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Bu tezde, özellikle havacılıkta en çok kullanılan ve Ģekillendirme güçlüğü yaĢanan iki
farklı titanyum malzemenin (CP2 ve Ti6Al4V) yüksek sıcaklıklarda Ģekillendirilerek
Ģekillendirme sorunlarının ortadan kaldırılması hedeflenmiĢtir. Ġlk olarak malzemenin
mekanik davranıĢlarını tespit etmek için deneyler yapılmıĢtır. Daha sonra yeni bir sıcak
Ģekillendirme tekniği olan „Elektrik Akımı ile Isıtma‟ yöntemi kullanılarak laboratuar
ölçekli ve endüstriyel ölçekli olmak üzere tasarlanan ve imal ettirilen iki farklı sistemde
Ģekillendirme denemeleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Sonuç olarak yeni teknikle yüksek
sıcaklıkta Ģekillendirmenin malzemenin mekanik özelliklerini ve mikro yapısını
değiĢtirmediği ve yöntemin uygulanabilir olduğu tespit edilmiĢtir.
Anahtar sözcükler: Titanyum alaĢımları, Sıcak Ģekillendirme, Elektrik akımı ile ısıtma, CP2, Ti6Al4V
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In this thesis study, the most widely used CP2 and Ti6Al4V sheet materials were
studied to eliminate formability and springback problems. First, a series of tests were
carried out in order to determine material properties of the materials. Then, a new hot
forming technique, “electrical resistance heating” was investigated. A laboratory and an
industrial scale designs have been made and the systems were manufactured. Several
tests were conducted. As results, the new technique has been successfully applied for
the materials. The material properties and microstructure of the materials were not
changed significantly. The method was found to be applicable.
Keywords: Titanium alloys, Hot forming, Electrical current heating, CP2, Ti6Al4V
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BÖLÜM I
GİRİŞ
Titanyum üstün özellikleri olan bir metaldir. Buna rağmen üzerinde diğer metallere
nazaran daha az araştırma gerçekleştirilen bir malzeme konumundadır. Bunun sebebi ise
titanyumun elde edilme şeklinden ürün şekline dönüşmesine kadar geçen süreçte diğer
metallere oranla çok daha maliyet ve iş gücü gerektiren iş adımlarına maruz kalmasıdır.
Bu da malzemeyi pahalı kılmaktadır. Titanyum mükemmel korozyon direnci,
mukavemet/ağırlık oranı gibi üstün özelliklerinden dolayı havacılık başta olmak üzere,
gemi ve deniz altı gibi yapılarda, mimari yapıların dış cephe kaplamalarında, otomotiv
ve çeşitli sanayi alanlarında kullanıma sahiptir. Üstün özelliklerinden dolayı ince levha
formundaki kullanımı en çok havacılık sektöründedir. Bu tez içeriğinde havacılık
sektöründe en çok kullanılan iki tür olan CP2 saf titanyum ve alaşımlı Ti6Al4V (Ti6Al-4V, Ti64) sac malzemelerine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Üstün özelliklerine
karşılık titanyum malzemelerin bazı şekillendirilebilirlik ve geri esneme sorunları
vardır. Saf titanyum malzemelerin şekillendirilebilirliği alaşımlı titanyuma oranla daha
iyi olmasına rağmen oda sıcaklığında yüksek oranda geri esneme problemi ile
karşılaşılmaktadır. Alaşımlı titanyum malzemelerde ise oda sıcaklığında hem yüksek
oranda geri esneme hem de düşük şekillendirilebilirlik sorunları mevcuttur.
1.1 Amaç ve Kapsam
Bu tezin amacı, sac formdaki titanyum alaşımlarının mekanik özelliklerinin
belirlenmesi ve şekillendirme problemlerinin sıcak şekillendirme yöntemi kullanarak
giderilmesidir. Sıcak şekillendirme işlemi “Elektrik Akımı ile Isıtma” yöntemi
kullanılarak

gerçekleştirilmiştir.

Yeni

ısıtma

yönteminin

kullanılabilirliği,

avantaj/dezavantajları ve proses parametreleri incelenmiştir. Şekillendirme sorunlarının
nasıl ortadan kaldırılacağı hususunda çalışmalar yapılarak en uygun şekillendirme
şartları belirlenmiştir.
Tezin I. Bölümünde titanyum ve alaşımları hakkında genel bilgiler verilmiştir. II.
Bölümde

sıcak

şekillendirme

yöntemine

ve

yöntemin

işlem

değişkenlerine

değinilmiştir. Ayrıca tez kapsamında kurulan deney düzeneklerinden bahsedilmiştir. III.
1

Bölümde tez kapsamında gerçekleştirilen deneysel çalışmalar anlatılmıştır. Kullanılan
malzemelerin mekanik özellikleri, şekillendirme esnasında ve sonrasındaki davranışları
incelenmiştir. IV. Bölümde yapılan çalışmalar derlenerek elde edilen sonuçlar
değerlendirilmiştir. Sonuçlardan yola çıkarak “Elektrik Akımı ile Isıtma Yöntemi”
konusunda gelinen nokta ve yöntemin sınırları hakkında yorumlar yapılmıştır. Ayrıca
tez çalışmasından elde edilen kazanımlar ve “Elektrik Akımı ile Isıtma Yöntemi” ile
ilgili ileriki çalışmalar hakkında öngörülerde bulunulmuştur.
1.2 Titanyumun ve Alaşımlarının Genel Özellikleri
Titanyum, periyodik cetvelin 4. gurubunda yer alan, “Ti” sembolüyle gösterilen ve atom
numarası 22 olan çok sert, gümüşi beyaz, parlak bir elementtir. Ergime noktası 1660 ºC,
kaynama noktası 3287 ºC, özgül ağırlığı 4500 kg/m3 dür [1]. Doğada saf olarak
bulunmayan titanyum iki farklı bileşik halinde bulunmaktadır. Bu türler Rutil (TiO2) ve
İlmenit (FeTiO3)‟tir [2]. Bu üstün metalik özelliklerine karşın cevher üretiminin çoğu
metale indirgenmeden TiO2 (titanyum dioksit) biçiminde kullanılır. Titanyum dünyada
demir, alüminyum ve magnezyumdan sonra en çok kullanılan dördüncü metaldir [3].
Demir, alüminyum, vanadyum, molibden gibi elementler ile alaşım yapabilir. Bu güçlü,
hafif alaşımlar havacılık (jet motorları, füzeler ve uzay araçları), askeri, endüstriyel
işlemler (kimyasallar ve petrokimyasallar, arıtma santralleri, kâğıt hamuru ve kâğıt)
otomotiv, yiyecek, tıp (protezler, implantlar, dental endodontik malzemeler, dental
implantlar), spor eşyaları, mücevher, cep telefonu ve diğer pek çok uygulamalarda
yaygın olarak kullanılmaktadır. Metal formun en yararlı özellikleri korozyona karşı
dirençli olması ve bütün metaller içinde en yüksek dayanıklılık/ağırlık oranına sahip
olmasıdır [4].
Titanyum, alaşımlı ve alaşımsız olarak yaygın kullanım alanına sahiptirler. Ti-6Al-4V
alaşımı ise en yaygın kullanılan titanyum alaşımı olup dünyada kullanılan titanyumun %
50‟den fazlasını teşkil etmektedir. Toplam titanyum kullanımının % 80‟ini havacılık
endüstrisi oluşturmaktadır [5,6].
Titanyum alaşımları üç grup altında sınıflandırılabilirler [7]. Alaşımların malzeme
üzerindeki etkilerinin değerlendirilebilmesi için faz diyagramları çok büyük öneme
sahiptir (Şekil 1.1).
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1.2.1 α-Titanyum alaşımları: %5Al ve %2,5Sn en yaygın alaşım türüdür. Bu alaşımlar
β bölgesinde yüksek sıcaklıklarda tavlanırlar. Hızlı soğutma ile iğnemsi veya
Widmanstatten denen α tane yapısı elde edilir (Şekil 1.3). Bu yapı yorulmaya karşı iyi
direnç sağlamaktadır.
1.2.2 β-Titanyum alaşımları: Büyük miktarda vanadyum (V) ve molibden (Mo)
eklenmesi neticesinde oda sıcaklığında β yapısını oluşturur.
1.2.3 α-β Titanyum alaşımları: Bu alaşımlarda α ve β dengeleyicilerin bir araya
gelerek oluşturduğu kompozisyondan oluşmaktadır. Ti-6Al-4V en yaygın örnektir.
α fazı HCP (Hegzagonal closed pack; Hegzagonal sıkı paket) kristal yapısına sahiptir. β
fazı ise BCC (Body centered cubic; Hacim merkezli kübik) kristal yapısına sahiptir.
Düşük sıcaklıklarda HCP α kristal yapısına, 882oC üzerindeki sıcaklıklarda ise β
yapısına sahip olur. Alaşım elementleri malzemenin allotropi (farklı kafes yapılarına
dönüşebilme) sıcaklıklarını değiştirirler ve mukavemeti arttırırlar. Alaşım elementleri
dört gruba ayrılırlar. Zr ve Sn allotropik sıcaklığı değiştirmede pekleşme sağlarlar.
Alüminyum, oksijen, hidrojen, ve diğer dengeleme elementleri ise α fazından β fazına
geçiş sıcaklığını arttırırlar. β dengeleyici elementler Vanadyum, Tantalyum, Molibden
ve Niobiyum geçiş sıcaklığını düşürürler ve hatta β fazının oda sıcaklığında dengeli
olmasını sağlarlar. Son olarak da manganez, krom, demir ötektoid reaksiyon üretir ve αβ oluşum sıcaklığını düşürür. Oda sıcaklığında iki fazlı yapı oluşturur. Şekil 1.1'de faz
sabitleyicilerinin % miktarlanının faz dönüşümüne etkisi şematik olarak gösterilmiştir.
X ekseni alaşım miktarını, Y ekseni ise sıcaklığı ifade etmektedir.

Şekil 1.1 Alaşım elementlerinin faz değişimlerine etkisi [5]
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Şekil 1.2‟de ise örnek olarak kalay, aluminyum, molibden ve manganın kütlece
değişimlerinin faz diyagramlarına etkisi ayrıntılı olarak verilmiştir.

Şekil 1.2 Faz diyagramlarından bölümler [7]
Tavlama işlemi yüksek süneklik, homojen özellikler ve iyi mukavemet özellikleri
sağlar. Alaşım β sıcaklığının hemen altındaki sıcaklığa ısıtılırsa çok az miktarda α fazı
kalır ve bu da tane büyümesini önler. Yavaş soğutmada da eş eksenli α tanelerinin
oluşması sağlanmaktadır (Şekil 1.3). Eş eksenli taneler iyi süneklik ve şekillendirme
sağlarlar. Aynı zamanda yorulma ve çatlak oluşumu da zorlaşır. α-β fazı oluşum
sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklardaki hızlı soğutma iğnemsi α fazının oluşmasına
sebep olmaktadır. Yorulma çatlakları oluşsa bile çatlak kıvrımlı eğri büğrü bir yol takip
etmek zorundadır. Bu yüzden yavaş soğutma düşük yorulma çatlağı, iyi kırılma tokluğu
ve iyi sürünme direncini ortaya çıkarır.
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Şekil 1.3 a) Tavlama b) Hızlı soğutulan titanyum mikroyapısı (100X) [7]

Şekil 1.4 α-β alaşımın tavlanması a) α-β geçiş sıcaklığının hemen altında tavlama
b) yavaş soğutma eş eksenli α taneleri (250X) c) hızlı soğutma iğnemsi α tane yapıları
[7]
β fazı yüksek sıcaklıklardan soğutulursa iki muhtelif mikroyapı oluşmaktadır. β fazı
titanyum, martenzit α‟ ya dönüşür. Bu faz kısmi olarak yumuşak aşırı doymuştur. α‟
tekrar ısıtılırsa, aşırı doymuş α‟den β‟nın çökelmesiyle sertleşme meydana gelir.
α‟

α+ çökelmiş β

İnce β çökeltilerinin mukavemeti α‟ ya göre artmaktadır. Eğer temperleme sıcaklığı
yüksek tutulursa yumuşama meydana gelir.
Yüksek oranda alaşımlandırılmış α-β kompozisyonuna yaşlandırılarak mukavemet
kazandırılabilmektedir.

Bu

alaşımda

β
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soğutulursa

βss

yapısı

oluşur.

βss

yaşlandırıldığında β ve α çökeltileri oluşur. Bu durum şematik olarak Şekil 1.5‟te
verilmiştir.
βss

β + α çökeltileri

Bu yapı mukavemet ve kırılma tokluğunu artırmaktadır. Bu alaşımlar uçak ve helikopter
gövdelerinde, roketlerde, jet motorlarında ve iniş takımlarında genel olarak
kullanılmaktadırlar.
Bazı alaşımlar ki bunlara Ti64 dahil süper plastik davranış gösterirler. Süper plastik
davranışlar yüksek sıcaklık ve düşük deformasyon hızlarında elde edilirler.

Şekil 1.5 a) Isıl işlem b) α-β alaşımının iç yapısı (α taneleri beyaz büyük ve siyah iğneli
β yapısı (250X)) [7]
Özetle, titanyuma alaşım elementlerinin ilavesi ile yüksek sıcaklık β yapısının, düşük
sıcaklık α yapısına dönüşüm oranı sıcaklığı değişmektedir. Yani ilave edilen alaşım
elementlerine bağlı olarak fazlar arası dönüşüm sıcaklığı artar veya azalır. Örneğin,
alüminyum ve oksijen gibi elementler, faz dönüşüm sıcaklıklarını düşürerek β yapısının
oda sıcaklığında da kalmasını sağlayabilirler. Alüminyum, oksijen, azot, karbon, kalay
gibi elementler α dengeleyici; hidrojen, gümüş, altın, krom, demir, vanadyum,
magnezyum, molibden gibi elementler ise β dengeleyici alaşım elementleri olarak
adlandırılırlar. Katılan alaşım elementlerine bağlı olarak titanyumun mekanik, fiziksel
ve kimyasal özellikleri de değişmektedir. [8,9].
Ticari olarak en çok kullanılan titanyum ve alaşımlarının oda sıcaklığındaki bazı fiziksel
ve mekanik özellikleri Çizelge 1.1‟de verilmiştir.
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Çizelge 1.1 Bazı titanyum ve alaşımlarının mekanik özellikleri [6]

Titanyum Türleri

Saf Titanyum (Kalite 1)
Saf Titanyum (Kalite 2)
Saf Titanyum (Kalite 3)
Saf Titanyum (Kalite 4)
Ti 2% Pd(Gr7)
Saf Titanyum (Kalite) 12
Ti-6Al-4V
Ti-4Al-4-Mo 2.5Sn
Ti-10-2-3
Ti-15-3
Ti-6-2-4-2
Ti-6-2-4-6

Akma
Kopma Toplam
Gerilmesi
Gerilmesi Uzama
MPa
MPa
(%)
(0.2%)
170
275
380
485
275
345
830
850
1100
1100
830
970

240
345
450
550
345
483
895
1160
1250
1280
1100
1300

24
20
18
15
20
18
10
10
8
10
10
10

Kaynak
Yoğunluk
Edilebilme
(gram/cm3)
Kabiliyeti
4,51
4,51
4,51
4,51
4,51
4,51
4,42
4,6
4,65
4,76
4,54
4,65

Çok iyi
Çok iyi
Çok iyi
Çok iyi
Çok iyi
Çok iyi
İyi
Zayıf
İyi
Çok iyi
İyi
Zayıf

Poisson oranı oda sıcaklığında 0,26-0,36 aralığında değişmekte ve ısı iletkenliği de 22
W/mK‟dir [6].
Bazı alaşımlara sıcaklığın etkisi Şekil 1.6'da gösterilmektedir. Genelde artan sıcaklıkla
birlikte akma mukavemetinde azalma görülmektedir.

Şekil 1.6 Bazı titanyum alaşımlarının akma mukavemetlerinin sıcaklık ile değişimi [7]
Demir alüminyum ve magnezyuma nazaran daha iyi mekanik özelliklere sahip olmasına
rağmen titanyum alaşımları daha pahalı ve zor şekillendirilebilmektedir. Pahalı
olmasının sebepleri, çıkarma ve ayrıştırma için karmaşık işlemlere ihtiyaç duyma,
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yoğun olarak bulunmama ve buna bağlı olarak tesis yatırımlarını yeterli ölçüde
karşılayamama ve son olarak da üretim maliyetinin yüksekliği sayılabilir [8]. Yoğunluk
açısından alüminyumdan % 60 daha fazla demirden ise % 40 daha az yoğunluğa
sahiptir.
Titanyum ve alaşımlarının çeşitli kaliteleri mevcuttur. ASTM'nin standartlaştırdığı
titanyum kaliteleri arasında en çok kullanılan alaşımsız saf titanyum ve Ti64 alaşımıdır.
Ticari saflıktaki titanyumun bir çok farklı kalitesi mevcuttur ve özellikle korozyon
direnci yüksek fakat diğer alaşımlara kıyasla mukavemeti düşüktür (Çizelge 1.1). Saf
titanyumun kalite numarası (grade) arttıkça genellikle çekme ve akma mukavemeti artış
göstermektedir. Ti64 alaşımında ise daha önce belirtildiği gibi % 6 oranında alüminyum
% 4 oranında vanadyum bulunmaktadır [10]. Uçaklarda yanma duvarları, kompresör
kaplamaları, egzoz çıkış kaplamaları, gövde bölme duvarlarında geniş çapta kullanılır.
20ºC‟deki yoğunluğu 4.470 kg/m³‟tür. Tavlama sıcaklığı 590-732 ºC‟dir ve
gerektiğinde gerilme giderme tavlaması yapılabilmektedir. Bu işlem 537 ºC‟de 15-20
dakikadır. Bundan sonra havada soğutma uygulanır. Kaynakla birleştirme işlemlerinde
gaz altı koruyuculu ark kaynağı, direnç kaynağı ve nokta kaynağı uygulanabilmektedir
[11-13].
Titanyum cazip özelliklere sahip olmasına karşılık şekillendirilmesi oldukça zor olan bir
metaldir. Örneğin, ısı iletiminin yüksek olması nedeniyle talaşlı imalat esnasında oluşan
ısı takım malzemesi üzerinde kalır ve aşırı ısınmadan dolayı kesici takımın parçaçıkları,
titanyumdan olan iş parçasının üzerine yapışmaktadır, böylece ölçü tamlığı
sağlanamamaktadır.
Titanyumun yüksek akma mukavemetine karşılık düşük elastisite modülüne sahip
olması bu malzemenin ince levha formunun pres ortamında şekillendirilebilirliğini
kısıtlamaktadır. Bu özelliklerinden dolayı malzemenin şekillendirilmesinde en çok
karşılaşılan problem geri esneme problemidir. Geri esneme; malzeme üzerindeki
şekillendirme basıncının kaldırılması ile malzemenin eski haline dönmeye çalışması
durumu olarak ifade edilebilir. Malzemelerde geri esneme, şekillendirilmiş parçaların
ölçü tamlığını azaltmakta, sac parçalardan oluşan yapıların montaj aşamasını
zorlaştırmakta ve sistemin rijitliğini azaltmaktadır. Geri esneme miktarı, malzemelerin
şekillendirilme koşulları, parça kalınlığı, akma mukavemeti, deformasyon hızı
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hassasiyeti üssü ve pekleşme kabiliyeti gibi parametrelere bağlıdır. Literatürde farklı
malzemeler ile yapılan çalışmalarda bu malzemelerin bu parametrelere direk olarak
bağlı olduğu tespit edilmiştir [14, 15].
Geri esneme, özellikle oda sıcaklığındaki şekillendirme işlemlerinde önemli bir
problemdir. Sac malzemelerin ekstrüzyon veya haddeleme gibi üretim yöntemleri ile
üretilmesi esnasında malzemelerde bir miktar gerilme birikmektedir. Malzemenin iç
elastik enerjisine şekillendirme ile oluşan kalıntı gerilmeler de eklendiğinde ortaya geri
esneme problemi çıkmaktadır. Esasında geri esnemeyi önlemenin yolu aşırı
şekillendirme, sıcak ölçülendirme (hot sizing) ya da süper plastik şekillendirmedir. Aşırı
şekillendirmede amaç malzemeyi olmasını istediğimiz geometrisinden, hesapladığımız
kadar fazla şekillendirerek geri esnediğinde istenilen geometriye dönmesini sağlamaktır.
Kenar bükme gibi basit geometriye sahip parçalarda bu yöntem kullanılmaktadır. Ya da
malzemenin elastik bölgedeki enerjisini azaltmak ile mümkün olabilmektedir. Bu da
sıcak şekillendirme ile mümkün olmaktadır. Sıcak ölçülendirme ile, kalıp ile
malzemenin temas eden bölümlerinin ya da şekillendirme zımbasının ilgili bölümlerinin
ısıtılması ile yapılmaktadır. Sıcak şekillendirme malzemenin sünekliğini artırmakla
beraber geri esnemeyi de azaltmaktadır [16]. Bir diğer yöntem olan süper plastik
şekillendirmede de malzemeye daha yüksek sıcaklıklarda şekil verildiğinden, sıcaklığın
etkisi ile kalıntı gerilmeler yok olduğu için malzemeler sorunsuz form edilebilmektedir.
Sac malzemelerde şekillendirme esnasında ortaya çıkan yırtılma, kırışma-buruşma gibi
sorunlar da oluşmakta, bu problemler de parça ya da kalıp tasarımı değişikliği ile
giderilebildiği gibi, sıcak şekillendirme yöntemi de bu sorunları ortadan kaldırmakta
etkin bir çözümdür.
Bu tez çalışmasının temel amacı sac şekillendirmede oluşan problemlerin, yüksek
sıcaklıklarda şekillendirme neticesinde giderilmesi temeline dayanmaktadır. Geleneksel
yöntemlerden farklı olarak ısıtmada elektrik akımının sac malzemeyi direk olarak
ısıtması prensibine göre çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Elektrikli ısıtma yönteminin
etkisi, avantaj/dezavantajları ve proses parametrelerinin etkileri uygulama açısından
detaylı olarak incelenmiştir.
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BÖLÜM II
SAC METALLERİN SICAK ŞEKİLLENDİRİLMESİ
Sac metallerin preste şekillendirilmesinde imalatın her aşamasında olduğu gibi bazı
problemler ve geleneksel çözüm yöntemleri mevcuttur. Sac levhalarda malzeme
özelliklerine bağlı olarak, şekil verme öncesinde sacın üretim şeklinden başlayıp
(soğuk-sıcak haddeleme-ekstrüzyon, gibi), şekil verme esnasında oluşan yırtılma,
kırışma, buruşma; şekillendirildikten sonra ise çarpılma ve geri esneme gibi problemler
ile karşılaşılmaktadır. Bilinen yöntemler ile oda sıcaklığında şekillendirilen parçalarda
oluşan problemler işlem parametrelerinin (yağlama, baskı plakası kuvveti, gerdirme,
v.s.) değiştirilmesiyle çözülemediği zaman, başvurulan yöntem genellikle sıcak
şekillendirmedir. Sıcak şekillendirme, Bu problemlerin çözümlerinden en etkili fakat
zor ve pahalı olanıdır. Soğuk şekillendirme ile oluşan kalıntı gerilmeler sıcak
şekillendirmede oluşmamakta ve soğuyan parçanın geometrisi de olması gereken
ölçülerdedir. Sıcak şekillendirmenin en önemli avantajı, soğuk şekillendirmede elde
edilemeyen

karmaşık

geometriler

sıcak

şekillendirme

yöntemleri

ile

elde

edilebilmektedir ki bu da daha karmaşık geometrilere sahip parça tasarım ve üretimine
imkan sağlamaktadır. Literatürde yayınlanmış bir çok çalışma bu bulguları
desteklemektedir [16-25].
Üretim şekline göre farklı sıcak şekillendirme yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemlerden
bazıları uzun sürerken bazıları ise kısa sürede sacı ısıtmaktadır. Sıcak şekillendirmede
kullanılan yöntemler, malzemenin ısınma ve şekillenme ortam durumuna göre
değerlendirildiğinde,


Doğrudan Sıcak Şekillendirme,



Dolaylı Sıcak Şekillendirme,

olarak ayırılabilir. Sanayide en çok kullanılan sıcak şekillendirme yöntemi,
malzemelerin bir fırına konarak ısıtılması ile gerçekleştirilmektedir. Bu fırınlar, fosil
yakıt türevlerinin yakılmasıyla ya da fırın içine döşenen ısıtıcı rezistansların elektrik
enerjisinin kullanılmasıyla ısıtma gerçekleştirmektedir. Bu sistemlerde şekillendirilen
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malzemeye ısıtma sırasında temas olmadığı için “Dolaylı Sıcak Şekillendirme” olarak
anılmaktadır.

Şekil 2.1 Sıcak şekillendirme işlemi (Interlaken Technology Corp.)
Şekil 2.1'de Interlaken firmasının uyguladığı bir sıcak şekillendirme işlemi
görülmektedir. Bir robot kolu vasıtasıyla sac malzemeler fırına yerleştirilir, istenen
sıcaklığa gelen sac malzeme yine robot kollar vasıtasıyla kalıba transfer edildikten sonra
preste hızlıca şekillendirilir. Fırında ısıtma sistemlerindeki en büyük dez avantaj, sacı
ısıtma, prese taşıma ve şekil verme gibi birbirinden bağımsız aşamalardan oluşmasıdır.
Bu aşamaların her biri ayrı bir maliyet, zaman kaybı, fazladan işçilik, otomasyon
sistemi gereksinimi gibi giderler ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte sistem hacimsel
olarak da üretim alanında çok yer işgal etmektedir. Ayrıca bu tür sistemlerde sıcaklık
kontrolünü sağlamak, çabuk soğuyan malzemeler için sıkıntılar oluşturmaktadır.
Fırından kalıba transfer esnasında yüksek soğuma hızına sahip malzemeler istenen
sıcaklıklarda şekillendirilememektedir. Genellikle bu yöntem ile otomotiv sektöründe
yoğun olarak kullanılan çelik alaşımları soğuma hızı nispeten düşük olduğu için
şekillendirilebilmektedir. Fakat aynı yöntem, soğuma hızı yüksek olmasından dolayı,
titanyum alaşımlarının şekillendirilmesinde uygun değildir [25].
Başka bir yöntem olan indüksiyon ile ısıtma sisteminde de, ısıtma esnasında malzemeye
direk temas olmadığı için dolaylı sıcak şekillendirme yöntemlerinden sayılmaktadır. Sac
şekillendirme proseslerinde yaygın kullanımı olmamakla birlikte literatürdeki bir kaç
araştırmadaki bazı deney düzeneklerinde sacı ısıtmak için kullanıldığı gözlemlenmiştir
[25-26]. Sistem sanayide sac metallerin şekillendirilmesinden çok haddeleme
ekstrüzyon gibi proseslerde kullanılmaktadır. Ayrıca, rod gibi yuvarlak parçaların yüzey
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sertleştirme ısıl işlemleri de indüksiyon bobinleri kullanılarak yapılmaktadır. Fotoğraf
2.1‟de indüksiyon ısıtma sistemine bir örnek gösterilmiştir.

Fotoğraf 2.1 İndüksiyon ısıtma yöntemi [27]
Süper plastik şekillendirme olarak adlandırılan bir diğer yöntem de sac metallerin
şekillendirilmesinde

kullanılmaktadır.

Isıtma

yöntemi

olarak,

dolaylı

sıcak

şekillendirme yöntemi sınıfına girmektedir. Sac malzemeler, kapalı bir sistemde yüksek
sıcaklıklara kadar ısıtılıp koruyucu gaz atmosfer ortamında belirli basınçta argon
gazının sisteme verilmesi ile şekillendirilir (Şekil 2.2). Bu yöntem ile oda koşullarında
şekillendirilemeyen bir çok parça şekillendirilebilmektedir. Malzemeler yüksek
sıcaklıklar da şekillendirildiği için süneklikleri oldukça fazladır.
Süper plastik şekillendirme işleminde erkek kalıbın olmayışı bir avantaj olsa da
şekillendirme işleminin çok yavaş olması üretim sayısı fazla olan durumlarda maliyet ve
iş gücü kaybı açısından değerlendirildiğinde uygun değildir. Süper plastik şekillendirme
sonrası malzemelerde geri esneme ya da şekillendirilememe gibi problemler ile
karşılaşılmamaktadır.
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Şekil 2.2 Süperplastik şekillendirme [28]
Elektrik Akımı ile Isıtma Yöntemi‟nde Akım trafosundan gelen ve yüksek akımdan
dolayı ısı oluşturan düzenek, bakır elektrotlar aracılığı ile saca temas ettiği için
doğrudan ısıtma sistemi sayılmakta ve bu özelliği ile diğer yöntemlerden ayırmaktadır.
Elektrik akımı ile ısıtma yöntemi, sac malzeme üzerinden elektrik akımının geçirilmesi
ile birlikte malzemenin elektrik öz direncine bağlı olarak kısa sürede ısınmasını
sağlamaktır. Bu yöntem ile ısıtma yapmak için yüksek elektrik akımı gerekmektedir. Bu
akımı sağlamak için kaynak makinelerinde kullanılan sisteme benzer şekilde fakat daha
güçlü olan bir trafo kullanılmaktadır. Trafo sayesinde düşük voltajlı fakat yüksek akıma
sahip elektrik enerjisi sisteme verildiğinde, sac üzerinde herhangi bir direnç bağlantısı
olmadığı için yol olarak sac malzeme üzerinden geçmeye çalışır. Böylece akıma karşı
direnç gösteren (öz direncinden dolayı) malzeme ısınır. Bu işlem kısa sürede
gerçekleşmektedir. Isıtma işlemi için sistemin sac malzemeyi tutan kısmına çene
denmektedir. Bu çenelerin iki amacı vardır: Birinci amacı, sac malzemeyi iki ucundan
sisteme bağlamak, ikinci amacı da yüksek elektriksel iletkenlik özelliğinden bakırdan
olmalarından faydalanılarak sacın elektrikle ısınmasını sağlamaktır. Bu çeneler bir
hidrolik/pnömatik sistem ile kontrol edilerek sacı sıkıştırmaktadır. Sac malzemelerin
çeneler arasında düz durması ve temas etmesi çok önemlidir. Kullanılan
hidrolik/pnömatik sistemler ve trafodan çıkan akım değeri, ayrıca sistemin sıcaklık
kontrolü PLC kontrol ünitesi ile hassas bir şekilde kontrol edilebilmektedir.
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Şekil 2.3'te elektrik akımı ile ısıtma sistemi şematik olarak gösterilmiştir. Sistem bir
hidrolik pres etrafında toplanmaktadır.

Şekil 2.3 Elektrik akımı ile ısıtma yönteminin şematik gösterimi [29]
Malzemenin soğuma hızına göre şekillendirme hızı da çok büyük öneme sahiptir. Bu
nedenle pres zımbasının şekillendirme hızı örneğin, titanyum malzemeler için en az 20
mm/sn olmalıdır. Hız ile ilgili değerler, tez kapsamında yapılan ön denemeler ile
belirlenmiştir.
Şekil 2.3'te bir soğutma çevrimi görülmektedir. Bu yöntemle seri imalat yapılması ya da
sistemin aşırı ısınması halinde emniyetin sağlanması ve ısınmalardan kaynaklanan
hataların da giderilmesi için alt kalıba ve trafoya soğutma işlemi uygulanabilmektedir.
Ayrıca sistem hava ile de soğutulabilir. Bütün sistemin elektrik bağlantısı bir elektrik
panosundan kontrol edilmektedir.
Sıcaklık ve akımın ayarlanmasında güç kaynağı ile entegre olarak çalışan bir kontrol
ünitesi bulunmaktadır. Ünite, sacın elektik akımıyla ısıtılması ve yüksek sıcaklığın
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hassas olarak elde edilmesi için kullanılmaktadır. Yüksek akım ve düşük voltajda sacın
ısıtılmasını kontrol eder.
Sıcaklığın hassas olarak ölçülmesinde ise pirometre kullanılabilmektedir. Sistemin
sıcaklığı sürekli ölçülür ve bu değer PLC‟ye veri olarak girer. Sistem de bu veriyi
referans alarak çalışır. Sıcaklığın ölçümü için termokupullar ya da infrared
termometreler de kullanılabilir. Hassas ölçüm yapan cihazlar kullanılmalıdır. Sac
malzeme üzerindeki sıcaklık dağılımının homojen olup olmadığının ölçülmesi de büyük
öneme sahiptir.
Literatürde elektrikli ısıtma sistemi kullanılarak 1970‟li yılların başında yapılmış bazı
çalışmalara rastlanmıştır. Bu yöntemin teknik avantajları/dezavantajları, sınırlamaları ve
ekonomik yönleri ile ilgili olarak o dönemin şartlarına göre sıcak haddeleme yapılan
sistemlerde bu sistemin kullanılmasıyla enerji maliyetinin daha fazla olduğu
vurgulanmıştır [30-32]. Fakat günümüzde harcanan enerjinin yapılan iş zamanına göre
maliyeti değerlendirildiğinde, bu sistemin enerjiden kayıptan çok kazanç sağladığı
düşünülmektedir.
Literatürde elektrik akımı ile ısıtma sistemi kullanılarak sac şekillendirme
parametrelerini inceleyen güncel çok fazla çalışma bulunmamaktadır.
W. G. Karunasena [33], bir tez çalışması kapsamında elektrik ile ısıtma tekniğini
kullanarak, ince uzun sacların ısınıp soğuma karakteristiğini araştırarak, bağlı olduğu
parametrelerin etkilerini incelemiştir. Bir malzemenin hızlı ısınmasında, akım
yoğunluğunun, ortam şartlarının (sıcaklık, rüzgar ...) akımın geçtiği sacın kesit alanının
ve kesitinin çevresel uzunluğunun etkileri olduğunu kaydetmiştir. Bulgularına göre,
elektrik akımı ile direk ısıtılan bir malzemenin kesit çevresinin uzunluğunun kesit
alanına oranı büyüdükçe malzeme daha çabuk ısınır. Tez çalışmasında ayrıca, eğme ve
gerdirme testleri gerçekleştirerek yumuşak çelik (mild steel) ve paslanmaz çelik
malzemelerin mukavemet özelliklerindeki değişimleri teorik ve deneysel olarak
incelemiştir.

Buna

ek

olarak

sıcak

ve

soğuk

şekillendirme

kıyaslamaları

gerçekleştirmiştir. Sıcak şekillendirilen parçalarda azalan elastik enerjiden dolayı
malzemelerde geri esneme problemleri ortadan kalkmış, ayrıca derin çekilebilirlik ve
gerdirilebilirlik özelliklerinde artış görülmüştür.
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S. Maki ve arkadaşları [34], yüksek mukavemetli bir çift fazlı çelik türü olan
SPFC980Y için akım, ısıtma sıcaklığı, preste iki kalıp arasında malzemeyi soğutarak
sertleştirme (press quenching) ve sıcak presleme parametrelerinin şekillendirmeye
etkilerini mikroskobik incelemeler, sertlik ölçümleri, çekme testleri ve U kanalda
bükme testleri gerçekleştirilerek incelemişlerdir. Preste sertleştirme ve U kalıpta
şekillendirme sonucu malzemelerin çekme mukavemeti ve sertlik değerleri artmış,
özellikle 740 oC‟nin üzerindeki sıcaklıklarda geri esneme kaybolmuştur. Bir başka
çalışmalarında ise yine aynı malzemenin ılık ve sıcak şartlarda preste zımbalama
işleminin kesme yüzeylerindeki yüzey kalitesi ile ilgili bir çalışma gerçekleştirmişlerdir
[35]. Kesme kalıbı ile sac malzemeden 10 mm çapında dairesel bir boşluk elde
etmişlerdir. Kesme yüzeyindeki kırılma yüzeyi ile kayma yüzeyi arasındaki oranı
incelemişlerdir. Malzemeyi baskı plakası ile sıkıştırıp bakır pimler vasıtasıyla sadece
kesme yüzeyine yüksek miktarda akım gelecek şekilde deney düzeneği kurmuşlardır.
Sonuçta artan sıcaklıkla beraber kesme işlemi sırasında süneklik arttığı için kırılma
gecikmekte böylece kesme kenarındaki parlak yüzey derinliği artmaktadır.
K. Mori ve arkadaşları [36], farklı yüksek mukavemetli çelik türlerinin elektrik akımı
ile ısıtma yöntemi kullanarak şekillendirilebilirliğini içeren bir başka çalışma daha
gerçekleştirmişlerdir. Sıcak şekillendirmenin etkisiyle (Fotoğraf 2.2) geri esnemenin
azaldığı, şekillendirilebilme kabiliyetinin arttığı kaydedilmiştir. Ayrıca ısıtmadan
kaynaklanan

oksidasyonun

da

diğer

ısıtma

yöntemlerine

göre

kısa

sürede

ısınma/soğuma gerçekleştiği için daha az olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalardan elde
edilen sonuçlara göre elektrikli ısıtma sisteminin (resistance heating) sanayide gerçek
parça şekillendirme işlemlerinde kullanımının uygun olduğu vurgulanmıştır.
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Fotoğraf 2.2 Farklı sıcaklıklarda şekillendirilen sac malzemelerin geri esneme durumları
[36]
Elektrik akımı ile ısıtma konusunda yapılan bir tez çalışmasında O. Kurumahmut [37],
Usibor1500P çelik sac malzemelerin şekillendirilebilirlik özelliklerinin incelenmesi
amacıyla U kanal derin çekme, çift eksenli gerdirme ve kalıpta sertleştirme test
düzenekleri tasarlamış, fırında ve elektrikli ısıtma yöntemleri kullanarak gerçekleştirdiği
deneylerden sonra malzemelerdeki mekanik değişimleri incelemiştir. Fırında ısıtma ve
elektrik ile ısıtma operasyonlarının kullanılabilirliği hakkında kıyaslamalar yapmıştır.
Isıtılan malzemelerin sünekliğinin artması ve mukavemetinin düşmesinden dolayı
parçalarda şekillendirilebilme oldukça artmıştır. Sıcak şekillendirilen parçalara yapılan
bir dizi testte ise malzemelerin şekillendirme sonrasında sertliğin artmasına bağlı olarak
sünekliğinin azaldığı, dinamik darbe enerjisinde belirgin miktarda kayıp olduğu
gözlemlenmiş, ayrıca bu özellikler kalıba temas yüzeyinin şekline bağlı olarak,
malzemenin tabanında ve yan duvarlarında farklılıklar göstermiştir. Bu çıkarımlara ek
olarak elektrik akımı ile ısıtma sisteminin maliyet ve pratiklik açısından geleneksel
yöntemlere göre avantajlı bir yöntem olduğu vurgulanmış, elektrik akımının düzgün
iletimi ve sistemin tasarımı ile ilgili önerilerde bulunmuştur.
İ. Özcan tarafından yapılan benzer bir tez çalışmasında [38], 22MnB5 çelik sacları
fırında ve elektrik ile ısıtılarak, preste sertleştirme sonrası, numuneler üzerinde mikro
yapı ve mekanik karakterizasyon için; optik mikroskop ve sertlik ölçümleri, çekme ve
yüksek hızda darbe testleri yapılmak suretiyle değişimler incelenmiştir. Preste
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sertleştirme sonucu sert ve yüksek mukavemetli bir yapı oluşturulmuş, ayrıca ısıtma
yöntemleri arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir.
J. Yanagimoto ve Ryo Izumi [39], düşük şekillendirilmeye sahip yüksek mukavemetli
alaşımların sürekli elektrik rezistansı ile ısıtılması ile ilgili yaptıkları bir çalışmada,
yöntemin sürekli olarak elektrik akımı verilen ısıtma düzenekleri arasındaki bir hat
üzerinde ilerleyen sac malzemelerin ısıtılmasında bu yöntemin kullanılabileceğini
vurgulamışlardır (Şekil 2.4). Çalışmalarında akımın zamanla artışına ilişkin olarak,
akım değeri arttıkça ısınma süresinin azaldığını göstermişlerdir. Ayrıca elektriksel
dirençleri faklı olan malzemelerin elektriksel direnci yüksek olanın daha çabuk
ısındığını tespit etmişlerdir. CP2, Ti-6Al-4V, Inconel601, AISI304 malzemeleri
arasında en hızlı ısınma eğrisine sahip olan Ti-6Al-4V‟dir. Uygulanan akımın zamanla
ilişkisinin enerji maliyeti açısından önemine değinilmiştir. Aynı çalışmada farklı kesitli
Ti-6Al-4V çubuk malzeme elektrik akımı verilmiş bakır haddeler arasından geçirilerek
kırılma ve çatlak oluşmadan haddeleme yapılabilmiştir.

Şekil 2.4 Sürekli ısıtma sistemi [39]
Elektrik akımı ile ısıtma konusunda yapılan başka bir çalışmada ise [39], A357
alüminyum alaşımının açık kalıpta sıcak şekillendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Sistemde
bir hidrolik presin alt ve üst baskı noktalarına bakır plakalar yerleştirilmiş ve belirli
frekansta akım yollayarak alüminyum bilet ısıtılarak şekillendirilmiştir. Alüminyum
bilet ile bakır plakalar arasına herhangi bir plaka koymadıklarında düzgün bir ısı
dağılımı elde edememişlerdir. O yüzden bakır ile alüminyum arasına farklı ısıl dirence
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sahip plakalar koyarak şekillendirmeyi gerçekleştirmişlerdir. Uygulanan pres tonajı,
voltaj gibi parametrelerin etkisi ile ilgili denemeler gerçekleştirmişlerdir.
Sanayide çok yaygın kullanıma sahip olmayan artışlı şekillendirme (incremental
forming) olarak anılan bir yöntem mevcuttur. Bu yöntemde üç eksenli bir freze
tezgahına dişi/erkek kalıbın üzerine gerdirilerek bağlanan sac malzemeler dönme ve
ilerleme hareketi yapan yarı küresel uçlu kesici olmayan bir takım ile baskı uygulanarak
malzeme kalıp üzerine sıvanır. G. Fan ve arkadaşları [40], elektrik akımı ile ısıtma
yöntemi ile ısıttıkları sacı artışlı şekillendirme yöntemi kullanarak şekillendirmek üzere
bir düzenek tasarlamış ve oda sıcaklığında şekillendirilebilme kabiliyeti çok düşük olan
AZ31 magnezyum alaşımı ile, TiAl2Mn1.5 malzemeyi şekillendirmişlerdir.

Şekil 2.5. Robot kolu ile artışlı şekillendirme işlemi [26]
Şekil 2.5‟de görülen deney düzeneğinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında akımın,
takım yolunun optimum olması gerektiği gibi çıkarımlar yapılmış, şekillendirilmesi zor
olan parçaların bu yöntem ile şekillendirilmesinin uygun olduğunu vurgulamışlardır.
2.1 Elektrik Akımı İle Isıtma Yönteminin Teorik İncelenmesi
Elektrik akımı, I, bir iletkenin tüm kesitinden geçen yük akışını gösterir. İletkenin
içindeki noktalardaki yük akışı için vektörel bir nicelik olan J akım yoğunluğu
kullanılır. Bu büyüklük bir yüzeyden geçen elektrik alanla aynı doğrultudadır. Akım,
akım yoğunluğu cinsinden şöyle yazılabilir [6].
(2.1)
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alan vektörüdür ve yüzeye diktir. Eğer akım yoğunluğu yüzey boyunca her yerde
aynıysa ve

‟ya paralelse;

(2.2)

dır. A iletkenin akım geçen kesitinin alanıdır. İletken bir metale bir V potansiyel farkı
uygulandığında, iletkende bir I akımı oluşur. Belirli bir akım üretmek için gerekli
potansiyel farkının miktarı iletkenin o bölümünün direncine bağlıdır. Direnç (R);

(2.3)

olarak tanımlanır. Aslında direnç, iletkenin potansiyel fark uygulanan kısmının yük
akışına karşı koymasının bir ölçüsüdür. İletkenin bir kesitindeki akım, o kısma
uygulanan potansiyel fark ile doğru orantılıdır:

(2.4)
Direnç, V ve I‟dan bağımsızdır. Bir iletkenin herhangi bir kesitinin direnci; iletkenin
boyutlarına ve içeriğine bağlıdır. Direnç uzunlukla doğru, kesit alanıyla ters, ve direncin
malzemeye bağlılığı olan özdirenç ile doğru orantılıdır:

(2.5)

Burada ρ özdirençtir ve birimi Ohm-metre (Ω.m)‟dir. Her malzeme kendine özgü bir
özdirence sahiptir. Özdirenç malzemeye ve sıcaklığa bağlıdır ve malzemenin
iletkenliğinin tersi olarak da ifade edilir

(2.6)
Bir malzemenin öz direnci ne kadar yüksekse, iletkenliği o kadar azdır ve direnci de
yüksektir. Ohm kanunu akım yoğunluğu J ve elektrik alan cinsinden

(2.7)
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olarak da ifade edilebilir.
Birçok saf metalin özdirenci geniş bir sıcaklık aralığında sıcaklıkla hemen hemen
doğrusal olarak değişir.

(2.8)

Bu ifadedeki
özdirençtir ve

bir T0 sıcaklığındaki (bu sıcaklık genelde 20 oC olarak alınır)
ise herhangi bir T sıcaklığındaki özdirençtir.

ise özdirenç sıcaklık

katsayısı olarak bilinir. Direnç ile özdirencin ilişkisinden yararlanılarak

(2.9)
olarak yazılabilir. Tablo 1‟de bazı malzemelerin özdirenci ve sıcaklık katsayıları
verilmiştir. Literatürde titanyum ve alaşımlarının özdirenç sıcaklık katsayısı konusunda
çok fazla veriye rastlanmamıştır. Tablodaki değerler sadece bir kaynaktan alınmıştır.
Çizelge 2.1 Bazı malzemelerin özdirençleri ve özdirenç sıcaklık katsayıları
Malzeme

Özdirenç

Özdirenç sıcaklık katsayısı

(Ω.m)

(1/oC)

Demir

10 x 10-8

5 x 10-3

Bakır

1,7 x 10-8

3,90 x 10-3

Alüminyum

2,82 x 10-8

3,90 x 10-3

Titanyum

56 x 10-8

4x10-3

Ti-6Al-4V

171 x 10-8

4x10-3

Bilimsel bir çalışmada sistem adyabatik kabul edilerek akıma bağlı sıcaklık denklemi
verilmiştir.

(2.10)

Denklemde;
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T: Sıcaklık (oC/m)
R: Elektrik direnci (ohm)
I: Akımı (A)
w: Sacın genişliği (mm)
t: Sac kalınlığı (mm)
c: Özgül ısı (J/kg oC)
τ: Elektrik verme süresi (s)
ρ: Özgül ağırlık (kg/m3)
olarak ifade edilmektedir. İleriki çalışmalarda bu formüllerden yararlanılarak teorik
olarak uygulanan akımın süresine bağlı olarak sıcaklık hesaplanabilir.
2.2 Sıcak Şekillendirme Proses Tasarımı
2.2.1 Laboratuar ölçekli sıcak şekillendirme proses tasarımı
Tez çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla laboratuar ölçekli bir “Elektrik Akımı ile
Isıtma” deney düzeneği kurulmuştur. Düzenekte şekillendirme işlevi, Shimadzu
Autograph 100 kN çekme cihazına 60o V açılı bir kalıp ve ona uygun şekillendirme
zımbasının adapte edilmesiyle çekme cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sistemin
genel görüntüsü Fotoğraf 2.3‟de görülmektedir.
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Fotoğraf 2.3 Laboratuar ölçekli “Elektrik Akımı ile Isıtma” deney düzeneği

Fotoğraf 2.4 Kalıp ve pnömatik sistemin detayı
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Fotoğraf 2.5. Akım kaynağı ve kompresör detayı
Sistemin başlıca elemanları Fotoğraf 2.3-2.5‟te görüldüğü üzere;


Shimadzu Autograph 100 kN çekme cihazı



Şekillendirme kalıbı ve zımbası



Pnömatik sistem



Akım Kaynağı



Sıcaklık ölçer



Bilgisayar

elemanlarından oluşmaktadır. Çekme cihazı pres olarak şekillendirme işlemi için
kullanılmaktadır.

Şekillendirme

kalıbı

ve

zımbası

geri

esneme

denemeleri

gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Pnömatik sistem ise bakır elektrotlar arasına
sacın sıkıştırılıp istenen sıcaklığa gelindikten sonra akımı keserek sistemin elektrik
bağlantısını otomatik olarak kesmek, ayrıca sac ile bakırlar arasındaki homojen baskıyı
sağlamak için kullanılmaktadır. Akım kaynağı sisteme gerekli olan elektrik enerjisini
vermektedir. Akım kaynağı olarak 320 amper akım verebilen elektrot kaynak makinesi
kullanılmaktadır. Sıcaklık ölçerden ise anlık sıcaklık değeri okunabilmektedir.
Sistemdeki bilgisayar ise çekme cihazının şekillendirme hızı, kuvveti gibi değerlerin
ayarlanıp aynı zamanda anlık olarak kaydedilmesi işlevi görmektedir.
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Düzenek çekme cihazına adapte edildikten sonra deneylerin yapılışı şu şekildedir:


Sac malzeme bakır elektrotların arasına yerleştirilir.



Bilgisayardan şekillendirme hızı ve başlangıç referans mesafeleri girilir.



Sıcaklık ölçerin konumu ayarlanır.



Pnömatik sistem açılarak sac malzeme bakır elektrotların arasına sıkıştırılır.



Akım kaynağı önceden tespit edilen akım değerine ayarlanır ve çalıştırılır.



Anlık olarak okunan sıcaklık değerlerinden istenen sıcaklığa gelindiğinde akım
kaynağı kapatılarak pnömatik çeneler valf yardımıyla açılır.



Aynı anda şekillendirme işlemi başlar.



Malzemenin soğumasına müsaade etmeyecek bir hızda (1000 mm/dk)
şekillendirme işlemi gerçekleştirilir.



Şekillendirme zımbası kalıbın son noktasına geldikten sonra tekrar referans
mesafesine döner.



Malzemenin soğuması beklendikten sonra geri esneme ölçümü yapılır.

Bu düzenek kullanılarak 60o V kalıpta farklı zımbalarda geri esneme denemeleri
gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmaların sonuçları IV. Bölümde sunulmuştur. Kurulan
bu deney düzeneği, geliştirilmek istenen endüstriyel bir sistemin ön tasarım
çalışmalarından ortaya çıkmıştır. Elektrik akımı ile ısıtma konusundaki ilk çalışmalar bu
düzenekte gerçekleştirilmiş, olumlu sonuçların elde edilmesinden sonra endüstriyel
uygulamalar için yeni bir sistem geliştirilmiştir.
2.2.2 Endüstriyel ölçekli sıcak şekillendirme proses tasarımı
Laboratuar düzeneğinden elde edilen sonuçlardan sonra sistemin gerçek parçaların
şekillendirilmesinde kullanılabilirliği hakkında fikir sahibi olunmuştur. Buradan yola
çıkarak bir pres ve elektrik akımı ile ısıtma sistemi tasarlanarak imal edilmiştir. Sistem
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.‟de çalışır durumdadır. Sistem ile ilgili
iyileştirme çalışmaları ve fabrika imalat sürecine adaptasyon süreci devam etmektedir.
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Şekil 2.6 Tasarlanan (a) ve üretilen sistem (b) genel görüntüsü
Şekil 2.6‟da görülen pres 120 tonluk olup, 2300 x 1200 mm tabla boyu ve 800 mm koç
yüksekliğine sahiptir. Presin çalışma hızı maksimum 45 mm/sn olarak tasarlanmıştır.
Sıcak

şekillendirme

işlemlerinde

kuvvet

gerekesinimi

oda

sıcaklığındaki

şekillendirmeye göre az olduğu için 120 tonluk bir kuvvetin yeterli görülmüştür.
Endüstriyel parça denemelerinde de pres kuvvetinin yeterli olduğu denemelerden
anlaşılmıştır. Üretilen elektrik akımı ile ısıtma sisteminde sac malzeme ısıtılmakta fakat
kalıp ısıtılmamaktadır. Dolayısıyla istenen sıcaklığa ulaşıldığında akımın kesilmesinden
dolayı malzeme şekillendirilene kadar malzeme soğumaya devam etmekte ve ısı
kayıpları ortaya çıkmaktadır. Bu durum laboratuar ölçekli deney düzeneğinde de
aynıdır. Soğuma sorununun çözümü ise malzemeyi hızlı şekillendirmek suretiyle
aşılmıştır. Presin çalışma hızının 45 mm/sn seçilmesindeki temel neden budur.
Fotoğraf 2.6‟da ise prese bir form kalıbının bağlanmış hali detaylı olarak görülmektedir.
Kalıbın iki tarafında hareketli çenelere sahip, uçlarında 40 x 60 mm ebatlarında ve 1000
mm boyundaki bakır elektrotlar görülmektedir. Pnömatik sistemin kenarlarında ise dört
adet infrared termometre mevcuttur. Bu termometreler ısınan sacın sıcaklığının anlık
olarak ölçülmesinde kullanılmaktadır. Kameraların veri alma süresi 2 milisaniye olup
sistemin hızlı ısınma durumuna göre en uygun kamera tipidir. Piyasadaki çoğu sıcaklık
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ölçerin (termokupullar, termal kameralar, infrared termometreler) veri alma hızı
istenenden yavaş olduğu için, malzeme cihazların ölçüm alma zaman aralığından daha
hızlı ısındığından tamamen yanlış ölçmektedir. Ayrıca sıcaklığı arttıkça rengi değişen
malzemelerin de anlık sıcaklık değerlerinin ölçülmesinde piyasadaki çoğu sıcaklık ölçer
yanlış sonuç vermektedir. Bu durumda, malzemelerin sıcaklığını ölçen cihazın, ölçülen
malzemenin emissivite değerleri ile uyuşması gerekmektedir. Emissivite, nesnelerin
infrared enerjiyi yaymaları ile ilgili bir ölçüttür. Yayılan nerji miktarı cisimlerin
sıcaklığını ifade eder.

Fotoğraf 2.6 Şekillendirme kalıbı, pnömatik sistem, bakır elektrotlar ve sıcaklık ölçer
aygıtlar
Fotoğraf 2.7‟de ise, sistemde ısınan tek bölüm olan akım kaynak makinesinin bakır
elektrotlara elektriği iletmesinde kullanılan bakır kabloları soğutan bir soğutucu çevrim
görülmektedir. Bu sistem, bir pompa vasıtasıyla radyatörün soğuttuğu suyu bakır
kabloların etrafından geçirilmesiyle kabloları soğutur. Böylece akım kaynağının
sıcaklıktan etkilenerek arızaya geçme ihtimali ortadan kalkmış olur.
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Fotoğraf 2.7 Soğutma sistemi çevrimi
Fotoğraf 2.8 sistemin akımını sağlayan trafo ve akımın kontrol edildiği ünitesi
görülmektedir. 180 kVA‟lık bir güce sahip olan makinadan 4000 amper değerinde sabit
akım, dört farklı çevrim süresine göre elde edilerek sac malzemelerin ısıtılması
sağlanmaktadır. Bu dört farklı çevrim süresinin her biri belirli geometrik aralıklardaki
parçaların şekillendirilmesi için programlanmıştır ve bütün sistemi kontrol eden şekil
2.8‟deki arayüz programına aktarılmıştır. Fotoğraf 2.8 (b)‟de akım kaynağından çıkıp
bakır elektrotlara giden bakır kablolar görülmektedir.

Fotoğraf 2.8 (a) ve (b) Elektrik akım kaynağı
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Şekil 2.7 Sistem kontrol arayüzü
Şekil 2.7‟de görülen Delphi dilinde yazılan programla presin bütün davranışları ve sıcak
çalışma ile ilgili bütün işlem değişkenleri kontrol edilmektedir. Form verecek
şekillendirme kalıbı prese bağlandıktan sonra bütün ayarlamalar program kullanılarak
yapılır. Üst tablanın başlangıç referans mesafeleri belirlenir, malzemeye temas edene
kadar hızlı sonra daha yavaş, ya da istenilen tek hızda şekillendirme yapmak
mümkündür. Çalışma basıncı programdan ayarlanabilmektedir. Kalıbın şekillendirmeyi
tamamladıktan sonra basınç halinde en alt noktada bekleyebilmesi için ütüleme süresi
de mevcuttur. Şekillendirmenin yapılması istenen sıcaklık yine arayüz programına
girilmektedir.
Sıcak şekillendirme işlemi otomasyon sisteminin kontrolünde şu şekilde gerçekleşir.
Kalıp prese bağlandıktan sonra üst kalıp belirli bir referans değerine ayarlanır. Sac
malzeme pnömatik sistemin bağlı olduğu bakır elektrotlar arasına yerleştirilir. Arayüz
programından

başlangıç

referans

mesafesi,

iş

parçası

bırakma

mesafesi,

çalışmabasıncı/hızı, ütüleme zamanı, soğutma suyu devir daim hızı, istenilen sıcaklık
değeri, sacın büyüklüğüne göre akım kaynağının dört programından birinin seçilmesi
gibi parametreler giririlir. Daha sonra pres otomatik start konumuna alınır. Önce sacı
çeneler sıkıştırır ve ısınınca genleşmesinden kaynaklanan eğriliği telafi etmek için bir
miktar gerdirilir. Gerdirme işleminden sonra akım kaynağından akım verilmeye
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başlanır. Aynı anda infrared termometreler de sıcaklık ölçümü almaya başlar.
Termometrelerden gelen sıcaklık değerleri de anlık olarak arayüz programı tarafından
değerlendirilir ve istenen sıcaklığa gelinmesiyle birlikte ilk olarak akım kesilir,eş
zamanlı olarak çeneler açılır ve sac kalıp üzerine düzgün bir şekilde oturur. O esnada
şekillendirme işlemi de başlar. Kalıp en alt noktaya ulaştığına ütüleme süresi kadar
bekler ve işlem tamamlandıktan sonra tekrar referans mesafesine döner. Tasarımı ve
üretimi gerçekleştirilen bu sistem arayüze programı sayesinde etkin olarak
çalışmaktadır.
Tez kapsamında geliştirilen laboratuar ve endüstriyel ölçekli iki sistemde de sac
malzemelerin yüksek sıcaklıklarda şekillendirilmesi mümkündür. Bu iki sistemden
faydalanılarak gerçekleştirilen bir takım deneyler bölüm 3‟te sunulmuştur.
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BÖLÜM III
DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Önceki bölümlerde titanyum malzemeler hakkında genel bilgiler, ardından sıcak
şekillendirme yöntemleri ve elektrik akımı ile ısıtma sistemi ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Kurulan sistemlerin teknik detayları ve çalışma prensipleri anlatılmıştır. Bu bölümde ilk
olarak tez konusu malzemelerin mekanik özellikleri, çekme deneyi ve Ş.S.D deneyleri
yapılarak belirlenmiş ve malzemelerin şekillendirilebilme karakteristikleri ile ilgili
bilgiler bu testlerin sonuçlarına göre açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra tez
kapsamında yapılan şekillendirme deneylerinden bahsedilmiştir.
3.1 Malzemelerinin Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi
Tez kapsamında deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere saf ve alaşımlı olarak
özellikle havacılık sektöründe en çok kullanılan iki tür titanyum malzeme seçilmiştir.
Saf titanyum olarak CP2, alaşımlı titanyum olarak Ti64 seçilmiştir. Bu malzemelerin
kimyasal özellikleri sırasıyla Çizelge 3.1'de karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
Çizelge 3.1 Alaşımların % ağırlık olarak kimyasal kompozisyonları [41]
Malzeme

Al

V

Fe

O

N

C

H

Ti

Ti6Al4V

5,50-6,75

3,50-4,50

0,3

0,2

CP2

X

X

0,3

0,25 0,05 0,08 0,0015 Kalan

0,05 0,08 0,0015 Kalan

Birinci bölümde anlatıldığı üzere titanyum malzemelerde alaşım elementlerinin
etkisiyle mekanik davranışlar değişiklik göstermektedir. Örneğin, oksijen ve demir
oranı arttıkça malzemenin akma ve kopma mukavemeti artmakta buna karşılık olarak
ise süneklik azalmaktadır [42]. Ti64 malzemenin, CP2 malzemeye oranla dayanımı
daha yüksek olmasına rağmen şekillendirilebilirliği oldukça düşüktür. CP2 malzeme
şekillendirilebilirlik açısından bazı alüminyum ve çelik türü malzemelere yakın davranış
gösterse de dayanım açısından daha yüksek değerlere sahiptir.
Bu bölümde bu iki malzemenin mekanik özellikleri,
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1- Oda sıcaklığında farklı birim deformasyon oranlarında çekme deneyleri,
2- Farklı sıcaklıkta tek birim deformasyon oranında çekme deneyleri,
3- Oda sıcaklığında Ş.S.D deneyleri,
bakımından incelenmiştir.
3.1.1 Oda sıcaklığında farklı birim deformasyon oranlarında çekme deneyleri
Bu kapsamda 0,81mm kalınlığındaki CP2 ve Ti64 malzemeler Şekil 3.1‟de verilen
ölçülerde ASTM E8 [42] standardına göre ve su jeti ile kesilerek hazırlanmıştır. Çekme
deneyleri oda sıcaklığında ve farklı deformasyon oranlarında (0,00167-0,0083-0,04160,167-0,33) üç tekrarlı olarak; hadde yönüne 0o, 45o ve 90o doğrultularında hazırlanmış
numuneler ile gerçekleştirilmiştir. Bu birim deformasyon oranlarına denk gelen çekme
hızları sırasıyla 5-25-125-500-1000 mm/dk‟dır. Deneyler Shimadzu AG-IS 100 kN
kapasiteli çekme cihazında yapılmıştır. Birim deformasyon ölçümlerinde video tipi
ekstensometre kullanılmıştır. Video ekstensometre ile, çekme cihazına bağlanan
numunenin, deney esnasında uzaması ile birlikte mesafe değişimi ölçülmektedir.
Çekilen iki çizgi arasındaki ilk mesafe kamera tarafından belirlenir ve deney boyunca
istenen kadar değer bir bilgisayar programı aracılığıyla veri olarak kaydedilir. Böylece
uzamadaki değişim belirlenmiş olur. Şekilde görülen ölçüler mm‟dir.

Şekil 3.1 ASTM E8 standardına göre çekme deneyi numunesi geometrisi [42]
Bilgisayar programı aracılığıyla, kuvvet ve uzama değerleri kaydedildikten sonra
mühendislik gerilme-birim deformasyon ve gerçek gerilme-birim deformasyon
grafikleri oluşturulur. Bu grafikler oluşturulurken aşağıdaki denklemlerden faydalanılır.
Uzamadaki değişim ΔL (mm) olmak üzere,
ΔL=L-Lo

(3.1)

iken mühendislik birim uzaması,
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(3.2)
şeklinde hesaplanır. Malzemeyi koparmak için gereken kuvvet (F) ve numunenin ilk
kesit alanı(Ao) iken mühendislik gerilmesi ise,
(3.3)
şeklinde hesaplanır. Gerçek birim deformasyon ve gerçek gerilme için ise;
(3.4)
(3.5)
denklemlerinden faydalanılır.
Deneylerden elde edilen kuvvet-uzama verilerine göre yukarıda açıklandığı gibi
malzemelerin gerçek gerilme - gerçek birim deformasyon eğrileri grafiklendirilmiş,
veriler ile birlikte Ek 3.1-3.3‟te sunulmuştur. Mekanik özelliklerin birim deformasyon
oranına bağlı değişimi de Şekil 3.2-3.5‟te sunulmuştur.
1000

o

CP2-25 C

950
900
Gerçek gerilme (MPa)

850
800
750
700
650
600
550

o

o

450

o

0 Maks. ger.
o
45 Maks .ger.
o
90 Maks. ger.

0 Akma ger.
o
45 Akma ger.
o
90 Akma ger.

500

0 Muk. Kats.
o
45 Muk. Kats.
o
90 Muk. Kats.

400
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

-1

Gerçek birim deformasyon oranı (s )

Şekil 3.2 Hıza bağlı olarak gerilme değerlerinin değişimi (CP2)
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1400
o

Ti-6Al-4V-25 C

1350
Gerçek gerilme (MPa)

1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
900

o

850

o

o

0 Akma ger.
o
45 Akma ger.
o
90 Akma ger.

0 Maks. ger.
o
45 Maks .ger.
o
90 Maks. ger.

0 Muk. Kats.
o
45 Muk. Kats.
o
90 Muk. Kats.

0.05

0.15

0.25

800
0.00

0.10

0.20

0.30

0.35

-1

Gerçek birim deformasyon oranı(s )

Şekil 3.3 Malzemenin hıza bağlı olarak gerilme değerlerinin değişimi (Ti64)
Şekil 3.2 ve 3.3‟te görüldüğü üzere malzemelerin birim deformasyon oranı (çekme hızı)
arttıkça akma ve maksimum gerilme değerlerinde artış gözlemlenmektedir. Bu artış
belli bir deformasyon oranından sonra (0,0416 s-1) sabitlenmiştir. Bu davranış
malzemenin birim deformasyon oranına bağlı olarak pekleşme kabiliyetinin azalması ile
ilişkilendirilebilir (Şekil 3.4). Pekleşme mekanizması hıza bağlı olarak bir miktar
azalmıştır. Her iki malzemede de eğilim aynıdır. Hadde yönlerine göre de sonuçlar
paralellik göstermektedir. Mukavemet katsayısı değeri de bir miktar artış göstermiştir.
Fakat bu artış iki malzemede de düzenli değişim göstermemektedir.
Şekil 3.5‟te ise her iki malzemenin % uzaması birim deformasyon oranının artması ile
azalmaktadır. Malzemeyi koparmak için daha fazla kuvvetin uygulanmasından dolayı
ve buna bağlı olarakta akma ve kopma mukavemetinin artması ile birlikte uzamada
azalma olmaktadır.
CP2‟deki değişimler Ti64‟teki değişimlere oranla daha büyüktür. İki malzemenin
uzama değerleri ve mukavemet değerleri arasında büyük farklar mevcuttur.
Malzemelerde yöne bağlı olarak ise hadde yönüne 90o olan numunelerin gerilme
değerleri yüksek, bununla birlikte uzamalar hadde yönündeki numunelere göre
düşüktür. Genel olarak artan deformasyon oranı (çekme hızı) ile malzemelerde
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Pekleşme katsayısı (n)

şekillenme kabiliyeti düşmektedir.
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0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

-1

Birim deformasyon oranı (s )

Şekil 3.4 CP2 veTi64‟ün pekleşme davranışının hıza bağlı değişimi
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Şekil 3.5 CP2 veTi64‟ün uzamasının birim deformasyon oranına bağlı değişimi
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3.1.2 Farklı sıcaklıklarda tek hızda çekme deneyleri
Malzemelerin hıza duyarlılığı bir önceki çalışmada belirlenmiştir. Benzer şekilde farklı
sıcaklıklardaki davranışları da çekme deneyleri gerçekleştirilerek incelenmiştir.
Deneyler 25 mm/dk çekme hızında gerçekleştirilmiştir. Çizelge 3.2‟de deney
parametreleri verilmiştir.
Çizelge 3.2 Sıcak çekme deneyi parametreleri
Malzeme

Birim deformasyon
Oranı (s-1)

CP2
Ti-6Al-4V

0,0083

Sıcaklık (oC)
RT, 200, 400, 600
RT, 100, 300, 500, 700

Hadde yönü
0o, 45o, 90o

Çizelgedeki parametrelere göre malzemelerin mekanik davranışlarındaki değişim
incelenmiştir.
Grafiklerden görüldüğü üzere genel olarak sıcaklığın artmasıyla birlikte akma
gerilmeleri ve maksimum gerilme değerlerinde azalma gözlemlenmiştir. Buna karşılık
toplam uzamalarda önemli miktarda artış olmuştur. Karşılaştırmalı olarak çizdirilen
sıcak çekme deneyi grafikleri Ek 3.4‟te sunulmuştur.
CP2 malzemelerde 400 oC' ye kadar toplam uzamada önemli bir değişme olmazken 600
o

C'de uzamanın dikkate değer bir şekilde arttığı gözlemlenmiştir. Hadde yönlerine göre

de bu özellikler paralellik göstermektedir. Genel olarak süneklik artarken parçanın
mukavemeti azalmıştır. Malzemenin akma ve maksimum gerilmeleri ile orantılı olarak
daha düşük pres kuvvetleri ile malzeme şekillendirilebileceği sonucuna varılmaktadır.
Endüstriyel elektrikli ısıtma presi tasarlanırken 120 tonluk presin sistem için yeterli
olacağı kararı verilirken bu sonuçlar dikkate alınmıştır. Küçük tonajlı preslerle daha
hassas çalışma imkanı olduğu için düşük pres kuvvetinin yeterli olması proses açısından
avantaj olmaktadır.
Ti64 alaşımında 300 oC‟ ye kadar yapılan testlerde toplam uzamada önemli bir değişim
olmamaktadır. 300 oC‟ ye kadar akma noktasının düşmesine karşılık uzamada önemli
bir değişme olmaması daha yüksek sıcaklıklarda şekillendirme çalışmaları yapılması
gerektiğinin göstergesidir. 500 ve 700 oC‟de görülmüştür ki malzemenin süneklik
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özelliği düşük sıcaklıklara göre büyük oranda artmıştır. Oda sıcaklığından 300 oC
sıcaklığa kadar uzamada % 2-3 oranda bir azalma gözlemlense de malzemelerde sünek
kırılma gözlemlenmediği için bu uzama değerlerindeki azalmanın çok önemli olmadığı
düşünülmektedir. Bu davranış bütün hadde yönlerinde benzer şekilde görülmüştür. Elde
edilen sonuçlardan 500-700 oC arasında Ti64 alaşımlarının karmaşık geometriye sahip
olanlarının şekillendirilebileceği anlaşılmaktadır.
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Şekil 3.6 Akma gerilmesinin sıcaklıkla değişimi (CP2)
Ayrıca akma gerilmesi, maksimum gerilme ve toplam uzama değerlerinin yönlere bağlı
olarak sıcaklıkla değişimi grafiksel olarak Şekil 3.6-3.11‟de gösterilmiştir.
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Şekil 3.7 Maksimum gerilmenin
sıcaklıkla değişimi (CP2)
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Şekil 3.8 Toplam uzamanın sıcaklıkla değişimi (CP2)
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Şekil 3.9 Akma gerilmesinin sıcaklıkla değişimi (Ti64)
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Şekil 3.10 Maksimum gerilmesinin sıcaklıkla değişimi (Ti64)
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Şekil 3.11 Toplam uzamanın
sıcaklıkla değişimi (Ti64)

3.1.3 Şekillendirilebilme sınırlarının belirlenmesi
Özellikle karmaşık şekilli sac parçalar için şekillendirmenin doğru ve kesin sonuç
vermesi, deneme yanılma yöntemi ile zor ve zaman kaybettirici olduğundan,
malzemenin üretim koşullarındaki davranışını belirlemek amacıyla, şekillendirilebilme
sınır diyagramlarından faydalanılır.
Malzemenin farklı deformasyon durumlarında şekillendirilebilirlik sınırlarını büyük ve
küçük birim deformasyon oranları cinsinden ifade eden diyagram “Şekillendirilebilme
Sınır Diyagramı (ŞSD)” (Forming Limit Diagram, (FLD)) olarak adlandırılır [43].
İlk olarak Keeler ve Backofen tarafından bulunmuştur. 1965‟te Keeler tarafından
yayınlanmış bir makalede; eğer bir metal küçük çaplı daireler ile düzenli olarak
markalanır ve sonra iki eksenli gerilmeye maruz bırakılırsa, kırılma başlangıcında
büyük ve küçük yüzey gerilmeleri, şekil değiştirmiş dairelerin elipse dönüşmesiyle,
oluşan genişleme ve daralma bölgelerinin oranından (  1 ve  2 ) hesaplanır [44]. Burada
söylenmek istenilen, bilinen bir malzeme için bir sınır birim deformasyon grafiği şekil
değiştiren dairelerin uzayıp kısalma mesafelerinden anlaşılabileceğidir.

39

Şekil 3.12 Keeler‟ın sınır birim deformasyon eğrisi [44]
Şekil 3.12‟deki Keeler‟ın çalışmasından alınan grafikten elde edilen eğri, Keeler‟ın
laboratuar ve atölye ortamındaki kullandığı malzemelere (düşük karbonlu çelik, ticari
saf alüminyum, bakır ve pirinç) göre elde ettiği sonuçlarının birleşimini ifade eder.
Farklı malzemeler için incelendiğinde eğride farklılıklar olduğu görülür [44].
1968‟de ise Goodwin [44] de sınır birim deformasyonlar ile bir çalışmasında negatif
birim deformasyon bölgesini incelemiştir. (+  1 ve -  2 ). Sonra Keeler ve Goodwin‟in
diyagramları birleştirilerek Şekillendirme Sınır Diyagramı (Forming Limit Diagram,
FLD) ortaya çıkmıştır. (Şekil 3.13)

Şekil 3.13 Keeler ve Goodwin FLD grafiği [4]

40
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durumlarında

sac

malzemelerde en fazla ne kadar deformasyon yapılabilir sorusuna yanıt vermek için
oluşturulmuştur. Şekil 3.13‟de görüldüğü üzere FLD çizgilerinin alt ve üst tarafları
birbirinden ayrılmıştır. Eğrinin üstünde kalan alanda deformasyon oluşması durumunda
kırılma görülmektedir. Eğrinin altında kalan alan ise güvenli bölge olarak adlandırılır.
Grafik üzerinde iki FLD çizgisi vardır ki alttaki çizgi sınır FLD çizgisinin (üstteki)
averajı olarak nitelendirilen çizgidir. Bu averaj öteleme genelde FLD grafiklerinde
eğrinin %10‟u kadar aşağıya doğru olacak şekilde yapılmaktadır. Bu çizginin grafikte
alta doğru ötelenmesinin nedeni güvenli bölgeyi tam olarak tespit edebilmektir.
Diyagramda iki eğrinin arasında yer alan kısım ise biçimlendirmenin kritik olduğu
bölgeyi gösterir.

Diyagram, sınır deformasyon miktarlarını yatay ve düşey eksenler yardımıyla
vermektedir. Yatay eksen sac metalin üzerinde, sacın belli bir bölgesinde oluşan en
küçük yüzde birim deformasyonu, dikey eksen ise yine aynı bölgede birinciye dik
doğrultuda oluşan yüzde birim deformasyon miktarını göstermektedir. Eğrinin sol tarafı
tek eksenli çekme ve derin çekme bölgesini, sağ tarafı ise germe bölgesini
göstermektedir. Dikey eksen çevresi derin çekme ve germenin eşit ağırlıklı olduğu
bölgedir. Orta bölgede biçimlenebilirlik, diğer bölgelere oranla daha düşüktür.
Şekillendirilebilme sınır grafiğinin sağ tarafı daima pozitiftir. O bölgedeki uzama türü
gerdirme olduğu için  1 ve  2 değeri her zaman pozitiftir. Sağ tarafı ikiye bölen bir çizgi
vardır ki o çizgi de eşit iki eksenli gerilmeyi yani  1 =  2 olduğu durumu ifade eder. Bu
bölgedeki sınır çizgi yağlama gibi etkilerle yukarı çekilebilir. Bu şekilde daha fazla
şekillendirme imkânı oluşur.

FLD grafiklerinin orta ekseni ise düzlem birim deformasyon durumlarını ifade eder. Bu
eksende  1 yönünde değişme varken  2 ‟deki değişim sıfırdır [45].

FLD grafiklerinin sol tarafı, çekme ve basma durumlarını içerir.  2 değeri negatif
yönde genişlerken  1 değerinde ise daralma görülür. Bu derin çekme süreçlerinde
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görülen durumdur. Grafiğin sol tarafını bölen çizginin ise anlamı tek eksenli gerilme
durumudur ki  2 = -1/2.  1 değerindedir.

Şekil 3.14 Genelleştirilmiş ŞSD şeması [46]
Şekil 3.14‟te görüldüğü gibi şekillendirilebilme sınır diyagramları tek eksenli gerilme
hali (çekme), iki eksenli gerilme hali, düzlem birim deformasyon durumlarını
içermektedir.
Malzemelerin şekillendirilebilme sınır diyagramlarının (ŞSD/FLD) elde edilmesinde
MTS marka bilgisayar kontrollü test cihazı ve ASAME (Automated Strain Analysis and
Measurement Environment 4.1) görüntü analiz programı kullanılmıştır. Diyagramların
elde edilmesinde “Yarı Küresel Zımba Test Tekniği” kullanılmıştır. Test kuponlarının
geometrisi Şekil 3.15‟de gösterilmiştir Test kuponları üzerindeki deformasyon
miktarları, malzemeler üzerine serigrafi yöntemi ile uygulanan gridlerin şekillenmeden
önce ve şekillendikten sonraki durumları kıyaslanarak heasaplanır. Kıyaslama işlemi
ASAME

isimli

deformasyon

ölçüm

programı

gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 3.15 FLD test kuponlarının geometrileri [47]
Şekil 3.16‟da farklı gridleme yöntemlerinden örnekler verilmiştir.

Şekil 3.16 Farklı grid uygulama yöntemlerinden örnekler [48]
Şekillendirme sınır diyagramlarının elde edilmesi için yapılacak deneyler üç aşamadan
oluşmaktadır. Birinci aşamada şekillendirilecek olan malzemeler için gridleme işlemi
yapılmaktadır. İkinci aşamada, malzemeler yarı küresel zımba kullanılarak malzeme
üzerinde büzülme (necking) oluşuncaya kadar şekillendirilmektedir. Son aşamada
FLD‟nin oluşturulabilmesi için şekillendirilmiş malzemelerin yüzeyinde oluşan
deformasyonlar görüntü analiz sistemiyle ölçülmektedir.
Bu çalışma kapsamında kare gridler (square grid) tercih edilmiştir. Bu gridler serigrafi
denen bir yöntem ile sac üzerine işlenmiştir. Serigrafi yönteminde, işlenecek geometride
bir şablon hazırlanıp malzemelerin üzerine yerleştirilmektedir. Daha sonra özel
mürekkepler homojen olarak şablonun üzerinden sac üzerine aktarılır. FLD deneylerinin
gerçekleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus grid yapma işlemidir.
Deformasyon esnasında malzeme yüzeyinden kalkmaması oldukça önemli bir husustur.
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Mevcut ölçüm sisteminde bu durumlarla ilgili çözümler olmasına rağmen, bu çözümler
de ölçüm hassasiyetini olumsuz etkilemektedir.
Gridlenen titanyum saclar 25 mm/dk hızda şekillendirilmiştir. Presin görüntüsü
Fotoğraf 3.1‟de gösterilmiştir.

Fotoğraf 3.1 MTS metal şekillendirme presi
Numunelerin şekillendirilmesi için „Yarı Küresel Zımba Testi‟ (Hemispherical Punch
Test) olarak adlandırılan test uygulanmıştır. Gerdirerek şekillendirme prensibine
dayanan bu yöntemde, test kuponlarının geometrisinden dolayı tek eksenli deformasyon
durumundan, düzlem deformasyon durumuna, oradan da iki eksenli deformasyon
durumuna kadar maruz kalınan deformasyon türleri elde edilebilir. Böylece sac
levhaların preste şekillendirilmesi aşamasında malzeme üzerinde oluşabilecek bütün
deformasyon durumları ve bu durumlardaki sınırlar belirlenebilmektedir. Fotoğraf
3.2‟de kullanılan kalıplar gösterilmektedir. Şekilde görülen gerdirme kanalları;
süzdürme çubukları (draw bead) olarak da adlandırılmaktadırlar.
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Fotoğraf 3.2 MTS metal şekillendirme presinde kullanılan kalıplar
Fotoğraf 3.2‟de görülen alt ve üst kalıp arasına test kuponları sırasıyla yerleştirilerek
deneyler gerçekleştirilmiştir. Süzdürme çubukları malzemenin sıkışmasını sağlamak,
aynı zamanda kalıp boşluğundan içeriye doğru akmasını engelleyecek şekilde
tasarlanmıştır.
0,6 mm kalınlığında CP2 malzemelerin şekillendirilmesinde bu kalıplar kullanılmıştır.
Şekillendirmede iki parametre çok büyük öneme sahiptir. Birincisi, malzemenin kalıplar
arasında sıkışmasını sağlayan baskı kuvveti, ikincisi ise şekillendirme hızıdır. Baskı
plakası kuvveti olarak ince test kuponlarında 50 kN‟ luk baskı kuvveti kullanılmış,
kupon geometrisi büyüdükçe baskı kuvveti arttırılmış ve en fazla 200 kN kuvvet
uygulanmıştır. Şekillendirme hızı olarak literatüre uygun şekilde 25 mm/dk hız
uygulanmıştır. Sadece 100 mm genişlikteki numunelerde malzemenin dipten kırılmasını
önlemek için hız yüksek tutulmuştur. Bu numunelerde 200 mm/dk hız ile şekillendirme
yapılmıştır.
0,8 mm kalınlığındaki Ti64 malzemelerde ise farklı yöntemler izlenmiştir. Bu
malzemenin oda sıcaklığında şekillendirilmesi çok düşük olduğundan Fotoğraf 3.2‟de
görülen kalıplar kullanılamamıştır. Malzemenin şekillendirilmesinde yaşanan sorunlar
Fotoğraf 3.3 ve Fotoğraf 3.4‟te görülmektedir.
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Fotoğraf 3.3 Süzdürme çubukları bölgesinde kırılma

Fotoğraf 3.4 Buruşma oluşumu
Fotoğraf 3.3-3.4‟te görüldüğü üzere alaşımlı titanyum malzemede yırtılma ve buruşma
gibi şekillendirme hataları ile karşılaşılmıştır. Malzemenin şekillendirilebilirliği çok
düşük olduğu için bu malzemede mevcut kalıp ile şekillendirme yapılamamıştır. Baskı
plakası kuvveti fazla tutulduğunda deneyin başında baskı kuvvetinin etkisiyle hemen
kırılmaktadır. Baskı plakası kuvveti azaltıldığında ise malzeme buruşmakta ve kalıptan
içeri doğru akmaktadır. Bu da gerdirme işleminin yapılmasına engel olmuştur. Baskı
plakası kuvveti, şekillendirme hızı, yağlayıcı gibi proses parametreleri değiştirilerek
denemeler yapılmış fakat mevcut kalıpta şekillendirme mümkün olmamıştır. Bu
sorunlardan dolayı kalıplardaki gerdirmeyi sağlayan kanalları daha dar ve yüksekliği az
olan yeni alt ve üst kalıp seti yaptırılmıştır. Fakat bütün denemelere rağmen
malzemeden kaynaklı sebeplerden dolayı başarı elde edilememiştir.
Bir diğer denemede ise malzeme ile kalıplar arasına kırılmayı önlemek için kauçuktan
yapılmış ara plakalar yerleştirilmiştir. Bu plakalar Fotoğraf 3.5‟te görülmektedir. Fakat
malzeme çok sert ve sünekliği az olduğu için bu ara parçayı da yırtmıştır.
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Fotoğraf 3.5 Kauçuk ara eleman
Son olarak, malzemelerin şekillendirilmesi derin çekme kalıpları kullanarak yapılmıştır.
Bu kalıplarda süzdürme çubukları bulunmamaktadır. Üzerinde süzdürme çubukları
bulunmayan derin çekme üst kalıbının presin kapağına bağlanmış hali Fotoğraf 3.6‟da
görülmektedir. Sacın kayması, yüksek değerlerde baskı plakası kuvveti uygulanarak
önlenmiştir. 500 kN gibi yüksek bir baskı plakası kuvveti ile sıkıştırılarak 25 mm/dk
sabit hızda şekillendirilmiştir. Ti64 malzemenin oda sıcaklığındaki şekillendirilme
kabiliyeti düşük olduğu için, hangi strokta kırılacağı tahmin edilmesi zordur. Bu yüzden
öncelikle ilk test kuponun kırıldığı yükseklik tespit edilmiştir. Sonraki kuponlarda ise
kırılan kuponlar referans alınarak, kırılma yüksekliğine çok yakın bir değerde test
durdurulmuş ve ölçümler yapılmıştır.

Fotoğraf 3.6 Derin çekme üst kalıbı
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Deneyler en az dört tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. Şekillendirilen numunelerin
resimleri Fotoğraf 3.7‟de gösterilmiştir.

Fotoğraf 3.7 Şekillendirilen test kuponları
Numunelerin ölçülmesinde ASAME 4.1 yazılımı kullanılmıştır. Bu yazılım sayesinde
malzeme üzerindeki deformasyonlar ölçülebilmektedir. Kullanılan programın ara yüzü
ve ölçümü yapılmış numunelerden elde edilen deformasyonlara göre çizdirilmiş bir
FLD grafiği Şekil 3.17‟de görülmektedir.

Şekil 3.17 ASAME 4.1 ara yüzü ve örnek bir FLD grafiği
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Malzeme üzerinden görüntü işleme yöntemi ile elde edilen veriler, her bir test
kuponunun ölçümlerinden elde edilen verilerin ortalamaları alınarak oluşturulmuştur.
Böylece ölçümlerin hassasiyeti arttırılmaktadır.
Ölçümlerde ASAME görüntü işleme sisteminin “Target Model” referans küpü
kullanılmıştır. Bu modelde görüntü analiz işlemi; bir referans küpünün (target)
şekillendirilmiş malzeme üzerinden deformasyon ölçümü alınacak bölgeye yakın bir
yere yerleştirilmesinden sonra birkaç farklı açıdan fotoğraflarının çekilip programa
aktarılması ve analiz edilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Fotoğraf 3.8‟de şekillendirilmiş
sac, referans küpü ve deformasyon analizi yapılan bölge görülmektedir.

Fotoğraf 3.8 Şekillendirilmiş numunenin ölçülmesi
Deformasyon ölçümü yapılan alan belirlenirken literatürdeki iki kriter göz önüne
alınmıştır. Birinci kriter sünek malzemelerde, malzemenin kırılmadan önceki boyun
vermenin başladığı bölgenin yakınından ölçüm almak şeklindedir. İkinci kriter ise
bölgesel boyun vermenin oluştuğu bölgenin tam simetriğindeki bölgeden ölçüm
alınması ile gerçekleşmektedir [9]. Bu testler kapsamında, saf titanyumlarda ve Ti64
malzemelerde boyun verme bölgesinin karşısından alınan datalar kullanılmıştır.
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Şekil 3.18 CP2 ve Ti64 Şekillendirme sınır diyagramı
Şekil 3.18‟den görüldüğü gibi CP2 ve Ti64 arasında şekillendirilebilirlik açısından
büyük fark vardır. Ti64‟te %7‟lerde olan düzlem birim deformasyon durumu CP2‟de
%27 civarındadır. Bu grafiklerin altında kalan alan güvenli alan olarak kabul
edilmektedir. Ti64‟te deneyler yapılırken tam kırılma noktasında deney durdurulup
ölçüm yapıldığı için bu eğri aynı zamanda güvenli ŞSD olmaktadır. Her iki malzemenin
de tek eksenli şekillendirme bölgesinde en düşük küçük birim şekillendirme oranları
birbirlerine yakın değerler göstermiştir. Ayrıca elde edilen diyagramlara bakıldığında,
CP2 malzemenin, Ti64‟e göre iki eksenli şekillendirmeye daha uygun olduğu ve
görülmüştür. Genel olarak CP2 malzemenin şekillendirilebilme kabiliyeti Ti64
malzemesine oranla çok daha yüksek olup, tek eksenli deformasyondan iki eksenli
deformasyona geçiş bölgesinde şekillendirme oranları arasındaki fark yaklaşık %20‟lere
kadar ulaşmıştır.
3.2 Şekillendirme Çalışmaları
Tez kapsamında titanyum sac malzemelerin oda sıcaklığındaki şekillendirme
problemlerinin iyileştirilmesi amacıyla sıcak şekillendirme yöntemi önerilmiştir. Bu
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kapsamda bir dizi deney gerçekleştirilmiş ve sonuçları yorumlanmıştır. Deneysel
çalışmalar;


Fırında ısıtılarak V kalıpta bükme deneyi,



Elektrik akımı ile ısıtarak V kalıpta bükme deneyi,



Mikro yapı incelemeleri,



Endüstriyel parça şekillendirilmesi

testleri gerçekleştirilmiştir.
Deneylerde kullanılan CP2 ve Ti64 malzemelerin mekanik özellikleri hakkında Bölüm
3.1‟de bilgi verilmiştir. Genel olarak iki malzeme mukavemet ve şekillendirilebilirlik
açısından birbirinden çok farklıdır. Her iki malzemenin de yüksek geri esneme oranına
sahip olmasıyla birlikte, kendi aralarında kıyaslandığında oda sıcaklığında Ti64 daha az
şekillenebilme ve daha yüksek geri esneme oranına sahiptir. Malzemelerin sıcak çekme
deneylerinden elde edilen verilere göre malzemelerin her ikisinde de yüksek sıcaklıkta
akma

gerilmesi

düşmekte

ve

uzamalarında

büyük

artış

gözlemlenmektedir.

Literatürdeki bir çok çalışmada sıcaklık ile geri esnemenin azaldığı gözlemlenmiştir
[48-49].
3.2.1 Fırında ısıtılarak V kalıpta bükme deneyi
Bu deneyde CP2 titanyum malzemelerinin geri esneme davranışının sıcaklıkla değişimi
incelenmiştir. Deney sıcaklıkları, (RT~25), 50, 100, 150, 200, 250 ve 300 oC olarak
seçilmiştir. Titanyum ve alaşımlarında bu sıcaklıkların geri esneme probleminin
tamamen yok edilebilmesi için yeterli olmadığı bilinmektedir. Bu deneyler izotermal
ortamda sıcaklıkla birlikte geri esnemedeki azalma eğiliminin nasıl olduğunu görmek
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Deney fırının çıkabileceği en yüksek sıcaklık olmasından
dolayı son sıcaklık olarak 300 oC seçilmiştir.
Bu çalışmada 250 x 35x 0,8 mm ölçülerinde dikdörtgen kesitli CP2 test numuneleri,
büyük bir tabakadan hidrolik sac kesme makası vasıtasıyla istenen ölçüye getirilip
kenarlarındaki çapaklar da temizlendikten sonra hazır hale gelmiştir. Numunelerin uzun
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tarafı hadde yönü doğrultusundadır. Fotoğraf 3.9‟da görülen deney sistemi
kullanılmıştır.

Fotoğraf 3.9 Deney sistemi
60o açılı V şeklindeki bir kalıpta 20 mm burun radyuslu bir zımba ile 25 mm/dak sabit
hızda servo motor kontrollü bir zımba ile şekillendirme işlemi gerçekleştirilmiştir.
Şekillendirme presi olarak Shimadzu AG-IS 100kN çekme cihazı, kalıp ve zımba
aparatları

imal

edilip

eklenerek

kullanılmıştır.

Sistemin

fırını

ise

±

2oC

hassasiyetindedir. Deneyler en az iki kez tekrar edilmiş ve dataların ortalaması
alınmıştır. Numuneler ve sistem ayarlanan sıcaklık değerine geldiğinde izotermal
şartların

oluştuğuna

emin

olmak

için

on

dakika

beklenmiş

ve

deneyler

gerçekleştirilmiştir. İzotermal ortamda gerçekleştirilmesinden dolayı kalıbın genleşme
miktarı ile birlikte sac numunelere fazla kuvvetin gelmesini yani ezme etkisini
(bottoming effect) önlemek amacıyla değişen sıcaklık aralıklarında mesafe ayarı
yapılmıştır. Numunelerin ölçümünde Şekil 3.19‟da gösterilen açı ölçer kullanılmıştır.
Kalıp geometrisi üç noktalı eğme düzeneği gibi görünse de, kalıp şekillenen parça
kenarlarının düzlemsel olması ve açı ölçer ile kolay ölçülebilmesi için 60 o açılı olarak
tel erozyonda kesilerek imal edilmiştir. Şekillenmenin en son noktasında zımba
dipteyken malzeme kalıp ve zımba tam temas halindedir. Kalıbın tel erozyonda imal
edilme sebebi ise temasın tam olması ve açı değerinin hassas olmasını sağlamaktır.
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Şekil 3.19 Geri esneme değişimi ve açı ölçümü gösterimi
Kullanılan açı ölçer ±5 dakika ölçüm hassasiyetindedir. Ölçümler ±2o hassasiyetle
gerçekleştirilebilmiştir.
Çizelge 3.3 Açı ölçüm derğerleri
Sıcaklık (oC)

Açı (Derece)

25_1

111.09

25_1

112.34

50_1

110.92

50_2

111.25

100_1

105

100_2

103.92

150_1

96.42

150_2

94.09

200_1

88.84

200_2

88.42

250_1

84.59

250_2

86.84

300_1

79.42

300_2

79.67

Ortalama

Δɸ

111.715

51.715

111.085

51.085

104.46

44.46

95.255

35.255

88.63

28.63

85.715

25.715

79.545

19.545
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5
0
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o

Sıcaklık ( C)

Şekil 3.20 Geri esneme sıcaklık ilişkisi
Kaydedilen açı değerleri Çizelge 3.3‟de verilmiştir. Çizelgede ve şekil 3.19‟da verilen
değerler (ΔΦ), şekillendirilen numunenin 60o‟ye gelmesi için gereken açı değeridir.
Sıcaklığın artmasıyla birlikte azalan elastik enerji sonucu CP2 malzemelerde geri
esneme azalma göstermiştir. Bölüm 3.1‟de çekme deneylerinden elde edilen
grafiklerden sıcaklık ile elastik enerjinin azaldığı açıkça belirtilmiştir. Grafikten
görüldüğü üzere malzemedeki geri esneme iyileşmesi sıcaklıkla birlikte doğrusal bir
azalma göstermiştir. Bu azalma doğrusal bir denklem ile,
ΔΦ = -0,124xT+55,576

3.6

ifade edilebilmektedir. Bu denkleme göre 441 oC ve üstündeki sıcaklıklarda bu deney
şartlarında geri esnemenin probleminin ortadan kalkacağı söylenebilir. Deney
düzeneğinin sıcaklık sınırları uygun olmadığı için 441 oC denenememiştir. Fakat
deneylerdeki hassasiyet ve grafikte doğrusal yönelim böyle olacağını işaret etmektedir.
3.2.2 Elektrik akımı ile ısıtarak V kalıpta bükme deneyi
Bu çalışmada, fırında ısıtılarak şekillendirilen titanyum malzemelerin daha yüksek
sıcaklıktaki geri esneme davranışları incelenmiştir. CP2 ve Ti64 malzemeler için
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2.

deneyler

Bölüm‟de

açıklanan

laboratuar

ölçekli

deneysel

düzenekte

gerçekleştirilmiştir. Kullanılan malzemelerin ölçüleri 0.8 x 40 x 320 mm‟dir. Deneyde
numunelerin, 200±5 Amper değerinde elektrik akımı ile ısıtılarak istenen sıcaklığa
gelmeleri sağlanmıştır. Sıcaklık ölçümü için OPTRIS CT2M marka hassas infrared
termometre kullanılmıştır. Şekillendirme için Şekil 3.19‟da gösterilen kalıp ve zımba
seti

kullanılmıştır.

Deneydeki

ortam

izotermal

olmadığı

için

malzemelerin

şekillenirkenki ısı kaybını önlemek amacıyla 1000 mm/dk şekillendirme hızı seçilmiştir.

o

Sıcaklık (C)

Fotoğraf 3.10 Yüksek sıcaklıkta şekillendirilmiş deney numunesi
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Şekil 3.21 Malzemelerin soğuma eğrileri
Şekil 3.21‟e göre malzemelerin havada soğuma eğrileri birbirine benzerlik
göstermektedir. Grafiklerin eğimlerinden malzemelerin saniyede kaç derece soğuduğu
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belirlenmiştir. Buna göre CP2 malzeme 8,82 oC/sn, Ti64 malzeme ise 11,2 oC/sn
soğuma hızına sahiptir. Deney süresi yaklaşık 5 saniye olduğundan numuneler
şekillenme sonuna kadar CP2 malzemeler ortalama 45 oC, Ti64 ise 60 oC sıcaklık
kaybına uğramaktadırlar. Bu malzemelerde faklı sıcaklıklardaki geri esneme
değerlerindeki değişimin görülmesi amacıyla;
CP2 için 500-550-600-650 oC
Ti6Al4V için 600-650-700-750oC
sıcaklıklarında denemeler gerçekleştirilmiştir. Her sıcaklıkta en az iki numune
denenerek gerçekleştirilen deneylerdeki geri esneme ölçümleri Şekil 3.19‟daki açı ölçer

Geri esneme açısı ( 

ile gerçekleştirilmiş, verilerin ortalaması alınarak değerler bulunmuştur.
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Şekil 3.22 CP2 ve Ti64 geri esneme açı değişimi
Şekil de görüldüğü gibi 650 oC‟ye ısıtılıp soğurken şekillendirilen malzemelerin geri
esneme değerlerinde büyük oranda iyileşme sağlanmıştır. CP2‟de geri esneme
neredeyse yok olmuşken, Ti64‟te ise malzeme 73o‟den 16,35o‟ye kadar geri esnemede
iyileşme olmuştur. Ti64 malzemesinde geri esnemenin yok olması için malzeme daha
yüksek sıcaklıklara ısıtılabilir. Malzeme şekillenirken aynı zamanda soğuduğu için, geri
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esnemeyi önlemenin yolu, daha hızlı şekillendirmek ya da sistemi izotermal bir ortamın
içerisine almak çözüm olarak sunulabilir.
3.2.3 Mikro yapı incelemeleri
Bu çalışma laboratuar ölçekli deney düzeneğinde şekillendirilen numunelerden alınan
örnekler ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı malzemenin mirko düzeydeki
değişimi ile ilgili genel fikir edinmektir. Detaylı bir inceleme gerçekleştirilmeden tek
büyüklükteki görüntülerden farklı durumlara göre kıyaslamalar gerçekleştirilmiştir. CP2
ve Ti64 malzemeler için sırasıyla
 Başlangıç durumdaki iç yapıları,
 Isıtılıp soğutulduktan sonraki iç yapıları,
 Isıtılmadan ve ısıtılıp şekillendirdikten sonraki iç yapıları,
incelenerek malzemelerde ısıtmanın etkisiyle mikroyapısal değişim olup olmadığı
gözlemlenmiştir. İlk olarak işlem görmemiş numunenin mikro yapısına bakılmış ve
referans olarak kullanılmıştır. Daha sonra numuneler belirli sıcaklıklara ısıtılmış ve
soğuduktan sonra mikro yapılarına bakılmış, son olarak bir önceki deneysel çalışmada
şekillendirilen numunelerin uç noktasından (burun bölgesi) örnekler kesilerek
numuneler hazırlanmıştır.
Numuneler hazırlanırken Epoksi resin içine alınmış numunelerin resimleri Fotoğraf
3.11‟de gösterilmiştir.

Fotoğraf 3.11 Epoksi resin içine alınmış numuneler
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Soğuk kalıplama yöntemi kullanılarak epoksi resin ile kalıplanan numunelerin
mikroyapılarını gözlemleyebilmek için kesme, zımparalama, parlatma, dağlama gibi bir
takım metalografik işlemlere tabi tutulmuştur. Daha sonra açığa çıkan mikroyapıların
optik mikroskop ile fotoğrafları çekilmiştir.
Numunelerin zımparalanması silisyum karbür (SiC) taneleri ve magnetit tozu içeren
zımpara kağıtlarıyla yapılmıştır. Numuneler 320 gridlik zımpara kağıdından başlanarak,
4000 gride kadar kabadan inceye doğru kademeli olarak zımparalanmıştır. Numuneler
zımparalanırken parlatma cihazının disklerine farklı tane büyüklüklerine sahip
zımparalar takılarak numunenin homojen teması sağlanmış ve ısınmasını engellemek
için cihazın su modu açılarak numunelere sulu zımparalama yapılmıştır.
Numuneleri parlatmak için, dönüş hızı ve basınç değeri ayarlanabilen parlatma
cihazının disklerine uygun parlatma kumaşları yerleştirdikten sonra farklı tane
büyüklüğüne sahip elmas süspansiyonlar (3 m, 1 m) kullanıldı. Parlatma sırasında
her bir elmas süspansiyon için ayrı metal diskler üzerine yapıştırılmış parlatma
kumaşları ve numune ile parlatma kumaşı arasında yumuşak bir temas sağlamak ve nem
miktarını ayarlamak amacıyla birlikte yağlayıcı uygulanmıştır. Parlatma sırasında disk
dönerken nem azaldıkça, numune yüzeyine parlatıcı çözeltiler yapışabilmekte ve
yüzeyde leke oluşabilmektedir. Disk üzerindeki kumaşın kurumaması için zaman zaman
çözelti veya yağlayıcı ilave edilerek parlatma işlemindeki numunenin yüzeyinde iz
kalmamasına özen gösterilmiştir.
Parlatma işlemi tamamlanan numunenin yapısının optik mikroskopta açığa çıkması için
numunelerin uygun dağlayıcılar ile dağlanması gerekmektedir. Dağlama için 2ml HF
asidi, 5ml H202 (Hidrojen peroksit) ve 100ml su kullanılarak 60 sn dağlandı. Dağlama
işlemleri tamamlanan numunelerden elde edilen fotoğraflar, Fotoğraf 3.12 - 3.13‟de
görülmektedir.
Fotoğraf 3.12‟de verilen görüntüler 50X büyütülerek elde edilmiştir. Tane yapıları
incelenmiş ve karşılaştırmalarda malzemenin ilk hali referans alınmıştır.
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a)

c)

20µm

b)

d)

20µm

20µm

20µm

Fotoğraf 3.12 CP2 malzemenin iç yapı görüntüleri 50X a) işlem görmemiş b)Oda
sıcaklığında şekillendirilmiş c) 600 oC‟ye ısıtılmış ve soğutulmuş d) 600 oC‟ye ısıtılmış
ve şekillendirilmiş
Fotoğraf 3.12‟den esas faz olan alfa fazı taneleri beyaz renkte, Siyah renkte damarlar
halinde tane sınırlarında ise beta fazı bulunduğu görülmektedir . Oda sıcaklığında alfa
fazında olan saf titanyum alaşımlarında az da olsa beta fazının görülmesinin sebebi
alaşımın içinde küçük oranda bulunan oksijen ve demir elementleridir [50]. Saf
titanyum alaşımlarında tane sınırlarında görülen oksijen ve demir gibi elementler
malzemenin

mukavemetini

arttırmaktadırlar.
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600

o

C‟ye

ısıtılan

numunelerin

fotoğraflarındaki alfa tanecikleri eş eksenli olarak dağılım göstermektedir. CP2 için
karşılaştırmalı olarak yapılan bu çalışmada a ve c fotoğraflarındaki numuneler
ısınmanın etkisini kıyaslamak için kullanılabilir. Bu iki fotoğrafta (a ve c) benzer
görüntülerin elde edilmesi malzemelerde büyük bir değişimin olmadığının göstergesidir.
Bunun sebepleri, ısıtma süresinin çok kısa olması, faz dönüşümünün gerçekleşeceği
sıcaklığa kadar malzemenin ısıtlmaması, ısıtılan sıcaklıkta tavlamanın gerçekleşmesi
için gereken süre kadar beklenmemesi şeklinde yorumlanabilir. Fotoğraf 3.12 (b ve d)
şekillendirilmiş numunelerin üzerinden alınan örneklerden çekilen fotoğrafları
içermektedir. Genel olarak bu iki fotoğrafta da tane büyüklükleri ve dağılımı benzer
boyuttadır. Bunun sebebi, yapılan deneyde malzemelerin çok fazla plastik
deformasyona uğramamasıdır. V bükme deneyinde malzemeler en çok burun
bölgesinde düzlem birim deformasyon şekil değişimine maruz kalmaktadır. Bu
durumda da plastik deformasyon oranı fazla değildir. Dolayısıyla “b ve d” deki değişim
“a ve c” deki değişime benzerdir ve alınan görüntüler hemen hemen aynıdır.

Şekil 3.23 Ti64 alaşımına ait çeşitli soğuma hızlarında oluşan iç yapılar [50]
Fotoğraf 3.13‟te görüldüğü gibi beta dönüşüm sıcaklığının (Ti64 için 1000 ±10 oC) çok
altında olan 700oC‟ye kadar ısıtılmış Ti64 malzemelerin havada soğutulmasıyla beta
fazı alfa matris fazı içinde oluşmuştur. Koyu bölgeler beta fazını, açık renkli bölgeler
ise alfa fazını simgelemektedir. Sonuçlar, literatürde yapılan benzer bir çalışmadan [50]
elde edilen sonuçlara paralellik göstermektedir (a ve c için). Kıyaslanan literatür
çalışmasında Ti64 malzeme 750oC‟ye kadar ısıtılmış, fırın ortamında ve havada
soğutma gerçekleştirilerek beta fazının ve alfa fazının dağılımı optik mikroskop ile
incelenmiştir. Fırında kontrollü soğutmada havada soğutmaya oranla beta fazının alfa
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fazı içinde dağılımı daha düzgün gerçekleşmiş, böylece nispeten yumuşak ve
işlenebilirliği yüksek bir malzeme elde edilmiştir.

a)

c)

10µm

b)

d)

10µm

10µm

10µm

Fotoğraf 3.13 Ti64 malzemenin iç yapı görüntüleri 100X a) işlem görmemiş b)Oda
sıcaklığında şekillendirilmiş c) 700 oC‟ye ısıtılmış ve soğutulmuş d) 700 oC‟ye ısıtılmış
ve şekillendirilmiş
CP2‟de olduğu gibi bu malzeme için oda şartlarında ve ısıtılarak şekillendirilen
numunelerden alınan örneklerden elde edilen bulguları benzerlik göstermektedir. Bunun
sebebi de yine malzemede oluşan deformasyonun küçük miktarda oluşudur.
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Genel olarak değerlendirildiğinde sonuçların mekanik özelliklere etkisinin olumsuz
yönde olduğu düşünülmemektedir. Bulgulardan yola çıkılarak havacılık için çok önemli
olan iki malzemede de “Elektrik Akımı ile Isıtma” tekniğinin müsaade edilen sıcaklık
aralıklarında (CP2 için 510-620oC ; Ti64 650- 780oC) kullanımının uygun olduğu
düşünülmektedir.
Mikro yapı ile ilgili yüzeysel olarak yapılan bu çalışma, Şekil 3.23‟teki sıcaklık,
soğuma şekli ve zamanı gibi faktörlerde dikkate alınarak daha detaylandırılmalı ve
çalışma derinleştirilerek elde edilen sonuçlardan emin olunmaladır. İleride bu şekilde
bir çalışmanın gerçekleştirilmesi bu tez kapsamında elde edilen sonuçlara göre hedef
olarak belirlenmiştir.
3.2.4 Endüstriyel parça şekillendirilmesi
Elektrik akımı ile ısıtma sistemi ile ilgili yapılan laboratuar ölçekli denemelerden sonra
Endüstriyel sistem üzerinde bir takım denemeler gerçekleştirilmiştir. Kurulan sistemde
belirli sıcaklıklara parçalar ısıtılarak şekillendirilebilirlik açısından değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada TAI bünyesinde kurulumu tamamlanan elektrik akımıyla ısıtma yapan
preste 0,6 mm kalınlığındaki saf titanyum (CP) sac malzemesi şekillendirilmiştir.
Malzemenin preste ısıtılması Fotoğraf 3.14‟te gösterilmiştir. Sac malzemeler 600, 650,
ve 680 oC sıcaklıklara ısıtılıp şekillendirilmiştir. İlgili sıcaklıklara ulaşıldığında ısıtma
durdurulmuş ve sac malzeme çok hızlı bir şekilde şekillendirilmiştir. Bu malzeme için
tavsiye edilen sıcak şekillendirme sıcaklık aralığı 510-620 oC‟dir. Şekillendirilen
parçanın görüntüsü de Fotoğraf 3.15‟de gösterilmiştir.
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Fotoğraf 3.14 Isıtılan CP titanyum sac malzeme

Fotoğraf 3.15 CP titanyum sac malzemeden üretilmiş gerçek parça

Fotoğraf 3.16 Sıcak şekillendirilmiş parça (kalıbın üstünde)
Deneyler sonunda oda şartlarında şekillendirilen parçalara göre parçanın kontürünün ve
flanş bölgelerindeki geri esneme sorunlarının üç sıcaklık değerinde de ortadan kalktığı
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tespit edilmiştir. Şekillendirilebilme açısından ısıtmanın etkisi büyük oranda iyileşme
sağlamıştır.
Çalışmanın ikinci aşamasında laboratuar ölçekli deneylerdeki numunelere yapılan
mikro yapı incelemeleri, preste şekillenen parça üzerinden numune kesilerek
tekrarlanmış, sıcaklığa bağlı olarak tane boyutunun değişip değişmediği veya faz
dönüşümünün olup olmadığının belirlenmesi prosesin uygulanabilirliği açısından çok
büyük öneme sahip olduğundan tekrar incelenmiştir. Numuneler epoksi resin içine
alınarak, önceki deneylerdeki kesme dağlama zımparalama prosedürlerinin aynısı
tekrarlanmış, 50X büyütme altında tane boyutları incelenmiştir. Şekil 3.39‟da 600, Şekil
3.40‟da 650 ve Şekil 3.41‟de 680 oC‟deki görüntüler verilmiştir.

20µm
Fotoğraf 3.17 600 oC‟deki iç yapı görüntüsü (50X)

20µm
Fotoğraf 3.18 650 oC‟deki iç yapı görüntüsü (50X)
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20µm
Fotoğraf 3.19 680 oC‟deki iç yapı görüntüsü (50X)
Bu sıcaklıklardan 600 oC hariç diğer sıcaklıklar tavsiye edilen sıcak şekillendirme
sıcaklığının üzerindedir. Yüksek sıcaklıkta inceleme yapılmasının sebebi malzeme
üzerinde homojen sıcaklık sağlanamadığı durumlarda da iç yapının nasıl değişeceğini
tespit etmektir. Fotoğraf 3.17-3.fotoğrafların birbirine benzer olduğu görülmektedir.
Başka bir çalışmada ise 1100 mm x 130 mm x 1 mm boyutlarında 7 tabaka CP2 ve Ti64
sac kullanılmıştır. Öncelikle Ti64malzemelerden bir tanesi ısıtılmadan şekillendirilmiş,
daha sonra akım yükseltilerek farklı sıcaklıklarda denemeler gerçekleştirilmiştir. Oda
sıcaklığında şekillendirilen Ti64 sac şekillendirme esnasında kırılmış, fakat ısıtılarak
preslenen alaşımlarda kırılma olmamış ve artan sıcaklıkla beraber şekillendirme
kabiliyetinde iyileşme görülmüştür. Fotoğraf 3.20 oda sıcaklığında ve ısıtılarak
şekillendirilen iki parçanın resimleri verilmiştir.

Fotoğraf 3.20 Sıcak ve soğuk şekillendirilen parçaların resimleri
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Fotoğraf 3.21 Ti64 sacların detaylı görünüşleri
Parçaların şekillendirilmesinde 500 oC'den 800 oC'ye kadar olan sıcaklıklarda altışar
deneme

yapılmıştır.

Sıcaklık

denemelerinin

yanı

sıra

kalıbın

soğutulup

soğutulmamasının etkileri de incelenmiştir. Genel olarak kalıbın soğutulmaması
durumunda malzemenin soğumasını engellediğinden parça kalitesinin daha iyi olduğu
sonucuna varılmıştır. Özellikle sac kalıplar arasında sıkıştırılıp yaklaşık 30 saniye
bekletildikten sonra çok iyi sonuçlar elde edilmiştir.
Ti64 için yapılan çalışmalar aynı şekilde CP2 malzemeler için de gerçekleştirilmiştir.
CP2 malzemelerde oda sıcaklığında yapılan denemede kırılma gözlenmemiştir. Fakat
parça kalıptan çıktıktan sonra büyük oranda çarpılmıştır. Bilindiği üzere Ti64'te yaşanan
sorunlar CP2‟de yaşanmamaktadır. CP2 sacların oda sıcaklığındaki şekillendirme
kabiliyetleri bir çok geometri için yeterli düzeydedir.
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BÖLÜM IV
SONUÇLAR
4.1 Deneysel Çalışmalardan Elde Edilen Sonuçlar
Havacılık sektöründe büyük öneme ve yüksek oranda kullanıma sahip olan titanyum sac
malzemelerin şekillendirilebilme kabiliyetlerinin iyileştirilmesi hakkında hazırlanan tez
çalışmasının ilk bölümünde, titanyumun genel özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir.
Alaşım elementlerinin malzeme üzerindeki etkileri ve bunların mekanik özellikleri nasıl
değiştirdiğine değinilmiştir. Genel olarak alaşım elementleri titanyum malzemelerin faz
dönüşüm sıcaklıklarını değiştirirler. Bazı alaşımlar faz dönüşüm sıcaklığını değiştirirken
malzemenin mukavemetin arttırırken, bazı elementler de faz dönüşüm sıcaklıklarını oda
sıcaklığına kadar düşürürler. Katılan alaşım elementinin türü ve miktarına göre
titanyumun mekanik, kimyasal ve fiziksel özellikleri değişim gösterir.
Tezin ikinci bölümünde sıcak şekillendirme türleri ile ilgili sınıflandırma yapılmıştır.
Sınıflandırma malzemeyi ısıtan kaynağın direk temas edip etmemesine göre doğrudan
ve dolaylı sıcak şekillendirme olarak yapılmıştır. Elektrik akımı ile ısıtma sisteminde
ısının sağlandığı kaynak olan elektrik akımı direk olarak sac üzerinden geçtiği için
doğrudan sıcak şekillendirme sınıfına dahil edilmiştir. Ayrıca literatürde elektrik akımı
ile ısıtma yönteminin kullandığı farklı uygulamalara yer verilmiş, bu konudaki
çalışmalar bu bölümde derlenmiştir. Derlenen çalışmalarda elektrik akımının sac
şekillendirme başta olmak üzere haddeleme, dövme, artışlı şekillendirme gibi üretim
yöntemlerine uyarlanabileceği görülmüştür. Elektrik akımı ile ısıtma yönteminde
malzemelerin elektriksel dirençlerinden faydalanıldığı için, özellikle çelik ve titanyum
gibi malzemelerin kullanımına uygun olduğu vurgulanmıştır. Sistemde kullanılan
malzemelerin elektriği ileten bir elemandan çok elektrik iletimine direnç gösteren
özellikte olması gerekmektedir. Literatür çalışmasına ek olarak akım-voltaj-kesit alanı
ile ilgili teorik bilgilere yer verilmiştir. İletken malzemelere bir potansiyel fark
uygulandığında malzemede bir I akımı oluşur. İletkenin direncine bağlı olarak malzeme
akımın geçmesine karşı koyar ve bu sırada ısınma gerçekleşir. Malzemelerdeki
ısınmanın seviyesi ise malzemelerin öz dirençleri ile doğru orantılıdır. Öz direnci
yüksek olan bir malzemenin iletkenliği o derecede azdır, bu özellik sayesinde öz direnci
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yüksek olan malzemeler daha iyi ısınırlar. Bölüm 2‟de ayrıca tez çalışmaları için
tasarlanıp üretilen iki sistemin çalışma prensibi anlatılmıştır. Laboratuar ölçekli
deneysel düzenek üzerinden sanayi uygulamaları için bir sistem geliştirilmiştir.
Bölüm 3‟te ise CP2 ve Ti64 malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla
çekme testleri ve ŞSD testleri gerçekleştirilmiştir. Çekme deneyleri farklı hızda ve
sıcaklıklarda ve 3 farklı hadde yönündeki malzemelerle gerçekleştirilmiştir. Farklı hızda
çekme deneylerinin gerçekleştirilmesindeki amaç, deformasyon hızının etkisinin
malzemenin akma-kopma mukavemeti, süneklik değerlerine etkisinin görülmesidir.
Deformasyon hızı arttıkça mukavemet değerlerinde artış görülürken, süneklikte azalma
olmaktadır. Bu davranış her iki malzeme için aynı olmakla beraber , her hadde yönü
için de paralellik göstermektedir. Genel olarak saf ve alaşımlı titanyum malzemede
hadde yönüne dik olarak kesilen numunenin gerilme değerleri diğer yönlere göre büyük
olmasına karşılık süneklik değeri daha küçüktür. Farklı sıcaklıkta gerçekleştirilen
çekme deneylerinde ise amaç, malzemenin uzama değerinin değişiminin oda
sıcaklığındaki

haliyle

kıyaslanması

ve

gerilme

değerlerinin

değişimlerinin

incelenmesidir. Her iki malzemenin gerilme değerlerinde ciddi oranda azalma
görülmekte, bununla birlikte süneklik te ciddi oranda artmaktadır. Gerilme değerli
ortalama on kat azalmış, uzama ise CP2 malzeme için uzama değerleri 2,5 kat artarken,
Ti64 için uzama değeleri 6 kat artmıştır. Gerilme değerlerinin azalması malzemelerin
preste şekillendirilmesi için gerekli olan kuvvet gereksiniminin bir ölçüsü kabul edilirse
presleme kuvvetinin gerilmedeki azalmayla orantılı olarak azalacağı anlaşılmaktadır.
Endüstriyel uygulamalar için tasarlanıp üretilen presin tonajı belirlenirken bu veriler
göz önünde bulundurulmuş, 120 tonluk bir presin, imalat ortamındaki parçaların sıcak
şekillendirilmesinde yeterli olacağı kanaatine varılmıştır. Yapılan denemelerde seçilen
tonajın yeterli olduğu görülmüştür.
Malzemelerin pres ortamında şekillendirilmesinde maruz kaldığı deformasyon
durumlarının görülmesinde tek eksenli deformasyon yetersiz olduğu için, CP2 ve Ti64
malzemelerin ŞSD‟leri elde edilmiştir. Diyagrama göre CP2 ve Ti64 malzemeler
arasındaki şekillendirilebilirlik farkı açıkça görülmektedir. Şekil 3.27‟den görüldüğü
gibi CP2 ve Ti64 arasında şekillendirilebilirlik açısından büyük fark vardır. Bu
grafiklerin altında kalan alan güvenli alan olarak kabul edilmektedir. Ti64‟te deneyler
yapılırken tam kırılma noktasında deney durdurulup ölçüm yapıldığı için bu eğri aynı
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zamanda güvenli ŞSD olmaktadır. Her iki malzemenin de tek eksenli şekillendirme
bölgesinde en düşük küçük birim şekillendirme oranları birbirlerine yakın değerler
göstermiştir. Ayrıca elde edilen diyagramlara bakıldığında, CP2 malzemenin, Ti64„e
göre iki eksenli şekillendirmeye daha uygun olduğu ve görülmüştür. Literatürde ve
önceki bölümlerde anlatıldığı üzere Ti64 malzemelerin oda sıcaklığındaki şekillendirme
sorunlarının olduğu deneylerin yapılması aşamasında da görülmüştür. Genel olarak CP2
malzemenin şekillendirilebilme kabiliyeti Ti64 malzemesine oranla çok daha yüksek
olup, tek eksenli deformasyondan iki eksenli deformasyona geçiş bölgesinde
şekillendirme oranları arasındaki fark yaklaşık %20‟lere kadar ulaşmıştır. Elektrik
akımı ile şekillendirme sistemi, ŞSD deneylerinde kullanılarak malzemelerin sıcak
ortamdaki şekillendirilebilme kabiliyetleri incelenebilir.
ŞSD deneyleri yapılırken, Ti64 malzemede yaşanan şekillendirme zorlukları, Ti64
malzemesini oda şartlarında şekillendirmek farklı işlem değşkenlerine rağmen mümkün
olmadığını

açıkca

göstermektedir.

Dolayısıyla

bu

malzemenin

sadece

sıcak

şekillendirme yöntemleri kullanılarak istenen forma getirilmesi mümkündür. Elektrik
akımı ile ısıtma denemelerinden ve endüstriyel parça şekillendirme denemeleri de
deneysel sonuçları doğrulamaktadır.
Mekanik test çalışmalarının ardından sıcaklığın şekillendirilebilme ve geri esneme
üzerindeki etkisinin CP2 ve Ti64 malzemelerine etkisinin ne kadar olduğu ile ilgili bir
dizi test gerçekleştirilmiştir. İlk olarak CP2 malzeme, geleneksel ısıtma yöntemine
uygun olarak belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılmış ve geri esnemedeki azalma eğilimi
gözlemlenmiştir. Azalmadaki yönelime göre, doğrusal olan bir denklem oluşturularak,
geri esnemenin CP2 malzeme için izotermal ortamlardaki şekillendirme işlemlerinde
hangi sıcaklıkta yok olacağı ile ilgili tahminde bulunulmuştur.
300 oC‟ye kadar yapılan fırında ısıtma deneyleri ışığında daha yüksek sıcaklıklarda
şekillendirme işlemi yapılarak, geri esneme sorununun hangi sıcaklıkta giderilebileceği
ile ilgili deneysel sonuçlar elde edilmiştir. Laboratuar ölçekli deney sisteminde
malzemeler belirli sıcaklıklara kadar elektrik akımı uygulanarak ısıtılmış ve
şekillendirilerek

geri

esneme

davranışları

incelenmiştir.

Çalışma

yapılırken,

malzemenin ısıtıldıktan sonra şekillendirilme sırasındaki sıcaklık kaybı da dikkate
alınmıştır. Sonuçlardan CP2 malzeme için şekillendirme boyunca 450 oC ve üssü
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sıcaklıkların geri esnemenin giderilmesinde yeterli olacağı anlaşılmaktadır. Bulunan
değer izotermal ortamdaki geri esneme için oluşturulan denklem ile uyuştuğu
görülmektedir. Ti64 malzemesinde de geri esneme açısından yüksek scıaklıklarda
büyük kazanım sağlanmıştır. Testlerden elde edilen sonuçlara göre Ti64 malzeme için
müsaade edilen sıcaklık aralığında şekillendirme yaparken şekillendirme hızının
deneylerdeki değerlerden daha yüksek olması gerektiği anlaşılmıştır. Sanayi
uygulamarında

malzemenin

soğumasına

müsaade

etmeden

şekillendirme

gerçekleştirilmeli, gerekirse kalıp ta bir miktar ısıtılmalıdır.
Çalışmanın diğer aşamasında V kalıpta şekillendirilen numunelerin deformasyona
maruz kalmış bölgelerinden numuneler hazırlanarak mikro yapı incelemeleri
gerçekleştirilmiştir. Çalışma gerçekleştirilirken işlem görmemiş titanyum malzemeler
ile sırasıyla, oda sıcaklığında şekillendirilmiş numuneler, belirli sıcaklıklara ısıtılıp
şekillendirilmeden soğutulmuş numuneler son olarak ta belirli sıcaklıklara ısıtılıp
şekillendirilmiş numunelerden örnekler alınarak optik mikroskopta incelenmiştir.
Sonuçlar genellikle işlem görmemiş numune ile aynı çıkmıştır. Malzemelerin mikro
yapısındaki değişim zamana ve faz dönüşüm sıcaklığına bağlı olduğu için ve
malzemelerin ısıtıldığı değerlerin de faz dönüşüm sıcaklığının altında kalmasından
dolayı, önemli ölçüde mikro yapısal değişim gözlemlenmemiştir. Elde edilen sonuçlar
elektrik akımı ile ısıtılarak malzeme şekillendirilmesinin titanyum malzemelerde
herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını göstermektedir. Mikro yapı testleri
endüstriyel parça üzerinden alınarak tekrar edilmiş, sonuçlar laboratuar ölçekli
numuneler ile paralellik göstermiştir. Son olarak kurulan endüstriyel ölçekli elektrik
akımı ile ısıtma sisteminde bir takım şekillendirilebilme deneyleri gerçekleştirilmiş,
sonuçların CP2 için geri esneme açısından olumlu olduğu, Ti64 malzeme için ise hem
şekillendirme hem de eri esneme açısından büyük kazanımlar sağladığı görülmüştür.
4.2 Elektrik Akımı ile Isıtma Yönteminin Değerlendirilmesi
Tez kapsamında yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucunda titanyum malzemelerin
şekillendirilmesinde yöntemin uygun ve efektif olarak kullanılabileceği kanaatine
varılmıştır. Özellikle havacılık sektörü gibi üretim sayısının az fakat parça çeşitliliğinin
fazla olduğu üretim durumlarında yöntemin esnek bir imalat yöntemi olma özelliği
büyük bir avantajdır.
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Tez kapsamında gelinen noktada, laboratuar ölçekli ve endüstriyel ölçekli iki farklı
sistemin tasarlanıp kullanılabilir hale getirilmesi yüksek lisans çalışması kapsamında
araştırma ve geliştirme kabiliyeti kazanılmış olması açısından büyük katkı sağlamıştır.
Her sistemde olduğu gibi bu sistemin de belirli çalışma sınırları mevcuttur;


Malzeme kesitinin düzgün olma şartı (homojen ısınma için), şekillendirme
sonrasında malzeme kenarlarındaki artık malzeme miktarını arttırmaktadır.



Akımın düzgün iletilmesi için bakır elektrotların basıncının miktarı ve
homojenliği çok önemlidir. Aksi halde sistemin sıcaklık değerleri müsaade
edilen aralığın dışında çıkabilir.



Belirli

kesit

alanının

şekillendirilebilmesinde

üzerindeki

zorluklar

ortaya

ve

altındaki

çıkabilmektedir.

malzemelerin
Fakat

farklı

büyüklükteki sacların ısıtılması için farklı güçlerdeki akım kaynaklarının birlikte
kullanılabileceği bir sistem geliştirilirse, sistemin kullanışlılığı artacak ve
zorluklar ortadan kalkacaktır.


Sistemin yüksek elektrik enerjisi gereksinimi gibi kısıtlamalar, endüstriyel parça
imalatı aşamasında dikkatle değerlendirilmeli, gerekli işlem maliyeti hesapları
yapılmalıdır.



Şekillendirme sıcaklığının doğru ölçülmesi, parçaların mekanik özelliklerinin
değişip değişmediğinin anlaşılması açısından önemli olduğu için sisteme uygun
sıcaklık ölçerler kullanılmalıdır.



Sistemin seri imalata uygun olmayışı önemli bir dez avantajı olmakla birlikte,
sistem tasarımında yapılacak değişiklikler ile seri imalata da uygun hale
getirebilmek mümkündür.

Elektrikli ısıtma sistemi geleneksel fırında ısıtma yöntemi ile karşılaştırıldığında;
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Kısa ısınma süresi sayesinde zamandan tasarruf edilmesi,



Sistemin geleneksel ısıtma yöntemine oranla kurulum/işletme maliyetinin az
olması,



Hacimsel olarak elektrik akımı ile ısıtma sisteminin daha az yer kaplaması,

gibi etkenler sistemin artı yanlarıdır.
4.3 Elektrik Akımı ile Isıtma ile İlgili Ön görülen İleriki Çalışmalar
Tez kapsamında yapılan çalışmalara ek olarak,


Elektrik akımı, zaman, ve malzeme kesitine ilişkin analitik çalışmalar
gerçekleştirilebilir.



Sistemin akım – sıcaklık – zaman ilişkisi sonlu elemanlar yazılımları ile
karşılaştırılarak, akım gereksinimleri, süre ve sıcaklık dağılımı ile ilgili
çalışmalar gerçekleştirilebilir.



Tez kapsamında planlanan fakat gerçekleştirilemeyen, sıcak şekillendirilmiş
endüstriyel parçaların detaylı geometrik ölçümleri CMM cihazları ile ölçülerek
oda sıcaklığındaki durumu ile kıyaslamalar daha detaylı gereçekleştirilebilir.



Elektrik akımı ile şekillendirilmiş endüstriyel paraçlardan çekme numuneleri
kesilerek çekme testleri gerçekleştirilebilir. Akabinde sertlik ölçümleri
gerçekleştirilebilir.

Böylece

mekanik

değişimler

makro

boyutta

da

değerlendirilmiş olur.


Malzemelerin ısınması sırasında oluşan korozyonun giderilmesi ile ilgili
çalışmalar gerçekleştirilmeli ve en etkin kimyasal temizleme yöntemi
belirlenmelidir.

4.4 Kazanımlar
Seçilen tez konusu kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda yüksek lisans
öğrenimi boyunca bazı kazanımlar elde edilmiştir.
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Titanyum alaşımlarının kullanılabilirliği, şekillendirilebilirliği, işlenebiliriliği
gibi konular hakkında fikir sahibi olunmuştur.



Malzeme ile ilgili önceden yapılan çalışmalar detaylı olarak incelenerek
kapsamlı bilgilere ulaşılmıştır.



Sıcak şekillendirme yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulanma şekilleri hakkında
bilgiler edinilmiştir. Bu araştırmalar doğrultusunda çok kullanılmayan bir
yöntem olan "Elektrik Akımı ile Isıtma" yöntemi öğrenilmiş ve bu sayede konu
üzerinde yoğunlaşılmıştır.



Titanyum malzemelere detaylı testler gerçekletirilmiş, farklı deformasyon tipleri
altında farklı hız-sıcaklık gibi işlem değişkenleri etkisinde nasıl davrandığı tespit
edilmiştir.



Elektrik Akımı ile Isıtma yöntemi ile ilgili iki adet farklı sistem tasaralanıp
üretilmiş ve çalışır duruma getirilmiştir. Daha sonra geliştirilen her iki sistemde
denemeler

gerçekleştirilerek

titanyum

malzemelerin

şekillendirilebilme

kabiliyetlerinin sıcak şekillendirme durumunda nasıl değiştiği ile ilgili sonuçlar
elde edilmiştir.
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EK 1 Ticari olarak kullanılan titanyum türlerinin isimlendirilmesi ve faz geçiş sıcaklıkları
[6]
Genel İsmi

Alaşım Kompozisyonu
(wt%)

Tβ (°C)

α Alaşımları veSaf (CP) Titanyum
Kalite 1

CP-Ti (0.2Fe, 0.18O)

890

Kalite 2

CP-Ti (0.3Fe, 0.25O)

915

Kalite 3

CP-Ti (0.3Fe, 0.35O)

920

Kalite 4

CP-Ti (0.5Fe, 0.40O)

950

Kalite 7

Ti-0.2Pd

915

Kalite 12

Ti-0.3Mo-0.8Ni

880

Ti-5-2.5

Ti-5Al-2.5Sn

1040

Ti-3-2.5

Ti-3Al-2.5V

935

α+β Alaşımları
Ti-811

Ti-8Al-1V-1Mo

1040

IMI 685

Ti-6Al-5Zr-0.5Mo-0.25Si

1020

Ti-5.8Al-4Sn-3.5Zr-0.5MoIMI 834

0.7Nb-0.35Si-0.06C

1045

Ti-6242

Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si

995

Ti-6-4

Ti-6Al-4V (0.20O)

995

Ti-6-4 ELI

Ti-6Al-4V (0.13O)

975

Ti-662

Ti-6Al-6V-2Sn

945

IMI 550

Ti-4Al-2Sn-4Mo-0.5Si

975

β Alaşımları
Ti-6246

Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo

940

Ti-17

Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr

890

SP-700

Ti-4.5Al-3V-2Mo-2Fe

900

Ti-5Al-2Sn-2Cr-4Mo-4ZrBeta-CEZ

1Fe

890

Ti-10-2-3

Ti-10V-2Fe-3Al

800

Beta 21S

Ti-15Mo-2.7Nb-3Al-0.2Si

810

Ti-LCB

Ti-4.5Fe-6.8Mo-1.5Al

810

Ti-15-3

Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn

760

Beta C

Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr

730

B120VCA

Ti-13V-11Cr-3Al

700
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EK 3.1 CP2 ve Ti-6Al-4V oda
sıcaklığında

farklı

deformasyon

oranlarında çekme deneyi grafikleri
1200
1100

800

1000
900

600

Gerçek Gerilme (MPa)

Gerçek Gerilme (MPa)

700

500
400

0.00167 s
-1
0.0083 s
-1
0.0416 s
-1
0.167 s
-1
0.33 s

300
200

CP2
0

100

Oda sıcaklığı-Hadde yönü(0 )

-1

800
700
600
500

0.00167 s
-1
0.0083 s
-1
0.0416 s
-1
0.167 s
-1
0.33 s

400
300
200

Ti-6Al-4V
Oda sıcaklığı-Hadde yönü

100
0
0,00

0,01

0,02

0
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

-1

0,09

Gerçek birim deformasyon (mm/mm)

Gerçek birim deformasyon (mm/mm)

1200
1100

800

1000
900

Gerçek Gerilme (MPa)

Gerçek Gerilme (MPa)

700
600
500
400
300
200
100

CP2
Oda sıcaklığı- Hadde yönüne 45

0

0.00167 s
-1
0.0083 s
-1
0.0416 s
-1
0.167 s
-1
0.33 s

-1

800
700
600
500

0.00167 s
-1
0.0083 s
-1
0.0416 s
-1
0.167 s
-1
0.33 s

400
300

Ti-6Al-4V
0
Oda sıcaklığı-Hadde yönüne 45

200
100
0
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

-1

0,09

Gerçek birim deformasyon (mm/mm)

0
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26

Gerçek birim deformasyon (mm/mm)

1200

800

1100
1000

700

Gerçek gerilme (MPa)

900

Gerçek Gerilme (MPa)

600
500
400
300
200
100

CP2
Oda sıcaklığı- Hadde yönüne 90

0

0.00167 s
-1
0.0083 s
-1
0.0416 s
-1
0.167 s
-1
0.33 s

-1

800
700
600
500

0.00167 s
-1
0.0083 s
-1
0.0416 s
-1
0.167 s
-1
0.33 s

400
300

Ti-6Al-4V

200

Oda sıcaklığı-Hadde yönüne 90

100
0
0,00

0
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26

0,01

0,02

0,03

0,04

0

0,05

0,06

Gerçek birim deformasyon (mm/mm)

Gerçek birim deformasyon (mm/mm)
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0,07

0,08

-1

0,09

EK 3.2 CP2 malzemelerin oda sıcaklığında gerçekleştirilen çekme deneylerinden
elde edilen mukavemet ve pekleşme kabiliyeti değerleri (hadde yönlerine göre)
Akma
Deformasyon

Toplam

Mak.

Muk. Pekleşme

Ger.

Kats.
(n)

0.00167

482.17

0.25

707.45

872.79

0.13

0.0083

515.53

0.22

715.05

881.30

0.11

0.0416

550.73

0.22

742.35

886.69

0.10

0.167

611.43

0.20

752.90

847.08

0.07

0.33

585.81

0.17

746.66

877.34

0.08

0.00167

495.12

0.24

648.84

767.16

0.09

0.0083

542.48

0.20

655.35

782.35

0.08

0.0416

575.53

0.18

679.85

797.28

0.07

0.167

655.18

0.16

696.56

770.70

0.05

0.33

609.03

0.12

705.19

785.17

0.05

0.00167

576.00

0.23

727.94

890.07

0.10

0.0083

609.79

0.21

736.98

912.42

0.10

0.0416

642.93

0.20

760.26

943.31

0.10

0.167

655.18

0.15

766.19

819.10

0.07

0.33

666.14

0.14

768.16

882.71

0.06

80

Yön

0

CP2

uzama. Gerilme. Kats.
%0.02
(MPa)
(%)
(K)
(MPa)

oranı
(s-1)

45

90

EK 3.3 Ti-6Al-4V malzemelerin oda sıcaklığında gerçekleştirilen çekme
deneylerinden elde edilen mukavemet ve pekleşme kabiliyeti değerleri (hadde
yönlerine göre)
Akma
Deformasyon
oranı
(s-1)

Ger.

Toplam
uzama.

Mak.

Muk.

Pekleşme

Kats.

Kats.
(n)

(%)

0.00167

989.16

0.10

1118.48 1304.01

0.06

0.0083

1009.04

0.08

1120.01 1282.41

0.05

0.0416

1047.77

0.07

1122.75 1270.92

0.04

0.167

1050.33

0.05

1130.84 1237.69

0.03

0.33

1064.55

0.06

1125.15 1232.50

0.03

0.00167

967.35

0.11

1026.11 1132.75

0.03

0.0083

979.12

0.10

1040.80 1121.70

0.03

0.0416

986.36

0.06

1022.87 1110.42

0.02

0.167

1002.78

0.05

1039.09 1096.30

0.01

0.33

1014.83

0.03

1029.60 1087.90

0.01

0.00167

1030.43

0.09

1141.05 1293.44

0.05

0.0083

1049.35

0.05

1112.17 1258.41

0.04

0.0416

1073.54

0.05

1124.23 1232.99

0.03

0.167

1121.84

0.04

1159.51 1253.51

0.02

0.33

1111.95

0.03

1144.69 1213.54

0.02
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(K)

Yön

0

Ti6Al4V

%0.02
(MPa)

Gerilme.
(MPa)

45

90

EK 3.4 CP2 ve Ti-6Al-4V farklı sıcaklıklardaki çekme deneyi grafikleri
(0,0083s-1 birim deformasyon oranı)

800
-1

750

CP2-0,0083 s -hadde yönü

700
Oda sıcaklığı
o
200 C
o
400 C
o
600 C

650

Gerçek gerilme (MPa)

600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

Gerçek birim deformasyon (mm/mm)
1200
-1

Ti-6Al-4V-0,0083 s -hadde yönüne 45

1100
1000

Oda sıcaklığı
o
100 C
o
300 C
o
500 C
o
700 C

900

Gerçek gerilme (MPa)

o

800
700
600
500
400
300
200
100
0
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

Gerçek birim deformasyon (mm/mm)

800

-1

CP2-0,0083 s -hadde yönüne 90

750

Gerçek gerilme (MPa)

700

o

Oda sıcaklığı
o
200 C
o
400 C
o
600 C

650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Gerçek birim deformasyon (mm/mm)
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0,50

0,55

0,60

1200
-1

Ti-6Al-4V-0,0083 s -hadde yönü

1100

Gerçek gerilme (MPa)

1000

Oda sıcaklığı
o
100 C
o
300 C
o
500 C
o
700 C

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

Gerçek birim deformasyon (mm/mm)

1200
-1

Ti-6Al-4V-0,0083 s -hadde yönüne 45

1100
1000

Oda sıcaklığı
o
100 C
o
300 C
o
500 C
o
700 C

900

Gerçek gerilme (MPa)

o

800
700
600
500
400
300
200
100
0
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

Gerçek birim deformasyon (mm/mm)

1200
-1

Ti-6Al-4V-0,0083 s -hadde yönüne 90

1100
1000

Oda sıcaklığı
o
100 C
o
300 C
o
500 C
o
700 C

900

Gerçek gerilme (MPa)

o

800
700
600
500
400
300
200
100
0
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Gerçek birim deformasyon (mm/mm)

83

0,50

0,55

0,60

