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30MNB4 CIVATA MALZEMESĠNĠN STATĠK DAYANIM DEĞERLERĠNĠN
DEĞĠġĠK ISIL ĠġLEM TÜRLERĠNE GÖRE DENEYSEL ĠNCELENMESĠ
ÖZET
Günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte büyük makineler ve çok katlı
yapılar hemen her yerde karşımıza çıkmaktadır.Bu makineler ve yapılar insanların
hayatını kolaylaştırmakta ve insanlığa daha rahat yaşam imkanları sunmaktadır.Hiç
şüphe yokki bu tür ileri teknoloji gerektiren işlerin yapılabilmesi için büyük bir
mühendislik altyapısına ihtiyaç vardır.Bu mühendislik altyapısı iki ana unsura
bağlıdır;bunların ilki kaliteli bir işgücü ,ikincisi ise kaliteli ekipmandır.Teknik
donanımı yeterli bir işgücü ile beraber bir çok malzeme ve ekipmanın uyumlu ve
kaliteli bir şekilde bir araya getirilmesi gerekmektedir.Bu uyumu sağlayacak
unsurlardan en önemlilerinden birisi makine elemanları ;bunlar arasında en
önemlilerinden biriside bağlantı elemanlarıdır, 8.8,10.9,12.9 ve daha yüksek kalite
cıvatalar bugün ağır sanayide ve büyük yapılarda ençok tercih edilen bağlantı
elemanlarındandır.Yüksek kalite cıvatalardan istenen yüksek dayanım değerlerini
elde etmek için her geçen gün yeni malzemeler ve yeni imalat yöntemleri
geliştirilmektedir.Manganlı çelikler bu malzemeler arasında ıslah işlemine uygun
olması nedeniyle cıvata imalatçıları tarafından en sık kullanılanlarından
birisidir.Ancak bu malzemenin statik dayanım değerlerinin farklı ısıl işlem
özellikleri hakkında literatürde çok da fazla bilgi bulunmamaktadır.Çetin Cıvata Aş
nin malzeme, ekipman ve laboratuvar imkanlarını kullanarak yürüttüğümüz
çalışmamızda bu malzeme grubundan birisi olan 30MnB4 malzemesi kullanılmıştır.
Filmaşin halinde İskenderun Demir Çelik fabrikasından temin edilen 30MnB4 Ø12
tel ,deneylerde kullanılacak M12x35 DIN 933 cıvata imal etmek için , tel çekme
makinasında çekilerek Ø10.60 a düşürülmüş tel haline getirilmiştir.Filmaşin ve
çekilmiş telden numuneler alınarak çekme deneyine tabi tutulmuş, yaklaşık %12
redüksiyona uğramış telin akma ve çekme dayanımları %20 artmış,sertlik %100
artmış ve uzamalar %200 azalmıştır.Daha sonra bu tel cıvata preslerinde perçin
haline getirilip ovalama tezgahında diş açılarak ıslah işlemi görmemiş numune haline
getirilmiştir. Ovalama işleminden sonra M12X35 Cıvatalar ısıl işlem uygulanması
için ısıl işlem kısmına götürülmüştür. Isıl işlem yapmadan önce kıyaslama için en az
altı adet numuneyle çekme testi yapılmıştır. Daha sonra yapılacak ısıl işlem ve farklı
meneviş sıcaklıkları belirlenerek deney seti oluşturulmuştur. İlk olarak numune
cıvatalara 890 °Cde sertleştirme tavı uygulanmış, bu işlemin hemen ardından farklı
meneviş sıcaklıklarında meneviş tavı uygulanmıştır. Her işlemden sonra en az altışar
numune olmak üzere çekme testi yapılmış ve sertlikler Rockvel C skalası (HRC)
olarak ölçülmüştür. Sertleştirme sonrasında yapılacak meneviş tavı sıcaklıkları
sırasıyla 380,430,450,460,490 ve 520 °C olarak belirlenmiştir.
Isıl işlem için sürekli sistem bir doğalgaz fırını kulanılmış yıkama için su soğutma
içinse bor katkılı yağ kullanılmıştır. Isıl işlem prosesinde numuneler ilk olarak
ovalama ve yağ atıklarından kurtarmak için 80 ±3 °C deki suda yıkanmış sonra 200
°Cde birkaç dakika ön kurutma yapılmıştır. Daha sonra 890 °Cde 1 saat bekletilen
xvii

numuneler 80±10 °Cdeki yağda soğutulup buradan 70±5 °Cdeki suda tav fırınında
oluşabilecek kirlerden arındırmak için ikinci yıkamadan geçirilmiştir. İkinci
kurutmadan çıkan numuneler istenen sıcaklıkta menevişlenmek için meneviş fırınına
gönderilmiştir. Yukarıda belirlenen sıcaklıklarda 1 saat menevişlenen numuneler
25±10 °Cdeki bor katkılı yağa atılarak oda sıcaklığına soğutulmuştur.Herbir meneviş
tavından sonra numuneler alınarak çekme deneyi yapılmış,sertlikler ölçülmüş ve
çıkan sonuçlar grafik haline getirilmiştir.
Bütün tav işlemlerinden alınan numuneler çeşitli işlemlerden geçirilerek bakalite
alınmış,sırasıyla 240,400 ve 1200 lük zımparadan geçirilmiş enson olarak da 3
mikronluk
parlatma
svısıyla
beraber
keçeden
geçirilerek
yüzeyi
parlatılmıştır.Parlatılan numuneler %3 lük Nitalle dağlanmış ve ışık mikroskobuyla
yüzeyin 500 kat büyütülmüş fotoğrafları alınmıştır. Alınan görüntülerle numunelerin
mikroyapısı incelenmiş ve çekme deney sonuçlarından alınan sonuçlarla ilişkisi
açıklanmaya çalışılmıştır.Sertleştirme tavına tabi tutulan numunelerin çekme
dayanım değeri(1048 Mpa) ıslah edilmemiş numuneye (758 Mpa) göre %27 ye
yakın bir artış göstermiştir.Sertleştirme Tavına tabi tutulan numunede sert bir
martensit mikroyapısı gözlemlenmiş, çekme dayanımındaki artışa karşın martensit
yapının gevrek ve kırılgan yapısı nedeniyle uzamalar yok denecek kadar az çıkmıştır
(%0.2).Çekme deney sonuçlarına göre en yüksek akma ve çekme dayanım değerleri
sırasıyla 1220 ve 1289 Mpa olarak 380 °C Meneviş Tavında elde edilmiştir.Isıl işlem
kısmında bahsedildiği üzere ısıl işlemde sertleştirme tavı sonrasında 400 °Cnin
altındaki meneviş sıcaklıklarında dayanımlar artmakta , iç gerilmeler
azalmaktadır.380 °C meneviş tavında bunu kanıtlar bir grafik elde edilmiştir, bu
meneviş tavı sıcaklığında sertleştirme tavına kıyasla akma ve çekme dayanımlarında
% 25 lere varan bir artış olmuştur.Sertlik %20 lere yakın bir düşüş
göstermiş,uzamalarda ise 85 katı aşan bir artış gözlemlenmiştir.
380 °C meneviş tavından sonra artan meneviş sıcaklıklarıyla birlikte akma dayanımı
,çekme dayanımı ve sertlik meneviş tavı sıcaklığının artmasıyla , düzenli bir düşüş
göstermiş ,uzamalarda ise düzenli olmamakla birlikte en yükseği (% 27.5), 460 °C
meneviş tavında olmak üzere ciddi artışlar gözlemlenmiştir.Sertleştirme tavından
sonra yapılan çekme deneyinde katı martensit yapıdan kaynaklanan iç yapıdaki
gerilmeler sebebiyle çok gevrek ve kırılgan bir yapı gözlemlenmiş ve çok düşük
uzama değerleri( %0.2) gözlemlenmiştir.Cıvataların bu kırılgan yapılarından dolayı
çekme deneyi esnasında neredeyse hiç uzamadan kafa kısmından koptuğu
görülmüştür. Işık mikroskobu görüntülerinde
ısıl işlem görmemiş cıvata
mikroyapısında perlit mikroyapısı açıkca görülmektedir.Perlit mikroyapıyı oluşturan
(Fe3C) sert
sementit ve çok yumuşak sünek ferrit lamelleri açıkca
görülmektedir.Sementit ve ferrit lamellerin aralarındaki mesafenin azalması perlitin
sertlik ve dayanımının artmasını sağlar.
Tel çekme işleminden sonra soğuk çekilerek çapı küçültülmüş telin sertlik ve
dayanımının artması bununla açıklanabilir.Çekme işlemi esnasında redüksiyon oranı
arttıkça sertlik ve dayanımın artması lamellerin eksenler boyunca incelmesi ve
aralarındaki mesafenin azalması ile adeta fiber benzeri bir yapı alması ile
açıklanabilir.
Mikroyapılarda serleştirme tavı sonrası oluşan sert martensit yapı açıkca
görülmektedir.Serleştirme sıcaklığına çıkarılmış parça karbon atomlarının
difüzyonuna fırsat vermeden soğutulacak olursa martensit denilen mikroyapı elde
edilir. Burdanda anlaşılacağı üzere martensit yapı elde etmek için parçayı ani
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soğutmak gerekmektedir. Bu soğutma sıcaklığının değeri karbon oranına bağlıdır
,yüksek karbon oranlarında martensit elde etmek için gerekli sıcaklık sıfırın altına
düşmektedir.Martensit sert kırılgan ve dayanımı yüksektir.Bunun sebebi küçük tane
boyutu,yüksek dislokasyon yoğunluğu ,dislokasyon hareketleri için gerekli kayma
sistemlerinin az oluşu ve iç gerilmelerdir.
Sertleştirme Tavı uygulanmış cıvatada çekme deneyinde görülen çekme değerinin
yüksek çıkması,buna karşın akma dayanımı değerinin ve uzamaların çok düşük
çıkması martensitin yukarıda sayılan özelliklerinden dolayıdır.Serleştirme Tavı
sonrasında yapılan menevişleme tavıyla hem
iç gerilmeler azalmış hemde
mikroyapıda değişiklikler olmuştur.300 °C ile Ac1 sıcaklığı arasında yapılan
meneviş tavlarında sementitler( Fe3C) mikroskopla görülebilecek kadar büyür ve
kübik martenzit ferrite dönüşür,bu mikroyapıya temperlenmiş martensit denir.İç
yapıda meydan gelen bu değişiklikler sertleştirme ve meneviş sıcaklıklarındaki
mikro yapılarda da açıkça görülmektedir.Düşük meneviş sıcaklıklarında (380 °C) iç
gerilmelerin azalması ve kayma sistemlerinin ve hareketlerinin artması sonucu sert
martensit yapıya göre daha yüksek çekme ve akma dayanımı ve uzamalar
gözlemlenmiştir.Sertleştirme tavında görülen sert martensit yapının meneviş tavı
sonrası mikroyapısında görülen temperlenmiş martensit yapıya dönüşmesiyle
alakalıdır.
Meneviş Tavı sıcaklık değerinin artmasıyla 430,450,460,490,520 °C mikroyapıdaki
kübik martensit ferritlerin oranı artmakta bunun sonucunda akma ve çekme dayanım
değerleri ve sertlikler düşmüş ancak uzamalar artmıştır.
Sertleştirme sonucu elde edilen martensit yapıdaki numunelerin akma ve çekme
dayanımları 10.9 kalite cıvata standart değerleri için uygun olmasına rağmen uzama
ve sertlik değerleri standart değerlere uymadığı görülmüştür.
Sertleştirme ve sonrasında 380 °C menevişleme tavı sonrası yapılan deneylerden
alınan sonuçlara bakıldığında bu meneviş tavı sıcaklığının 30MnB4 malzemesi için
12.9 kalite cıvata standartlarını karşıladığı görülmüştür.
Sertleştirme ve sonrasında sırasıyla 430,450 ve 460 °C meneviş tavı sonrasında
yapılan deneylerden elde edilen verilerle karşılaştırıldığında bu meneviş tav
sıcaklıklarının 10.9 kalite cıvata standartlarını karşıladığı görülmüştür.
Sertleştirme ve sonrasında sırasıyla,490 ve 520 °C meneviş tavı sonrasında yapılan
deneylerden elde edilen verilerle karşılaştırıldığında bu meneviş tav sıcaklıklarının
8.8 kalite cıvata standartlarını karşıladığı görülmüştür.Sertleştirme sonrası
menevişleme tavı sıcaklıklarında en yüksek uzama değeri 460 °C meneviş tavı
sıcaklığında elde edilmiştir. Eğer bu sıcaklıkta çekme değeri standart değer sınırında
olmasaydı, 460 °C meneviş tavı sıcaklığına ,(30MnB4 malzemesi için) 10.9 kalite
cıvata imal etmek için optimum meneviş tavı sıcaklığı denilebilirdi.
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION STATIC STRENGTH VALUES OF
30MNB4 BOLT MATERIAL BY DIFFERENT HEAT TREATMENT
SUMMARY
With the development of technology in today's world of big machines and multistorey buildings are seen almost everywhere.These machines and structures facilitate
people's lives and offers a more comfortable life to humanity.There is no doubt that
this kind of jobs that require advanced technology, there is a need to perform a major
engineering infrastructure.The two main elements of this engineering infrastructure
depends on the quality of their first labor, the latter quality equipment.sufficient
technical equipment with a workforce of a lot of materials and equipment must be
brought together in a way consistent and high quality.
This is one of the most important elements of the machine elements to ensure
compliance; connection elements one of the most important between these
8.8,10.9,12.9 and higher quality bolts today is the most preferred connection
elements which in large buildings and heavy industry.High-quality, bolts the desired
high-strength values to achieve are being developed new materials and new
manufacturing methods with each passing dayBecause are suitable for reclamation
between materials that manganese steel is one of the most commonly used of bolt
manufacturers.But these materials there is no information in the literature about how
to change the static strength values have different thermal processing temperature,By
using the opportunities the materials, equipment and laboratory of Çetin Cıvata A.Ş
in our study conducted that material which is one of a group 30MnB4 material is
used.procured Iskenderun Iron and Steel plant in wire rods 30MnB4 Ø12 wire, DIN
933 M12x35 bolts to be used in experiments to fabricate, wire drawing machine by
pulling wire Ø10.60 turned into a reduced.samples are taken wire rod and drawn wire
Made of tensile test, have suffered about 12% reduction in the yield and tensile
strength of the wire increased by 20%, the hardness increased 100% and 200%
elongation decreased.
Then, wire made into the rivet bolt presses, tooth by opening the rubbing counter
sealed treatment process sample was made into.After scrubbing process M12x35 bolt
was taken to heat treatment for heat treating. Before heat treatment, the sample
tensile test was used for comparison of at least six.Subsequent heat treatment and
tempering temperatures of different test set has been determined. Hardening
annealing at 890 ° C the sample was first applied to the bolts, this procedure was
applied immediately after the annealing tempering different tempering
temperatures.After each transaction, including at least six specimens tensile test
made and Rockvel C hardness scale (HRC), respectively. To be made after hardening
tempering annealing temperatures 380,430,450,460,490 and 520 ° C, respectively,
were determined.For heat treatment continuous system for a gas furnace is for
cooling water for the washing of the oil used in boron doped. The samples were first
scrubbing and waste heat treatment process to recover the oil was washed in water at
80 ± 3 ° C after a few minutes at 200 ° C were pre-dried. Then the samples were held
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for 1 hour at 890 ° C ± 10 ° C at 80 ± 5 ° C to 70 here in oil cooled water washing
was used to remove impurities resulting from annealing furnace. Used for drying,
tempering furnace annealing of the samples sent to the desired temperature
tempering. 1 hour tempering applied samples annealed at temperatures above the 25
± 10 ° C cooled to room temperature by removing the boron doped oil. Annealed in
tensile tests made by taking samples after tempering, hardness was measured and the
results were plotted.
All annealing processes were mounting the samples passed through various
processes, respectively, 240,400 and 1200s as the ultimate sanding been felt through
3 micron surface polished with polishing liquid. Samples were polished and etched in
3% Nitalle light microscopy images of the surface were magnified 500 times. The
microstructure of the samples were examined and images taken from the results of
tensile test results were explained the relationship. Hardening of the samples
subjected to tensile strength value (1048 MPa) unimproved sample (758 MPa)
showed an increase of close to 27%. The microstructure of the sample subjected to a
hard martensite hardening observed, despite the increase in tensile strength of brittle
and brittle martensite due to the nature of the structure has little or no prolongation
(0.2%). Tensile test results, the highest yield and tensile strength of 380 Mpa,
respectively in 1220 and 1289 Tempering ın ° C were obtained.
As mentioned thermal annealing process after hardening heat treatment at 400 ° C
below the tempering temperature of the growing strengths, internal stress is reduced.
Graphic evidence that it is hot tempering 380 ° C was obtained, yield and tensile
strengths compared to hardening and tempering annealing temperature has been an
increase of up to 25%. Hardness has fallen close to 20%, 85 times more than the
increase in elongation was observed.With increasing tempering temperatures of 380 °
C after tempering is hot yield strength, tensile strength and hardness with increasing
tempering temperature annealing, showed a decrease in a regular, but not regular if
uzamalarda the highest (27.5%), significant increases were observed to be 460 ° C is
hot tempers. tensile test, the solid structure of martensite after quenching is hot from
the stresses in the structure due to the observed structure is very brittle and fragile,
and very low elongation values (0.2%) were observed.
Due to the fragile structures of the bolts during the tensile test was to come off of the
head with almost no elongation. Light microscopy images of the microstructure of
pearlite microstructures of heat treated bolt is apparent. Pearlite microstructure
forming (Fe3C) and very soft, ductile ferrite hard cementite lamellae is apparent.
Lamellae cementite and ferrite hardness and strength of perlite provides enhanced
reduction of the distance between them.Scaled down diameter cold drawn wire after
wire drawing increasing hardness and strength can be explained however. Hardness
and tensile strength increase as the rate of reduction during the thinning of the
lamellae and the distance between them along the axes with the reduction can be
explained in that the almost fiber-like structure.
Microstructures formed after annealing tempering of martensite structure is apparent
hard. Without the opportunity to track the diffusion of carbon atoms in the cooled
tempering temperature, if issued, called martensite microstructure is obtained. As
seen on the track to get out of here sudden cooling martensite structure is required. It
depends on the cooling temperature value in carbon content, a high carbon martensite
rates required to achieve temperature drops below zero. Hard brittle martensite and
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resistance. This is because the small grain size, high dislocation density, dislocation
slip systems required for the lesser movements and internal stresses.
Anneal hardening in the tensile test applied to the value being higher tensile bolts,
while the value of the yield strength and elongation martensite emergence of very
low due to the above-mentioned features. Made after the annealing and tempering
tempering annealed microstructure changes in both the internal stresses have been
reduced. Between Ac1 temperature of 300 ° C and tempering cemented (Fe3C) that
can be seen under a microscope ferrite grows up and becomes cubic martensite,
tempered martensite microstructure called it. From a change in the internal structure
of micro-structures, these changes are also apparent hardening and tempering
temperatures.
Low tempering temperatures (380 ° C) due to increased internal stress reduction and
slip systems and their movements than the hard martensite structure, high tensile and
yield strength and elongation were observed. Microstructures after annealing
tempering quenching is hot in the hard martensite structure in the tempered
martensite structure is about the transformation.Tempering the increase in the value
of 430,450,460,490,520 ° C anneal temperature cubic martensite microstructure as a
result of this increased rate of yield and tensile strength values of ferrites and
hardness decreased, but increased elongation.Martensite structure as a result of
hardening of the samples yield and tensile strength values of 9.10 for the standard of
quality, although the bolt elongation and hardness values observed do not meet the
standard.
After hardening and tempering 380 ° C annealing experiments carried out after
looking at the results from the annealing temperature of the tempering 30MnB4 meet
the standards of quality bolts for the material was 9.12., respectively 430.450 460 °
C, and after hardening and tempering compared to the data obtained from the
experiments made after annealing tempering annealing temperatures were 9.10 meets
the standards of quality bolts .And after hardening, respectively, 490 and 520 ° C
compared to the data obtained from the experiments made on or after tempering
annealing, tempering annealing temperatures that meet the standards of quality bolts
was 8.8. Annealed after quenching tempering temperatures of 460 ° C tempering
annealing temperature for the high elongation value was obtained. If this is not the
border of the standard value at the value of drawing, annealing tempering
temperature of 460 ° C, (30MnB4 material) to produce 10.9 quality bolts can be
called the optimum tempering temperature annealing.
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1. GĠRĠġ
Günümüz dünyasında en önemli bağlantı elemanlarından olan cıvatalar neredeyse
endüstrinin her alanında kullanılmaktadır.Özellikle 8.8, 10.9 ,12.9 gibi yüksek kalite
cıvatalar ağır sanayi ve büyük yapılarda kullanılan en önemli makine elemanları
arasındadırlar.
1.1 Literatür AraĢtırması
Lee ve Su (1999) AISI 4340 çeliği ile yaptıkları çalışmada Sertleştirme ve
menevişlemede martensit yapı elde etmek için numuneleri 850 °C de yarım saat
bekletip yağda soğutmuş, bu işlem sonucunda sertleştirme işleminin temel
mikroyapısı olan martensit yapı elde etmişlerdir. Sonra bu numuneleri 100, 200, 250,
300, 400, 500 ve 650°C den oluşan sıcaklık değerlerinde sırasıyla 2 saat ve 48 saat
menevişleyip sonra her bir deney setinden numunelere mekanik testler uygulanmış.
Bu testler sonucunda çekme dayanımı, akma dayanımı ,% kesit daralması ve kopma
uzaması gibi değerler elde etmişlerdir. En yüksek akma ve çekme dayanımı sırasıyla
2015ve 2214 Mpa ile su verme ( sertleştirme tavı) de elde edilmiş. Ancak serleştirme
tavı sonucunda uzama sadece %4,5 olmuştur. Meneviş sıcaklığı arttıkça akma ve
çekme dayanımları düzenli olarak düşmüş uzama ve kesit daralmaları düzenli olarak
artmıştır. Ancak 300 °C meneviş sıcaklığında akma ve uzamanın bunun dışında
kaldığı ve 200 °C meneviş sıcaklığına göre bir miktar azaldığı gözlemlenmiştir. En
yüksek kesit daralması ve uzamalar 650 °C meneviş sıcaklığı da sırasıyla %57,4 ve
%18,1 olarak ölçülmüştür [1].
Dhuaa ,Raya ve Sarma (2001)yaptıkları çalışmada üç farklı çeliğin mekanik
özelliklerini çeşitli ısıl işlem

türlerine göre belirlemişlerdir. Bu çeliklerden alınan

numuneleri 950 °C de 40 dakika ostenitledikten sonra suda soğutup, hemen ardından
400 ila 700 °C arasında değişen sıcaklıklarda 1 saat meneviş tavında bekletmişlerdir.
Onlar 1 numaralı çelik için en yüksek akma ve çekme dayanımını sırasıyla 1015 ve
1070 Mpa olarak 500 °C meneviş sıcaklığında elde etmiş buna ilaveten en yüksek
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sertlik değerini de bu sıcaklıkta gözlemlemişlerdir(340 VHN) . Aynı bunun gibi 2
numaralı çelik içinde en yüksek akma ve çekme dayanım değerleri sırasıyla 1010 ve
1110 Mpa olarak yine 500 °C meneviş sıcaklığında elde edilmiş. İki numaralı çelik
içinde en yüksek sertlik 340 VHN olarak yine 500 °C

meneviş sıcaklığında

gözlemlenmiştir..3. çelik olan HSLA-100 çeliği içinde en yüksek akma ve çekme
dayanım değerleri sırasıyla 1180ve 1230 Mpa olarak gözlemlenmiştir. Ayrıca birinci
çelik için en yüksek uzama ve kesit daralması 650 °C meneviş sıcaklığında, 2. Çelik
için en büyük uzama 650 °C de olurken en büyük kesit daralması 700 °C meneviş
sıcaklığında gözlemlenmiştir[2].
Bello(2007) düşük karbonlu düşük alaşımlı çeliğe değişik türden ısıl işlemlerin
etkisini inceleyen çalışmasında deney çeliğinden standart numuneler almış, Daha
sonra bu numuneleri elektrik fırınında 920 °C de 1 saat ostenitledikten sonra % 100
martensit kafes yapısı elde etmek için -8 °C de dondurulmuş deniz suyuna atmıştır.
Numunelerden bir kısmını ise kritik su verme işlemi için kritik sıcaklık olan 770 °C
de 1 saat tuttukdan sonra ferrit + martensitten oluşan bir çiftmikroyapılı kompozit
yapı elde etmek için 28 °C deki yağda oda sıcaklığına soğutmuştur.
Sonra bu numunelerin tamamını 250-450 °C arasında değişen sıcaklıklarda 1 saat
menevişleyip mekanik özelliklerini belirlemek için deneyler yapmış. Farklı ısıl
işlemlere ait en yüksek akma ve çekme dayanım değerleri 250 °C meneviş
sıcaklığında akma dayanımı 395ve 490 Mpa çekme dayanımı 620ve 650 Mpa olarak
ölçülmüştür. Bu farklı ısıl işlem türlerinde en yüksek uzamalar ve darbe dayanım
değerleri ise 450°C meneviş sıcaklığında gözlemlenmiştir[3].
Katavić , Gligorijević, Odanović, Mile Djurdjević (2010) yaptıkları çalışmada
yüksek dayanımlı çelikten imal edilmiş boruların mekanik özelliklerininfarklı ısıl
uygulamaları karşısında nasıl değiştiğini gözlemlemişlerdir. Isıl işlem için C1,C2 ve
A diye adlandırılan standart numuneler hazırlanmış, daha sonra bu numuneleri, ısıl
işlem fırınında 1050 °C de 1 saat bekletip sonra fırın sıcaklığını 300 °C ye
düşürmüşler, sonra oda sıcaklığına düşünceye kadar havada soğutmuşlardır.
Ardından bu numuneleri 870 °C de 1 saat ostenitledikten sonra yağda soğutmuş, 300
°C de bekletilen A numuneleri 500-700 °C aralığında 50 °C

aralıklarla

menevişlenmiştir. C1ve C2 numuneleri ise 200-500 °C aralığında 100 °C sıcaklık
aralıklarıyla ve 500-650 °C arasında 50 °C sıcaklık aralıklarıyla1 saat menevişleyip
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sonra sıcaklığı 20 °C olan yağda soğutmuşlardır. Sonra bu numunelerin mekanik
özelliklerini belirlemek için standart deneyler yapmışlardır.C1 numuneleri için en
yüksek akma ve çekme dayanım değerlerini sırasıyla 690 ve 900 Mpa olarak 500 K
°C meneviş sıcaklığında bulunmuş. Aynı sıcaklık değerinde uzamalar ve kesit
daralması değerleri diğer meneviş sıcaklık değerlerine göre minimum seviyede
kalmıştır, oysa 900 K ° meneviş sıcaklığında bu değerler beş katı artış göstererek en
yüksek değerlerine ulaşmıştır.
C2 numuneleri de C1 ile benzerlik göstermiş enyüksek akma ve çekme değerleri 500
K °C meneviş sıcaklığında enyüksek uzama ve kesit daralması değerleri ise 900 k °C
meneviş sıcaklığında gözlemlenmiştir.

A numunelerine daha farklı meneviş

sıcaklıkları uygulandığı için bu numuneleri kendi içlerinde değerlendirmek daha
doğru olacağından ,bu durumda en yüksek akma ve çekme dayanım değerleri 700 K°
meneviş sıcaklığında görülmüşken en yüksek uzama ve kesit daralması değeri 970
K° meneviş sıcaklığında elde edilmişitir [4].
Xiang ve Yanxiang ,(2010) Yüksek Bor Katkılı Beyaz Dökme demir üzerine
yaptıkları çalışmada malzemenin mekanik özelliklerinin farklı

ısıl işlem

uygulamalarıyla nasıl değiştiğini incelemişlerdir. Onlar bu malzemeden standart
numuneler hazırlamışlar, Daha sonra bu numuneleri elektrikli bir fırında 920 °C de 2
saat bekletip havada, oda sıcaklığına soğutmuşlar, hemen ardından 200-700 °C
arasında 100 °C lik farklarla 1 saat menevişleyip havada oda sıcaklığına
soğutmuşlardır. Sonra bu numunelerin sertliklerini ve darbe dayanım değerlerini
ölçmüşler,En yüksek Sertlik değerini 55 HRC olarak 200 °C

meneviş tavı

sıcaklığında gözlemlemişlerdir. Bu meneviş tavı sıcaklığında darbe dayanım değeri
ise 11,5 j/cm² bulunmuş. En yüksek darbe dayanım değeri ise 450 °C meneviş
sıcaklığğında 13j/cm² olarak bulunmuştur [5].
Fadare, Fadara ve Akanbi (2011) NST 37-2 çeliğinin mekanik özelliklerinin değişik
ısıl işlem koşullarında nasıl değiştiğini gözlemlemişlerdir. Onlar standart deney
numuneleri hazırlayıp bunları beş kısma ayırmışlar birinci kısma karşılaştırma için
ısıl işlem uygulanmamış,Kalan dört kısım numuneye ise sırasıyla Tam Tavlama,
Normalizasyon Tavı, Sertleştirme Tavı ve Meneviş Tavı uygulandı .Isıtma ve
soğutma prosesi çizelge de verilmiştir. Ardından bu numunelere standart mekanik
testler uygulanmıştır .
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Çizelge 1.1 : Isıl işlem şartları.
KoĢullar

Tavlama Normalizasyon

SertleĢtirme

MeneviĢleme

Sıcaklık °C

910

910

910

450

Bekleme Süresi dk.

90

90

40

90

Soğutma Ortamı

Fırın

Hava

Su

Hava

Testler sonucunda ısıl işlem uygulanmayan numunelere göre en yüksek akma ve
çekme dayanım değeri sertleştirme tavı sonrasında sırasıyla 288,05 ve 678,70 Mpa
olarak ölçülmüştür. Ancak sertleştirme tavından sonra % uzamalar ve kesit
daralmaları ısıl işlem uygulanmayan numunelerin değerinin de altında kalmıştır. En
yüksek uzamalar Tam Tavlamada % 23,24 ile en yüksek kesit daralması ise Meneviş
Tavında %76,92 olarak ölçülmüştür [6].
1.2 Cıvatalar
Cıvatalar en çok kullanılan en önemli çözülebilir makina elemanlarıdır. Cıvata
silindirik bir çubuğa vida çekilerek yapılır. Şekil 1.1 de makina branşında kullanılan
tipik sağ helisli cıvata resmi görülmektedir.

ġekil 1.1 : Cıvata [7].
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1.2.1 Vida
Vida helis şeklindeki bir kamanın, yani bir dik üçgenin bir silindirin üzerine
sarılmasıyla elde edilir (Şekil 1.2). Standartlaştırılmış vidalarda bütün ölçüler ve
tanımlamalar standartlar ile tam olarak belirlenmistir.

ġekil 1.2 : Vida Helis [7].
Helisel eğrilerde olduğu gibi burada da vida helisini üç ana faktör karakterize eder:
• Adım, hatve (P) : Vidanın 360° dönüşünde almış olduğu, dönme ekseni yönündeki
yol.
• Bölüm dairesi çapı (

): Vida bir kanal şeklinde olduğundan burada üç çap vardır.

Vidanın değerleri bölüm dairesi çapı "

" ile tanımlanır. Diğer çaplar başka

maksatlarla kullanılır. Fakat hatve her üç çap içinde aynı büyüklüktedir.
• Helis açısı (ϕ): Helis açısının tanjant değeri, hatvenin bölüm dairesi çap çemberinin
boyuna (π.

) bölünmesiyle bulunur[7].
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1.2.2 Cıvata malzemesinin mukavemet değerleri
Cıvata malzemesinin kalite sayısından malzemenin mukavemet değerleri çıkarılır.

ġekil 1.3 : Cıvata Malzeme Değeri [7].
Şekil 1.3 de gösterilen cıvatanın kalitesi 8.8 dir. Burada birinci rakamın 100 ile
çarpımı cıvata malzemesinin garantili kopma "Rm" mukavemet değerini, ikinci
rakamın kendisinin on katı ile çarpımı cıvata malzemesinin garantili akma "Re veya
Rp 0,2" mukavemet değerini verir.
Rm = 8 x 100 = 800 N/mm2
Re veya Rp 0,2 = 8 x 80 = 640 N/mm2 [7].
1.3 Çekme Gerilmesi Ġle Statik Zorlama Durumunda Malzemelerin Dayanım
Değerleri
Bir malzemenin ekseni yönünde bir kuvvetle zorlanması durumunda göstereceği
özellikleri belirlemek için çekme deneyi yapılır.Çekme deneyi,numune üzerine
kuvvet uygulayarak numune üzerinde oluşan gerilme ve birim şekil değiştirme (ɛ-σ)
ölçülerek yapılır.Malzeme üzerine kuvvet uygulandığında şekil değiştirir.Kuvvetin
kaldırılması

durumunda

malzeme

eski

haline

geliyor

ise

elastik

şekil

değişikliği,kırılma olmadan eski haline geiyor ise plastik şekil değişikliği var
demektir[8].
1.3.1 Çekme deneyi ile elde edilen bazı malzeme özellikleri
1.3.1.1 Akma sınırı
Akma sınırı gerilme-birim şekil değiştirme(ɛ-σ) diyagramında ,şekil değiştirmenin
artmasına rağmen yükün artmadığı sınırdır.Belirli bir palstik şekil değiştirmenin
meydana geldiği gerilmedir.Akma sınırı azkarbonlu çelik gibi akma sınırı gösteren
malzemeler için Re ile,akma sınırı göstermeyen malzemeler için Rp 0.2 ile gösterilir
6

ġekil 1.4 : Akma sınırı göstermeyen bir malzeme için akma sınırının bulunması[8].
1.3.1.2 Çekme dayanımı
(ɛ-σ) gerilme-birim şekil değiştirme diyagramındaki en büyük gerilmedir.Çekme
dayanımı Rm sembolü ile gösterilir ve malzemenin çekme zorlamasında göstermiş
olduğu en büyük dayanım değeridir.Bir malzemede çekme gerilmesi değerinin
aşılması durumunda malzeme daha fazla yük taşıyamazve koparak kırılır.Gevrek
malzemeler için çekme dayanımı,statik zorlama şartlarında dayanım sınırı olarak
kabul edilir.
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ġekil 1.5 : Az karbonlu bir çeliğin çekme deney grafiği [8].
1.3.1.3 Süneklik ,gevreklik
Kopma durumunda numunede meydan gelen uzama miktarının ilk boya oranına
kopma uzaması denir.Kopma uzaması ,malzemelerin süneklilik özelliklerinin bir
ölçüsüdür.Kopmadan önce belirli bir uzama gösteren (% 5 kopma uzaması sınır
kabul edilmektedir)malzemelere sünek malzeme ,göstermeyen malzemelere gevrek
malzeme denir[8].
1.3.2 Ön gerilme verilmemiĢ cıvatanın statik çekme gerilmesi ile zorlanması
Şekil 1.6 daki gibi bir cıvata F kuvveti ile zorlansın ,F kuvveti cıvatayı diş dibinden
hasara uğratmaya çalışır.Cıvatayı zorlayan çekme gerilmesi
(1.1)
Anma Gerilmesi Kesit Alanı:
(1.2)
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M12 cıvata için bu değer hesaplandığında 84.3 mm² çıkmaktadır.
Cıvatanın dayanım değeri
(1.3)
F kuvveti cıvatanın veya somunun dişlereini kesmeye çalışır.Kesilme düzlemi,bölüm
ekseni çapındaki kesitte meydana geldiği kabul edilebilir.Vida dişlerini kesmeye
zorlayan gerilme
(1.4)
Vida dişlerinin kesilmeye göre dayanım değeri
(1.5)
F kuvveti diş yüzeylerini ezmeye çalışır
(1.6)

z:diş sayısı
(1.7)
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ġekil 1.6 : Ön Gerilme Verilmemiş cıvatanın statik Çekme Gerilmesi [9].
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1.4 Cıvata Ġmalat Basamakları
1.4.1 Tel çekme
1.4.1.1 Tanım ve iĢlemin esasları
Plastik şekil verme usullerinden olan haddeleme ile Ø 4-5 mm’ ye kadar olan telleri
imal etmek mümkündür. Ama bundan daha küçük çaptaki teller haddeleme ile
İstenilen hassasiyetle imal edilemezler. Çünkü tellerin kesiti azaldığında soğuma
hızlı olur ve bunun yanında sıcaklıktan dolayı tel yüzeylerinde arzu edilmeyen kav
tabakaları oluşur. Ayrıca sıcak şekillendirmeyle malzemenin mukavemeti büyük
ölçüde düşeceğinden ince kesitli tel kolayca kopacaktır. Tüm bu nedenlerden dolayı
hassas ölçü, iyi yüzey belirli bir mukavemet özelliklerine ancak soğuk şekillendirme
olan tel çekme ile ulaşabiliriz [10].
Tel çekme işlemi sıcak haddelenmiş filmaşin tellerden başlamaktadır. Filmaşin tel
önce matrise zarar vermemesi ve yüzey pürüzlükleri olmaması için ya asitle
yıkanarak veya mekanik yolla soyulup cürufu dökülerek temizlenmektedir. Kuru
çekmede yağlayıcı olarak gres veya sabun tozu, ıslak çekmede ise yağlayıcı sıvı
kullanılır. Tel çekme işlemi Şekil 1,7’de gösterilmiştir[11].

ġekil 1.7 : Şematik Tel Çekme [11].
Şekil 1.8’ de telin istenilen çapa getirilinceye kadar, sürekli olarak ardışık
matrislerden geçirilmesi görülmektedir. Her bir matrisin ve ardışık matrislerin çapları
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materyalin giriş çapından küçüktür ve telin kesiti her bir matristen geçtikçe
küçülmektedir. Teorik olarak, tel çekme işlemi, hiçbir materyalin atılmasının
istenmediği atık sız bir işlemdir. Bu nedenle, telin hacmi çekilse bile aslında aynı
kalırken, telin boyu uzamakta veya sünmektedir. Pratikte, çekilmiş materyale ve
yağlama

koşullarına

bağlı

olarak

mekanik

özelliklerde

farklılıklara

rastlanmaktadır.Metale uygulanan redüksiyona bağlı olarak, ara tavlamalara ihtiyaç
duyulmaktadır.

ġekil 1.8 : Telin Matristen Geçişi [12].
Tel çekme işlemi metal şekillendirilirken ısı uygulanmadığı için soğuk
şekillendirme olarak adlandırılmaktadır. Ancak, tel daha küçük çaplara çekilirken
soğuk şekillendirmeye bağlı olarak kangal demirinin özellikleri değişirken sıcaklık
da artmaktadır.
Tel çekme işlemi için, çekme makinesi, tel, yağlayıcı ve matris gereklidir. Kullanılan
yağlayıcının tipine göre; su veya sıvı yağ kullanılırsa ıslak, kuru tip yağlayıcılar
kullanılırsa kuru tel çekme olarak adlandırılır.
Tel çekme iĢlemi hazırlıkları
1.Adım: Önce filmaşinler kangal halinde hammadde olarak getirilir. Üzerleri paslı
olduğu için, bu pasların giderilmesi gerekir. Paslı haldeyken çekme yapılırsa kalıp
aşınması meydana gelir. Ayrıca çıkan ürünün yüzeyinde kusurlar oluşur. Pas ya
mekanik yolla ya da kimyasal yolla giderilir. Mekanik yolla pas gidermede
birbirine dik iki makara üzerinde kıvrılan yüzeyindeki oksit çatlatılır. Daha sonra tel
metal fırçalar arasından geçirilerek tel temizlenir. Diğer bir mekanik yöntem ise
metal bilye püskürtmektir. Böylece pastan kurtulunmuş olunur [13].
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ġekil 1.9 : Mekanik pas giderici[13].
Kimyasal iĢlemle (dekapajla) oksit giderme ise sülfirik asit (H2SO4) ve hidroklorik
asit (HCl) banyolarında yapılır. Filmaşin kangalları asit banyolarına daldırılır. Pas
tabakasının kalınlığına ve banyonun asitlik °Csine göre belli bir süre banyoda tutulur.
Banyoda fazla kalırsa asitteki hidrojen çeliğe nüfuz eder ve çeliği kırılgan yapar.
Banyodan gereğinden az kalırsa pas çıkmaz [13].

ġekil 1.10 : Filmaşinin Asit Banyosuna Alınması [13].
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2.Adım: Yıkama İşlemi: Banyodan çıkartılan kangallar sıcak veya soğuk suda iyice
yıkanarak asit kalıntılarından temizlenir
3.Adım: Kireç banyosuna Daldırma: Kireç banyosuna daldırılan kangallar böylece
son asit kalıntılarını da kireçle nötralize etmiş olurlar. Bu yüzey paslanmalarına engel
olur. Bazen fosfat banyosuna da daldırılırlar. Böylece korozyona karşı iyi bir
koruyucu tabaka elde edilir.
4.Adım: Kireçli veya fosfatlı filmaşinler su ile tekrar yıkanırlar ve 100 C lik
fırınlarda kurutulurlar. Böylece filmaşinler çekime hazır hale getirilirler [13].
1.4.1.2 Çekme matrisleri
Matris malzemeleri ve imal yöntemleri
Tel çekme işleminde belli bir mukavemeti ve sertliği olan çelik malzeme matristen
geçirilmek suretiyle istenilen çapa düşürülmektedir. Matris çekirdeğinin fiziksel ve
mekanik özellikleri aşağıdaki gereksinimleri karşılaması istenmektedir.


Yüksek sertlik dayanımı



Yüksek darbe dayanımı



Yüksek aşınma dayanımı



Düşük sürtünme katsayısı

Matris çekirdeklerinin üretiminde kullanılan materyaller aşağıda verilmektedir.


Sinterlenmis karbürler



Doğal elmaslar



Sentetik elmaslar

Matris malzemesi olarak genellikle tungsten karbür kullanılmaktadır. Ancak, matris
yapımında bağlayıcı eleman olarak da belirli bir oranda kobalt kullanılmaktadır.
Matris çekirdeği, tungsten karbür ve kobaltı toz halde belirli oranlarda karıştırmak ve
daha

sonra

vakum

altında

yüksek

sıcaklıkta

sinterlemek

suretiyle

imal

edilmektedir[14,15].
Sertliği, yoğunluğu ve basma mukavemeti sertleştirilmiş çeliklerden bile daha
yüksek olan tungsten karbür matris yapımı için ideal bir malzemedir ve Şekil 1.12 de
tungsten karbür çekme matrisleri verilmektedir. Genleşme katsayısı ise çeliğin yarısı
14

kadardır. Dolayısıyla tel çekme işlemi sırasında varılan yüksek sıcaklıklarda matris
deforme olmamaktadır. Ayrıca, tungsten karbürün cüruf tozu gibi yabancı
maddelerin aşındırmasına karsı dayanımı oldukça yüksektir ve muhtelif denemelerde
çeliklerin elli katına çıktığı gözlenmiştir. Tungsten karbür yüzeyini çok yüksek bir
hassasiyette işlemenin mümkün olması da ayrıca avantajdır. Bu özelliklerden dolayı
da matris ömrü uzamakta ve telin çizilme riski azalmaktadır [14].

ġekil 1.11 : Çekme matrisleri ve yardımcı elemenlar [16].
Matris profilinin kısımları
Bir matris, esas itibariyle beş ayrı kısımdan oluşur. Bu kısımlar Şekil 1.12.’ de
gösterilmiştir [10].
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ġekil 1.12 : Matris Dizaynı [10].
1.4.1.3 Çekme sırasında kullanılan yağlayıcılar
Yağ yerine sabun bileşikleri kullanılmaktadır. Sabunların görevleri haddeyle tel
arasında ara katman oluşturarak sürtünmeyi minimuma indirgemektir. Tel, hadde
kutusundaki toz halindeki yağlayıcılardan geçerken göreceli olarak ufak bir miktar
sabun, yüzeye nüfuz etmekte ve matrise tel aracılığıyla taşınmaktadır. Tel çekme
işlemi sırasında meydana gelen ısı ve basıncın etkisiyle sabun, telin diş yüzeyine
sıvanarak ince plastik bir film oluşturmaktadır. Bu tabaka, metalin metale temas
etmesini

engellediği

gibi

sürtünmeyi

azaltarak

telin

çekilmesini

de

kolaylaştırmaktadır[17].
Hadde sabunun görevleri yalnızca yüzeyleri birbirinden ayırmak ve yüzeyler
arasındaki sürtünmeyi azaltmak değildir. Her ürün için tel çekme işleminden sonra
telin üzerinde farklı bilesimde ve miktarda bir sabun tabakası oluşması arzu edilir.
Bir başka deyişle, hadde sabunun görevlerinden birisi de teli, çekildikten sonra tabi
tutulacağı islere hazırlamaktır [18].
1.4.1.4 Tel çekme makineleri
Metal bir malzemenin matris veya hadde olarak adlandırılan ve üzerinde bir (veya
daha fazla) delik bulunan bir takımdan çekilerek uzatılmasına çekme denir. Çekme
kuvveti matrisin çıkış tarafından uygulanır. Matris toz veya sabun kutusu adı verilen
bir kutuya yerleştirilir ve su ile soğutulur. Şekil 1.13.’ de su ile hadde soğutma işlemi
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gösterilmiştir. Metalin kesiti genellikle dairesel ise de daha başka kesitler de
çekilmektedir.

ġekil 1.13 : Su İle Hadde Soğutma [16].
1.4.2 Presleme (cıvata basını basmak için)
1.4.2.1 Yığma dövme
Bu dövmenin özelliği, kapalı kalıpla yatay preslerde işlemin yapılmasıdır. Cıvata,
perçin, çivi, vida, çubuk gibi başı yığma ile şekillendirme gerektiren parçalara
uygulanır.

ġekil 1.14 : Vida Çekmek İçin Hazırlanmış Muhtelif Perçinler [19].
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ġekil 1.15 : Cıvata Başı İçin Kafa Şişirme [19].
Farklı geometrilerdeki cıvata, perçin, çivi, vida, çubuk gibi başı yığma ile
şekillendirme gerektiren parçalara uygulanır.

ġekil 1.16 : Çeşitli Cıvata Kafası Kalıpları[19].
Cıvata imalatinde dövme makinelerine aynı zamanda perçin makinesi de denir.
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Birkaç tipi vardır:
2 İstasyonlu Mak. ; 1. istasyonda çeliğe vurulan ilk darbe ile baş kısmı şekillenmeye
başlar ve armut şekli adı verilen bir yapı oluşur. 2. istasyonda gelen 2. darbe ile
cıvata başı son halini alır. Cıvata başı imal edeceğimiz 6 köşe ölçülerine göre
meydana getirilir.
3.İstasyonlu Mak. ; 2 istasyonlu makinaya 6 köşe çapaklama makinasının ilavesiyle
oluşur. Bu makina taşlama yöntemi ile cıvatanın 6 köşesini oluşturur. Çapağı bir
tarafa cıvatayı bir tarafa ayırır.
4 İstasyonlu Mak. ; Daha çok deformasyon isteyen, zor şekillenen parçaların
imalatında kullanılır. Bu parçalara şekil vermek zor olduğundan 3 vuruş yetmez.
Örneğin kademeli bir cıvata...
5 İstasyonlu Mak. ; Çok karışık parçalar için kullanılır. Bu makina ile bir boru bile
yapılabilir.
6 İstasyonlu Mak. ; Bu makina yeni çıkmıştır. Diğerlerine göre çok fonksiyonel olan
bu makina ile parça üretimi yapılır[20]
1.4.3 Ovalama (DiĢ açma)
Ovalayarak vida imalatı; keserek vida imalatında olduğu gibi malzemenin koparılıp
uzaklaştırılması yerine, parçayı ezerek vida şeklini verme prosesidir. Bu proseste,
başlangıçtaki yuvarlak çelik parçanın çapı, vida dış çapından daha küçüktür. Örnek
olarak; 1" çapında bir vida çapı için 0,912"lik bir yuvarlak çelik çubuk kullanılır .
Pitch çapı (bölüm dairesi çapı) adını verdiğimiz bu çap; max ve min vida dişi
çaplarının ortalaması olan bir çaptır. Cıvata, set halinde karşılıklı çalışan ovalama
kalıpları arasında döndürülür. Çelik çubukta malzeme akarak yer değiştirir ve vida
formu üretilir. Üretilen vidanın tam çapı 1"dir. Fakat başlangıçtaki çubuk çapı
0,912"dir [21].

19

ġekil 1.17 : M10 Cıvata İçin Kesme ve Ovalama Perçin Çaplarının Görünüşü.
Ovalama işlemi esnasında oluşan deformasyon sertleşmesi bu yolla açılan vidaları
daha mukavemetli yapar. İlave olarak, kesme yolu ile vida imalatında tanelerin tabii
yapıları kesilirken, ovalamada yeniden forma sokulur: Böylece yapısal bütünlük
açısından, ovalama yöntemi daha üstün olur [21].

ġekil 1.18 : Ovalama ve kesme yöntemi ile açılmış vida dişi örnekleri.
Ovalama yöntemi ile daha kısa zamanda çok iş yapılır, Ovalanmış cıvatalar için daha
küçük çaplı yuvarlak parçalar kullanıldığından, ağırlıkları daha azdır. Bu ağırlık
azalması malzeme fiyatını, galvanizleme fiyatını, ısıl işlem fiyatını, kaplama fiyatını,
nakliye fiyatını ve diğer ağırlıkla ile alakalı tüm işlemlerin fiyatını düşürür. Soğuk
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uygulanan vida dişi açma işlemi; açılan vidaları daha dirençli yapar. Ovalanan
vidalar, ovalama işleminin bir etkisi olarak daha parlak olduğundan daha düzgün
yüzeyli görünürler.Dezavantajlar: Maksimum çapları ve maksimum vida uzunlukları
sınırlıdır. Vida dişi bölüm dairesi çapı, belirli malzemeler için sınırlıdır. Ovalanmış
vidalar, kesilerek açılmışlardan % 20 daha güçlüdürler. Bu daha çok tanelerin
kesilmemiş, kıvrılmış olmasındandır [21].
1.4.3.1 Ovalamanın avantajları
Talaşsız soğuk işlem yaparak vida ovalama başlıkları kullanarak açılan vidalar,
diğer yöntemlerle açılan vidalara aşağıdaki üstünlükleri sağlarlar.Takım ömrü daha
uzun, ovalama hızı daha yüksektir. Kesilerek açılan vidaların mukavemetinden % 20
daha güçlü vidalar elde edilir.Soğuk şekil vermede kalıplarda hiç aşınma yoktur ve
kalıplar faydalı ömür aralığında çalışmaktadırlar. Ortaya çıkan son vida ürünü ilk
vida ürünü kadar iyi ve hassas olacaktır.Soğuk şekil vererek üretilen vidalarda
mükemmel bir içyapı, düzgün ayna gibi görüntü ve hayli yüksek mukavemet için
iyileşmiş bir tane yapısı oluşur.Ovalama işlemi, vida oluşturmak için malzemeyi
yukarı ve dışa doğru akmaya zorlar. Çünkü vida malzemenin yukarı ve dışa doğru
malzeme akışıyla şekillenir. Hazırlanan ovalanacak parça, kesme için hazırlanan
parçadan daha küçüktür. Bu malzeme tasarrufu sağlar.Vida ovalama için uygulama
şartı, vida kesme için olan uygulama şartından daha zor olur. Vida ovalamanın
kullanıldığı yerler vida kesme yönteminin kullanıldığı yerlere göre üstün pek çok
avantaj sunabilir [21].
1.4.3.2 Ovalanacak malzemelerde aranacak özellikler
Ovalama yöntemi uygulanacak malzemede üç önemli özellik büyük önem taşır


Ovalanabilme kabiliyeti



Pullanma



Ovalama izi

Ovalanabilme kabiliyeti
Ovalanabilme kabiliyeti dendiği zaman ovalanacak malzemeler kalıplar arasında
soğuk şekillendirmeyle akmaya zorlandığında bu malzemenin direnci anlaşılmalıdır.
Malzemelerin ovalanabilme kabiliyetleri için ovalanabilme indeksi terimi kullanılır.
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Şöyle ki ovalanabilme indeksi 1,00 olan bir çelikte ovalama kalıpları ile yaklaşık
30000 m uzunluğunda ovalama yapabilirken ovalanabilme indeksi 0.5 olan bir
çelikte aynı şartlarda yaklaşık 3000 m uzunlukta ovalama yapabiliriz. Buna
dayanarak şunu söyleyebiliriz. Çeşitli metallerde vida formunu vermek için
uygulamamız gereken güç metallerin ovalanabilme indeksi ile ters orantılıdır.
Örneğin dökme demirin ovalanabilme indeksi düşük olmasına karşı istenen gücün
yüksek olması gibi [22].
Pullanma
Pullanma ovalanacak malzemenin kesme mukavemeti ile alakalıdır. Çelik ve
pirinç gibi malzemelerde Pb ve S olması, ovalama esnasında pullanmaya karşı
hassasiyeti artırırlar. Pullanma ovalanmış vida dişi yüzeyinde “susuzluktan çatlamış
tarla görüntüsü ”nün oluşmasıdır. Kükürt içeren çelikler içerisindeki % S oranına ve
yapılacak soğuk işlem °C sine bağlı olarak ovalanabilirler. Kükürt ,kesme işleminde
islenebilirliği artırırken, soğuk şekil verme işleminde pek arzu edilmez. Kükürt
ihtivası % 0.13 ü aşmamalıdır. Daha yüksek oranlar, daha yüksek ovalama basıncı
gerektiren aşırı sert kükürt inklüzyonlarına sebep olurlar. Bunlar, soğuk şekil
vermeye karşı direnirler. Kalıp Ömrünü azaltır, pullanmaya sebep olurlar. Bazen de
kalıbın kırılması ile sonuçlanabilirler.
Pb içeren yumuşak ve dövülebilir haldeki çelikler, doğal olarak ovalanabilme
kabiliyeti olan çelik olarak düşünülür. Pb, tezgâhta arzu edilen islenme kabiliyetini
artırırken, Soğuk şekil verme için çok uygun değildir. Yumuşaklığa neden olan Pb,
tezgâhta kesik kesik işlemeye sebep olur, bu ise kalıp yüklerinin değişken olması
anlamına gelir. Bu tür yüklemeler kalıp ömrünü zayıflatır bu nedenle Pb %0.1 den
fazla olmamalıdır. Bakır ve alaşımları Pullanmaya karşı hiç hassasiyet göstermezken,
otomat çelikleri ve kesik kesik talaş çıkartan özel çelikler, pullanmaya karşı aşırı
hassas malzemelerdir. Diğer tüm metal ve alaşımlar pullanmaya karşı az miktarda
hassas olan malzemeler grubundadırlar[22].
Ovalama izi
Ovalama işlemi sırasında, ovalanan malzemenin dişlerinin yanal kısımlarındaki
akma, diş merkezindeki akmasından daha hızlı olursa, dişin tepesinde şekil 1.22 de D
görülen ovalama izi oluşur. Bu kusur, bazen malzeme boyutunun yetersiz oluşundan
da olabilir. Ovalama izi korozif ortamlarda vida ömrünün çabuk kısalmasına neden
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olur. Sünek ve yumuşak malzemeler, biraz sert olan malzemelerden daha derin
ovalama izi gösterirler.
Ovalama yöntemi ile cıvata ve vida dişi imali, mukavemetli, yorulma ömrü yüksek
olan işletme yerleri için cıvata ve saplamalara uygulanır. Ovalanacak malzemelerde
ovalanma kabiliyeti aranır. Ovalanacak malzemenin sertliği HRC 32 den az
olmalıdır. İçerisinde kükürt ve kurşun miktarı belli bir % değeri aşmamalıdır. İşleme
kabiliyetini artıran bu iki element soğuk şekil verme için aynı performansı vermez,
ayrıca malzemede pullanma ve ovalama izi oluşmaması arzu edilir [22].

ġekil 1.19 : Ovalama esnasında oluşan ovalama izinin 4 farklı gösterilişi [22].
Şekil 1.19 A görüntüsü, kalıp yüzeyine değen kısımlardaki akma, is parçasının
merkezindeki akmasından daha azdır. Bu nedenle ovalama izi oluşumu pek olmaz.
Şekil 1.19 B de kalıp yan yüzeylerine değen kısımda ki akma, is parçası
merkezindeki akmayla hemen hemen eşittir. Önemsiz ovalama izi gösterirler. Şekil
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1.19 C de ise düşük C çeliklerde sıkça görülen orta hassaslıkta bir ovalama izi
oluşacak demektir. Şekil 1.19 D de ise ovalama izi vidanın en tepesinde net bir
şekilde belirmiştir. Aşırı hassas bir ovalama izi görüntüsüdür.
1.4.3.3 Düz kalıplarla yapılan ovalama:
Bu ovalama yönteminde iki düz kalıp birbirine göre paralel hareket eder. İki tipi
vardır. Birincisinde kalıplardan birisi sabit diğeri hareketlidir. İkincisinde kalıpların
ikisi de birbirine çapraz şekilde hareket eder.

ġekil 1.20 : Düz kalıplarla yapılan ovalama [23].
Ovalanacak parça besleme aparatı ile kalıplar arası boşluğa ittirilir. Çapraz ve paralel
çalışan kalıpların ileri-geri hareketi ile vida formu iş parçası üzerinde oluşur.
Ovalama esnasında ıs parçasının eksenel hareketi yoktur. Kalıp yüzeyleri arasındaki
mesafe

önemlidir.

Kalıplar

çeşitli

genişliklerde

yapılır.

Maksimum

kalıp

kapasitesinin müsaade ettiği uzunluklara kadar ovalama yapılır. Bu uzunluk öyle
olmalı ki, iş parçasının son dönüsünden önce küçük pürüzlülüklerin giderilmiş
olması gerekir. Çoklu kalıp kullanılarak aynı parça üzerinde vida dişi, dairesel yiv ve
tırtıl gibi birbirinden tamamen farklı şekiller ovalanabilir. Düz kalıplarla üretim hızı,
ürünün boyu ile ters orantılıdır. Söyle ki küçük makinelerin kapasiteleri saatte 10000
- 36000 ürün iken, makine boyutu büyüdükçe kapasite saatte 3000 – 12000 ürüne
inmektedir. Çok daha büyük olan makinelerde 900- 3000 ürüne kadar iner. Düz
ovalama kalıpları, malzeme sertliği HRC 32 den daha sert olan ıs parçalarını
ovalayamazlar. Çok nadir olarak HRC 52 olan çelikler ovalansa da bu her zaman
olmaz [23].
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2. ISIL ĠġLEM
2.1 SertleĢtirme
Sertleştirme; içinde alaşım elemanı olsun yada olmasın, orta ve yüksek karbonlu
çeliklerden mamul sinterlenmiş, preslenmiş, dövülmüş parçalara uygulanır.
Sertleştirme, çeliklere özellik kazandıran en önemli ısı işlemidir. Çelikleri sert ve
aşınmaya dayanıklı yapan bir işlemdir. Sertleştirme, birçok işlem basamağından
meydana gelir.Sertleştirme işlemi, öncelikle çelik parçanın ostenit faz sıcaklığına
kadar ısıtılması ve bu sıcaklıkta belli bir süre tutularak uygun bir ortamda hızla
soğutulması işlemidir. Ostenit sıcaklığında tutma süresini çelik parçanın ostenit fazda
homojen bir yapıya ulaşması belirler ve bu süre çeliğin kimyasal bileşimine bağlı
olarak değişir. Ondan sonra su verilerek sertleştirilir. Bu suretle çelik cam sertliğinde
fakat gevrek ve kırılmaya karşı duyarlı olur. Bundan dolayı iş parçası bunu takiben
ısıtılır ve ondan sonra havada serbest olarak soğutulur. Çelik bu surette kendi
kullanma sertliğine erişir.Ostenit faz sıcaklığında homojenliği sağlamak için yeterli
süre bekletilmiş çelik parça, yüksek hızla soğutulursa martensite dönüşür.
Sertleştirmenin ana gayesi minimum soğuma hızında tamamen martensit yapı elde
etmektir. Tamamen martensit yapı verecek minimum soğuma hızına kritik soğuma
hızı denir. Kritik soğuma hızı çeliğin kimyasal bileşimine ve ostenit tane
büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Sertleştirme işlemi sonunda elde edilecek
mikroyapı ile, sertlik ve dayanım değerleri sertleştirme işlemindeki soğutma hızına
bağlı olarak değişir. Eğer çelik parça, kritik soğutma hızından daha süratli
soğutulursa sonuçta yüksek sertlikte sadece martensit yapı elde edilir. Fakat eğer,
parçaya uygulanan soğutma hızı kritik soğutma hızından daha yavaşsa ostenitin bir
kısmının veya tamamının ferrit ve perlit dönüşmesiyle sonuçta yapıda martensit
miktarı azalacak ve sertlik değeri düşecektir. Parçanın soğuma hızı ile kritik soğuma
hızı arasındaki fark büyüdükçe ostenitin ferrit ve perlite dönüşüm miktarı artacak
buna bağlı olarak sertlikte düşecektir.
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Sertleştirmede soğutma ortamı olarak en çok su ve yağ, özel durumlarda ise hava
kullanılır. Ayrıca başka değişik sertleştirme işlemleri de vardır bunlar; nitrürleme,
yüzeye bor emdirme, indüksiyon akımıyla sertleştirme yöntemleridir.
Sertleştirmeye etki eden bazı faktörler vardır. Bunlar;
1-) Sertleştirme (ostenitleme) sıcaklığı
2-) Ostenitin homojenliği
3-) Sertleştirme ortamının cinsi
4-) Sertleştirme ortamının sıcaklığı
5-) Parçanın yüzey şartları
6-) Parçanın boyutları
7-) Alaşım elementlerinin cins ve miktarı [24].
SertleĢtirme (Ostenitleme) sıcaklığı
Bir seri deneylere dayanarak her bir grup çelik için sertleştirme sıcaklık aralığı
saptanmıştır. Su verme aralığı adı verilen bu sıcaklık aralığı, maksimum sertlik ve
aynı zamanda ince tane yapılı bir çelik yapısı oluşturacak şekilde seçilir. Ötektoid altı
çelikler için önerilen sıcaklık aralığı A3 çizgisinin 10-15 °C üzerindedir. Ötektoid
üstü çelikler için sertleştirme sıcaklığı genellikle Acm ile A3,1 çizgileri arasındadır.
[24].
Ostenitin homojenliği
Ostenitin homojenliğinden kastedilen her ostenit tanesinin aynı oranda karbon
içermesidir.Bir ötektoid altı çeliği sertleştirme amacıyla ısıtmaya başlayalım.
Sıcaklık A1 çizgisine eriştiğinde perlitler ostenit taneciklerine dönüşür. Bu
tanecikler % 0,80 karbon ihtiva eder. Isıtmaya devam ettiğimizde ötektoid öncesi
ferritler ostenite dönüşür ve bunlar perlitten oluşan ostenit tanelerine göre daha az
karbon ihtiva ederler. A3 çizgisine ulaşıldığında yapı ostenit olur, fakat taneler farklı
oranlarda karbon ihtiva eder. Böyle bir yapı hızla soğutulduğunda düşük karbonlu
ostenit martensite dönüşmez, yüksek karbonlu ostenit ise martensit yapıya dönüşür.
Bu durum farklı sertlik değerlerine sahip, homojen olmayan yapıya neden olur.
İstenilmeyen böyle bir durumdan kaçınmak için çelikler sertleştirme sıcaklığında
belli bir süre bekletilir.
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Bekletme süresi çeliğin et kalınlığına ve alaşım elementlerine bağlı olarak seçilir ve
genellikle çeliğin her mm kalınlığı için 1 dakika alınır. Bu süre sade karbonlu
çelikler ve düşük alaşımlı için geçerlidir. Yüksek alaşımlı çeliklerde alaşım
karbürlerinin dönüşümleri daha geç olduğu için bekletme süresi bu tip çeliklerde
daha fazla alınmalıdır [24].
SertleĢtirme ortamının cinsi
Çelik parçasının soğutulması üç safhada gerçekleşir.
Birinci safhada, düşük sıcaklıktaki soğutma ortamıyla temasa geçen yüksek
sıcaklıktaki çelik parçanın yüzeyinde, ince bir buhar tabakası oluşur. Bu tabakanın ısı
iletimi çok düşük olduğundan, parça ısısının soğutma ortamına geçişi çok yavaştır.
Bu sebepten birinci safha boyunca soğuma hızı oldukça düşüktür.
İkinci safha, parça yüzeyindeki buhar tabakasının bozulmasıyla başlar. Bu safhada
yüzeyde şiddetli kaynama meydana gelerek, çelik parçanın sıcaklığı hızla düşer.
Soğumanın en hızlı olduğu bölüm bu safhadır.
Üçüncü safha, parça yüzey sıcaklığının soğutma maddesinin kaynama sıcaklığına
ulaşmasıyla başlar. Parça yüzeyinde kaynama durmuştur ve soğutma ısı iletimi
şeklinde olur. Bu safhada soğuma hızı tekrar yavaşlamıştır.
Aşağıda azalan soğutma şiddetlerine göre soğutma ortamları sıralanmıştır. Bunlar;


Tuzlu su



Su



Tuz banyosu



Yağ



Hava

Şekil 1.24 de yukarıdaki soğutma ortamları kullanılarak 12 mm çapındaki paslanmaz
kalitedeki çelik çubuk parçalarının merkezleri için elde edilmiş soğuma eğrileri
verilmiştir. Eğrilerin incelenmesinden her soğutma ortamının karakteristik soğutma
safhalarına sahip olduğu görülmektedir. Parçalar belli sıcaklıklardaki soğutma
ortamlarında hareketsiz olarak soğutulmuşlardır.
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ġekil 2.1 : 12 mm çap ve 60 mm boyundaki paslanmaz çelik çubuğun çeşitli
soğutma ortamlarında elde edilmiş soğuma eğrileri [24].
SertleĢtirme ortamının sıcaklığı
Su için uygun sıcaklık (20-40 °C), yağ için (50-80 °C) arasındadır. Sıcaklık sürekli
olarak kontrol edilmelidir. Yağ sıcaklığını artırmak için, su verme işlemi öncesi bazı
sıcak çelik parçalar banyoda soğutulurlar. Sertleştirme sırasında yüksek sıcaklıktaki
çelik parçanın ortam sıcaklığını yükseltmemesi için ortam hacminin yeterli miktarda
olması gerekir. Soğutma hızını artırmak ve ortam sıcaklığını sabit tutmak için sıvı
ortamın karıştırılması sağlanmalıdır. Ayrıca çelik parça sıvı ortam içinde hareket
ettirilmelidir. Böylece, parça yüzeyinde oluşacak olan buhar tabakası etkili bir
şekilde giderilerek soğuma hızı artırılmış olur. Şekil 1.25 de su banyosunda
sertleştirilen paslanmaz çeliğin 25 ve 50 °C için elde edilen soğuma eğrileri, ve Şekil
1.26 de yağ banyosunda 50 °C'de parça hareketinin soğuma hızına etkisi
görülmektedir.
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ġekil 2.2 : Soğutma ortamında farklı sıcaklıkların (25 ve 50 °C) soğuma
hızına etkisi. Soğutma ortamı su ve parçalar hareketsizdir[24].

ġekil 2.3 : Soğutma ortamı içinde parça hareketinin soğuma hızına etkisi.
Soğutma ortamı 50 °C'de yağdır[24].
Parçanın yüzey Ģartları
Çelik parça ostenitlemek için ısıtılırken, fırın atmosferinde bulunan su buharı ve
oksijen tufal oluşumuna neden olur. Tufal, parça yüzeyindeki oksit tabakasıdır. İnce
tufal tabakasının soğuma hızına etkisi azdır. Anca kalın bir tufal tabakasının (0,1
mm’den kalın), parçanın soğuma hızına azaltıcı yönde önemli etkisi vardır. Bu
sebepten tufal oluşumunu azaltmak veya tamamen önlemek için pratikte değişik bazı
yöntemler kullanılır. Bunların başlıcaları şu şekilde sıralanabilir.
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Dökme demir talaşı: Çelik parça bir kutuda dökme demir talaşında gömülerek fırına
yerleştirilir. Fırın atmosferindeki oksijen öncelikle dökme demir talaşıyla reaksiyona
girerek çelik parçasına ulaşmadan harcanmış olur.
Koruyucu atmosfer: Fırın atmosferinde çelikle reaksiyona girmeyecek gaz karışımı
oluşturulur. Bu amaçla hidrojen, parçalanmış amonyak veya özel jeneratörlerde
metan, propan gibi hidrokarbonların kısmen veya tamamen yanması sonucu elde
edilmiş gazlar kullanılır.
Nötr tuz banyoları: Çelik parçanın ostenit faz sıcaklığına ısıtılması, sıvı haldeki nötr
tuz banyosu içinde yapılır.
Bakır kaplama: parça yüzeyi çok ince bakır tabakasıyla kaplanarak tufal oluşumu
önlenir. Bu metot, eğer işletmede bakır kaplama tankları mevcut ise ekonomik olarak
kullanılır [24].
Parçanın boyutları
Çelik parçanın sadece yüzeyi sertleştirme ortamıyla temas ettiğinden, parça yüzey
alanının kütlesine oranı önemlidir. Bu oran parçanın soğuma hızını belirleyen önemli
bir faktördür. Oran parçanın geometrik şekline yakından bağlıdır ve oranın büyümesi
soğuma hızını artırır. Küresel parçalar için bu oran fazlaca önemli değildir. Tellerde
ve ince levhalarda yüzey alanının kütleye oranı büyük olduğundan, yüksek soğuma
hızı elde edilir. Aynı sertleştirme koşullarında, küçük parça büyük parçadan daha
hızlı soğuyacaktır. Şekil 1.24’ de, üç değişik çaptaki silindirik paslanmaz çelik
parçaların merkezleri için elde edilen soğuma eğrileri görülmektedir.
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ġekil 2.4 : Parça Ebadının Soğuma hızına etkisi, soğutma ortamı 50 °C’de
yağdır [24].
AlaĢım elementlerinin cins ve miktarı
Alaşımsız karbon çeliklerinin sertleşme derinlikleri az olduğundan bu tip çelikler
hızlı bir soğutma ortamında soğutulurlar. Bu nedenle hep suda su verme işlemi
uygulanmak zorundadır. Ancak küçük ve ince kesitli olanlara yağda su verilebilir.
Karmaşık biçimli olanlarda ısıl gerilimler oluşur. Büzülme ve çatlamalara neden
olabilir. Bu nedenle alaşım elementleri çeliklerin sertleşebilirliklerini artırır. Alaşım
elementi toplamı ve özellikle krom, vanadyum, molibden, volfram gibi elementler
arttıkça sertleşme derinliği artar [24].
SertleĢtirmede dikkat edilmesi gereken hususlar
Sertleştirme işleminde başarı sağlayabilmek için dikkat edilmesi gereken hususları
şöyle sıralayabiliriz:
- Sertleştirilebilecek iş parçası üzerinde bulunan yağ, is, gres ve oksit gibi yabancı
maddeler ısı işleminden önce bir tel fırça veya başka yollarla giderilmelidir. Yabancı
maddeler, çeliğin sertleşmesini engeller ve bölgesel yumuşak noktaların kalmasına
neden olurlar.
- Bazı uygulamalarda delik, kanal, büyük kesit değişimlerinde görülen çatlama ve
çarpılmaları önlemek için tıkama yoluna gidilir. Bunun için genellikle ateş
toprağından yapılmış çamur kullanılır. Vidalı delikler vidalarla da tıkanabilir.
- Oksitlenme ve yanmayı önlemek için ısıl işlem, atmosfer kontrolü sağlanmış olan
fırınlarda yapılmalıdır. Tuz banyoları en uygun tavlama ortamlarıdır. Tuz banyosu
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yoksa ve tav fırınında atmosfer kontrolü sağlanamıyorsa iş parçasının üzeri
oksitlenme ve yüzeyin karbonunun yanmasını önlemek için ateş çamuru ile
sıvanmalıdır. Bu durumda ısıl işlem en kısa sürede bitirilmelidir.
- Parçalarda iç gerilimlerin ve çatlamaların olmaması için uygun sertleştirme sıvıları
kullanılmalıdır. Dengeli soğutma yaratmak için sertleştirme sıvısının karıştırılması
zorunludur.
- İş parçaları, su verme tanklarına uzun eksenine paralel daldırılmalıdır. Değişik
kesitli parçalar önce kalın tarafları ortama girecek biçimde daldırılmalıdır. Bükülmüş
biçimliler, içbükey yanları alta gelecek biçimde daldırılmamalıdır; oluşacak buğu
kaçamağından sertleşmeyi önler.
- İş parçaları, fırından işe uygun ve sivri uçlu kıskaçlarla alınmalıdır. Fırından alma
ile su verme tankına daldırılıncaya kadar fazla zaman geçmemeli ve iş
soğumamalıdır [24].
SertleĢebilirlik
Sertleştirme işlemi sonunda, bir çelik parçasının yüzeyinden çekirdeğine doğru
yarıçapı boyunca sertliğinin ne kadar ilerlediği o çeliğin sertleşebilirliğine bağlı
olarak değişir. Eğer sertlik derinlemesine ilerlememişse böyle bir çelik için düşük
sertleşebilirliği olan çelik ifadesi kullanılır.Çeliğin sertleştirme sonrası kazanacağı
sertlik, satın alımındaki tercih faktörlerinden en başta gelenidir. Bu sebepten çeliğin
sertleşebilirliğini belirleyen bir deneye ihtiyaç vardır. İşte bu amaçla, bir uçtan
soğutularak sertleşebilirlik veya diğer yaygın adıyla Jominy deneyi uygulanır. Uygun
ostenit sıcaklığında homojen olarak 30 dakika ısıtılır ve fırından alınarak en fazla 5
saniye içinde deney cihazına yerleştirilerek alt düzeyine su püskürtülür. Su
püskürtme zamanı en az 10 dakikadır. Parça, deney cihazında en az 10 dakika
soğutulduktan sonra alınarak, uzunluk ekseni boyunca Rockwell C sertlik ölçümleri
yapılır.Değişik soğuma hızlarına bağlı olarak oluşan yapıların analizinden, hangi
noktanın daha hızlı soğuduğu anlaşılabilir. Sertleşebilirlik genellikle sertlik değişimi
cinsinden tarif edildiğinden, çelik cinsine bağlı olarak sertlik değişimi aynı zamanda
mikroyapı değişikliği olarakta görülebilir. Genel olarak alaşım elementleri perlit,
beynit dönüşümlerini geciktirerek sertleşebilirliği artırır. Böylece daha düşük soğuma
hızlarında martensit dönüşümü artar.
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Şekil 1.25’ de % 0,40 karbonlu fakat değişik miktarlarıyla alaşımlandırılmış
çeliklerin sertleşebilirlik eğrileri gösterilmiştir.

ġekil 2.5 : Üç değişik kalite çelik için Jominy deneyinden elde edilen
sertleşebilirlik eğrileri[24].
2.2 MeneviĢleme (Temperleme)
Sertleştirme sırasında oluşan martensit yapı birçok uygulama için fazlasıyla sert ve
gevrek olup darbe direnci ve dövülgenliği düşüktür. Aynı zamanda hızlı soğuma
sonucu parçada yüksek gerilimler meydana gelir. Bu nedenle, hem parçanın
gevrekliğini gidererek tok bir yapı kazandırmak hem de iç gerilimlerini azaltmak
amacıyla menevişleme (temperleme) adı verilen ısıl işlem uygulanır.
Menevişleme, su verilip sertleştirilmiş çeliklerin ötektoid sıcaklığı (723 °C) altındaki
sıcaklıklarda belli bir süre ısıtılması işlemidir. Menevişleme esnasında kristal kafes
içinde hapsedilmiş karbonun bir bölümü ayrılarak serbest karbür tanecikleri
oluştururken martensit yapı da ferrite dönüşmeye çalışır. Bu dönüşümler
menevişleme

sıcaklığı

yükseldikçe

hızlanır.

Düşük

sıcaklıklar

parçayı

yumuşatmadan gerilmeleri alır. Sıcaklık yükseldikçe parçanın sertliği ve mukavemeti
düşerken daha tok ve sünek olur. Tüm bu özellik değişmeleri, zamanla bağlantılı
oluşur.
Bir çeliğin menevişlenmesi esnasında mekanik özelliklerdeki değişmeler, kısmen iç
gerilerlin azalması sonucu ise de, esas değişmeler ısıtma esnasında mikroyapıda
meydana gelen olayların sonucudur. Bu değişmeler, temel olarak menevişleme
sıcaklığına bağlıdır, fakat aynı zamanda karbon ve alaşım miktarı, meneviş
sıcaklığında bekleme süresi ve başlangıçtaki yapının karakteri gibi birçok faktör rol
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oynar. Değişimler genel olarak, meneviş sıcaklığına gelindiğinde daha hızlı, bekleme
esnasında ise oldukça yavaş seyreder.
Sertleştirilmiş çelikler menevişlendiğinde, çekme dayanımı ve akma sınırı düşük
meneviş sıcaklıklarında pek az artma

gösterebilir, ancak artan meneviş

sıcaklıklarında sertlikte olduğu gibi devamlı düşme gösterirler. Buna karşın,
malzemenin şekil değişebilirlik karakteristikleri olan kopma uzaması, kesit daralması
ve çentik darbe dayanımı, meneviş sıcaklığı arttıkça artar. Meneviş kırılganlığı
gösteren çeliklerde, kırılganlığın meydana geldiği meneviş sıcaklıklarında tavlama
yapılırsa ya da bu sıcaklık bölgesinden yavaş soğuma ile geçilirse, şekil değiştirme
karakteristiklerinde büyük düşme görülebilir.
Menevişleme işleminde, sertlik ve çekme dayanımına nazaran akma sınırının
düşmesi daha azdır. Çökelerek dağılmış ince karbürler, kayma düzlemlerinin
hareketini engellediğinden, bu durum özellikle yüksek meneviş sıcaklıklarında ortaya
çıkar. Düşük meneviş sıcaklıklarında düşme, sertlik ve çekme dayanımı ile aynı olur.
Artan meneviş sıcaklığı ile akma sınırında düşme devam ederken, artan şekil
değişebilirlikle birlikte elastiklik sınırında da iyileşme görülür.Şekil1.26’ da değişik
menevişleme sıcaklığı aralıklarında çelik yapısında meydana gelen dönüşümler
gösterilmiştir [24].
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ġekil 2.6 : Çeşitli meneviş sıcaklığı aralıklarında meydana gelen dönüşüm
yapıları [24].
2.2.1 Islah iĢlemi ve uygulanması
Sertleştirme ve meneviş (genellikle yüksek sıcaklıktaki) olayları birbiri peşi sıra
uygulandığında ıslah işlemi olarak adlandırılır. Islahta seçilen meneviş sıcaklıkları,
sertleştirilmiş duruma nazaran sertlikte önemli ölçüde düşme yapar. Islah işlemi,
yalnızca konstrüksiyonlarda kullanılan yapı çeliklerine (ıslah çelikleri) değil, bazı
takım çeliklerine de uygulanabilir. Uygun ıslah işlemi yapabilmek için, sertleştirme
sıcaklığının doğru seçilmesi gerektiğinden, çeliğin karbon miktarı ve alaşım durumu
tam bilinmelidir. Malzemede mevcut iç gerilmelerin ısınmada sakınca oluşturmaması
için, çeliğin ostenitleştirme sıcaklığına ısıtılması dikkatlice yapılmalıdır. Sertleştirme
öncesi gerilim giderme ya da normal tavlama yapılması yararlıdır. Ayrıca özellikle
alaşımlı çeliklerde ön ısıtma yapılması da gerekebilir. Ön ısıtma işlemi 400-650 °C
arasındaki sıcaklıklarda tuz banyosunda uygulanabilir.

35

Menevişleme sertleştirmenin hemen ardından yapılmalıdır. Sertleştirilmiş parçalar,
çok büyük gerilmelere sahiptirler. Küçük darbeler, sıcaklık değişimleri sonucu pek
az gerilme artırıcı faktörlerden, sertleştirilmiş halde plastik şekil değiştirme kabiliyeti
çok küçük olduğundan, kolayca çatlama olabilir. En iyi uyulama, parçaların elle
tutulabilecek sıcaklığa (40-50°C) ulaştığında meneviş fırınına ya da banyosuna
alınmasıdır. Çatlamaya karşı hassas olan parçalar, soğuk fırına konmalı ve fırın
parçalarla birlikte ısıtılmalıdır. Böylece daha homojen ısıtma sağlanabilir [24].
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3. MATERYAL VE METOT
30MnB4 çeliğinin farklı ısıl işlem türlerine göre statik mukavemet değerlerinin
belirlenmesi için ,söz konusu malzemeden tel çekme,diş açma,ısıl işlem ve çekme
testleri sırasıyla uygulandı.
3.1 Materyal
3.1.1 Malzeme
Deneylerde kullanılan, Döküm numarası 2225273 ve Kangal numarası L88077 olan
cıvata malzemesi 30MnB4 Çeliği, Ø12 Filmaşin kangal olarak İskenderun Demir
Çelik Fabrikasından temin edildi.
Çizelge 3.1 : Filmaşin için mekanik özellikler.
Çekme Dayanımı

Maks. 620 N/mm²

Uzama Miktarı

Min % 25

Kesit Daralması

Min % 50

Sertleşebilirlik

Min 45 HRC

Kulanılan Çap Ölçüleri mm olarak 5,5-24 mm arasındadır.
Kimyasal bileĢim
Aşağıda verilen çizelgelerde deenyelrde kullanılan malzemenin hem fabrikadan
gönderilen başlıca element yüzdeleri hemde numunenin Çetin Cıvata da mevcut
kimyasal spektrometre ile elde edilen kimyasal bileşenleri verilmiştir.
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Çizelge 3.2 : Cıvata çeliğinin alaşım elemanlarının yüzde ağırlıkları.
Alaşım Elemanları Yüzde Ağırlık Olarak Verilmiştir.
Karbon

0.27-0.32

Silisyum

Maks.0,30

Bakır

Maks.0,25

Krom

0,15-0,30

Manganez

0,80-1,10

Fosfor

0,025

Sülfür

0,025

Al

0,020-0,040

Ti

0,020-0,040

Bor

0,002-0,004

3.1.2 AlaĢım elementlerinin çeliğin özelliklerine etkisi
Karbon:Çeliğin en önemli alaşım elementidir.Saf demirin akma sınırı 30 Mpa
civarında iken ferritin karbon oranının % 0,005 olması durumunda yaklaşık 180 Mpa
olmaktadır.Ferritin çözemediği karbon Fe3C bileşiğini oluşturmakta ve bu bileşiğin
oranı karbon oranı artarken artmaktadır.Çelik içindeki sementit oranı artarken ;sertlik
,akma sınırı ve çekme dayanımı değerleri artmakta ,buna karşın süneklik ve tokluk
özellikleri düşmektedir.çeliğin karbon oranının artması ile çentik darbe işi azalmakta
çentik darbe tokluğu geçiş sıcaklığı yükselmektedir.karbon oranının artması ile
çeliğin işlenebilme ve kaynaklanabilme özelliği kötüleşir.karbon oranının artması ile
çeliğin sertleşme özelliği iyileşir.
Mangan:yüksek manganlı çeliklerin sertliği yüksek ve sünekliği iyidir,yüksek
deformasyon sertleşmesi oranına sahiptir,aşınma direnci yüksektir.ve darbeye maruz
parçalar için ideal bir mazlemedir.az karbonlu çeliklerde mangan çeliğin çentik darbe
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özelliklerini iyileştirir,fakat yüksek karbonlu çeliklerde ters etki yapar.Mangan
çeliğin dövülebilme ,haddelenebilme ve talaşlı işlenebilme özelliğini iyileştirir;ancak
sertleştirme esnasında çatlama meylini artırır.Manganın çeliğin sertleşmesinde
belirgin bir etkisi vardır.Mangan oranını % 0.8 i geçmesi,az karbonlu ve yüksek
karbonlu çeliklerde daha etkili olur.Temperleme esnasında

karbür büyümesini

geciktirerek temperlenmiş martensitin sertliğini artırır.
Silisyum:Çeliğe genelde deoksidasyon için ilave edilir.Ferrit içndeki silisyum
oranının artması tokluğu düşürmeden dayanımın artmasına neden olur;bu yüzden yay
çeliklerinin önemli alaşım elementidir.Silisyumun sertleştirme etkisi ,az alaşımlı
çeliklerde ve az miktarda ilavesi mangandan daha fazladır.Silisyum oranının % 1’i
geçmesi durumunda mangan kadar etki etmez.Yüksek karbonlu çeliklerde etkisi daha
fazladır,temperlenmiş martenzitin sertliğini artırır.
Bakır:Çelik içinde %0,2 den fazla bakır olması atmosferik korozyon direncini
artırır.Bakır çeliğin yüzey işleme kalitesini ve sıcak şekilendirme ve sıcak dövme
kaynağı özelliğini bozar .425 -650 °C arasında temperleme esnasında çökelme
sertleşmesi etkisi yapar.
Krom:Çelikte krom oranı arttıkça sertlik dayanım ve aşınma dayanımı artar,dayanım
ve dayanımve sertlikkarbon ilavesi ilede artırılabilir,ancak krom,karbon kadar
toklukta düşüş meydana getirmezçeliğe % 13’ün üzerinde krom ilavesi çeliğe
paslanmazlık özelliği kazandırırtemperleme esnasında kuvvetli karbürler oluşturarak
martenzitin yumuşamasını geciktirir.
Bor:Sakin

dökülmüş

çeliklere

,çeliğin

sertleşmesini

iyileştirmek

için

katılır.Serteleştirme etkisi nikelin 250-750 katı ,molibdenin 75-125 katı,kromun 100
katıdır.düşük karbonlu çeliklerde binde bir oranında bulunması bile etkili olur.karbon
oranının artması ile etkisi azalır.
Fosfor:Çeliklerin işlenebilirliğini ve korozyona dayanıklılığını artırırazotla beraber
tokluğu en çok azaltan elementtir.
3.1.3 Tel Çekme
Daha sonra Ø12 filmaşin teli M12X35 Cıvata imal edebilmek amacıyla Ø10.60 a
çekmek için Çetin Cıvata AŞ cıvata fabrikasında mevcut Gwo Lion marka Çin
menşeli tel çekme makinası kullanılmıştır.
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ġekil 3.1 : Cıvata yapımında kullandığımız tel çekildikten sonra[16].
Çizelge 3.3 : Tel çekmede kullanılan hadde sabunu [16].
Hadde sabunu özellikleri
Görünüş
Toz halinde krem renkli
Sodyum hidroksit miktarı
% 60-70
Sodyum karbonat miktarı
% 3-4
Sodyum klorür miktarı
%0.160-0.180
Toplam yağ
% 25-35
3.1.4 Çekme Deneyi
Ø12 filmaşin telin, Ø10.60 a çekilen telin, imal edilen ve ısıl işlem uygulanan
cıvataların statik dayanım değerleri Çetin Cıvata AŞ. Kalite Kontrol Laboratuvarında
mevcut ALŞA Laboratuvar Cihazları San.veTic.Ltd.Şti. tarafından Üretilmiş ALŞA
40 Ton Çekme isimli ve 439 seri numaralı Çekme deney cihazı kullanılarak
bulunmuştur.Cıvatalarda standart numune hazırlandığı gibi tam boy cıvatalardan da
çekme testi yapılabilmektedir. Bu durumda Anma çekme mukavemeti yerine En az
çekme mukavemeti,

değerleri esas alınır.
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Çizelge 3.4 : Tam boy cıvatalar için esas alınacak Rmenaz değerleri [25].
Mekanik ve
fiziksel özellikler
Mukavemet
sınıfı
Anma çekme
mukavemeti
Enaz çekme
mukavemeti

8.8 Çap<=16

8.8 Çap>16

10.9

12.9

800

800

1000

1200

800

830

1040

1220

ġekil 3.2 : Cıvata çekme deneyi -çekme aparatı [16].
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ġekil 3.3 : Çekme deneyi öncesi ve sonrası cıvata numuneleri.
3.1.5 Sertlik ölçme
Ayrıca sertlik (HRC) ölçmek için Bulut Makine imalatı Hardness Tester isimli sertlik
ölçme cihazı kullanıldı. Tüm testler boyunca yapılan taşlama, zımparalama ve
parlatma işlemlerinde METKON marka Gripo 2 Grinder –Polisher adlı cihaz
kullanıldı. Deney numuneleri hazırlanırken tüm metal kesme işlemleri METKON
firmasının METACUT-M Cut of Machine adlı cihazı kullanıldı.

ġekil 3.4 : Kullanılan taşlama ve metal kesme cihazları[16].
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3.1.6 Presleme
Çekilmiş telleri cıvata perçini Haline getirmek için gene Çetin Cıvata AŞ. de mevcut
Chun Zu marka CBF 103S tipi cıvata presleri kullanılmıştır.
3.1.7 Ovalama
Altı köşe haline getirilmiş bu perçinlere vida dişi açmak için Çetin Cıvata AŞ. de
bulunan Çin Menşeli TOP STABILITY MACHINE CO marka G-15-200 tipi
ovalama tezgahı kullanılmıştır.
3.1.8 Isıl iĢlem
Cıvata halini almış bu numunelere Çetin Cıvata AŞ. Isıl işlem bölümünde mevcut
sürekli sistem doğalgazlı sertleştirme menevişleme fırını kullanılmıştır. Cıvata başı
basılırken, diş açılırken ve ısıl işlem de menevişleme sonrası soğutma yapılırken
PETROFER firmasının İSORAPİD 277 HM isimli Bor katkılı yağı kullanılmıştır.
Yağ analizleri ek A’da verilmiştir.

ġekil 3.5 : Cıvata başı basmak için 3 istasyonlu pres[16].
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ġekil 3.6 : Isıl işlem için sürekli sistem tav -meneviş fırını [16].
3.1.9 Mikroyapı
Numuneler

%3 Nital çözeltisiyle dağlanmış,dağlanan numuneler Nicon marka

ECLIPSE MA-100 modeli

ışık mikroskobu kullanılarak 500 kez büyütülmüş

yüzeyden mikro fotoğraflar alınmıştır.
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3.2 Metot
3.2.1 Deneysel iĢ akıĢ Ģeması

ġekil 3.7 : Deneysel iş akış şeması.
İskenderun Demir Çelik Fabrikasından Çetin Cıvata ’ya gelen 30MnB4 malzemeli
filmaşin kangal halindeki tel, tel çekme makinesinde çekilerek Ø 12 mm den Ø 10.60
mm ye düşürülmüştür. Ø 12 ve Ø 10,60 telden numuneler alınarak çekme deneyi
yapılmıştır.
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ġekil 3.8 : Tel çekme cihazı tel çekme deneyi sırasında [16].
Daha sonra Ø 10,60 a çekilen bu telden cıvata preslerinde M12X35 DIN 933
standardında altı köşe perçinler basılmıştır. Ovalama tezgâhında bu perçinlere
standart diş açma işlemi uygulanmış, diş çekilirken standartlara uygun mastarlarla
kontroller yapılmıştır.
3.2.2 Isıl iĢlem uygulaması
Ovalama işleminden sonra M12X35 Cıvatalar ısıl işlem uygulanması için ısıl işlem
kısmına götürülmüştür. Isıl işlem yapmadan önce kıyaslama için en az altı adet
numuneyle çekme testi yapılmıştır. Daha sonra yapılacak ısıl işlem ve farklı meneviş
sıcaklıkları belirlenerek deney seti oluşturulmuştur. İlk olarak numune cıvatalara 890
°Cde sertleştirme tavı uygulanmış, bu işlemin hemen ardından farklı meneviş
sıcaklıklarında meneviş tavı uygulanmıştır. Her işlemden sonra en az altışar numune
olmak üzere çekme testi yapılmış ve sertlikler Rockvel C skalası (HRC)olarak
ölçülmüştür. Sertleştirme sonrasında yapılacak meneviş tavı sıcaklıkları sırasıyla
380,430,450,460,490 ve 520 °C olarak belirlenmiştir.
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Isıl işlem prosesinde önce numuneleri ovalama ve yağ atıklarından kurtarmak için 80
±3 °C deki suda yıkanmış sonra 200 °Cde birkaç dakika ön kurutma yapılmıştır.
Daha sonra 890 °Cde 1 saat bekletilen numuneler 80±10 °Cdeki yağda soğutulup
buradan 70±5 °Cdeki suda tav fırınında oluşabilecek kirlerden arındırmak için ikinci
yıkamadan geçirilmiştir. İkinci kurutmadan çıkan numuneler istenen sıcaklıkta
menevişlenmek

için

meneviş

fırınına

gönderilmiştir.

Yukarıda

belirlenen

sıcaklıklarda 1 saat menevişlenen numuneler 25±10 °Cdeki bor katkılı yağa atılarak
oda sıcaklığına soğutulmuştur. Fırın koşulları ekte verilmiştir.

ġekil 3.9 : Sürekli sistem sertleştirme +meneviş fırını [16].
3.2.3 Mikroyapı
Numunelerin mikro yapısını belirlemek için ,ısıl işlem yapılmamış ve ısıl işlem
yapılmış bütün numuneler metal testeresiyle uygun şekilde kesilerek Metkon Marka
bakalit presi kullanılarak bakalite alınmış ve bu bakalitler uygun şekilde parlatılıp
%3 Nital çözeltisiyle dağlanmış,dağlanan numuneler Nicon ECLIPSE MA-100
marka KAMERAM model

ışık mikroskobu kullanılarak

yüzeyden mikro fotoğraflar alınmıştır.
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500 kat büyütülmüş

ġekil 3.10 : Mikroyapı görüntülemede kullanılan işık mikroskobu[16].

48

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
4.1 Tel Çekme Grafikleri
Tel çekmede tel uzunluğu L0≥10 d0 eşitliğini karşılıyorsa ham telden çekme deneyi
yapılabilmektedir. Redüksiyon Oranını bulmak için

(1.8)
eşitliğini kullanırsak d0=ilk çap d1=son çap
buradan %11.66 oranında bir redüksiyon olduğunu görürüz. Bu redüksiyon oranı
şekil 4.1 ve 4.2 de görüldüğü üzere ısıl işlemsiz telin akma ve çekme dayanımlarında
% 20 lere yakın bir artış sağlamıştır. Sertlikte %100 e yakın bir artış olmasına karşın
kopma uzamasında % 200 lere yakın bir düşüş gözlemlenmiştir.

Tel akma dayanımları
759

800
700

625,4

600
500

Ø12 tel numune

400

Ø10,60 tel numune

300
200
100
0
Rp 0,2N/mm²ısıl işlemsiz

ġekil 4.1 : Ø12 ve tel çekme ile Ø 10,60 a düşürülmüş telin
akma dayanımları.
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850

Tel Çekme Dayanımları
800

800

750
Ø12 tel numune
700

Ø10,60 tel numune
671,2

650

600
RmN/mm² ısıl işlemsiz

ġekil 4.2 : Ø12 ve tel çekme ile Ø 10,60 a düşürülmüş telin
çekme dayanımları.
35
30

32,6

Telde % uzamalar

25
20
Ø12 tel numune

15

12,7

Ø10,60 tel numune

10
5
0
Ɛısıl işlemsiz

ġekil 4.3 : Ø12 ve tel çekme ile Ø 10,60 a düşürülmüş telde
uzamalar.
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Isıl İşlemsiz Tel Sertlikleri(HRC)
25
20

20

21

20

15
10

9

Ø12 tel

11

10

Ø10,60 tel

5
0
1

2

3

ġekil 4.4 : Ø12 ve tel çekme ile Ø 10,60 a düşürülmüş telde
sertlikler.
4.2 Isıl ĠĢlemin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi
Cıvatalara uygulanan Çekme deneyi ve yapılan sertlik ölçümlerinde çıkan sonuçlar
grafik haline getirilmiş ve bu grafikler aşağıda verilmiştir. Grafikler için çekme
deney sonuçlarından alınan verilerin en küçük olanları kullanılmıştır.
Şekil 4.5 şekil4.6 ya bakıldığında en yüksek akma ve çekme dayanım değerleri
sırasıyla 1220 ve 1289 Mpa olarak 380 °C Meneviş Tavında elde edilmiştir.Isıl işlem
kısmında bahsedildiği üzere ısıl işlemde sertleştirme tavı sonrasında 400 °Cnin
altındaki

meneviş

sıcaklıklarında

dayanımlar

artmakta,

iç

gerilmeler

azalmaktadır.380 °C meneviş tavında bunu kanıtlar bir grafik elde edilmiştir,
sertleştirme tavına kıyasla akma ve çekme dayanımlarında % 25 lere varan bir artış
olmuştur.Şekil 4.7 ve şekil 4.8 e bakıldığında sertlik %20 lere yakın bir düşüş
göstermiş,uzamalarda ise 85 katı aşan bir artış gözlemlenmiştir.
Şekil 4.5 , 4.6 , 4.7 ,4.8 e bakıldığında 380 °C meneviş tavından sonra artan meneviş
sıcaklıklarıyla birlikte akma dayanımı ,çekme dayanımı ve sertlik düzenli bir düşüş
göstermiş ,uzamalarda ise düzenli olmamakla birlikte en yükseği % 27.5 ile 460 °C
meneviş tavında olmak üzere ciddi artışlar gözlemlenmiştir.Sertleştirme tavından
sonra yapılan çekme deneyinde katı martensit yapıdan kaynaklanan iç yapıdaki
gerilmeler sebebiyle çok gevrek ve kırılgan bir yapı gözlemlenmiş ve çok düşük
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uzama değerleri( %0.2) görülmüştür.Cıvataların bu kırılgan yapılarından dolayı
çekme deneyi esnasında neredeyse hiç uzamadan kafa kısmından koptuğu
görülmüştür.
Isıl işlem akma dayanımı ilişkisi aşağıda verilmişitir.
1400

1005,9

989,2

974,7

Rp 0,2N/mm²460

Rp 0,2N/mm²490

800

1019

Rp 0,2N/mm²450

992

1000

Rp 0,2N/mm²430

1220

1200

895,6

709,8

600
400
200
Rp 0,2N/mm²520

Rp 0,2N/mm²380

Rp 0,2N/mm²tav

Rp 0,2N/mm²ısıl işlemsiz

0

M12x35 cıvata ısıl işlem akma dayanımı grafik tablosu (akma dayanımı Mpa)

ġekil 4.5 : M12X35 DIN 933 Cıvata farklı ısıl işlem
sıcaklıklarında akma dayanımı.
Isıl işlem çekme dayanımı ilişkisi aşağıda verilmişitir.
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1289

1400
1200

1080,4

1048,3

1068,7

1042,5

1027

1000
800

940

758,6

600
400
200
RmN/mm²520°

RmN/mm²490°

RmN/mm² 460°

RmN/mm²450°

RmN/mm²430°

RmN/mm²380°

RmN/mm²tav

RmN/mm² ısıl işlemsiz

0

M12x35 Ø10,60 telden imal cıvata ısıl işlem çekme dayanımı grafik tablosu (çekme
dayanımı Mpa)

ġekil 4.6 : M12X35 DIN 933 Cıvata farklı ısıl işlem
sıcaklıklarında Çekme dayanımı.
Isıl işlem yüzde uzamalar ilişkisi aşağıda verilmişitir.
30

27,5
24,9

25
21,6
20

23,1

23,1

Ɛ 430°

Ɛ 450°

23

17,50

15
10
5
0,2
0
Ɛısıl
işlemsiz

Ɛ tav

Ɛ 380°

Ɛ 460°

Ɛ 490°

Ɛ 520°

M12x35 cıvata farklı ısıl işlem değerlerinde uzama grafik tablosu (%uzamalar)

ġekil 4.7 : M12X35 DIN 933 Cıvata farklı ısıl işlem
sıcaklıklarında % uzamalar.
Isıl işlem sertlik ilişkisi aşağıda verilmişitir.

53

60
51
50
40
40

38

36

34

33

30

30
21
20
10
0
HRC ısıl
işlemsiz

HRCtav

HRC380 HRC 430 HRC 450 HRC 460 HRC 490 HRC 520

M12x35 cıvata farklı ısıl işlem değerlerinde sertlik grafik tablosu (HRC)

ġekil 4.8 : M12X35 DIN 933 Cıvata farklı ısıl işlem
sıcaklıklarında sertlik değerleri (HRC).
Isıl işlem çekme deney grafikleri ilişkisi aşağıda verilmişitir.

ġekil 4.9 : Çekme Deneylerinden Elde Edilen Grafikler.
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4.3 Mikroyapılar
Şekil 4.10 da ısıl işlem görmemiş cıvata mikroyapısında perlit mikroyapısı açıkca
görülmektedir.Perlit mikroyapıyı oluşturan (Fe3C) sert sementit ve çok yumuşak
sünek ferrit lamelleri açıkca görülmektedir.Sementit ve ferrit lamellerin aralarındaki
mesafenin azalması perlitin sertlik ve dayanımının artmasını sağlar. [29]
Tel çekme işleminden sonra soğuk çekilerek çapı küçültülmüş telin sertlik ve
dayanımının artması bununla açıklanabilir.Çekme işlemi esnasında redüksiyon oranı
arttıkça sertlik ve dayanımın artması lamellerin eksenler boyunca incelmesi ve
aralarındaki mesafenin azalması ile adeta fiber benzeri bir yapı alması ile
açıklanabilir.Şekil 4.11 de serleştirme tavı sonrası oluşan sert martensit yapı açıkca
görülmektedir.Serleştirme

sıcaklığına

çıkarılmış

parça

karbon

atomlarının

difüzyonuna fırsat vermeden soğutulacak olursa martensit denilen mikroyapı elde
edilir. [26]
Burdanda anlaşılacağı üzere martensit yapı elde etmek için parçayı ani soğutmak
gerekmektedir. Bu soğutma sıcaklığının değeri

karbon oranına bağlıdır ,yüksek

karbon oranlarında martensit elde etmek için gerekli sıcaklık sıfırın altına
düşmektedir.Martensit sert kırılgan ve dayanımı yüksektir.Bunun sebebi küçük tane
boyutu,yüksek dislokasyon yoğunluğu ,dislokasyon hareketleri için gerekli kayma
sistemlerinin az oluşu ve iç gerilmelerdir.Sertleştirme Tavı uygulanmış cıvatada
çekme deneyinde görülen çekme değerinin yüksek çıkması,buna karşın akma
dayanımı değerinin ve uzamaların çok düşük çıkması martensitin yukarıda sayılan
özelliklerinden dolayıdır.Serleştirme Tavı sonrasında yapılan menevişleme tavıyla
hem iç gerilmeler azalmış hemde mikroyapıda değişiklikler olmuştur.300 ° C ile
Ac1 sıcaklığı arasında yapılan meneviş tavlarında sementitler( Fe3C) mikroskopla
görülebilecek kadar büyür ve kübik martenzit ferrite dönüşür,bu mikroyapıya
temperlenmiş martensit denir.İç yapıda meydan gelen bu değişiklikler şekil 4.12 de
ve diğer meneviş sıcaklıklarındaki mikro yapılardada açıkça görülmektedir.Düşük
meneviş sıcaklıklarında (380 ° C) iç gerilmelerin azalması ve kayma sistemlerinin ve
hareketlerinin artması sonucu sert martensit yapıya göre daha yüksek çekme ve akma
dayanımı ve uzamalar gözlemlenmiştir.Bu şekil 4.11 da görülen sert martensit
yapının meneviş tavı sonrası şekil 4.12 de görülen temperlenmiş martensit yapıya
dönüşmesiyle alakalıdır. [26]
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Meneviş Tavı sıcaklık değerinin artmasıyla (430,450,460,490,520° C) sırasıyla şekil
4.13,4.14,4.15,4.16,4.17 de görüldüğü üzere mikroyapıdaki

kübik martensit

ferritlerin (Temperlenmiş Martensit Mikroyapısı) oranı artmakta bunun sonucunda
akma ve çekme dayanım değerleri ve sertlikler düşmekte ancak uzamalar artmaktadır

500X
ġekil 4.10 : 30MnB4 M12X35 Isıl İşlemsiz Cıvata
Mikroyapısı.

500X
ġekil 4.11 : 30MnB4 M12X35 Cıvata Sertleştirme Tavı
sonrası mikroyapı.
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500X
ġekil 4.12 : 30MnB4 M12X35 Cıvata Sertleştirme Tavı +
380 °C Meneviş Tavı sonrası mikroyapı.

500X
ġekil 4.13 : 30MnB4 M12X35 Cıvata Sertleştirme Tavı +
430 °C Meneviş Tavı sonrası mikroyapı.
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500X
ġekil 4.14 : 30MnB4 M12X35 Cıvata Sertleştirme Tavı +
450 °Cde Meneviş Tavı sonrası mikroyapı.

500X
ġekil 4.15 : 30MnB4 M12X35 cıvata sertleştirme tavı +
460 °C meneviş tavı sonrası mikroyapı.
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500X
ġekil 4.16 : 30MnB4 M12X35 cıvata sertleştirme tavı +
490 °Cde meneviş tavı sonrası mikroyapı.

500X
ġekil 4.17 : 30MnB4 M12X35 Cıvata Sertleştirme Tavı +
520 °C Meneviş Tavı sonrası mikroyapı.
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30MnB4 cıvata malzemesi ile yapılan deneyler sonucunda elde edilen grafikler ve
mikroyapılar bulgular kısmında verilmiştir.Bu deney sonuçları çizelge 4.2ve çizelge
4.3 ile beraber kıyaslandığında ;


Menevişleme sıcaklığı arttıkça akma dayanımı düşmektedir.



Menevişleme sıcaklığı arttıkça çekme dayanımı düşmektedir.



Menevişleme sıcaklığı arttıkça sertlik değerleri düşmektedir.



Sertleştirme sonucu elde edilen martensit yapıdaki numunelerin akma ve
çekme dayanımları 10.9 kalite cıvata standart değerleri için uygun olmasına
rağmen uzama ve sertlik değerleri standart değerlere uymamaktadır.



Sertleştirme ve sonrasında 380 ° C menevişleme tavı sonrası yapılan
deneylerden alınan sonuçlara bakarak bu meneviş tavı sıcaklığının 30MnB4
malzemesi için 12.9 kalite cıvata standartlarını karşıladığını görmekteyiz.



Sertleştirme ve sonrasında sırasıyla 430,450 ve 460 ° C meneviş tavı
sonrasında yapılan deneylerin sonuçları bize bu meneviş tav sıcaklıklarının
10.9 kalite cıvata standartlarını karşıladığını göstermektedir.



Sertleştirme ve sonrasında sırasıyla 490 ve 520 ° C meneviş tavı sonrasında
yapılan deneylerin sonuçları bize bu meneviş tav sıcaklıklarının 8.8 kalite
cıvata standartlarını karşıladığını göstermektedir.



Sertleştirme sonrası menevişleme tavı sıcaklıklarında en yüksek uzama değeri
460 ° C meneviş tavı sıcaklığında elde edilmiştir. Eğer bu sıcaklıkta çekme
değeri standart değer sınırında olmasaydı, 460 ° C meneviş tavı sıcaklığı
,(30MnB4 malzemesi için) 10.9 kalite cıvata imal etmek için optimum
meneviş tavı sıcaklığı olabilirdi.

Cıvata malzemelerinin statik mukavemet değerlerinin bilinmesinin yanında ,değişken
yükler altında davranışlarının bilinmeside çok önemlidir.Statik mukavemet değerleri
cıvata malzemesinin dayanımı hakkında bilgi vermesine rağmen ,cıvatalar çoğu kez
değişken yük altında zorlandıklarından ,bu değerler numunenin dinamik davranışını
anlamada tek başına yeterli değildir. Bu yüzden bundan sonraki çalışmalar bu farklı
tav sıcaklık değerlerinde numunelerin sürekli mukavemet değerleri ve dinamik
değişken yük altındaki davranışlarını belirleyecek çalışmalar olmalıdır. Ancak bu
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çalışmalar neticesinde yukarıda belirtilen tav sıcaklık değerlerinin hangisinin yüksek
kalite cıvatalar için optimum meneviş tavı sıcaklığı olduğunu söyleyebiliriz.
Çizelge 4.1 : Yüksek dayanımlı cıvataların standartta istenen bazı mekanik
özellikleri [25].
Cıvata
Kalitesi
8.8
10.9
12.9

% Uzama (A)

N/mm²
640
940
1100

N/mm²

Sertlik
(HRC)

800
1040
1220

Çizelge 4.2 : M12X35 Cıvata Çekme Deney + Sertlik Ölçümü Sonuçları.
Isıl işlem türü
Isıl işlemsiz
cıvata
Sert. Tavı
Sert.+Men.380
Sert.+Men.430
Sert.+Men.450
Sert.+Men.460
Sert.+Men.490
Sert.+Men.520

% Uzama (A)

N/mm²
709.8

N/mm²
758

21.6

Sertlik
(HRC)
21

992
1220
1019
1005
989
974
895.6

1048
1289
1080
1068
1042
1027
940

0.2
17.50
23.1
23.1
27.5
23
24.9

51
40
38
36
34
33
30
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