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METAL ENJEKSİYON TEZGÂHLARINA ROBOT YARDIMIYLA
ERGİMİŞ METAL BESLENMESİ TASARIMI
ÖZET
Bu projede, basınçlı döküm üretim yöntemlerinden olan kalıcı kalıba metal
enjeksiyona ergimiş metalin beslenmesinden bahsedilecektir. Alüminyum hammadde
kullanımı ile yüksek basınçlı metal enjeksiyon prosesi, beyaz eşya, uçak, tekstil,
elektrik, elektronik ve özellikle son yıllarda otomotiv sektöründe, düşük ağırlık,
yüksek mekanik özellik değerleri ve kolay bulunabilirlik sebebiyle sıklıkla
kullanılmaktadır. Bu sektörlerin süratle gelişmesine bağlı olarak yüksek üretim
adetleriyle beraber hızlı ve kaliteli ürüne olan ihtiyaçta günden güne artmaktadır.
Robotlar, içinde bulundukları proseste üstlerine düşen görevi hatasız denebilecek
şekilde pratiğe döktükleri ve üretim sürelerini minimize ederek kaliteyi arttırmak
adına ortaya koydukları katkılardan dolayı sanayicilerin vazgeçilmezi haline
gelmektedir. Bu sebepten ötürü, amaca uygun olarak robot sistemleri tasarlamak ve
işletme içerisindeki pozisyonuna uygun çözümlere en kısa sürede ulaşmak hedef
olarak belirlenmelidir.
Çalışmada, ergimiş alüminyumu pota içerisinden pres haznesine iletecek, 4 kg.
ergimiş metal taşıma kapasiteli bir otomatik besleme robotu tasarlanacaktır.
Çalışmaya literatür girişiyle başlanacak, metal enjeksiyon yönteminin özellikleri,
kullanılan makine, teçhizat ve otomatik besleme robotunun modellenme adımları
açıklanarak,

maliyet

karşılaştırılacaktır.

analizi

Tüm

bu

ve

karlılığı

verilere

ortaya

dayanılarak

konularak
sistemin

değerlendirilmesi ve uygulanabilirliği hakkında yorumlar yapılacaktır.
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MELTED METAL FEEDING DESIGN WITH ROBOT IN METAL
INJECTION MACHINES
SUMMARY
In this project, you will find a study about how melted metal is feeded in metal
injection process. This is one of the pressure casting methods. High pressure metal
injection process with raw aluminum material is often used in white goods industry,
aerospace, textile, electrics, electronics and especially in automotive industry for the
last 15 years. It is preferred because of its low weight, high mechanical properties
and easy to supply. According to the fast development of all these sectors, need for
the quick and high-class products are increasing day by day.
Robots are equipments which are highly preferred by industrialist because of their
high-performance abilities in casting processes and help to minimize the cycle time.
Because of this aim, designing robot systems suitable with the purpose and reaching
the possible solutions according to its position in the company must be determined as
a target.
In this study, an automatic feeding robot with the 4 kg carrying capacity will be
designed to transport the melted metal from the furnace to the press reservoir. The
study will be started with literature entrance, features of the metal injection method,
machines used, equipments, steps of how the automatic feeding robot modeled will
be explained, cast analysis and the profits of it will be showed. According to this
entire datum, evaluation and usability of the system’s varieties will be commented.
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1. GİRİŞ
Döküm yöntemlerinin diğer imalat yöntemlerine göre birçok üstünlüğü vardır.
İstenilen boyutlarda ve şekilde parça üretilmesine olanak sağlar. Seri olarak parça
üretiminde ise diğer yöntemlere göre çok daha ekonomiktir. Döküm yöntemlerindeki
gelişmeler göstermiştir ki metal kalıba döküm, kum kalıba döküm yöntemine göre
boyutsal hassasiyet ve yüzey temizliği açısından daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu
gelişmelere bağlı olarak parçanın boyutsal, yüzeysel ve yapısal özelliklerini arttırmak
için metal kalıba döküm yöntemi yerine, sıvı metali özel çeliklerden yapılmış olan
kalıplara basınç altında gönderen döküm tekniği geliştirilmiştir. Basınçlı döküm
yöntemi ise günümüzde oldukça geniş kullanım alanına sahip bir prosestir.
Daha hızlı ve daha kaliteli döküm parçaları elde etmek için, 1850’li yıllarda birçok
araştırmacı tarafından elle çalışan makinelere patent alındı. İlerleyen yıllarda linotip
makinesini geliştirdi. Bu makine ile ergimiş metal içine daldırılmış silindirin içine
dolan metal bir piston yardımıyla kalıp içine basılmaktadır. Linotip makinesi ile
başlayan basınçlı döküm çalışmalarından yararlanılarak, ilk endüstriyel uygulama
kurşun ve kalay alaşımlarının dökümüdür. Çok hızlı gelişen bu yöntem alaşımların
değiştirilmesi ile ortaya çıkan yüksek ergime sıcaklığı değerleri problemler
yaratmıştır. Çalışmalara çinko alaşımları ile devam edilmiştir. Çinko alaşımlarının
ergime sıcaklığı kalay ve kurşunda biraz daha yüksektir.1915’de alüminyum
alaşımları basınçlı dökümle dökülmeye başlamıştır. Magnezyum alaşımları ve bakır
alaşımları bunları takip etmiştir.
Son yıllarda basınçlı döküm tekniklerinde çok ileri adımlar atılmıştır. Metal ve kalıp
sıcaklığı, basınç, metal basma hızı gibi döküme etki eden değişkenlerde büyük
aşamalar olmuştur. Bu gelişmeler ile basınçlı döküm yaygın kullanılma hali
bulmuştur. Günümüzde basınçlı döküm ile üretilen parçalarotomotivden beyaz
eşyaya kadar birçok yerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

1

2. BASINÇ ALTINDA KALIBA DÖKÜM VE KULLANILAN MAKİNELER
Döküm prosesleri metal eşyaların üretimi için en eski metotlar arasındadırlar. En eski
döküm proseslerinde (ki pek çoğu bugün hala kullanılmaktadır), kalıp veya
kullanılan şekil katılaşmayı müteakiben ürünün çıkarılması için tahrip edilmek
zorunda idi. Sonsuz sayıda parçalar üretmek üzere kullanılabilecek kalıcı bir kalıba
olan ihtiyaç en aşikâr alternatif idi.
Orta Çağlarda, ustalar kalay eşya imalatında demir kalıplar kullanımını
mükemmelleştirdiler. Bununda ötesinde, ilk bilgi devrimi Johannes Gutenberg kalıcı
bir metal kalıp kullanarak yüksek miktarlarda taşınabilir matbaa harfi üretmek üzere
bir metot geliştirdiğinde meydana gelmiştir. Yüzyıllar boyunca, kalıcı metal kalıp
prosesleri gelişimlerinin sürdürmeye devam etmişlerdir. 19uncu yüzyılın sonlarında,
baskı harflerinin üretimi için metalin basınç altındaki metal kalıplara enjekte edildiği
prosesler geliştirildi. Bu gelişimler Ottmar Mergenthaler tarafından linotip
makinesinin yaratılması ile zirveye ulaşmıştır. Ancak, bu döküm metotlarının
kullanımı baskı presleri için harf üretiminden daha fazlasına tatbik edilebilirdi.
H.H. Doehler yüksek hacimlerde metal parçaların üretimi için döküm presi
geliştirmesiyle itibar kazanmıştır. Başlangıçta, pres dökümde sadece çinko alaşımlar
kullanılmıştır. Diğer metallere olan talepler beraberlerinde yeni kalıp malzemelerinin
ve değişik proseslerin geliştirilmesini getirmiştir. 1915 yılına kadar alüminyum
alaşımlar büyük miktarlarda pres dökümlendiler. [1]
Pres döküm teknolojilerinin gelişimindeki en büyük ilerleme son yüzyıl boyunca
kaydedilmiştir. Gelişimler prosesin yeteneklerini yeni seviyelere taşımaya ve pres
döküm parçaların güvenilirliklerini yükseltmeye devam etmektedir.
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Tablo 2.1 Alüminyum alaşımlarının dökümünde kum, kokil ve basınçlı döküm yöntemlerinin
karşılaştırılması [2]
Özellik

Kum Döküm

Yatırım

Düşük

Döküm hızı

En düşük

Parça biçimi

İç boşluklu parçalar
için uygun

En az cidar
kalınlığı
Üretim hızı
Maçalar
Tolerans
Yüzey
pürüzlülüğü
Gözeneklilik
Soğuma hızı
Tane büyüklüğü
Dayanım değerleri
Aşınma dayanımı

Kokil Döküm
Basınçlıdan daha
düşük
11 kg/s
İç boşluklar basit
değilse maçalar
kullanılır

Basınçlı Döküm
4,5 kg/s
Metal maça
kullanıldığından iç
boşluklar karmaşık olmaz

3-5 mm

3-5 mm

1-2,5 mm

En düşük
Kum döküm
300 mm/m

Kumdan daha iyi
Metal veya kum
10 mm/m

En yüksek
Metal, basit biçimli
4 mm/m

7-12 μm

4-10 μm

1,5 μm

Özenli çalışma
gerektirir
0,1-0,5 °C/sn
Kaba
En düşük
İyi

Özenli çalışma
gerektirir
0,3-1 °C/sn
İnce
İyi
İyi

En yüksek

Gözeneklilik en az
50-500 °C/sn
Çok ince
Mükemmel
Mükemmel

Geleneksel pres döküm (CDC) ağılıkları birkaç gram ile neredeyse 25 kg arasında
değişen parçaları hızlı ve ekonomik bir biçimde üreten kalıcı bir metal kalıp kullanan
net şekilli bir imalat prosesidir. Geleneksel olarak, pres döküm büyük ürünleri imal
etmek için kullanılmaz; ancak geçmişte yapılan çalışmalar göstermiştir ki, bir
otomobil kapı çerçevesi veya vites kutusu gibi çok büyük ürünler pres döküm
teknolojileri kullanılarak üretilebilirler. Geleneksel pres döküm parçalar alüminyum,
çinko, magnezyum, kurşun ve pirinç dâhil olmak üzere geniş bir alaşım sistemleri
yelpazesinde üretilebilirler.
Basınç altında yapılan kalıba döküm işleminde yüksek işleme maliyeti ile düşük
üretim maliyetleri birlikte düşünülmelidir. Alüminyum alaşımları basınçlı döküm
yöntemi haricinde diğer kalıba döküm yöntemlerinde de hammadde olarak
kullanılabilir fakat zamak ve magnezyum yalnızca basınçlı döküm yöntemi için
uygundur. Temel maliyetler; kalıp ve ekipmanlar olarak gözükmektedir ve bunların
amortisman süresini kısaltmak için yüksek adetlere ihtiyaç duyulur.
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Tablo 2.2 Metal enjeksiyon parçalarının ölçüsel tolerans sınırları [3]
Özellikler
Açı
Yoğunluk
Ağırlık
Düzlemsel Ölçü
Delik Çapı
Delik Konumu
Düzlemsellik
Paralellik
Diklik
Ortalama Yüzey Pürüzlülüğü

En İyi Değer
0,1°
0,2%
0,1%
0,05%
0,04%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1% veya 0,1°
0,4 μm

Tipik Değer
2°
1%
0,4%
0,3%
0,1%
0,3%
0,2%
0,3%
0,2% veya 0,3°
2 μm

Prosesin temelini oluşturan, işlemin yapılacağı makineler 1800 lü yılların ortalarında
otomasyon ile hızlı ve verimli kullanılabilir hale getirilmiştir. 19. yüzyılın sonlarında
gramofon ve para kasası üretiminde kullanılmaya başlayan yöntem 20. yüzyıl
başlarında otomotiv sektöründe de kullanılmaya başlandı ve ilk olarak rulman imal
edilmeye başlanmıştır. 1920 lerden sonra şu günlerde seri üretimi üstlenmiş makine
tipleri olan sıcak ve soğuk kamaralı makineler bulunmuştur. Bu tanımlar yararlanılan
metal enjeksiyon sisteminin tasarımından gelirler. Şu günün teknolojisi ile tam
otomatik sıcak kamaralı sistem 1 saniyelik periyotlarla zamak alaşımlarının
dökümünde kullanılmaktadır. Soğuk kamaralı sistemler çoğunlukla alüminyum
alaşımlarının dökümünde kullanılır ve 15 kg ağırlığa kadar otomotiv sektöründe
kullanılan parçalar için uygun bir prosestir. Parça ağırlığına, karmaşıklığına gibi
birçok özelliğe bağlı olarak soğuk kamaralı prosesin periyodu 2 dakika civarındadır.
2.1 Sıcak Kamaralı Makineler
Sıcak kamaralı proseste pota içerisine monte edilmiş piston silindir mekanizması ile
ergimiş metal belirlenmiş yoldan itilir ve kaz boynu vasıtasıyla direk kalıbın içerisine
enjekte edilir. Bu sistemde ergimiş metal hava ile çok az temasta bulunacağı ve
türbülans ortadan kalkacağı için döküm parçası oldukça kusursuz bir iç yapıya sahip
olur.
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Sabit Plaka
Hareketli Plaka
Kalıp
Boşluğu
Hidrolik
Silindir

Kaz
Boynu

Piston

Ergimiş
Metal
Sabit
Kalıp

Ocak

Meme

Yanlık
Hareketli Kalıp

Şekil 2.1 Sıcak kamaralı makinelerin grafiksel gösterimi [4]

Şekil 2.1 de bir sıcak hazne pres döküm makinesinin şeması gösterilmektedir. Metal
enjeksiyon sisteminin önemli bir kısmı daima eriyik metal içine batırılır. Eriyik metal
her bir devir için sadece çok kısa bir mesafe boyunca ilerlemeye gereksinim
duyduğundan, bu, devir süresinin asgari seviyede tutulmasına yardımcı olur. Sıcak
hazne makineleri birkaç gramdan daha düşük bir ağırlığa sahip küçük parçalar için 1
saniyeden daha az bir zamandan başlayıp, birkaç kilogramlık dökümler için 30
saniyeye kadar uzanan devir süreleri ile operasyonda son derece hızlılardır. Kalıplar
normal olarak 5 ila 40 milisaniye arasında doldurulurlar. Sıcak hazne pres döküm
geleneksel olarak, kurşun veya çinko alaşımlar gibi düşük erime derecesine sahip
metaller için kullanılır. Alüminyum alaşımlar dâhil olmak üzere daha yüksek erime
derecesine sahip bulunan metaller metal enjeksiyon sisteminin hızlı ayrışmasına
sebebiyet verirler.
2.2 Soğuk Kamaralı Makineler
Sıcak kamaralı prosese göre en farklı özellik bağımsız ocak ve enjeksiyon sistemidir.
Ergimiş metal hazneye kepçe yardımıyla manüel veya otomatik olarak iletilir.
Ergimiş metal, kalıbın içerisine enjeksiyon pistonunun itelemesi ile ilerler. Bu
prosedür ergimiş metal ile enjeksiyon grubunun oldukça az temas etmesini sağlar.
5

Enjeksiyonun hızlı olması durumunda ergimiş metal ile havanın karışması ve
türbülansın oluşması kaçınılmazdır. Buda döküm parçasında istenmeyen gaz
porozitesine neden olur. Soğuk kamaralı proses alüminyum ve bakır tabanlı
alaşımların

dökülmesi

için

uygundur

ve

bu

sistemle

çelik

dökümde

yapılabilmektedir.
Sabit Plaka

Hareketli Plaka

Kalıp
Boşluğu

Kepçe

Hidrolik Silindir
Piston

Sabit
Kalıp

Yanlık
Hareketli Kalıp

Şekil 2.2 Soğuk kamaralı makinelerin grafiksel gösterimi [4]

Soğuk hazne pres döküm makinesinin bir örneği Şekil 2.2 de sunulmaktadır. Daha
fazla koruma sağlamak için, kalıp boşluğu ve pompa ucuna bir yağ veya yağlama
maddesi püskürtülür. Bu döküm malzemesinin ömrünü arttırır ve katılaşmış parçanın
yapışmasını azaltır.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(f)

(e)

Şekil 2.3 Soğuk kamaralı proses çevrimi [4]

Tüm pres döküm prosesleri benzer bir üretim devrini takip ederler. Şekil 2.3 model
olarak soğuk hazne pres döküm prosesini kullanan bir devri göstermektedir. İlk
olarak sıvı metal bir enjeksiyon sistemi içine doldurulur (a) ve bunun akabinde bir
iletim sistemi (b) vasıtasıyla yüksek basınç altında bir kalıp boşluğuna (c) derhal
doldurulur. Katılaşma sırasında alaşım üzerindeki yüksek basınç muhafaza edilir(d).
Tamamen katılaşmadan sonra, kalıp açılır (e) ve parça çıkarılır (f).
Geleneksel pres döküm etkili ve ekonomik bir prosestir. Bir pres döküm parça azami
potansiyeli ile kullanıldığında muhtelif üretim prosesleri ile imal edilmiş birçok
parçadan oluşan bir aksamın yerini alabilir. Tek bir pres dökümde birleştirme maliyet
ve işçiliği önemli ölçüde azaltabilir.
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Basınçlı kalıba döküm yönteminin avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibi
özetlenebilir.
Avantajları;
•

Dar ölçü aralıklarında kontrollü üretim yapılabilmesini sağlar.

•

Bu üretim tipi ile düzgün yüzeyler elde edilir, direk üretime sokulabilir veya basit
yüzey bitirme işlemine tabi tutulabilir.

•

Düşük et kalınlığına sahip parçalar üretilebilir böylece düşük parça ağırlıklarına
sahip olunabilir.

•

Hata oranı düşük üretim tipidir.

Dezavantajları;
•

Yüksek demirbaş giderleri

•

Maliyetli kalıp yapımı

•

Döküm yapılabilecek alaşım çeşitlerinin kısıtlılığı

•

Döküm yapılabilecek parçanın maksimum ebatları ve ağırlığının kısıtlanması
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3. PROSES PRENSİPLERİ
Basınçlı döküm yönteminde kullanılacak kalıplar oldukça karmaşık montaj
elemanlarına sahip olup çelik olarak sıcak iş çelikleri tercih edilmektedir. Bu
ekipmanlar oldukça maliyetlidir ve bu çelikler farklı çeliklerle desteklenerek
makineye monte edilir. Destekleyici çelikler direk basınca ve sıcaklığa maruz
kalmayacağı için daha ucuz malzemelerden seçilebilir. Kalıp tasarlanırken yolluk,
kesit alanı, çıkış açıları, itici konumları, hava cepleri ve kalıp soğutma sistemi hesap
edilmelidir. Kalıplarda birkaç parçanın değiştirilmesiyle farklı parçalar elde edilebilir
hale getirilebilir. Bunlara çok parçalı kalıplar denir ve müşteri özel istekleri
doğrultusunda yapılabilecek çalışmadır. Bu tip çalışmalar kalıbın ilk maliyetini
arttırır fakat üretim safhasında tüm kalıbın değişmesindense komponentleri
değiştirmek daha kolaydır.
Kalıp ömründe en çok etkili olacak faktör ergimiş metal alaşımının sıcaklığıdır.
Ergimiş metalin sıcaklığı kalıp çeliklerinde ani ısınma ve soğumalara sebep olur.
Tablo 3.1 Alaşımların ergime sıcaklıkları ve yaklaşık kalıp ömürleri [5]
Alaşım Tipi
Pirinç
Alüminyum tabanlı
Magnezyum tabanlı
Çinko tabanlı

Kalıp Ömrü
20,000
100,000
300,000
1,000,000

Erime Sıcaklığı (°C)
950
700
670
420

Döküm işlemi prensipleri yukarıda da açıklanmıştır. Bu prensipler dâhilinde proses
kontrol basamaklarından en önemlileri; kalıp sıcaklığı, metal ergime sıcaklığı,
enjeksiyon basıncı ve enjeksiyon hızıdır.
3.1 Proses Kontrol Basamakları
3.1.1 Kalıp Sıcaklığı
Kalıp sıcaklığının kontrol altında tutulması ürün kalitesi sürekliliğinde büyük rol
oynar.

Kalıp

sıcaklığı,

yüzey

kalitesinde,
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ölçüsel

doğrulukta

ve

içyapı

kusursuzluğunda direk etkiye sahiptir. Normal çalışma koşulları altında denge
değerlerine ulaşıldığında yani sürekli çalışma şartları elde edildiğinde kalıp
sıcaklığının kontrol edilip stabil tutulması en temel özelliktir.
3.1.2 Ergimiş Metal Sıcaklığı
Ergimiş metal sıcaklığının değişim göstermesi baskı periyodunu direk etkiler ve
denge koşullarını elde etmeyi olumsuz yönde etkiler. Ayrıca çok yüksek sıcaklığa
sahip ergimiş metal, fire oranını yükseltir ve kalıp ömrünü azaltır. Çok düşük ergimiş
metal sıcaklığı hatalı döküm yapılmasını destekler.
3.1.3 Enjeksiyon Basıncı
Soğuk kamaralı makinelerde çok karmaşık bir enjeksiyon sistemi mevcuttur. Kalıp
içerisine ergimiş metalin doldurulması 3 farklı kademeden oluşur ve her kademede
piston farklı hızlarda hareket etmektedir. Birinci kademede piston yavaş ilerler.
Yavaş ilerlemesinin sebebi hazne içerisindeki havanın ergimiş metal ile türbülans
oluşturmayıp hava ceplerinden dışarı atılmasını sağlamaktır. İkinci kademe hızlı
kademedir ve bu kademede ergimiş metal tüm kalıp boşluklarını hızlıca
doldurmaktadır. Kalıp ikinci kademe esnasında en yüksek basınca maruz kalır.
Üçüncü kademede son sıkıştırma yapılır ve bu sıkıştırma sayesinde parça içinde gaz
poroziteleri azaltılır ve fire oranı düşürülür. Son kademede uygulanacak olan basınç
50 ila 70 MPa arasında olmalıdır.
3.1.4 Enjeksiyon Hızı
Kalıbın içerisine ergimiş metalin dolum süresi 0,05 ile 0,15 saniye arasında olması
tavsiye edilir fakat gerçekte bu değerlerin tutturulması çok zordur. Yüzey kalitesinin
gereksinimlerini yerine getirmek için düşük hızlar tercih edilebilir. Kalıbın içerisine
dolum zamanı ile metalin hızı arasında direk bağlantı mevcuttur ve ikisinin aynı
değerler olmadığına dikkat çekmek gerekir. Yolluk kesit alanı oldukça büyük rola
sahiptir ve yolluk geçiş hızları 40 m/sn den fazla olmamalıdır.
Yüksek enjeksiyon basınçlarında proses gereği kalıbın kilitleme sisteminin
açılmaması gerekir ve bu kilitlemeyi sağlayan presin mengene kapatma kuvvetidir.
Kapatma kuvvetinin, enjeksiyon basıncı ve projeksiyon alanının çarpımından büyük
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olması gerekmektedir. Metal enjeksiyon presleri bu kapama kuvvetine göre
isimlendirilir ve tonajları bu şekilde belirlenir.
3.2 Proses Kapasitesi
3.2.1 Alaşım Tipleri
Çinko tabanlı alaşımlar sıcak kamaralı makineler ile ve alüminyum tabanlı alaşımlar
soğuk kamaralı makinelerde üretime sokulurlar ve en yaygın olanlarıdır. Fakat bazı
bakır tabanlı alaşımlar ve magnezyum alaşımlar soğuk kamaralı makinelerde prosese
sokulabilir.
Basınçlı döküm yöntemiyle üretilen parçalar pek çok tipte ve çok geniş kullanma
sahası olan elamanlardır. Bununla beraber, bir uygulama için tamamıyla uygun olan
bir alaşım diğer biri için uygun olmayabilir. Basınçlı döküm kalıplama yöntemiyle
üretilen parçaların malzeme cinsleri çok değişiktir. Kullanma yerine, kalıplama
yöntemine, üretim sayısına ve mekanik özelliklerine göre basınçlı döküm
alaşımlarının özeliklerini bilmek gerekir. Bu özellikler ise şöyle sıralanabilir:
•

Kalıplanacak parçanın dayanımı, şekil değiştirme özelliği ve sertliğini içeren
mekaniksel özellikler,

•

Yaşlandırmanın, mekanik ve fiziksel özelliklere olan etkisi,

•

Basınçlı döküm kalıplama işlemlerine uyarlanabilir olması,

•

Kalıplanan parçanın düşük ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanımı,

•

Kalıplanan parçanın talaş kaldırılabilme özelliği,

•

Parçanın parlatılma, kaplama, boyama ve benzeri bitirme işlemlerine uygunluğu,

•

Kimyasal etkilere ve aşınmaya karşı dayanaklığı,

•

Kalıplanan parçanın estetik görünüşü

•

Kalıplama yeri ve özelliğine göre parça ağırlığı,

•

Kalıplama yöntemi ve üretim miktarına bağlı olarak üretilen parçanın birim fiyatı
dikkate alınmalıdır.

3.2.1.1 Kurşun Alaşımları
Kurşun alaşımları 327 °C de erimektedir, basınçlı dökümde kullanılan diğer
alaşımlara göre daha ağır ve korozyon direnci daha fazladır. Kurşun alaşımları
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dökümün yapıldığı ilk yıllardan beri kullanılmaktadır. Mekanik özellikleri iyi
olmadığı için fazla tercih edilmektedir, ancak mekanik özelliklerin önemli olmadığı
yerlerde erime sıcaklığı düşük ve dökümü kolay olduğu i.in tercih edilmektedir.
Sertlik, korozyon direnci, estetik görünüş ve ses yaşıtım istenen yerlerde tercih edilir.
Günümüzde ise antimon ile yaptığı alaşımlar iyi sonuçlar verdiği için küçükte olsa
kullanım alanı bulmuştur. Basınçlı döküm kurşun alaşımlarının kullanım alanları ise;
mimari, sağlık, güvenlik, fotoğraf ve iletişim sektörleridir.
Tablo 3.2 Firmalarda yaygın kullanılan sekiz kurşun alaşımının bileşimleri
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Kurşun %
83
90
80
93
74
58
82
91

Kalay %
10
3
8
25
5
1,5

Antimon %
17
10
10
4
18
15
13
7,5

Bakır %
1
-

3.2.1.2 Kalay Alaşımları
Kalayın erime sıcaklığı diğer bakır alaşımlarına göre en düşük olanıdır (232 °C).
Korozyon direnci ve döküm kabiliyeti iyi olduğu için tercih edilir. Kurşuna göre ise
yirmi kat daha pahalıdır, bu da kullanımını azaltmaktadır. Döküm kabiliyeti iyi
olduğu için ideal ölçülere en yakın parçalar vermektedir (0,0005 mm hassasiyetle).
Elektrik araçları yapımında tercih edilmektedir. Kalay alaşımları; %8 ila 18 antimon,
%1 ila 6 bakır ve %15’e kadar kurşun içermektedir.
Tablo 3.3 Firmalarda yaygın kullanılan yedi kalay alaşımının bileşimleri
No
1
2
3
4
5
6
7

Kalay %
88
90
85
89
84
80
64,5

Bakır %
6
2
5
3,5
7
3
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Kurşun %
10
25

Antimon %
8
8
10
7,5
9
10
10,5

Tablo 3.4 Firmalarda yaygın kullanılan beş kalay-kurşun alaşımının kimyasal bileşimi.
No.
1
2
3
4
5

Kalay %
min max
90
92
80
84
64
66
4
6
-

Kurşun % Antimon % Bakır %
Diğerleri % max.
Alüminyum %
min max min max min max Demir Arsenik Çinko
0,35
4
5
4
5
0,08
0,08
0,01
0,35 12
14
4
6
0,08
0,08
0,01
0,01
17
19
14
16
1,5 2,5 0,08
0,15
0,01
79
81
14
16
0,5
0,15
0,01
89
91 9,24 10,75 0,5
0,15
0,01

Tablo 3.5 Kalay-Kurşun alaşımlarının mekaniksel özellikleri
No.

Çekme Dayanımı
kg/mm2

Uzama Miktarı
%

1
2
3
4
5

7,25
9,5
8,3
8,4
5,5

45
29
7,5
12
22

Ergime
Sıcaklığı Co

Sertlik
HBN

232
185

4–5

327

3.2.1.3 Çinko Alaşımları
Çinko alaşımları basınçlı döküm ile imal edilen bütün parçaların %60’nı
kapsamaktadır. Bu kadar fazla kullanılmasının nedeni kolay dökülmesi ve
dökümünün ekonomik olmasıdır. Bazen saatte 500 enjeksiyon yapmak mümkün
olmaktadır. Döküm sıcaklığının düşük olması nedeniyle enerji sarfiyatı, kalıp
maliyeti ve kalıp işletme maliyeti düşüktür. Mekanik özellikleri iyi işleme kabiliyeti
yeterli ve bitirme işlemleri ekonomiktir.
Çinko esaslı basınçlı döküm alaşımları içerisindeki katkı miktarı oranı; %3,5 ila 4,3
alüminyum, %4 bakır, %0,04 magnezyum, %0,007 kurşun, %0,005 kadmiyum, %0,2
demirdir.
Çinko alaşımları genellikle pota tipi fırınlarda ergitilir. Kapasiteleri 750 ila 3500 kg
arasında değişir. Fırınlarda yakıt olarak gaz veya elektrik enerjisi kullanılır.
Çinko esaslı basınçlı döküm parçaları yaygın olarak otomotiv endüstrisinde
kullanılır. Genellikle radyatör, karbüratör, yakıt pompaları, madeni eşya ve radyo
ızgarası yapımında kullanılmaktadır. Bunların dışında elektrikli ev aletlerinde
çamaşır makinesinde, ütüde, aydınlatma avadanlıklarında, ayar ve ölçü aletlerinde,
mikrofonlarda, ızgara gövdelerinde, yağ brülörleri ve benzeri birçok yerde çinko
esaslı basınçlı döküm parçaları kullanılmaktadır.
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Tablo 3.6 Çinko esaslı standart alaşımların kimyasal bileşimi
Elementler
Bakır
Alüminyum
Magnezyum
Demir
Kurşun
Kadmiyum
Kalay
Çinko

Kimyasal Analizi %
Alaşım XXI
Alaşım XXIII
Alaşım XXV
2,5 -3,5
max 0,10
0,75 -1,25
3,5 – 4,5
3,5 - 4,3
3,50 – 4,30
0,02 – 0,10
0,03 – 0,08
0,03 – 0,08
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max 0,007
max 0,007
max 0,007
max 0,005
max 0,005
max 0,005
max 0,005
max 0,005
max 0,005
Geri Kalanı

Tablo 3.7 Çinko esaslı basınçlı döküm alaşımlarının mekaniksel özellikleri
Özellikleri
Brinell Sertliği,HBN
Basılma Gerilimi,kg/mm
Çekme gerilimi,kg/mm
Kesme Gerilimi,kg/mm
Elektrik İletkenliği,Ohm/cm-20 °C
Ergime Sıcaklığı,C
Donma (Katılaşma) Sıcaklığı,°C
Yoğunluğu,gr/cm
Özgül Isısı,kalori/gr/°C
Termik İletkenliği,kalori/sn/cm/cm/°C

Alaşım XXIII
82
42
66
20
157000
386,6
380,6
6,6
0,1
0,27

Alaşım XXV
91
60
74
26
153000
386,1
380,4
6,7
0,1
0,26

3.2.1.4 Alüminyum Alaşımları
Alüminyumun basınçlı dökümde kullanılması gittikçe artmaktadır. Alüminyumun
basınçlı dökümdeki payı yaklaşık %30’dur. Alüminyumun basınçlı dökümde
kullanılmasının nedenleri:
•

Hafif olması,

•

Termik ve elektrik iletkenliğinin ve yüzey parlaklığının çok iyi olması,

•

Maliyet yönünden diğer alaşımlarla rekabet edebilmesi,

•

İşlenebilme özelliğinin iyi olması,

•

Korozyon direncinin iyi olması,

•

Çok düşük sıcaklıklarda özelliklerini muhafaza etmesi.

Alüminyum basınçlı döküm alaşımları, yaşlanma ile boyutsal ve mekaniksel
özelliklerini kaybetmez alaşımı oluşturan elementlerin cins ve miktarlarına göre,
kalıplama parça özelliği arzu edilen düzeye ulaştırılır. Alüminyum esaslı basınçlı
döküm alaşımını oluşturan elementlerin cins ve miktarı; maksimum %1 çinko, %4 ila
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10 bakır, %12’ye kadar silisyum, %4 ila 6 nikel, %8’e kadar magnezyum, %1 ila 5
kalay ve bir miktar bizmuttur. Kullanma yeri özelliklerine göre bu alaşımlardan bir
veya bir kaçı seçilerek kalıplama işleminde kullanılır. Alüminyum alaşımları
yansımalı radyasyon ocağı, pota fırın, endüksiyon fırınlarında ergitilir.
Alüminyum alaşımları, ev aletlerinde, elektrik süpürgesi, dikiş makineleri, çamaşır
ve bulaşık yıkama makinelerinde, ütü, mikser, radyo, televizyon alıcıları ve
buzdolaplarında kullanılır. Aynı zamanda motorlu araçlarda, optik aletlerde ve çeşitli
makine parçalarında kullanılmaktadır.
Tablo 3.8 Alüminyum esaslı basınçlı döküm alaşımlarının kimyasal analizi ve mekaniksel özellikleri
Alaşım Sembolü
Alsiloy 5 Alsiloy1
Doehler-Jarvis Şirketi
Amerikan Alüminyum Şirketi
43
13
SAE
304
305
ASTM
51
56
Bakır
Silisyum
Demir
Magnezyum
Manganez
Çinko
Nikel
Kalay
Diğer Elementler
Alüminyum
Çekme Dayanımı,kg/mm2
Elastikiyet Sınırı,kg/mm2
Uzama Miktarı,%
Kesme dayanımı,kg/mm2
Dayanım Limiti,kg/mm2
Özgül ağırlığı,gr/cm3
Egime Sıcaklığı,Co
Termik İletkenliği CGS birimi
Elektrik İletkenliği,%
Brinell Sertliği HBN

Max. 0,6
4,5 – 6,0
Max. 2,0
Max 0,1
Max 0,3
Max 0,5
Max 0,5
Max 0,1
Max 0,2

21
11,2
5
11,5
12
2,7
621
0,38
41
50

Alsiloy 3 Alsiloy 9 Alsiloy 10 Alsiloy 8

85
A – 380
360
SC5
SC6
SG2
Kimyasal Analizi,%
Max 0,6 3,0 – 4,0 3,0 – 4,0 Max 0,6
11,0 -13,0 4,5 – 5,5 7,5 – 9,5 9,0 – 10,0
Max 1,3 Max 1,3 Max 1,3 Max 1,3
Max 0,1 Max 0,1 Max 0,1
0,4-0,6
Max 0,3 Max 0,5 Max 0,5 Max 0,3
Max 0,5 Max 0,6 Max 0,6 Max 0,5
Max 0,5 Max 0,5 Max 0,5 Max 0,5
Max 0,1 Max 0,3 Max 0,3 Max 0,1
Max 0,2 Max 0,5 Max 0,5 Max 0,1
Geri Kalanı
Mekaniksel Özellikleri
27,5
28
32,3
28,8
14,8
17
17,5
16,2
2
3,5
3
5
17,5
16,2
20,4
19,7
13,4
15,5
13,4
12,7
2,66
2,77
2,76
2,68
571
616
585
621
0,37
0,29
0,29
0,36
37
28
27
37
80
75
80
75
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218
Max 0,2
max 0,5
max 1,8
7,5 – 8,5
Max 0,3
Max 0,1
Max 1,0
Max 0,1
Max 0,1

31,6
19
8
21
16,2
2,55
616
0,25
25
80

Saf alüminyum sadece elektrik iletkenliğinin istendiği uygulamalarda kullanılır.
Alüminyum alaşımları ise mekanik ve döküm özelliklerini iyileştirme için değişik
alaşım elementleri kullanılır.
Başlıca alaşım elementleri Bakır, Silisyum, Manganez, Demir, Nikel, Titanyum,
Zirkonyum, Fosfor ve Lityum sayılabilir.
Alüminyum içerisindeki bakır, alüminyumun mukavemetini yani zorlanmalara karşı
direncini arttırır. Böylece alüminyuma sertlik, dayanım, iyi döküm özelliği ve
işlenme kolaylığı verir.
Silisyum, alüminyuma akışkanlık, kaynak kabiliyeti ve yüksek mekanik özellikler
kazandırır. Silisyum miktarı % 7 ila 12 aralığında olan Etial 150-160 alüminyum
silisyum alaşımları yüksek mukavemet gerektiren yüksek sıcaklıkta aşınma direnci
istenen uygulamalarda kullanılır.
Magnezyum, alaşıma yüksek mukavemet, soğuk işlemlerde iyi süneklilik ve
korozyona karşı direnç ile kaynaklanabilme özelliği verir.
Çinko, alüminyumun işlenebilme kabiliyetini geliştirir.
Manganez, alüminyumu sertleştirir.
Alüminyum içinde demir istenmez. Çünkü %1 den fazla demir metal içerisindeki
silisyumla birleşerek sert noktaların oluşmasına sebep olur. Bu noktalar sonraki talaş
kaldırma işlemleri esnasında kullanılan kesici uç veya takımın kırılmasına dahi sebep
olur. Demir alüminyum içine cevherden geldiği gibi döküm esnasında kullanılan
demir malzemelerde alüminyum ergitilmiş potalarda uzun süre tutulursa erir. Yani
alüminyum demiri yer.
Titanyum, döküm alaşımlarında tane küçültücü olarak kullanılır.
Zirkonyum, tane küçültücü olarak kullanılır.
3.2.1.5 Magnezyum Alaşımları
Magnezyum esaslı basınçlı döküm alaşımları, diğer alaşımların en hafifidir. Bu
alaşımın ağırlığı hacim esasına göre alüminyumun 2/3’si ve çeliğin ¼’i kadardır. Bu
nedenle, ağırlığının en az olması gereken parçalar magnezyum esaslı basınçlı döküm
alaşımlarından yapılır. Alaşımı oluşturan elementlerin cinsi ve miktarlıları,
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kalıplanacak parçanın özelliğine göre seçilir. En çok kullanılan elementle
alüminyum, çinko, silisyum, kalsiyum, kalay, zirkonyum ve bunların dışında demir,
nikel ve bakırdır.
Magnezyum esaslı alüminyum alaşımında alüminyum, alaşımın sertliğini ve
dayanımını attırır. Çinko, alaşımın mekaniksel özelliklerini iyileştirir, dökülebilme
özelliğini arttırır ve korozyon etkisi olan elementleri nötrleştirir. Manganez, alaşımın
tuzlu atmosferdeki korozyona karşı direncini artırır. Diğer elementler de alaşımın
mekaniksel özelliklerini iyileştirir.
Tablo 3.9 Magnezyum alaşımlarının kimyasal analizi
Elementin
Cinsi

Kimyasal Analizi
AS 100 Alaşımı

Alüminyum
Manganez
Çinko
Silisyum
Bakır
Nikel
Magnezyum

AZ 91 – A Alaşımı

9,00 – 10,0
Min 0,10
Max 1,3
Max 1,00
Max 0,05
Max 0,03

8,3_9,7
Min 0,13
0,4 – 1,0
Max 0,5
Max 0,10
Max 0,03
Geri Kalanı

AZ 91 _ B Alaşımı
8,3_9,7
Min 0,13
0,4 – 1,0
Max 0,5
Max 0,3
Max 0,03

Tablo 3.10 Magnezyum alaşımlarının mekaniksel özellikleri
Mekaniksel Özellikler

AS 100
Alaşımı

Alaşım
AZ 91-A AZ 91-B

Çekme dayanımı,kg/mm
Elastikiyet Sınırı,kg/mm
50 mm Boyda % Uzama
Sertliği,HBN
Çarpma Dayanımı,kg.m
Elektrik İletkenliği,Ohm/cm
Özgül Isısı,kalori/gr/C
Elastikiyet Modülü,kg/mm
Katılık Modülü,kg/mm

20-24
14-15,5
1_3
62
0,07-0,276
_
_
_
_

20-24
14,5-16
2,00-5,00
60
0,140-0,320
0,059
0,249
4570
1690

3.2.1.6 Bakır Alaşımları
Aşınmaya çalışan küçük ve orta boyulu parçalar, bakır alaşımlarıyla kalıplanır. Bu
alaşımlardan üretilen parçalar korozyona ve aşınmaya dayanıklıdır. Bakır esaslı
basınçlı döküm alaşımlarını oluşturan elementler; kalay, antimon, arsenik, kükürt,
demir, manganez, alüminyum, nikel ve silisyumdur.
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Üç tip bakır esaslı pirinç alaşımından A tipi olanı genel amaçlar için maliyeti düşük
olan parçaların kalıplanmasında, B tipi döküm kabiliyeti ve mekaniksel özelliklerin
iyi olması istenen parçalarda, C tipi ise sertlik ve aşınmaya karşı direnç göstermesi
gereken parçaların basınçlı döküm kalıplama işlemlerinde kullanılmaktadır.
Saf bakıra oranla alaşımlarının; çekme dayanımı yüksektir, soğuk şekillendirme ile
mekaniksel özellikleri artırılabilir, ısı işlemine basınçlı döküm elverişlidir, talaş
kaldırma işçiliği kolaydır, korozyona karşı dayanıklıdır, çinko ile yaptığı alaşımlar
ucuz

ve

yüksek

özelliklere

sahiptir,

soğuk

biçimlendirme

yöntemiyle

setleştirilmedikçe elastikliği yüksektir.
Bakır alaşımları; sabit yer ocakları (gaz, mazot, kömür), devirmeli pota ocakları,
alevli ocaklar, endüksiyon ocakları, elektrik ark ocakları, kupol ocakları, radyasyon
ocaklarında (gaz, mazot) ergitilir.
Tablo 3.11 Bakır esaslı basınçlı döküm pirinç alaşımının kimyasal analizi
Kimyasal Analizi,%

Elementin
Cinsi

A Tipi Alaşım

B Tipi Alaşım

C Tipi Alaşım

Bakır
Silisyum
Kurşun
Kalay
Manganez
Alüminyum
Demir
Magnezyum
Çinko
Diğerleri

Min 57,00
Max 0,25
Max 1,50
Max 1,50
Max 0,25
Max 0,25
Max 0,25
Min 30,00
Max 0,50

63,00 – 67,00
0,75 – 1,25
Max 0,25
Max 0,25
Max 0,15
Max 0,15
Max 0,15
Max 0,01
Geri Kalanı
max 0,50

80,00 – 83,00
3,75 – 4,25
Max 0,15
Max 0,25
Max 0,15
Max 0,15
Max 0,15
Max 0,01
Geri Kalanı
Max 0,25

Tablo 3.12 Bakır esaslı pirinç alaşımının mekaniksel özellikleri
Alaşım Özellikleri
Kopma Dayanımı, kg/mm2
Elastikiyet, kg/mm2
50 mm Boyda % Uzama
Çarpma Dayanımı, kg.m
Sertliği, HBN
Ergime Sıcaklığı, Co

A Tipi Alaşım B Tipi Alaşım
32
17,5
10
4,14
120

40
24,5
15
5,5
130
950 – 1083

C Tipi
Alaşım
63
21
25
5,5
170

Bakır alaşımları, otomobil dişlileri, vites değiştirme çatalları, fren parçaları,
pompalar, yataklar, buhar-boru bağlantıları, buzdolabı parçaları, musluklar, valflar,
namlu yatakları, ev ve mutfak eşyalarında kullanılır.
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3.2.2 Döküm Ebat ve Ağırlıkları
Çoğu ürünün küçük boyutta ve düşük ağırlığa sahip olduğu belirtilir fakat
alüminyum tabanlı alaşımların otomotiv endüstrisinde daha sık kullanılmasından her
geçen gün parça ağırlıkları ve ebatları artmaktadır.
3.2.3 Ürün Hacmi ve Ömür
Karmaşık hassas işleme gereksinimleri ürünün ömrünü ve maliyetini belirlemek ürün
hacmine de bağımlıdır. Fakat ortalama olarak belirlenmiş 5000 sayısı minimum
değer olarak verilmiştir. Her ne kadar böyle bir sayı belirlense de bazı çinko tabanlı
alaşımlar 1 baskı/saniye de, bazı alüminyum tabanlı alaşımlar 15 baskı/saat te
dökülebilmektedir.
3.2.4 Düşük Et Kalınlığı
Basınçlı dökümle üretilen parçalardan olan çinko tabanlı alaşımlarda minimum et
kalınlıkları 0,5 mm, alüminyum tabanlı alaşımların minimum et kalınlıkları 0,8 mm.,
bakır tabanlı alaşımlarda minimum et kalınlıkları 1,5 mm olarak belirlenmiştir.
3.2.5 Delik Çapları
Delik çap değerleri oldukça yüksek hassasiyete sahiptir ve ±0,015 mm. Tolerans
değerleri içerisinde kalır.
3.2.6 Ölçüsel Hassasiyet
25 mm. değerinde bir ölçüde hammadde çeşitliliğine göre oluşacak ölçüsel
farklılıklar aşağıdaki gibidir.
Çinko Tabanlı Alaşımlar

± 0,08 mm

Alüminyum Tabanlı Alaşımlar

± 0,10 mm

Bakır Tabanlı Alaşımlar

± 0,18 mm

25 mm.-300mm. değerleri arasında her 25 mm.de ilave edilecek hammadde
çeşitliliğine göre oluşacak ölçüsel farklılıklar aşağıdaki gibidir.
Çinko Tabanlı Alaşımlar

± 0,025 mm

Alüminyum Tabanlı Alaşımlar

± 0,038 mm
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Bakır Tabanlı Alaşımlar

± 0,051 mm

Yukarıdaki değerler parçanın kesit hattında herhangi bir problem olmadığı
durumlarda söz konusudur.
3.2.7 Yüzey Hassasiyeti
Söz konusu üretim şeklinde elde edilecek yüzey hassasiyeti düşük sıcaklıkta
yapılacak kuma döküm yöntemine göre çok daha iyidir ve belirli bir standarda
sahiptir. Yüzey pürüzlülük değeri 0,4 – 3,2 μm arasındadır.
3.2.8 Kullanım Yerleri
Basınçlı döküm yöntemi çok geniş kitleye hitap eder ve bazı ürün tipleri şu
şekildedir. Otomotiv parçaları (karbüratör, distribütör gövdeleri, vites kutusu),
elektrik elemanları (motor gövdeleri, şalter kapakları), genel olarak da kasnak, dönel
parçalar, alet kutuları, müzik çalar parçaları…

Kemer Makarası

Sunroof Açma
Mekanizması

Stepne Kilit
Mekanizması

Kemer Ön Gergisi
İç Tutacak
Hava Yastığı Gaz
Jeneratörü Gövdesi
Dış Tutacak
Buji
Karbüratör

Cam Silecek Kolu

Ön Far Lambaları

Hava Yastığı
Sensör Gövdesi

Yan Aynalar

Anahtar
Nüvesi

Bowden Kablosu
Balans Ağırlıkları

Şekil 3.1 Otomotiv sanayinde metal enjeksiyon yöntemiyle üretilen parçaların gösterimi
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3.3 Proses Yeteneklerini Geliştirme Stratejileri
Basınçlı pres dökümler ebatsal kusursuzluk, yüzey son işlemi, detaylı kopyalama ve
ince bölümler bağlamındaki doğrulukları ile dikkat çekerler. Ancak bu harici vasıflar
genelde metalürjik bütünlüğe uymamışlardır. Dalgalı dolumun bir sonucu olarak,
gazlar metal içinde sıkışmışlardır. Bu gazlar, metal özelliklerindeki azalma üzerinde
direk etkileri bir yana, ısının gazları dökümün yüzeyinde kabarcıklar oluşturacak
biçimde genleştirmesi nedeniyle, ısı tatbikini içeren döküm sonrası proseslerini
olanaksız hale getirmişlerdir. Ayrıca, dökümlerin karmaşıklığı ve katılaşan metalin
neden olduğu enjeksiyon basıncını besleme amacıyla durağan sıvı metalin akışını
teşvik etmekten alıkoyan kısıtlama nedeniyle, büzülmeden doğan gözeneklilik
üstesinden gelmesi zor bir durumdur.
Giriş sistemi tasarımı ve enjeksiyon kontrolündeki gelişimler sayesinde dalgalanma
sorununun üstesinden büyük ölçüde gelinmiş olmasına rağmen, kritik uygulamalar
için bu dökümlerde bulunması gereken sağlamlığı sağlama ihtiyacı hala mevcuttur.
Bu durum özellikle alaşımdaki optimum özellikleri geliştirmek için ısıl işlemin
gerekli olduğu hallerde söz konusudur. Bu bölümde pres dökümlerin metalürjik
bütünlüğünü iyileştirme amacına sahip gelişmeler ele alınmaktadır.
Yapılan bazı çabaların, kısa devir süresi muhafaza edilip, ebatsal istikrar ve diğer
faydalı

özellikler

sağlanırken,

geleneksel

pres

kalıplamanın

yeteneklerini

genişletmede başarılı oldukları ispatlanmıştır. Bu çabalar sırasında, üç strateji
geleneksel pres döküm prosesinin yeteneklerini genişletmiştir:
1.Sıkışan gazları ortadan kaldırmak veya miktarlarını azaltmak,
2.Katılaşmadan kaynaklanan büzülmeyi ortadan kaldırmak veya miktarlarını
azaltmak ve
3.Metalin mikro yapısını değiştirmek.
Yukarıda belirtilen ilk iki strateji, (1.1) numaralı denklemde tarif edildiği gibi,
gözenekliliğe katkıda bulunan önemli niceliklerden her birini etkiler. Üçüncü strateji
ise pres döküm parçaların temel yapısının değiştirilmesi suretiyle mekanik özellikleri
hedef alır.
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3.3.1 Acurad Prosesi
General Motors Vega motor için hiperötektik alüminyum-silikon alaşım silindir blok
dökümlerinin sağlamlığını iyileştirmek maksadıyla Acurad prosesinin geliştirmiştir.
Acurad ismi, programın dökümleri hatasız olarak, hızlı bir biçimde ve gelişmiş bir
yoğunluk standardında üretmek olan hedeflerinden türetilmiştir. Prosesin temel
özellikleri şunlardır:
•

Kalıbın kontrollü olarak soğutulması

•

Geniş döküm deliği

•

Düşük metal enjeksiyon hızı veya oranı

•

İkinci bir pistonun kullanımı

Kalıp dolumu nispeten daha geniş bir döküm deliği vasıtasıyla nispeten az oranda ve
düşük enjeksiyon basıncında elde edilir ve bu faktörler dalgalanmayı ve bunun
beraberinde gelen gaz sıkışmasını asgari seviyeye indirmek üzere kombine olurlar.
Prosesin bu eşsiz özelliği kalıp boşluğu doldurulduktan sonra kullanılır. Proses kalıp
dolum aşamasında birlikte ilerleyen iki adet eşmerkezli piston kullanır. Döküm
katılaşmaya başladığında bu, kalıbın arabiriminde son derece primer hale gelir. Bu
döküm kabuğu bir kez oluştuktan sonra harici pistonun hareketini kısıtlar. Ancak,
dahili veya tali piston kalan sıvı üzerine basınç uygulamak için serbest kalır ve belli
bir derecede basınç yardımlı besleme sağlar. Kullanılan daha geniş döküm deliği tali
basınç uygulanmadan önce deliğin donmamasını sağlar. Prosesin prensibi Şekil 3.2
de gösterilmektedir. [5]

Kompozit piston ilerler

Tali piston ilerler

Şekil 3.2 Acurad prosesinin prensibini gösteren şematik çizim
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Bu prosesin geleneksel pres dökümlerden % 3 ila 5 daha yüksek bir yoğunluğa sahip
dökümler ürettiği iddia edilmektedir. Acurad prosesinin kullanımı sonucu elde edilen
avantajlar

arasında

herhangi

bir

kabarcık

oluşumu

meydana

gelmeksizin

kaynaklama, ısıl işlem ve kaplamaya uygun gelişmiş sıkı basınç bütünlüklü dökümler
yer alır.
3.3.2 Vakural Proses
Bu proseste metalin fırından pres haznesine çekilmesi için vakum emişi kullanılır.
Dolayısıyla bu proses konsepti bakımından bir önceki bölümde tarif edilen vakumlu
pres dökümden tamamen farklıdır. Metal transfer metodunun dökümlerdeki ekleri
azalttığı iddia edilmektedir. Döküm sırasında bir vakum tatbik edilmesi daha düşük
enjeksiyon basınçlarını mümkün kılar ve dolayısıyla daha küçük makineler kullanılır.
3.3.3 Tali Basınç Altında Tutma
Özellikle kabara gibi uzak kısımlarda meydana gelen büzülme sorununun, Acurad
prosesinin hedefine benzer bir hedefe, ancak bununkinden farklı bir uygulama
metoduna sahip olan tali basınç altında tutma prosesi ile üstesinden gelinebilir. Aynı
zamanda basınç pimi veya ek basınç tatbik prosesi olarak da bilinen tali basınç
altında tutma prosesinde, pimler – tahliye pimlerinden farklı olmayan – harekete
geçirilirler ve böylece bunlar döküm yüzeyine nüfuz ederler. Bunlar lokal bir basınç
tatbik ederek basınç yardımlı besleme ve sağlamlıkta bir iyileşme temin ederler. Bu
pimler genellikle kalıp üzerindeki daha sonra delinecek olan alanlara sokulurlar.
3.3.4 Dikey Basınçlı Pres Döküm Prosesi
Bu tip bir makine 1920’lerde geliştirilmiş olduğundan, dikey pres döküm kavramı
yeni değildir. Ancak, Toyota ve Ube tarafından sıkıştırmalı döküm makinelerinin
gelişimini tamamlayıcı olarak geliştirilen makine geleneksel basınçlı pres dökümde
mevcut bulunan sorunların üstesinden gelmek üzere tasarlanmış özelliklere sahiptir.
Bunun

hedefleri

metaldeki

alüminyum

oksit

eklerini

önlemek,

hava

dalgalanmalarından kaçınmak ve basınç yardımlı besleme sağlamaktır. Makinenin
prensibi Şekil 3.3 te şematik olarak gösterilmektedir.
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Dolum
haznesi

Enjeksiyon
pistonu

Karşı
piston

Şekil 3.3 Dikey Basınçlı Pres Döküm makinesinin şematik çizimi [5]

Bir dolum kanalı vasıtasıyla eriyik metal pres haznesine doldurulur. Dolum haznesi
karşı piston ile tabanından kapatılır. Enjeksiyon pistonu aşağı doğru dikey yönde
harekete geçirilir ve aynı zamanda karşı piston da aynı yönde hareket eder. Metal
artık hareketsiz bir halde olduğu radyal olarak dağıtılmış boşluklara giden kanallara
girebilir. Dökümlerin basınç yardımlı beslenmesini sağlamak için basınç 30 Mpa ın
üzerinde bir seviyede tutulur
Boşluk doldurma metodunun metaldeki gazın çevresini kuşatmadığı, enjeksiyon
pistonunun bitişiğindeki metal yüzeyi üzerinde bir miktar alüminyum oksit kaldığı ve
katılaşmadan kaynaklanan büzülmenin ortadan kaldırıldığı iddia edilmektedir. Bu
proses ile üretilen dökümler ısıl işleme tabi tutulabilirler ve bu proses ile üretilen
tipik dökümler arasında güç direksiyon parçaları, vana kavrama kolu ve aşınma
halkası yivine yerleştirilmiş elyaf formu birleştiren pistonlar yer alır.
3.3.5 Karşı Basınçlı Döküm Prosesi
Bu proses düşük basınçlı pres döküm ve karşı çekimli döküm proseslerine benzer
özelliklere sahip olmasına rağmen, benzersiz bir özelliğe sahiptir ve bu da çalışma
devrinin başlangıcında, sistemin tümünün basınç altında tutulmasıdır. Kalıp, eriyik
metali ihtiva eden alt basınç haznesi üzerine oturtulmuş bir üst basınç haznesi içinde
yer alır. Bu iki hazne metal yüzeyinin altına nüfuz eden bir dolum borusu ile
bağlanır, şematik gösterimi Şekil 3.4 te belirtilmiştir.
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Gaz girişi

Gaz çıkışı

Gaz
girişi

Şekil 3.4 Karşı Basınçlı döküm prosesinin şematik çizimi [5]

Kalıp dolumunu gerçekleştirmek için, iki hazne arasında bir basınç farklılığı
oluşturulur, böylece, metal kontrol edilebilir ve ayarlanabilir bir hız ile kalıba doğru
yükselir. Dalgalanma ortadan kaldırılır ve basınç döküm ile kalıp şeklinin iyi bir
biçimde tekrarlanmasını sağlar. Eriyik üzerinde basıncın muhafaza edilmesi
çözülmüş gazların gelişimini engeller ve büzülme kaynaklı gözeneklilik, sürekli
basınca maruz yükselticilerin temini vasıtasıyla ortadan kaldırılır.
3.3.6 Akışlı Döküm
Araştırmacılar eğer akışlı döküm kavramı benimsenirse basınçlı pres dökümlerde
sadece hava sıkışmasının giderilmeyeceğini, aynı zamanda büzülmeden kaynaklanan
gözenekliliğinde azaltılabileceğini, verim ve kalıp ömrünün arttırılabileceğini ve
kalıp tasarımının basitleştirilebileceğini iddia etmektedir. Bir alaşım katı hali ile sıvı
hali arasındaki bölge civarında soğurken kuvvetle çalkalanarak, dentritlerin küresel
katı parçacıklar teşkil etmek üzere kırıldığı bir bulamaç elde edilir. Bu yarı katı
alaşım şekilli bir döküm üretmek üzere basınçlı pres döküm veya buna yakın bir
proses ile işlenebilir veya alternatif olarak, Fulmer yaklaşımındaki sürekli bir döküm
ile işlenebilir.
Çalkalama bittikten sonra, bulamaç içindeki katı parçacıklar toplanmaya başlarlar ve
alaşımın viskozitesi artar. Ancak kesilme topaklar arasındaki bağları koparacak ve
görünen katı bir sıvı gibi akacaktır. Eğer çalkalama sona erdikten sonra alaşımın
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kesilme olmaksızın katılaşmasına izin verilirse, malzeme eşsiz yapısını korur ve
böylece, eğer tekrar katı hali ile sıvı hali arasındaki durumuna kadar tekrar ısıtılırsa,
kesilme alaşımın akmasını bir kez daha mümkün hale getirecektir.
Dolayısıyla Fulmer metodu ile üretilen malzeme basınçlı pres döküm işlemi için özel
bir besleyici temin edilmek maksadıyla önceden belirlenmiş bir ağırlıkta kesilmiş ve
ön ısıtmaya tabi tutulmuş çubuk şeklinde bir hammadde olarak kullanılabilir.
Görünür şekilde katı olan dolum maddesinin bir döküm deliği kanalıyla enjekte
edilmesi kesilme eylemini sağlar, çok fazla ısıtılmış sıvının enjeksiyonu ile oluşan
dalgalanma olmaksızın dolum elde edilir ve bununla birlikte ortaya çıkan daha düşük
sıcaklık kalıp ömrünü geliştirir. Büzülmeden kaynaklanan gözenekliliğin tamamen
ortadan kaldırıldığı iddia edilememesine rağmen, sıkışmış havanın mevcut
bulunmaması yüksek mekanik özellikler elde edilmesi için dökümlerin ısıl işleme
tabi tutulmalarına izin verir. Fulmer bu yolla üretilen parçaların yerli ekipmanlarda,
otomobillerde ve diğer araçlarda tatminkâr bir performans sergilediklerini iddia
etmektedir.
3.4 Pres Dökümde Yaşanan Sorunlar
Günümüz global pazarında geleneksel pres dökümden pek çok ürünün imalatı için
faydalanılır. Ne yazık ki, geleneksel pres döküm daha geniş bir yelpazede
kullanımını engelleyen küçük bir sınırlamaya sahiptir. Pres döküm parçalarda
geleneksel olarak yaygın şekilde bulunan potansiyel bir kusur gözenekliliktir.
Gözeneklilik geleneksel pres döküm prosesinin diğer vasıtalar ile imal edilmiş
ürünler için kullanımını sıkça sınırlandırır. Basınç kapları sızdıracak sıkılıkta
olmalıdırlar. Geleneksel pres döküm sıklıkla bu icabı karşılayamaz. Bununda
ötesinde, gözenekliliğin tespiti zordur. Bazı durumlarda, “üretildiği gibi” bir ürün
kabul edilebilirdir.

Bununla birlikte işlemeyi müteakiben ürünün bütünlüğünü

tehlikeye atacak biçimde parça içinde saklı kalmış gözeneklilikler ortaya çıkar.
Gözeneklilik iki temel nedene yorulur: katılaşma sırasında büzülme ve gaz sıkışması.
Çoğu alaşımlar sıvı hallerindeki yoğunlukları ile kıyaslandığında katı hallerinde daha
yüksek bir yoğunluğa sahiptirler. Bunun bir sonucu olarak katılaşma sırasında
büzülmeden kaynaklanan gözeneklilik oluşur. Metalin girdiği dalgalı hal ve kalıp
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boşluğuna dolması nedeniyle, gaz sıklıkla gözenekliliğe sebebiyet verecek şekilde
metal içinde sıkışır.
Gözeneklilik (porozite) ayrıca geleneksel pres döküm parçaların mekanik
özelliklerini de etkiler. Yapısal uygulamalarda gözeneklilik çatlaklar için bir
başlangıç alanı yaratan bir gerilme toplayıcı olarak hareket edebilir.
Pek çok çalışma gözenekliliğin pres dökümde bazı çalışma şartları ile birlikte nasıl
farklılıklar arz ettiğini belgelendirmiştir. Pres döküm parçalardaki gözenekliliğin
miktarını belirlemek üzere bir metot geliştirilmiştir. Bir parçada yer alan toplam
gözeneklilik şu denklem kullanılarak tarif edilir:
%P = (katılaşmadan kaynaklanan büzülme) + (gazın katkısı)

(3.1)

Bu denklem daha detaylı olarak şu şekilde tarif edilebilir:
%P =

β ⋅ V*
Vc

⎛
TρL ⎞
⎟⎟ υ − υ *
+ ⎜⎜ φ
K
P
(
237
)
⎝
⎠

(

)

(3.2)

Burada;
%P

: Gözeneklilik yüzdesi

β

: Yüzdedeki katılaşmadan kaynaklanan büzülme faktörü

V*

: Kalıp boşluğundaki katılaşma sırasında temin edilen su olmayan sıvının
santimetre küp cinsinden hacmi

Vc

: Kalıp boşluğunun santimetre küp cinsinden hacmi

T

: Kalıp boşluğundaki gazın derece Kelvin cinsinden sıcaklığı

P

: Katılaşma sırasında gaza tatbik olunan atmosfer cinsinden basınç

Φ

: Katılaşma sırasındaki büzülmeden kaynaklanan gözeneklere atfedilmeyen
gaz fraksiyonu

p

: Sıvı alaşımın erime sıcaklığında santimetre küp başına gram cinsinden
yoğunluğu

υ

: Standart sıcaklık ve basınç şartlarında (1 atm’de 273 K) dökümde yer alan

gazın alaşımın 100 gramı başına santimetre küp cinsinden miktarı ve
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υ *

: Standart sıcaklık ve basınç şartlarında katılaşma sıcaklığında bulunan

katıdaki gazın alaşımın 100 gramı başına santimetre küp cinsinden çözünebilirlik
limitidir.
Yukarıdaki (3.2) numaralı denklemin ilk kısmı katılaşma sırasındaki büzülmeden
kaynaklanan gözeneklilik için bir ilişkidir. (3.2) sayılı denklemin ikinci kısmı gaz
sıkışmasından kaynaklanan gözenekliliği tarif eder. Dökümde yer alan toplam gaz
fiziksel

sıkışmadan

kaynaklanan

gaz,

yağlama

maddesinin

ayrışmasından

kaynaklanan gaz ve alaşımda çözülmüş halde bulunan gazı ihtiva eder. Bu ilişki
matematiksel olarak şu şekilde de tarif edilebilir.

υ = υ sıkışan + υ yağlama maddesi + υ çözülebilir gaz

(3.3)

Yukarıdaki (3.3) numaralı denklemdeki gaz iştiraklerinin her biri standart sıcaklık ve
basınç şartlarında alaşımın 100 gramı başına santimetre küp cinsinden ifade edilir.
Gözenekliliğe ilaveten, geleneksel pres dökümün doğasında bulunan mikro yapılar
da pek çok uygulama için ihtiyaç duyulan mekanik icapları karşılayamazlar. Mikro
yapıyı değiştirebilecek olan müteakip ısıl işlem, termal işleme sırasında ortaya çıkan
kabarcık yapma gibi kusurlar nedeniyle nadiren mümkündür.
Geleneksel pres döküm parçalarda bulunan sınırlamalara bakılmaksızın, yüksek
güvenilirlikte ürünler için talepler mevcuttur. Pek çok durumda, ürün mühendisleri
ve tasarımcıları gereklilikleri karşılamak için döküm, metal dövme, enjeksiyon
kalıplama ve monte edilmiş üretime yatırım yapmaya yönelirler. Bu prosesler tipik
olarak hem işleme süresi hem de hammadde maliyetleri bakımından geleneksel pres
dökümden daha yüksek maliyetlidirler.
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Şekil 3.5 Porozitelerin mikroskop altında görünüşü
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4.VAKUMLU PRES DÖKÜM
4.1 Belirlenmiş Vakumlu Pres Döküm
Sıkışmış gaz pres dökümlerdeki gözenekliliğin en önemli nedenlerinden biridir.
Vakumlu pres döküm proses esnasında kalıp boşluklarından, akış sisteminden ve
pres haznesinden gazların çıkarılması amacıyla kontrollü bir vakumun kullanılması
ile karakterize edilir. Bu yüksek bütünlükteki proses bir yandan ekonomik
avantajlarını muhafaza ederken, diğer yandan geleneksel pres dökümün yeteneklerini
genişletir.
Pek çok metal döküm prosesi istenmeyen gazların tahliyesine yardımcı olması için
vakum sistemlerinden faydalanmışlardır. Bu prosesler arasında kalıcı-kalıp döküm,
kayıp-köpük döküm, plaster kalıp döküm ve kuşatma döküm yer almaktadır.
Vakumlu pres dökümün değerlendirilmesindeki tehdit güvenilir bir vakum kesme
vanasının geliştirilmesi olmuştur. Vakumlu pres döküm, sıkıştırmalı döküm ve yarısert metal işleme de dâhil olmak üzere diğer yüksek güvenilirlikteki prosesler ile
uyumludur.
Vakum sistemlerinin prosese ilavesi için herhangi bir özel pul, conta veya kafa
gerekli değildir ve kalıp tasarım yapısı ve işleyişi pek çok bakımdan değişik değildir.
Ancak, eriyik metalin vakum sistemi içine çekilmemesini sağlamak maksadıyla
gereken tedbirler alınmalıdır. Bunun bir metodu içine giren metali çabucak donduran
ve böylece metalin vakum pompasına erişmesini engelleyen su soğutmalı, oluklu ve
ince bölmeli bir ağız olan soğutmalı ağza dayanmaktadır. Hodler Optivac sistemi ve
Ube Gasfri sistemi gibi diğer metotlar metalin vakum pompasına girmesini
engellemek için metal basıncı ile aktif hale getirilen kesme vanaları kullanırlar. [4]
Vakumlu pres döküm parçalarının güvenilirliği, geleneksel pres döküme kıyasla çok
daha gelişmiştir. Bu, müteakip bölümde ele alındığı üzere, sıkışan gazın asgari
seviyeye indirilmesi ile mümkün kılınan azaltılmış gözeneklilik seviyesinden
kaynaklanmaktadır.
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4.2 Kalıptaki Gazın Düzenlenmesi
Gazdan dolayı meydana gelen gözeneklilik kalıp dolumu sırasında fiziksel gaz
sıkışması, üretim yağlarının ayrışması ve sıvı alaşımda çözülmüş gazların ortaya
çıkması da dâhil olmak üzere pek çok sebepten kaynaklanabilir. Vakumlu pres
döküm prosesi, bu mekanizmalardan iki tarafından meydana getirilen gazların
boşluktan çıkarılması suretiyle gaz sıkışmasını asgari seviyeye indirir. Hem kalıp
boşluğundaki hava hem de yağların ayrışması ile üretilen gazlar vakumlu pres döküm
prosesi kullanılarak giderilebilirler.
Geleneksel pres dökümde, gazlar tipik olarak kalıptan tahliye edilirler. Ancak,
kalıplardan tahliye edilmesi gereken gaz miktarı sadece kalıp boşluğundaki gaz
miktarından çok daha fazladır. Akım sistemindeki tüm gazlar, metal ile
doldurulmayan pres haznesi hacmi kadar tahliye edilmek zorundadırlar. Geleneksel
pres dökümün kısa devir süresi ile kombine edilmiş şekilde kalıptan tahliye edilmesi
gereken gaz hacmini incelerken, aşağıdaki örnek hesaplamada da sunulduğu üzere,
kalıp dolumu tamamlanmadan önce, tüm gazların kalıptan tahliyesinin fiilen
mümkün olmadığı görülmektedir.
Bilim adamları çinko pres döküm içinde sıkışan gazları analiz etmişler ve mevcut
bulunan temel elementin nitrojen olduğunu belirlemişlerdir. Oksijenin dikkat çekici
bir şekilde mevcut olmaması çinko pres dökümlerde çinko oksit veya alüminyum
pres dökümlerde alüminyum oksit oluşturmak için reaksiyon göstererek döküm
prosesi sırasında tüketilmiş olduğu fikrini yaratmıştır. Bu esastan hareketle, eğer
kalıp boşluğu metalin enjeksiyonundan önce oksijen ile doldurulursa, gaz
gözenekliliğinin en temel kaynağı olan nitrojen tahliye sistemi vasıtasıyla kalıptan
dışarı atılmalı ve gaz gözenekliliğinden muaf bir döküm elde edilmelidir. Oksijen
tasfiyesi gözeneksiz pres döküm prosesinin üzerinde geliştirilmiş olduğu prensiptir.
Proseste, boşluk havasının tahliyesinin sağlanması için kalıp yarıları hafifçe
birbirlerinden ayrılarak ve piston döküm deliği kapağına doğru ilerletilerek pres
haznesi vasıtasıyla oksijen verilir. Tasfiye devrinden sonra, kalıp kapatılır ve döküm
işlemine geleneksel metot ile devam edilir. Bu proses tasfiye devri nedeniyle
geleneksel basınçlı pres dökümden biraz daha yavaştır. Kolodial grafite sahip su
bazlı özel kalıp yağları gereklidir ve bu, piston ile pres haznesinin ömrünü azaltır.
Kapalı bir alan içerisinde oksijen tüketildiğinden, boşluk içinde kalıp dolum
31

kapasitesini arttıran bir basınç düşüşü söz konusudur. Üretilen oksit tipik olarak 1
µm (40µin) olmak üzere çok küçüktür ve toplam oksit miktarı döküm ağırlığının %
0,2’sinden daha azdır. Prosesin avantajlarını azami seviyeye çıkarmak için, kalıp
büzülmeyi asgariye indirecek şekilde tasarlanmalıdır ve alüminyum alaşımların
kullanılması halinde, hidrojen gözenekliliğinin mevcudiyetini asgariye indirmek
amacıyla eriyik gerektiği gibi gazdan arıtılmalıdır.
Bu prosesin geleneksel basınçlı pres döküme kıyasla sahip olduğu iddia edilen
avantajları arasında şunlar mevcuttur; gaz gözenekliliği hemen hemen yoktur,
dökümler

ısıl

işleme

tabi

tutulabilirler,

dökümler

yüksek

sıcaklıklarda

kullanılabilirler, dökümler kaynaklı aksamlarda kullanılabilirler, kalıptan çıkacak
herhangi bir gaz mevcut olmadığından daha ince ve daha hafif dökümler üretilebilir,
gerilme kuvveti ve yumuşaklık gibi mekanik özellikler daha geliştirilmiştir, metal
yorgunluğu özelliklerinde gelişmeler elde edilmektedir.
Bu proses ile alüminyum alaşımdan üretilmiş dökümler arasında otomobil
tekerlekleri, motosiklet tekerlekleri, ana fren silindirleri, süspansiyon kolları, klima
kompresör parçaları, hidrolik güçlü direksiyon kutuları, bisiklet tekerlek göbekleri ve
krank kutuları, ısı dönüştürücüler ve tarımsal ekipmanlar yer alır.
4.3 Kalıptaki Büzülmenin Düzenlenmesi
Tüm pres döküm proseslerinde olduğu gibi, katılaşma sırasında büzülmeden
kaynaklanan gözenekliliği asgari seviyeye indirmek için tüm katılaşma süreci
boyunca yüksek metal yoğunlaşma basınçları muhafaza edilir. Ancak, geleneksel
pres dökümde tipik olarak kullanılan küçük girişler kalıp boşluğu dâhilindeki basınç
oluşumunu engelleyen bir bariyer oluşturacak biçimde çabucak donarlar. Vakumlu
pres döküm, geleneksel pres döküm ile mukayese edildiğinde, katılaşma sırasında
büzülmeden kaynaklanan gözeneklilik açısından herhangi ek bir avantaj sağlamaz.

32

Şekil 4.1 Vakum pompasının çalışmasının şematik gösterimi [4]

4.4 Pres Döküm Prosesleri
Yüksek hacimli üretimde ticari kullanım için üç adet yüksek güvenilirlikte pres
döküm prosesi başarı ile geliştirilip, tatbik edilmiştir. Bu prosesler vakumlu pres
döküm, sıkıştırmalı döküm ve yarı-katı metal işlemedir (SSM).
Vakumlu pres döküm metal enjeksiyonu sırasında kalıp boşluklarından ve akış
sisteminden gazı çıkartmak için kontrollü bir vakumdan faydalanır. Bu proses (3.3)
sayılı denklemde tarif edilen vsıkışan ve vyağlama maddesi miktarlarını asgari seviyeye
indirmeye yarar. Sıkışan gazlardan kaynaklanan gözeneklilik fiilen ortadan kaldırılır.
Sıkıştırmalı döküm geniş bir giriş alanının kullanımı ve kalıp boşluğu dâhilinde
metal önünün düzlemsel doldurulması ile karakterize edilir. Aynen vakumlu pres
dökümde olduğu gibi, bu proses de (3.3) sayılı denklemde tarif edilen vsıkışan ve
vyağlama maddesi miktarlarını asgari seviyeye indirmeye yarar. Ancak, mekanizma son
derece farklıdır. Düzlemsel doldurma, tüm metal enjeksiyonu boyunca delikler açık
kaldığından, gazın kalıptan çıkmasına olanak tanır. Ayrıca geniş giriş alanı, (3.2)
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sayılı denklemde tarif edilen υ * nin büyüklüğünü azaltacak biçimde, metal
yoğunlaşma basıncının tüm katılaşma sürecinde muhafaza edilmesine olanak tanır.
Sıkıştırmalı döküm kullanılarak hem sıkışan gazdan hem de katılaşma sırasında
meydana gelen büzülmeden kaynaklanan gözeneklilik azaltılır.
Yarı-katı metal işleme yüksek güvenilirlikte pres döküm proseslerinin en
karmaşığıdır. Yarı-sert metal işleme sırasında, kalıp boşluğuna kısmen sıvı ve
kısmen katı bir metal katışımı enjekte edilir. Dolum yüzü sıkıştırmalı dökümde
olduğu gibi gaz sıkışmasını asgari seviyeye indirecek biçimde düzlemseldir.
Bununda ötesinde, kalıp boşluğuna enjekte edilen metalin önemli bir kısmının
hâlihazırda katı olması nedeniyle, katılaşma sırasında meydana gelen büzülme büyük
ölçüde azaltılır. Yarı-katı metal işleme (3.1) sayılı denklemde tarif edilen
gözeneklilik ilişkisinin her iki yönünü de hedef alır.
Yarı-katı metal işleme sırasında, gözenekliliğin azaltılmasının yanı sıra eşsiz bir
mikro yapı da üretilir. Bu mikro yapının doğasında bulunan mekanik özellikler
geleneksel pres döküm parçalarda oluşturulanlardan çok daha üstündürler.
Yüksek güvenilirlikte pres döküm prosesleri kullanılarak imal edilen ürünler çok az
veya sıfır gözenekliliğe sahiptirler. Bununda ötesinde, geleneksel pres döküm
parçalar ile mukayese edildiğinde mekanik özellikler çok daha fazla geliştirilmiştir.
Bu, geleneksel pres döküm prosesinde sağlanması mümkün olmayan düşük
gözeneklilik seviyesi, müteakip ısıl işlemin gerçekleştirilebilirliği ve mikro yapıların
oluşturulmasından kaynaklanır.
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5. PRES DÖKÜM PROSESİNDE ERİYİK METAL AKIŞI
5.1 Giriş
Geleneksel pres döküm prosesi kullanarak parçalar üretirken karşılaşılan kusur ve
sorunların çoğu kalıp boşluğundaki sıvı metal akışının tipinden ileri gelir. Her bir
yüksek güvenilirlikteki pres döküm prosesi bu meselelerle farklı biçimde mücadele
eder. Sıkıştırmalı döküm ve yarı-sert metal işleme durumlarında, kalıp boşluğu
içindeki metal akışının tip geleneksel ve vakumlu pres dökümdeki akış tipinden
tamamen farklıdır. Her bir yüksek güvenilirlikteki pres döküm prosesini
araştırmadan önce, sıvı metal akışının farklı tipleri hakkında bir temele sahip
bulunmak gereklidir.
5.2 Bir Sıvı İçerisinde Akış
Sıvı akışının doğası sıvının hız ve fiziksel özelliklerine kritik derecede bağlıdır.
Düşük akış hızlarında sıvı, akış yönüne paralel olan istikrarlı bir hatta hareket eder.
Akış, sıvı karışımı olmaksızın lamelasın tek yönlü bir hareketi olarak mütalaa
edilebilir. Bu durum, Şekil 5.1a da da gösterildiği üzere, katmanlı akış olarak bilinir.
Yüksek akış hızları için, sıvının istikrarı tehlikeye düşürülür ve sonuçta, Şekil 5.1b
de gösterildiği üzere makroskobik karışım ortaya çıkar. Bu tip akış dalgalı akış
olarak bilinir. Spesifik özellikleri belli bir geometri ile paralel olan bir sıvının akışı
için, belirli bir değerin altına düşüldüğünde akışın katmanlı, üstüne çıkıldığında ise
akışın dalgalı olduğu kritik bir hız mevcuttur. Bu durum 1883 yılında Osborne
Reynolds tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sonucu olarak tespit edilmiştir.
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(a)

Metal Akış Yönü

(b)

Şekil 5.1 Laminer (a) ve türbülanslı (b) akışın şematik gösterilişi [4]

Düşük akış hızlarında, boya sıvı içinde Şekil 5.2a’da gösterildiği gibi karışmadan
akmıştır. Sıvının hızı arttırıldığında (Şekil 5.2b), boya hızla dağılmış ve zerk edildiği
noktadan itibaren sıvıya karışmıştır. Reynolds, bu deneylerin bir sonucu olarak,
aşağıdaki denklemde sunulduğu gibi, boyutsuz miktar bağlamında katmanlı akıştan
dalgalı akışa geçiş için kriterleri oluşturmuştur. Reynolds, cam tüp içindeki bir sıvı
akışına boyanın enjektesi ile elde ettiği sonuçlar şematik olarak şekil 5.2 de
gösterilmiştir.

(a)

Akışkan Akış Yönü

(b)

Şekil 5.2 Reynolds deneylerinin grafik olarak gösterimi [4]
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Re = DVρ / η

(5.1)

Bu denklemde D iletkenin karakteristik geometrisi V, ρ ve η ise, sırasıyla sıvının
hız, yoğunluk ve viskozitesidir. Bu boyutsuz sayı (Re) Reynolds sayısı olarak bilinir.
Katmanlı tip akış tercih edilirken, dalgalı akış genellikle döküm prosesine zarar
verici olarak algılanır. Bu yanlış anlama, sıvı metal akışı ile bir kalıp veya kalıp
boşluğu içerisinde ilerleyen sıvı metal dolgusunun birbirlerine karıştırılmalarından
gelmektedir. Sıvı metal dolgu döküm bütünlüğü üzerinde, dökme sıvı metal
dâhilindeki akış tipinden çok daha büyük bir etkiye sahiptir.
5.3 Metal Dolumunda Akış
Dökme sıvı metal akışının genellikle yararlı olduğu yönündeki anlayışa rağmen,
metalin dolgu cephesinde akışı en etkili husustur. Pres döküm proseslerinde üç farklı
metal dolum cephesi ile karşılaşılır: düzlemsel dolum, düzlemsel olmayan dolum ve
atomize dolum. Bunların her biri bu bölümde ayrı, ayrı ele alınacaklardır.
Sıvı akışı hakkındaki geleneksel düşünce, sıvı metal dolumunun kalıp boyunca bir
örnek bir düzlem gibi ilerlediğini kabul etmeye eğilimlidir. Bu olayın grafik bir
görüntüsü Şekil 5.3 te gösterilmektedir. Düzlemsel dolumun bu formu bazı döküm
proseslerinde oluşur. Ancak, pres döküm sırasında düzlemsel dolum sadece çok özel
şartlar altında gerçekleşir. Çoğu parçaların karmaşık geometrileri sıvı metal dolum
cephesinin ayrışmasına sebebiyet verirler. Kalıp boşluğunun düzlemsel dolumu
gerçekleştirilirken, kalıp içinde sıkışmış olan gazlar metal dolum cephesinin önüne
doğru itilirler. Şekil 5.4 te, düzlemsel metal akışla bir kalıp boşluğunun dolum
gidişatı gösterilmektedir. Girişten en uzak noktaya delikler ve oluklar yerleştirilerek,
gaz sıkışması fiilen ortadan kaldırılabilir.
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Metal akış yönü
Şekil 5.3 Düzlemsel akışın grafiksel gösterilişi [4]

Şekil 5.4 Düzlemsel metal akışla bir kalıp boşluğunun dolum gidişatı [4]

Pek çok döküm prosesinde düzlemsel olmayan akış da gözlemlenmektedir.
Düzlemsel metal akışından farklı olarak, Şekil 5.5 te gösterildiği gibi dolum cephesi
birörnek değildir. Metal, parçada sıkışmış gazın oluşmasına sebebiyet verecek
biçimde, sıklıkla bir hava keseciğine yaklaşır ve bunu sarar. Pres döküm yapılırken,
düzlemsel olmayan dolum genellikle dıştan içe doğru doldurulan kalıp boşluğunda
meydana gelir. Bu dolum davranışı Şekil 5.6 ve 5.7 de gösterilmektedir. Şekil 5.6 da,
metal akışı kalıba, ancak kalıp boşluğunun uzak yanına temas ettikten sonra yön
değiştiren tek bir akım olarak girer. Metal, boşluğu büyük sıkışmış gaz kesecikleri
oluşturacak biçimde dıştan doldurarak, kalıp yüzeyini sarmaya devam eder. Şekil 5.7
de, metal akımı kalıp boşluğuna girdikten sonra, yelpaze gibi açılmaya
başlamaktadır. Metal kalıp boşluğunun uzak kenarına ulaşır, ulaşmaz, dolum cephesi
kendi üzerinde ikinci bir tabaka oluşturduğundan, gazlar sıkışır. Metal akışı, boşluğu

38

dıştan içe doğru doldurarak, kalıbın yüzeyinde ilerlemeye devam eder. Bu durum
ilave sıkışmış gaz keseciklerinin oluşumu ile sonuçlanır.
Hava cebi oluşum
başlangıcı

Metal akış yönü

Şekil 5.5 Düzlemsel olmayan akışın grafiksel gösterilişi [4]

Şekil 5.6 Düzlemsel olmayan akışla metale karşı kalıp boşluğunun doldurulmasının grafiksel
gösterimi [4]
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Şekil 5.7 Düzlemsel olmayan akışla kalıp boşluğunun doldurulmasının grafiksel gösterilişi [4]

Sıvı metaller çok dar bir giriş boyunca yüksek hızlarda ilerlerken, dolum cephesi
atomizasyona sebebiyet verecek bir biçimde dağılır. Yüksek basınç ve hızlar
sebebiyle, metal kalıp boşluğuna püskürtülen bir sprey haline gelir. Şekil 5.8 de
gösterilen, atomize metal akışı ile meydana gelen, kalıp dolumu gelişimidir. Sıvı
metal kalıbın içine püskürtülür. Boşluğun yüzeyinden içe doğru dolum meydana
gelir. Tipik olarak, kalıba ilk giren metal kalıp boşluğunun uzak tarafına çarpar ve
derhal katılaşır.

Şekil 5.8 Atomize metal akışı ile kalıp boşluğunun doldurulmasının grafiksel gösterimi [4]
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5.4 Vakumlu Pres Dökümde Metal Akışı
Geleneksel pres dökümde, yüksek giriş hızları şekil 5.8 de gösterildiği gibi kalıp
boşluğu içinde atomize metal akışı ile sonuçlanırlar. Sıkışmış gaz kaçınılmazdır.
Proses parametreleri geleneksel pres dökümünkilere fiilen özdeş olduklarından, bu
olay vakumlu pres dökümde de söz konusudur.
5.5 Pres Döküm Proseslerinde Metal Akışının Tahmin Edilmesi
Son on yıl zarfında, bilgisayar donanım ve yazılım teknolojisinde meydana gelen son
derece büyük gelişmeler fiziksel olayların karmaşık simülasyonlarını mümkün hale
getirmişlerdir. Bugün, mühendisler ve tasarımcılar ürün gelişimine yardımcı olmak
üzere gün geçtikçe büyüyen ve sürekli olarak daha iyi hale getirilen sistemlere
sahiptirler. Muhtelif üretim proseslerinin simülasyonlarını yapmak üzere, hem
ölçülebilir element hem de ölçülebilir fark tekniklerini kullanan matematiksel
modeller geliştirilmiştir. Yüksek güvenilirlikte pres döküm proseslerine özel olarak,
aşağıdakiler de dâhil olmak üzere bazı unsurların simülasyonunu yapmak üzere
matematiksel modeller geliştirilmiştir;
•

Kalıp dolumu,

•

Hava sıkışması,

•

Sıvı metal yüzey takibi (hariç yerleri tahmin etmek için),

•

Katılaşma termodinamikleri,

•

Katılaşmadan sonra malzeme özellikleri,

•

Büzülmeden kaynaklanan gözeneklilik ve

•

Parça bükülmesi.

Kalıp boşluğu içerisinde istenen akış şartlarını tahmin etmek ve tasarlamak için
proses modelleme kullanılabilir. Bu, kalıpların imalinden önce üretim prosesinin en
faydalı hale getirilmesi suretiyle, yatırımlardan önemli geri dönüşler sağlayabilir.
Bilgisayar modellerinden faydalanılırken, yarı-sert metal işlemede iki aşama
bulunduğu dikkate alınmalıdır. Hâlihazırda mevcut bulunan hesaplamaya yönelik
sıvı dinamik yazılımı yarı-sert metalleri gerçek bir iki fazlı karışımdan ziyade yüksek
viskoziteli sıvılar olarak tanımlamaktadır. 1997 yılında iki fazlı akışı modellemeni
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bir metodu öne sürülmüştür ve bu günümüz koşullarında bilgisayar modeline
dönüştürülmesi başarılmış ve yaygınlaşmaktadır.
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6. PROSESTE KULLANILAN YAĞLAYICILAR
6.1 Toz Yağlayıcıların Kullanılması
Toz yağlayıcılar pres döküm proseslerindeki termal devir büyüklüğünü asgari
seviyeye indirmenin metotlarından biridirler. Sıvı taşıyıcılı bir yağlayıcı tatbik etmek
yerine, yağlama maddesi kuru olarak uygulanır. Bu, kalıp yüzüne oda sıcaklığında
bir sıvı püskürtmenin sebebiyet verdiği termal şoku ortadan kaldırır. Ancak, toz
yağlayıcı metotları ısının kalıp yüzeyinden giderilmesi için tamamen soğuma
hatlarına bağlıdırlar. Toz yağlayıcılar kullanırken, termal dengeleme bir gerekliliktir.
Toz yağlayıcıların kalıp yüzeyine başarılı bir biçimde tatbik edilmeleri çok açık bir
husus değildir. Geleneksel açık kalıp püskürtme metodu havada kabul edilemez
seviyede tanecikli maddeler üretir. Bu çevresel hususu asgari seviyeye indirmek için,
toz yağlayıcının elektrostatik olarak yüklü bulunduğu deneyler gerçekleştirilmiştir.
Elektrostatik metotların havadaki tanecikli maddeleri azaltmalarına rağmen, fazla
püskürtme hala önemli bir meseledir. En iyi sonuçlar yeni bir kapalı kalıp prosesi ile
elde edilmiştir.
Kapalı bir kap ile toz kalıp yağlayıcının tatbiki Şekil 6.1 de gösterildiği gibi bir
vakum kullanımını ve pres haznesinin toz besleme ucu için tadil edilmesini
gerektirir. Vakum vana yerleşiminin yaygın olmamasına rağmen, vakumlu pres
dökümde kullanılan ile aynı sistem toz yağlayıcı tatbikinde de kullanılabilir.
Şekil 6.2 toz yağlayıcı döküm devrinin bir tasviridir. İlk olarak, piston hazne ağzı
kapanacak şekilde hazne (a) içinde konumlandırılır. Toz yağlayıcının kontrollü bir
miktarı hazneye doldurulurken (b) kapalı kalıp boşluğuna bir vakum tatbik edilir.
Vakum, yüzey üzerinde ince bir yağlayıcı tabakası oluşturacak biçimde yağlayıcıyı
kalıp boşluğuna (c) doğru çeker. piston hazne ağzını açacak şekilde geri çekilir (d).
Sıvı metal hazneye (e) ve bunun akabinde bir iletim sistemi vasıtasıyla yüksek basınç
altında kalıp boşluğuna (g) derhal iletilir (f). Katılaşma sırasında alaşım üzerindeki
yüksek basınç muhafaza edilir. Tamamen katılaşmadan sonra, kalıp açılır (h) ve
parça çıkarılır.
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Vakum Valfi
Hava/Toz
Besleme Hattı

Vakum Hattı
Enjektör

Şekil 6.1 Toz yağlayıcının kullanımı şematik gösterilişi [4]

Şekil 6.2 Kapalı toz kalıp yağlama prosesi şematik gösterimi [4]
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Toz kalıp yağlayıcılar ticari olarak temin edilebilir olmalarına rağmen, kullanımları
yaygın değildir. Bazı şirketler uzatılmış kalıp ömrü, azaltılmış devir süresi ve
geliştirilmiş

tesis

temizliği

rapor

etmişlerdir.

Verimlilikteki

artış

sprey

otomasyonunun ortadan kaldırılmasına atfedilmektedir.
6.2 Pasta Yağlayıcıların Kullanılması
Pasta yağlayıcılar alüminyum ve çinko enjeksiyon dökümlerinin imalatında
kullanılır. Yüksek ısısal kararlılığa sahip olan pasta yağlar üstüpü veya fırça
kullanarak tatbik edilmelidir. Operatörün inisiyatifinde olan yağlama işlemi
ekonomik ve muntazam yapılmalıdır. Dökümü zor parçalarda tercih edilir ve 400 ila
500 °C lik sıcaklıklarda, yüksek konsantrasyonlarda kullanılır.
6.3 Su Esaslı Yağlayıcıların Kullanılması
Alüminyum ve çinkonun enjeksiyon dökümünde kullanılan su esaslı yağlayıcılar
yüksek ısısal kararlılığa sahiptirler. Sulandırılmış yağlayıcı, sıcak kalıp üzerine
püskürtüldüğü zaman içindeki maddeler muntazam bir astar meydana getirir.
Su esaslı yağların görevleri şu şekilde sıralanabilir.
•

Ayırma etkisi vardır, sıvı metalin kalıba kaynamasına engeller.

•

Maçaları ve iticileri yağlar.

•

Kalıbı soğutur.

•

Kalıp ve makine parçalarını korozyondan korur.

•

Özellikle temiz ve açık döküm yüzeyleri sağlar.

Ayırma kötü ise kalıpta metal kalıntıları meydana gelir. Bazen bu kalıntılar artar ve o
kadar kalınlaşır ki, döküm ölçüleri değişir. Ayrıca kalıp yağından bir takım organik
maddeler ayrışır ve kalın bir karbon tabakası gibi kalır.
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7. BASINÇLI DÖKÜM KALIPLARI
7.1 Giriş
Basınçlı döküm kalıpları dökülen parçanın kalıptan çıkabilmesi için iki ana parçadan
meydana gelir. Bu parçalar sabit veya üst kalıp ve hareketli veya alt kalıp diye
adlandırılır. Sabit veya üst kalıp makinenin sabit tablasına bağlanır ve döküm devresi
boyunca hiçbir hareket yapmaz. Hareketli kalıp makinenin hareketli tablasına
bağlanır.
Kalıp boşluğu dökülecek parçayı meydana getirecek olan kısımdır. Döküm veya
talaşlı olarak işleme suretiyle meydana getirilebilir. Genellikle parçanın yarısı sabit,
diğer yarısı da hareketli taraftadır, ama buna her zaman uymak gerekmez, çünkü
ayırma yüzeyi parçanın en büyük yüzeyinden geçmesidir. Sonuç olarak da kalıp
yüzeyleri buna göre işlenir.
Kalıpların ayırma yüzeyleri çok iyi işlenmeli ve iyi kılavuzlanmalıdır. Aksi halde
boşluklardan metal fışkırarak parçanın hatalı çıkmasına ve hatta işçilerin
yaralanmasına neden olacaktır.
Parçalar, itici pimler ile parçadan çıkarılır, itici pimlerin parçanın üzerinde iz
bırakmaması için hava cepleri üzerine ve yolluk kanalı üzerine gelmesi tercih edilir.
İtici pimler itici plaka üzerine monte edilmiştir ve kalıp açma kapama sistemi ile
beraber çalışır. Bunun dışında kalıp üzerinde yoluk, hava cebi ve hava kanalları
bulunur; parçanın bozuk çıkmaması için uygun yerlerde ve boyutlarda olmaları
gerekir.
Simetrik ve muntazam şekli olmayan parçalarda, kalıp ayırma yüzeyinin seçimi
tasarımcının elindedir. Kalıp ayırma yüzeyi seçilip işlendikten sonra kontrol edilmeli
ve yüzeyler alıştırılmalıdır. Kalıp yüzeyleri alıştırıldıktan sonra pim deliklerinin
delinmesi tercih edilir. Böylece uygun kılavuzlanma sağlanır.
Günümüzde kalıp tasarımı ile ilgili belli standartlar ve formüller mevcut değildir.
Kalıp aparatları hazır olarak bulunup satılsa bile firmalar genelde bunlara bağlı
kalmazlar, kendi tecrübelerine ve işletme şartlarına dayanarak bulunan ampirik
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formülleri kullanırlar ve tahmin yaparlar. Bu bölümde önce kalıplar ve kalıp
malzemeleri tanıtılacak, firmaların verdiği pratik bilgilere dayanarak da seçilmiş olan
bir parçanın tasarımı yapılacaktır.
Döküm Makinesi
Hareketli Tabla

Hareketli Kalıp
Taşıyıcı Bloğu

Sabit Kalıp
Sabit Kalıp
Şekillendirme Bloğu Taşıyıcı Bloğu

Döküm Makinesi
Sabit Tabla

Merkezleme
Pimleri
Maça
İticiler

İtici Plakası

Pres Haznesi

Alt tabla

Yanlık

Hareketli Kalıp
Şekillendirme Bloğu

Kalıp Haznesi

Şekil 7.1 Basit bir basınçlı döküm kalıbının kısımları.

7.2 Kalıp Çeşitleri
Basınçlı döküm kalıpları genel olarak dört sınıf altında sınıflandırıla bilirler:
•

Tek Parça Kalıpları

•

Değişik Çok Parça Kalıpları

•

Çok Parça Kalıpları

•

Ünite Kalıpları
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7.2.1 Tek Parça Kalıpları
Bu tip kalıplar basınçlı döküm işletmelerinin en çok kullanılan ve en basit olan
kalıplardır. Yalnız bir şekillendirme boşluğu vardır. Karşılıklı iki parçanın işlenmesi
suretiyle elde edilen ve tasarımı ve yapımı basit olan kalıplardır. Küçük ve imalat
hızı düşük olan parçalar için çok ucuza imal edilebilirler. Orta veya büyük ölçüdeki
parçalar içinde bu tip kalıplar kullanılır. Çünkü makinenin ölçü limitleri aşılamaz.
Bütün pratik uygulamaları göz önüne alarak bu tip kalıpların standart basınçlı döküm
kalıpları oldukları söylenebilir. Yapımı basit ve ekonomik mamuller veren
kalıplardır.
7.2.2 Çok Parça Kalıpları
Çok sayıda ve hızlı imalatı istenen parçaların dökümlerinde çok şekillendirmeli
kalıplardan faydalanılır. Böyle bir kalıpta şekillendirme boşluklarının sayısı,
parçaların ölçü ve şekilleri ile imalattaki hıza bağlıdır. Yalnız, bir tek cins parça
dökmekte kullanılan bu kalıplarda bir defada dökülen parça sayısı, küçük ve basit
şekilli oldukları zaman, 32 ile 48’e kadar yükselebilir. Bazı hallerde bu tip kalıplarda
aynı bir sistemin sağ ve sol parçaları gibi birbirinden çok az farklı olanlarda bir
kalıba yerleştirilebilir [1].
Kullanılan makinenin kapasitesine göre en fazla sayıda parça bir kalıba yerleştirilir.
Böylece her iş saatinde en fazla sayıda parça elde edilerek işçilik ücretinin her
parçaya düşen miktarı azaltılır. Diğer taraftan, bir kalıpta ne kadar fazla
şekillendirme boşluğu varsa kalıp maliyetinde artış o kadar fazla olacaktır.
Çok parça kalıplarında dökülecek parça boşlukları homojen ve simetrik olarak,
birbirinden aynı uzaklıkta bulunacak şekilde tasarlanmalıdır. Parçaların sıralanması
doğrusal veya dairesel bir dizi şeklinde olmalıdır. Eğer doğrusal bir sıralama
yapılırsa her sıradan eşit parça boşluğu şekillendirilmesi gerekir. Böylece parça
sayısının çift olması gerekir. Dairesel yerleşirimde homojen bir dengelemeyi
sağlayan sayı ne ise tek veya çift o miktar şekillendirme boşluğu yapılır. Bu
dengelemede kalıptaki ısı dağılımının homojenliği göz önüne alınmalıdır.
Kalıp boşluklarının kalıp bloğu kenarına olan mesafeleri belli bir değerden daha
küçük olamaz. Bu alana “metal emniyet sahası” denir. Genellikle 75 mm den az
olmamalıdır. Eğer belirtilen minimum değerden daha az olursa erimiş metal ayrılma
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yüzeyinde dışarı fışkırabilir. Özellikle kalıp blokları esnerse veya kalıp blokları
birbirine metal enjeksiyon basıncından küçük farklarda olsa daha az basınçla
birbirine oturuyorsa bu hal mutlaka meydana gelir.

Şekil 7.2 Çok parçalı basınçlı döküm kalıbı.

7.2.3 Değişik Çok Parça Kalıpları
Değişik çok parça kalıpları ve çok parça kalıpları aynı amaca yöneliktirler; bir
döküm devresinde iki veya daha çok parçayı dökebilmek için kullanılır. Bu sebepten
her iki kalıp cinsinde en az iki parça şekillendirme boşluğu vardır. Aralarındaki fark
ise çok parçalı kalıplarda aynı yapı ve karakterdeki parçalardan iki veya daha fazlası
bir arada dökülür. Değişik çok parça kalıplarda ise dökülen parça şekilleri
birbirinden farklı ve toplam sayıları en az ikidir. Aynı zamanda değişik çok parça
kalıplardaki şekillendirme üniteleri kısıtlıdır. Çünkü aynı cins parçaların çok sayıda
dökümü için çok parçalı aparatlar gereklidir.
Değişik çok parça kalıpları aynı bir sistemin büyük veya küçük değişik tipteki
parçalarını dökmekte kullanılır. Bunların imalat şartları ve gereçleri aynı şartta
olmalıdır. Çok parçalı kalıplarda ise miktarı çok kendileri küçük parçalar dökülür.
Değişik çok parça kalıpları kullanmadaki amaç, iki veya daha çok kalıp bloğu yerine
bir kalıp kullanma, iki veya daha çok döküm devresi yerine bir döküm devresinde
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yeteri parça elde etme yoluyla maliyeti düşürmedir. Önemli kalıbın ısısal dengesini
korumaktır.
Basınçlı döküm yoluyla elde edilecek parçalar ölçü şekil bakımından birbirinden
oldukça farklıdır. Bu bakımdan bazen kalıbın ısısal dengesini sağlamak oldukça
zordur. Fakat kalıp tasarımında aynı kalıpta şekillendirilecek parçaların kalınlık ve
tipleri birbirine yakın olursa, kalıbın ısısal dengesi maksimum değerine
yaklaştırabilir.

Şekil 7.3 Çok şekilli parça dökümünde kullanılan bir basınçlı döküm kalıbı.

7.2.4 Ünite Kalıpları
Özellikle istenilen imalat sayısı az ve dökülecek parçalar orta büyüklükte ise ünite
kalıpları oldukça büyük avantaj sağlarlar. Ünite kalıpları ile çok parça kalıpları
arasındaki fark ise, çok parça kalıplarında parçalara ait kalıp boşlukları kalıp bloğuna
oyulmuştur. Ünite kalıplarında şekillendirilecek her parça için ayrı ayrı üniteler
yapılmış ve bu üniteler kalıp taşıyıcı bloğuna açılan yuvalara istenilen parçaya ait
üniteye yerleştirilerek döküm imkânı sağlamıştır. Kalıp taşıyıcı blok burada yalnız
taşıma görevi yapmaz. Taşıyıcılığın yanı sıra yolluk sistemi de bu bloğa açılır.
Üniteler yerleştirilince yolluğu kalıp gövdesi yolluğu ile karşılaştırılarak kalıba
kilitlenir.
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Değiştirilebilen her ünite bir parça dökümü için hazırlanmıştır. Ünitelerin her birinin
diğerinin aynı olması şartı yoktur. Birbirinin aynı olabildiği gibi daha başka bir
parçanın kalıbı da olabilir. Ancak her ünitenin dış ölçü şekilleri birbirine benzeme
şartı vardır. Çünkü ana kalıp taşıyıcı bloktaki yuvalarına tam olarak oturmaları
zorunludur. Böylece bir ünite kalıbında birçok farklı parça bir defada dökülüp imalat
planlamasının gereklerine ulaşılabilir.
Bütün ünite kalıpları ortak taşıyıcı mekanizmaya sahiptirler. Buna “ana taşıyıcı
kalıp” denir. Üzerinde kalıp ünitelerini yerleştirmek için boşlukları vardır. Ana
taşıyıcı kalıp basınçlı döküm makinesine sabit olarak bağlanmıştır. Ünite
şekillendirme kalıpları bir ana bloğa birkaç dakika içinde bağlanabilecek
mekanizmalarla donatılmış böylece döküm devreleri büyük kesintilere maruz
bırakılmammış olur. Ana kalıptan açılmış bir metal giriş deliği ve yolluk sistemi ile
bütün ünitelere besleme yapılmaktadır. Fakat her ünitenin kendi itici mekanizması
vardır ve bu mekanizma, ana kalıp itici mekanizması ile paralel çalışacak şekilde
tertip edilmiş olmalıdır.
Ünitelerin dış şekilleri yuvarlak, kare veya dikdörtgen kesitli olabildiği gibi ölçüleri
de farklı olabilir. Ana taşıyıcı kalıp iki, dört veya sekiz ünite için hazırlanabilir ve
esas ölçüleri küçük olabileceği gibi oldukça büyük de olabilir. Ünite ölçüleri de
oldukça değişik olabilir. Yuvarlak kesitli olanlar 125 ila200 mm çapında, dikdörtgen
olanlarda ise bir kenarı 125 mm den 300 mm ye hatta 400 mm ye kadar olabilir.
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Şekil 7.4 Ünite kalıbı örneği

Şekil 7.4 te görülen ünite kalıbı parçaları şu şekilde adlandırılır. İtici pimler (1), itici
plakası (2), itici dönüş pimi (3), taşıyıcı plaka (4), kılavuz sütunu (5), soğutma suyu
kanalı (6), kalıp çekirdeği (7), sabit maça (8), hareketli maça (9), hareketli maça
plakası (10), açılı pim (11), maça kilitleme plakası (12), su kanalı girişi (13), enjektör
girişi (14), kılavuz burcu (15).
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7.3 Kalıp Elemanları
Daha önce de belirttiğim gibi basınçlı döküm kalıpları esas olarak iki kısımdan
oluşur. Bunlar sabit kalıp ile hareketli kalıp yarılarıdır. Bunların dışında kalıbı
oluşturan ve döküm devresinde aktif olarak çalışan elamanlar da vardır. Bunlar:
•

Parça İtici Mekanizmaları

•

Maçalar ve Maça mekanizmaları

•

Yoluklar, Hava Kanalları ve Hava Cepleri

•

Kalıp Taşıyıcı Plakaları, Burçlar ve Sütunlar

7.3.1 Parça İtici Mekanizmaları
Dökümden sonra parçanın kalıptan çıkarılması önemlidir. Bunun için birçok yol
vardır en çok kullanılanı ise itici pimlerdir. Bunlar silindirik uzun parçalardır, imal
edildikten sonra ısıl işlem görerek kullanılırla ve çift itici plaka kullanılarak emniyete
alınırlar. Üstteki plakaya açılan havşalı delikten geçen itici pim, aynı plakanın altına
başka bir plaka bağlanarak sabitleştirilir. İtici pimler sıcak dökümleri düzenli ve
kolaylıkla kalıptan çıkarabilmeli ve bunları yaparken deforme olmamalıdır. İtici
pimler elle veya otomatik olarak kramayerli, pimli, manivelalı, hidrolik
mekanizmalar veya diğer türdeki sistemlerle çalışır.
Bazı küçük parçalarda, şekil veya ölçüleri bakımından itici pim veya itici tabla
kullanmak imkânsız olur. Bunun yerine itici burçlar kullanılır. Parçaları kalıptan
çıkarmanın bir yolu da açısal çıkarma mekanizması kullanmaktır. Dökülecek
parçalar, taşıyıcı kalıp üzerine yerleştirilmiş konik şekillendirme kalıplarında
biçimlendirilir. Şekillendirme kalıpları aynı zamanda parçayı kalıptan çıkarma işini
de görürler. Bu sistemin bir faydası da kalıp tasarımında düşey ayıma yüzeyini
sağlamasıdır.
Kalıp tasarımlarındaki değişmeler ile birlikte konik sistemler kullanılmaya
başlanmıştır, bu da yekpare kalıp yapımın pratikten kaldırmıştır. Hemen hemen en
iyi ayırma yüzeyini seçebilmek ve birçok kalıp elamanının eş eksenliğini sağlamak
mümkündür.
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7.3.2 Maçalar ve Maça Mekanizmaları
7.3.2.1 Maçalar
Basınçlı dökümde her tipteki delikler maça ile çıkarılır. Kama kanalı veya çeşitli
tipte kanallı, yuvarlak, kare, dikdörtgen, çokgen delikler, kanallı diş açılmış delikler
maçalar ile şekillendirilebilir. Ek olarak delik, kanal ve boşlukları maçalar yardımı
ile istenilen ölçüde çıkarılarak, makine işçiliği çok azaltılır veya tamamen kaldırılır.
Uygun şekilde tasarlanan maçalar döküm işçiliğini, döküm parçaların sağlamlığını
homojen et kalınlığı ile arttırdıkları gibi ağırlık azalması ile malzemenin ekonomisini
sağlar.
Maçalar sabit veya hareketli olur. Maça eksenleri eğer ayrılma düzlemine dik ise o
zaman sabit veya tespit edilmiş maçalar kullanılır. Maça eksenleri ayrılma düzlemine
paralel veya herhangi bir açı yapıyorsa o zaman hareketli maçalar kullanılır.
Hareketli maçaları döküm parçanın kalıptan çıkarma işlemi başlamadan mutlaka
çekmek gerekir. Bunun içinde şu yöntemler uygulanabilir:
•

Kramayer-dişli maça çekme mekanizması

•

Pimli maça çekme mekanizması

•

Hidrolik maça çekme mekanizması

•

Kam hareketli maça çekme mekanizması

7.3.2.2 Maça Taşıyıcı Kalıp Alt Plakaları
Çok defa dökülmüş parçaların kalıp yüzeyine dik maçalarını önce çekmek gerekir.
Bu maçalar itici pimlerle paralel konumda çalıştıklarında iticilerin hareketinden
evvel çekilmezlerse parçanın eğilmesine sebep olurlar. Hareketli maça taşıyıcı kalıp
alt plakaları bu tip kalıplarda kullanılır.
Adi kalıp altlıkları kutu biçiminde, masif, dört köşesinde ayakları olan font
parçalardır. Ayak aralıkları, itici plaka çalışmasına müsaade edecek büyüklükte
olmalıdır. Ayakuçları ile plaka alt yüzeyi birbirine paralel olarak işlenmelidir.
Maça taşıyıcı kalıp alt plakasını yapabilmek için 50 mm kalınlığında düzlemsel plaka
kalıbın alt tarafına 25 ila 40 mm kayma hareketi yapabilecek şekilde pimlenir. Bu
plaka üzerine kalıbın bütün düşey maçaları usulüne uygun tarzda bağlanır. Hareketli
kalıp basınçlı döküm makinesine tespit edildiğinde, kalıp altlığı maça taşıyıcı plakayı
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güvenle taşımalı ve önceden planlanan mesafede kayma hareketi yapmasını
sağlamalıdır. Sistem aynı zamanda hareketli kalıba bağlı diğer donanımların
çalışmasını önlememelidir. Maça plakası kapanma durumunda kilitlenmeli ve metal
enjeksiyonu yapılıp, kalıp açıldıktan sonra iticilerin, hareketi başlamadan geriye
doğru çekilmelidir. Bu hareketlerin sırasına göre otomatik olarak yapılmalıdır.
7.3.2.3 Maça ve Kayıcı Parça Kilitleri
Eğimli parçalar yapılıp birbirine alıştırıldıktan sonraki eşdeğerli sorun, bunların
döküm anında esas durumlarında tutabilmektir. Bu görevi yapabilecek en etkili yol
döküm alınana yakın ve içten kamalardır. Kilitlenmede kullanılacak kamalar, kayıcı
parçalar gibi birkaç derecelik eğimle yapılıp kayıcı parçalar arasına dikkatle
alıştırılır. Kalıp açıkken alıştırma toleransı 0,3 mm yi aşmamalı ve kalıp kapanınca
kilitleme etkisini mutlaka göstermelidir.
Eğer parçalar ve kilitleme mekanizması döküm durumunu güvenle sağlıyorsa açısal
uygunluğa çok fazla dikkat etmek gerekmez. Ancak bütün yüzeylerin dikkatle
işlenmiş, taşlanmış ve leplenmiş olması kalıptan maksimum verim isteniyorsa şarttır.
Bütün çekme parçalar veya maçalar hidrolik olarak çalıştırılmazlar. Bazen, maça ve
kayıcı parçaları uygun durumda tutabilmek için kalıp kenarlarına yerleştirilen alçılı
kanalları olan bloklara çelik pimlerle tespit etmek yeterli olur. Kalıpların kapalı
durumunda, çelik kilit sabit kalıba bağlanmış olur ve açısı hareketli kalıbın kanallı
bloğuna oturarak maçanın dayanma bloğu ile bağıntılı hale gelir. Sabit ve hareketli
kalıplardaki kilit bloğu ile karşıtı açısal bir delikle delinip serbest geçmeli bir pimle
sabitlenmiştir. Pimin açısı kilit açısından 2° daha küçük yapılarak oto blokajı
sağlanır.
Kalıp açıldığında pim açısal delikte kayarak maçayı kalıptan çeker. Bu donanım
maçayı çektiği gibi kalıp kapalı iken onu kilitleme görevini de yapar. Karşıt bloğa
bağlanan bir yay onu normal durumunda tutar ve pimin ileri hareketinde deliğe
girerek yeni bir döküm devresine hazırlanmasını sağlar.
Maça sürme için hidrolik başlık kullanılınca çift kenarlı kilit kullanılır. Bu durumda
maçanın kalıbın tarafında kalan kısmına bir destek yerleştirilerek, bu desteğe kayıcı
maça altlığı ve hidrolik silindir bağlanır.
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Kamalı iç kilit kullanılacak olursa, kilit maçanın metale temas eden yüzeyine veya
ayırma yüzeyine yakın tasarlanır. Maçanın buraya gelen kısmına kilitleme için çentik
açılır. Birçok durumda kilitte değişiklik yapılarak, hareketli kalıbın iç kısmına
yerleştirme yapamayabilir. Ancak ayrılma yüzeyinin buna göre tasarlanması ve yay
kullanılması ihtiyacının kaldırılması gerekir.
7.3.2.4 Eğreti Parçalar
Bazı uygulamalarda eğreti parçalar maçaya tercih edilirler. Bu da karışık şekilli
parçalar, az sayıda dökülecek olursa bazı ara kanalların çıkartılmasında görülür.
Böylece pahalıya gelen maça açma ve çekme mekanizmasından kaçınılmış olur.
Bazen de sabit ve hareketli maçaların kalıp tasarımında pratik olmaması eğreti parça
kullanmayı gerektirebilir.
Eğreti parçalar, dökümle beraber kalıptan çıkartılan parçalar olarak tanımlanabilirler.
Bunlar, parça kalıptan çıktıktan sonra üzerinden el veya bir kalıp yardımıyla alınarak
kalıptaki yerine konur. Bu tip parçalardan bir seri yapılır; biri parça üzerinden
çıkartılırken, diğer biri kalıptaki yerine konur ve döküm hızı düşürülmemiş olur.
Eğreti kalıp parçaları ölçü ve işleme bakımından çok dikkatle yapılmalı ve döküm
üzerinde

çapak

bırakmamalıdır.

Aynı

zamanda

kalıptaki

yerine

kolayca

yerleştirilebilmeli ve parçadan istenen anda kolaylıkla çekilebilmelidir. Eğreti
parçalar, kalıp gereci gibi, uygun çelikten yapılıp ısıl işlem görmeli ve gerekli
sertliğe sahip ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
7.3.3 Yolluklar
Bir parçanın yolluk hesabı yapılırken etken faktörlerin en önemlisi makinenin tipidir.
Şu ana kadar yolluk ise yolluk dizaynı için belli bir standart belirlenmiş değildir. Her
parça için, parçanın şekline ve boyutlarına bağlı kalarak dizayn edilir.
Her yolluğun tipine (kanal, besleyici, hava kanalı ve çıkıcılar arasındaki bağıntılar
göz önüne alan) göre en iyi yüzey ve doku verebilecek kesit hesabı yapabilmek için
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu tip formüller deliksiz prizmatik ve silindirik şekilli
basit parçalara için uygulanabilmektedir. Basınçlı döküm için hala ampirik
formüllerden ve tecrübelerden yararlanılmaktadır.
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Şekil 7.5 Yolluk kanalı tipleri ((A) elverişli, (B) elverişsiz)
Tablo 7.1 Yolluk kanalları için tavsiye edilen oranlar [6].
Alaşım Tipi
Çinko Alaşımları İçin
Alüminyum Alaşımları İçin
Magnezyum Alaşımları İçin
Bakır Alaşımları İçin

h
1
1
1
1

b
4
3
2
5

Yolluk meme aralığı hiçbir zaman parça et kalınlığından daha fazla olamaz. Aynı
zamanda yüzey temizliği ve doku karakteri de meme aralığı ile doğrudan ilişkilidir.
Yeni bir kalıp yolluk hesabı yapıldıktan sonra, sonuç olarak elde edilecek en küçük
ölçülere göre yoluk kanalları açılmalıdır. Çünkü kâğıt üzerinde tatminkâr görünen
ölçü uygulamada büyük olabilir. Çalışma koşulları yolluğun daha büyük kesitli
olmasını gerektirirse, fazlalık işleme suretiyle kalıptan alınabilir. Eğer yolluk ölçüleri
deneme sonucu küçültülmek isteniyorsa, o zaman kanalları kaynakla doldurup yeni
baştan açmak zorunluluğu vardır.
7.3.3.1 Yolluk Kanalı Tipleri
Küçük parçaların üretiminde maksimum hız elde edilebilmesi için yuvarlak kesitli
bir yolluk kanalı uygun olabilir. Genel olarak, yolluk kanalları olabildiğince kısa
olmalıdır; ancak soğuk baskıların önlenmesi için kalıbın belirli bölümlerinin
ısıtılması gerekiyorsa kör yolluk kullanılabilir. ‘T’ biçimli bir yolluk kanılıyla ilk
olarak kanalın merkezinden gelen metal maksimum süratle girer, oysa kenarlardan
içeri giren metal buna kıyasla daha yavaştır. Bazen daha sabit hız elde edilmesi
amacıyla kanal kalınlığı değiştirilebilir. Ayrıca, merkez akışının sınırlandırılması ve
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bu yolluk kanalında bir ada bırakabilir. Her durumda ‘T’ nin döküm ile birleştiği
noktada bir dairesel bölge sağlanmalıdır.
Yolluk kanalının doğru hesaplanması ve kalıba işlenmesi koşuluyla fan tipi yolluk,
yolluk girişine doğru sabit hızla metalin akmasını sağlar. Kanalın kesiti konkav
olabilir ya da fan eğimli olabilir. Fan yolluk kanlarlı tasarlanırken, yolluk kanalının
başlangıcından yolluk girişine kadar dik kesit alnında düzenli bir azalma olabilmesi
için fan formunun işlenmesine özel bir dikkat harcanmalıdır.
Ofset yolluk kanalları, metalin boşluğun bir ucundan diğerine yönlendirilmesinin
gerekli olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Sıcaklık dengesinin karşılanması için
boşluğun karşıt ucunun çevresinde beslemeler olması gerekmektedir. Çoğu zaman
metal arka yüz boyunca akacağından ve diğer yarının merkezinde kötü bir bileşim
oluşturacağından bu biraz tehlikelidir. Çoklu yolluk kanalları gerekli olduğunda,
erimiş metalin aynı anda girişinin sağlanması için dengelenmiş olmalıdır. Metal en
az direnci gösteren yolu izleyecektir, bu şekilde en büyük dirence sahip olan yolluk
girişi en son dolan olacaktır.
7.3.3.2 Yolluk Girişi
Yolluk girişleri, şekillendirme boşluğuna açılan ve erimiş metalin geçtiği küçük
deliklerdir. Metal yolluk kanalından geçerek memeye gelir. Meme, yolluk kanalının
parça ile birleştiği kısımdır ve çeşitli tipler uygulanarak daraltılmış durumdadır.
Memeler tasarlanırken metal kalıp içinde ergimiş metalin dolaşımının en kolay
olacağı yerde meydana getirilmelidir. Kalıp ayrılma yüzeyinin yeri, meme
tasarımında önemli bir faktördür. Ayrılma yüzeyi öyle bir yerden geçer ki kalıbın bir
yarısında derin bir kısım diğerinde ise sığ bir kısım kalabilir. Bu durumda metalin
kalıbın derin kısmını rahatça doldurması için daha dik açı ile içeri girmesi gerekir.
Metalin düşü hızla içinde aktığı döküm yolluğu sayesinde metal ışını, hemen kalıp
boşluğu öncesinde akıntının hızını yükselten yolluk girişine yönelir. Yolluk girişi,
kalıp boşluğunun eksiksiz dolmasını sağlamalı, metali mümkün olduğunca tek bir
ışın halinde yumuşak yön değişimleriyle kalıp boşluğuna yöneltmeli, kalıp
parçalarına sıvı sütunun zedeleyici şekilde çarpmasını önlemeli, kalıbın sıcaklığını
aynı tutmalı, kolay ve ucuz şekilde tamamlanmış döküm parçasından ayrılabilmeli ve
döküm parçasının dış görünümünü olumsuz yönde etkilememelidir.
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Yolluk girişinin çabuk dolması arzu edildiğinden, genişliği olabildiğince küçül
tutulmalıdır. Sadece istisnalarda yolluk girişi, sıvı metalin zamanından önce cidarlara
temas etmesi ve bazen hava kanarlına akması yüzünden, döküm parçalarına eşit
genişliktedir.
Yolluk girişi genellikle kalın kesitli kısımlara konulsa da bazı durumlarda döküm
parçasının ince cidarlı bir noktasına yerleştirilebilir. Kalın kesitten yolluk girişi
verildiğinde döküm parçasının en uzakta kalan bölümlerine, kalıp boşluğu içinde akış
olmaktan soğumuş ve kalıp plakasına pek fazla ısı vermeden, çabuk katılaşan metal
ulaşır. İnce cidarlı bölümde verilen yolluktan ise kalıp boşluğuna az ama sıcak metal
ulaşır ve kalıbı ısıtır, uzun süre sıvı halde kalır. İlk önce döküm parçasının kalın
cidarlı bölümü oldurulmak zorundadır, buradan taşan sıvı metal, ince cidarlı
kısımları dolduracaktır. İnce cidarlı bölümdeki metal çabuk katılaşır ve o ana kadar,
sıvı halde olan kalın cidarlı bölümdeki metalin artçı basıncı altındadır. İmalat
sırasında, yolluk girişi kesiti büyüdükçe, kalın cidarlı döküm parçalarında porozite
oluşumun azaldığı tespit edilmiştir.
Basınçlı döküm kalıpları yolluk girişinin geniş aralıklı tiplerinde ölçü 1,25 mm
üzerindedir. İnce aralıklar ise 0,625 mm civarındadır. Çok büyük parçaların meme
aralıkları 2,25 mm veya daha fazla aralıkta olabilir. Et kalınlığı çok az olan
parçalarda ise bu ölçü, tavsiye edilen ölçüden daha küçük olabilir.
Büyük aralıklı yolluk girişinin en büyük faydası erimiş metalin püskürmeden çok
normal bir akışla doldurmasıdır. Bu cins yolluklarla daha düşük enjeksiyon hızıyla
çalışılabilir, kalıp sıcaklığı daha rahat kontrol edilebilir ve dökümler daha sağlam
çıkar. Zararlı tarafı ise parça yolluktan kolayca ayrılamaz. Elle kırılıp alma yerine
kesilmesi gereklidir.
Diğer taraftan, ince kesitli parçalarda doku ikinci derecede önemli ise, iyi bir yüzey
elde edebilmek için ince kesitli yolluk girişi tercih edilir. İnce yolluk girişi
kullanmanın bir zararlı tarafı, basınç dolaysıyla meydana gelen püskürme sonucu
metalin kalıba kaynak edilmiş gibi yapışmasıdır. İnce yolluk girişi kullanmada çok
defa meydana gelen bu hal dökülmüş parçanın durumunu etkiler. Kalıp yüzeyine
yapışan veya kaynak olan metal parçaları, kazıma, zımparalama veya kimyasal yolla
temizlenirler. Bu temizleme, eğer kalıbın yolluk girişinde gerekli düzeltmeler
yapılmayacak olursa defalarca tekrarı gereken bir işlem olacaktır.
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Bir memenin kullanışlığı, geniş anlamı ile tasarımcının tecrübesine ve belli
karakterdeki bir kalıptaki pratik görüşüne bağlıdır.

Şekil 7.6 Ayırma ve uç giriş kanallı kalıplar [1]

Şekil 7.7 Yandan ve yastık giriş kanallı kalıplar [1]

Şekil 7.8 Yolluk giriş kesitleri (Normal (A) ve yüksek hızda (B) akışlar için) [1]
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Şekil 7.9 Geniş yüzeyli, ince cidarlı döküm parçalarının yolluk girişleri

Şekil 7.9 da gösterilen yolluk giriş tiplerinin sonuçlarını şu şekilde inceleyebiliriz;
(A) İyi bir dolum değil, yüzey hatalı çıkar. (B) İyi bir dolum değil, yüzey çok iyi bir
hava boşaltımıyla (A)’dekinden daha iyi. (C) İyi yüzey, ama poroziteli döküm
parçası. (D) Yolluk girişinden çok iyi biçimde hava boşaltılmış. Çok iyi döküm
parçaları, özellikle düşük cidar kalınlığında geçerlidir. (E) İyi döküm parçaları. Aşırı
ısınma tehlikesi bulunduğundan, yolluk girişinin çok iyi soğutulması gerekmektedir.
(F) İyi döküm parçaları. Yolluk girişi genişliğinin daha da küçültülmesiyle döküm
parçalarının kalitesi de iyileştirilir. (a) Kalıp boşluğu, (b) yolluk girişi, (c) hava
cebini ifade eder.
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7.3.3.3 Dağıtıcılar
Dağıtıcılar sıvı metali bir yöne ya da çoklu kalıplarda doğrudan düz bir akım
üzerinden tüm yönlere yönlendirebilir. Döküm sırasında yekpare memeden geçen
sıvı metal, kalıp plakalarından birine çarpar. Burası için ya dağıtıcı çekirdek
öngörülür, ya da sıvı metalin çarptığı kalıp plakası, metal akıntısının 90° lik yön
değişiminde yumuşak bir dönüş elde etmek için ve dağılmayı önleyecek şekilde
hazırlanır.
Genelde sıcak kamara makinelerinde ve dikey soğuk kamara makinelerinde dağıtıcı
giriş kesiti, meme kesitinden biraz küçük yapılır. Yatay soğuk kamara makinelerinde
dağıtıcı yüksekliği bazen makine ölçülerinin sağladığından daha kalın bir sabit kalıp
plakası gerektirir. makine açıldığında, döküm artığının önde bulunan pres
pistonundan geçirip dışarı dökülmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda, dağıtıcı
çekirdek yönlendirme kanalları olan sabit bir piston şeklinde hazırlanabilir. Dağıtıcı
çekirdek aynı zamanda yolluğu hareketli kalıp plakası üzerinde kalmasının sağlamak
için de kullanılabilir.

Şekil 7.10 Dağıtıcı tipleri
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Şekil 7.10 da gösterilen dağıtıcı tiplerinin adlandırılmaları şu şekildedir. (a) Konik
geçişli, (b) ve (c) iticili, (d) tek yönlendirmeli, (e) konik arkadan kesmeli.
Dağıtıcılar termik olarak çok zorlanmaktadır. Bu nedenle bu parça zaman zaman
onarılmak ya da değiştirilmek zorundadır. Yolluğun rahat kalıptan uzaklaştırılması
için iticiler kullanılmalıdır.
7.3.3.4 Yolluklar İçin Genel Tasarım Kuralları
1. Mümkünse sadece bir yolluk girişi kullanılmalı, Birden fazla yolluk girişinde sıvı
metal ışınlarının birbirlerini karşılıklı engellemelerine dikkat edilmelidir.
2. Sıvı metalin mümkün olduğunca uzun bir süre boyunca serbest ışın olarak kalması
sağlanmalıdır.
3. Büyük alanlı parçalarda yolluk girişi, metalin eşit şekilde dağılabilmesi için,
parçanın ortasına yerleştirilmelidir.
4. Hava boşaltım cep ve kanallarının, içeri akan sıvı metal tarafından ilk anda
doldurulmamasına dikkat edilmelidir.
5. Kalıp boşluğunun dolması, ancak yolluğun tamamıyla dolmasından sonra
başlamalıdır; böylece yolluk girişinin önünde akıntının yavaşlaması önlenir. İnce
cidarlı döküm parçalarında kullanılan geniş, bant şeklindeki yolluk girişiyle bu şart
nadiren yerine getirilebilir.
6. İnce yolluk girişi, özellikle ince cidarlı döküm parçalarında yüksek akış hızında
kullanılır. Kalın yolluk girişi, küçük içeri akış hızında kalın cidarlı döküm parçaları
için uygundur.
7. Boru şeklindeki parçalar, yuvarlak yolluk üzerinden çok noktadan doldurulabilir.
8. Parçada kaburgalar mevcutsa, bunlardan mümkün olduğunca, sıvı metal ışınını
yönlendirmek için yararlanılmalıdır.
9. Yolluk girişi sıvı metalin karşı cidara çarpıp dağılmasına izin vermeyecek şekilde
konumlandırılmalıdır. Yolluk girişinin kesiti, döküm yolluğu kesitinden büyük
olmamalıdır, yoksa içinde hava sürüklenen girdaplar oluşur.
10. Eşit kalınlıkta, yolluk girişinin genişliği ne kadar büyükse, yolluk girişinin
katılaşma süresi o denli uzar. Basınç kaybı. Döküm yolluğundan döküm parçasına o
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denli büyür ve döküm yolluğu ile döküm parçası arasındaki sıcaklık artışı o denli
azalır.
11. Akış hızı çok yükseğe ayarlanmamalıdır. Yoksa laminar bir akıntı elde edilemez.
bu koşul kalıp boşluğunun katılaşmadan önce dolmuş olması gerektiği koşuluna ters
düşmemektedir.
12. Büyük yüzeyli, çok sayıda ince bölümlü döküm parçaları, birden fazla yolluk
girişiyle dökülmelidir. Bu arada da her bir yolluk girişi ekseni büyük yüzeyin orta
noktasında birleşmelidir.
13. Birden fazla yolluk girişinin kullanıldığı durumlarda, sıvı metalin yolluk
girişinden

akmaya

başlaması,

gerektiğinde

tek

tek

döküm

yolluklarının

küçültülmesiyle kontrol edilebilir.
14. Küçük bir piston hızında, yolluk girişinin büyütülmesi tehlikeli değildir, çünkü
dolma süresi ve metal hızı sadece az bir düşme gösterir.
15. Düşük ön birikme basıncında dolma zamanı, küçük kesitli yolluk girişinde, içeri
akış hızı arttığı halde, uzar. Yüksek akış hızı ve kısa bir dolum süresi isteyen ince
cidarlarda, çoğu zaman yolluk girişini büyütme olanağı yoktur. En iyi çözüm birikme
basıncını arttırmaktır.

Şekil 7.11 İnce cidarlı parçalarda yolluk sistemi
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İnce cidarlı parçalarda yolluk kanalının kalınlığı (SL), döküm kalıbı duvar
kalındığından (SG) %50 oranında daha büyük tutulması, ayrıca yolluk genişliği (bL)
de yolluk derinliğinin 3 ila 5 katı kadar olması gerektiği döküm firmaları tarafından
tavsiye edilmektedir. Yolluk girişinin kalınlığı ise, döküm parçasının ölçülerine göre
değişerek yaklaşık olarak 0,5 ile 1,5 mm arasında olmalı ve yalnızca çok özel ya da
ağırlığı yüksek parçalarında arttırılmalıdır.

Şekil 7.12 Çoklu kalıplar için yolluk dizaynı [1]

Şekil 7.12 de gösterilen yolluk dizaynı çeşitleri proseslere göre şu şekilde tercih
edilir. (A), (B), (C), (D) yatay soğuk kamara makinelerde, (E), (F), (G) sıcak kamara
makineleri ve dikey soğuk kamara makinelerde tercih edilir.
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7.3.4 Kalıpların Havalandırılması
Kalıp boşluğunda ve basınç odasında bulunan hava ve metalden açığa çıkan gazların,
basınçlı döküm parçasının içine hapis olmasını engellemek amacıyla hava boşaltım
kanal ve cepleri kullanılır. Havası gerektiği gibi boşaltılmamış bir basınçlı döküm
kalıbı, döküm parçasının poroziteli olmasının nedenlerinden biridir. Gözenekler,
yüzeyin altında bulunduklarından, normal koşullarda genellikle görülemezler.
Hava boşaltımı, kalıp ayrım yüzeyine işlenen hava boşaltım kanalları ile
gerçekleştirilir. Hava boşaltım kanalları, çoğunlukla kalıbın yan taraflarında, yolluk
girişinin yanında ve karşısında ya da akışa bağlı olarak belirlenen başka bir noktaya
işlenir. Hava boşaltım kanalının, döküm işleminin sonunda sıvı metal tarafından
kapatılması gerekir. Sıvı metal, kesinlikle havanın önüne geçmemelidir. Sıvı metalin,
havanın önüne geçmesi tehlikesi, akış hızı büyüdükçe ve metalin viskozitesi
küçüldükçe artar. Bir kalıp içinde farklı cidar kalınlıklarının bulunduğu durumlarda
her geçişte, kalıp ayrımına bir hava boşaltım kanalı yerleştirilmelidir. Kalıp
boşluğundaki gazlar içeri dolan sıvı metal tarafından çok kısa süre içinde itilmelidir.
Hava boşaltım kanallarını tam tamına hesaplamak çok zordur.
Hava boşaltım kanallarının her zaman yolluk girişi yanına yerleştirilmesi tavsiye
edilir. Hava boşaltımı yetersiz kaldığında, kanalların daha derin değil, daha geniş
tutulması veya ek kanallarla desteklenmesi gerekir. Sadece bir kalıp yarısında
çalışılacak ve nispeten büyük cidar kalınlıkları olan parçalarda tek başına hava
boşaltım kanalları yetersiz kalmaktadır. Yolluk girişi kesiti yüksekliği küçültülerek
ve yolluk girişi genişliği uzatılarak, havaya ek olarak çıkma yolları sağlanmalıdır.
Sabit parçalar ya da kalıp boşluğuna yerleştirilmiş ek parçalar arasına yerleştirilen
hava boşaltım kanallarının sıvı metal tarafından tıkanılarak etkisini kaybetmelerinin
önlenmesi gereklidir. Ayrım yüzeyine yerleştirilen ve kalıp açılınca temizlik için
açıkta kalan hava boşaltım kanalları tercih edilmelidir.
Hava boşaltımını iyileştirmek için, kalıp içinde ayrıca kalıp elemanlarından da
yararlanılabilir. İtici pimlerinin üzerlerinin çizilmesi bu yöntemlerden biridir. Kalıp
üzerindeki kritik noktalara iyi bir biçimde hava boşaltımı için 0,3–0,8 mm delikler
açılabilir. En ideal hava boşaltım elemanı, çekirdek ve kalıp boşluğuna yerleştirilen
seramik ya da sinter metal filtrelerdir.
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Hava kanallarının yerleştirilmesi işi büyük beceri ve çok deneyim ister. Hava
kanalları zayıfsa, görev yerine getirilemez. Genellikle gerekli noktaların tespiti ancak
denemeler sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Şekil 7.13 Kalıp ayrım yüzeyinde yönleri değişen hava boşaltım kanalları

Kalıp plakalarının arasındaki hava boşaltım kanallarının derinliği 0,05 ila 0,12 mm,
genişliği 10 ila 20 mm arasında olmalıdır. Hava boşaltım kanalı, kalıbın kenarına
doğru sığ tutulabilir, ama metalin aralardan sızmamasını garantilemek için
genişletilmelidir.
Tablo 7.2 Hava boşaltım kanallarının derinliği.
Kurşun Alaşımları
Alüminyum Alaşımları
Magnezyum Alaşımları
Bakır Alaşımları

0,05 ila 0,10 mm
0,10 ila 0,12 mm
0,10 ila 0,15 mm
0,10 ila 0,20 mm

Hava boşaltım kanalları 0,15 mm den daha derin olmamalıdır. Bakır alaşımların
dökümünde, yukarıdaki değerlerin iki katı alınabilir. Bu derinlik değerleri, kalıp
boşluğundan 20 ila 30 mm uzaklığa kadar olan bölüm için geçerlidir. Daha uzakta
olan noktalar için kanal derinliği yaklaşık % 50 oranında arttırılabilir.
Kalıbın

havası,

hava

boşaltım

kanallarına

uygun

aparatlar

aracılığıyla

vakumlanabilir. Kalıp daha hızlı bir şekilde dolar, hava direnci ortadan kalkar ve sıvı
metal kolayca boşaltım kanallarına dolar. Yine de her zaman kalıpta çabuk
komprime edilen ve atılması gereken biraz hava kalır. Kovan şeklinde kalıpların
hava boşaltımı için kalıp köşelerine açılan kanallar başarılı olmuştur.
Yolluk kanalları ve yolluk girişlerinin döküm parçasının bir çeşit hava cebi gibi
kullanması nedeniyle hiçbir zaman poroziteli olmamaları gerçeği kalıp boşluğunun
bazı noktalarına hava cebi torbalarının yerleştirilmesi düşüncesini doğurmuştur.
Hava cepleri. porozitesiz döküm parçaları elde etmek için mükemmel araçlardır.
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Hava ceplerine ilk enjekte edilen köpüksü metal girer, parçanın yüzey kalitesi artar
dayanımı yükselir. Metalin ilk aktığı noktalara, yolluk girişi tarafının tam karşı
tarafına yerleştirilirler. Kalıp boşluğunun dış tarafına, çerçeve şekilli parçalarda
yolluk

girişinin

karşısında

kalan

döküm

parçası

bölümünün

iç

tarafına

yerleştirilebilir. Hava cebinin derinliği, yaklaşık döküm yolluğunun derinliği kadar
olmalıdır. Hava cebinin derinliklerinin döküm yolluğu derinliğinin 3 ila 4 katına
çıkarılması yardımcı olabilir. Hava cepleri neredeyse doğrudan döküm parçası
üzerine yerleştirilir ve 0,2 ila 0,5 mm derinlikte bir kanalla döküm parçasına
bağlanır. Genellikle hava ceplerine dışarı açılan hava boşaltım kanalları açmak
avantaj sağlamaktadır. Hava boşaltım kanalı ve hava cebi, döküm parçası üzerindeki
cürufları bünyesine alabilir.

Şekil 7.14 Vakum kanalının bağlantısı

Şekil 7.14 te gösterilen vakum kanal bağlantılarının parçaları şu şekildedir; (a)
tahliye girişi, (b) hava tahliye kanalları, (c) döküm parçası, (d) mandaldır.
Hava cebinin hacmi, döküm parçasının hacminin 8 de 1 i kadar olmalıdır. Kalıplarda
yolluk, yolluk girişinin, döküm parçasının ve hava ceplerinin kalıptan dışarı atış
sırasında deforme olmamalarına ve kırılmamalarına dikkat edilmelidir. Hava
ceplerinin tüm kalıp genişliği boyunca uzatılıp ikinci bir döküm yolluğu gibi
olmasından kaçınılmalıdır. Yolluk girişi, hava boşaltımı ve hava cebi birbirini
karşılıklı etkiler. Hava cebinin kalıptan çıkmasını sağlamak için altına itici pim
koyulabilir.
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Şekil 7.15 Hava cebi ve hava boşaltım kanalı dizaynı.

Şekil 7.15 de gösterilen hava cebi ve hava boşaltım kanalının kısımları şu şekildedir;
(a) döküm parçası, (b) hava cebi, (c) itici pim, (d)çekirdektir. Hava cebinin derinliği
yolluk derinliği ile aynıdır.
7.3.5 Kalıbın Soğutulması
Basınçlı döküm makineleri her ne kadar belirli zaman aralığında daha önceden tespit
edilen sayıda parça dökümü için ayarlanmış ve kalıp ısınmaları göz önüne alınmışsa
da kalıpların bazı kısımları diğer taraflarına nazaran daha fazla sıcaklı çekerler bu
kısımlar soğutma suyu kullanılarak istenilen sıcaklığa düşürülür. Kayıcı parçalar,
maçalar ve diğer hareketli parçalar bile hareketlerine zorluk verilmeden su ile
soğutmaya tabi tutulabilir [7].
Soğutmayı gerektiren bölgelere su kalıp bloğuna delinen veya açılan kanallarla
iletilir. Bazı hallerde su kanalları blokların bir başından diğer başına kadar
delinmesiyle, diğerlerinde sabit kalıpta olduğu gibi en kısa boru veya memeler
aracılığıyla soğutulması gereken kısmın etrafında döndürülür ve buradan dışarıya
akıtılır veya diğer borulara geçer. Her durumda su kanalı bağlantıları ve memelerine
ait yerler çok iyi ayarlanmalı, hiçbir sızıntı yapmamalıdır. Sızıntının bilhassa kalıp
ayrılma yüzeyinde olması halinde, su erimiş metale temas eder, dolaysıyla intifa veya
ufak çaplı patlamalar meydana gelebilir. Esas kalıp yüzeyinde delikler delindikten
sonra memeler ve diğer kısımlar vidalı bağlantılarla tespit edilir.
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Tek dönüşlü su kanalları da bazen üst kalıplarda rahatlıkla kullanılabilirler. Bu tipi
diğer doğrusal kanallardan ayıran fark içte daha küçük çaplı bir borunun
bulunuşudur. Bakır boru su girişini sağlar, su dönüşü ise bakır borunun dışından olur.
Doğrusal kanallı soğutma sistemi diğer tiplere tercih edilmelidir. Çünkü kalıp daha
fazla miktarda su ile soğutulurken sudaki sıcaklık artışı da az olur. Tek dönüşlü
soğutma, maçalarda, kayıcı parçalarda, ince kesitlerde diğer deyişle doğrusal kanallı
dolaşım için yeterli alanın bulunmadığı yerlerde kullanılır.
Kalıp ve kalıp parçaları çeşitli yönlerden incelendiğinde iyi tasarlanan su kanallarının
şekillendirme boşluğuna 18 ila 20 mm den daha fazla yaklaştırılmaması gerekir. Bu
çelik malzeme üzerinde ısısal şok sonucu kırılma ve çatlamaları önlemek için şarttır.
Bazı küçük kesitlerde ve maçalarda bu sınırdan daha küçük ölçülerle çalışmak
gerekebilir. Böyle bir hal yedek parça stokunun oldukça geniş olmasını veya su
dolaşım debisinin uygunluğunu zorunlu kılar.
Basınçlı döküm makinelerinin ilk döküm devrelerinde soğutma suyu daha yavaş
dolaştırılarak kalıbın verimli çalışma sıcaklığına kadar yükselmesi istenir. Aksi
durumda soğuk su aniden sıcak kalıba gönderilecek olursa ani buharlaşma sonucu
kalıpta yırtılmalar, kırılmalar meydana gelir. Aynı zamanda kullanılacak suyun
sertlik derecesini de en basit anlamı ile değerlendirmek lazımdır. İster kalıcı ister
geçici sertlik olsun, suda hissedilir derecede olunca su kanallarında taş yaparak
dolaşımı güçleştirir ve aşırı ısınmalara sebep olur. Çünkü bu taş bağlama ne kadar
ince olursa olsun iyi bir izolatördür. Sorun iki şekilde çözümlenebilir; ya sertliği çok
az olan su kullanılarak, dolaşım kanalları sulandırılmış asitle temizlenecek veya
dolaşım suyu, su tefsiye cihazından geçirildikten sonra kullanılarak taş bağlama
önlenecektir.
tıkaç

a)

hortum
bağlantısı

b)

Şekil 7.16 Kalıp soğutma sistemleri
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7.3.6 Kılavuz Sütunları ve Burçları
Kılavuz sütunları ve burçları kalıp plakalarının güvenli bir şekilde açılıp kapanmasını
sağlar ve kalıpta mutlaka bulunması gerekir. Çünkü iyi kılavuzlanmamış kalıp
plakalarında çok ufak bir açıklık gelecek olursa sıvı metal bu açıklıktan basıncın
etkisiyle fışkıracaktır. Bu da büyük tehlikelere sebep olabilir.
Kılavuz sütunları kalıbın makineye montajında da büyük önem taşır. Önce kalıp
makinenin sabit kısmına bağlanır burada kalıbın ayrılmadan kalmasını sağlayan
kılavuz sütunu ve burçlarıdır. Kalıp, makinenin sabit plakaya bağlandıktan sonra
hareketli kısma bağlanır. Böylece kalıp plaklarının daha güvenli ve etkin montajı
sağlanmış olur.
Kalıp boşluğu mutlaka kılavuz sütunları arasında kalmak zorundadır, bu güvenlik
açısından çok önemlidir. Bu durum sütunların ve burçların kalıp plakalarına nasıl
yerleştirileceği konusunda önemli bir kriterdir.
Sütunlar ve burçlar standart parçalardır, kataloglardan uygun olan boyutlarda
seçilerek plakalara yerleştirilirler. İhtiyaca göre de işletme de işlenebilir, bu bakım
için veya standart parça kullanılmaması durumunda söz konusu olur.
7.4 Kalıplar İçin Çekme Miktarları
Yüksek sıcaklıkta olan bir gereç soğuyacak olursa hacimsel bir küçülme olur.
Dökümcülükte buna çekme denir. Metallerdeki çekme miktarları doğrudan metalin
alaşımına bağlıdır. Bununla beraber diğer bazı faktörlerde çekme de etkindir. Bu yan
etkiler bilhassa basınçlı dökümde önemelidir. Bunlar:

•

Kalıp içine enjekte denilen metal sıcaklığı

•

Kalıp sıcaklığı

•

Parçanın biçim

Kalıp yüzeyinin parlaklığı, kalıbın yağlanması ve enjeksiyon basıncı gibi
faktörlerdir.
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Tablo 7.3 Basınçlı döküm alaşımlarının çekme payı (mm) [7]
Alaşım Cinsi

Çekme Payı Miktarı
(100 mm Boyda)

Çinko ve Alaşımları
Alüminyum ve Alaşımları
Bakır ve Alaşımları

0,5 ila 0,6
0,6 ila 0,8
0,8 ila 1,8

Metaller; Basınçlı dökümde kullanılan temel alaşımlar, çinko, alüminyum, kalay,
kurşun ve magnezyum alaşımları gibi, değişik genleşme ve çekme katsayılarına
sahiptirler. Bu katsayılar, döküm sıcaklığı arasındaki farkla çarpılacak olursa birim
boydaki çekme miktarı hesaplanmış olur. Elde edilecek diğer döküm ölçüleri ile
çarpılarak parçanın boy, derinlik ve enine göre toplam çekme miktarı bulunur.
Dökülmüş bir parçada soğuma dış taraftan içe doğru olur, bununla beraber parçanın
dış yüzeyi ile iç kısmı arasında oldukça büyük sıcaklık farkı olabilir. Bu fark kalın
parçalarda çok, ince parçalarda ise daha azdır. Çok defa hesaplanan çekme miktarı
gerçek çekme miktarından daha büyüktür.
Kalıplar; Basınçlı döküm kalıpları döküm süresinde oldukça yüksek sıcaklıktadırlar,
fakat parçalar normal atölye sıcaklığında işleneceklerdir. Bu fark parçaların çekme
şartları incelenirken mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Gerçekte kalıp ölçüleri,
kalıptan çıkan mamulün sıcaklığına göre hesap edilmelidir. Elde edilen değer teorik
çekme miktarından çıkarılarak esas serbest çekme miktarı bulanabilir.
Parça geometrisi; Çekmeyi etkileyen diğer bir faktörde parça şeklidir. Basınçlı
döküm kalıplarının çekme ile ilişkin sorunları daha çok tecrübe faktörü ile
çözümlenir. Probleme bir yaklaşış şekli de en büyük serbest çekmeyi göz önüne
alarak yaklaştırma yoluyla sonuca gitmektir
Alaşımların yaşlandırılması; Son olarak bazı alaşımlar bekletilecek olursa, özellikle
çinko alaşımları, dokunun safhalı olarak değişmesi sonucu hacimsel farklılık
meydana getirirler. Bu çinko için birimsel olarak 0,0007 kadardır. Eğer dökülen
parçanın ölçüleri, büyükse, malzemenin bekletilmesi sonucu ortaya çıkan hacimsel
değişme bazı kritik ölçülerde farklılık meydana getirir. Çekme hesaplanırken
yaşlanma dolayısı ile ortaya çıkan ölçü değişmelerinde, kritik ölçülü parçalarda göz
önünde bulundurulması gerekir
Gerçekte, büyük ölçüdeki ister basit, ister karışık bir parçanın çekme miktarları
hesaplanırken bu faktörlere dikkat edilmesi gerekir.
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7.5 Kalıp Çelikleri
Basınçlı dökümle parça imalatında çelik hayati önemde rol oynar. Özellikle yüksek
erime sıcaklığındaki metal ve alaşımların basınçlı dökümünde bütün gelişme ve
ekonomik işlemler bakımından yük kalıpların üzerindedir.
Basınçlı döküm yolu ile parça üretiminde kullanılan kalıplar, bu tip imal metodu için
şart olan pahalı ve yapımı güç, aynı zamanda uzun ömürlü olması istenen
sistemlerdir. Kalıbın en iyi durumda serviste bulunması gerekir ve servis ömrü
meydana getirdiği parça sayısına göre söylenir. Herhangi bir kalıba ekonomik ömrü
sağlamak için kullanılacak çelik, çelik fabrikalarında en iyi şartlar altında ve istenilen
bileşimde yapılmalıdır. Diğer faktörler olan kalıp tasarımı, ısı işlemi ve imalatta
kalıbın kullanılış ve korunmasında çok önemlidir. Bu şartlarda herhangi bir ihmal
veya hata en iyi kalitede bir çelik ten yapılmış kalıbın ömrünü azaltarak, ekonomiklik
şartını ortadan kaldırır.
Kalıp çeliklerinin şart olan karakteristikleri; basınçlı döküm kalıplarının alt ve üst
yanları oldukça güç işletme koşulları altında çalışmaktadır. Bu sorunun çözümü en
uygun kalıp seçimi ile sağlanabilir. Eğer kalıp başarılı olarak çalışıyorsa kullanılan
çeliklerin şu karakterleri taşıdığı rahatça söylenebilir:
Yapısal sağlamlık ve homojenlik; kalıp çeliği devamlı metal jetine maruz kalır.
Yapısındaki bozukluklar, hatanın daha da büyümesine sebep olur. Bu yüzden de
çeliğin sağlamlık ve homojenliğine dikkat edilmesi gerekir.
İşlenebilme kabiliyeti; kalıp çelikleri sert çeliklerdir, bu yüzden de işlenmeleri
zordur. İşlenmeden önce yumuşatma tavlaması görürse daha kolay işlenebilir.
Sıcak çalışmada ısısal arızalara karşı yüksek dayanım; kalıp çeliklerinde, kalıp
yüzeylerinde ısıdan dolayı çatlamalar meydana gelir. Bunların en az düzeyde olması
istenir.
Çalışma anında deformasyonu önleyecek yeterli serlik ve mukavemet; kalıplar,
presin kapama kuvvetine ve metal enjekte kuvvetine karşı yeterli mukavemeti
gösterebilmelidir.
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Moleküler çatlamayı önleyecek yeterli sağlamlık; kalıp malzemesi üzerine,
malzemenin kopma dayanımından daha büyük kuvvetler gelirse bu olay görülür. Bu
olay keskin köşelerde veya ufak kavislerde meydana gelir.
Dökülen alaşımın aşındırıcı ve silici etkisine karşı yüksek dayanım; bu durum genel
olarak yolluk tasarımına bağlıdır. Kalıp çeliği de yolluk tasarımı kadar etkili olan
ikinci faktördür.
Yüksek ısı iletkenliği; çeliğin ısı iletkenliği metalin donma süresine belirleyen en
önemli etkendir. Kalıbın ısı iletkenliği aynı zamanda kalıptaki çatlamaları etkileyen
bir faktördür.
Çok küçük ısısal genleşme katsayısı; kalıp çelikleri ısı karşısında fazla
genleşmemelidir, çünkü kalıp fazla genleşecek olursa dökülen parça boyutlarında
bozulmalar olabileceği gibi kalıbın yapısında bozulmalar meydana gelebilir.
Isıl işlemde ölçüsel stabilite; kalıp çelikleri işlendikten sonra mutlaka ısıl işlem görüp
uygun sertliğe getirilmelidir. Ama bu durum kalıbın yapısında bozulmalara sebep
olabilir. Bu olayın önlenmesi için hava çeliği kullanılmalıdır.
Kalıp çeliklerinin kalite kontrolü; kalıp çeliklerinin, kalıbın imalatından önce ve
sonra mutlaka kalite kontrolü yapılmalıdır. Çünkü olabilecek hatalar parça
bozukluklarına büyük ekonomik zararlara sebep olacaktır. Bunu önlemek için de her
şeyin başında kontrollerin yapılması gerekir ve olabildiğince malzemenin değişik
yerlerinden yapılmalıdır. Kalite kontrol şu yöntemlerle yapılabilir:
•

Kimyasal bileşim analizi

•

Makro-kimyasal kontrol

•

Ultrasonik kontrol

•

Mikroskobik muayene

7.5.1 Basınçlı Döküm Kalıp Çeliklerinin Seçimi
Basınçlı dökümün ilk günlerinde kurşun kalay ve çinko esaslı alaşımların
dökülmesinde kullanılan kalıp az veya orta karbonlu çelikten yapılıyor ve
serleştirilmeden kullanılıyordu. Bu kalıplar, makinelerin düşük basınç ve oldukça az
imalat hızında tatmin edici sonuçlar vermiştir.
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Erime noktası yüksek olan alaşımların devreye girişile adi karbonlu çelikler istenilen
sonucu sağlayamadılar, kalıp ömrü çok azaldı. Kısa bir süre sonra yalnız alaşım
çeliklerinin pratik sonuçlar verebileceği ve sonra bunların ısı işlemi görüp
sertleştirilmesi ile kalıpların ekonomik ömre sahip olduğu anlaşıldı.
Kullanılan ilk alaşım çeliği alüminyum esaslı alaşım dökümü için oldu. Alaşım çeliği
bileşimi %0,40 karbon, %2,00 krom ve %0,25 vanadyumludur ve yağda
sertleştirilmiştir. Bu çelik karbon çeliğine nazaran çok yüksek performans göstererek,
tamiri gerektirecek duruma gelene kadar 15000 parça dökümü sağlamıştır. Diğer
taraftan ısı işlemi daima önemli deformasyon ve ölçüsel değişmeler sebep olmuştur.
Bu gelişimi daha olumlu sonuç veren tungsten-krom ve krom-molibdenli hava
çelikleri takip etmiştir. Son tip alaşım çeliği bugün bile güvenle kullanılmaktadır.
Daha iyi kalıp çelikleri için araştırmalar hala devam etmekte ve basınçlı dökümün
gelişmesine paralel olarak yürütülmeğe çalışılmaktadır.
7.5.2 Günümüzde Kullanılan Kalıp Çelikleri Bileşimi
Kalıp çeliğinin seçiminde ana faktör hangi tip kalıp parçasında kullanılacağıdır,
şekillendirme kalıpları, şekillendirme kalıbı taşıyıcı bloklar, çekme parçalar, maçalar
veya itici pimler gibi. Aynı zamanda dökülecek alaşım tipi ve kalıptan beklenen
imalat sürati de kalıp çeliğinin seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır.
Tablo 7.4 Kalıp alaşımları
Çelik
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Bileşim % Olarak
C
0,3
0,3
0,4
0,4
0,35
0,4
0,35
0,05
0,1
0,65
0,35
0,4
0,45
0,4

Mn
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,75
0,15
0,2
0,3
0,5
0,7
0,7
0,8

Si
0,45
0,5
1
1
1
1
0,5
0,4
0,75
0,25
0,25
0,5

Cr
3,25
1,4
5
5,25
5
5
0,8
0,6
17
1,25
0,9
0,8

Mo
0,4
1
1
1,5
0,3
0,2
0,25
0,3

V
0,5
0,5
1
0,3
-

Kullanılışı
W
9
4
1,25
5
-
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Diğerleri
0,50 Co
1,25 Ni
1,25 Al
1

Pirinç Dökümlerinde
Pirinç Dökümlerinde
Alüminyum dökümlerinde
Alüminyum dökümlerinde
Alüminyum dökümlerinde
Alüminyum dökümlerinde
Çinko Dökümlerinde
Preste Kalıp Boşluğu Şekillendirmede
Preste Kalıp Boşluğu Şekillendirmede
Küçük Maça Ve İtici Pim Yapımında
Küçük Maça Ve İtici Pim Yapımında
Taşıyıcı Blok Yapımında
Taşıyıcı Blok Yapımında
Taşıyıcı Blok Yapımında

Verilen alaşımlar tip bileşimleridir ve gerçek bileşimler imalatçılara bağlıdır. Aynı
zamanda belirtilenler dışında başka elementlerde bileşime katılabilir.
7.5.2.1 Çinko Dökümler İçin Kalıp Çelikleri
Basınçlı döküm başlayınca çinko kalıpları kazan yapılan saclardan meydana
getirilmiş ve oldukça iyi kalıp ömrü vermiştir. Çinko döküm sıcaklığı yaklaşık 425°C
de yapıldığından bu sıcaklık ısısal çatlamalar yetecek yükseklikte değildir. Fakat
bugünün yüksek basınç ve imalat hızı çinko kalıplarının da alaşım çeliklerinden
yapılması gerektirmiştir. Yüksek kapama basınçları sonucu yüksek döküm
basınçlarını imkân dâhiline koymuştur. Bu tip yüksek basınçlar yumuşak kalıpları
deforme eder veya kenarlarında aşınmalar meydana getirir. Yüksek imalat hızı
isteyen kalıplar, çekme parçalar ve maçalar ile küçük toleransları gerektiren kalıplar
iyi kaliteli alaşım çeliklerinden yapılır ve ısı işlemi görürler.
Tasarım ve imalat sürati nedeniyle sert kalıp gerekince, kalıp işlendikten sonra ısı
işlemi gereklidir. Bu durumda, ısı işlemi sonunda deforme olmayacak hava çeliği
kullanmak gereklidir.
Daha yumuşak çelikten kalıp yapımı gerekince kalıp sertleştirilmiş durumda işlenir.
Bu amaçla yağda su verilen çelikler kullanılır. Ancak kalıbın her tarafındaki sertliğin
istenilen seviyede olabilmesi bazı katkı maddeler ilave edilir. Alaşımın seçiminde su
verilmiş ve çekilmiş durumda işlenebilme kabiliyeti göz önüne alınmalıdır.
7.5.2.2 Alüminyum ve Magnezyum Dökümler İçin Kalıp Çelikleri
Şimdi kullanılan Yüksek alaşım çeliklerinden önce kullanılan alüminyum basınçlı
döküm kalıpları ömrü, hali hazır pirinç dökümleri kalıplarından daha uzun ömürlü
değildir. Şimdi sayıları oldukça kabarık alaşım çeliklerinden yapılan kalıplarda
600.000 enjeksiyon yapmak mümkündür. Alüminyum dökümü için ortalama kalıp
ömrü, dökümün tipine bağlı olarak 500.000 ila 250.000 enjeksiyon arasında değişir.
Alüminyum basınçlı döküm kalıp çeliklerinin bileşimi birçok bakımlardan birbirine
benzerler. Pek çoğunun bileşimi; %0,35 ila 0,40 karbon, %0,20 ila 0,50 manganez,
%0,90 ila 1,10 silisyum ve %5,00 ila 5,25 krom. Değişken olan elamanlardan
molibden pek çok çeliklerde %1 kadardır ve vanadyum ise %0,35 ila 1 arasında
değişir.
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Bütün bu çelikler hava çelikleridir ve işlendikten sonra ısı işlemi gördükleri halde
deforme olmazlar. Bu çeliklerin, ısısal çatlamalara karşı maksimum dayanımı
sağlamak amacıyla, mümkün olduğu kadar sertleştirilmiş olması istenir. Diğer
taraftan kalıp çok sert olunca da kristal içi çatlamalara karşı dayanıksızdır. Bu
yüzden kalıp sertliğinin ayarlanması zorunludur.
7.5.2.3 Pirinç Dökümler İçin Kalıp Çelikleri
Alüminyum ve magnezyumdan daha yüksek derecede eriyen alaşım ve metallerin
dökümünde kullanılacak kalıp malzemelerine ait uygun bir bileşim bulunmuş
değildir. Pirinç malzeme diğer düşük erime noktasına sahip malzemeler gibi basınçlı
döküm yoluyla üretilebilmektedir, ancak pirinç ve diğer bakır alaşımlarının erime
noktaları yüksek olduğundan kalıp ömrü çok azalmaktadır. Alüminyum ve
magnezyum alaşımlarının basınçlı dökümleri kalıba 705°C de metal enjekte etmekle
sağlanabilirken, pirinçte 928°C ye kadar çıkar. Bu yüzden de alüminyum dökümünde
kullanılan kalıp malzemesi burada kullanılamaz.
Pirincin basınçlı dökümünde kalıp yüzeyinin erimiş metale temas eden kısımları
çeliğin değişim sıcaklığına kadar çıkar. Yüzeyin devamlı ısınması kalıp
malzemesinin sertlik ve dayanımın azaltır ve çeliğin erimiş alaşımın aşındırıcı
etkisine karşı mukavemetini düşürür. Genellikle ısı işleminin tesirini ortadan kaldırır.
Döküm devresinde, kalıp yüzeyinin termik limitleri çok farklıdır.925 ila 950°C ile
535 ila 559°C arasında ve yalnızca kalıp yüzeyinin 1,25 mm kalınlığında oluşur. Bu
termik değişmeler sonucu büyük gerilmeler meydana gelir ve erken kalıp
bozulmalarına sebep olur. Günümüzde ise pirinç dökümü için en uygun kalıp çeliğini
bulmak için çalışmalar sürmektedir.
7.5.2.4 Maçalar ve İtici Pimler İçin Çelikler
Hareketli maça ve itici pimler çok sert sürtünme yüzeyine sahip olmalıdırlar. Bu
sertlik çalışma süresinde parçaların ömrünün uzunluğu için şarttır. Çünkü bu
parçaların yağlanması çok güçtür. Sert yüzey siyanit banyosu veya gaz nitrasyonu ile
elde edilebilir. Anlaşılacağı gibi pim çeliklerinin nitrüre edebilme şarttır. Birçok
şirketler bu amaçlar için nitrüre alaşım çeliklerini itici pim yapmada kullanırlar.
Küçük maçalar devamlı güçlük kaynağıdırlar. Bu parçaların çalışma uçları erimiş
metal tarafından sarılacağından çok sıcak olurlar ve soğuma anında da büzülme
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dolayısı ile radyal gerilmelere maruz kalırlar. Eğer çelik yumuşak ise böyle bir
çalışma sonucu pim eğilir, sertse kırılır. Alüminyum dökümlerine pimlerin çalışma
sıcaklığı sertliklerinin azalması için yeteri ortamdadır. Çekilmeye karşı düşük özellik
gösteren ve büyük sertlikteki çeliklerin kullanma yerine göre çalışma sıcaklıkları
tespit edilmelidir.
7.5.2.5 Taşıyıcı Bloklar İçin Çelikler
Yüksek kalitedeki alaşım çeliklerinden yapılan kalıplar daha düşük kalitedeki çelik
bloklar içine gömülerek hem malzeme kalitesinden hem de maliyetinden faydalanma
yoluna gidilmelidir. Bu daha düşük kaliteden yapılan bloklara “taşıyıcı blok” adı
verilir.
Taşıyıcı blokların birbirine oturan yüzeyleri birbirine tam temas edebilmeli ve
şekillendirme kalıbı ile bir düzlem teşkil edip hareketli maça ve çekme parçalara
gereken hassasiyetle hareket imkânı sağlamalıdırlar. Yeteri sertlikte olup kırpıntı
gömülmesine ve çekiçleme etkisine maruz kalmamalı, uygun dayanım ve katılığa
sahip olmalı, deformasyona uğrayıp gömme, şekillendirme boşluklarının bağıl yer
değiştirmelerine sebep olmamalıdır.
Sert bir taşıyıcı blok elde etmek için, işlendikten sonra ısıl işlemi görmesi gereklidir.
Deformenin meydana gelmemesi için hava çeliği kullanılması gerekir. Fakat böyle
bir malzemeden seçilmiş olmasına rağmen deformasyon meydana gelirse, kalıbın
tekrar işlenmesi gerekir. Daha ekonomik bir yol da ucuz kullanarak işlemeden önce
sertleştirmektir.
Çok büyük taşıcı blok veya bloklar düzlemsel olmayan ayrılma yüzeyine sahipse
çelik dökümden yapılması daha ekonomik olur. Isıl işleme tabi tutularak sertliği
yaklaşık 250 BHN civarına çıkartılır.
7.5.3 Kalıp Çeliklerinin Isıl İşlemi
Uygulama basınçlı döküm kalıplarının işleme anındaki sertliklerinden daha fazla
sertlikte olması gerektiğini ortaya koymuştur. Diğer taraftan sertleştirilmiş bir kalıp
yapmadaki en pratik yol kalıbın işlendikten sonra sertleştirilmesidir. Yalnız bazı basit
çinko parça kalıpları ve otomobil ön ızgara kalıpları gibi karışık çinko kalıplarının
sertleştirilmiş çelikten oyulmaları daha ekonomik olur. Sertlik derecesi kalıptan
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beklenen servisin şekli sarf edilecek el emeğinin miktarına bağlıdır. Ancak bunun
yanı sıra çok güç el işçiliği gerektirir. Sertlik derecesi 300 BHN olan çeliklerde
makine işçiliği çok zor olmamakla beraber, su verilmiş malzemeye oranla daha yavaş
işlemeyi zorunlu kılar.
Eğer bir kalıp ilendikten sonra serleştirilecekse, ısı işlemi sonunda minimum ölçü
değiştirmesi yapan hava çeliği seçilmese gerekir. Bununla beraber, en uygun çelik
seçilmiş olsa dahi ısı işlemi aşağıdaki durumlardan birinin meydana gelmesine sebep
olabilir ve kalıbın ıskartaya ayrılmasına veya pahalı tamir işlemlerini gerektirir.
Kalıp boşluğunda pullanma ve karıncalanmalar meydana gelir. Böyle bir hal ek
parlatmayı ve sonuç olarak ölçüleri büyümüş kalıp boşluğunu ortaya çıkarır.
Kalıp boşluğu yüzeyi karbürize ve dekarbürize hale gelebilir her iki durumda kalıp
ömrünü etkiler.
Kalıp veya kalıp boşluğu ölçüleri değişebilir. Ölçü değişmeleri kalıp küçükse pek
önemli olmamakla beraber büyük kalıplarda kritikleşebilir. Aynı zamanda
değişmeler her yönde aynı oranda olmazlar eğer kalıp tasarımında, çelik imalatında,
kalıp yapımında ve ısı işleminde işlemler çok dikkatle yapılmayacak olursa kalıbın
bir yarısında ölçü büyümeleri ortaya çıkar ve kalıpların birbirine uygunluğu diye bir
şey mevcut olmaz, sonuçta kalıpların yeniden yapılması gerekir.
Kalıpta çarpılma veya deformasyon meydana gelebilir. Bu iki durumda istenmez.
Çünkü kalıplar gelişigüzel bir hal alır.
Oksidasyon, karbürasyon, dekarbürasyon; Kalıbı oksidasyon, karbürasyon ve
dekarbürasyondan korumak için 980°C ile 1175°C ye arasında tavlanırken şu yollar
yapılabilir:
•

Kalıbın bütün yüzeylerini karbonlu malzeme içine gömmek,

•

Yüzeyleri bakır kaplamak,

•

Kalıbı atmosferi kontrol edilebilen bir fırında ısıtmak,

•

Kalıbı tuz banyosunda tavlamak.

Ölçü değişikliği; ısıl işlemi süresince parçadaki ölçü değişimi aşırı derecede değildir.
Genellikle çeliğin bir karakteridir. Bununla beraber ölçü değişmesi bir bakıma ısı
işlemini tipine bağlıdır.
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Çarpılma ve deformasyon; kalıpların ısıl işlemi sırasında meydana gelebilen en kötü
arızalardır. Müsaade edilebilen su verme çarpılma ve deformasyonu, ısıl işlemi gören
kalıp cinsine ve meydana gelen yere bağlıdır. Kalıp boşluğunda yaklaşık 0,0003
mm/mm lik çarpılma fazla bulunur. Kalıp arka tarafındaki çarpılma nadiren 0,0002
mm/mm yi bulur ve hiçbir zorluk vermez.
Çarpılma, kalıp çeliğinin bileşiminden daha çok kalıp şekline bağlı bir fonksiyon
olarak görülür, sebebi düzensiz ısıtma ve soğutmadır. Kalıbın ince kısımlarının
soğuma hızı kalın kısımlara göre daha fazladır. Hatta homojen bir çelik bloğun bir
tarafı önce ısıtılacak veya soğutulacak olursa çarpılma kaçınılmaz olur. Tavlama
sırasın kristal yapının değişmesi de çarpılmada etkilidir.
Bu durumları önlemek içinde su verme işlemlerinin iyi bilinmesi ve homojen bir
tavlamanın sağlanması gerekir, aksi takdirde çarpılma kaçınılmaz olur.
Basınçlı döküm kalıplarının nitrasyonu; genellikle kalıp yüzeylerinin nitrasyonu eski
kalıplara uygulanarak kalıp ömrünü uzatmak amacına yöneliktir. Yeni bir kalıbın
nitrasyonu genel bir uygulama değildir. Ancak yenilenen ve imalata uygun bulunan
bir kalıbın nitrasyonu da avantaj olarak görülür. Kalıpların nitrasyon işlemleri
aşağıdaki gibi yapılır:
Kalıbın yağ ve pislikleri temizlenir, kalıbın yüzeylerindeki oksit ve diğer yabancı
malzeme buhar püskürtülerek giderilir, kalıp parlatılarak, küçük arızaları giderilir ve
en iyi durumuna getirilir, son temizleme işlemi karbon tetrakloritle yapılır,
Nikron kutusuna yerleştirilen kalıp 538°C de 10 saat gaz nitrasyonuna tabi tutulur.
Bu durumda yapışma ve kaynama için yeteri kalınlıkta ve kırılma, parçalanma
özellikleri kazandırmayacak incelikte bir nitrüre tabaka elde edilir.
Küçük maça ve itici pimlerin ısıl işlemleri; Doğru, sert ve yumuşak uçlu pimler elde
etmek için küçük hareketli maça ve itici pimler çok dikkatle ısı işlemine tabi
tutulurlar. Normal olmayan bir ısı işlemi zamanından önce deformasyon veya
kırılmalara sebep olarak pahalı tamir gerektirirler. Isı işlemi şu yolla yapılır:
Pimler başları plaka içinde kalacak şekilde delikli bir plakaya asılırlar, sistem 482°C
lik bir ön ısıtmaya tabi tutulur, sistem düşey muflu fırında 996°C ye kadar tavlanır.
Pim gövdesi sıcaklıkları fırın sıcaklığına erişince 10 dakika daha tutulur, bütün
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sistem açık havada soğutulur. Pimlerin plakadan sarkan kısımları %50 potasyum
siyanit taşıyan 538°C deki siyanit banyosuna daldırılarak 30 dakika tutulur.
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8. DÖKÜM İÇİN PARÇA TASARIMI
8.1 Giriş
Tasarım fonksiyonu, dökümlerin üretilmesi de dâhil olmak üzere her türlü imalat
faaliyeti için başlangıç noktasıdır. Bir tasarımcı başlangıçta bir dizi hususu dikkate
almak zorundadır. İlk olarak, hangi malzemenin tayin edileceği konusunda bir karar
verilecektir. Bu, malzemenin mekanik özelliklerine, yoğunluğuna ve parçanın
çalışmak zorunda olduğu çevresel şartlara uygunluğuna göre tespit edilecektir. İkinci
olarak, işlevsel hedefleri karşılayabilmesi için parçanın işlevsel şekli belirlenmek
zorundadır. Tasarımcı bu aşamada üretim kolaylığı, kesitsel özellikler ve estetik
görünüm gibi hususlar ile ilgilenecektir.
Tasarımcı, temel üretim yöntemi olarak metal döküm prosesi seçiminde, bu prosesin
sağladığı

özel

çok

yönlülükten

yararlanmak

isteyecektir.

Tasarımcının

gereksinimlerinin karşılamak için, döküm istenen şekilde, ebatsal doğrulukta ve
belirtilen yüzey finisajında üretilmek ve büyük çatlaklar, yırtılmalar, bozulmalar ve
stres gibi yüzey kusurları ile dâhili kusurlardan muaf olmak zorundadır.
Tasarımcı, dökümcünün ince bölümler imal etme, uzak kısımlarda sağlamlığı
sağlama ve bozukluklardan kaçınma kabiliyeti ile tasarım üzerinde oluşabilecek
kısıtlamalardan haberdar olmak zorundadır. Dolayısıyla tasarım aşamasında bir
döküm mühendisi ile işbirliği yapma imkânı tanımasından dolayı, metal döküm
prosesi, yeterlilikleri ve sınırlamaları hususunda bilgi sahibi olmak tasarımcı için çok
değerlidir.
8.2 Kalıp Ayırma Yüzeyinin Seçilmesi
Bir parçanın şekillendirilmesinde veya döküme hazırlanmasında ilk dikkat edilmesi
gereken unsur kalpı ayırma yüzeyi seçimidir. Ayırma yüzeyi; parçanın, kalıbın iki
yarısının birleştiği yere karşılık gelen yüzeydir. Bu yüzeyin seçimi tasarımcının
tercihine kalmıştır. Kalıp ayırma yüzeyi seçiminin uygun yerden yapılması
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önemlidir. En süratli imalat, ekonomiklik ve çapakların en uygun şekilde
temizlenebilmesi için kalıp ayırma yüzeyinin müsait olan en iyi yerden seçilmesi
gerekir.
Basınçlı döküm kalıplarının ayırma yüzeyinin yassı veya düzlemsel olması istenir.
Bu özellik çapak temizleme kalıplarının da daha ucuz olmasını sağlar. Her iki tip
kalıbın yapımı da kolaylaşmış olur. Bu kavisli veya gelişi güzel ayrılama
yüzeylerinin pratik olmadığı anlamına gelmemektedir. Önemi, pratiklik açısındandır.
Ayırma yüzeyinin seçiminde iki ana faktör vardır.
Bunlar:
Döküm işlemi sonunda parçanın kalıptan çıkarılabilmesi,
Döküm, işleme kalıpları ile diğer temizleme aparatlarının tasarımı ve temin etme
maliyetidir.

(A)

(C)

(B)

Şekil 8.1 Bir basınçlı döküm parçasının üç değişik tasarımı [1]

Şekil 8.1 de gösterilen 3 farklı tasarım için yorumlar şu şekildedir. (A) Arzu
edilmeyen bir şekildir, çünkü çıkıntısı nedeniyle dökülebilmek için eğreti veya
hareketli kalıp parçasına ihtiyaç vardır. (C) tasarımında çıkıntı yoktur, ancak fazla
metal gerektirir. Bu dezavantajlar olmadığı için (B) en uygun olanıdır.

83

Döküm katı veya esnek olmayan kalıplar içinde yapılmalıdır. Diğer bir açıdan,
ayrılma yüzeyinin metal enjeksiyonu yapılıp metal donduktan sonra dökümün
kalıptan çıkabilmesini sağlayacak, en uygun yerde seçilmesi şarttır. Bu yüzden
ayırma yüzeyi genelde parçanın genellikle en büyük kesitinden geçer. Parça
tasarımında hata veya alt kesimler meydana getirilmesi pahalı kalıp yapımını
gerektirir.

Ters Açı
Kesit Hattı

Çıkış Açısı
Kesit Hattı

Şekil 8.2 Parçanın kalıplanamayacağı şekilde ters açıya sahip olmasının şematik gösterimi [4]

Şekil 8.3 Parçanın yeniden tasarlanması [6]
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Şekil 8.4 Basınçlı dökümde parçanın kalıptan kolay çıkabilmesi için yapılması gereken tasarım
değişiklikleri.

8.3 İç ve Dış Köşe Kavisleri
İnce kesitler kalın kesitlerden daha çabuk soğurlar ve kalıp maçalarını çevreleyen
dökülmüş metal çekmesi sınırlandırılmış durumda olur, bilhassa metal çekmesinden
doğan gerilmeler dengesi et kalınlıklarının bulunduğu kısımlarda meydana gelir. Bu
sebepten dolayı döküm parçalarda et kalınlıkları mümkün olduğu kadar homojen
yapılmaya çalışılır. Eşit kalınlıkta olmayan kesitleri birbiri ile birleştirilmek
zorunluluğu varsa bu kalınlık kavislerle yavaş yavaş diğer kalınlıklara doğru
aktarılır. Döküm parça üzerine gelen gerilmelerin önemi yoksa iç kavislerin

85

yarıçapları oldukça küçük tutulur ve normal olarak iki et kalınlığının aritmetik
ortalamasına yakındır.
İç kavisler birbiri ile herhangi bir açı altında kesişen yüzeyler arasında gerilme
yığılmalarını önlemek amacıyla kullanılabilir. Birbirine tam oturması istenen iki
yüzey, dik olarak kesişen yan kısımların iç kavisleri dolayısı ile istenilen çakışmayı
sağlamıyorsa, iç kavis boğum yapılarak meydana getirilir. Diğer durumlarda iç ve dış
kavisler dayanıklı kesit verirler, kalıp ömrünü uzatırlar, parlatma veya bitirme
işlemlerinde kolaylık sağlarlar. Kullanılma yerleri ise şöyledir:
Kenar ve köşelerde,
Kör deliklerin, kanalların altında ve parçaların ana gövdesinden çıkan kolların,
çıkıntıların kenar ve köşelerinde, yazılarda,
Ana gövdeden çıkan kısımların, gövdeye bağlanan yerlerinde kullanılır.
İç kavisler özellikle alüminyum ve bakır alaşımları gibi yüksek erime noktasına sahip
metallerin döküldüğü kalıpların köşelerinde yapılmalıdır. Erimiş metal kalıba yüksek
basınçla girer ve akımın keskin yön değiştirdiği yerlerde aşınmalara ve bozulmalara
sebep olur. Çinko kalıplarında da bu durum meydana gelir, fakat kalıp malzemesinin
bu alaşımlar için oldukça iyi kalitelerde olduğu için çok daha az seviyeye indirilir.
Bazen keskin köşe, özellikle kalıpların ayrılma yüzeyinde istenir. Burada bir kavsin
yapılması, ekstra çapak meydana getireceğinden çapak alma kalıbının maliyetini
yükseltir.

Şekil 8.5 Tasarımda montaja yatkınlık

8.4 Cidar Et Kalınlığı
Döküm parçaların cidar kalınlıkları değişik faktörlere bağlıdır. Bunlar:
•

Parçanın katılık ve mekanik dayanım özellikleri,

•

Değişik kesitli kısımların birleştirme şekline göre durumu,
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•

Alaşım akıcılığı,

•

Parçanın genel şekli ve büyüklüğü.

Tablo 8.1 Basınçlı döküm parçalarında minimum et kalınlığı
Basınçlı Döküm Alaşımları

Kalıplanacak Parça
Yüzey Alanı,mm2
- - 2500
2500 -10000
10000 – 50000
50000 ve yukarısı

Kalay, Kurşun ve
Çinko Alaşımları
0,6 – 1,0
1,0- 1,5
1,5–2,0
2,0–2,5

Alüminyum ve
Magnezyum Alaşımları
0,8–1,2
1,2–1,8
1,8–2,5
2,5–3,0

Bakır
Alaşımları
1,5–2,0
2,0–2,5
2,5–3,0
3,0–4,0

Kalıbın tam hatasız dolmasını sağlayan, yeterli katılık mekanik dayanım özelliklerini
gösteren çok ince kısımlarda ön soğumayı önleyen, minimum et kalınlığında parça
yapmak gerekir. Genellikle küçük parçaların şekilleri iyi döküm standartlarına ve
durumuna uyarsa büyük parçalara nazaran daha ince yapılabilir. Kurşun, kalay, çinko
alaşımları gibi düşük erime sıcaklığına metallerde et kalınlığı alüminyum ve
magnezyum alaşımlarına göre daha ince olabilir. Diğer taraftan aynı işletme şart ve
operasyonlarında alüminyum, magnezyum alaşım parçaların et kalınlıkları bakır
alaşımlarından daha ince yapılabilir. Ancak aynı esas metalin değişik alaşımlarında
da minimum et kalınlığı değişmeleri görülür.
Kalıp yüzeyi ve maçalara değen metalin süratli donması ve sıcaklık değişmesi dıştan
içe doru olduğundan metal oldukça küçük taneli olur. Kalın kesitli kısımlar daha geç
soğuduğundan buradaki yapı iri taneli olur. Dayanımı ince kesitli parçalara nazaran
daha düşüktür. Ancak bu birim alan esasına göredir. Fazla olan kalın kesitlerde iç
gözeneklilik ince kesitlere nazaran daha fazladır. Genellilikle çıkıntılarda
kesişmelerde

metal

boğumlanmasından

kaçınılmalı,

maçalıma

ile

kalınlık

azaltılmalıdır. Bu özellikle delinip vida açılacak kalın kesitlerde gereklidir. Çünkü
parçanın gözenekli oluşu birçok zorluğa sebep olur.
8.5 Feder ve Kaburgalar
Takviye federleri döküm parçaların özellikle dayanım ve katılık gibi mekanik
özelliklerini arttırmak çarpıklığı azaltmak ve döküm devresinde metal akışını
kolaylaştırmak amacıyla yapılır.
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Et kalınlığı fazla birçok parçalar inceltilerek çok hafifletilebilir ve federler
yardımıyla da dayanımları arttırılabilir. Aynı zamanda çıkıntıları esas gövdeye
bağlamada önemli rol oynarlar.
Geniş ve yassı yüzeylerin soğurken deforme olmaları takviye federleri ile minimum
değere indirilir. Bu durumda federsiz yüzeyde akış çizgileri meydana gelir. Önlemek
için metal girişinde iki sıra sığ boğumlu veya kanallı detay yapmak gerekir. Bu
durum akış çizgilerini gizleyeceği gibi yüzeyin daha düzgün olmasını sağlar.
Federlerin en önemli kullanılış sahalarından ikisi beklide dayanım arttırıcı etkisi ile
metal akışına yardımcı olmasıdır. Federler, film projektörlerinde, hava ile soğutmalı
motor silindir, kafalarında, kompresörlerde ve benzeri yerlerde olduğu gibi soğutma
kanatları şeklinde de kullanılabilir. Federler asıl olarak döküm parçasının dayanımın
arttırmayı amaçlar. Feder veya kaburgaların tasarım ve aralıkları soğuma şartlarına
bağlı bir fonksiyondur. Eksenler arası minimum 9 mm veya daha fazla olabilir. Eğer
aralıklar daha küçük olursa kalıbın ara parçası çok kızar, dökümün donmasını
önleyeceği gibi kendisi de sıcaklık nedeniyle özelliğini kaybeder ve işe yaramaz hale
gelir. Kalıbın muntazam aralıkla yağlanışı kanatlar arasında süngerimsi doku
getirmemek için gereklidir.
Eğer federler birbirine çok yakın yapılmak durumunda ise metalin soğuması
sonucunda çekme parçayı kalıba yapıştırabilir. Bu da dökümün kalıptan çıkarılmasını
güçleştirir. Bu olay kanatçıkların koniklik miktarları parça iç yüzeylerinde veya
maçalarda bozukluğa neden oluyorsa, izin verilen değerin birkaç katı koniklik
verilmesi uygundur. Aynı zamanda, mümkünse alt kalıpta olması sağlanmalıdır, aksi
halde parçanın üst kalıpta veya her iki kalıp yarısında sıkışıp kırılmasına neden olur.
Bu da parçanın kırılmasına veya kalıpta hasara yol açar. [8]
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Şekil 8.6 Döküm parçaların dayanım ve katılıklarını arttırıcı feder ve iç kavis uygulaması

8.6 Gömme Parçalar
Gömme parçalar ayrı olarak işlenip kalıptaki yerlerine konduktan ve parça
döküldükten sonra parçanın bir kısmını meydana getiren elamanlardır. Bu tip
parçaların kullanılması çeşitli ve önemli amaçlara hizmet içindir. Bu amaçlar şöyle
sıralanabilir:
Döküm parçanın sistem üzerindeki diğer parçalarla olan yakın ilişkilerini devam
ettirmek, bunun için cıvatalama, pimleme ve montaj edilmiş olarak döküm
makinesindeki yerlerine konarak işlev görmek,
Döküm malzemede olmayan belirli özellikleri vermek amacıyla kullanılabilir,
Karışık maça yapımını ortadan kaldırmak, dökümü basitleştirmek ve maliyetini ve
kalıp maliyetini, karışık sistemler yerine gömme parça kullanarak düşürmek.
Gömme parçalar metal içinde mekanik yola birleşirler, bu yüzden büyüklüklerinin
yeterli olması gerekir. Değişik gereçten yapılmış olan gömme parçaların ıslak ve
rutubetten korunması gerekir aksi takdirde elektrolik korozyona uğrarlar. Gömme
parça tasarımında keskin köşelerden kaçınılmalıdır, çünkü soğuyan metalin
çekmesinde metale zarar verebilirler.
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Şekil 8.7 Alüminyum piston kolu içine gömülmüş bronz yatak burcu.

8.7 Pullar ve Çıkıntı Kısımlar
Pullar esas olarak bağlantılar yapıldıkları noktalarda veya birbiri ile temasta olan
parçalarda çok defa dayanak görevi yapan yüksekliği az çıkıntılardır. Pullar,
dökümlerde diğer amaçlarlarda kullanılır. Parçaları aralayıcı olarak etki yapar,
parçanın katılık ve dayanımını attırmak için kullanılabilir, itici dayanağı veya
havalandırma noktası, yolluk giriş kısmı olarak kullanılabilir. Parça işlenmesinde,
gerilme dengeleyici ve karışık parçalarda deformasyon kontrol elamanı olarak görev
görürler.
Birçok hallerde küçük basınçlı döküm parçalarında bırakılan çıkıntılar sonradan diş
açılma ile başka yüzeyleri zaman yardımı ile bağlanmaları sağlanır. Böylece vida
açılmış göme parçalara göre daha ekonomik olurlar. Eğer döküm gereci yumuşaksa
diş açılmadan, kendisi diş açan özel somunlarla bağlantı yağılabilir. Eğer bu
çıkıntılara sonradan kalıpta diş açılması gerekiyorsa o zaman gömme parçalar daha
pratik olur.
Pullar ve çıkıntı kısımların esas döküme bağlandığı yerlerde gerilme yığılmalarını
önlemek amacı ile uygun bir kavisle birleştirilmeleri gerekir. Eğer çıkıntı kısımlar
90

esas parçadan uzakta bağlantı yapıyorlar veya üzerlerinde oldukça büyük gerilme
yığılmaları meydana geliyorsa o zaman takviye federleri ile mukavemetleri
attırılmalıdır. Silindirik veya boru durumundaki boşluklar en kolay işlenebilir
kısımlardır ve bu tip şekillerin herhangi bir fonksiyonu dolayası ile başka durumu
gerekmiyorsa, pul veya şeklinde yapılması uygundur. Gelişi güzel çıkıntılar,
özellikle küçük kesit ve uzun boylu olurlarsa kalıp maliyetini artırırlar. Pul veya
çıkıntı, metal toplama merkezi halindiyse, gömme parçalar bu gibi yerlerin
merkezine tertiplenir. İnce kesitli bir döküm yapmakla daha iyi bir dış yüzey elde
edilmiş, hava boşluğu ve gözeneklilik azaltılmış olur.

Şekil 8.8 Dökümde elde edilen çıkıntıların saplama görevi üstlenmesi [1]

8.8 Maçalı Delikler ve Boşluklar
Basınçlı döküm operasyonlarında delik, kanal ve boşlukların maça ile çıkarılması
sonucu kalıbın artan maliyeti dökülen parça sayısı ile karşılanabilirse bu basınçlı
döküm işlemini temel üstünlüğü sayılabilir.
Gerçekte hareketli küçülmeli, kesişen ve ya döner maçalar kalıba pahalı ekler
yapmayı gerektirirse de, bunlar basınçlı döküm yoluyla çok parça elde etme suretiyle
düzeltilebilir. Metal, kalıp içine yüksek basınç ve hızla girdiği için narin maçalardan
kaçınmak gerekir.
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Tablo 8.2 Delik çaplarına göre olması gereken delik boyları

Max. Derinlik (mm)

Döküm
Malzemesi

Minimum D
Çap,mm

Boydan Boya Delikler

Kör
Delikler

Kalay
Kurşun
Çinko
Magnezyum
Alüminyum
Bakır

0,7
0,7
0,8
2
2,3
5

H=10D
8D
8D
6D
5D
2D

H=5D
4D
4D
3D
3D
1D

Delik Çapı, mm
Malzemenin Cinsi

3

4

4,5

6,5

9,5

12,5

16

19

25

78
78
78
50

112,5
112,5
112,5
88

150
150
150
125

Maksimum Delik Boyu, mm
Çinko
Alüminyum
Magnezyum
Bakır

9,5
8
8

14
12,5
12,5

19
16
16

25
25
25
12,5

38
38
38
25

50
50
50
32

Tablo 8.3 Malzeme cinsine göre yarık ölçüleri

Döküm
Malzemesi

Min. Yarık
Genişliğinde
Min. Yarık
Genişliği, mm Max. Yarık
Derinliği mm

Min. Yarık
Genişliğinde
Max. Cidar
Kalınlığı,mm

Yarık yan
Duvarlarındaki
Eğim,mm/mm

Kalay
Kurşun
Çinko
Magnezyum
Alüminyum
Bakır

0,5
0,7
1
1
1,5
2

6
6
8
8
6
4

0
0
0,001
0,001
0,003
0,03

15
12
12
12
10
8
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Şekil 8.9 Delik derinliğine göre toplam çap farkı bağıntısı

8.9 Yan Çeper ve Deliklere Koniklik
Erimiş metal donunca, kalıbın yan yüzeylerinde çekme dolayısı ile ayrılır, fakat kalıp
iç çıkıntıları ile maçaları sıkıca tutar. Dökümün kalıp içinden çıkmasını sağlamak
için parçanın bu tip yüzeylerine eğim verilir. Bu zorunlu deformasyon gerçekte
silindirik parçalarda koniklik, düzlemsel yüzeylerde ise eğim halindedir. Metal
tarafından sarılmış kısımlara koniklik fazla, metali çevreleyen kısımlara ise daha
koniklik verilir. Çekme payı yüksek olan alaşımlarda koniklik daha fazla olur. [8]
Metal soğurken çekmesi kalıptan uzaklaşan yönde olan kısımlarda, koniklik miktarı
daha az olur. Parça toleransları ile konikliğe ayrılan ölçü miktarının birbirine
karıştırılmaması gerekir.

Şekil 8.10 Parça yüksekliği ve alaşımın yüksekliğine göre eğim miktarı bağıntısı
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8.10 Vidalar
İç vidalar döner maçalar yardımıyla dökülebilir. Eğer dökümün, silindirik ve
herhangi ayrıntısı yoksa maça ile beraber dönmemesi için parça veya kalıp
tasarımında küçük bir maça tertiplenir. Döner maçanın vidayı çıkarmak için yaptığı
hareket parçanın kalıptan çıkarılmasında yeterli olur. Maça, mekanik veya hidrolik
olarak kumanda edilen dişli kramayer mekanizması ile döndürülür. Maça uygun
yerlerde tertiplenmiş aksiyal yataklarla yerinde tutulur. Maça gövdesi üzerine açılmış
olan yağ kanalı maçaya yataklık eden kısımların yağlanması içindir.
Bu tip maçalama keskin köşeli ve hassasiyet isteyen vidalarda nadiren yapılır,
uygulama daha çok kaba dişlerde olur. Nominal çap minimum 20 mm’dir. Diğer
taraftan talaş kaldırarak diş açılması mümkün olmayan kör deliklerin veya faturalı
kısımların sonuna kadar olan yerlere diş açmak mümkündür. Ancak ince diş açma
gerekiyorsa, bu işlem talaş kaldırma ile yapılmalıdır.
Dış vidalar hemen her alaşımda dökülebilir. Ancak boy eksenlerinin ayrılma
yüzeyine çıkması zorunludur. Dış vidalar çapaksız olarak başka bir yolla da
dökülebilir; bunun için kalıba eğreti parça olarak bir somun yerleştirip döküm
yapılır. Parça ile kalıptan çıkarılan somun sonradan parça üzerinden alınır, böylece
daha temiz vidalar elde edilir, ancak işlem zaman aldığı için ekonomik değildir.
Talaş kaldırılarak elde edilen dişler, döküm dişlere nazaran vida standartlarına daha
uygundur. Bununla birlikte birçok dişler döküm yolu ile yapılır veya döküldükten
sonra uygun bir yolla temizlenir. Fakat yüksek hassasiyet istenen haller bu yolla
yapılamaz. Soğuma dolayısı ile çekme hatvede hatalara neden olur. Vidanın uzun
olmaması halinde bu durum önemli değildir.
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Tablo 8.4 Vidalı deliklerin koniklik oranına göre maksimum boyları

Witworth Vidanın

Parmaktaki Diş Sayısı

1/4" - 28
1/4" - 20
5/16" - 24
5/16" - 18
3/8" - 24
3/8" - 16
7/16" - 20
7/16" - 14
1/2" - 20
1/2" - 12
9/16" - 18
9/16" - 12
5/8" - 18
5/8" - 11
3/4" - 16
3/4" - 10
7/8" - 14
7/8" - 9
1" - 14
1" - 8

Maksimum
Delik Çapı,
mm
d1

d2

5,63
5,36
7,11
6,83
8,7
8,3
10
9,7
11,7
11,2
13,2
12,6
14,8
14
17,8
17
20,8
20
24
23

5,46
5,1
6,9
6,57
8,9
8
9,85
9,35
11,45
10,8
12,9
12,2
14,5
13,6
17,5
16,6
20,4
19,5
23,6
22,3

Karşılığı
Metrik Vida
(yaklaşık)

M6
M6
M8x1
M8x1
M10x1,25
M10
_
_
M12x1,5
M12
M14x1,5
M14
M16x1,5
M16
M20x2
M20
M22x2
M20
M24x2
M24
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Diş Boyu
(Y) mm

Maça Deliği Boyu
(X) mm

13
13
16
16
19
19
22
22
25
25
28,5
28,5
32
32
38
38
44,5
44,5
50
50

15
16
18,5
19,5
21,5
23
25
26,5
28,5
30
32
34
35
38
42
44,5
49
52
55
58,5

9. METAL ERİTME VE İŞLEME
9.1 Giriş
Bir dökümün metalürjik bütünlüğü döküm tasarımı ve döküme giriş ve dökümün
beslenmesi için kullanılan metotların bir işlevidir. Ancak, metalürjik bütünlük aynı
zamanda metal vasfının da bir işlevidir. Metal eritme aşaması metalin vasfı üzerinde
temel bir etki yaratır. Bir alaşımın kimyasal terkibi yakın bir toleransla belirtilir ve
eritme işleminin ilk hedefi belirtilen alaşım terkibini elde etmektir. Terkipte
ayarlamalar yapılması gerekli olabilir ve bu ayarlamalar arıtmayı, spesifik element
seviyelerini azaltmayı ve/veya seviyeleri arttırmak için ilaveler yapılmasını ihtiva
edebilir. Bu özellikteki ayarlamalar eriyiğin kimyasal analizleri hakkında hızlı veriler
sağlamak için analitik vasıtaların mevcut bulunmasını gerektirirler.
Belli alaşımlar erimiş durumda iken, gaz emişine ve/veya uçuculuk kaybına veya
reaktif elementlere karşı hassastırlar. Bu tip sorunların üstesinden gelmek için gaz
giderme veya vakumlu eritme ve döküm gibi özel işlemler gerekli olabilir. Bu
sorunların yüksek sıcaklıklar ile daha da artması nedeniyle, metal sıcaklığını dikkatli
bir şekilde kontrolü gereklidir. Ayrıca, yüksek metal sıcaklıkları büzülme sorunlarını
ortaya çıkaracak ve metal kalıp reaksiyonlarının olasılığını arttıracaktır. Tabi ki,
döküm için yeterli akışkanlık temin edilmesi maksadıyla metali çok fazla ısıtmak
gereklidir.
Metal eritme aşamasında, yapıyı değiştirmek ve dolayısıyla metali fırından almak ve
buna oksijen giderme, tanecikleri arıtma, değişiklik ve aşılama özellikleri katmak
için dökümün mekanik özelliklerini arttırmak maksadıyla metali işleme imkânı da
mevcuttur. Bu bölümün amacı seçilen alaşım sistemlerini referans alarak metal
eritme ve işleme için prosedürleri ortaya koymaktır.
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9.2 Metal Eritme
9.2.1 Fırın Sınıflandırması
Fırınlar amaçlarına, ısıtma metotlarına, şekillerin veya yükleme metotlarına göre
sınıflandırılabilirler. Bu bölümde, sınıflandırılma temel olarak şekle göre yapılmak
üzere, sadece döküm sanayisi dahilinde eritme işlemi için kullanılan fırınlar ele
alınmaktadır [5].
9.2.1.1 Pota Fırınlar
Bu tip fırınlar küçük partiler halindeki demirli veya demirsiz metal ve alaşımların
eritilmesi için yaygın bir biçimde kullanılırlar. Yük, pota adı verilen erimez bir kap
içinde genellikle harici bir ısı kaynağı ile eritilir. Isı katı, sıvı veya gaz yakacaklar ya
da elektrik ile temin edilebilir. Potanın tasarımı öyledir ki, eriyiğin minimum yüzey
alanı atmosfere maruz kalır ve böylece oksitlenme ile gaz emişi asgari seviyeye
indirilir. Küçük üniteler eriyiği ihtiva eden potanın kaldırıldığı sabit bir fırın
gövdesinden ibaret olabilirler. Daha büyük üniteler potanın içinde tutulduğu meyilli
bir fırın gövdesinden oluşabilirler. İkinci durumda, daha az termal ve mekanik stres
söz konusu olduğundan, pota ömrü uzar. Ancak, metalin fırından kalıba aktarılması
için ayrı bir kepçeye ihtiyaç duyulması söz konusu olabilir. Bu da, aktarma sırasında
meydana gelen sıcaklık kaybı ile mücadele etmek için ilave bir yüksek eritme ısısı
gerektirebilir ve hassas alaşımlarda dalgalanma ile oksitlenme ve gaz emilmesi
tehlikesi doğuracaktır. Pota fırında ısı nakli zorunlu olarak iletim vasıtasıyla
gerçekleştirilir. Pota fırın tiplerinin örnekleri Şekil 9.1 de gösterilmektedir.
9.2.1.2 Ocak Fırınlar
Bu tip fırında yük genellikle fırının zemininde kalır ve enerji kaynağı ile yukarıdan
ısıtılır. Isı nakil mekanizmasının temel olarak ışıma yolu ile sağlanması nedeniyle,
nispeten daha geniş bir eriyik yüzey alanı gereklidir. Oksitlenme ve gaz emilmesi
olasılığını arttırması nedeniyle bu bir dezavantaj olabilir, ancak eriyik ile arıtma
cüruf kapağı arasındaki temas alanını azami seviyeye çıkardığından, eriyiğin
arıtılmasının gerekli olduğu durumlarda avantajlıdır. Bu tip fırınların bir örneği
birkaç bin santigrat derecelik sıcaklıklara sahip geniş plazma alanları oluşturacak
şekilde elektrotlardan gelen akımın cüruf vasıtasıyla metalik yüke geçtiği direk ark
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fırındır. İkinci bir tip ise, direk olarak yüke iletilen ve fırın tavanından yansıtılan
enerji ile arkın iki karbon elektrot arasında sıkıştırıldığı tek fazlı dolaylı ark fırındır.
Eriyiğe ısı transferinin arttırılması ve fırının erimezlik ömrünün uzatılması için dönüş
ve sallanma hareketleri sıklıkla kullanılır. Ocak fırınların şematik çizimleri Şekil 9.2
de gösterilmektedir.
Dışarı Kaldırmalı

Otomatik çıkarmalı

Meyilli

İndüksiyonlu

Şekil 9.1 Pota fırınların şematik gösterilişi [5]

Döner

Dolaylı ark

Direk ark

Şekil 9.2 Ocak fırınların şematik gösterilişi [5]
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9.2.1.3 Şaft Fırın
Bu tip fırının en temel örneği döküm demir üretiminde hala yoğun şekilde
kullanılmakta olan kümbet fırındır. Kümbet fırın prensipte patlamalı fırına benzer
olarak azalan yüke aktarılan yükselen ısı ile kok kömürünün yakılması suretiyle
ısıtılır. Metal doldurulduğu yerden kuyu içinde toplanmak üzere akkor kok kömürü
içinden damladıkça, eriyiğin yüksek derecede ısıtılması meydana gelir. Bu fırının
şematik bir çizimi Şekil 9.3 te gösterilmektedir.

Yük
malzemesi
Kok
Hava
patlaması
Metal
Şekil 9.3 Bir kupol şaft fırının şematik gösterilişi [5]

9.2.2 İndüksiyon Eritme
İndüksiyon ısıtmanın prensibi hem demir hem de demir dışı metallerin ve alaşımların
eritilmesine tatbik olunabilir. Bu eritme metodu, gelişmiş verimlilik ve nispeten
kirlilikten muaf çalışma ile kombine halde mükemmel metalürjik kontrol sağlaması
nedeniyle gittikçe artan bir popülariteye sahiptir. Sistem, kömür tarafından üretilen
manyetik alanın belli formlardaki kaplar içinde tutulan yük ile etkileşime girmesini
sağlayacak biçimde tasarlanır. Göbeksiz ve kanal olmak üzere iki tip indüksiyon
eritme fırını mevcut olmasına rağmen, metal eritmede en yaygın şekilde kullanılan
birinci tiptir.
9.2.2.1 Göbeksiz İndüksiyon Fırını
Göbeksiz indüksiyon fırınının temel tasarımı Şekil 9.1d’de şematik olarak
gösterilmektedir. Bu tip fırınlar birkaç kilogramlık kapasiteden 100 tonun üzerinde
kapasiteye kadar mevcutturlar ve şebeke cereyanı frekansından 10 kHz’ye kadar olan
frekanslarda çalıştırılırlar. Bobinler su akışına izin vermek için boş bakır borulardan
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yapılmışlar ve birbirlerinden bant ile izole edilmişlerdir. Fırın ünitesi operasyon
sırasında yükselen hem elektrik hem de mekanik güçlere dayanması için sağlam bir
yapıda inşa edilir. Azami etkinlik için, bobin ile metal yük arasındaki boşluk
mümkün olduğunca az olmalıdır. Bunu elde etmek maksadıyla, dövülmüş yekpare
astarlar veya önceden oluşturulmuş ince potalar kullanılır. Bobin ve astar erimez bir
taban üzerine monte edilirler ve çelik bir yapı kullanılarak desteklenirler. Çelik
yapının indüklenmiş akım sıcaklığını asgari seviyeye indirmek için, eriyik akıntısını
başka yöne çevirmek maksadıyla çelik yapı etrafına düşük fireli kaplama paketleri
yerleştirilir.
Fırın yüklendikten sonra enerji açılır ve akım yüke indüklenir. Yük malzemesinin
özellik, şekil ve ebadı gereken frekansı belirleyecektir. Soğuk iken, fırını şebeke
cereyanı frekansında çalıştırmaya başlatmak zordur ve genellikle fırının içinde fırın
hacminin yaklaşık %15 ila %20’sine eşit miktarda “heel” adı verilen eriyik bir metal
bırakmak gereklidir. Gayet açıktır ki, bu durum ancak birbiri ardına kullanılacak
eriyikler benzer terkiplerde olduğunda kabul edilebilirdir. İnce olarak bölünmüş yük
malzemesi kullanılmaması şartıyla, fırın soğuk durumda iken 1 kHz’ye kadar olan
orta frekanslarda çalıştırılabilir.
Eritme işlemi iyi bir şekilde devam etmeye başladıktan sonra, eriyik içindeki akımlar
karıştırma hareket oluşturan mekanik güçleri sağlarlar, bakınız Şekil 9.4. Bu eriyiğin
homojenliği için faydalı olabilir, ancak, erimezlik ömrünü azaltabilir ve eriyik
yüzeyini atmosfere maruz bırakabilir. Karıştırma hareketi enerji girişi ile doğru
orantılı, ancak frekans ile ters orantılıdır. Boyun çapa oranı bağlamında, fırının fiili
şekli hem karıştırma hareketi hem de enerji transferi açısından önemlidir. 3’e 2 oran
tipik olacaktır. Bir bobin üzerinde gereken dönüş sayısı frekansla ters orantılı olarak
değişir. Ancak, izolasyon ve soğuma gereksinimleri nedeniyle, bobin tasarımı fırın
yüksekliği bazında yaklaşık 80 amper-dönüş/mm ile sınırlıdır.
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Bobin
Metal

Şekil 9.4 İndüksiyon eritme ile ilgili karıştırma etkisi [5]

Göbeksiz indüksiyon fırınları yüksek erime hızları, azalan metal firesi, kirlilikten
muafiyet, düşük çalıştırma ve bakım maliyeti ile yüksek kaliteli çıktı avantajlarına
sahiptir. İndüksiyon eritme, eriyik kalitesinin daha da arttıran vakum şartları altında
da gerçekleştirilebilir.
9.3 Metallerdeki Gazlar
Dökümler kimyasal bileşik halindeki gazlar, çözelti içindeki gazlar veya gaz
boşlukları şeklindeki formları içeren birkaç formdan biri halinde gazlar içerebilirler.
Gazların eriyik içinde çözülebileceği veya oksitler ya da diğer bileşikler oluşturmak
üzere eriyik ile reaksiyona girebileceği durumlarda, eritme işlemi sırasında gazların
mevcudiyeti artabilir. Alternatif olarak, gazlar dökme işlemi sırasında sıkışabilirler
veya metal ile kalıp malzemesi arasındaki reaksiyondan dolayı üretilebilirler.
9.3.1 Eritme Sırasında Gaz Emilmesi
Eritme aşaması sırasında, metalin gaz ile kirlenmesi potansiyeli son derece yüksektir.
Reaksiyon ve çözülme hızları sıcaklıktaki bir artış ile genellikle yükselir ve gazların
çözünürlüğü yüksek sıcaklılarda genellikle daha fazladır. Bu sorunların bir bakıma
eritme aşamasının doğasında olduğunu kabul ederken, bu aşamadaki gaz
emilmesinin asgari seviyeye indirmek için gereken her türlü tedbir alınmalıdır.
9.3.2 Eritme Tedbirleri
Eriyiğin hazırlanmasında kullanılan yük malzemesi gaz kirliliğinin bir kaynağı
olabilir. Bu malzemeler daha önceden geçirmiş oldukları bir eritme aşamasından
dolayı hâlihazırda çözülmüş gazlar veya oksitler, korozyon ürünleri, boya, yağlama
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maddeleri veya su şeklindeki yüzey kirleri ihtiva edebilirler. Dolayısıyla,
malzemenin dikkatli seçimi, uygun depolama ve ön ısıtma gaz kirliliği sorununu
azaltabilir. Eriyiğe, arıtıcı veya akışkanlaştırıcı madde ve alaşımlar şeklinde
yapılacak katkılar da potansiyel bir gaz kirliliği kaynağı olabilirler ve aynı dikkatle
muamele edilmelidirler. Fırın imali, potalar, kepçeler, oluklar ve kaplamalı fırın
aletleri için kullanılan erimez maddeler hem serbest hem de kombine nemin
giderilmesi için yeterli derecede ön ısıtmaya tabi tutulmalıdırlar. Metaller havada
eritildiklerinde fırının atmosferi daima bir kirlilik kaynağı olacaktır. Ancak, en büyük
sorun ateşli fırınlar kullanıldığında ortaya çıkacaktır ve su buharı da dâhil olmak
üzere yanma ürünleri eriyiği kirletebilir.
9.3.3 Gaz Giderme Prosedürleri
Eritme aşamasında alınan tedbirlerin sorunu asgari seviyeye indirebilecek olmalarına
rağmen, normal dökümhane hava eritme şartları altında, gaz kirliliğinden muaf bir
eriyik üretmek zordur. Gaz giderme prosedürleri sıvı metal içinde çözülebilen
gazların giderilmesi için gerçekleştirilirler. İlk önce, sıvı metal içindeki çözünürlük
katı metal içindeki düşük çözünürlüğe kıyasla son derece yüksektir. Dolayısıyla, eğer
gaz giderilmezse, bunun katılaşma üzerine çökmesi gaz deliklerinin oluşması ile
sonuçlanacaktır. Hidrojen bu şekilde hareket eden gazların en temel örneği ve
muhtelif alaşım sistemlerinde potansiyel bir sorundur. Hidrojen gazının ergimiş
alüminyum içinde, artan sıcaklığa bağlı olarak yüksek çözünürlüğü söz konusudur.
Ancak bu çözünürlük, katı alüminyum içinde oldukça düşüktür. Sonuç olarak,
ergiyik katılaştığında, bu çözünürlük farkına bağlı olarak, katı alüminyum içinde gaz
boşlukları oluşur ve dolayısıyla döküm yapısı bozulur. Hidrojen kaynakları sistemde
şu şekillerde karşımıza çıkabilir. Atmosferdeki nem, yakıttan gelen nem, refrakter ya
da potadan gelen nem, fluxdan gelen nem, yağlı ya da kirli hurda, kirli ya da nemli
fırın işleme avadanlıkları. Alüminyum alaşımları içindeki maksimum hidrojen
çözünürlüğü, yukarıdaki nedenlere bağlı olarak 0,6 ml./100 gr. değerine kadar
çıkabilir. Ancak özenli ergitme ile bu değer, hiçbir rafinasyon işlemi yapmaksızın 0,2
ila 0,3 ml./100 gr. değerlerine kadar düşebilir. Ancak hidrojen gazı limit değerleri her
bir alaşım için farklıdır [4].
Oksijen, daha çok sabit metal oksitleri oluşturmaya meyilli olduğundan, genelde bu
şekilde çökmez. Ancak, çözülebilir formda mevcut bulunduğunda, bir bileşik gaz
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oluşturmak üzere reaksiyona girebilir. Bu, çelik içinde karbon monoksit üretmek
üzere karbon ile bakır bazlı alaşımlar içinde ise buhar üretmek üzere hidrojen ile
reaksiyona girebilir.
Eriyiklerin gazlarının giderilmesi için pratikte kullanılan bir dizi yaklaşım mevcuttur
ve bunlar aşağıdaki bölümlerde tarif edilenleri ihtiva ederler. Örneğin alüminyum
hammadde için konuşursak yöntemin temeli, ergiyik içinde inert yani alüminyum ile
reaksiyon vermeyen bir malzeme ile baloncuklar oluşturmak ve bu baloncukların
ergiyik içinde yüzeye doğru hareketleri sırasında hidrojen gazını toplamasıdır. Bu
baloncukları gaz giderme tabletleri veya inert gaz enjeksiyonu yöntemleriyle
oluşturabiliriz
9.3.4 Gaz Fışkırtma ve Çürük Gaz Çıkarma
Bir eriyik kendi atmosferi dâhilinde dengeli şartlar altında tutulurken, eriyik
dâhilinde çözülmüş olan gazın miktarı, o gazın kısmi basıncının bir işlevi olacaktır.
Basitçe belirtildiğinde, eriyik üzerindeki atmosferde yer alan gazın konsantrasyonu
ne kadar yüksek olursa, eriyiğin gaz ile kirlenmesi o kadar fazla olur. Eğer eriyiğin
üzerindeki atmosfer daha düşük kirletici gaz konsantrasyonuna sahip bir atmosfer ile
değiştirilirse, o zaman gaz bir denge durumu oluşana kadar eriyikten atmosfere
yayılacaktır. Bu, gaz giderme için bir mekanizma sağlar ve eriyik içindeki atmosfer
kabartılarak bunun etkinliği çarpıcı şekilde geliştirilebilir.
9.3.5 Oksitleme/Oksit Giderme Uygulaması
Bir dizi alaşım sisteminde, bir eriyik içindeki oksijen mevcudiyeti eriyiğin hidrojen
emme kapasitesini azaltır. Bu özellik, hidrojen çözülmesini engellemek için
eritmenin oksitleyici şartlar altında gerçekleştirilmesi suretiyle kasten kullanılabilir.
Ancak, oksitler alaşımın özellikleri için zararlı olabileceğinden, dökümden önce
etkin bir oksit giderme metodu uygulanmalıdır.
9.3.6 Oksit Giderme
Oksit giderme işlemi genellikle tek başına bir eriyik işlemi olarak kabul edilmekle
birlikte bu, gaz giderme işleminde de son derece etkilidir. Ancak, gaz püskürtme
metotları gaz şeklindeki kirleticileri gidermek için kullanıldıklarından, oksit giderme
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oksijenin akabinde cürufa aktarılacak olan kalıcı oksitler oluşturma eğilimine
dayanmaktadır.
9.3.7 Vakumlu Eritme ve Döküm
Eritme ve döküm işlemlerinin vakumlu şartlar altında yapılması suretiyle eriyik
kirlenmesi ve terkip kontrolü sorunlarının büyük ölçüde üstesinden gelinebilir.
Eritme işlemi sırasında bir hava atmosferinin elemine edilmesi oksitlenmeyi ve gaz
emilmesini önler. Buna ilaveten, eriyik üzerindeki azaltılmış basınç bunların
çekirdeklenmesine yardım ettiğinden ve bunların yayılmasının eriyik üzerindeki
kısmi düşük basınç tarafından teşvik edildiğinden, hâlihazırda çözeltide bulunan
gazlar da giderilebilir. Vakumlu indüksiyon eritme ve döküm belli ısı dirençli
alaşımların işlenmesi için olmazsa, olmaz bir gereklilik olarak mütalaa edilmektedir.
Bu uygulamanın bazı dezavantajları yok değildir. Örneğin, vakuma uzun süre maruz
kalma belli uçucu elementleri kaybı ile sonuçlanabilir ve eriyiklerin fırındaki erimez
maddelerin

reaksiyonu

ile

kirlenmesi

muhtemeldir.

Ancak,

avantajları

dezavantajlarına ağır basmaktadır.
Vakumlu eritme ve döküm ekipmanlarının sermaye maliyetleri son derece yüksektir.
Ancak, vakumlu gaz gidermenin avantajları pahalı ve tam entegre bir eritme ve
döküm ünitesine ihtiyaç duyulmaksızın elde edilebilir. Havada eritilmiş malzeme
dökümden önce vakumlu bir gaz giderme işlemine tabi tutulabilir. Endüstriyel olarak
oluşturulmuş prosesler içinde şunlar yer almaktadır: statik banyo işlemi, indüksiyon
gaz giderme, fraksiyonlu gaz giderme ve akım damlalı gaz giderme [8].
9.3.8 Eriyik İşlemleri
Gaz giderme ve oksit giderme uygulamaları eriyiğin temizlik ve kalitesini arttıran
işlemlerdir. Ancak, dökümlerin metalürjik yapısını ve dolayısıyla da teknik
özelliklerini değiştirmek üzere uygulanabilecek bir dizi işlem mevcuttur. Bu
işlemlerin nasıl işe yaradıklarını anlamak için, çekirdeklenme ve sıvı metallerden katı
madde oluşumunun mekanizmalarını dikkate almak gereklidir. Katılaşmanın ardıl
çekirdeklenme ve büyüme aşamalarını gerektirdiği hususunu göz ardı etmemek
gerekir. Ticari vasıflı alaşımlarda çekirdeklenme heterojen olarak meydana gelir ve
bu da içinde katıların oluşabileceği alanlar sağlamak amacıyla bir eriyik içinde
yeterli

miktarda

yabancı

madde

bulunmasını
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gerektirir.

Özetle,

katının

çekirdekleşebileceği ne kadar çok alan olursa, o kadar çok tanecik üretilecek ve
bunlar o kadar küçük olacaklardır. Bu, bir dökümün yapısını değiştirmek üzere
potansiyel bir mekanizma sağlar. Bir eriyiğin içine bilinçli olarak uygun çekirdeğin
ilave edilmesi katılaşma alanlarının sayısını arttıracak ve dolayısıyla da taneciklerin
ebadını azaltacaktır. Tanecik inceltmenin prensibi budur.
Örnek hammadde olarak alüminyum tercih edilirse tane inceltme basamakları şu
şekildedir. Alüminyum alaşımlarının tane boyutu katılaşma koşullarına bağlıdır.
Genel olarak hızlı soğutma sonucunda daha ince taneler oluşur. Ancak
dökümhanelerde soğutma hızının ölçümü ve kontrolü, her zaman olanaklı değildir.
İnce taneli yapı ile sıcak yırtılma direnci artar, hidrojen gazının yarattığı boşlukların
zararlı etkileri minimize olur ve katılaşma sırasında oluşan büzülme boşluklarının
dağılımı düzenlenir. Tane incelticiler, alaşıma göre farklı kompozisyonlarda olan
Titanyum-Boron malzemelerdir ve ergiyiğe tuz ya da ön-alaşım olarak eklenir. Tane
inceltme işleminde hiper-ötektik (Si%>12) alaşımlarda özel bir durum söz
konusudur. Bu tip alaşımlarda sıcak yırtılma riski ile birlikte uzun katılaşma
süreçlerinde Silisyum tanecikleri malzeme içinde iri boyutlarda kalır ve iri Silisyum
tanecikleri dökülebilme, işlenebilme ve mekanik özelliklerin bozulmasına neden
olur. Bu tip alaşımlarda inceltme ajanı olarak Fosfor kullanılır. Fosfor, Bakır-Fosfor
ön alaşımı ya da tuz formunda olabilir.
Bu bölümde, seçilen alaşım sistemleri ele alınacak ve eriyik kalitesi veya metalürjik
bütünlüğün nasıl geliştirilebileceğini göstermenin bir yolu olarak uygulanan eritme
işleminin detayları temin edilecektir.
Alüminyumun ergitme prosesinin basamaklarını şematik olarak aşağıdaki gibi
görebiliriz.
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Şekil 9.5 Alüminyum ergitme proses basamakları

9.3.9 Demir Dışı Alaşımlar
Alüminyum Bazlı Alaşımlar. Bu alaşımlar erimiş halde iken oksitlenme ve hidrojen
emilmesine karşı son derece hassastırlar. Bu, oksit katımı ve/veya gaz
gözenekliliğinin bir sonucu olarak alaşımın mekanik özelliklerinin bozulmasına yol
açar. Her durumda bu sorun yüksek sıcaklıklar ile daha da artar ve buda, eriyik
sıcaklığının dikkatli bir şekilde kontrol altında tutulması gereğini vurgular. Film veya
parçacıklar halindeki alüminyum oksit metalin akışkanlığını azaltır ve besleme
metalinin akışını düşürür. İlaveler ayrıca hem gaz hem de büzülme kaynaklı
gözenekliliğin oluşumu için çekirdeklenme alanları temin eder. Kabuk akışkanları
eriyik ile atmosfer arasındaki reaksiyona bir bariyer sağlar ve eriyiğin yüzeyinde
mevcut bulunan oksitleri emebilir. Askıda kalan oksitler ve diğer metalik olmayan
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ilaveler, parçacıklarını nemini alan ve bunları fiziksel olarak eriyiğin yüzeyine
taşıyan kimyasal bakımdan aktif akışkanlar kullanılarak giderilebilirler. Alüminyum
alaşımlardan askıda bulunan metalik olmayan katkıları gidermek ve mekanik
özelliklerde görünür bir gelişim sağlamak için gözenekli köpük seramik filtreler
artan bir biçimde kullanılmaktadırlar. Ancak, bunların kullanımı dikkatli bir eritme
uygulamasının alternatifi olarak görülmemelidir.
Hidrojen, alüminyum alaşımlar içinde fark edilebilir bir çözünürlüğe sahip yegane
gazdır ve bunun çözünebilirliği ile sıcaklık arasındaki ilişki Şekil 9.5 de şematik
olarak gösterilmektedir. Metaller içindeki gazlar bölümünde atıfta bulunulan
tedbirler uygulanarak eriyik içindeki hidrojen mevcudiyetinin asgari seviyeye
indirilmesi için her türlü çaba sarf edilmelidir. Ancak, bunu kabul edilebilir bir
seviyeye indirmek için, bir gaz giderme işlemi gerekli olacaktır. Kimyasal bakımdan
saf nitrojen, argon, klor ya da freon kullanan gaz fışkırtma teknikleri, akışkan bir gaz
üretmek üzere eriyik içinde çözülen heksakloroetan gibi bileşikler kullanımı kadar
etkilidir.
İnce bir tanecik yapısı mekanik özellikleri, ısıl işleme tepkiyi, basınç sıkılığını, sıcak
yırtılma direncini ve besleme özelliklerini geliştirir. Belli alüminyum alaşımlar,
alüminyum içindeki titanyum ve bor alaşımlarının katılması ile tanecikleri halinde
rafine edilebilirler. Titanyum alüminit, titanyum borit ve titanyum karpit (yabancı
madde olarak karbon bulunabilir) oluşumu etkin tanecik rafinesi için çekirdekçikler
temin eder. Ancak, bu çekirdekçiklerin çekirdeklenme büzülmesi ve gaz

ÇÖZÜNÜRLÜK

(ml H2 / 100 gr Alüminyum)

gözenekliliği vasıtasıyla gözenekliliği teşvik etmeleri de mümkün olabilir.

SICAKLIK (°C)

Şekil 9.6 Bir sıcaklık fonksiyonu olarak hidrojenin alüminyum içinde çözünürlüğü [5]
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Hipostatik alüminyum silikon alaşımları katı durumda iken bir α + β matrisindeki (β
içinde az miktarda çözülmüş alüminyum bulunan silikondur) temel α’dan (α içinde
az miktarda çözülmüş silikon bulunan alüminyumdur) oluşur. Alaşım yavaşça
soğutulurken ötektik β ebat olarak daha büyük ve şekil olarak daha kaba olacak ve bu
da güçlülük ve yumuşaklığı zayıflatacaktır. Pres dökümde de yaşandığı üzere, daha
yüksek soğuma hızları β fazının ebat ve şeklini rafine eder ve bu da güçlülük ve
yumuşaklığı arttırır. Değiştirici olarak bilinen kimyasal bir elementin katılması
suretiyle benzer bir etki elde edilebilir. Burada sodyum tercih edilen değiştirici
maddedir ve element halinde (vakumlu paketlenmiş) veya kabuk akışkanındaki bir
tuz olarak ilave edilebilir. Etkisi zaman ile azalmasına ve erimede kaybolmasına
rağmen, çok düşük sodyum konsantrasyonları etkin bir değiştirme sağlar.
Başta % 4 oranında bakır ihtiva edenler olmak üzere, belli alüminyum alaşımları ısıl
işlem için uygundurlar. Net bir eritme işlemi olmamalarına rağmen, bu tip işlemler
döküm alaşımların özelliklerinin optimum seviyeye çıkarmak için değerli bir metot
sağlarlar. Bu tip alüminyum – bakır alaşımlarının kullanıldığı durumlarda, ısıl işlem
prosedürü eskitme veya çöktürerek sertleştirmenin takip ettiği çözelti işlemi ihtiva
eder.
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10. METAL ENJEKSİYON TEZGÂHINA ERGİMİŞ METAL BESLEME
ROBOTU TASARIMI
10.1 Temel Fonksiyon ve Tanımlar
Sistemin temel fonksiyonu yüksek sıcaklıktaki ergimiş metali potadan tezgâhın
haznesine iletmektir. Bu fonksiyon, pota içinden eriyiğin sistemin bünyesinde
bulunan hazne yardımıyla alınıp, belirlenmiş güzergahında yol alarak istenilen
konumda pres haznesine dökmesiyle gerçekleşmektedir. Aynı amaca yönelik
sistemler günümüz dökümhanelerinde yerli veya yabancı menşeli olarak yer
almaktadır. Sistemlerin aralarındaki en önemli farklılık ömürleridir. Ömürlerini
belirleyecek

ana

unsurlar,

sistemin

konstrüksiyonu,

kullanılan

malzeme,

ekipmanların ömürleri ve çalışma koşullarıdır. Yapılan çalışmada, çalışma koşulları
net olarak belirlenmiş, bu şartlar altında en uzun ömre sahip olacak ekipmanlar
seçilmiş ve bunlara bağlı kalınarak konstrüksiyon ortaya çıkartılmıştır. Yapılan
tasarım sonucunda piyasada mevcut olan sistemlerle finansal açıdan karşılaştırmalar
yapılıp sonuçları aktarılacaktır.
10.2 Çevre Koşulları
Bu bölümde sistemin çalışacağı ortam hakkında bilgiler verilmektedir. Sistemle
birlikte çalışacak olan, beslenecek tezgâh ve ergimiş metali alacağı fırının tanımları
aşağıda belirtildiği gibidir.
Beslenecek tezgah olarak yatay konumlu soğuk hazneli Teknopres marka 550 ton
mengene kapama kuvvetine sahip metal enjeksiyon tezgahı seçilmiştir. Tezgahın
teknik özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 10.1 Metalpres firmasına ait 550 tonluk tezgahın teknik özellikleri
Basınçlı Döküm Makinesinin Teknik Özellikleri
550
Mengene Kilitleme Kuvveti (ton)
58
Max. Enjeksiyon Kuvveti (ton)
20
İtici Kuvveti (ton)
800
Max. Kalıp Yüksekliği (mm)
50
Min Kalıp Yüksekliği (mm)
700
Kalıp Açılma Stroku (mm)
580
Enjeksiyon Stroku (mm)
175
İtici Stroku (mm)
1050x1050
Kalıp Plakası Ölçüleri (mm)
720x720
Kolonlar Arası Mesafe
30
Motor Gücü (kW)
9
Max Parça Ağırlığı (kg) (Alüminyum)
1250
Max Projeksiyon Alanı (cm2)
5
Boşta Çalışma Hızı (adet/dak)
18
Makine Ağırlığı (ton)
222x760x400
Makine Ölçüleri (WxLxH) (cm)
900
Yağ Tankı Kapasitesi (litre)

Şekil 10.1 Metalpres firmasına ait bir pres

Fırın olarak Hidroteknik marka epot fırınlar tercih edilmiştir. Tespit edilmiş fırına ait
şematik resim aşağıda gösterildiği gibidir. Pota tipi olarak A 300 belirlenmiştir. Epot
fırınların teknik özelliklerinin bulunduğu tabloda birim saatte eritme kapasiteleri
belirtilmiştir.
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Ateşe
Dayanıklı
Tuğlalar

Yalıtım
Maddesi

Isıtıcı
Elamanlar

Pota

Şekil 10.2 Epot fırın şematik gösterimi
Tablo 10.2 Hidroteknik firmasına ait epot fırınların teknik özellikleri
Epot Fırınların Teknik Özellikleri
Pota
Tipi

Boyutları (mm)
Epot
Pota

Pota
Kapasitesi

A
B
C
D
E
F
A–300 1200 900 700 540 440 315
BU–200 1200 1000 700 600 527 305
BO–300 1100 1350 700 700 615 355

Al (kg)
100
200
300

Epot
Güç
(kW)
25
25/45
25/45

Kapasite
(kg/sasat)
58
130
140

Sistemin kurulacağı mekanda ortam sıcaklığı yaklaşık 40°C dir. Ergimiş metalin
sıcaklığı yaklaşık 680°C dir. Bu sebeple çalışma koşullarının normal ortam
sıcaklığından fazla olacağı göz ardı edilmemelidir.
Kalıplarda yüzey ayırıcı olarak kullanılan sıvı bazlı yağın proses esnasında
havalandırma tarafından emilemeyen kısmı ortama dağılmaktadır. Bu sebeple
tasarlanacak sistemde hareket eden kısımlar zaman içerisinde yağ tabakası ile
kaplanır. Bu sebeple ortamdan korunmalıdır.
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10.3 Sistemden Beklentiler
10.3.1 Gereksinimler
İnsana bağlı olmadan, her türlü iş güvenlik kuralını sağlayan, seri üretime uygun,
verimli çalışabilecek, operatörün aynı görevi yerine getirdiği süreçle
karşılaştırıldığında minimum %50 verimi arttırabilecek, tekrarlanabilirliği yüksek,
bakım ve işletme giderleri düşük, muhtelif ebatlarda metal enjeksiyon preslerine
uygun, kolay adapte edilebilecek ve maliyetleri dünya ve Türkiye şartlarında
emsallerinden düşük olan bir sistem olmalı.
10.3.2 Dizayn FMEA
Tekrar konstrükte edilecek sistemde karşılaşılabilecek olası hatalar ve etkileri
incelenmiştir (Ek A).
10.3.3 Fonksiyonlar
Sistemin fonksiyonları şu şekildedir. Potanın merkezindeki konumuna gelen hazne
sistemi potanın içerisine yani ergimiş hammaddeye doğru düşey hareketine başlar ve
ergimiş metal seviyesini algılayıp ergimiş metale yavaşlayarak girer.

Şekil 10.3 Tasarım fonksiyonlarının gösterimi
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Şekil 10.4 Tasarım fonksiyonlarının gösterimi

Potanın içerisinden istenilen değerde ergimiş hammadde hazne içerisine alınır ve
hazne pota içerisinde kapatılır. Haznenin kapatma işlemi hazne grubuna bağlanmış
pnömatik sistemle yapılır. Ergimiş metal yüklenmiş hazne düşey hareketle pota
içerisinden çıkar ve fırın üst seviyesini geçtikten sonra mevcut düşey harekete yatay
harekette katılır. Yatay hareket başladığı sırada hazne grubunu 15° yatıracak
pnömatik sistem devreye girer. Hazne pres haznesine 200 mm. yaklaştığında 15°
yatma hareketi ve düşey hareket tamamlanmış olacak. Yatayda 200 mm hareket
devam ederek pres haznesinin merkezine ulaşacak ve operatörün mengene kapalı
komutu vermesinden belirli bir süre sonra ergimiş metali pres haznesine boşaltacak.
Boşaltma süresini tamamladıktan sonra potadan pres haznesine yaklaşırken yaptığı
hareketin tersini yaparak potanın merkezinde bekler konuma geçecek. Enjeksiyon
komutu tezgah kumanda grubundan metal boşaltıldıktan belirli bir süre devreye
girecek şekilde programlanır. Operatörün mengene açma komutunu takiben çevrimi
tekrarlamaya başlar. Operatörün mengene kapalı komutu vermesini engelleyecek
herhangi bir problem doğmuşsa, sistem belirlenmiş süre pres haznesi üzerinde
bekledikten sonra tekrardan potaya geri dönerek malı boşaltır ve yeni mal alarak
çevrime devam eder.
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Şekil 10.5 Tasarım fonksiyonlarının gösterimi

Şekil 10.6 Tasarımın hareket yolundaki kesiti
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10.3.4 Pres ve Robot Senkronize Çalışmasının Gösterimi
Presin ve robotun çalışma basamaklarını ve eş zamanlı yaptıkları hareketlerin
gözlemlenebileceği tablo Ek B olarak sunulmuştur.
10.3.5 Temel Özellikler
Sistem yukarıda belirtilen hassas konum kontrolünü gerçekleştirmek için kaymalı
rulmanlı yatak, servo motor, bilyalı yatak, çelik kızak ve PLC sistemi ile
donatılacaktır. Taşıyıcı sistemin ve hazne grubunun rijit olması gerekiyor. Hareketler
esnasında ergimiş metalin dökülme riskine karşı herhangi bir çalkantı yapmamalıdır.
Sistemin ağırlığını taşıyacak şekilde motorlar seçilmeli ve çalışma koşulları da göz
önünde bulundurulmalıdır.
10.3.6 Kullanılacak Malzeme Tercihleri
Sistemde rijitliği sağlamak ve sistemin bağlantılarını yapmak için kaynaklı
konstrüksiyona ihtiyaç duyulmaktadır. Kaynaklı konstrüksiyonlardan biri tezgaha
cıvata ile bağlanacak diğeri ise zemine çelik dübellerle cıvata bağlantısıyla
sabitlenecektir. Söz konusu iki parçanın arasında hareketi yapacak grup olacak ve
cıvata ile bağlantı yapılacaktır.

Şekil 10.7 Tezgaha bağlantı parçası
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Şekil 10.8 Zemine bağlantı parçası

Şekil 10.9 Hareketli orta grup
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Hareketin yapılacağı grubun ana yapısı; I profil, kutu profil ve sac plakalardan
oluşmaktadır. Kaynakla bağlanacak olan bu konstrüksiyonda, sistem gereksinimleri
arasında yer alan hassas konum kontrolü sebebiyle, kaynaklanmış olan parçalar
işlenerek gönyeye ve ölçülere getirilecektir.
I profiller, kutu profiller ve sac plakalar St 32 kalitede olacaktır. Yapılacak talaş
kaldırma işleminde yatakların çalışacağı kızakları doğru konumunda monte
edebilmek için hassas kanallar açılacaktır.
Pnömatik sistemlerin en önemli kısmı olan piston gruplarının ısıya karşı
dayanıklılığının düşük olduğu düşünüldüğü için direk ısıya maruz kalmayacak
şekilde tasarım yapılacaktır. Pnömatik bağlantı hortumları da ısıya dayanıklı
tiplerden seçilerek uzun ömürlü tutulacaktır.
Ergimiş metali taşıyacak haznenin malzemesi, özellik olarak yüksek ısı yalıtım
değerlerine ve alüminyum tarafından yenmeyecek malzeme olmalıdır. Burada
alternatif malzemeler seramik, paslanmaz, titanyum ve sfero dökümdür. Yapılan
deney sonuçları, geçmiş tecrübeler ve maliyet unsurları göz önünde bulundurularak
sfero döküm malzeme tercih edilmiştir.

Şekil 10.10 Tasarımın hazne grubu açık konumunda
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Şekil 10.11 Tasarımın hazne grubu kapalı konumunda

10.4 Tasarımın Hesapsal İncelenmesi
Tasarımda kullanılacak pnömatik pistonun çap ve strok değerlerinin tespiti şu şekilde
belirlenmiştir.
Şekil 10.15 te belirtilen F1, F2 ve F3 kuvvetleri sistem ile ergimiş metalin
ağırlıklarından dolayı oluşan kuvvet ve pistonun çekme kuvvetidir. L1, L2 ve L3
değerleri kuvvetlerin dönme eksenine olan mesafelerdir. θ değeri sistemin dönme
değeridir. Pistonun itme kuvveti (10.1) formülüyle hesaplanabilir.
F1 L1 sin θ = F2 L2 − F3 L3

(10.1)

118.0,42. sin 15 = 118.0,30 − F3 .0,3
F3 = 75,3 N
Sistem basıncı 5 bar olarak düşünülerek gerekli piston çapı 4 mm. çıkmaktadır. Fakat
farklı ağırlıklarda ergimiş alüminyum taşınabileceği için 20 mm çapında piston
seçilmiştir.
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F3

F2

F1
Şekil 10.12 Pnomatik sistemin çalışmasında etkiyen kuvvetler

10.5 Kazanç Tablosu
Söz konusu proseste operatör kullanılarak, mevcut sistem ve iyileştirmeler
yapıldıktan sonra oluşan sistemin getirdiği kazançlar, birim maliyet unsuru göz
önüne alınarak hesaplanmış kazanç durumunu gösterir tablo aşağıdadır.
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Tablo 10.3 Kazanç karşılaştırma tablosu

PERSONEL KULANILARAK YAPILAN ENJ. DÖKÜMDE BİRİM
MALİYET
Birim
Yıllık
Personel
Saatte Baskı
Ortalama
Yıllık
Tutarı
Baskı Sayısı Maliyeti
Saat Maliyeti Baskı
(YTL)
Sayısı (YTL)
(250 Gün/Y) (YTL)
6,67
50
14.400
0,13
108.000
MEVCUT ROBOT KULLANARAK YAPILAN ENJ. DÖKÜMDE BİRİM MALİYET
Birim
Birim
Saatlik
Birim Parça Parça Parça
Robot
Saatte Enerji
Amortisman Enerji
İşletme
Bedeli Giderleri
Maliyeti
Baskı
Bedeli Yıllık Baskı
Bedeli
Sayısı
(4 Yıl)
(YTL)
(YTL)
(YTL)
Sayısı (YTL)
X
Y
Z
12.000
50
0,62
0,028
0,012
0,056
108.000

Birim
Baskı
Tutarı
(YTL)
X+Y+Z
0,096

GELİŞTİRİLMİŞ ROBOT KULLANARAK YAPILAN ENJ. DÖKÜMDE BİRİM MALİYET
Birim
Birim
Saatlik
Birim Parça Parça Parça
Birim
Amortisman Enerji
İşletme Baskı
Robot
Saatte Enerji
Maliyeti
Baskı
Bedeli Yıllık Baskı
Bedeli
Bedeli Giderleri Tutarı
Sayısı
(YTL)
(YTL)
(YTL)
Sayısı (YTL)
(4 Yıl)
(YTL)
16.980
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0,27

183.600

0,023

0,003

0,011

Yukarıdaki Tablolara Bakarak Karşılaştırma Yapıldığında En Son Gelinen Durum
Aşağıdaki Gibi İzah Edilebilir.
(C)
(D) Birim
Baskı
Baskı
Adeti
Maliyeti
Kullanılan
(Yıllık)
(YTL)
Yöntem
İnsan
108.000
0,13
(A) İlk Yapılan Robot 108.000
0,096
(B) Geliştirilen Robot 183.600
0,037
Robot Geliştirmeden Sağlanan Fayda
((BC-AC)*4yıl)*(AD-BD)
Robot Geliştirme Maliyeti (A - B)

17.699
4.980

ELDE EDİLEN KAZANÇ (YTL) 12.719
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0,037

10.6 Tasarımın Emsalleriyle Karşılaştırılması
Aynı amaca yönelik kullanılan sistemler yerli ve yabancı menşeli olarak mevcuttur.
Bunların piyasada en çok rağbet görenleri İtalyan ve Alman menşeli olanlarıdır.
Fakat, son zamanlarda Uzak Doğu pazarının da bu tarz ürünlerle pay sahibi olması
birçok firmanın bu tarafa yönelmesine sebep olmaktadır. Aşağıda farklı tip
konstrüksiyonlar gözükmektedir.

Şekil 10.13 Tasarımın piyasa emsalleri
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Tasarımın maliyet analizi şu şekilde belirlenmiştir.
Tablo 10.4 Sistemin maliyet analizi
Ürün
Ø 32 mm mil hareketli kayıt orta mil yatağı ve
yatak gövdesi [ set ]
Ø 25 mm mil hareketli kayıt orta mil yatağı ve
yatak gövdesi [ set ]
30 mm kayıt 1605 serisi
bilyeli kayıt yatakları alüminyum gövdeli 1632
serisi
bilyeli kayıt yatakları çelik gövdeli 1624 serisi
Ø 32 x 10 mil
Ø 25 x 10 mil
İşçilik
0,75 kW – 5 Nm servo motor ve eipmanları
1 kW – 5 Nm servo motor ve eipmanları
Pnömatik silindir
PLC Kontrol grubu ve programlama
Şase imalatı ve işlem
Montaj ve devreye alma

Birim
Fiyat
(YTL)

Tutar
(YTL)

445

445

475

475

250

940

170

680

180
160
130
120
2200
3700
120
3000
2000
750
TOPLAM

720
480
390
960
2200
3700
240
3000
2000
750
16980

Maliyet analizi yukarıda belirtilen tasarımımızda proje yönetimi esaslarına göre eş
zamanlı çalışmalardan faydalanarak söz konusu işlem 15 iş gününde bitmektedir.
Tasarımını yaptığımız sistem ile fiyatsal karşılaştırmalarda Almanya en pahalı ürünü
satmaktadır (65000 YTL). Sonrasında İtalya (52000 YTL), sonrasında Türkiye ve en
son olarak Çin bulunmaktadır (16000 YTL). Çin ürünlerinin genel olarak dünya
pazarında ürünlerinin ömürleri hakkında olumsuz görüşler olmasına rağmen düşük
fiyattan ötürü otomatik besleme robotu adına oldukça müşteri bulmaktadır.
Tasarımın hayata geçirilmesi analizden de anlaşılacağı yüksek yatırım maliyetleri
getirmektedir. Yapılan yatırımın kazancı birim süre açısından çok olmamasından
dolayı ve hata oranını düşüreceğinden dolayı ancak uzun vadede karlı olur. Sistemin
uzun ömürlü olduğunu düşünürsek yapılması firmaya çok katkı sağlayacaktır ve
farklı ebattaki preslere de uygulamaları yapılabilir hale dönüştürülecektir.
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11. SONUÇ
Yapılan tasarımın değerlendirilmesi, mevcut olan sistemin üzerine yapılan
iyileştirmelerle meydana getirilmiş bir tasarım olması dolayısıyla çok detaylı
olmamaktadır. Fakat yapılan iyileştirmelerde daha optimum olabilecek veyahut daha
iyi sonuçlar verebilecek noktalarda bulunmaktadır. Bu hususları şu şekilde
sıralayabiliriz;
Robot hazne sisteminde kullanılan hazne malzemesi Alüminyum oksidasyonuna
dayanıklı ve aşınmayan bir malzeme olan seramik olabilirdi. Fakat Kullanım zorluğu
ve uygun nitelikte seramik malzeme bulmak firma tarafından verilen geliştirme
süresi kısıtlı olduğundan mümkün olmadı.
Hazne içerisinde kullanılan tapa sistemi ağızda birikebilecek malzemeye karşı tam
uygun olmadı, fakat yeni tasarımda tapada keskin köşelere izin verilmeyecek.
Sistemin hareketlenmesi esnasında ivmelenmelerden dolayı sarsıntılar sıkıntı
yaratabilir.
Düşey ve yatay hareket sisteminde kat edilen yolun uzun olması sebebiyle süre
uzamakta.
Daha küçük bir alanda sistemin kurulması mümkün olmamaktadır. Bu da her üretim
alanına uygun olarak montajına imkân vermeyebilir.
Robot haznesinin pres hazne deliğine yanaşması hareketini yapmadan direkt olarak
hazne deliğine gelmesi mümkün kılınabilirdi.
Robot haznesinin sürekli olarak pota üzerinde ve sıcak ortamda durması mekanik
hareketlerde zaman içerisinde problemler çıkartabilir.
Hareket sistemini oluşturan ekipmanların bir sac kapama sistemi ile koruma altına
alınması daha uzun ömürlü sistem yapısı getirebilir. Belirtilen öneri ve eleştirilerle
sistemin daha sonraki geliştirme prosesine ışık tutacağını söyleyebiliriz.
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Ek A (devamı)
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