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ÇELİK MALZEMELERDE HASAR ANALİZİ
ÖZET
Mühendislik uygulamalarında her ürün tasarım, imalat safhalarından sonra kullanılır.
Aynı zamanda her ürüne ekonomik çalışma süresi belirlenmiştir. Bu süre sonunda
malzemeninhasara uğraması beklenebilir. Ancak, ekonomik ömür dolmadan hasarın
ortaya çıkması imalatçı ve işletmeciler tarafından istenmez. İstenmeyen bu
durumların tekrarlanmaması için hasar analizi yapılarak, gerekli tedbirlerin önceden
alınması sağlanmalıdır. Bu sebeple bir gurup hasarlı çelik parçanın hasar analizi tez
çalışmasına konu edilmiştir.
Tez çalışması içerisinde incelenen numuneler, çeşitli kuruluşlardan temin edilmiş 14
farklı hasarlı çelik parçadır. N1 ve N2 numuneleri sıcak iş takım çeliğinden imal
edilmiştir. N1 ekstrüzyon kalıbı olup, profil çekimi sırasında kırılarak hasara
uğramıştır. N2 kesme sırasında çatlamıştır. N3-N6 numuneleri terminal kesme
kalıplarıdır. N3-N5 yüksek hız çeliği kalitesinde toz metalurjisi yöntemiyle
üretilmiştir. N6 numunesinin analizi alınamamıştır. N3 ve N5 numuneleri aşınma, N4
ısıl işlem çatlağı ve N6 kırılma sebebiyle hasara uğramışlardır. N7 soğuk iş takım
çeliğinden imal edilmiş merdane olup çatlak tespit edilmiştir. N8 sıcak iş takım
çeliğinden üretilmiş olan çalışma sırasında kırılan şekillendirme kalıbıdır. N9 kuru
yük gemisinin piston koludur. Saplama deliğinden çatlayarak hasara uğramıştır. N10
bir tersanede kızağın üzerinde çalışan gentry vincinin kancasıdır. Kanca gemi
bloğunun kaldırılması sırasında üzerinde yük varken kopmuştur. N11 hidroelektrik
santrali cebri borusudur. Conta ayar işlemleri yapılırken kaynaklı bölgede patlama ile
hasara uğramıştır. N12 bir geminin şaftıdır. Gemi seyir halinde iken şaft kırılarak
kullanılamaz duruma gelmiştir. N13 bir manşon olup, kullanılmadan önce ısıl işleme
tabi tutulmuş ve çatladığı için kullanılmamıştır. N14 bir kuru yük gemisinin piston
kolu üzerindeki saplamadır. Kuru yük gemisiyüklü ve seyir halindeyken bu saplama
kırılmıştır.
Hasar analizi çalışmalarına hasarlı parçaların gözle incelenmesi, parça ve hasar
hakkında bilgi alınması, gereken tespitlerin yapılması ile başlanmıştır. Çalışmaların
ikinci adımında hasarlı parçaların uygun bölgelerinden numuneler alınmıştır.
Numune alma işleminden sonra, hasar analizinde kullanılmak üzere; spektrometre ile
kimyasal analiz, yüzey ve mikro sertlik ölçümleri, stereo mikroskop, optik
mikroskop ve taramalı elektron mikroskobu ile metalografik incelemeler yapılmıştır.
Elde edilen veriler değerlendirilerek her bir parça için hasarın cinsi, sebebi ve
mekanizması tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna göre, genel olarak numunelerde
meydana gelen hasarın sebepleri yanlış malzeme seçimi, hatalı ısıl işlem, çalışma
şartlarının uygunsuzluğu, üretim hataları ve korozyon olarak sıralanabilir.
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FAILURE ANALYSIS IN STEEL MATERIALS
SUMMARY
Steel is an iron-carbon alloy. Maintains a maximum of 2% carbon structure. There
are different alloying elements other than carbon in the structure of steel. These
alloying elements are added to impart the desired properties to the steel. We can list
the following general characteristics of steel;
- Welding process can be applied to steel,
- The desired electrical properties, mechanical and physical properties, high
temperature resistance and hardness can be reached with the appropriate heat
treatment of steel,
- Steels can be shaped in various ways when they reach the appropriate temperature
(forging, pressing, rolling),
- Steells that have suitable compositions microstructure and chemical composition
are formed with the method of cold forming steels,
- Steels are suitable materials for enamel coating, coating with plastic materials for
the painting and metal plating processes [1].
Firstly, precise information about where and how to use the steel material is not
available. But there are theories that the human learns iron ore processing through
falling meteorites in the word. The first known iron device was used before 60
century [2]. Steels were only used for construction guns and furnitures up to two
hundred. The first development in the steel industry is known to occur in the 18th
century. Pierre Martin and William Siemens used the method of preparing the base
between the years 1856-1864, in 1955 Sydney Thomas and Henry Bessemer found
the converters treatment system, in 1970 Benjamin Huntsman finding the melting
method from crucibles. These shows the development of the steel [3].
Failure is the state or condition of not meeting a desirable or intended objective, and
may be viewed as the opposite of success.Product failure ranges from failure to sell
the product to fracture of the product, in the worst cases leading to personal injury,
the province of forensic engineering [4]. Failure analysis is the process of collecting
and analyzing data to determine the cause of a failure. It is an important discipline in
many branches of manufacturing industry, such as the metallurgy industry, where it
is a vital tool used in the development of new products and for the improvement of
existing products. The failure analysis process relies on collecting failed components
for subsequent examination of the cause or causes of failure using a wide array of
methods, especiallymicroscopy and spectroscopy. The NDT or nondestructive
testing methods (such as Industrial computed tomography scanning) are valuable
because the failed products are unaffected by analysis, so inspection always starts
using these methods [4]. Failure analysis helps clients manage and resolve material
and product failure problems. Intertek failure analysis laboratories work to determine
the cause of a failure and provide the customer with insight for solving the problem.
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Forensic investigation, engineering and failure analysis experties are available for a
wide range of products and materials, using and extensive range of proven
techniques and applications.
To increase the odds of completing a conclusive failure analysis while at the same
time saving time and money, investigations should be carried out using a systemic
approach. It is important to note however, that it is often impossible to foresee results
that might require the investigator to go back and repeat a test. A simple way reduce
the occurrence of this is to go into a case well informed on how similar systems have
failed. Important source of information are the standards by which the part was
manufactured. These standards give the investigator a measuring stick by which to
compare,
as
well
as
indicating
areas
of
importance.
The first step in conducting any failure analysis is to gain a good understanding of
the conditions under which the part was operating. The investigator must ask
questions from those who work with, as well as those who maintain the equipment
and visit the site whenever possible. Contacting the manufacturer may also be
necessary. A simple questionnaire is a good place to start and will lead the
investigator to more detailed questions. Unfortunately, in many instances the
investigator will receive a failed part with little information about its history and
operating conditions. In cases such as these the physical evidence will have to be
more heavily relied on.
The industrial products are used after the engineering design and manufacture stages.
Also, each product is designed for an economical physical life. At the end of this
economical life it is expected that the material may suffer damage. However, the
emergance of the damage before the economical life, is an undesirable situation for
manifacturers. To prevent the recurrence of this undesirable situations, it is necessary
to perform damage analysis and take precautions. In this thesis, the analysis of some
damaged steel specimens are considered.
The 14 different damaged specimens which were obtained from various
organizations had investigated. Specimens N1 and N2 are made of hot work tool
steel. N1 is a damaged extrusion die. N2 was cracked during the shear process.
Specimens N3 to N6 are terminal shear dies. N3 to N5 are produced with the quality
of high-speed steel by using powder metallurgy method. The analysis of N6 couldn’t
be performed. N3 and N5 suffered damage because of abrasion, N4 because of heat
treatment crack and N6 fracture. N7 is a fractured roller made of cold work tool steel.
N8 is a crashed forming die, made of hot work tool steel. N9 is a piston rod of a
frighter and was damaged because of the crack on the stud hole. N10 is a crane hook
in a shipyard. It has been ruptured while lifting the load. N11 is a penstock of a
hydroelectric power plant. It was damaged because of an explosion near the welded
region during the setting operation of the seal. N12 is a shaft of a ship and was
broken during the cruise. N13 is a cracked sleeve which was heat treated before use.
N14 is a stud on a piston rod of a freighter. This stud is broken during the loaded
frighter cruising.
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First, visual inspection of the damaged specimens and gathering information about
the specimens and damage was performed. Then, samples were taken from the
appropriate regions of the damaged specimens and finally, chemical spectrometer
analysis, surface and micro-hardness measurements and metallographic
investigations with stereo microscope, optical microscope, and scanning electron
microscope were carried out.
It was tried to determine the type, cause and mechanism of damage for each steel
specimen by evaluating the obtained data. Generally, the reasons of occurring
damage in the specimens were determined as, wrong choice of material, incorrect
heat treatment, incompatibility of working conditions, manufacturing defects and
corrosion, respectively.
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1. GİRİŞ VE AMAÇ
Çelik, bir demir-karbon alaşımıdır. Yapısında en fazla % 2 oranında karbon
bulundurmaktadır. Çelik malzemelerin yapısında karbon dışında farklı alaşım
elementleri de bulunmaktadır. Bu alaşım elementleri çeliğe istenilen özelliği
kazandırmak için ilave edilmektedir. Çeliklerin genel özelliklerini aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz;
-

Çeliklere kaynak işlemi uygulanabilmektedir,

-

Çeliklerin uygun ısıl işlemi ile istenilen elektriksel özelliğe, mekanik ve
fiziksel

özelliğe,

yüksek

sıcaklık

dayanımına

ve

sertliğe

ulaşmak

mümkündür,
-

Çelikler

uygun

sıcaklığa

ulaştıklarında

çeşitli

yöntemlerle

şekillendirilebilmektedir (dövme, presleme, haddeleme),
-

İçyapısı ve kimyasal bileşimi uygun çelikler soğuk şekil verme yöntemleriyle
de şekillendirilirler,

-

Çelikler genel olarak emaye ile kaplama, plastik maddeler ile kaplama,
boyama ve metal ile kaplama proseslerine uygun malzemelerdir [1].

Çelik malzemelerin ilk olarak nerede ve nasıl kullanıldığıyla ilgili kesin bir bilgi
mevcut değildir. Ancak insanoğlunun demir cevherini dünyaya düşen meteorlar
sayesinde işlemeyi öğrendiğine dair teoriler bulunmaktadır. İlk bilinen demirden
yapılmış aletlerin 60 yüzyıl öncesinde kullanıldığı bilinmektedir[2]. İki yüzyıl
öncesine kadar çelik sadece silah ve eşya yapımında kullanılmaktaydı. Çelik
sanayisinde ilk gelişmelerin 18. yüzyılda ortaya çıktığı bilinmektedir. Pierre Martin
ve William Siemens’in 1856-1864 yılları arasında tabanda hazırlama yöntemini
kullanmaları,

1955

yılında

Henry

Bessemer’in

ve

Sydney

Thomas’ın

değiştirgeçte arıtma sistemini bulmaları, 1970’te Benjamin Huntsman’ın potadan
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ergitme yöntemini bulması, çelik üzerinde gelişimi göstermektedir [3].
Farklı mühendislik yapılarını oluşturan sistemlerin, elemanların ve parçaların
kullanıma sunulmalarının başında veya kullanım sürecinde, işlevini yitirerek iş
göremez ve kullanılamaz hale gelmeleri, beklenen performansı sergileyememeleri
veya kullanıldığı müddetçe tehlikeli durum oluşturması hasar olarak tanımlanır [4].
Hasar analizi ise; parça, malzeme veya sistemde oluşan hasarın nedenlerinin
araştırılması, hasar mekanizmasının ortaya konması ve hasarın bir daha meydana
gelmemesi için önerilerin oluşturulmasıdır [4]. Hasar analizi, hasara uğramış
parçanın veya sistemin nasıl tasarlandığı, malzemesinin türü ve üretimi ile servis
koşulları göz önüne alınarak yapılmalıdır. Hasar problemlerinde kırılma şart değildir.
Hasarın tanımından da anlaşılacağı gibi hasarlı parça veya sistemde kırılma
olabileceği gibi şekil bozukluğu ve bozulma da meydana gelebilir.
Bu çalışmanın amacı, endüstride kullanılan çelik malzemelerde meydana gelen
hasarın tespiti, hasar tespit sonuçlarının irdelenmesi ve elde edilen veriler neticesinde
uygun çözüm önerilerinin sunulmasıdır. Çalışma kapsamında 14 farklı çelik
malzemeden alınan numunelerin hasar analizi yapılmıştır.
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2. DEMİR- ÇELİK MALZEMELER
2.1 Çeliklerinin Sınıflandırılması
Çeliklerin incelenmesini kolaylaştırmak ve çelikleri daha iyi tanıyabilmek için, ortak
özelliklerine göre sınıflara ayırmak mümkündür. Genel olarak çelikler yedi farklı
özelliğine göre çeşitli başlıklarda sınıflandırılmaktadır.
2.1.1 Üretim yöntemlerine göre çelikler
Bu sınıflandırma çelik üretiminde kullanılan başlıca üretim yöntemlerine göre
yapılmıştır. Bunlar;
-

Bessemer ve Thomas çeliği,

-

Siemens-Martin çeliği,

-

Elektrik ark ve elektrik endüksiyon çeliği,

-

Pota çeliği,

-

Oksijenli konvertör çeliği,

-

Vakum çeliğidir.

2.1.2 Kullanım alanlarına göre çelikler
Çelikler çok çeşitli özelliklere sahip malzemelerdir. Bu nedenle çelikler metalurji
sanayinde genellikle özel bir amaca yönelik üretilmektedirler ve kullanıldıkları alana
uygun olarak isimlendirilmektedirler. Bunlar; yapı çelikleri, takım çelikleri, yay
çelikleri, ısıya dayanıklı çelikler ve paslanmaz çelikler olarak çeşitli sınıflara
ayrılmaktadırlar [5].
2.1.3 Kimyasal bileşimlerine göre çelikler
Çeliklerin demir-karbon alaşımı olduğu bilinmektedir. Ancak çeliklere çeşitli
özellikler kazandırmak için kimyasal bileşimiyle oynamak mümkündür. Bu özellikler
yapıya ilave edilen alaşım elementleriyle sağlanmaktadır. Çelikler yapılarında
bulunan alaşım elementlerinin miktarına göre sınıflandırılabilmektedir.
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 Sade karbonlu çelikler,
 Düşük karbonlu çelikler (%C < 0,25),
 Orta karbonlu çelikler (0,25 < % C < 0,6),
 Yüksek karbonlu çelikler (0,6 < %C < 1,4).
 Düşük alaşımlı çelikler,
 Yüksek alaşımlı çelikler.
2.1.4 Ana katkı maddelerine göre çelikler
Bu sınıflandırmada, çeliğin yapısında bulunan katkı elemanlarından kütlece en fazla
olan çeliğe ismini vermektedir.
 Karbonlu çelikler,
 Manganlı çelikler,
 Kromlu çelikler,
 Nikeli çelikler,
 Krom-nikel çelikler,
 Volframlı çelikler,
 Vanadyumlu çelikler [6].
2.1.5 Metalografik yapılarına göre çelikler
Bu sınıflandırmada çeliğin yapısını oluşturan ana matris çeliğe ismini vermektedir.
 Ferritik çelikler,
 Ferritik + perlitik çelikler,
 Perlitik çelikler,
 Östenit çelikler,
 Martenzitik çelikler,
 Ledeburitik çelikler,
 Beynitik çelikler [6].
2.1.6 Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre çelikler
Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre çelikleri sınıflandırma temel olarak çeliğin
mukavemet özellikleri göz önüne alınarak yapılmaktadır.
 Isıya dayanıklı çelikler,
 Manyetik çelikler,
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 Korozyona dayanıklı çelikler,
 Paslanmaz çelikler [6].
2.1.7 Sertleştirme ortamına göre çelikler
Çeliklere istenilen mekanik özelliği kazandırmak için kullanılan sertleştirme ısıl
işlemi oldukça önemli bir prosestir. Bu proseste sertleştirme ortamı önemli bir
parametre olduğu için çeliklerin sınıflandırılmasında bu ortamlar da kullanılmaktadır.
 Hava çeliği,
 Su çeliği,
 Yağ çeliği.
2.2 Çelik Standartları
Üretilen malzemeleri standartlaştırma, aynı kalitedeki malzemeleri tek bir isim ve
kodlama altında birleştirerek ortak bir dil oluşturmak amacıyla yapılmaktadır. Çeşitli
ülkeler bu amaçla kendi çelik standartlarını oluşturmaktadır. Dünyada kullanılan en
önemli çelik standartları TS (Türkiye Standardı), EN (Avrupa Standardı), DIN
(Alman Standardı) ve SAE, AISI, ASTM, ASME (Amerikan Standardı)’dir [7].
2.2.1Çeliklerin Türkiye standartlarında gösterimi
Türkiye çelik standartları, DIN (Alman Standardı) baz alınarak oluşturulmuştur.
Çeliklerle ilgili ilk TS, 1972 yılında “Çelikler ve Demir Karbon Döküm Malzemeleri
Sınıflar ve işaretler” isimli TS1111 olarak kabul edilmiştir. Daha sonra farklı
standartlar da geliştirilmiştir [8].
TS’ ye ait çelik normları ve kısa gösterimleri aşağıda verilmektedir [6];
 Çeliklerin üretim yöntemlerine göre sembolleri,
M: Siemens – Martin çeliği
E: Elektrik Ark çeliği
İ: Elektrik İndüksiyon çeliği
O: Oksijenli konvertör çeliği
Bunların dışında çelikler bazik özellikli ise (B), asidik özellikli ise (A) şeklinde
gösterilmektedirler.
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 Çeliklerin ergitme ve döküm şekillerine göre sembolleri,
S: Sakin dökülmüş çelik
Sy: Yarı sakin dökülmüş çelik
K: Kaynar dökülmüş çelik
Y: Yaşlanmayan dökülmüş çelik
 Çeliklerin uygulanan ısıl işlemlere göre sembolleri,
SF: Sertleştirilmiş çelik
Me: Menevişlenmiş çelik
Nr: Normalleştirme tavı görmüş çelik
Yt: Yumuşatma tavlaması görmüş çelik
Gt: Gerginlik giderme tavı görmüş çelik
İs: Islah tavı yapılmış çelik
 Çeliklerin garanti edilen özelliklere göre numaralandırılması,
1: Akma sınırı garanti edilir
2: Katlama ve şişirme
3: Vurma dayanımı
4: Akma sınırı ve katlama-şişirme
5: Vurma, katlama ve şişirme
6:Akma, katlama ve şişirme, vurma
7: Aşınma ısı dayanımı.
Çeliklerin TS’ ye göre sembolle gösteriminde sembol sırası aşağıdaki gibidir [8];
1. Üretim yöntemi,
2. Üretim yönteminde durum,
3. Çelik sembolü (Fe, esasın demir olduğu kabulüyle),
4. Minimum çekme dayanımı,
5. Garanti edilen özellik,
6. Uygulanan ısıl işlemler.

6

Yukarıdaki bilgiler ışığında aşağıdaki örneği inceleyelim.
M B S Fe 37 3 Nr =Bu çelik Siemens - Martin ocağında üretilmiş, bazik karakterli,
sakin dökülmüş, çekme dayanımı minimum 37 kgf/mm2, vurma dayanımı garanti
edilmiş ve normalleştirme tavlanmasına tâbi tutulmuştur.
0 S C 35 3 Nr = Oksijen konvertörde üretilmiş, sakin dökülmüş, içinde maksimum
%0,35 C bulunan, vurma dayanımı garanti edilmiş, normalize edilmiş çeliktir.
Alaşımlı asal çeliklerin kısa gösterimi ise aşağıdaki gibidir:
Bu gösterimde eğer çelik düşük alaşımlı ise ilk gelen iki rakam çelikteki karbon
yüzdesinin yüzle çarpılmış miktarını göstermektedir. Daha sonra çelikte bulunan
başlıca alaşım elementleri ve bunların belirli sayılarla çarpılmış miktarları gelir.
Aşağıdaki çizelge 2.1’ de alaşım elementleri ve çarpım katsayıları verilmiştir.
Çizelge 2.1: Çeliklerdeki alaşım elementleri ve çarpım katsayıları [8].
Çarpım katsayıları

Elementler

4

Cr, Co, Mn, Si, Ni, W

10

Al, Be, Cu, Mo, Nb, Ta, Zr, Ti, V

100

P, S, N, Ce, C

1.000

B

21 Cr Mo V 5 11 = %0,21 C, 5/4 = 1,25 %1,25 Cr, 11/10 = 1,1 Mo ve bir miktar V
içeren alçak alaşımlı çeliktir.
Eğer çelik yüksek alaşımlı ise kısa gösterimin başında X işareti bulunmaktadır.
Çelikteki P, S, N, Ce, C alaşım elementlerinin miktarları yüz ile çarpılmış şekilde yer
alır. Diğer alaşım elementlerinin miktarı ise aynen yazılır.
X 5 Cr Ni 18 9 = Yüksek alaşımlı çeliktir. %0,05 C ve ayrıca %18 Cr ve % 9 Ni
ihtiva eder.
2.3Çeliklerde Kullanılan Alaşım Elementleri Ve Kazandırdıkları Özellikler
Çeliklere kullanım alanına göre kendinden beklenen özellikleri kazandırmak için
yapılarına farklı miktarlarda çeşitli alaşım elementleri eklenmektedir. Bu alaşım
elementlerinin çeliklere kazandırdığı genel özellikler şunlardır;
 Dayanımı ve sertliği artırır,
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 Sertleştirmeyi kolaylaştırır ve çekirdeğe kadar sertleştirmeyi sağlar,
 Korozyona karşı direnci artırır,
 Mıknatıslanma özelliğini geliştirir,
 Yüksek sıcaklıklarda dayanımı artırır,
 Elektrik direncini artırır,
 Isı etkisi altında genleşmeyi kontrol eder,
 Kristal yapıyı inceltir.
Kullanılan her bir alaşım elementi çeliğe farklı özellikler kazandırmaktadır. Bu
alaşım elementleri ve çeliklere kazandırdıkları özellikler aşağıda görülmektedir.
Karbon: Çeliklerin özelliklerini etkileyen en önemi alaşım elementidir. Mikro yapıya
martenzit formunda sertlik kazandırmaktadır. Karbon içeriği arttıkça sertlikte
artmaktadır. Buna paralel olarak servis koşullarında aşınma direnci ve tokluk da
artmaktadır. Bunun dışında yüzde uzamayı, esnekliği, dövülme, şekillendirme,
kaynak edilme ve kesilme özelliğini azaltır [9].
Silisyum: Çelik üzerinde oksit temizleyici özelliğe sahiptir. Çeliğin dayanımını ve
akma sınırını yükseltici etkisi bulunmaktadır. Çekirdeğe kadar sertleşmeyi
sağlamaktadır [10].
Manganez: Çeliklerin sertleşebilirliğini arttırmaktadır. Az miktarda eklenmesi bile
karbon çeliklerinin sertleşme derinliği üzerinde önemli etkiler yapmaktadır. Darbeye
ve aşınmaya karşı yüksek mukavemet sağlamaktadır [9].
Krom: Karbür formu çeliklere aşınma direnci kazandırmaktadır. Bu özellik
genellikle yüksek karbon ve yüksek krom içeriğinde elde edilmektedir. Çeliğin
dövme ısıl işlemlere hassasiyetini artırmaktadır. Ayrıca çeliğe korozyon ve yüksek
ısı dayanımı da sağlamaktadır [9].
Molibden ve Tungsten: Çeliklere sıcak sertlik özelliği kazandırmaktadır. Ayrıca
temperleme direncini arttırmakta ve karbür formları çeliklere krom karbürden daha
fazla aşınma direnci kazandırmaktadır. Az miktarda molibden ilavesi sertleşebilirliği
ciddi oranda arttırmaktadır. Paslanmaz çeliklerde çukurcuk korozyonuna karşı
dayanımı artırmaktadır [10].
Nikel: Nikel yapıda karbür formunda değil katı çözelti halinde bulunmaktadır.
Tokluk özelliği üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Ancak yüksek nikel içeriği
tercih edilen bir bileşim değildir. Çünkü kararlı östenit yapısına sebep olmaktadır [9].
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Vanadyum: Güçlü karbür formu çeliklerin aşınma direncini arttırıcı etki
göstermektedir. Ayrıca sıcak sertliği ve temperleme direncini iyileştirmektedir [9].
2.4 Çeliklerin Üretim Yöntemleri
Günümüzde

çelik

üretiminde

farklı

üretim

yöntemleri

ve

ekipmanlar

kullanılmaktadır. Çelik üretiminde temel amaç; demirin içerisinde bulunan
istenmeyen katkı elemanlarını ortamdan uzaklaştırarak, uygun kimyasal bileşimi elde
etmek ve çeliklerden, kullanım alanına göre, beklenen özellikleri sağlayabilmektir.
Çelik üretim proseslerinin tümünde pik demiri çeliğe dönüştürmek için oksitleme
prensibi kullanılır. Yapıda bulunan empüriteler ( C, Mn, P vb.) oksijenle reaksiyona
girerek oksit bileşiği oluştururlar. Bu bileşiklerden gaz fazında bulunanlar baca
yoluyla ortamdan uzaklaştırılırken, sıvı halde bulunanlar ise uygun katkı elemanları
ile cüruf oluşturmaktadırlar. Son olarak yapıda bulunan demiroksit bileşiğinin
uzaklaştırılması için redüksiyon işlemi gerçekleştirilmektedir [11]. Çelik üretiminde
kullanılan dört temel yöntem bulunmaktadır.
2.4.1 Bessemer - Thomas yöntemi
Bessemer – Thomas yönteminde dışı çelik, iç kısmı özel refrakterlerle kaplanmış
konvertörler kullanılmaktadır. Bu yöntemde kullanılan hammadde demir cevheridir.
Cevherden çelik elde etmek için konvertörün alt kısmından hava ile birlikte oksijen
üflenmektedir. Yüksek basınçla üflenen havadaki oksijenle yapıda bulunan
empüriteler reaksiyona girerek cürufa geçmektedir. Bu sayede çelik için gerekli
kimyasal bileşim elde edilmektedir. Şekil 2.1’ de Bessemer-Thomas fırını
gösterilmiştir.
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Şekil 2.1: Bessemer konvertörü [11].
2.4.2 Siemens – Martin yöntemi
Siemens – Martin yönteminde hammadde olarak hem pik demir, hem de hurda
demir kullanılmaktadır. Bu yöntemde de Bessemer – Thomas yönteminde olduğu
gibi oksijen hava ile birlikte sisteme üflenmektedir. Siemens-Martin fırınlarında
hava, baca gazları ile ısıtılıp, fazladan oksijen de verilerek 2000°C’ye kadar
sıcaklıklara ısıtılmaktadır. Bu sıcaklık ile hurda malzemeye birçok katkı elementinin
eritilmesi sağlanmaktadır. Bu yöntemle çok miktarlarda hurda malzemenin
değerlendirilmesi büyük bir avantajdır.
2.4.3 Bazik oksijen fırınında çelik üretim yöntemi
Bazik oksijen fırınında çelik üretim yöntemi Bessemer-Thomas üretim yönteminin
gelişmiş halidir. Bessemer-Thomas yönteminde konvertör içerisine oksijen hava ile
birlikte verilmektedir. Bu yöntemde ise oksijen saf bir şekilde fırına üflenmektedir.
Aşağıdaki şekil 2.2’ de bazik oksijen fırını görülmektedir
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Şekil 2.2: Bazik oksijen fırını[11].
Bu

üretim

yönteminde

hammadde

olarak

pik

demir

veya

hurda

çelik

kullanılmaktadır. Çelik üretiminde kullanılacak hammaddeler fırına yüklenirken
beraberinde cüruf yapıcı maddelerde ilave edilir. Ardından yüksek saflıktaki ve
basınçtaki oksijen fırının üst tarafından ortama üflenir. Fırına üflenen oksijen
sayesinde yanma gerçekleşir ve çelik içerisindeki fazla C, Si, Mn, P gibi empüriteler
yanarak yapıdan uzaklaştırılır.
2.4.4 Elektrik ark fırınında çelik üretim yöntemi
Elektrik ark fırınlarında çelik üretim yönteminde genellikle hammadde olarak hurda
çelik kullanılmaktadır. Aşağıdaki şekil 2.3’ de elektrik ark fırını görülmektedir.
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Şekil 2.3: Elektrik ark fırını [11].
Fırının üst kapağı hareketlidir. Fırına hammadde (hurda çelik ve cüruf yapıcılar)
buradan yüklenmektedir. Fırında oluşturulan elektrik arkı ile ergime meydana
gelmektedir. Cüruf yapıcılar sayesinde empüriteler ortamdan uzaklaştırılır. Uygun
kimyasal bileşimdeki çelik ise fırın eğilerek potalara boşaltılır.
2.5 Çeliklere Uygulanan Isıl İşlemler
Isıl işlem genel olarak; malzemenin özelliklerini değiştirmek amacıyla uygun
sıcaklığa ısıtılıp, bu sıcaklıkta belirli bir süre bekletilerek, ardından çeşitli ortamlarda
soğutmak suretiyle yapılan bir sertleştirme prosesidir. Isıl işlem çeliklere aşınma
dayanımını artırmak, tokluk, çekme ve akma dayanımı gibi mekanik özellikleri
iyileştirmek, kaba tane yapısını inceltmek amacıyla uygulanmaktadır. Çeliklere
uygulanan ısıl işlem kademelerini tavlama, sertleştirme ve soğutma, menevişleme
olarak başlıklara ayrılabilir.
2.5.1 Tavlama
Tavlama çeliklerin yapısını sertleştirme işleminden önce homojen hale getirmek,
tane boyutunu küçültmek ve iç gerilmeleri gidermek amacıyla uygulanan bir
prosestir. Bu proseste çelik malzeme solidüs eğrisinin altında uygun bir sıcaklığa
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ısıtılır, ardından bu sıcaklıkta belirli bir süre bekletilir ve soğutulur. Çeliklere
uygulanan farklı tavlama çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar:
 Normalleştirme tavı (tane yapısını inceltmek, çekme dayanımı ve süneklik
gibi özellikleri iyileştirmek amacıyla uygulanır),
 Yumuşatma tavı (su verme sertliğini gidermek amacıyla uygulanır),
 Gerilim giderme tavı (çeşitli işlemler sonucu yapıda bulunan gerilmeleri
gidermek amacıyla uygulanır),
 Yeniden kristalleştirme tavı (soğuk şekil değiştirme işlemlerinde sonra
bozulan yapıyı düzeltmek amacıyla uygulanır).
2.5.2 Sertleştirme ve soğutma
Bilindiği gibi çelikler demir-karbon denge diyagramında ötektoid bölgeyi
kapsamaktadır. Tam ötektoid nokta 723oC’dir. Bu sıcaklığın altında çelik karbon
yüzdesine göre ferrit+perlit (ötektoid altı) veya perlit + sementit (ötektoid üstü)
fazlarından oluşmaktadır. Bu sıcaklığın üstüne çıkıldığında ise yapı tamamen östenit
fazına geçer. Çeliklere uygulanan ısıl işlemin genel prensibi çeliğin kristal yapısını
tamamen östenit fazına geçirmek, ardından hızlı bir şekilde soğutmaya
dayanmaktadır. Hızlı soğutma sonucunda kristal yapı yüksek sertliğe sahip martenzit
fazına geçer. Demir-karbon denge diyagramı şekil 2.4’ de görülmektedir.
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Şekil 2.4: Demir-karbon denge diyagramı [12].
Çeliklere uygulanan sertleştirme işlemi dört aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar:
1. Ön ısıtma (Malzemenin dış yüzeyi ile iç yüzeyi arasındaki sıcaklık farkını
dengelemek amacıyla yapılmaktadır.),
2. Yapıyı östenit fazına dönüştürme,
3. Bekletme (Çelikleri su verme sıcaklığına ulaştırmak ve östenit faz
dönüşümünün tamamlanması için uygulanır. Bekleme süresi malzeme
kalınlığına göre değişir).
4. Sertleştirme (Su verme sıcaklığına gelen çeliğin hızlı soğutulmasıdır) [5].
Çeliklerin istenen sertliğe ulaşması için östenit fazına dönüşüm tamamlandıktan
sonra hızlı bir şekilde soğutulması gerekmektedir. Bu işlem genellikle su verme
olarak bilinmektedir. Su verme işlemi iki farklı şekilde uygulanabilmektedir.
 Basit su verme (En çok uygulanan yöntemdir. Çelikler su verme sıcaklığına
ısıtılır ve su veya yağ banyosuna daldırılarak hızlı bir şekilde soğutulur),
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 Kademeli su verme [5]
-

Östemperleme (Çelik malzeme perlit burnuna kadar ısıtılır. Bu
sıcaklıkta bir süre bekletilir ve perlit dönüşümü tamamlanır. Yapı
sünektir ve darbelere karşı dayanımı yüksektir.)

-

Martemperleme (Çelik malzeme perlit burnunun altına kadar hızlı bir
şekilde soğutulur. Bu sıcaklıkta bir süre beklenir. Faz dönüşümü
başlamadan önce tekrar hızlı bir şekilde soğutulur ve yapının
tamamen martenzit olması sağlanır.)

Su verme işleminde soğutma sıvısı olarak çeşitli sıvılar kullanılmaktadır. Bunlar su,
tuzlu su, özel bileşikler (sodyum hidroksitli, sülfürik asitli veya potasyum hidroksitli
su banyoları), yağ, ergimiş tuz ve metal banyolarıdır.
2.5.3 Menevişleme
Sertleştirme işleminden sonra çelik malzemeler martenzit fazından dolayı oldukça
gevrek ve kırılgan bir halde bulunmaktadırlar. Çelikler istenilen amaçlarla
kullanılabilmek için sünekliğe ihtiyaç duyarlar. Tokluk özelliğini iyileştirmek ve
gevrek, kırılgan yapıyı yumuşatmak amacıyla sertleştirilmiş çeliğin, kullanım
amacına göre, uygun sıcaklığa tekrar ısıtılmasına menevişleme denir.

15

16

3. HASAR ANALİZİ
3.1 Hasarın Sebepleri
Mühendislik tasarımlarında görülen çeşitli hasar problemlerinin sebeplerini üç grupta
toplamak mümkündür. Bunlar:
a) Hatalı Tasarım Veya Uygun Olmayan Malzeme Seçimi: Tasarım hataları,
tasarlanan parça geometrisinin karmaşıklığından dolayı hesaplanamayan
gerçek gerilme değerinden yüksek gerilmelerde veya yüksek oranda gerilme
yığılmalarının neden olduğu süreksizlikler nedeniyle meydana gelmektedir.
Ayrıca tasarıma ve kullanım şartlarına uygun olmayan malzeme seçimi de
hasara sebep olmaktadır. Aşırı yüklemeler sonucu meydana gelen statik
kırılma, gevrek kırılma, yorulma hasarı buna örnektir.
b) Hatalı Üretim Yöntemi: Bu hatalar, tasarlanan parçaya son şeklinin
verilmesinde kullanılan talaşlı imalat, döküm, kaynak gibi üretim yöntemleri
esnasında meydana gelen hasarı kapsamaktadır. Kimyasal bileşimden
kaynaklanan kusurlar, döküm hataları, mekanik işlem hataları, talaşlı imalat
hataları, kaynak hataları, ısıl işlem hataları, yüzey sertleştirme işlemleri
hataları, yüzey hazırlama işlemleri hataları, montaj kusurları ve anizotrop
yapıdan kaynaklanan hatalar üretim yöntemi hatalarına örnek verilebilir.
c) Çalışma Koşullarının Orijinal Özelliklerinin Bozulup Azalması: Bu hatalar,
işletme esnasında yapılan hatalardır. Yapı tasarımında öngörülen çalışma
şartlarından farklı koşullarda çalışan yapının hasar görmesidir. Aşınma,
korozyon, bakım veya tamir kusuru, çalışma ortamı kimyasal etkisi,
radyasyon etkisi ve anormal çalışma şartları servis koşullarında malzemenin
veya parçanın özelliğini yitirmesine sebep olmaktadır.
Farklı mühendislik dallarında görülen hasarların sebepleri de birbirinden farklılık
göstermektedir. Çizelge 3.1’ de kimya, maden, metalürji ve imalat endüstrilerinde
karşılaşılan hasar olaylarının sebepleri ve yüzdeleri verilmiştir.
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Çizelge 3.1: Kimya, Maden, Metalürji Ve İmalat Endüstrilerinde Karşılaşılan Hasar
Olaylarının Sebepleri Ve Yüzdeleri [13].
HASAR SEBEBİ

%

Yanlış malzeme seçimi

38

Üretim (fabrikasyon) hatası

15

Hatalı ısıl işlem

15

Tasarım hatası

11

Beklenmeyen çalışma koşulları

8

Uygun olmayan ortam koşulları

6

Kalite kontrol eksikliği

5

Malzeme karışması

2

3.2 Hasar Mekanizmaları
Başlıca hasar mekanizmaları şunlardır:


Kırılma

Gevrek kırılma
Sünek kırılma



Yorulma

Uzun ömürlü yorulma
Kısa ömürlü yorulma



Sürünme



Şekil değişimi

Plastik deformasyon
Bükülme veya distorsiyon



Korozyon + gerilme

Korozyonlu yorulma
Gerilmeli korozyon
Korozyon



Aşınma

Hasar mekanizmaları birbiriyle etkileşim içindedir. Hasar analizi sırasında, hasarlı
parçada birden fazla hasar mekanizmasına rastlamak mümkündür. Bu nedenle
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yükleme şekli, gerilme şekli çalışma sıcaklığı, çalışma ortamı ve çalışma süresi
analiz sırasında önemli parametrelerdir.
3.2.1 Kırılma
Bir malzemenin belirli bir yük altında iki veya daha fazla parçaya ayrılması kırılma
olarak tanımlanmaktadır. Her malzemede kırılma karakteri farklıdır. Uygulanan
gerilmeye, sıcaklığa ve deformasyon hızına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Kırılma iki aşamada gerçekleşir. İlk aşamada çatlak oluşur, ikinci aşamada ise ilerler.
Çatlak kritik bir uzunluğa ulaştıktan sonra kırılma meydana gelir. Kırılma büyük
oranda çatlak ilerleme mekanizmasına bağlıdır. Üç farklı çatlak ilerleme
mekanizması vardır. Bunlar;


Mikro boşluk birleşmesiyle çatlak ilerlemesi,



Ayrılma ile çatlak ilerlemesi,



Taneler arası çatlak ilerlemesidir.

Aşağıdaki şekil 3.1’ de metallerde görülen çatlak ilerleme mekanizmaları
görülmektedir.
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Şekil 3.1: Metallerde görülen a) mikro boşluk birleşmeyle çatlak ilerlemesi, b)
ayrılma ile çatlak ilerlemesi, c) taneler arası çatlak ilerlemesi [14].
Malzemenin kırılıncaya kadar uğradığı plastik deformasyon miktarı göz önüne
alındığında kırılma sünek ve gevrek olmak üzere iki gruba ayrılır. Aşağıdaki şekil
3.2’ de sünek ve gevrek malzemelerin tipik gerilme-gerinim diyagramı verilmiştir.
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Şekil 3.2: Tipik gerilme-gerinim eğrisi [14].
Sünek kırılma, çatlağın bulunduğu kesitin tamamı plastik şekil değiştirdikten sonra
kararsız çatlak ilerlemesi oluşuyorsa meydana gelir. Kırılma bölgesinde aşırı plastik
deformasyon, düşük çatlak ilerleme hızı, yüksek kırılma gerilmesi, mat kırılma
yüzeyi ve lifi görünüm sünek kırılmanın karakteristik özellikleridir. Şekil 3.3 ve şekil
3.4’ de sünek kırılma görülmektedir.

Şekil 3.3: Tipik sünek kırılma mekanizması [15].
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Şekil 3.4: Sünek kırılma [15].
Sünek kırılmanın aksine kesidin tamamı plastik şekil değiştirdikten sonra kararsız
çatlak ilerlemesi oluşmuyorsa bu tip kırılma gevrek kırılma ismini almaktadır.
Kırılma bölgesinde çok az veya hiç plastik deformasyon, yüksek çatlak ilerleme hızı,
düşük kırılma gerilmesi, parlak ve granüler yüzey görünümü ise gevrek kırılmanın
karakteristik özellikleridir. Aşağıdaki şekil 3.5’ de gevrek ve sünek kırılma
mikroyapıları görülmektedir.

Gevrek Kırılma

Sünek Kırılma

Şekil 3.5: Sünek ve gevrek kırılma [16].
3.2.2 Yorulma
Uygulamada kullanılan pek çok makine parçası ve yapı elemanı tekrarlı yüklere ve
titreşimlere maruz kalmaktadır. Bu koşullar altında çalışan metalik malzemeden
yapılmış parçalarda, gerilmeler malzemenin statik mukavemetinden küçük olsa dahi
belirli bir çevrim sayısından sonra yüzeyde bir çatlama ve bunu takip eden kopma
olayı meydana gelir. Meydana gelen bu olay yorulma olarak adlandırılır [4].
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Yorulma hasarı da gevrek kırılmada olduğu gibi aniden ortaya çıkan bir hasar tipidir.
Çelik bir milin yorulma kırılma yüzeyinin şematik gösterimi şekil 3.6’ de verilmiştir.
Görüldüğü gibi hasar genellikle yüzeydeki bir süreksizlikten başlar, yorulma çatlak
ilerlemesi bölgesi ve uygulanan gerilmede kritik çatlak uzunluğuna ulaşıldığında
meydana gelen hızlı çatlak ilerlemesi yüzünden ani kırılma gerçekleşir.

Şekil 3.6: Çelik bir milin yorulma kırılma yüzeyinin şematik gösterimi [17].
Yorulma

hasarına

sebep

olan

faktörler

fazla

olduğu

için,

mühendislik

uygulamalarında karşılaşılan hasar mekanizmalarının başında yorulma gelmektedir.
Çizelge 3.2’ de kırılmaya neden olan hasar mekanizmaları ve görülme yüzdeleri
verilmiştir.
Çizelge 3.2: Kırılmaya neden olan hasar mekanizmaları ve görülme yüzdeleri [4].
HASAR MEKANİZMASI

%

Korozyon

29

Yorulma

25

Gevrek kırılma

16

Aşırı yükleme

11

Yüksek sıcaklık korozyonu

7

Gerilme korozyonu, korozyonlu

6

yorulma, hidrojen gevrekliği
Sürünme

3

Aşınma, erozyon

3
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Yorulma türlerini iki farklı sınıfa ayırabiliriz. Bunlardan biri çatlaksız malzemelerde
yorulma iken, diğeri çatlaklı malzemelerde yorulmadır. Çatlağın mevcut olmadığı
malzemelerde, kırılma çatlak oluşumu ile kontrol edilir. Çatlaksız malzemelerde iki
tip yorulma vardır. Uzun ömürlü yorulma ve kısa ömürlü yorulma. Çatlaksız
malzemelerde yorulma üç aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada, yüzeydeki girinti ve
çıkıntılarda çatlak çekirdeklenir ve kayma bandında ilerler. İkinci aşamada, çatlak
maksimum çekme gerilmesini etki ettiği düzlemde ilerler. Üçüncü aşamada ise,
çatlağın kritik bir uzunluğa ulaşması sonucu kalan kesit kırılır. Şekil 3.7’ de çatlaksız
malzemelerde yorulma aşamaları şematik olarak gösterilmiştir.

Şekil 3.7: Çatlaksız malzemede yorulma aşamalarının şematik gösterimi [17].
Çatlaklı malzemelerde yorulma olayı ise, çatlağın ilerlemesi ile kontrol edilir. Büyük
yapılar, kaynaklı yapılar (köprüler, gemiler vb.) çatlak içerdiğinden bu tür yerlerde
yorulma hasarı oldukça önemlidir.
Belli bir ortalama gerilme için sonsuz ömre karşılık gelen genlik gerilmesine
yorulma dayanımı denir [18]. Yorulma dayanımına etki eden çeşitli faktörler
bulunmaktadır. Bunlar:
Gerilmenin Etkisi: eksenel gerilme ile eğme gerilmelerinin yorulma üzerindeki
etkileri aynı iken burma gerilmesi farklı etki yapmaktadır. Şekil 3.8’ de farklı
malzemelerin gerilme-çevrim sayısı eğrisi görülmektedir.
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Şekil 3.8: Farklı malzemelerin gerilme-çevrim sayısı eğrisi [19].
Çentiğin Etkisi: Malzemede çentiğin olması yorulma ömrünü azaltmaktadır.
Yüzeyin

Etkisi:

Yüzey

pürüzlülüğünün

etkisi

çentik

etkisiyle

benzerlik

göstermektedir. Pürüzlülük ne kadar fazla olursa yorulma ömrü de o kadar düşük
olmaktadır.
Tane Boyutunun Etkisi: Tane boyutu küçüldükçe yorulma dayanımı artmaktadır.
Çekme Dayanımının Etkisi: düzgün ve çentiksiz parçalarda yorulma dayanımı çekme
dayanımı ile birlikte artmaktadır. Ancak yorulma dayanımının çekme dayanımına
oranı azalmaktadır.
Sıcaklığın Etkisi: yüksek sıcaklıkta yorulma dayanımı düşerken, sıcaklık düştükçe
yorulma dayanımı artmaktadır.
Korozyon Etkisi: Yorulma çatlağı için gerekli tekrar sayısı korozyon etkisiyle
azalmaktadır. Çatlak ilerleme hızı ise korozyon etkisiyle artış göstermektedir.
Alaşımlandırmanın Etkisi: Karbon çeliklerinde, % C, Mo, Ni, Cr artarsa yorulma
dayanımı artar. Yüksek dayanımlı çeliklerde, % Cu artarsa, % P az miktarda artarsa
yorulma ömrü artar. Fosfor çok miktarda gevrekliğe neden olmaktadır. Östenitik
paslanmaz çeliklerde, % Ni ve Cr artarsa korozyona karşı yorulma artar. Titanyum
alaşımının yorulma ömrü çeliklerden fazladır. Alüminyum ve magnezyum yorulma
dayanımını arttırmaktadır.
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Isıl İşlemin Etkisi: Çekme gerilmesini arttıran ısıl işlemler yorulma dayanımını
arttırırken, temperlenmiş martenzitte yorulma dayanımı düşüktür. Küresel grafitli
yapıda ise yorulma ömrü yüksektir.
3.2.3 Sürünme
Sabit bir sıcaklıkta ve sabit bir gerilme altında, malzemelerin zamanla kalıcı
deformasyona uğramasına sürünme denmektedir [4].Sürünme hasarı yüksek
sıcaklığa dayanıklı malzemelerde görülmektedir. Yüksek sıcaklık uygulamalarına
türbinler, kimyasal ve petrokimyasal endüstriler ve nükleer reaktörler örnek olarak
verilebilir. Sürünme hasarının karakteristik özellikleri tane sınırlarında boşluk
oluşumu ve hasar bölgesinde aşırı deformasyonun ve çatlakların bulunmasıdır.
Metaller için sürünme başlangıç sıcaklığı T > (0.3-0.4) Tm iken, bu sıcaklık
seramikler için T > (0.4-0.5) Tm’ dir. Şekil 3.9 ’da sürünme eğrisi verilmiştir.

Şekil 3.9: Sürünme eğrisi[20].
Şekil 3.9’ da da görüldüğü gibi sürünme eğrisi üç bölgeden oluşmaktadır. Birinci
bölgede, yükün etkisiyle numune uzar ve dislokasyon miktarı oldukça yoğundur.
Deformasyon sertleşmesi olmaktadır. Ayrıca bu bölgede yüksek sıcaklık nedeniyle iç
gerilmeler giderilmektedir. Kendine gelme toparlanma gerçekleşir. Deformasyon
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sertleşmesi nedeniyle bu bölgede sürünme hızı düşer. İkinci bölgede, deformasyon
sertleşmesi ile kendine gelme hızı birbirine eşittir. Bu bölge kararlı sürünme bölgesi
olarak da isimlendirilmektedir. Sürünmeye karşı dayanımın en yüksek olduğu
bölgedir. Mühendislik hesaplarında saatteki, belli sıcaklıktaki sürünme hızı sürünme
mukavemeti olarak tanımlanır [17]. Üçüncü bölgede ise, sürünme hızının tekrar
arttığı görülmektedir. Numune bu bölgede boyun vermeye başlamaktadır.
Malzemenin içyapısındaki değişimler, boşluk oluşumu, boşlukların birleşmesi, tane
sınırlarının kayması hızlı şekilde plastik deformasyona neden olmaktadır. Bu nedenle
sürünme hızı artmaktadır. En sonunda da kopma olayı gerçekleşmektedir. Yüksek
sıcaklıkta gerçekleşen kırılmalar, kopma şeklinde, taneleri keserek sürünme şeklinde
veya taneler arası sürünme şeklinde gerçekleşmektedir. Şekil 3.10’ da şematik olarak
kırılma tipleri verilmiştir.

Şekil 3.10: Kırılma tipleri a) kopma b) taneleri keserek sürünme c) taneler arası
sürünme [17].
3.2.4 Aşınma
Aşınma, genel anlamda birbiriyle temas halindeki yüzeylerde, mekanik etkiler
sonucu meydana gelen malzeme kaybı olarak bilinmektedir. Standartlara göre,
kullanılan malzemelerin başka malzemelerle (katı, sıvı, gaz) teması neticesinde
mekanik etkenlerle yüzeyden küçük parçacıkların ayrılması sonucu meydana gelen
ve istenilmeyen yüzey bozulması şeklinde tanımlanmaktadır [4]. Aşınma hasarında
yüzeyden malzeme kaybı üç farklı şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar yüzeyden
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fiziksel anlamda ayrılan malzeme kaybı, bölgesel erimeler sonucu gerçekleşen
malzeme kaybı ve kimyasal çözünme sonucu gerçekleşen malzeme kayıplarıdır.
Aşınmanın gerçekleşebilmesi için ortamda ana malzeme (aşınan), karşı malzeme
(aşındırıcı), ara malzeme, yük ve hareket bileşenlerinin bulunması gerekmektedir.
Bunlar dışında ortamın etkisi (sıcaklık, nem, atmosfer) ve servis koşulları (basınç,
hız, kayma yolu) da aşınmayı etkileyen önemli faktörlerdir.
Çok çeşitli aşınma mekanizmaları bulunmaktadır. Bunlar:
Adhezif Aşınma: Karşılıklı etkileşim içerisinde birbirine göre göreceli olarak hareket
eden iki yüzeyin birisinden bir parçacığın koparak diğer yüzeye yapışması
sonucunda,

bir

yüzeyden

diğer

yüzeye

olan

malzeme

taşınımı

olarak

tanımlanmaktadır. Adhezif aşınmayı önlemek için yağlama yapmak, birbiri
içerisinde çözünmeyen malzemeler kullanmak, düz yüzeyler kullanmak, metal-metal
temasını önlemek alınabilecek tedbirlerdir.
Abrazif Aşınma: Malzeme yüzeylerinin kendisinden daha sert olan partiküllerle
basınç altında etkileşmesiyle, sert partiküllerin malzeme yüzeyinden parça
kopartmasına abrazif aşınma denmektedir. Ayrıca yırtılma ve çizilme aşınması
olarak da bilinmektedir. Abrazif aşınmayı önlemek için yüzey sertliğini arttırmak,
abrazif parçacıkları uzaklaştırmak, aşınmış parçaları değiştirmek gibi önlemler
alınabilmektedir.
Yorulma Aşınması: Değişken-tekrarlı yüklemeler sonucunda maksimum kayma
gerilmelerinin bulunduğu yerlerde plastik deformasyon ve dislokasyona bağlı olarak
çok küçük boşluklar meydana gelir. Bu boşluklar zamanda yüzeye doğru ilerler ve
büyürler. Yüzeyde küçük çukurlar meydana getirirler. Buna da yorulma aşınması
denir. Bu aşınma dişli çarklarda, rulmanlı yataklarda ve yuvarlanma hareketi yapan
mekanizmaların yüzeylerinde görülmektedir.
Erozif Aşınma: Bir sıvı içerisindeki sert partiküllerin malzeme yüzeyinden yüksek
hızlarda kayması ve yuvarlanması esnasında çok sayıda parça koparması sonucu
meydana gelir. Sert olamayan malzeme

yüzeylerindeki kopma, malzeme

yüzeylerinde kanalların ve yivlerin oluşması, köşelerin yuvarlanması erozif
aşınmanın neden olduğu hasarlardır. Erozif aşınma en çok pompalarda, pervanelerde,
fanlarda, nozullarda, boru ve tüplerin dirseklerinde meydana gelmektedir.
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Öğütmeli Aşınma: Yüksek basınç altındaki partiküllerin metal yüzeyleri ile düşük
hızlarda karşılaşmaları sonucunda, metal yüzeyinden parçacıkların kesilerek veya
çok sayıda ufak çizikler açılarak kopartılması ile meydana gelmektedir [4]. Buldozer
ve kepçe kesici uç yüzeylerinde ve bilyalı değirmenlerde görülen aşınma öğütmeli
aşınmaya örnektir. Gevrek kırılmaya sebep olmadan malzeme sertliğini arttırmak
aşınmayı engelleyici bir önlemdir.
Oymalı Aşınma: Çok yüksek gerilmelerde, çarpma sonucunda malzeme yüzeyinden
bir parçanın kesilerek veya oyularak ayrılması olarak bilinmektedir. Hafriyat,
madencilik ve petrol kuyularının delme işlemini yapan parçalarda görülür.
Kazımalı Aşınma: Çok düşük genlikteki hareketlerin meydana geldiği sistemlerde,
mikro kaynaşmanın oluşmasıyla meydana gelmektedir. Titreşimli ortamda çalışan
somun, perçin gibi bağlantı elemanları ve otomobil şaftlarının birleşme noktalarında
ve

yataklarında

görülmektedir. Titreşimi

azaltmak ve gidermek,

bağlantı

noktalarında elastomer malzeme kullanmak, bağlantı noktalarını yağlamak ve ara
yüzeydeki kaymaları azaltmak kazımalı aşınmaya karşı alınacak önlemlerdir.
Korozif Aşınma: İki kademede gerçekleşmektedir. İlk kademede temas halindeki
yüzeyler ortamla reaksiyona girerler ve yüzeyde reaksiyon ürünlerinden oluşan bir
tabaka meydana gelir. İkinci aşamada ise temas noktasında çatlak oluşumu veya
abrasif etkiler sonucu reaksiyon tabakası hasara uğrar. En çok karşılaşılan korozif
aşınma pastır. Bu nedenle kaplama yapmak ve reaksiyona girmeyen alaşım
elemanları kullanmak önemlidir.
3.2.5 Korozyon
Malzemelerin içinde bulundukları fiziksel, kimyasal, elektrokimyasal ortamlarla
reaksiyona girmeleri sonucu, dışardan enerji vermeye gerek olmadan tabi olarak
meydana gelen ve malzemenin kendinden beklenen özellikleri yitirmesi olayına
korozyon denilmektedir. Korozyonun gerçekleşebilmesi için iki farklı metal olmalı,
ortamda çözelti bulunmalı ve metaller arasında iletkenlik bulunmalıdır.
Korozyon hasarını engelleyebilmek için bir takım tedbirler almak mümkündür.
Katodik koruma, anodik koruma, inhibitörlerle koruma, organik ve inorganik
kaplamalar, oksit film kaplama yöntemi ile koruma alınabilecek bazı önlemlerdir.

29

Korozyonun çeşitli türleri bulunmaktadır. Bunlar:
Genel Korozyon: Eğer korozyon metal yüzeyinin her yerinde homojen bir şekilde
gerçekleşiyorsa buna genel korozyon denir. Yüzeyde genel bir incelme meydana
gelmektedir. Gözle fark edilmesi kolay olduğu için ciddi hasarlara sebep
olmamaktadır. Şekil 3.11’ de paslanmış bir malzeme görülmektedir.

Şekil 3.11: Genel korozyon (paslanma) [21].
Oyuklanma Korozyonu: Korozyon olayının çok dar bölgelerde meydana gelmesiyle
gerçekleşmektedir. Noktasal şekilde derin oyuklar halinde kendini göstermektedir.
Malzeme kaybının az olmasına rağmen, tespiti zor olduğu için en çok korkulan
korozyon tipidir. Genellikle klor ve brom iyonları içeren nötr ortamlarda oluşur.
NaCl ve oksijen bakımında oldukça zengin olan deniz suyu oyuklanma korozyonuna
yol açan önemli bir etkendir [22]. Şekil 3.12’ de tipik bir oyuklanma korozyonu
görülmektedir.

Şekil 3.12: Tipik oyuklanma korozyonu [21].
Taneler Arası Korozyon: Metalin tane sınırlarına yakın bölgelerinde oluşan korozyon
türüdür. Genellikle Al-Cu alaşımlarında ve östenitik paslanmaz çeliklerde
görülmektedir.
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Aralık Korozyonu: Metal-metal veya metal-nonmetal arasında gerçekleşen lokal
korozyon türüdür. Aralık içinde oksijen veya inhibitör konsantrasyonun azalması,
çözeltinin asitleşmesi veya klor iyonlarının artması sonucu meydana gelmektedir.
Malzemelerin birleştirme bölgelerinde görülür. Şekil 3.13’ de aralık korozyonu
görülmektedir.

Şekil 3.13: Aralık korozyonu [21].
Gerilmeli Korozyon Çatlaması: Bir malzemenin korozyonla birlikte, düşük çekme
gerilmesi (akma mukavemetinden küçük) etkisi ile veya dış gerilme olmaksızın
(çekme yönündeki kalıntı gerilmeler) hasara uğramasıdır. Çatlak oluşumu çatlak
ilerlemesi ve kırılma safhalarından oluşur. Hasar, malzemede önemeli oranda
deformasyon olmaksızın gerçekleşmektedir. Özellikle alüminyum alaşımları ve
paslanmaz çeliklerde görülür [22].
Korozyonlu Yorulma: Tekrarlı gerilme ve korozif ortamın birlikte etkisi ile meydana
gelmektedir. Çatlak oluşumu, çatlak ilerlemesi ve kırılma evrelerinden oluşmaktadır.
Kırılma yüzeyinde korozyon ürünlerine rastlamak mümkün olmaktadır. Çatlaklar
genellikle transgranüler karakterde, dallanma olmadan ilerlemektedir.
Erozyonlu Korozyon: Metal yüzeyi ile korozif akışkan arasındaki bağıl hızın yüksek
olması nedeniyle hızlı gelişen korozyon türüdür. Türbülansın artması boru içinde
oyuk oluşumunu hızlandırıp, erozyon hızını arttırarak kısa sürede delinmeye yol
açabilmektedir. Şekil 3.14’ de akış yönünde oluşan erozyonlu korozyon
görülmektedir.
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Şekil 3.14: Erozyonlu korozyon [21].
Hidrojen Gevrekliği: Atomik hidrojenin metale girmesi sonucunda meydana
gelmektedir. Metallerin sünekliğinin ve yük taşıma kapasitesinin azalmasına neden
olmaktadır. Hidrojene duyarlı malzemelerde çatlamaya veya akma mukavemetinden
küçük gerilmelerde kırılmaya neden olabilmektedir [23].
3.3 Hasar Analizinin Kademeleri
Hasar analizi yapılırken, hasara uğramış parça veya sistemin kendisi, özellikleri ve
servis koşulları dikkat edilmesi gereken önemli parametrelerdir. Genel olarak hasar
analizi yapılırken izlenen yol şöyledir:
1) Olay öncesi bilgilerin toplanması,
2) Kırık parçaların ön incelemesi,
3) Numune seçimi,
4) Tahribatsız muayene,
a) Manyetik toz ile muayene,
b) Sıvı emdirme yöntemi,
c) Elektro manyetik muayene,
d) Ultrasonik muayene.
5) Mekanik muayene, (sertlik, çekme, tokluk deneyleri ile)
6) Numunelerin kodlanması, temizlenmesi ve korunması,
a) Basınçlı hava ile temizleme,
b) İnorganik çözeltilere daldırarak,
c) Asidik veya bazik solüsyonlarla silerek,
d) Ultrasonik olarak,
e) Plastik replika yapılarak.
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7) Makroskobik inceleme ( çeşitli kameralar, polaroid ve video kameralar,
stereo zoom mikroskop ile kırılma yüzeyi karakteristiğinin teşhisi, ikincil
çatlaklar vs.),
8) Mikroskobik inceleme ( optik mikroskop, stereo mikroskop, taramalı elektron
mikroskobu, geçirimli elektron mikroskobu),
9) Hasar mekanizmasının saptanması,
10) Kimyasal analiz (malzemenin kitlesel ve yerel olarak, yüzeyindeki korozyon
ürünlerinin, çökeltilerin veya kaplamaların incelenmesi ve mikroprob
analizi),
11) Kırılma mekaniğinin incelenmesi,
12) Yeniden canlandırılmış servis koşullarında testler yapılması,
13) Elde edilen tüm verilerin incelenmesi, sonuçların irdelenmesi ve tavsiyelerle
birlikte hasar analiz raporunun yazılması [4].
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4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
4.1 Kullanılan Alet Ve Teçhizatlar
Deney çalışmalarında EMCO test M4U-025 sertlik (şekil 4.1) ve Leica DMR/HCS
(şekil 4.2) mikro sertlik cihazları, metalografik incelemelerde JEOL™ JCM-6000
Benchtop SEM Taramalı Elektron Mikroskobu (şekil 4.3) ve SOIF ST6024-B1
stereo mikroskop (şekil 4.4), Q4 TASMAN Spektrometre kimyasal analiz cihazı
kullanılmıştır.
Deney çalışmalarında kullanılan malzemeler, hasara uğramış takımların üretildiği
takım çelikleridir. İncelemeye konu olan takımların işlem geçmişleri, özellikleri ve
analizleri takımlara ait inceleme bölümünde verilmiştir.

Şekil 4.1: Sertlik cihazı.
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4.2: Mikro sertlik cihazı.

4.3:Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM).
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4.4: Stereo mikroskop.

4.5: Kimyasal analiz cihazı.
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4.2 İncelenen Malzemeler
Deney çalışmalarında incelenen malzemeler hasara uğramış çeşitli çelik parçalardır.
4.2.1 Numune 1
Bir numaralı numune hasarlı alüminyum ekstrüzyon kalıbıdır. Konu içerisinde N1
olarak ifade edilecektir.
Ekstrüzyon kalıpları; ekstrüzyon yöntemiyle plastik şekillendirme işleminde
kullanılan makinelerin önemli bir parçasıdır. Ekstrüzyon kalıpları; ekstrüzyon
işlemine tabi tutulan metalin şekillendirilmesini sağlar [23]. Şekil 4.1’ de ekstrüzyon
makinesinin şematik kesiti verilmiştir. Şekilden anlaşılacağı gibi ekstrüzyon kalıbı
zımba tarafından sıkıştırılan ürünü şekillendirmektedir.

Şekil 4.6: Ekstrüzyon makinesinin şematik kesitinin görüntüsü [25].
Ekstrüzyon kalıplarında görülebilecek hasarlar kırılma, aşınma, plastik deformasyon,
çatlama, ısıl yorulma hasarlarıdır [25]. Bu sebeple, ekstrüzyon kalıbı imalatında
kullanılacak olan çelik malzemenin yüksek sıcaklık mukavemeti, yüksek ısıl yorulma
direnci, yüksek sıcaklıkta aşınma mukavemeti, yüksek temperleme direnci
özelliklerine sahip olması beklenmektedir.
Hasarlı olan ekstrüzyon kalıbı, profil çekimi sırasında kırılarak hasara uğramıştır.
İşletme tarafından verilen bilgilere göre, kalıp malzemesi 1.2344 takım çeliği olup
ısıl işlemler uygulanarak sertleştirilmiştir.
Uygulanan ısıl işlemler sırasıyla;
a) 400 ºC ‘de kuru ortamda ön ısıtma,

38

b) 820-850 ºC ‘de II. ön ısıtma,
c) 1020º C’de 45 dakika ostenitleme yapılarak GS430 Degussa tuzunda 520º C ‘de
soğutma,
d) Temperleme;
1. 530 ºC ‘de 2 saat
2. 620º C ‘de 2 saat.
4.2.2 Numune 2
İki numaralı numune sıcak iş takım çeliğidir. İşlenmemiş kütük halindedir. Konu
içerisinde N2 olarak ifade edilecektir.
Hasarlı çeliğin boyutları 500 mm çap ve 910 mm yüksekliğinde olup, 1445 kg
ağırlığındadır. Çeliğin malzemesinin 1.2344, sıcak iş takım çeliği olduğu ve ısıl
işlem uygulandığı bilinmektedir. Söz konusu malzeme kesme işlemi sırasında
çatlamıştır.
Sıcak iş takım çelikleri; demir esaslı ve demir dışı metal, polimer ve seramik
malzemelerin yüksek sıcaklıklarda şekillendirilmesinde, çok yüksek mekanik ve
termik zorlanma altında kalan takımların üretiminde kullanılır. Sıcak iş takım
çelikleri yüksek sıcaklık altında sertliğini yitirmeyen, meneviş dayanımı, çekme
mukavemeti, toklukları ve aşınma dayanımları yüksek olan çeliklerdir.
Sıcak iş takım çeliklerinin karakteristik özellikleri;
1- Yüksek Temper Direnci,
2- Yüksek Sıcaklık Mukavemeti,
3- Sıcak Aşınma Direnci,
4- Çalışma sıcaklığında yüksek süneklilik,
5- Termal Şoklara Dayanma olarak özetlenebilir.
Genel olarak kullanıldığı yerler ise;
1- Dövme kalıplarının imalatında,
2- Hafif ve ağır metallerin basınçlı döküm takımlarında,
3- Metal ekstrüzyon ve enjeksiyon kalıplarında,
39

4- Bakır-Pirinç ve brozlarının sıcak şekillendirilmesinde (dövme, ekstrüzyon ve
enjeksiyon preslerinde),
5- Çubuk ve boru ekstrüzyon takımlarında, bükme-şekil verme takımlarında,
6- Yüksek gerilimli sıcak iş takımları, sıcak ekstrüzyon takımları ve kalıplarının
imalatında (civata, somun, perçin vb. imalatında),
7- Özel plastik kalıplarının imalatında kullanılmaktadır [26].
4.2.3 Numune 3
Üç numaralı numune, 6,3 mm terminal kesme kalıbı olup, erken aşınma sebebiyle
kullanılamaz duruma gelmiş ve servis dışı kalmıştır. Söz konusu terminal kesme
kalıbı konu içerisinde N3 olarak ifade edilecektir.
Terminaller; güç ve elektrik sinyali iletimi görevini yerine getiren, metalden imal
edilen, ayrılabilir sistem elemanlarının genel adıdır. Terminallerin görevi; ayrılabilir
elektrik kontak, ayrılabilir mekanik bağlantı oluşturmak, elektrik ileten parçaların
yalıtımını, bağlantıların emniyetli olabilmesini sağlamaktır. Şekil 4.2’ de bir terminal
resmi örnek olarak verilmiştir [27].

Şekil4.7: Kablo bağlantısı için imal edilmiş terminalin resmi.
Terminaller; kesme ve şekillendirme işlemini birlikte yapan kalıplarda pirinç, fosfor
bronz,

çelik

ve

bakır

malzemelerden

şekillendirilirler

[28].

Terminallerin

şekillendirilmesinde kullanılan kalıplara terminal kesme kalıpları denilmektedir.
Terminaller kesme kalıpları soğuk iş ve kesme kalıplarından imal edildiği gibi,
yüksek hız çeliklerinden de imal edilmektedirler. Kesme kalıplarının kullanma
ömürleri içerisinde karşılaşılan ve kalıpların devre dışı kalmalarına sebep olan birçok
hasar bulunmaktadır. Bu hasarlardan bir tanesi aşınma (adhesiv ve abrasiv) olup,
plastik deformasyon, sıvanma, ağız dökülmesi gibi hasarlarda oluşabilmektedir [29].
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4.2.4 Numune 4
Dört numaralı numune konu içerisinde N4 numunesi olarak anılacaktır. N4
numunesi, erken aşınan N3 numunesinin (terminal kesme kalıbı) yerine kullanılmak
için iki adet imal edilmiştir. Kalıplardan bir tanesine ısıl işlem yapılmış olup, işlem
sırasında çatladığından dolayı kullanılmamıştır. Diğer kalıba hiçbir işlem
yapılmamıştır.
4.2.5 Numune 5
Beş numaralı numune 1 adet çelik malzemeden, sadece 2,8 terminal kesme kalıbı
için bir erkek parça yapılmak üzere imal edilmiş ve kullanılmıştır. Ancak, erken
aşınma sebebiyle tüm işlemler durdurulmuştur. Konu içerisinde N5 numunesi olarak
anılacaktır.
4.2.6 Numune 6
Altı numaralı numune, kırılarak hasar gören bir terminal kesme kalıbından alınıp
aynı bakalite gömülerek metalografik incelemeye hazırlanmış iki adet numunedir. Bu
numunelerin alındığı kalıp bulunamamıştır. Konu içerisinde N6 olarak ifade
edilecektir.
4.2.7 Numune 7
Yedi numaralı numune hasarlı merdanedir. Konu içerisinde N7 olarak ifade
edilecektir. Merdane malzemesinin 1,2080 malzeme kalitesine sahip soğuk iş takım
çeliği olduğu ifade edilmiştir. Merdanede hasar olarak çatlak tespit edilmiştir.
Malzemenin geçmişiyle ilgili teknik bilgi mevcut değildir.
4.2.8 Numune 8
Sekiz numaralı numune 1.2343 sıcak iş çeliğinden üretilen hasarlı kaliper braket
kalıbıdır. Konu içerisinde N8 olarak ifade edilecektir.
Kaliper braket kalıbı yaklaşık 2000 dövmeden sonra kırılmıştır. Kalıp işlendikten
sonra bir ısıl işlemcide sertleştirilmiş ve takiben başka bir ısıl işlemcide nitrasyon
işlemi uygulanmıştır.
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4.2.9 Numune 9
İncelemeye konu olan hasarlı piston kolu kuru yük gemisinin ana makinesine aittir.
Konu içerisinde N9 olarak ifade edilecektir.
Kuru yük gemisi Ukrayna’nın Kherson Limanında bulunduğu sırada ana makinesinin
stop etmesi üzerine yapılan inceleme sonunda 1, 2, 4, 6 ve 8 numaralı silindirlerdeki
piston kollarında hemen hemen aynı yerden çatlamış olduğu tespit edilmiştir.
Söz konusu hasar, piston kolunun saplama deliğinde meydana gelen çatlamadır.
Piston kolunun hangi malzemeden ve nasıl imal edildiği konusunda bilgi
bulunmamaktadır. Ana makine üzerinden alınan bilgiler aşağıda verilmiştir.
Ana makine üzerinden alınan bilgiler:
Cinsi

: Dizel Motor

Markası

: Krupp MAK

Silindir Adedi

:8

Tipi

: 8 MU 453

Seri No

: 26926

İmal Yılı

: 1986

Devir Adedi

: 600 RPM

Gücü

:2.400 KW

Piston kolları, silindir içerisindeki patlama ile oluşan hareketi makinenin krank
miline ileten parçalardır. Pistonlar 60°C sıcaklığında motor yağı ortamında
çalışmaktadırlar. Piston kolları çok şiddetli ve değişken çekme, bükme ve basma
kuvvetlerine maruz kalırlar. Piston ve piston kolları içten yanmalı motorların önemli
bir parçasıdır [30].
Piston kolunun çalışması sırasında maruz kaldığı yüklenme (Şekil 4.8) dikkate
alındığında
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Şekil 4.8:Piston kolumun maruz kaldığı yükleme [31].
piston başlarının zy ve xy yönünde moment (Mb) etkisi altında, Y yönünde ise
çekme ve basmaya maruz kaldığı görülmektedir. Bu sebeple, yüksek devirlerde
çalışan bu parçalarda yorulma dayanımını olumsuz etkileyecek konstrüksiyon,
malzeme hatalarını kabul edilebilir sınırlara çekilmesi gerekmektedir [32].
4.2.10 Numune 10
On numaralı numune hasar görmüş vinç kancasıdır. Konu içerisinde N10 olarak
ifade edilecektir.
Kancalar kaldırma makinelerinde yük tutma elemanıdır. Kancalar şekillerine göre
basit, çift ağızlı ve lamelli kancalar olmak üzere sınıflandırılırlar. İncelemeye konu
olan kanca basit kancadır.
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Şekil 4.9: Kancanın kısımları ve kritik kesitleri [33].
Basit kancalar, şaft ve eğri kısımdan meydana gelmişlerdir. Kancanın şaft kısmına
diş açılmaktadır. Şaft kısım boyutlandırılırken, şaftın çekme gerilmesi ile zorlandığı,
en tehlikeli bölgesinin diş dipleri olduğu, diş diplerinde gerilme yoğunlaşmasının
meydana geldiği dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte, vida yüzeyine gelen basınç
da dikkate alınarak vida uzunluğu tespit edilir. Eğri kısım ise bileşik mukavemete
göre kontrol edilir.
Kancalar, DIN 15400 normunda harfler ( M, P, S, T, V ) ile sembolize edilmiş ve
kullanılan çelikler DIN 17102 ve DIN 17103 normunda tanımlanmıştır [33].
DIN 15400 standardına uygun malzemelerden sıcak olarak kalıpta veya serbest
olarak dövülerek şekillendirilirler. Dövmeden sonra gerilme giderme ısıl işleminden
geçirilirler [34].
Hasarlı kanca bir tersanede kızağın üzerinde çalışan gentry vince aittir. Söz konusu
kanca gemi bloğu kaldırması sırasında üzerinde yük varken kopmuştur. Kancanın
imal edildiği çeliğin teknik özelliklerinin DIN 15402 NR 80 V’e uyumlu olduğu
belirtilmiştir.
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4.2.11 Numune 11
On bir numaralı numune hasar görmüş hidroelektrik santrali cebri borusudur. Cebri
boru; hidroelektrik santrallerinde baraj suyunu türbinlere taşıyan borulardır. Cebri
borular basınç altında çalışırlar. Konu içerisinde N11 olarak ifade edilecektir.
Cebri boru sistemi üzerindeki genleşme contalarının son ayar işlemlerinin
yapılabilmesi amacıyla sisteme belirli seviyelerde su alınmış, ayar işleri
tamamlandıkça da su seviyesi boru alt kotlarından yukarı doğru olacak şekilde
arttırılmıştır. Conta ayar işlemleri esnasında sistem basıncı 47 bar iken, boru A129
bölgesinde patlama meydana gelmiştir. Patlama sebebiyle basınçla açığa çıkan su
çevreye de zarar verdiği ifade edilmiştir. Boru malzemesinin ASTM A 656-10 70 Tip
8 - Erdemir 9449 ile uyumlu olduğu bilgisi verilmiştir.
Patlamadan sonra patlamanın sebebini tespit etmek için firma tarafından akredite bir
kuruluşa boru malzemesine çekme, sertlik, kimyasal analiz deneyleri yaptırılmış ve
elde edilen değerlerin sertifika değerlerine uygun olduğu görülmüştür. Bununla
birlikte,

sertifikada

aranmayan

darbe

deneyi

de

farklı

sıcaklıklarda

gerçekleştirilmiştir. Darbe deneyi sonucunda deney sıcaklığının düşmesi ile darbe
dayanımının düştüğü görülmüştür. Hasarın sebebinin tam olarak belirlenmesi için
boru malzemesinin incelenmesi istenmiştir.
4.2.12 Numune 12
On iki numaralı numune hasar görmüş gemi kuyruk şaftıdır. Konu içerisinde N12
olarak ifade edilecektir.
Şaft, gemi makinelerinde dönme hareketini pervaneye ileten parçalardır. Şaft, yüksek
dereceli dövme çelikten kolonlar halinde yapılır ve makineyle pervane arasındaki
uzaklığa göre değişen sayıda birbirine eklenmiş parçalardan meydana gelir.
Hasara uğrayan şaft bronz yatak içerisinde çalışmaktadır ve çalışma sırasında
kırılarak iki parçaya ayrılmıştır. Bu sebeple, söz konusu gemi hareket edemez
duruma gelmiştir.
84,95 m boy 15,20 m eninde 4.450 DWT’ luk gemi boş olarak Rusya’nın Tuapse
limanına giderken kuyruk şaftı iki parçaya ayrılmış ve Ünye Limanına çekilmiştir.
Ünye Limanında şaft sökülerek Tuzlada bir tersaneye getirilmiştir. Şaftın visual
inceleme, fotoğraf ve numune alma işlemleri bu atölyede yapılmıştır.
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4.2.13 Numune 13
On üç numaralı numune hasarlı manşondur. Konu içerisinde N13 olarak ifade
edilecektir.
Manşon boru birleştirme elemanlarıdır. Çelik, dökme demir, pirinç ve PVC
malzemelerinden imal edilmektedir.
Hasara uğramış (çatlamış) manşon SAE 4140 çeliğinden yapıldığı ifade edilmiştir.
Hasarlı manşon şekillendirilmesi tamamlandıktan sonra çeşitli ısıl işlemlere tabi
tutulmuştur. Öncelikle 500o C’de 45 dakika ön ısıtma uygulanmış, sonra 869o C’de
30 dakika östenitleme yapılarak, 70oC sıcaklıktaki soğutma yağı içerisinde soğutma
ile sertleştirilmiştir. Sertleştirildikten sonra, 600oC’de 2 saat temperleme işlemine
tabi tutulmuştur. Ardından manşonun diş bölgelerine indüksiyonla yüzey sertleştirme
işlemi yapılarak bu işlem sonunda 300oC’de 2 saat menevişleme işlemi
uygulanmıştır.
4.2.14 Numune 14
On dört numaralı numune hasarlı piston kolu üzerindeki saplamadır. Konu içerisinde
N14 olarak ifade edilecektir.
Söz konusu piston kolu 2655 DWT ‘luk kuru yük gemisine aittir. Kuru yük gemisi,
2400 ton’ luk yükü ile seyir halindeyken 1215 KW gücündeki 12 silindirli V tipi ana
makinenin 1 nolu silindirinin 1 nolu piston kolu kırılmıştır. Makine durdurularak
kırık piston kolu çıkartılmıştır. Yapılan incelemede piston kolu üzerinde bulunan
saplamanın da kırık olduğu tespit edilmiştir. Parça hakkında her hangi bir teknik bilgi
mevcut değildir.
Piston kolu saplaması pistonun krank miline bağlanmasını sağlamaktadır. Piston kolu
saplaması şekil 4.5’ de 4 numaralı parça olarak gösterilmiştir. Piston kolu üzerinde
en az iki adet bulunmaktadır.
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Şekil 4.10: Piston kolu ve montaj elemanları [31].
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5. DENEY SONUÇLARI
5.1 Kimyasal Analiz Sonuçları
Deneysel çalışmalarda kullanılan numunelerin kimyasal bileşimi çizelge 5.1’ de
verilmiştir.
Çizelge 5.1: Numunelerin Kimyasal Bileşim.
Örnek
No

Elementler, % ağırlıkça

N1

C
0,41

Si
0,93

Mn
0,37

P
0,002

S
0,004

Cr
4,63

Ni
0,28

Mo
2,13

W
1,42

V
0,78

N2

0,44

1,26

0,51

0,012

0,04

5,26

0,17

1,34

0,34

0,84

N3

1.2911

0.6318

0.3923

0.0241

0.0131

4.0646

0.2239

5.036

6.4215

3.1542

N4

1.2977

0.6277

0.3878

0.0256

0.0132

4.0589

0.2135

5.042

6.4114

3.1558

N5

2.4621

0.6319

0.2965

0.0211

0.0061

4.0180

0.1351

3.095

4.2113

7.9212

N6*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N7**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N8**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N9

0,4042

0,2829

0,8433

0,0110

0,0146

1,2722

0,9317

0,3363

-

-

N10

0,1593

0,1289

0,7439

0,0210

0,0144

-

-

-

-

-

N11

0,1671

0,4704

1,6810

0,0138

0,0033

-

-

-

-

-

N12

0,24

0,37

0,67

0,021

0,011

0,28

0,57

0,61

-

-

N13

0,45

0,63

0,82

0,026

0,027

1,27

-

0,59

-

-

N14**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Numune bakalite gömülü olduğundan analizi yapılamamıştır.
** Karakterizasyon için kimyasal analiz dışındaki incelemeler yeterli olmuştur.
5.2 Metalografik İnceleme Sonuçları
5.2.1 N1 numunesinin metalografik inceleme sonuçları
N1 numunesi önce gözle incelenmiş olup kırılmanın, kalıbın ekstrüzyon boşluğunun
ince kısmında meydana geldiği anlaşılmıştır. Bu bölgeden çekilen fotoğraf şekil 5.1
de gösterilmiştir. Bu resimden görüleceği gibi, bir büyük çatlak ve çatlağın ucunda
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ve çevresinde kılcal çatlakların olduğu tespit edilmiştir. Çatlak ucunun metalografik
incelenmesi optik mikroskopla yapılmış ve mikro yapı resimleri Şekil 5.2 (a)
numune dağlanmadan, (b) numune dağlanarak ve (c) farklı büyütmede verilmiştir.
Dağlayıcı olarak HCl+ HNO3 + Etil Alkol karışımı kullanılmıştır.

Kılcal çatlaklar

Çatlak

Şekil 5.1: Çatlak ucu bölgesindeki kılcal çatlaklar.
Mikro yapı resimlerden görüleceği üzere, kalıp malzemesinin tane yapısının homojen
ve eş eksenli olduğu anlaşılmaktadır. Kalıp boşluğunun yüzeyinde yaklaşık 250 μm
kalınlığında sertleştirilmiş bölgenin bulunduğu (şekil 5.2-b), kırılmanın bu
sertleştirilmiş bölgede yer aldığı ve kırılmanın taneler arası karakter (gevrek)
gösterdiği görülmüştür. Kalıbın yüzeyinde ise yaklaşık 100 μm kalınlığında
sertleştirilmiş tabaka bulunmaktadır.

50

(a)

Çatlak
Ekstrüzyon boşluğu

(b)
Sertleştirilmiş bölge

(c)

Şekil 5.2: Çatlak ucu mikro yapısı. (a) Dağlamadan önce (200X). (b) Dağlamadan
sonra (200X) (Siyah bölge sertleştirilmiş bölgedir). (c) Aynı bölgenin
farklı büyütmede (320X) görüntüsü.

51

5.2.2 N2 numunesinin metalografik inceleme sonuçları
Kırılan parçanın incelenmesi yerinde yapılmıştır. İlk muayene gözle yapılmıştır.
Gözle yapılan muayenede parçanın yüzeyinde çatlaklar tespit edilerek fotoğrafları
şekil 5.3 (a), (b), (c) de verilmiştir. Çatlaklar fotoğraflarda beyaz ok ile gösterilmiştir.

(a)

(b)
(c)

Şekil 5.3: (a) Kesme işlemi sırasında kırılan parçanın genel görünümü.
(b) Enine kesitte görülen çatlağın, (c) Kesme bölgesinden itibaren
parça boyunca ilerleyen çatlağın yakın görünümü.
Şekillerden anlaşılacağı gibi çatlak, çap ve yükseklik boyunca ilerlemiştir. Söz
konusu çatlamış çelik parçadan yaklaşık 40 mm kalınlıkta, çatlayan parçanın enine
ve boyuna kesitini inceleyecek şekilde iki adet numune ısıtılmadan, mekanik kesme
yöntemiyle kesilerek alınmıştır. Bu numuneler metalografik inceleme için
hazırlanmış ve HCl+ HNO3 + Etil Alkol karışımı ile dağlanmıştır. Optik mikroskopta
yapılan inceleme sonuçları şekil 5.4 (a), (b) ve şekil 5.5’ de verilmiştir.
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(a)

Tane sınırı

(b)

Şekil 5.4: Kırılan parçanın tipik mikro yapısı. Metal karbür çökeltilerinin tane
içerisinde (a) ve tane sınırlarındaki (b) görünümü.

Mikro çatlaklar

Şekil 5.5: Kırık Yüzeye Yakın Olan Bölgede, Tane Sınırlarında Oluşan Mikro
Çatlaklar.
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Şekillerden anlaşılacağı gibi;
a) Parçanın boyuna ve enine kesitinde yapının aynı ve homojen olduğu, yapıda
segregasyon, kalıntı ve porozitenin bulunmadığı,
b) Su verme sonucu oluşan martenzitik ve/veya beynitik yapının yer almadığı,
yapının tamamen sferoidize olduğu; farklı büyüklükteki metal karbür
partiküllerinin hem tane içerisinde ve hem de prior-ostenit tane sınırlarında
yer aldığı (Şekil 5.4),
c) Kıyaslama yöntemi ile yapılan ölçümde ASTM Boyutunun ortalama No:3
olduğu [35],
d) Çatlak ilerlemesinin yer aldığı bölgede çatlak doğrultusuna paralel yer yer
taneler- arası sekonder mikro çatlak oluşumu gözlenmiştir (Şekil 5 ).
Çatlamanın başladığı bölgede, numune alma imkânı bulunmadığından bu bölgenin
makro ve mikro yapı incelemesi yapılamamıştır.
5.2.3 N3 Numunesinin Metalografik İnceleme Sonuçları
Terminal kesme kalıbına ait olan N3 numunesinden, metalografik inceleme
numunesi, hasarlı parça ısıtılmadan mekanik kesme yöntemi ile kesilerek alınmış ve
metalografik olarak hazırlanmıştır. Dağlayıcı olarak, HCl+ HNO3 + Etil Alkol
karışımı kullanılmıştır.
Şekil 5.6’ da N3 numunesinin mikro yapı fotoğrafı, kalıbın kesici kenar bölgesinden
alınan metalografik görüntü ise şekil 5.7 (a, b, c, d)’ de verilmiştir

Metal karbürler

Şekil 5.6: N3 numunesinin mikro yapı fotoğrafı.
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Çatlak

(a)

(b)

Kopmuş beyaz tabaka
20µm

Beyaz tabaka
20µm

Kopmuş Beyaz tabaka
Çatlak
20µm

(c)

10µm

(d)

Şekil 5.7: N3 numunesinin kalıbın kesici kenar bölgesinden alınan metalografik
görüntüleri.
Şekil 6’dan anlaşılacağı üzere, N3 numunesinin alındığı kalıbın toz metalurjisi
yöntemiyle üretilmiş olduğu, ana matrisin martenzitik yapıda bulunduğu ve yapıda
bulunan karbürlerin homojen olarak ana yapı içerisinde dağıldığı belirlenmiştir. Şekil
5.7’den ise, kalıbın zımbalama-kesme işlemini gören kenar bölgesinden yüzeye
açılan kenar boyunca görülen beyaz hat, tüm kenar bölgelerinde görülmektedir. Söz
konusu beyaz bölgede çatlak (şekil 5.7- a, c), kırılma ve dökülme (Şekil 5.7- b, d )’
de görülmektedir.
5.2.4 N4 numunesinin metalografik inceleme sonuçları
N4 numunesi N3 numunesiyle aynı hazırlık işlemlerine tabi tutulmuş ve optik
mikroskopta metalografik olarak incelenmiştir. Mikro yapı resmi şekil 5.8’ de
verilmiştir. (Şekil 5.9 (a, b, c, d) )
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Metal karbürleri
Mikro yapı

10µm

Şekil 5.8: N4 numaralı örneğe ait mikro yapı fotoğrafı.

(a)

(b)

20µm

Çatlak

20µm

Kopmuş beyaz tabaka

(c)

(d)

Kopmuş beyaz tabaka

20µm

Beyaz tabaka

Şekil 5.9: N4 numunesinin kalıp kesici kenar bölgesi kesitinin farklı
bölgelerindenelde edilen kesit görüntüleri.
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20µm

N3 numunesinin alındığı kalıbın toz metalurjisi yöntemiyle üretilmiş olduğu, ana
matrisin martenzitik yapıda bulunduğu ve yapıda bulunan karbürlerin homojen
olarak ana yapı içerisinde dağıldığı belirlenmiştir. Şekil 5.9 (a, b, c, d)’ den, kalıbın
zımbalama-kesme işlemini gören kenar bölgesinden yüzeye açılan kenar boyunca
görülen beyaz hat, tüm kenar bölgelerinde görülmekte olduğu anlaşılmaktadır. Söz
konusu beyaz bölgede çatlak (şekil 5.9- b), kırılma ve dökülme ( Şekil 5.9- a, c )’ de
görülmektedir.
5.2.5 N5 Numunesinin Metalografik İnceleme Sonuçları
N5 numunesi, N3 ve N4 numunesiyle aynı hazırlık işlemlerine tabi tutulmuş ve optik
mikroskopta metalografik olarak incelenmiştir. Mikro yapı resmi şekil 5.10’da,
kalıbın kesici kenar bölgesi kesitinin farklı bölgelerinden elde edilen kesit
görüntüleri Şekil 5.11 (a, b, c, d)’de verilmiştir.

10µm

Şekil 5.10: N5 numaralı örneğe ait mikro yapı fotoğrafı.
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(b)

(a)

20µm

(c)

20µm

(d)

20 µm

Çatlak

20µm

Şekil 5.11: N5 nolu numunenin kalıp kesici kenar bölgesi kesitinin farklı
bölgelerinden elde edilen kesit görüntüleri, (a, b, d) beyaz ok ile
gösterilen kırılmış ve dökülmüş beyaz tabaka bölgeleri, (c) beyaz
tabakada çatlak.
Yapılan metalografik mikroyapı incelemelerinde, N5 numunesinin de N3 ve N4
olduğu gibi toz metalurjisi ile üretilmiş olduğu ve ana matrisin martenzitik yapıda
bulunduğu ve yapıda bulunan karbürlerin homojen olarak ana yapı içerisinde
dağıldığı belirlenmiştir (şekil 5.10). Kalıbın zımbalama-kesme işlemini gören kenar
bölgesinden yüzeye açılan kenar boyunca görülen beyaz hat, tüm kenar bölgelerinde
görülmekte olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 5.11 (a, b, c, d)). Söz konusu beyaz
bölgede, çatlak (şekil 5.11- c), kırılma ve dökülme ( Şekil 5.11- a, b, d )’ de
görülmektedir.
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5.2.6 N6 numunesinin metalografik inceleme sonuçları
Metalografik incelemeler için hazırlanmış N6 numunesinin mikroyapısı farklı
bölgelerden şekil 5.12 (a, b)’ de görülmektedir. Bakalit üzerindeki diğer numuneden
alınan mikroyapı görüntüleri şekil 5.13’ de verilmektedir.

(a)
Karbür ağları
20µm

(b)
Karbür ağları
20µm

Şekil 5.12: N6 numunesinin mikro yapı fotoğrafları.
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(b)

(a)

20µm

(c)

20µm

(d)

20µm

20µm
Çatlak

Şekil 5.13: N6 numunesini kenar bölgesi kesitinin farklı bölgelerinden elde edilen
kesit görüntüleri (a,b,c,d), kırılmış ve dökülmüş beyaz tabaka
(beyaz oklar ile gösterilmiş), (d) beyaz tabaka çatlağı.
Şekil 5.12’den anlaşılacağı üzere, N6 numunesinin mikroyapısı ana yapının
martenzitik olduğu ve bu yapı içerisinde bazı bölgelerde yoğunlaşan karbür ağları
bulunduğu tespit edilmiştir (şekil 5.12 a, b). Bu yapı, yüksek hız çeliklerinin sahip
olduğu bir yapıdır [36]. Bundan dolayı N6 numunesinin yüksek hız çeliği olduğu
söylenebilir. N6 numunesinin kenar bölgesi kesitinin farklı bölgelerinden elde edilen
kesit görüntülerinden anlaşılacağı gibi, N3, N4, N5 numunelerinde gözlenen beyaz
tabaka N6 numunesinde de görülmüştür. Söz konusu tabakada, çatlak, kırılarak
dökülme tespit edilmiştir.
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5.2.7 N7 numunesinin metalografik inceleme sonuçları
N7 numunesinde hasar sebebini ortaya koymak için öncelikle göz ile muayene
yapılmıştır. Daha sonra metalografik inceleme ile mikro yapı tespiti yapılmıştır.
Şekil 5.14’ de hasarlı merdanenin genel görünümü ve şekil 5.15’ de merdaneden
alınan numunelerin genel görüntüsü ve sertlik ölçülemleri (a, b) verilmiştir.

Numunenin alındığı
bölge

Şekil 5.14: Merdanenin genel görünümü.

(b)
(a)
Şekil 5.15: Numunelerin genel görünümü.
Mikro yapı incelemesi için hazırlanan numuneler metalografik parlatmadan sonra,
önce %3 Nital ile sonra vilella (%20 HNO3 +%40 HCl +%40 gliserin) çözeltisi ile
dağlanmıştır. Çatlak bölgesinin dikey görüntüsü şekil 5.16 (a) ve yatay görüntüsü
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şekil 5.16 (b)’de verilmiştir. Mikro yapı resimlerinden anlaşılacağı gibi, yapıda
yoğun olarak homojen dağılmış tane içi ve tane içi karbürlerine oranla daha iri tane
sınırı (resim üzerinde ok ile gösterilen) karbürleri bulunmaktadır [37].

a)
)

b)

Şekil 5.16: (a) Çatlak bölgesinin dikey mikro yapısı (20x), (b) yatay mikro yapısı
(20x).
5.2.8 N8 numunesinin metalografik inceleme sonuçları
N8 numunesinin öncelikle kırık yüzeyi makro olarak incelenmiş ve alınan görüntüler
şekil 5.17 (a, b, c)’ de verilmiştir. Mikroyapı incelemeleri için kalıptan alınan
numuneler metalografik inceleme için hazırlanmış ve dağlayıcı olarak %3 Nital
kullanılmıştır. Optik mikroskopla alınan mikro yapı resimleri şekil 5.18-5.21’ de
gösterilmiştir.
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Şekil 5.17 (a)’ da kırık yüzeyin genel görüntüsünü verilmektedir. Kırık yüzey genel
olarak metalik gri renktedir. Kalıp üzerinde işaret edilen ok’a doğru yönlenmiş
radyal çizgiler görülmektedir. Bununla birlikte, ok ile işaret edilen yarı dairesel
şekilli daha koyu renkli bir bölge dikkat çekmektedir. Bu radyal çizgiler daha
ayrıntılı olarak şekil 5.17 (b ve c)’ de gösterilmiştir.

Şekil 5.17: Kırık kalıp yüzeyi, a) genel görüntü, b) ve c) radyal çizgiler.
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Hasara uğramış bu kalıbın kırık yüzeyini de gösterecek şekilde kalıptan bir parça
alınmış ve normal metalografik yöntemle hazırlanarak optik mikroskopta
incelenmiştir. Elde edilen mikro yapı resimleri Şekil 5.18-21’ de verilmiştir.
Şekil 5.18 (a) ve (b)’ de kalıbın yük alan ve yük almayan kısımlarından alınan kesit
görüntüleri verilmiştir. Şekillerden görüleceği gibi, kalıp yüzeyinde yaklaşık 120-130
mikron kalınlığında nitrasyon tabakası tespit edilmiştir (şekil 5.18-a). Nitrasyon
tabakasında ölçülebilir bir nitrür zonu (beyaz tabaka) yoktur. Fakat tane sınırı
nitrürlerine rastlanmıştır (Şekil 5.18-b). Kalıbın yük alan bölgelerindeki nitrasyon
tabakasından başlayan 400 mikrona kadar ulaşan çatlaklar görülürken (Şekil 5.18-a),
kalıbın yük kalmayan kısmında nitrasyon tabakası çatlamamıştır (şekil 5.18-b).

Nitrasyon tabakası
Çatlak

Tane sınırı nitrürleri

Şekil 5.18: Kalıbın yüzey altı mikro yapısı a) yük alan kısımlar ve çatlaklar, (100X),
b) yük almayan kısımlar (100X).
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Şekil 5.19 (a, b)’ de kalıbın yüzeye yakın kısımlarındaki mikro yapı verilmiştir.
Numunenin yüzeye yakın kısmında tamamen martenzitik homojen bir yapı
görülmesine karşılık (şekil 5.19-a), yüzeyden derinlere gidildikçe homojensizlik
(öbek öbek oluşumlar) göze çarpmaktadır (Şekil 5.19-b).

Şekil 5.19: Kalıbın yüzeye yakın kışlarının mikro yapısı, a) yüzey altı b) iç kısım,
(200X).
Yüzeyden daha derinlerinde ise, tane yapısında kabalaşma (Şekil 5.20-a) ve tane
sınırlarında çökeltilere rastlanmıştır (Şekil 5.20-b). Şekil 5.21’ de ise numunenin
genel mikro yapısı verilmiştir.
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Tane sınırı çökeltileri

(b)

Şekil 5.20: Kalıp mikro yapısında kabalaşma (a) ve tane sınırı çökeltileri (b) (500X).

Metal karbürleri

Şekil 5.21: Genel mikro yapıda alaşım karbürleri, (200X).
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Genel olarak kalıp malzemesinde şiddetli olmayan bir segregasyon ve 1.2343
malzemesinden beklenenden daha fazla primer alaşım karbürü türü oluşumlar
gözlenmiştir.
5.2.9 N9 numunesinin metalografik inceleme sonuçları
N9 numunesinin gözle incelenmesi ve fotoğrafları şekil 5.22-24‘ de verilmiştir. Şekil
5.22’ den görüleceği gibi N9 üzerindeki çatlak görülmektedir. Şekil 5.23 ve 5.24’ de
ise çatlağın durumu görülmektedir. Çatlak, üzerinde 10 adet dişli bulunan 65 mm
genişliğindeki kısımda, soldan dördüncü diş dibinde meydana gelmiştir. Çatlağın
boyu 30 mm’ dir. Çatlağın oluştuğu diş, şekil 5.24‘ de görüldüğü üzere, 1 inç
çapındaki saplama deliğinin olduğu kısımdadır. Çatlağın meydana geldiği dişin, bu
kısımdaki uzunluğu 10 mm’ dir. Dişlerin genel görünümünde herhangi bir hasar,
kırılma ve deformasyon mevcut değildir.

Çatlak

Şekil 5.22: N9 numunesinin genel görünümü.

Çatlak

Şekil 5.23: Çatlağın yakından görünüşü.
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Çatlak
10 mm

Şekil 5.24: Çatlağın meydana geldiği kısımda yer alan saplama deliği ve dişlerin
genel görünümü.
Çatlak yüzeyi herhangi bir işleme tabi tutulmadan orijinal haliyle stereo mikroskopta
incelenmiştir. Çatlağın başladığı ve ilerlediği yüzey, şekil 5.25’ de yer almaktadır.
Buna göre çatlağın ilerlemesi transgranüler karakterdedir. Makro incelemede,
çatlağın malzemenin yorulması sonucu oluştuğu saptanmıştır. Şekil 5.25’ de verilen
resim üzerindeki oklar çatlağın ilerleme yönünü göstermektedir.
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Şekil 5.25: Çatlak ilerleme yüzeyinin makrografları.
N9 numunesinin üzerinden alınan numune mikro yapı incelemesi için hazırlanarak
incelenmiştir. Mikro yapı ısıl işlem görmüş homojen nitelikte olup, yer yer
yönlenmiş kalıntılar (oklarla gösterilmiştir) hem dağlanmamış (Şekil 5.26-a) hem de
dağlanmış görüntülerde (Şekil 5.26-a) tespit edilmiştir.
69

(a)

(b)

Şekil 5.26: N9 numunesinin, (a) Dağlanmadan önce (b) Dağlandıktan sonraki
mikro yapı görüntüsü.
5.2.10 N10 numunesinin metalografik inceleme sonuçları
N10 numunesindeki hasarın tespiti için, başlangıçta, gözle inceleme yapılmış ve
makro olarak fotoğrafları çekilmiştir. Şekil 5.27’ de hasarlı vinç kancasına ait
fotoğraflar görülmektedir. Kırılma hasarı, vida dişi açılmamış silindirik bölgenin uç
kısmında taşıyıcı gövdedir. Gövde kısmının kırık bölgesinde yüzeyler pürüzlü,
aşınmış ve kaynakla onarım görmüş görünümde olduğu tespit edilmiştir.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 5.27: Hasarlı parçanın gövde (a, b) ve kırık yüzeyine ait (c, d) fotoğraflar.
Şekil 5.28’ de hasarlı kancanın kırık yüzeyine ait fotoğraflar verilmiştir. Hasar
başlangıç bölgesi, kırık morfolojisinde oluşmuş sünek karakter sergileyen chevron
paterni (radial izler) takip edilerek belirlenmiş ve bu bölge Şekil 5.28’ de
gösterilmiştir.
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(b) Hasar başlangıçbölgesi

(a)
Hasar başlangıç
bölgesi

Taşlanmış

Kırık yüzey

kaynaklı bölge

(c)
Kaynak hataları

Şekil 5.28: Kırık yüzeyde (K.Y) hasar başlangıç bölgesinin farklı açılardan
elde edilen fotoğrafları (a) kırık yüzey ve hasar başlangıç,
(b) taşlanmış kaynaklı bölge ve hasar başlangıç
bölgesi ve kaynak hataları.
Hasarlı bölgenin metalografik incelemeleri için alınan örnek, hasar başlangıcı olan
bölgeye benzer özellikler gösteren başka bir bölgeden alınmıştır (şekil 5.29). Alınan
örnek optik mikroskopta metalografik incelemelere tabi tutulmuştur. Ana yapıya ait
farklı büyütmedeki mikroskop görüntüleri şekil 5.30, kaynaklı bölgeden alınan mikro
yapı resimleri de şekil 5.31’ de verilmiştir. Şekil 5.32’ de ise ITAB’ ın farklı
bölgelerinden alınan mikro yapılar gösterilmiştir.
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Şekil 5.29: Metalografik inceleme örneğinin farklı büyütmedeki görüntüleri.

(a)

(b)
50 µm

(c)

20 µm

(a)

10 µm

10 µm

Şekil 5.30: Hasarlı örneğin farklı büyütmelerde elde edilen mikro yapı fotoğrafları.

73

Ana malzeme

kırık yüzeyi

ITAB

Kaynak dolgu metali
200µm
bölgesi
Yüzeyde kaynak hatası ve içeride boşluk

Dış yüzey

200µm

Şekil 5.31: Kaynakla doldurulmuş bölge (tipik katılaşma yapısı), ısı tesiri altında
kalan bölge ve geçiş bölgesi, kaynak boşluk hatası ve homojen yapıdaki
dövme işlemi görmüş ferritik-perlitik ana yapıyı gösteren mikro yapı
fotoğrafı.

20 µm

Şekil 5.32: Örneğe ait ısı tesiri altında kalan bölgede meydana gelmiş mikro yapılar,
tane sınırlarında ferritik yapı ile çevrelenmiş perlitik tane yapısı görülmektedir.
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20 µm

Söz konusu görüntüler incelendiğinde, kanca, normalize edilmiş, tipik sade karbonlu
çelik yapısındadır (ferritik-perlitik). Mikro yapı homojendir ve kancanın dövme
işlemi ile üretildiği anlaşılmaktadır (şekil 5.30). Kaynak bölgesinin mikro yapı resmi
incelemesinde, kırılmanın kaynak dolgusu ve ITAB de gerçekleştiği, kaynak
bölgesinde kaynak hatalarının (boşluk) olduğu, kanca malzemenin Ferritik-Perlitik
yapıda, dövme ile şekillendirildiği anlaşılmaktadır (şekil 5.31). ITAB’ ın mikro
yapısı ise ferrit fazı ile çevrilmiş perlitik yapıda olduğu görülmektedir (şekil 5.32).
Kırılma hasarının oluştuğu yüzeye ait kesitte yapılan optik mikroskop analizlerinde
kırılma morfolojisi; kırılmanın, hem tane içi hem de taneler arası yüksek enerjili
sünek kırılma karakterinde olduğunu göstermektedir. Bu durum Şekil 5.33’ deki
fotoğraflarda görülmektedir.

20 µm

20 µm
İkincil çatlaklar

Tane sınırı çatlaklar

Tane içi çatlağı

20 µm

P
F

Şekil 5.33: Kırık yüzeyi kesitinde görülen kırılma morfolojisi (a, b), (c) faz yapısı
(P/perlit fazı, F/ferrit fazı).
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5.2.11 N11 numunesinin metalografik inceleme sonuçları
Hasarlı borudan kesilerek çıkartılan hasarlı kısmın genel yapısı gözle incelendiğinde,
numunenin bir kenarının patlama esnasında boydan boya ana yapıdan ayrılarak
hasara uğradığı ve hasarın oluşumu ile numunenin deformasyona uğrayarak eğrildiği
ve asıl şeklini kaybettiği belirlenmiştir. Şekil 5.34 (a, b) de kopan parça ve kopma
bölgesi gösterilmiştir. Ayrıca borunun dış yüzeyinde numune boyunca uzanan sırt
kısmına ark kaynağı ile parça kaynak edildiği, kaynağın parçanın her iki tarafına
parça boyunca uygulandığı görülmüştür. Hasarın oluşması sırasında söz konusu
parça kopmuş ve kaynak metali boru üzerinde kalmıştır. Bu durum, Şekil 5.34 (c, d)
de farklı konumlarda gösterilmiştir.

Ka.B
(a)

KB

(b)

KB

KM

(c)

KM

(d)

Şekil 5.34: Hasarlı numunenin makro görünümleri (Ka.B; kaynak
bölgesi, KB; kırık bölgesi, KM; kaynak metali).
Kaynaklanmış olan bölgeyi de kapsayacak şekilde numuneden alınan parçanın
yüzeyi metalografik olarak hazırlanmış ve makro dağlanarak genel makro yapısı
belirlenmiştir (şekil 5.35-a,b). Ayrıca mikroskobik incelemeler için numuneden
alınan parçalar metalografik olarak hazırlanmış ve malzemenin genel mikro yapısı
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(şekil 5.36 a, b, c) de gösterilmiştir. Şekil 5.37’ de ana malzeme, ITAB ve kaynak
metali birlikte verilmiştir. ITAB’ ın mikro yapısı şekil 5.38-41’ de verilmiştir. Ayrıca
kırık yüzeyin kesiti incelenerek kırık bölgesi ve bu bölgede hasar nedeni ile oluşan
ikincil çatlaklar belirlenmiştir (Şekil 5.42-43).

(a)

KM

(b)

Şekil 35. Numunenin
genel makro yapısı (a) dağlamadan,
ITAB
(b) dağlandıktan sonraki resmi.

Şekil 5.35: Numuneden çıkartılan kesit ve metalografik olarak makro dağlama
sonucunda elde edilen makro yapısı.
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(a)

100µm

(b)

200µm

PS

(c)

PS

100µm

Şekil 5.36: Numunenin genel yapısı (a) ve farklı büyütmede hadde yönünde uzayan
perlit fazı segregasyonları (b, c). (PS; perlit segregasyonu).
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Kaynak Metali

ITAB

Ana metal

200µm

Şekil 5.37: Numune yüzeyinde bulunan kaynaklı bölgede ana metal, ITAB ve
kaynak metaline ait kesit görüntüsü.

Martenzit

Kalıntı östenit

50 µm

Şekil 5.38: ITAB bölgesinde bulunan martenzit ve kalıntı östenite ait mikroyapı
fotoğrafı.
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WF

50 µm
P

Şekil 5.39: ITAB bölgesinde widmanstaetten ferrit (WF) ve perlitik yapı (P).

80

(a)

50 µm

(b)

10 µm

Şekil 5.40: ITAB bölgesinde iki farklı büyütmede çekilen
martenzitik beynitik mikroyapı fotoğrafı.
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Asiküler ferrit

50µm

(a)

(b)

Asiküler ferrit
50 µm

Kalıntı östenit

Şekil 5.41: ITAB bölgesinde martenzitik yapı kalıntı östenit ve
asiküler ferrit yapısı.
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200 µm

YY
BY

Kırık Yüzeyi

Şekil 5.42: Hasar görmüş numunenin kırık yüzeyine ait kesit görüntüsü ve oluşmuş
ikincil kırık yapısı (YY; yırtılma yönü, BY; bantlaşma yönü).

İkincil Çatlaklar

Kırık Yüzeyi
20 µm

Şekil 5.43: Hasarlı yüzeyden elde edilen kesitte, taneler arası ve tane içlerinden
geçen çatlak oluşumu.
5.2.12 N12 numunesinin metalografik inceleme sonuçları
N12 numunesi önce gözle incelenerek hasarın belirlenmesinde yol gösterici olacak
dikkate değer görüntülerin resimleri alınmıştır. Şekil 5.44’ de N12 numunesinin
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profil resmi, şekil 5.45’ de ise, hasarlı bölgenin resmi verilmiştir. Şekil 5.45’ den
görüleceği üzere, Kırılmış şaftın dış kısmında yer alan bronz (% 9,95 Sn içeren kalay
bronzu) gömlekte yer yer ince ve derin çatlakların bulunduğu, derin çatlaklarda
korozyon ürünlerinin (analizinde % 2,16 Cl tespit edilmiştir) yer aldığı gözlenmiştir.

.
Şekil 5.44: Kırık şaftın profili.

Bronz yatak
Korozyon ürünü
Çelik şaft

Çatlak

Şekil 5.45: Kırık şaftın bronz gömleğinde korozyon ürünlerini yer aldığı derin çatlak.
Şaftın kırık parçasının kırık yüzeylerinin genel görünümü şekil 5.46 (a, b)’ de yer
almaktadır. Kırık yüzeyde ve bronz gömleğin altında kalan yüzeylerde turuncu
renkte yoğun paslanmanın yer aldığı, sızdırmaz tahtaların ufalanarak parçalandığı
görülmektedir. Kırılma yüzeylerindeki pas altında yer alan izleri belirgin hale
getirmek için kırık yüzeylerden biri temizlenmiştir (Şekil 5.46-b). Buna göre;
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çatlağın, şaftın yüzeyinde başladığı ve ilerlediği, nihai kırılmanın sünek olduğu
gözlenmiştir.

Yorulma izleri

(a)

(b)

Şekil 5.46: Şaftın kırık yüzeyinin kirli (a) ve temizlenmiş (b) yüzeyinin görüntüsü.
Stereo mikroskopta yapılan makro yapı incelemesinde, şekil 5.47 (a), (b) ve (c) de
görüldüğü gibi yüzeyden itibaren iç kısma doğru yayılan yoğun miktarda çatlak
olduğu ve korozyonun çatlaklar boyunca parçanın iç kısımlarına ilerlediği
görülmüştür. Kırık yüzeyde ayrıca şekil 5.47 (d)’ de görüldüğü gibi yorulma izlerine
de rastlanmıştır.
(a)

(b)

Mikro çatlak
Mikro çatlak
(c)

(d)
Mikro çatlaklar

Yorulma izleri
Şekil 5.47: Kırık yüzeyin makro fotoğrafları. (a), (b), (c) mikro çatlaklar, (d)
yorulma izleri.
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Şaftın mikro yapısını incelemek için mekanik kesme yöntemiyle alınan numune
parlatıldıktan sonra %2 Nital ile dağlanmış ve mikro yapısı şekil 5.48’ de
gösterilmiştir. Buna göre; yapıda eş eksenli ferrit fazı içerisinde az miktarda perlit
fazı yer almaktadır. Yapının homojen olduğu saptanmıştır.

P
F

Şekil 5.48: Şaftın mikro yapısı (P; perlit, F; ferrit) (200X).
Bronz gömleği malzemesinden alınan numunede aynı şekilde parlatıldıktan sonra
nital ile dağlanmıştır. Şekil 5.49’ da bronz gömleğin mikro yapısı verilmiştir.
Mikrografta, bakırca zengin matriks fazının yanı sıra az miktarda ikinci bir fazın yer
aldığı ve bu fazın korozyonu sonucu derin oyuklanmanın meydana geldiği
saptanmıştır. Söz konusu fazın ϵ fazı olabileceği Cu-Sn faz diyagramından
anlaşılmıştır [38].
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(a)

İkinci fazlar (ϵ)

(b)

Korozyon çukurları
(b)
Şekil 5.49: Bronz gömleğin mikro yapısında yer alan ikinci faz (a) ve korozyonun
neden olduğu derin oyuklar (b) (100X).
5.2.13 N13 numunesinin metalografik inceleme sonuçları
N13 numunesi şekil 5.50’ de görüldüğü gibi temper yapısına sahiptir. Numunenin dış
yüzeyinden içeri doğru şekil 5.51’ de görüldüğü gibi kılcal çatlaklar mevcuttur.
Kırılma taneler arası karakterdedir.
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Şekil 5.50: Manşonun mikro yapısı (X200).

(a)

(b)
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(c)

(d)

Şekil 5.51: Manşonun yüzeyinden içeri doğru uzanan kılcal çatlak resimleri
a) çatlak başlangıcı iç kısım, b, c, d ) yüzey çatlağı (X200).
5.2.14 N14 numunesinin metalografik inceleme sonuçları
Başlangıçta, N14 numunesi gözle muayene edilmiş ve şekil 5.52’ de genel görüntüsü
verilmiştir.
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Ezilmiş dişler

Şekil 5.52: Kırık saplamanın genel görünümü.
Resme göre, N14 numunesi dişlerin bulunduğu bölgeden kırılmış ve dişlerde ezilme
ve kırılma olmuştur.
Optik fraktografi kırık yüzeyin iki farklı görüntüsü şekil 5.53 (a, b)’ de verilmiştir.
Şekilde görüldüğü üzere dişlerde deformasyon ve ezilme yer almaktadır (şekil 5.53a). Ayrıca, kırık yüzeyinde iki farklı bölge bulunmaktadır. Bunlardan birincisi;
saplama ekseni ile yaklaşık 45o açı yapan plastik deformasyonun yer aldığı ipek
görünümlü bölge, diğeri ise saplama eksenine dik doğrultuda kopmanın yer aldığı
boyun bölgesidir. Kırılma yüzeyinde karakteristik yorulma izine rastlanmamıştır.

(a)

Boyun
bölgesi

(b)

İpeksi
görünümlü bölge
Şekil 5.53: (a) Kırılma profili ve dişlerde deformasyon, (b) kırık yüzeyin görünümü.
Kırılan parçanın mikro yapısı temperlenmiş martenzittir. Kırık yüzeyin mat ipek
görünümlü ve boyun bölgesindeki taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüsü
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şekil 5.54 (a, b)’ de görülmektedir. Buna göre kırılma tipi transgranüler karakterde ve
sünektir. Mikro yüzeyde de yorulma izine rastlanmamıştır.

(a)

(b)

Şekil 5.54: Kırık yüzeyin SEM görüntüsü (a) boyun bölgesi, (b) ipeksi
görünümlü bölge.
5.3 Sertlik Deneyi Sonuçları
5.3.1 N1 numunesinin sertlik deneyi sonuçları
Sertlik ölçümleri, 200 gr yük kullanılarak mikro sertlik cihazında yapılmıştır.
Ekstrüzyon boşluğunun kenarından ve ayrıca kalıp yüzeyinden iç kısma doğru
yapılan ölçümlerin ortalaması çizelge 5.2‘ de gösterilmiştir.
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Çizelge 5.2: Mikro Sertlik Sonuçları.
Bölge

Ölçülen Sertlik Değeri (VSD)

________________________________________________________
Ekstrüzyon deliği
Delik kenarı

927

Ara

701

İç kısım

473
Kalıp yüzeyi

Yüzey

841

Ara

641

İç kısım

450

_________________________________________________________
5.3.2 N2 numunesinin Sertlik Deneyi Sonuçları
Sertlik ölçümleri, 3000 kg yük altında yapılarak, göbek bölgesinde 496 HB (~
51HRc) ve yüzeyde 514 BH ( ~ 52 HRc ) olarak ölçülmüştür. Ölçülen değerler,
parçanın boyutu da dikkate alındığında, ısıl işlem sonrası olması gereken ve 25-30
mm kalınlık için belirtilen 46-48 HRc sertlik değerinden yüksektir [39]. Parçanın çapı
fazla olduğundan sertlik değerinin daha düşük olması beklenir. Yüksek sertlik değeri,
su verilmiş yapıdan değil, metal karbürlerden kaynaklanmaktadır.
5.3.3 N3-N6 numunelerinin sertlik deneyi sonuçları
N3, N4, N5, N6 numuneleri aynı amaç için kullanıldığı için sertlik değerleri çizelge
5.3’ de birlikte verilmiştir. Tüm numunelerin, dış yüzeylerinden orta göbek
bölgelerine giden bir hat boyunca mikro sertlik taramaları yapılmıştır. Ancak, Şekil
5.7-13’de görülen beyaz bölgelerin mikro sertlik ölçümleri yapılamamıştır. Mikro
sertlik ölçümlerinde 100 g yük kullanılarak HV olarak ölçülmüş ve HRc ye
çevrilmiştir.
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Çizelge 5.3: Sertlik değerleri
Örnek Nu

Farklı bölgelerden ölçülen sertlik değerleri ve ortalamaları, HV/HRC
1

2

3

4

5

6

ortalama

N3

778/63.3

780/63.4

778/63.3

756/62.9

736/61.6

755/62.4

764/62,8

N4

799/63.9

810/64.1

796/63.0

782/63.3

817/64.5

812/64.4

803/63.9

N5

812/64.4

810/64.1

774/63.1

788/63.7

763/62.9

787/63.4

789/63.6

N6

karbür yoğun bölgelerden ortalama
831/65.0

ana matris ortalama 756/62.5

N6(KB)*

karbür yoğun bölgelerden ortalama
812/64.3

ana matris ortalama 749/62.0

*Kenar bölgesi
5.3.4 N7 numunesinin sertlik deneyi sonuçları
N7 numunesinin dış yüzeyinde yapılan sertlik ölçümlerinde ortalama sertlik 60 HRc
olarak bulunmuştur. İç dairenin yüzeyinde sertlik 58 HRC olarak ölçülmüştür (şekil
5.15-a). Çatlak bölgesinde sertlik ölçümü yapabilmek için merdanenin delik
çapından dışa doğru 16 mm’ lik bir parça tel erozyonla alınmış (şekil 5.15-b) ve
sertlik 43 HRc olarak bulunmuştur. Ölçülen bu sertlik değerinin 1.2080 soğuk iş
takım çeliğinin sertleşme kabiliyetiyle bağdaşmadığı düşünülmüştür.
5.3.5 N8 numunesinin sertlik deneyi sonuçları
Numune üzerinde sertlik ölçümleri yapılmıştır. Parçanın nitrasyon tabakasında
(yüzeyde) 63-64 HRC sertlik değerine ulaşılırken, 100-140 mikron kalınlıkta (nitrür
tabakası sınırı) sertlik değeri 51-53 HRC olarak ölçülmüştür. Kalıbın yüzeyden çok
içerdeki sertlik değerleri 49-50,5 HRC olarak ölçülmüştür. Sertlik değerinde önemli
bir olağanüstülük yoktur.
5.3.6 N9 numunesinin sertlik deneyi sonuçları
Sertlik deneyi yapılmamıştır.
5.3.7 N10 numunesinin sertlik deneyi sonuçları
Metalografik olarak hazırlanan örnekte mikro sertlik ölçümleri de yapılmıştır. Kesit
boyunca

ölçülen

sertlik

değerlerinin
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farklı

olduğu

görülmektedir.

Sertlik

değerlerindeki farklılığın sebebi, kaynaklama işlemi nedeniyle meydana gelmiş
mikro yapı farklılıklarına bağlanmıştır. Ölçülen HV 1000 (mikro-vickers) sertlik
değerleri ve sertlik ölçüm noktaları Şekil 5.55’ de verilmiştir.

180,9 HV
223,5 HV
249,5 HV
267,7 HV
241,1 HV
252,6 HV
269,7 HV
280,6 HV
285,5 HV
200µm

Şekil 5.55: Kaynakla doldurulmuş bölge, ITAB ve ana malzemeye ait mikro sertlik
ölçüm noktaları ve sertlik değerleri.
5.3.8 N11 numunesinin sertlik deneyi sonuçları
İki farklı kaynak bölgesinde, kaynak metali, ITAB ve ana metalde mikro sertlik
ölçümleri 500 gr altında yapılarak mikro sertlik profilleri (HV)
sonuçlar şekil 5.56 (a, b) de verilmiştir.
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çıkartılmış ve

(a)

(b)

Şekil 5.56: Hasarlı boru yüzeyinde bulunan iki farklı kaynak bölgesinin kesitinin
makro dağlanmış görüntüsü ve kesit üzerinde ölçülen
mikro sertlik değerleri (HV 500g).
Şekil 5.56’ dan her iki kaynak bölgesinde sertliğin farklı değerlerde olduğu, bu
farklılığın kaynak uygulamasından kaynaklandığı, en yüksek sertliğin ITAB da
ölçüldüğü görülmektedir.
Hasarlı numunenin kaynaklanmış bölgeyi ve ITAB bölgesini de içeren mikro sertlik
ölçümlerinden elde edilen sonuçlar, ölçümün alındığı bölge üzerinde gösterilerek
Şekil 5.56 (a, b)’ de verilmiştir. Şekillerden anlaşılacağı gibi, ana metalinin mikro
sertlik değerinin 247-260 HV aralığında olduğu, ITAB bölgesindeki sertlik
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değerlerinin 356 HV-371 HV değerlerine kadar yüksek değerlere ulaştığı
görülmektedir. ITAB bölgesindeki sertlik değerlerinin yüksek olmasının sebebi, bu
bölgedeki kırılgan fazların varlığına bağlanabilir. Söz konusu fazlar; martenzit (şekil
5.38, 5.40), widmanstaetten ferrit (şekil 5.39), asiküler ferrit (şekil 5.41) yapılarıdır.
Bununla birlikte, ITAB da bulunan, çelik malzemelerin mukavemetini düşüren ve
kırılganlığı artıran kalıntı östenit ağının bulunmasıdır (şekil 5.38).
5.3.9 N13 numunesinin sertlik deneyi sonuçları
Sertlik ölçümleri, 500 gr yük altında mikro sertlik cihazında yapılmıştır. Manşonun
et kalınlığına bağlı olarak sertlik değerleri; kalın bölgelerde 49 HRC, ince kesit ve diş
kısımlarında 51 HRC olarak ölçülmüştür.
5.3.10 N14 numunesinin sertlik deneyi sonuçları
Sertlik deneyine gerek duyulmamıştır.
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6. DENEY SONUÇLARIN İRDELENMESİ
6.1 N1 Numunesinin Deney Sonuçlarının İrdelenmesi
N1 numunesinin 1.2344 çeliğinden imal edildiği ifade edilmiştir. Ancak, yapılan
kimyasal analiz sonucunda (çizelge 5.1), numunenin kimyasal analizinin 1.2344
kalitesinde olmadığı tespit edilmiştir. Buna göre, krom (% 4,63) ve vanadyum (%
0,78) miktarının standart değerden düşük, Mo miktarı yüksek (% 2,13), standardında
W bulunmamasına karşılık analiz değerlerinde W ( % 1,42) bulunmuştur [40].
Mikro yapıdan çatlağın oluştuğu bölge (şekil 5.2 a, b, c) incelendiğinde, çatlağın,
sertliğin en yüksek değere ulaştığı ( 927 VSD), ekstrüzyon boşluğunun çentikli
bölgesinden başladığı, kırılmanın gevrek olduğu anlaşılmaktadır. Aynı mikro yapıda,
kalıp malzemesinin tane yapısının homojen ve eş eksenli olduğu, kırılmaya sebep
olabilecek mikro yapı kusurları bulunmadığı anlaşılmıştır.
Buna karşılık, standart dışı takım çeliğinden imal edilen kalıp malzemesine 1.2344
takım çeliğine ait standart ısıl işlemler uygulanmıştır. Isıl işlem tamamlandıktan
sonra, ekstrüzyon deliği ve kalıp yüzeyinden yüzey altına doğru yapılan sertlik
ölçümlerinde (çizelge 5.2) büyük farklılık görülmektedir. Bu durumda, kalıba
uygulanan ısıl işlemin, kalıbın yapıldığı çeliğe uygun olmadığını ortaya koymaktadır.
6.2 N2 Numunesinin Deney Sonuçlarının İrdelenmesi
N2 numunesinin mikro yapısı, irileşmiş tane sınırlarına dizilmiş halde bulunan iri ve
sert karakterdeki metal karbür çökeltilerine (şekil 5.4 (a, b), (şekil 5.5) sahip olduğu
için parça gevrek kırılmıştır. Parçanın gevrek karakter göstererek gevrek kırılmasının
başlıca nedeni, söz konusu çökeltilerin, zımba etkisi yapmasıdır. Nitekim çatlak
yüzeyine yakın bölgelerdeki tane sınırlarında görülen mikro çatlaklar bunu
kanıtlamaktadır (şekil 5.5).
Gözlenen iri metal karbür çökeltileri, çeliğin sertleştirme ısıl işlemi sırasında
meydana gelmektedir. Sıcak iş takım çeliklerinin ısıl işlem koşulları kritiktir. Sıcak iş
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takım çeliğinin sertleştirme ısıl işlemi başlıca; kademeli ön ısıtma, ostenitleme, su
verme ve bekletilmeksizin akabinde iki veya üç temperleme işleminden ibarettir. Söz
konusu ısıl işlemler için verilen parça boyutu 25-30 mm çapında olması esas
alınmaktadır [39]. Dolayıyla parça boyutu değiştiğinde, özellikle işlem süresi, ısıtma
ve soğutma hızlarında değişiklik yapılması gerekir. Zira bu çeliklerin ısıl işleminde
uygulanan sıcaklık ve sürenin yanı sıra, her aşamada uygulanacak ısıtma ve soğutma
hızları da parça boyutuna göre düzenlenmelidir. N2 numunesinin çapı dikkate
alındığında ısıl işlem şartlarının önemi ortaya çıkmaktadır. Uygulanan ısıl işlemler
esnasında ısıtma ve soğuma hızına bağlı olarak, parçanın dış kısmı ile göbek kısmı
arasında oluşan sıcaklık farkı, parçada termal gerilmelere neden olur [41]. Parçada,
faz dönüşümlerinden kaynaklanan gerilmeler de yer alabilir [41]. Parçanın boyutu ve
sertliği arttığında çatlama riski de artar. Parçanın kesme esnasında katastrofik olarak
çatlaması, gevrek karakterde mikro yapıya sahip olan parçanın, kesme esnasında, iç
gerilme şiddeti ve dağılımında meydana gelen ani değişime uğraması nedeniyledir.
6.3 N3-N6 Numunelerinin Deney Sonuçlarının İrdelenmesi
Çizelge 5.1’ de verilen kimyasal analiz sonuçlarına göre N3 ve N4 nolu numunelerin
kimyasal bileşimi, malzeme numarası 1.3395 olan AISI M3:2 Amerikan Standard
Normu, HS 6-5-3 Avrupa Standardı Normu gösterimi olan toz metalurjisi yöntemi ile
üretilmiş yüksek hız çeliği kalitesine uymaktadır. N5 nolu numunenin kimyasal
bileşimi, malzeme numarası 1.3352 olan HS 10-2-5-8 Avrupa Standardı Normu
gösterimi olan toz metalurjisi yöntemi ile üretilmiş yüksek hız çeliği kalitesine
uymaktadır. N6 numunesinin analizi alınamamıştır.
Yapılan metalografik mikro yapı incelemelerinde N3, N4 ve N5 numaralı
malzemelerin toz metalurjisi ile üretilmiş olduğu ve ana matrisin martenzitik yapıda
bulunduğu ve yapıda bulunan karbürlerin homojen olarak ana yapı içerisinde
dağıldığı belirlenmiştir.
N3-N6 numunelerinin kesitlerinin mikro yapılarında zımbalama-kesme işlemini
gören kısmın kenar bölgesinde beyaz tabakanın olduğu görülmüştür. Söz konusu
numunelerde meydana gelen hasarların bu beyaz tabakadan kalıbın içine doğru
yayıldığı anlaşılmaktadır.
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Beyaz tabaka olarak isimlendirilen yüzeydeki tabaka malzemenin tel erozyon
yöntemi ile kesilmesi sırasında oluşan bir tabakadır. Tel erozyon kesme işlemi
sırasında sıvı elektrolit içerisinde bulunan metal malzeme, kesici telin ark yaparak
kestiği bölgelerde meydana gelen yüksek sıcaklık sonucunda ergir ve bu sebeple
metal parça kesme bölgesinin ergimesi sonucunda kesilmiş olur. Bu hızlı ergimenin
hemen ardından ergimiş yüzey sıvı elektrolit içerisinde hızla soğuyarak
katılaşmaktadır. Kesme işlemi sonunda, kesik yüzeyde hızla katılaşan bu tabaka
metalin ana yapısından oldukça farklı ve ana yapıdaki çelik ile aynı malzeme olduğu
söylenemeyecek şekilde farklılaşmıştır. Bu sert tabaka, çeliğe yapılan ısıl işlemlerle
ortadan kaldırılamaz. Bu nedenle bu sert tabakanın ince taşlama veya diğer aşındırıcı
işlemlerle yüzeyden temizlenmesi gerekmektedir. Karbon miktarlarının ve alaşım
elementlerin bu kadar yüksek olduğu kalıp malzemelerinin yüzeyinde oluşmuş olan
oldukça sert ve kırılgan tabaka, kalıpların çalışma koşullarında maruz kaldığı
gerilimler altında kolaylıkla çatlayarak, kalıplarda meydana gelen kırılma
hasarlarının başlangıç noktasını oluşturacaktır. Mikro yapı incelemelerinde yüzeyden
parça kopmalarının ve çatlakların bu bölgelerde başladığı belirlenmiştir (Şekil 5.7,
5.9, 5.11, 5.13).
N6 numunelerinin mikro yapısal incelemelerinde ana yapılarının martenzitik yapıda
olduğu ve bu yapı içerisinde bazı bölgelerde yoğunlaşan karbür ağları bulunduğu
tespit edilmiştir (şekil 5.12 a, b). Bu mikro yapı yüksek hız çeliklerinin sahip olduğu
bir yapıdır [36]. Karbür ağlarının bulunduğu bölgeleri gösteren şekil 5.12 (a, b)’ de
verilen mikro yapı fotoğrafı incelendiğinde karbür ağlarının kalın lameller şeklinde
olmaması ve ana matrise dağılmış ikincil karbürlerin görülmesi, malzemenin döküm
sürecinin ardından tavlama ve nihai ısıl işlemler olan sertleştirme ve temperleme
işlemine tabi tutulduğunu göstermektedir [36]. İşlem sonucundaki yapıda karbür
ağlarının belirgin olması, tavlama ve sertleştirme ısıl işlem süresinin daha uzun
olması gerektiğini işaret etmektedir. Bu malzemelerin genel yapısı göz önüne
alındığında, kesici kalıp malzemesi olarak kullanılabileceği söylenebilir.
Şekil 5.13’ de görülen mikro yapı görüntülerinde, N6 numunesinin kenar
bölgelerinde tel erozyon kesme işlemi sonunda beyaz tabakanın oluştuğu belirgin
olarak gözlemlenmiştir. Ancak bu beyaz tabakanın kalıp malzemesinden örnekler
alınırken uygulanmış bir tel erozyon kesimi sırasında mı yoksa kalıba şekil verilirken
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uygulanan tel erozyon ile kesme sırasında mı olduğunun anlaşılması mümkün
olmamıştır.
Yapılan sertlik ölçümü ve taramalarında N3, N4 ve N5 nolu numunelerin ölçülen
sertlik değerlerinin ortalamaları sırasıyla 62.8 - 62.9 - 63.6 HRc olduğu belirlenmiştir
(çizelge 5.3). Yüzeyden itibaren (beyaz tabakalar hariç) ölçülen değerleri arasındaki
farklılıklar, söz konusu çatlama ve hasarın oluşumuna yol açacak bir gerilim farkı
oluşturacak seviye değildir.
N6 örneklerinin sertlik ölçümlerinde karbürlerin yoğun olduğu bölgeler ile
martenzitik ana matris arasındaki fark oldukça düşüktür. Bu durum ana yapı
içerisinde homojen olarak dağılmış olan ikincil karbürlerin varlığı ile açıklanabilir.
N6 numunesinden tüm kalıp malzemesinin sertlik taramasının yapılarak sertlik
profilinin incelenmesine yetecek kadar kesit bulunmamaktadır.
N3-N6 numunelerinde, çatlağın, çalışma sırasında, beyaz tabakadan başladığı
kanaatine varılmıştır.
6.4 N7 Numunesinin Deney Sonuçlarının İrdelenmesi
N7 numunesinin içyapısında çatlamaya neden olabilecek herhangi bir etken
görülmemiştir. Ancak, sertlik dağılımında beklenmeyen farklı değerler ölçülmüştür.
İç dairenin yüzeyinde sertlik 58 HRc iken, 16 mm derinlikte sertlik 43 HRc’ ye
düştüğü

görülmüştür.

Malzemenin

çatlama

nedeni

tamamen

ısıl

işlem

prosedüründeki soğuma hızı ile alakalı olduğu anlaşılmıştır. Yapılan metolografik
incelemeler de numunedeki karbür yapısının üniform çıkması bunun sonucudur.
Malzemedeki çatlama, östenitlemeden sonra soğuma esnasında dış yüzeyin çabuk
soğuması ve çekirdeğin yavaş soğuması nedeni ile çekirdekle yüzey arasında
meydana gelen iç gerilmeler sebebiyle meydana geldiği anlaşılmıştır.
6.5 N8 Numunesinin Deney Sonuçlarının İrdelenmesi
Radyal çizgilerin doğrultusu çatlak başlangıç bölgesini işaret etmektedir (şekil 5.17
a, b, c). Bu bölge, çok daha önce çatlamış ve o haliyle kalıp kullanılmıştır. Kalıbın
ayrılması ise bir süre daha kullanıldıktan sonra olmuştur.
Yapıdaki segregasyon ve primer karbür türü oluşumlar kalıp malzemesi ile ilgilidir.
Segregasyon miktarı kabul edilebilirlik sınırları içerisindedir. Ancak, 1.2343
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malzemesinden beklenenden daha fazla primer alaşım karbürü türünde oluşumlar
gözlenmiştir. Bu durumun sorgulanması gerekmektedir.
Isıl işlem görmüş yapıdaki homojensizlikler, kaba taneler ve özellikle tane sınırı
çökeltileri ısıl işlem süreci ile ilgilidir. Yüzey kısımlarda homojen martenzitik bir
yapının görülmesine karşılık, yüzeyden içeride homojenliğin bozulması ve yoğun
tane sınırı çökeltilerinin varlığı ya kalıpların ısıl işlemde yeterince soğutulmamasını
ya da soğutma ortamında yeterince tutulmamasının sonucu olabilir. Bu anlamda ısıl
işlem prosesi gözden geçirilmelidir.
Nitrasyon tabakasında tane sınırı nitrürlerinin varlığı bazı hallerde çatlak başlangıç
nedeni olabilir. Bu parçadaki tane sınırı nitrürleri tehlike olacak kadar yoğun olarak
değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte, sertlik değerinde önemli bir olağanüstülük
yoktur.
Malzemenin kimyasal bileşimi uygun, fakat mikro yapıda yüksek oranda primer
alaşım karbürü bulunmaktadır. Tane sınırı karbürleri ve yapı homojensizliği mevcut,
nitrasyon tabakasında, özellikle yük gelen kısımlarında, dövme işlemi sırasında
çatlakların oluşması beklenebilir. Bu çatlakların varlığı kalıbın yapısındaki ısıl
işleme bağlı kusurların varlığına bağlanabilir.
6.6 N9 Numunesinin Deney Sonuçlarının İrdelenmesi
N9 numunesinin imal edildiği malzemenin analizi 36CrNiMo çeliği ile uyumlu
olduğu kimyasal analiz sonuçlarından (çizelge 5.1) anlaşılmıştır. Mikro yapının
homojen olduğu, ancak, yer yer kalıntıların bulunduğu görülmüştür (şekil 5.26).
Makro incelemeden (şekil 5.25), kırılmanın yüzeyden başlayarak ilerleyen yorulma
kırılması olduğu anlaşılmıştır. Kırılmanın yorulma sonucunda meydana gelmesinin
sebebi, numunenin değişken yükler altında yüksek devirlerde çalışmasına
bağlanmıştır.
6.7 N10 numunesinin Deney Sonuçlarının İrdelenmesi
Vinç kancasında meydana gelen kırılma hasarının kanca şaftında meydana geldiği
görülmektedir. Şaft üzerine vida açılmıştır (şekil 5.27). Ayrıca, şaft üzerine kaynak
yapılmış ve taşlanmış olduğu görülmüştür. Hasar şaft üzerinde başlamış olup (şekil
5.28-a), kaynak yapılmış bölgededir (şekil 5.28-b). Kaynak dikişi üzerinde çentik
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etkisi yapabilecek kaynak hataları bulunmaktadır (şekil 5.28-c). Kaynak hatalarının
giderilmesi için yapılan taşlama sebebiyle şaftın kesiti azalmıştır. Kaynak yapılırken
gerekli tedbirler alınmaması sebebiyle ITAB’ da sert ve kırılgan yapılar oluşmuştur
(şekil 5.32). Kırılma, kaynak dikişini içine alacak şekilde sertliğin yüksek olduğu
bölgede gerçekleşmiştir (şekil 5.55).
Kırık yüzeyinde yorulma hasarının olduğunu gösteren belirtiler gözlenmemiştir.
Kırılmanın çekme gerilmesi altında, sünek kırılma olduğu anlaşılmıştır (şekil 5.28 (a)
ve şekil 5.33 (a, b)).
6.8 N11 Numunesinin Deney Sonuçlarının İrdelenmesi
N11 numunesinin imal edildiği malzemenin sıcak haddeleme ile şekil verilmiş
perlitik ferritik mikro yapıya sahip çelik olduğu anlaşılmıştır. Mikro yapı içerisindeki
perlit fazının hadde yönünde bantlaştığı gözlenmiştir (şekil 5.36 b, c). Kimyasal
yapısı cebri boru yapımında kullanılabilecek uygun analizdedir (çizelge 5.1). Mikro
yapıda inklüzyon veya hasara neden olacak yapı hatalarına rastlanmamıştır. Bununla
birlikte, numunenin yüzeyini bir kuşak gibi saran parçanın kaynatıldığı, kaynaklı bir
bölgenin varlığı tespit edilmiştir. Bu parça patlama sırasında koparak ayrılmıştır
(şekil 5.34 a, d, c).
Kaynaklanmış kısım ve ITAB bölgesinde yapılan mikro yapının incelemelerinde;
kaynak uygulamasından önce perlitik ferritik mikro yapıda olduğu anlaşılan çelik
numunede, kaynak işleminden kaynaklanan ısı etkisiyle kaynak yüzeyinden alt
bölgelere uzanan geniş bantlar boyunca oldukça kırılgan olduğu bilinen; martenzit,
widmanstaetten ferrit, asiküler ferrit yapılarının oluştuğu belirlenmiştir (şekil 5.38,
5.39, 5.40, 5.41). Ayrıca bu bölgelerde çelik malzemelerde mukavemet düşüklüğü ve
yüksek kırılganlığa neden olduğu bilinen kalıntı östenit ağının da meydana geldiği
görülmüştür (şekil 5.38). Bununla birlikte, kırık yüzeyinin yırtılma yönü bantlaşmış
yapının bantlaşma yönüne dik olduğu tespit edilmiştir (şekil 5.42).
Hasarlı numunenin kaynaklanmış bölgeyi ve ITAB bölgesini de içine alan mikro
sertlik ölçümlerinden elde edilen sonuçlar, ölçümün alındığı bölge üzerinde
gösterilerek (şekil 5.56 a, b) de verilmiştir. Mikro sertlik değerleri incelendiğinde
numune ana metalinin mikro sertlik değerinin 247-260 HV aralığında olduğu, bunun
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yanı sıra ITAB bölgesinde sertlik değerlerinin değişik alanlarda kısa mesafeler içinde
değişerek 356 HV, 371 HV gibi oldukça yüksek değerlere ulaştığı görülmektedir.
Numuneyi kaynak uzunluğu boyunca saran bu kuşak, hasarın meydana geldiği conta
ayar işlemleri sırasında meydana gelen yüksek basınç sonucunda bir noktadan
çatlayıp kırılarak bir çentik etkisi oluşturabilecek kırılgan karakterdedir. Yapılan
inceleme ve analizler sonucunda hasarın gönderilen parça üzerinde başlayarak
meydana gelmediği, ancak gönderilen numune üzerinde yapılan tespitlerin yukarıda
belirtilen yanlış kaynaklama işleminden başlayan hasarın devamı olduğunu ortaya
koymuştur. Dolayısıyla söz konusu hasarın, kaynaklama işleminden önce
birleştirilecek parçaların ön ısıtması gibi gerekli önlemlerin alınmamasından
kaynaklanmış olabileceği anlaşılmıştır.
6.9 N12 Numunesinin Deney Sonuçlarının İrdelenmesi
N12 numunesi bronz yatak içerisinde çalışan çelik şafttan meydana gelmektedir. N12
numunesinin gözle incelenmesi sonucunda, numuneni içerisinde çalıştığı bronz
yatağın kalay bronzu olduğu (% 9,95 Sn), yer yer inceldiği, yüzeyinde derin
çatlakların oluştuğu, çatlakların içerisinde korozyon ürünü görülmüştür (şekil 5.45,
5.46). Numunenin çelik şaftının kırık yüzeyinin korozyon ürünü ile kaplı olduğu
gözlenmiştir. Numunenin çelik şaftının mikro yapısı, ferritik perlitik yapıda olduğu
(şekil 5.48), mikro yapının kimyasal yapı ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bronz
yatağın ise, iki fazlı yapıya sahip olduğu (şekil 5.49-a) bu sebeple ikinci fazın
bulunduğu bölgelerde korozyon sebebiyle oluşan çukurların oluştuğu (şekil 5.49-b)
gözlenmiştir. Şaftın yüzeyi (şekil 5.46-b) ve makro fotoğraftan (şekil 5.47-d)
anlaşılacağı üzere kırılmanın yorulma kırılması olduğu anlaşılmıştır. Bununla
birlikte, sızdırmaz tahtaların çürümesi sonucunda, deniz suyu bronz gömlekte
korozyon çatlakları (gerilmeli korozyon çatlağı) meydana gelmiştir. Korozyon
çatlaklarından sızan deniz suyu, şaft yüzeyinin önemli ölçüde korozyon hasarına
sebebiyet vererek, şaftın orijinal çapının ve yüzey özelliklerinin yer yer değişmesine
ve şaft yüzeyinde bol miktarda korozyon ürünlerinin (pas) oluşmasına neden
olmuştur. Şaftta meydana gelen korozyon kaynaklı değişim ve pas döküntüleri, şaft
yüzeyinde yorulma çatlağının oluşmasına neden olmuştur.
Görsel, makro ve mikroskobik incelemeler sonucunda; şaftın korozyonlu metal
yorulması nedeniyle kırıldığı kanaatine varılmıştır.
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6.10 N13 Numunesinin Deney Sonuçlarının İrdelenmesi
N13 numunesinin kimyasal analizi ile numunenin yapıldığı çeliğin SAE 4140
kalitesinde olduğu görülmüştür (çizelge 5.1). Mikro yapısı temperlenmiş martenzit
yapısındadır (şekil 5.50). Numunenin sertliği 49-51 HRc dir. Yüksek sertlik
değerleri, parçanın tokluğuna olumsuz yönde etki ederek malzemeyi gevrek yapar.
Manşondaki çatlamaların nedeni; aşırı temper yapısı (iri karbür çökeltisi) ve su
verme gerilmeleridir. Çeliğin bileşimine uygun temper sıcaklık ve süresinin
seçilmesi ve su verme gerilmeleri giderici işlemin yapılması önerilmektedir.
6.11 N14 Numunesinin Deney Sonuçlarının İrdelenmesi
N14 numunesinin makro incelenmesinde, kırılmanın dişlerin bulunduğu bölgeden
gerçekleştiği, dişlerde deformasyon ve ezilmenin yer aldığı görülmüştür (şekil 5.53a). Kırık yüzeyinin; saplamanın ekseniyle göre yaklaşık 45o açı yapan plastik
deformasyonun yer aldığı ipek görünümlü bölge ve saplama eksenine dik doğrultuda
kopmanın yer aldığı boyun bölgesi olmak üzere iki bölgeden ibaret olduğu
anlaşılmıştır (şekil 5.53-b). Kırılma yüzeyinde karakteristik yorulma izleri
gözlenmemiştir.
N14 numunesinin mikro yapısı temperlenmiş martenzit olduğu görülmüştür. Kırık
yüzeyin mat ipek görünümlü ve boyun bölgesindeki taramalı elektron mikroskobu
(SEM) görüntüsünden kırılma tipinin transgranüler karakterde ve sünek olduğu
anlaşılmıştır (şekil 5.54-a, b). Bununla birlikte, Mikro yüzeyde de yorulma izine
rastlanmamıştır.
Böylece, numunedeki kırılmanın, çekme yüklemesi altında malzemenin çekme
mukavemetinin üzerinde aşırı bir yüke maruz kalması neticesi meydana geldiği
kanaatine varılmıştır.
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7. GENEL SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu tez çalışmasında çeşitli çelik malzemelerde incelenen hasar analizleri
neticelerinden aşağıdaki genel sonuçlar çıkarılabilmektedir.
1) Çelik malzemede görülen ve kullanım sırasında çıkan hasarların ilk ana sebebi
çelik malzeme üretilirken oluşan üretim hatalarıdır. Bu hatalar malzeme kullanılırken
diğer hataları tetikleyerek hasara neden olmaktadır.
2) Çelik malzemeler üretim hatası olmasa bile ham çeliğin ürün haline getirilirken
kullanılan kesim, talaşlı imalat ve bundan sonra gelen ısıl işlem uygulamalarındaki
yanlışlıklarla zamanla malzemenin hasar görmesine neden olmaktadır.
3) Üretimi ve şekillendirilmesi doğru şekilde yapılan çelik malzemelerde yanlış
kullanım şartları da hasarlanmanın sebepleri arasındadır. Bitmiş ürünün aşırı
yükleme şartlarında kullanılması, korozyon için gerekli önlemlerin alınmaması gibi
kullanım faktörleri hasarlanmada etkili rol oynamaktadır.
4) Ham üründen başlayarak kullanılacak çelik malzemenin hazırlanması gerek
parasal, gerekse emeksel yoğun prosedürleri içermektedir. Malzemenin doğal
kullanım süresinden önce hasarlanması bu çelik malzemeye bağlı olarak çalışan
ekipman ve tesislerinde zarara uğramasına yol açmaktadır. Dolayısı ile kullanım
sırasında hasarlanmanın en az düzeyde veya hiç meydana gelmemesi için çelik
malzemenin üretim, hazırlanma ve kullanım aşamalarında kurallara uygun olarak
davranılması ve malzemeyi hazırlayan ve kullanan teknik kişilerin bu konularda
uzmanlaşmış olmaları önemli bir gerekliliktir.
5) Tezde de belirtildiği gibi sayısı onbinleri geçen standartta çelik malzeme günümüz
teknolojisinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu malzemeler hizmet verirken
kullanım sırasında hasarlanmaları önemli teknik güçlüklere yol açmaktadır. Bu
nedenle herşeye rağmen hasarlanmış çelik malzemelerin hasar analizlerinin doğru ve
sonuç verici şekilde yapılması ve bunların uzman üretici ve kullanıcılar tarafından
yorumlanarak en az hasara uğrayacak kalitede ürünler üretilmesi bu tez çalışmasında
varılan en önemli sonuçtur.
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