

ETİNORM Fe Si Cu Mn Mg Zn Ni Ti Pb Sn 

ETİAL -160 0,694 8,961 2,151 0,194 0,148 0,810 0,059 0,031 0,065 0,025 

Kimyasal Bileşim  2. Deney seti % ağ 0,4  İLAVESİZ 

ETİNORM Fe Si Cu Mn Mg Zn Ni Ti Pb Sn 

ETİAL -160 0,941 8,924 2,017 0,3936 0,126 0,728 0,045 0,025 0,061 0,024 

Kimyasal Bileşim  3. Deney seti % ağ 0,6  İLAVESİZ 

ETİNORM Fe Si Cu Mn Mg Zn Ni Ti Pb Sn 

ETİAL -160 0,76 8,824 2,769 0,402 0,251 0,628 0,035 0,046 0,076 0,029 
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5.2 Deneysel Çalışmalar ve Karakterizasyonda Kullanılan Cihazlar  

Her deney seti içerisinde 5 dakika aralıklarla basınçlı enjeksiyon döküm 

makinesinden alınan her bir numune ilk olarak testere makinesinde uygun bir şekilde 

kesilmiştir.  

Daha sonra bakalite alma işlemi için Struers marka otomatik kesme cihazında 

düzgün kesilerek yine Struers marka akrilik DuroCit toz sıvı karşımından soğuk 

bakalite alınmış sonrasında zımparalama parlatma işlemlerinden geçirilmiştir. 

Metalografik numune hazırlama işlemlerinden sonra ortalama tane boyutu analizi 

için Nikon Eclipse MA100 optik mikroskopta Clemex software programı 

kullanılmıştır. Genel kimyasal analiz ve mikro yapıdan element tayini için Cameca 

marka SX100 Elektron Prob Mikro Analizör’den (EPMA) yararlanılmıştır. Sertlik 

analizi için Struers Duramin-A300 marka mikro sertlik cihazında Brinell sertlik 

cinsinden sertlik değerleri ölçülmüştür. 

 

Şekil 5.2: Optik mikroskop görüntüsü. 

 

Şekil 5.3: Clemex software programı yardımıyla ortalama tane boyutu hesabı. 
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5.3 Deneyin Yapılışı  

AlTi5B1 master alaşımı, 500 kg’lık Etial-160 külçe ve proses döngüsü alüminyum 

hurdası karışımından oluşan sıvı alüminyum içerisine gaz giderme esnasında üç 

farklı deney tasarlanarak üç farklı oranda eklenmiştir. Her  deney setinde (% 0,2 

AlTi5B1,% 0,4 AlTi5B1,% 0,6 AlTi5B1) bir saatlik zaman periyodu içinde, basınçlı 

enjeksiyon döküm ürünü olan otomobil parçası alternatör kapaklardan 12 şer tane 

numune alınmıştır. Tüm numuneler metalografik numune hazırlama işlemlerinden 

sonra ortalama tane boyutu, mikro sertlik ve EPMA analiz teknikleri ile karakterize 

edilmiştir. 

                                             

                                a)                                                                    b) 

 

                                                                  c) 

Şekil 5.4:  a) Kullanılan AlTi5B1 master alaşım çubukları, b) gaz giderme esnasında 
AlTi5B1 ilavesi c) Döküm ürünü olan alternatör kapaklardan numune 
alınan bölgeler. 
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5.4 Deney Sonuçları 

Her bir deney seti için ayrı ayrı ortalama tane boyutu değerleri, ortalama sertlik 

değerleri ölçülmüş ve değerler arasından en optimum sonuçları veren numunenin 

EPMA görüntü incelemeleri ve bölgesel analiz sonuçları ile çekirdeklenme teorisi 

araştırması yapılmıştır. 

5.4.1  %0,2 AlTi5B1 Đlavesinin Etkisi 

Ağırlıkça % 0,2 AlTi5B1 ilave edilmiş numunenin süreye bağlı tane boyutundaki 

değişim Şekil 5.5’te gösterilmiştir. 5 dakika aralıklarla alınan numunelerde 

minumum tane boyutuna olan 2 µm değerine 23. dakikada alınan numunede 

ulaşılmıştır.  

 

Şekil    5.5: % 0,2 AlTi5B1 ilave edilmiş numunenin süreye bağlı tane boyutundaki 
değişim. 

 
Ağırlıkça % 0,2 AlTi5B1 ilave edilmiş numunenin süreye bağlı sertlik değerlerindeki 

değişim Şekil 5.6’te verilmiştir.  

Sertlik değerleri incelendiği zaman 18. dakikada alınan 3. numunenin en optimum 

sertlik sonuçlarını verdiği görülmektedir. Tane boyutu değerleri ile 

karşılaştırıldığında ise tane boyutundaki en küçük değer olan 23. dakikada bağıl 

olarak daha düşük sertlik gözlemlenmiştir. En yüksek sertlik değeri 79,7 brinel 

sertliğidir, fakat süre ile birlikte sertlik değerleri ilave öncesi sertlik değeri olan 72,12 

brinel sertliğinin de altına düşmektedir. 
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Şekil    5.6: % 0,2 AlTi5B1 ilave edilmiş numunenin süreye bağlı sertlik 
değerlerindeki değişimi.  

5.4.2  % 0,4 AlTi5B1 Đlavesinin Etkisi 

Ağırlıkça % 0,4 AlTi5B1 ilave edilmiş numunenin süreye bağlı tane boyutundaki 

değişim Şekil 5.7’te verilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi en düşük tane boyutu 1,9 

µm seviyesine 20. dakikada alınan numunede ulaşılmıştır. 

 

Şekil    5.7: % 0,4 AlTi5B1 ilave edilmiş numunenin süreye bağlı tane boyutundaki 
değişim. 
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% 0,4 AlTi5B1 ilavesinin süreye bağlı sertlik değerlerindeki değişim Şekil 5.8’de 

gösterilmiştir. Tane boyutu değişimine paralel olarak en yüksek sertlik değeri 78,5 

brinel sertlik değeri ile 20. dakikada alınan numunede ulaşılmıştır.  

 

Şekil    5.8: % 0,4 AlTi5B1 ilavesinin süreye bağlı sertlik değerlerindeki değişimi. 

 

5.4.3  % 0,6 AlTi5B1 Đlavesinin Etkisi 

Ağrlıkça % 0,4 AlTi5B1 Đlave edilen 2. deney setinde olduğu gibi % 0,6 AlTi5B1 

ilavesinde de 21. dakikada alınan numunenin en iyi yani en minimum tane boyutu 

değerini verdiği görülmektedir. Şekil 5.9’de grafiksel gösterimi verilmiştir. 

 

Şekil    5.9: % 0,6 AlTi5B1 ilave edilmiş numunenin süreye bağlı tane boyutundaki 
değişim. 
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Her üç deney setinde en küçük tane boyutu 1,8 µm ile üçüncü deney setinin 21. 

dakikada alınan numunede gözlenmiştir. Bu değer birçok alüminyum döküm 

yöntemi ile üretilen parçalar için ulaşılması çok zor olan tane boyutu seviyesidir.   

 

 

Şekil    5.10: % 0,6 AlTi5B1 ilavesinin süreye bağlı sertlik değerlerindeki değişimi. 

Sertlik değerleri incelendiğinde % 0,4 AlTi5B1 Đlave edilen 2. deney setine benzer 

olarak % 0,6 AlTi5B1 ilavesinde de 21. dakikada da alınan 4. numunenin 79,9 brinel 

sertlik değeri ile en yüksek sertlik değerini verdiği görülmektedir. Fakat özellikle 38. 

dakika ve sonrasında alınan numunelerde diğer deneylere nazaran sertlik 

değerlerinde daha fazla bir düşüş gözlemlenmektedir, hatta bu düşüş ilave öncesi 

alınan numunenin 75,1 brinel sertlik değerinden de daha düşük 69,2 brinel sertlik 

seviyesindedir. (Şekil 5.10). 

Mekanik özellikler açısından tane boyutu ve sertlik değerleri her bir deney setinden 5 

dakika aralıklarla alınan 12 şer numuneye ayrı ayrı önce tane boyutu analizi ve sonra 

mikro sertlik değerleri ölçülmüş ve yapılan analiz ve ölçümlerin ortalamaları alınarak 

yukarıdaki grafikler oluşturulmuştur. 

Daha sonra numuneler ilave sonrası genel mikroyapı analizleri ve bölgesel kimyasal 

analizler için ayrıca tane içi ve tane sınırı kimyasal analiz yapılarak Şekil 3.3 ve Şekil 

3.4’ de gösterilen çekirdeklenme teorilerilerine uygunluğu açısından Elektron Prob 
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Mikro Analizörü (EPMA) için hazırlanmış ve analiz sonucu miktoyapı ve bölgesel 

kimysal analiz sonuçları aşağıda paylaşılmıştır. 

 

                             

a)                                                               b)                                                   

Şekil 5.11: % 0,6 AlTi5B1 ilave edilen 3. deney setine ait EPMA mikrografları; a) 
Đlavesiz numunenin Ti dağılımı b) 21. dakikada alınan numunenin Ti 
dağılımı. 

 

 

    

a)                                                               b)                                               

 

Şekil 5.12: % 0,6 AlTi5B1 ilave edilen 3. deney setine ait EPMA mikrografları; a) 
Đlavesiz numunenin B dağılımı b) 21. dakikada alınan numunenin B 
dağılımı. 

 
Ti ve B dağılımları incelendiği zaman tane inceltici ilavesi sonrası 21. dakikada 

alınan numunelerde Ti ve B dağılımlarının ilavesiz numunelere göre artışı kolaylıkla 

tespit edilebilmektedir. Ayrıca Epma mikrograflarında görüldüğü gibi ilave sonrası 

Ti ve B mikro yapı içerisinde homojen olarak dağıldığı görülmektedir.  



 

Şekil 5.13: % 0,6 AlTi5B1 ilave edilen 3. deney setinin 21. dakikada alınılan 
numunenin EPMA görüntüsü. 

 

Şekil 5.13’de verilen mikro yapıya EPMA cihazında tane içi, tane sınırı ve beyaz 

nokta bölgesel kimyasal analizleri yapılmıştır. Kimyasal bileşim değerleri 

ortalamaları çizelgeler şeklinde aşağıda verilmektedir.   

Çizelge 5.4: Şekil 5.13’ de verilen mikro yapının 1 nolu bölge tane içi analizlerinin 
ortalaması 

Tane Đçi Analizi  ( % ağırlıkça ) 

Al Si Fe Cu Mg Ti B O 

96,92 1,31 0,075 0,786 0,058 0,119 0 0,717 

 

Çizelge 5.5: Şekil 5.13’ de verilen mikro yapının 2 nolu bölge tane sınırı  
analizlerinin ortalaması 

Tane Sınır Analizi  ( % ağırlıkça ) 

Al Si Fe Cu Mg Ti B O 

73,66 8,50 11.27 2,35 0,041 0,047 0,262 1,014 
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Çizelge 5.6: Şekil 5.13’ de verilen mikro yapının 3 nolu bölge beyaz nokta 
analizlerinin ortalaması 

                Beyaz Nokta Analizi  ( % ağırlıkça )  

Al Fe Si Mn Cu Ti B 

60,37 17,80 10,60 10,19 1,08 0,02 0 

 

Tane içi analiz ortalamalarını incelediğimizde yüksek oranda ağırlıkça alüminyum 

içerdiği görünmektedir. Tane sınırı analiz ortalaması ile karşılaştırdığımızda ise 

oksitlenmenin tane sınırında daha fazla olduğu dolayısıyla daha gevrek yapıya sahip 

olduğu Cu ve O oranlarına bakılarak yorumlanabilir. Tane sınırı ve tane içi ağırlıkça 

B oranlarına baktığımızda ise borun tane içinde değil tane sınırlarında kümelendiğini 

göstermektedir. 

Beyaz nokta analiz sonuçları ise nihai yapıda kırılganlık ve mukavemeti düşüren arzu 

edilmeyen metaller arası bileşiklerden oluşan yapılar olduğunu göstermiştir.  

 

 
 
Şekil 5.14: 2. deney (ağ.% 0,4  AlTi5B1) 20. dak. alınılan numune görüntüsü 
 

Çizelge 5.7: 2. deney (ağ.% 0,4  AlTi5B1) 20. dak. alınılan numunenin tane içi ve 
tane sınırı analiz sonuçları   

 

Tane İçi Analizi  

 

Tane Sınırı Analizi  

Ti B 

 
Ti B 

0,061 0 

 

0,026 0,046 
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Üçüncü ve ikinci deney setlerinde maksimum sertlik ve minimum tane boyutu 

değerlerinin elde edildiği en optimum numuneler sırasıyla 21. dakikada ve 20. 

dakikada elde edilen numunelere EPMA’da tane sınır ve tane içi bölgesel analizler 

yapılmıştır. (Şekil 5.13 ve Şekil 5.14) Ti ve B oranları incelendiğinde tane içi 

analizlerinde B rastlanmadığı sadece tane sınırında B bulunuduğu gözlenmektedir. 

 

5.5 Deney Sonuçları Đrdelenmesi 

 

Şekil 5.15: Tüm deneylerde süreye bağlı tane boyutu değeri değişimi. 

Minimum tane boyutu açısından en düşük değeri 3. deney seti olan % 0,6 AlTi5B1 

ilavesinde elde edildiği görülmektedir. Ancak süreye bağlı olarak yanma kaybı 

(fading) göz önüne alındığında % 0,4 AlTi5B1 ilavesiyle 2. deney setinin daha 

başarılı olduğu gözlemlenmektedir. 

Bu farklılığın en büyük sebebi TiB2 yüksek miktarda ilavelerinde zamanla 

topaklaşmalarının arttığı ve beraberinde dinlendirme ocağının alt zonlarına çökmeler 

oluştuğu tespit edilmiştir. 

Tüm deney setleri içerisinde minimum tane boyutu ve maksimum sertlik değerleri 

açısından en iyi tane inceltme performansı 20 ila 25. dakikalar arasında alınan 

numunelerde gözlemlenmiştir. 
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Şekil 5.16: Tüm deneylerde süreye bağlı sertlik değeri değişimi. 

En yüksek sertlik değeri açısından en iyi değeri 3. deney seti olan % 0,6 AlTi5B1 

ilavesinde olduğu gözlemlenmiştir. Ancak süreye bağlı sertlik değerleri göz önüne 

alındığında % 0,4 AlTi5B1 ilavesiyle 2. deneyin setinin daha uzun süre ile tane 

inceltici etkisini koruduğu anlaşılmıştır. 

Bu farklılığın en büyük sebebi tane boyutu analizindeki gibi TiB2‘nin yüksek 

konsantrasyonlarda bulunmasının artan süre ile topaklaşmayı arttırdığı ve TiAl3 

taneciklerinin zamanla sıvı alüminyum içerisinde çözünerek ve beraberinde heterojen 

çekirdeklenme noktalarını azaltması ve dolayısıyla sertlik değerlerindeki azalma 

olarak yorumlanabilmektedir.  

Đlave edilmemiş numunenin sertlik değerlerine baktığımızda (Şekil 5.16) % 0,2 

AlTi5B1 ilave öncesi ve % 0,4 AlTi5B1 ilave öncesi aynı sertliği gösterirken % 0,6 

AlTi5B1 ilave öncesi sertlik değerlerindeki farklılık alaşım içerisindeki bakır (Cu) 

konsantrasyonundaki farklılık ile açıklanabilir; üçüncü deney seti olan gösterirken % 

0,6 AlTi5B1 ilave öncesi alaşımın kimyasal bileşiminde (Çizelge 5.3) ağ % 2,769 ile 

(Cu) oranının yüksek olduğu görülmektedir. 
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Çekirdeklenme teorileri açısından bakıldığında ise özellikle 3. deney setinden  (% 0,6 

AlTi5B1 master alaşım ilavesi) ve 2. deney setinden (% 0,4 AlTi5B1 master alaşım 

ilavesi) en yüksek sertlik ve en düşük tane boyutu değerlerini veren sırasıyla 21. ve 

20. dakikadaki numunelerin tane içi ve tane sınırlarındaki Ti ve B oranları, ayrıca 

çekirdeklenme teorisini desteklemek için optimum dakikalardan 5 dakika önce ve 

sonrasında alınan numunelerin analizleri EK B bölümünde verilmiş, 

yorumlandığında ise ağırlıkça Ti oranının tane içerisinde daha fazla bulunması ve 

B’un tane içerisinde rastlanmaması ve tane sınırlarında kümelenmesi aktif 

çekirdekleyici rolünü sıvı alüminyum içerisinde çözünürlüğü olan TiAl3 

taneciklerinin, çözünürlüğünü engellemek amaçlı koruyucu tabaka oluşturan TiB2 

taneciklerinin oluşturduğu gözlenmektedir. (Şekil 3.3)   
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6. GENEL SONUÇLAR 

1. AlTi5B1 master alaşımı ilave oranları arttıkça hem ortalama tane boyutu 

açısından hem de sertlik açısından en yüksek değerlere ulaşılmıştır ve EPMA 

analizlerinde özellikle % 0,4 AlTi5B1 ve % 0,6 AlTi5B1 ilavelerinin 

mikrograflarında Ti ve B oranları gözle görülür şekilde artmıştır. 

 

2.  En yüksek sertlik değerleri ve en küçük tane boyutları her üç deney setinde 

de 20. ile 25. dakikalar arasında alınan numunelerde gözlemlenmiştir. 

 

3. 60 dakikalık süre zarfında mekanik özelliklerin değişimleri baz alındığında 

ise % 0,4 AlTi5B1 ilavesiyle en ideal tane inceltici performansının elde 

edildiği görülmektedir. Yani % 0,4 AlTi5B1 ilaveli alaşım ince tane yapısını 

en uzun süre korumaktadır.  

 

4. Her üç deney setinde de en uygun mekanik özelliklerin elde edildiği 20. ile 

25. dakikalardan sonraki sertlik değerlerindeki düşüş TiAl3 taneciklerinin 

zamanla sıvı alüminyum içerisindeki çözünürlüğünün artışı ve TiB2 

parçaçıklarının ise topaklaşması ile gerçekleşmiştir. 

    

5. % 0,6 AlTi5B1 ilavesiyle yürütülen deney setinde özellikle 38. dakikadan 

sonra ortalama tane boyutu değerlerindeki artış ve sertlik değerlerindeki sert 

düşüş ilave oranından kaynaklı TiB2 parçacıklarının topaklaşma eğilimi 

gösterip dinlendirme fırını alt zonlarına çökmesi ve heterojen çekirdeklenme 

merkezlerindeki azalma ile yorumlanabilir. 

 
6. 3. deney (% 0,6 AlTi5B1 ilave edilmiş) setinde alüminyum içerisinde 

istenmeyen, kırılgan ve mukavemeti düşüren beyaz fazların oranı daha 

fazladır. Bu nedenle ilave oranının artması ile ilave sonrası sıvı alüminyum 

içerisindeki segregasyon faktörünün (% Fe + (% Cr)×3 + (% Mn)×2 < 1.75), 

empirüte elementleri oranının ve homejenliğininde önemi artmaktadır. 
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7. Master alaşım ilavesi arttıkça maksimum sertlik ve minimum tane boyutu 

değerlerine ulaşılmıştır. Fakat 60 dakikalık süresi göz önüne alındığında ilave 

oranının en yüksek olduğu 3. deney setinde (% 0,6 AlTi5B1) TiAl3 

parçacıklarının sıvı alüminyum içerisinde çözünmesi ve TiB2 parçacıklarının 

ise topaklaşma eğilimleri (literatürde solma ve yanma kaybı) artmaktadır. 

 

8. Özellikle Ti ve B dağılımlarından daha net görülebileceği üzere en fazla ilave 

oranı olan 3. deney (% 0,6 AlTi5B1 ilave edilmiş) setinin 16. dakika, 21. 

dakika ve 26. dakikalarında alınan numunelerin bölgesel tane sınır ve tane içi 

kimyasal analiz sonuçları irdelendiğinde çekirdeklenme mekanizması 

açısından Peritektik Hulk teorisi modeline uyduğu söylenebilir. Peritektik 

Hulk teorisine göre zamanla sıvı alüminyum içerisinde çözünme eğilimi olan 

TiAl3 taneciklerinin etrafını sıvı alüminyum içerisinde çözünürlüğü olmayan 

TiB2 taneciklerinin katman olarak çevreleyip dolayısıyla TiAl3 taneciklerinin 

çözünmesini engelleyerek heterojen çekirdeklenme merkezleri oluşturmasına 

dayanır.  Aynı bölgesel kimyasal analiz 2. deney seti olan % 0,4 AlTi5B1 

ilaveli benzer dakikalarda alınan numunelerde gerçekleştirilmiş ve paralel 

sonuçlar elde edilmiştir. ( Ek B ) 
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EKLER 

EK A: Her üç deney setine ait sertlik ve tane boyutu değerleri 
 
 
EK B: Đkinci ve üçüncü deney setine ait mikroyapıdaki bölgesel EPMA analizleri  
 
 
EK C: Yaygın olarak kullanılan tane inceltici master alaşımlar 
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Çizelge A1: % 0,2 AlTi5B1 ilave edilmiş numunenin süreye bağlı tane boyutundaki                           
değişim. 

 

Süre 
Ortalama tane boyutu 

(µm) 

0 3,5 

8 2,6 

13 2,5 

18 2,1 

23 2,0 

28 2,3 

33 2,3 

38 2,3 

43 2,4 

48 2,6 

53 2,7 

58 2,6 

63 2,7 
 

Çizelge A2: % 0,2 AlTi5B1 ilave edilmiş numunenin süreye bağlı sertlik 
değerlerindeki değişim. 

 

Süre Sertlik değerleri (HB) 

0 72,1 

8 76,5 

13 78,3 

18 79,7 

23 78,9 

28 76,7 

33 74,3 

38 70,5 

43 71,4 

48 70,9 

53 71,9 

58 70,6 

63 71,5 
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Çizelge A3: % 0,4 AlTi5B1 ilave edilmiş numunenin süreye bağlı tane boyutundaki 
değişim. 

Süre 
Ortalama tane boyutu 

(µm) 

0 3,1 

5 2,8 

9 2,4 

14 2,0 

20 1,9 

24 2,0 

29 2,1 

34 2,3 

39 2,4 

44 2,4 

49 2,3 

54 2,4 

59 2,5 

 
 
 
 
Çizelge A4: % 0,4 AlTi5B1 ilave edilmiş numunenin süreye bağlı sertlik 

değerlerindeki değişim. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Süre Sertlik değerleri (HB) 

0 72,5 
5 73,7 
9 75,5 

14 76,7 
20 78,5 
24 75,5 
29 75,4 
34 73,9 
39 74,4 
44 74,3 
49 75,8 
54 75,7 

59 75,9 
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Çizelge A5: % 0,6 AlTi5B1 ilave edilmiş numunenin süreye bağlı tane boyutundaki 
değişim. 

Süre 
Ortalama tane boyutu 

(µm) 

0 2,8 
5 2,4 

11 2,2 
16 2,0 
21 1,8 
26 2,0 
31 2,2 
36 2,3 
41 2,4 
46 2,3 
51 2,4 
56 2,6 

61 2,7 
 

 
 

Çizelge A6: % 0,6 AlTi5B1 ilave edilmiş numunenin süreye bağlı sertlik 
değerlerindeki değişim. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Süre Sertlik değerleri (HB) 

0 75,1 

5 75,9 

11 76,9 

16 76,9 

21 79,9 

26 79,1 

31 76,7 

36 71,7 

41 71,6 

46 71,3 

51 70 

56 70,3 

61 69,2 
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Çizelge B1: 3. deney (ağ.% 0,6  AlTi5B1) 21. dak. alınılan numunenin tane içi analiz 
sonuçları   

 
Ölçüm  Al Si Fe Cu Mg Ti B O 

1.Ölçüm 92,883 5,355 0,010 0,817 0,073 0,045 0 0,814 

2.Ölçüm 96,843 1,461 0,026 0,728 0,061 0,080 0 0,798 

3.Ölçüm 96,520 1,478 0,101 1,005 0,072 0,141 0 0,679 

4.Ölçüm 95,949 2,169 0,077 0,876 0,074 0,076 0 0,777 

5.Ölçüm 96,924 1,318 0,075 0,786 0,058 0,119 0 0,717 

6.Ölçüm 96,783 1,403 0,044 0,764 0,056 0,136 0 0,811 

7.Ölçüm 97,143 1,242 0,021 0,760 0,052 0,106 0 0,674 

8.Ölçüm 96,319 1,628 0,027 0,849 0,072 0,133 0 0,969 

9.Ölçüm 93,651 4,498 0,033 0,825 0,049 0,172 0 0,769 

10.Ölçüm 96,655 1,341 0,110 0,773 0,051 0,157 0 0,911 

 
 
Çizelge B2: 3. deney (ağ.% 0,6  AlTi5B1) 21. dak. alınılan numunenin tane sınırı 

analiz sonuçları   
 

Ölçüm  Al Si Fe Cu Mg Ti B O 

1.Ölçüm 91,519 2,775 0,005 3,282 0,216 0,053 0 2,147 

2.Ölçüm 65,430 10,955 21,422 2,037 0,025 0,058 0 0,071 

3.Ölçüm 69,011 7,111 14,378 6,902 0,278 0,018 0,035 2,264 

4.Ölçüm 63,499 11,995 20,701 2,477 0,041 0,061 0 1,222 

5.Ölçüm 85,683 5,334 6,035 1,847 0,075 0,084 0 0,939 

6.Ölçüm 73,198 2,707 0,228 19,855 1,545 0,039 0,695 1,726 

7.Ölçüm 78,111 15,312 3,306 1,577 0,121 0,027 0,078 0,464 

8.Ölçüm 74,860 8,650 13,240 1,685 0,054 0,050 0,466 0,992 

9.Ölçüm 78,174 8,109 11,168 1,883 0,065 0,000 0,035 0,563 

10.Ölçüm 64,864 12,107 21,145 1,789 0,029 0,000 0 0,064 
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Şekil B1: 3. deney (ağ.% 0,6  AlTi5B1) 16. dak. alınılan numune görüntüsü 
 
Çizelge B3: 3. deney (ağ.% 0,6  AlTi5B1) 16. dak. alınılan numunenin tane içi ve 

tane sınırı analiz sonuçları   
 

Tane İçi Analizi  

 

Tane Sınırı Analizi  

Ti B Ti B 

0,112 0 0,021 0,035 

 
 

 
 
Şekil B2: 3. deney (ağ.% 0,6  AlTi5B1) 26. dak. alınılan numune görüntüsü 
 
Çizelge B4: 3. deney (ağ.% 0,6  AlTi5B1) 26. dak. alınılan numunenin tane içi ve 

tane sınırı analiz sonuçları   
 

Tane İçi Analizi  

 

Tane Sınırı Analizi  

Ti B 

 
Ti B 

0,106 0 

 

0,037 0,045 
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Çizelge B5: 2. deney (ağ.% 0,4  AlTi5B1) 14. dak. alınılan numunenin tane içi ve 

tane sınırı analiz sonuçları   
 

Tane İçi Analizi  

 

Tane Sınırı Analizi  

Ti B Ti B 

0,057 0 

 

0,027 0,015 

 
 
Çizelge B6: 2. deney (ağ.% 0,4  AlTi5B1) 24. dak. alınılan numunenin tane içi ve 

tane sınırı analiz sonuçları   
 

Tane İçi Analizi  

 

Tane Sınırı Analizi  

Ti B 

 
Ti B 

0,046 0 0,046 0,017 

 
 
 
Çizelge C1: Yaygın olarak kullanılan tane inceltici master alaşımlar 
 

Tane Đncelticiler 
AlTiB 5/1 Al % 5 Titanyum % 1 Bor 

AlTiB 5/0,6 Al % 5 Titanyum % 0,6 Bor 
AlTiB 5/0,2 Al % 5 Titanyum % 0,2 Bor 
AlTiB 3/1 Al % 3 Titanyum % 1 Bor 

AlTiB 3/0,2 Al % 3 Titanyum % 0,2 Bor 
 

Tane Đncelticiler 
AlTi6 Al %6 Titanyum 
AlTi8 Al %8 Titanyum 
AlTi10 Al %10 Titanyum 

 
Tane Đncelticiler 

AlB3 Al %3 Bor 
AlB4 Al %4 Bor 
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