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Yüksek Lisans Tezi
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ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Samet ŞERAS
Karabük Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Bilge DEMİR
Haziran 2018, 93 sayfa
Bu çalışmada, temelde genel alaşım içeriği benzer fakat karbon miktarıları farklı iki
çelik kullanılarak otomotiv TRIP çeliklerinin üretilebilirliği ve mekanik özellikleri
araştırılmıştır. Bu iki farklı düşük maliyetli-alaşımlı 0,14C-1,62Mn-0,62Si ve 0,23C1,586Mn–0,642 Si (wt.%) kimyasal bileşimine sahip hassas döküm, sıcak haddeleme
işlemleri ile levha olarak üretilmiştir. Bu başlangıç levha numunelerine iki aşamalı ısıl
işlem (interkritik tavlama (IA) ve beynitik izotermal tutma (BIT)) uygulanarak
mikroyapılarında izotermal fazlar (Beynit, ferrit, kalıntı östenit ve süreye bağlı olarak
çok az martensit) sonucunda TRIP çelikleri elde edilmiştir. Isıl işlemlerin tasarımı için;
ısıl işlemlerin ilk aşaması olan kritik tavlamada (kısmi östenitleme) tavlama
sıcaklıklarına bağlı olarak faz hacim oranlarının değişimi kritik tavlama- su+buz da su
verme ile tespit edilmiştir. Buradan elde edilen ferrit östenit hacim oranları
kullanılarak TRIP ısıl işleminin esasını oluşturan BIT tutma süreleri CCT ve TTT
diyagramları kullanılarak belirlenmiştir. Sonuçta her iki grup için, kritik tavlama +
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farklı sürelerde BIT ile % 50, % 70 ve % 90 olmak üzere 3 farklı oranda beynit fazı
içeren TRIP yapıları üretilmiştir. Çalışmada, ısıl işlem, metalografi, XRD, optik
inceleme ve taramalı elektron mikroskobu (SEM), sertlik testi ve çekme testi
sistematiği ve işlemleri uygulanmıştır. Üretilen çelik yapıların faz oranlarının sıcaklık
ve tutma süresine bağlı olarak değişimi mikroyapı haritaları ile de ifade edilmiştir.
Sonuçlar, üretilen TRIP çeliklerinin mikroyapılarının esasen ferrit, kalıntı östenit
(RA), beynit ve bir miktar martensitten oluştuğunu göstermektedir. Mikroyapı
haritaları BIT işlemlerinin tasarlanması için oldukça faydalı bilgiler içermektedir.
Mekanik sonuçlar TRIP çeliği üretimi ile sertlik değerlerinin 198-307 HV0,5 arasında,
dayanım değerlerinin 731-1042 MPa arasında ve uzama değerlerinin 26-34 arasında
değiştiğini göstermektedir. En çarpıcı sonucun 1042 MPa dayanımı ve % 26,4 uzama
değerleri ile 2 Ö %70 numunesinde elde edildiği görülmüştür. Elde edilen sonuçlar
Ticari skalada TRIP 600 ile TRIP 1000 arasında değişmektedir. Bu çalışmada
kullanılan çelik kimyasal kompozisyonlarının düşük alaşımlı olması oldukça önemli
görülmektedir. Sonuç olarak bu çalışma ile TRIP çeliği üretilebilirliği ve sistematiği
teorik ve deney olarak ortaya konulmuştur.
Anahtar Sözcükler : TRIP

çelikleri,

İnterkritik

dönüşüm, Faz Hacim Oranı
Bilim Kodu

: 708.1.09
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In this study, the manufacturability and mechanical properties of automotive TRIP
steels were investigated using two steels which were basically similar in general alloy
content but different in carbon content. Precision casting with these two low costalloyed 0.14C-1,62Mn-0,62Si and 0,23C-1,586Mn-0,642Si (wt.%) chemical
composition was produced as hot-rolled plates. TRIP steels were obtained as a result
of isothermal phases in the microstructures (Beynite, ferrite, residual austenite and
very little martensite depending on the duration) by applying two step heat treatment
(intercritical annealing (IA) and bainitic isothermal retention (BIT)) to these starting
sheet samples. For the design of heat treatment; the change in phase volume ratios due
to the annealing temperatures in the critical stage (partial austenitic), which is the first
step of the heat treatment, was determined by quenching the critical annealing + ice.
Using the ferrite austenite volume ratios obtained from this, the BIT retention times
which constitute the basis of the TRIP heat treatment were determined using CCT and
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TTT diagrams. As a result, for both groups, TRIP structures with critical annealing +
BIT at different times and 50%, 70% and 90% of 3 different bianitic phases were
produced. In the study, heat treatment, metallography, XRD, optical inspection and
scanning electron microscopy (SEM), hardness test and tensile test systematics and
procedures were applied. The variation of the phase ratios of the steel structures
depending on the temperature and the holding time is also expressed by the
microstructure maps. The results show that the microstructures of the produced TRIP
steels mainly consist of ferrite, residual austenite (RA), bainite and some martensite.
Microstructure maps contain very useful information for the design of ICT processes.
The mechanical results show that hardness values with TRIP steel production vary
between 198-307 HV0.5, strength values vary between 731-1042 MPa and elongation
values vary between 26-34. The most striking result was obtained at the 2 Ö %70
specimen with a strength of 1042 MPa and an elongation value of 26.4%. The results
obtained vary between TRIP 600 and TRIP 1000 on the commercial scale. It is very
important that the steel chemical compositions used in this study are low alloyed. As
a result, TRIP steel manufacturability and systematization have been put forward as
theoretical and experimental.
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BÖLÜM 1
GİRİŞ
Geleneksel TRIP çeliklerinin mikroyapısı ferrit, beynit, kalıntı östenit (RA) ve ihmal
edilebilecek bir miktarda martensitten oluşur. Çok-fazlı çeliklerin oluşum
mekanizmasının anlaşılması ve karmaşık mikroyapısının tam karakterizasyonu, bu
malzemelerin mekanik özelliklerinin yorumlanması ve optimizasyonu için büyük
önem taşımaktadır.
TRIP teknolojisi, 1980'lerde, 0,2 C, 1-2 Mn ve 1-2 Si’li (ağırlıkça) düşük alaşımlı
çeliklerde görülmüştür. Mikroyapılar beynit, % 50-60 hacimde ferrit, % 20-30 karbür
içermeyen beynit ve geri kalanı az miktarda martensit içeren kalıntı östenittir [1]. TRIP
kelimesi

“Transformation

Induced

Plasticity”

kelimelerinin

ilk

harflerinin

kısaltmasından oluşmakta olup “Dönüşüm Kaynaklı Plastiklik” anlamına gelmektedir
[2]. TRIP çeliklerinin kimyasal kompozisyonu Fe, C, Mn, Si ve Al alaşımlarından
oluşmaktadır [3,4]. Otomotiv endüstrisindeki yüksek dayanım-uzama kombinasyonu
(800-1000 MPa aralığında yüksek dayanım %30'dan fazla uzama) gerektiren
uygulamalar için arayışlar TRIP Çeliklerini son 10-15 yılın ilgi odağı haline
getirmiştir.
Bu çalışmada, farklı C içerikli TRIP çelik yapısı üretimi ve mekanik özelliklerinin
incelenmesi için iki aşamalı bir ısıl işlem (interkritik tavlama (IA) ve Beynitik
izotermal dönüşüm (BIT)) prosesi gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada dökülmüş ve sıcak
haddelenmiş çelik yapısı farklı sıcaklıklarda tavlandıktan sonra su verme işlemi
yapılmıştır. İkinci aşamada ise tavlamadan sonra tuz banyosunda farklı sürelerde
izotermal tutularak havada soğutulmuştur. Isıl işlem prosesleri gerçekleştirildikten
sonra metalografik işlemler, SEM ve XRD ile karakterizasyon yapılıp mekanik testler
gerçekleştirilerek C alaşım elementinin ve ısıl işlem parametrelerinin mikroyapı ve
dolayısıyla mekanik özelliklere etkisi ortaya çıkarılmıştır.
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BÖLÜM 2
OTOMOTİV ÇELİKLERİ
Çelik, temelinde demir ve karbon elementlerinin yani sıra diğer alaşım elementlerinide
içeren en önemli alaşım grubudur. Yaygın üretim teknolojileri, temin edilebilirliği
yüksek ve ucuz hammadde kaynakları ile düşük malzeme maliyeti diğer metal ve
alaşımlarına göre avantaj sağlamaktadır. Çelik aynı zamanda geri dönüşüm ve iyi
kaynak kabiliyeti ile diğer metal ve alaşımlarına kıyasla çok büyük fiyat avantajına
sahiptir [5]. Çelik endüstrisi son zamanlarda yeni, yapısal olarak daha verimli oto
gövdeleri için yüksek mukavemetli ve çok yüksek mukavemetli çelikler kullanarak
güvenlikten ödün vermeden performansın arttırılmasını hedeflemektedir [6].
Otomotiv endüstrisinde kullanılmakta olan çelikler aşağıdaki gibi sınıflara
ayrılmaktadır;
1. Düşük Karbonlu Çelikler (Low Carbon)
2. Eğme Dayanımı Yüksek Çelikler (Dent Rezistant)
3. Yüksek Mukavemetli (High Strength)
4. İleri Yüksek Mukavemetli Çelikler (AHSS) [7].
TRIP çeliği AHSS çelik sınıfında bulunmaktadır. HSS çelikleri ile karşılaştırıldığında
AHSS çelikleri iyi dayanım ve şekillendirilebilme özellikleri sayesinde ön plana
çıkmaktadır [7].
Otomotiv çeliklerinin çekme mukavetlerine göre % uzama değerleri Şekil 2.1’de
gösterilmiştir.
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Şekil 2.1. AHSS Çeliklerinin % Uzama ve Çekme dayanımları [8,9].
2.1. AHSS ÇELİKLERİ
AHSS çelikleri şekillendirilme kabiliyetleri ve yüksek mukavemetleri nedeniyle
otomotiv gövde, kaporta ve panellerinde kullanılmaktadır [10]. AHSS çeliklerine
mükemmel mekanik özelliklerini sağlayan çok fazlı mikroyapısı martensit, beynit ve
kalıntı östenit fazlarını içermektedir [7]. Bu çelik kategorisi yerine yüksek
mukavemetli veya yumuşak çeliklerin kullanılması durumunda ortaya çıkan sorun
dayanım ve şekillenebilirliğin uyumsuz olmasıdır. Mukavemet veya sünekliliğin
herhangi birinin yüksek olduğu parçaların optimizasyonunda üretimde önemli
sıkıntılar ortaya çıkmaktadır [10].
2.1. 1.Çift Fazlı (DP) Çelikler
DP çeliklerinin mikroyapısı, ferritik bir matris içine adacıklar şeklinde dağılmış ikincil
sert martenzit fazından oluşmaktadır. İkincil fazın hacim fraksiyonunun arttırılması
mukavemeti arttırır [8].
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a

b

Şekil 2.2. (a) Ferrit + martensit adalarını içeren DP çeliğinin şematik bir mikroyapısını
ve (b) DP 600 mikroyapı görüntüsü gösterilmektedir [8].
DP çelikleri kalıntı östenitin hızlı bir soğuma ile martensite dönüşümünden önce bir
miktar östeniti ferrite dönüştürmek için östenit fazından (sıcak haddelenmiş ürünlerde)
veya iki fazlı ferrit+östenit fazından (soğuk haddelenmiş ve sıcak galvanizle
kaplanmış ürünlerden sürekli tavlama ile) kontrollü soğutma ile üretilir. Üretim prosesi
nedeniyle, az miktarda diğer fazlar da (beynit ve kalıntı östenit) mevcut olabilir [8].

Şekil 2.3. DP Çeliğinin uzama ve çekme dayanımı [8].
Yumuşak ferrit fazı genellikle sürekli olup, bu çeliklere mükemmel süneklik
kazandırır. Bu çelikler deforme olduğunda gerilme, martensit adalarını çevreleyen
düşük mukavemetli ferrit fazında yoğunlaşır ve bu çeliklerin sergilediği eşsiz yüksek
başlangıç iş sertleştirme oranı (n-değeri) oluşur [8].
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2.1.2. Kompleks Faz (CP) Çelikleri
CP çelikleri, çok yüksek gerilme mukavemetli çelik geçişini simgelemektedir. CP
çeliklerinin mikro yapısı, ferrit / beynit matrisi içerisinde az miktarda martensit ve
kalıntı östenit içerir. Aşırı tane inceltmesi, Ti veya Nb gibi mikro alaşım elementlerinin
geciktirilmiş yeniden kristalleşmesi veya çökeltilmesi ile oluşturulur [8].

Şekil 2.4. CP Çeliğinin uzama ve çekme dayanımı [8].

b

a

Şekil 2.5. (a) CP çelik mikroyapısının bir şemasını göstermektedir ve (b) Sıcak
haddelenmiş CP 800/1000 için tane yapısını göstermektedir [8].
CP çelikleri, DP çeliklerine kıyasla, 800 MPa ve daha yüksek eşit çekme
mukavemetlerinde belirgin şekilde daha yüksek akma mukavemeti gösterir [8].
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2.1.3. Martensitik (MS) Çelik
MS çeliklerinde sıcak haddeleme veya tavlama esnasında var olan östenit, çalışma
ortamında veya sürekli tavlama hattının soğutma bölümünde neredeyse tamamen
martensite dönüştürülür. MS çelikleri, az miktarlarda ferrit ve / veya beynit içeren bir
martensitik bir matrisle karakterizedir [8].

Şekil 2.6. MS Çeliğinin uzama ve çekme dayanımı [8].

a

b

Şekil 2.7. (a) MS çelik mikroyapısının bir şemasını ve (b) MS 950-1200 çeliği için
mikroyapı görüntüsü göstermektedir [6].
MS çelikleri, çok fazlı çelikler grubunda en yüksek gerilme mukavemetine sahiptir.
MS çelikleri maksimum 1700 MPa gerilme mukavemetini sağlar. MS çelikleri
sünekliği arttırmak için temperleme işlemine tabi tutulur ve son derece yüksek
mukavemetlerde bile yeterli şekillendirilebilirlik sağlayabilirler [8].
MS çeliklerine karbon ilavesi, sertleşebilirliği ve martensit dayanımını arttırır.
Sertleştirilebilirliği arttırmak için mangan, silisyum, krom, molibden, bor, vanadyum
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ve nikel çeşitli alaşım elementleride kullanılır. MS çeliklerinde östenit fazının çoğu
hızlı soğuma ile üretilir ve östenitin çoğu martensit haline dönüşür.MS çeliklerinde
kimyasal bileşimlerine bağlı olarak farklı fazlarda bulunabilir (ferrit, martezit, beynit,
kalıntı östenit) [8].
2.1.3. Mangan-Bor Çelikleri
Kimyasal Bileşime göre çok ince taneli mikroyapıya sahip olan bu çeliklerde Al oranı
% 0.015 geçmemekle beraber C eşdeğeri maksimum 0.54 olarak kimyasal bileşimi
ayarlanmaktadır [10].
Bu çelikler kullanım alanlarına göre sıcak pres uygulaması ile sertleştirilmiş ultra
yüksek mukavemetli yaklaşık 1650 MPa dayanım değerine sahip çeliklerdir. Bu
çeliklerde östenitleme işlemi yapıldıktan sonra kontrollü ve hızlı soğutma sonrasında
yapıda oluşan martensit taneleri mukavemetini arttırmaktadır. Kompleks şekilli
parçaların üretiminde kullanılan bu malzemeler, genel olarak sıcak ve soğuk işlem
sonrası ısıl işleme tabi tutulur, soğuk işlem sonrası ön şekillendirme yapılır ve daha
sonra ısıl işlem uygulanırken son şekline getirilir. Nihai olarak yeni yeni kullanılan bir
yöntem olan “Hot Forming” yani sıcak şekillendirme yöntemi ile bu malzemlerden
parça üretimi gerçekleştirilir [10].
Isıl işlem için uygun olan Mn-B çeliklerinin mikroyapıları ferrit ve sıcak şekillendirme
sırasında dönüşmüş martensitten oluşmaktadır. Şekil 2.8’de MnB çeliklerinin tipik bir
mikroyapısı gösterilmiştir [5].

Ma
F

Şekil 2.8. Mn-B çeliklerinin nital ile dağlanmış tipik mikroyapısı [5].
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Mn-B çelikleri özellikle otomotiv endüstrisinde kullanılmak üzere sıcak şekillerdirme
yöntemi ile şekillendirilen parçalarda tercih edilmektedir. Bu yöntemle üretilen
malzemeler çok yüksek mukavemet, yorulma ve darbe dayanımına sahip olmaktadır.
Yüksek akma dayanımlarına ulaşması, malzemenin darbe dayanımı üzerinde olumlu
etki sağlamaktadır. Düşük uzama değerlerine sahip olması ise sıcaklık altında
şekillendikleri için malzemenin şekillendirilmesi sırasında çok önemli bir sorun
olmamaktadır [5].
2.1.4. TRIP Çelikleri (Transformation Induced Plasticity)
AHSS grubunda bulunan TRIP çelikleri, otomotiv endüstrisi için geliştirilen nispeten
yeni sayılabilecek çelik gruplarından biridir diyebiliriz. TRIP çeliklerinin genel
mikroyapısı yumuşak ferrit matrisi içinde bulunan beynit ve kalıntı östenit
tanelerinden meydana gelmektedir. Kalıntı östenitlerin deformasyon sırasında
martensite dönüşmesi sonucu yüksek uzama değerlerinde mükemmel şekillenebilirlik
özellikleri göstermekte ve yüksek darbe enerjisi sönümleme ve uzun yorulma ömrü
sayesinde otomotiv endüstrisinde önemli bir yer tutmaktadır. Mükemmel çarpışma
enerjisi sönümleme yeteneklerinden dolayı bu çelikler otomotiv gövdelerinde
kullanılırlar [5,11]. Konuyla ilgili kapsamlı bilgilere 3. bölümde değinilecektir.
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BÖLÜM 3
TRIP ÇELİKLERİ
Son yıllarda, enerji tasarrufu ve karbon emisyonu, otomotiv parçalarının ağırlığının
azaltılması yönünde önemli bir talebe yol açmıştır. Hafifletme ve maliyet tasarrufu
isteğiyle ortaya çıkan ileri dayanımlı yüksek mukavemetli çeliklerin (AHSS)
geliştirilmesine önemli ve sürekli bir ilgi vardır. AHHS çelikleri yapısında çeşitli, şekil
ve miktarda hem çok iyi mekanik hem de çok iyi plastik özelliklerin elde edilmesini
sağlayan ferrit, martensit, beynit ve / veya kalıntı östeniti içeren çok fazlı çeliklerdir
[5].
TRIP çelikleri AHSS ailesinin otomotiv endüstrisi için geliştirdiği nispeten yeni
sayılabilecek çelik gruplarından birisidir. Bu çeliklerin genel mikroyapısı yumuşak
ferrit matrisi içinde bulanan beynit ve kalıntı östenit tanelerinden oluşmaktadır.
Bu kalıntı östenitler deformasyon sırasında martensite dönüşebilmektedirler. Böylece
bu çelikler çok yüksek uzama değerlerinde mükemmel şekillenebilirlik özellikleri
göstermekte ve yüksek darbe enerjisi sönümleme ve uzun yorulma ömrü sayesinde
otomotiv endüstrisinde yerini almaktadır [5].
3.1. TRIP ÇELİĞİ ALAŞIM ELEMENTLERİ VE ETKİLERİ
TRIP destekli çeliklere üstün mekanik özelliklerini kazandıran mikroyapıları farklı
alaşım elmentlerinin kombinasyonuyla geliştirilir. Bu nedenle mekanik özelliklerinin
belirlenmesi için yapılan çalışmaların bir çoğu alaşım elementlerine yöneliktir. TRIP
destekli çeliklerde ana alaşım elementleri C, Si, Mn ve Al iken çok düşük oranlardaki
farklı alaşım elementleri de malzemenin mikroyapı ve mekanik özellikleri üzerinde
etkilidir [13].
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3.2.1. Karbon
Karbon TRIP çeliklerinin en önemli alaşım elementlerinden biridir. İçyapıda bir arayer
bileşiği oluşturarak kalıntı östenitin mukavemetini arttırdığı ve kalıntı östeniti kararı
hale getidiği için TRIP çelik yapısında önemli bir rol oynamaktadır. Beynitik dönüşüm
sırasında karbon atomlarının kalıntı östenite difüzyonuyla östenit karbonca
zenginleşerek daha kararlı hale gelir. TRIP çeliklerinde kalıntı östenitin martensite
dönüşümünün mümkün olması için uygun gerilme veya deformasyon oranını kalıntı
östenit içerisindeki karbon miktarı belirlemektedir. Düşük karbon seviyeleri kalıntı
östenitin martesite dönüşümünü deformasyonun çok erken safhalarına taşır, böylelikle
şekil verme esnasında pekleşme hızı ve süneklilik artar. Kalıntı östenit daha yüksek
karbon oranına sahip olduğunda ise daha kararlı hale gelir, dönüşüm deformasyonun
daha ileri safhalarında gerçekleşir. Şekil verme sonrasında içyapıda hala kararlı halde
dönüşmemiş kalıntı östenit bulunabilir. Malzeme bileşiminde karbon dışındaki diğer
alaşım elementlerinin kullanılmasının sebepleri şu şekilde sıralanabilir;
1. İçyapıdaki kalıntı östenit miktarının optimize edilmesi
2. Sementit çökelmesinin kontrol edilmesi
3. Ferrit fazının dayanımının artırılması
4. Sertleşebilirliğin artırılması [13].

3.2.2 Silisyum (Si)
TRIP destekli çeliklerin ana alaşım elementlerinden bir diğeri olan Si, BIT sırasında
sementit oluşumunu geciktirerek kalıntı östenitin kararlılığını arttırmaktadır. Sementit
içindeki çözünebilirliği oldukça düşük olan Si’un, sementit içerisine difüzyonu için
yüksek sürüklenme kuvveti gerekir. Si atomları sementit çekirdekleri çevresinde
birikerek karbon atomlarının aktivasyonunu artırır, böylelikle C’nun sementit
çekirdeklerine difüzyonunu engeller. Çelik bileşiminde Si içeriğinin fazla olması ise
üretim sırasında oksitlenmeye neden olarak, yüzey kalitesi ve kaplanabilirlik
özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedir [13].
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Diğer alaşım elementleri ile birlikte düşük miktarda Si, yüksek Si içeren TRIP
çeliklerinden daha iyi mekanik özellikler sağlayabilir, ancak Şekil 3.1'de gösterildiği
gibi, düşük Si oranı C-Mn TRIP çeliklerinin genel mekanik özelliklerini iyileştirmez,
çünkü daha az miktarda östenit kalmaktadır [14]. Düşük Si içeren, C-Mn-Al TRIP
çeliği kullanılarak yüksek nihai çekme mukavemeti (800 MPa) ve yüksek uzama (%
20) kombinasyonu elde edilmiştir [15].

Şekil 3.1. TRIP çeliğinde farklı fazların miktarı (a) düşük Si ve (b) yüksek Si oranına
göre gösterilmiştir [16].
3.2.3. Alüminyum
TRIP destekli çeliklere ilave edilen diğer bir önemli alaşım elementide Al’dur.
Alüminyumda silisyum gibi beynitik dönüşüm esnasında sementit oluşumunu
geciktirmektedir, fakat alüminyumun sementit oluşumunu engelleme kabiliyeti
silisyumdan daha düşüktür. Alüminyum içeren çeliklerde büyük oranda östenit
bulunmasından dolayı çekme deneyi esnasında TRIP etkisi daha fazla olabilmektedir.
Fakat alüminyum, silisyum kadar ferrit fazını mukavemetlendirememekte, bu da
malzemenin genel dayanım miktarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu sebepten TRIP
çeliklerin üretimi sırasında silisyum elementi yerine tamamen alüminyumun
kullanılması

durumunda

istenilen

mukavemet/süneklik

etkilemektedir [13].
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dengesini

olumsuz

Son araştırmalarda orta Mn içerikli (% 5-12) TRIP çeliklerine Al eklenmiş sementit
oluşumunu baskılayarak östenit kararlılığı optimize edilmiştir. Ayrıca, TRIP
çeliklerindeki Al, katılaşma esnasında ferrit [17-19] ve δ-ferrit varlığını kolaylaştırır
ve mükemmel çekme özelliklerine katkıda bulunur [17,20,21]. Örneğin, Suh v.d., Fe6Mn-0,1C-3Al (ağırlıkça%) çeliğin, yüksek çekme dayanımı (1000 MPa) ve
sünekliğin (% 30) mükemmel bir kombinasyon kazandığını bildirmiştir [17,22]. Cai
v.d. Fe-8Mn-0,2C-4Al (ağırlıkça%) çelik üzerinde 980 MPa bir çekme dayanımı ve %
33'lük bir toplam uzama sağladı [17,23]. Park v.d. [17,24] Fe-8Mn-0,2C-5Al
(ağırlıkça%) çeliğin 949 MPa'lık bir çekme dayanımı ve toplam % 54'lük bir uzama
gösterdiğini bildirmiştir.

3.2.4. Mangan
Mn, kalıntı östenit miktarı ve dolayısıyla süneklik üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan
östenit stabilizatörüdür. Mn, ferrit ve östenit arasındaki karbon aktivite katsayısını
düşürür ve aynı zamanda çeliğin sertleşebilirliğini arttırır, ancak sünekliği olumsuz
olarak etkileyecek bantlaşma oluşumuna neden olduğu için alaşım içeriği ağırlıkça %
2,5'e geçmemelidir [19,28]. Mn, Ms'nin martensit başlangıç sıcaklığını düşürür. Sıcak
haddelenmiş çelikte Mn'nin ağırlıkça % 1'den % 1,5'e yükselmesinin martensit hacim
oranını arttırdığı belirlenmiştir. Birçok TRIP çeliği özelliklerini geliştirmek ve
maksimum kalıntı östenit elde etmek için yaklaşık % 1.5 Mn içerir [19,29]. Mn östenit
içindeki karbonun çözünürlüğünü arttırdığı için ostenitin karbonca zenginleştirmeye
yardımcı olur, ancak çok fazla Mn, mekanik özelliklerini iyileştirmeyen fazlasıyla
stabilize edilmiş kalıntı östenit oluşumuna yol açabilmektedir [19,30].
Fe- (5-7) Mn- (0,1-0,2) C (wt%) üçlü alaşım sistemi üzerinde birçok çalışma yapılmış
ve kalıntı östenitin hacim oranını arttıran C ve Mn içeriğindeki artışla üstün mekanik
özelliklerin elde edilebileceği öne sürülmüştür [17]. Örneğin, Miller Fe-5,7Mn-0,1C
(ağırlıkça%) çelikte, 878 MPa çekme dayanımı ve toplam % 34 uzama olduğunu
bulmuştur [17,28]. Luo v.d., Fe-5Mn-0.2C (ağırlıkça%) çelikte, 850-950 MPa çekme
dayanımı ve % 20-30 süneklik kombinasyonlarını sergilediğini göstermişlerdir
[17,29]. Merwin, Fe-7Mn-0,1C (wt%) çelik üzerinde yüksek çekme dayanımına (1018
MPa) ve toplam uzamaya (% 31) ulaşmıştır [17,30]. Shi v.d. Fe-7Mn-0,2C
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(ağırlıkça%) çelikte toplam % 31 uzama ile 1420 MPa çekme dayanımna erişmiştir
[17,31].
3.2. TRIP ÇELİKLERİNİN MİKRO YAPISI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ
TRIP çeliklerinin mikro yapısı; birincil ferrit matrisi içerisinde beynit, kalıntı östenit
bir miktar martensit barındırmaktadır. Şekil 3.2’de TRIP çeliğinin şematik mikro
yapısı gösterilmiştir [12].
Mekanik özellikler, 4 ana morfolojik faktöre bağlıdır: fazların hacim oranları,
parçacıklarının veya tanelerin boyut, şekil ve dağılımı. Bu nedenle, nicel metalografi
ile mikroyapı özellikleri ile elde edilen mekanik özellikler arasındaki bağımlılıkları
saptamak mümkündür [6].

Şekil 3.2. TRIP çeliği mikro yapısı şematik gösterimi.
Yüksek şekillendirilebilme kabiliyeti ile TRIP çelikleri diğer benzer mukavemet
değerlerine sahip çelikler ile kıyaslandığında bu çeliklere üstünlük sağlamaktadır.
TRIP etkisi içyapıda beynitik dönüşüm esnasında dönüşmeden kalan kalıntı östenit ile
sağlanarak malzemeye şekillendirilebilme kabiliyetine ciddi anlamda katkı sağlamakta
olup TRIP çelikleri içerisinde bulunan kalıntı östenit miktarı ne kadar artarsa elde
edilecek olan şekillendirme de o kadar çok olmaktadır [12].
Östenitten martensite dönüşüm hacimce büyümeye neden olacağından, kalan östenitin
dönüşmesi için kuşatan martensitin deforme edilmesi gerekmektedir. Fakat
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martensitik dönüşüme direnç gösterilmesi durumunda mevcut martensit çatlar veya
östenit dönüşemeden kalıntı östenit olarak yapıda kalabilmektedir. Ayrıca yapıda
bulunan bu fazlar, deformasyon sırasında TRIP çeliğinin davranışını da
belirlemektedir. Kalıntı östenit hacim oranı arttıkça çekme dayanımı, toplam uzama
ve absorbe edilen enerji miktarı artarken, akma dayanımı azalmaktadır [12].
TRIP çeliklerinde kalıntı östenit yükselen gerilimle beraber hızla martenzite dönüşerek
yüksek gerinimlerde çalışma sertleşmesi verir. Bu durum Şekil 3.3’te aynı akma
dayanımlarındaki HSLA DP ve TRIP çeliklerinin kıyaslanmasında gösterilmiştir.
TRIP çelikleri DP çeliklerine göre daha düşük ilk işlem sertleşmesi değerine sahipken,
DP çeliğinden daha yüksek gerinimlere kadar devam edebilmektedir [12].

Şekil 3.3. HSLA 350/450, DP 350/600 ve TRIP 350/600 çeliklerinin yarı statik
gerilme-gerinim davranışlarının kıyaslanması [4].
TRIP çelikleri çift fazlı (DP) çelikler ile kıyaslandığında içerisinde ihtiva ettiği kalıntı
östenit sayesinde daha fazla uzama göstermektedirler [13]. TRIP çeliklerinin çalışma
sertleşmesi oranları konvansiyonel HSS’den daha iyidir. Bu durum tasarımcıların
yüksek sertleşme avantajını şekil verildiği gibi kullanılan parça tasarımında ele
almasıyla önem kazanır. TRIP çeliklerinin bu özellikleri gerinimle şekil verme
uygulamalarında DP çeliklerine göre avantaj sağlar.
TRIP çelikleri martensit başlangıç sıcaklığını ortam sıcaklığının altına çekerek kalıntı
östenit oluşturmak için daha yüksek karbon miktarı kullanır. Silisyum ve alüminyum,
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beynit bölgesinde karbür çökelmesini önlemek için kullanılır. Karbon miktarı
değiştirilerek, kalıntı östenitin martenzite dönüşme anındaki gerinim değeri
tasarlanabilir. Düşük karbon değerlerinde, deformasyon uygulandığında kalıntı östenit
deformasyonla beraber hızla martensite dönüşerek işlem sertleşmesi oranını ve şekil
verilebilirliği yükseltir. Yüksek karbon değerlerinde ise şekil verme sırasında kalıntı
östenit daha kararlıdır. Bu karbon değerinde kalıntı östenit çarpma olayındaki gibi en
son deformasyon durumlarında martensite dönüşür. TRIP çelikleri mükemmel şekil
verilebilirlik ve çarpma anındaki yüksek enerji absorbsiyonu durumları için
tasarlanabilir [13].

Şekil 3.4. Çekme testinde uzama sırasındaki durumun şematik gösterimi [32].
TRIP çelikleri şekillendirme hızına duyarlı bir malzemedir. Artan şekillendirme
hızının ve sıcaklığın martenzitik dönüşümü sınırlandırdığını belirlenmiştir [12]. Bu
özelliklere ulaşmanın bir yolu karbon miktarının artırılmasıdır. Karbon miktarının
artması

malzemenin

kaynaklanabilirliğini

düşürecektir.

Bu

yüzden,

uygun

kaynaklanabilirlik için karbon içeriğinin % 0,25 ile sınırlandırılmalıdır. TRIP
çeliklerinde kaynaklanabilirliğinde bozulma olmadan mekanik özelliklerin artırılması
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için bir diğer yaklaşım Ti, Nb, V gibi mikro alaşım elementlerinin eklenmesidir [33].
TRIP çeliklerinin çift fazlı çeliklerden daha yüksek yorulma sınırlarına ve dayanımına
sahip olduğu bildirilmiştir. TRIP çeliği deformasyon sertleşmesi en yüksek olan
çeliktir. Diğer çeliklerle karşılaştırıldığında değerlerin yüksek olduğu yani
malzemenin şekillendirilebilme kabiliyetinin iyi olduğu söylenebilir. TRIP çeliğinin
özelliklerinin diğer çeliklerinden daha üstün özelliklerde olduğu görülmektedir [34].
3.3. TRIP ÇELİĞİ ÜRETİMİ
TRIP işlemi, malzemeye uygulanan deformasyon sonucu, östenitin martenzite
dönüşümü sırasında deformasyon sertleşme katsayısının artmasıyla, homojen
deformasyon bölgesinin genişletilmesidir. Çeliklerde östenit mukavemetle birlikte
özellikle süneklik sağlar [34]. TRIP çelikleri ara sıcaklıkta izotermal tutulma ile bir
miktar beynit oluşturularak üretilirler. TRIP çeliklerinde yüksek silisyum ve karbon
miktarları son mikro yapıda yüksek hacim oranlarında kalıntı östenite sebep olur [12].
TRIP üretimi için 2 yöntem mevcuttur;

(a)TMA;

1000 ºC sıcaklığa ısıtma ve 1800 sn. bekleme,
Є1= %50 ilk deformasyon
850 ºC sıcaklığa havada soğutma
90º çevrilerek Є2 = %64 ikinci deformasyon
Tα→γ = 750 °C’ de 300 s bekleme
Suda soğutma
420 °C’ de 600 s bekleme
Havada soğutma
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(b)TMB;

850 ºC sıcaklığa ısıtma ve 1800 sn. bekleme
800 ºC sıcaklığa havada soğutma
Є = %70 deformasyon
Tα→γ = 750 °C’ de 300 s bekleme
Suda soğutma

420 °C’ de 600 s bekleme
Havada soğutma
Şekil 3.5. TRIP çeliği üretim şeması, (a)TMA yöntemi, (b)TMB yöntemi [35].
Uygulanan termo-mekanik işlemlere ait sıcaklık-zaman ilişkisine bağlı olarak farklı
mikro yapılar meydana gelmektedir. Deformasyon şartlarının değişmesi ile farklı
hacim oranı, dağılım, boyut ve morfolojide ferrit ve beynitten oluşan karmaşık yapılara
sahip numuneler elde edilmektedir. TMA şemasına göre uygulanan her iki
deformasyon işlemi yeniden kristalleşmenin kendi kendine gerçekleştiği sıcaklık
bölgesinde (850 ºC’nin üzerinde) olup, yapı kaba tanelerden ve küçük adacıklar
şeklindeki kalıntı östenitten oluşmaktadır [35].
3.4. TRIP ÇELİKLERİNE UYGULANAN ÜRETİM ISIL İŞLEMİ
TRIP çeliklerinde iki ana ısıl işlem uygulanır; Ae1 ve Ae3 aralığında interkritik tavlama,
soğutma ve 350-450 °C aralığında bir diğer izotermal tavlama ve en son oda
sıcaklığına soğutma yapılmaktadır. İnterkritik tavlama sonrası TRIP çeliklerinin mikro
yapısı neredeyse aynı oranda ferrit ve östenit içermekte olup, sıcak haddelenmiş TRIP
çeliklerinin mikro yapısına göre ferrit tavlama öncesi mikro yapıda bulunmaktadır,
soğutma sırasında oluşmamaktadır. Oda sıcaklığına soğutmadan önce, beynit oluşum
sıcaklıklarında soğutma bir süre için durdurulmaktadır. İkinci izotermal tutma
sırasında östenit çoğunlukla beynite dönüşmekte ve son mikro yapı % 50-60 ferrit, %
25-40 beynit, % 5-15 kalıntı östenitten oluşmaktadır [35].
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Şekil 3.6. İnterkritik tavlama, soğutma ve izotermal tavlama işlemleri.
3.6.1 Kısmi Östenitleme
Kısmi östenitleme olarak adalandırılan dönüşüm, Ae1 ile Ae3 sıcaklıkları arasında
mikroyapının bir kısmının östenite dönüşmesi ile oluşmaktadır. Perlit fazı, ferrit ve lamelli
sementit fazlarının karışımından oluşan bir yapıdır. % 0,5’den daha az karbon içeren
çeliklerde tek bir faz gibi görünmektedir. Başlangıçta perlit ve/veya martensit gibi
fazlardan oluşan yapı, östenitleme işlemi sonrası bu yapıların östenite çözünmesi ile yapı
tamamen östenite dönüşümüş olacaktır. Kısmi östenitleme işleminde ise artan tavlama
sıcaklıklarında östenit miktarı artacaktır. Kritik sıcaklıklar arasında tavlama sıcaklığının
artışı, yapıdaki östenit miktarının artmasına sebep olurken, östenitin içerisinde karbon
miktarının azalmasına neden olmaktadır [36].

Kısmi östenitleme sırasındaki mikroyapısal dönüşümler ve nihai mikroyapı; kimyasal
kompozisyon, tavlama sıcaklığı, süresi ve başlangıçtaki mikroyapının etkisine bağlı
olarak değişmektedir [37-42]. Bunlara ilave olarak STH’larında üretim sırasında kritik
sıcaklıkta tutma sürelerine ek olarak ısıtma hızınında östenitleme ve dolayısıyla nihai
mikroyapı üzerinde etkili olabilir [43]. Kısmi östenitleme iki
incelenebilir 43-48;
1) Östenitin çekirdeklenmesi
2) Östenitin büyümesi
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önemli aşamada

Bu konudaki en önemli çalışmalardan bir tanesi Young v.d.’ne, aittir 48.
Çalışmalarında % 0,08C, % 1,45Mn ve % 2Si bileşiminden oluşan çelik
kullanmışlardır. Normalize edilmiş ve soğuk haddelenmiş olmak üzere iki farklı
başlangıç numunesi üzerinde çalışmışlardır. Kullandıkları çelikler için kısmi
östenitleme işlemini Şekil 3.7.’de görüldüğü gibi şematik bir gösterimle
açıklamışlardır. Kritik tavlama sırasında östenit; normalize edilmiş numunelerde genel
olarak ve öncelikle ferrit tane sınırlarındaki sementit üzerinde çekirdeklenirken, soğuk
haddelenen numunelerde ferrit tane içlerinde de çekirdeklenmiştir.

Şekil 3.7. Ferrit+perlit mikroyapının düşük kritik sıcaklıklarda tavlanması sırasında
kısmi östenitin oluşumu 48.
Östenitin çekirdeklenmesi kadar büyüme karakteristiği de önemlidir 44-54. Büyüme
üzerinde tavlama sıcaklığı ve zamanı etkilidir;

a)

Büyüme hızı yüksek sıcaklığa bağlıdır.

b)

Sıcaklık,

difüzyon

katsayısını

etkilemektedir 44.
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ve

konsantrasyon

gradyanını

3.6.2. Östemperleme
Östemperleme, perlit oluşumunun altında ve martensit oluşumunun üzerinde bir
sıcaklıkta bir demir alaşımın izotermal dönüşümüdür. Belli bir sertlikte süneklik,
tokluk ve mukavemet artar. Daha sonraki işleme süresini, stok kaldırma, sınıflandırma,
muayene ve hurdayı azaltan indirgenmiş bozulma 35 ila 55 HRC sertlik aralığında
sertleşecek ve enerji ve sermaye yatırımında tasarruf sağlayan en kısa genel zaman
çevrimidir. Çelik şu şekilde östemperlenir;
Östenitleme aralığında, genellikle 790 ile 915 °C (1450 ile 1675 °F) arasındaki bir
sıcaklığa ısıtılır. Sabit bir sıcaklıkta muhafaza edilen bir banyoda genellikle 260 ile
400 °C (500 ile 750 °F) aralığında soğutulur. Bu banyoda izotermal olarak beynite
dönüşmesine izin verilir. Oda sıcaklığına soğutulur. Doğru östemperleme için, soğuma
sırasında östenit oluşmunun herhangi bir dönüşümünün olmaması için metal
östenitleme sıcaklığından östemperleme banyosunun sıcaklığına kadar yeterince hızlı
soğutulmalıdır ve daha sonra östenitin beynite tam dönüşmesini sağlayacak kadar uzun
banyo sıcaklığında tutulur [55].
Östemperlemede en yaygın kullanılan su verme ortamı erimiş tuzdur çünkü;
1. Isıyı hızla transfer eder
2. Su vermenin ilk aşamasında bir buhar faz bariyeri sorununu hemen hemen
ortadan kaldırır.
3. Viskozitesi, geniş bir sıcaklık aralığında homojendir.
4. Östemperleme sıcaklıklarında (oda sıcaklığında suyun yanında) viskozitesi
düşüktür böylece sızdırmazlık kayıplarını en aza indirir.
5. Çalışma sıcaklıklarında kararlı kalır ve suda tamamen çözünür, dolayısıyla
sonraki temizleme işlemlerini kolaylaştırır.
6. Tuz, buharlaştırma yöntemleriyle yıkama sularından kolaylıkla geri
kazanılabilir.
7. Yüksek aralıkta tuz sadece östemperleme için uygundur; buna karşın geniş
aralıktaki tuz martemperleme ve bunların modifikasyonları için kullanılabilir
[55].

20

Östemperleme için çelik seçimi, zaman-sıcaklık dönüşümü (TTT) diyagramlarında
belirtildiği üzere dönüşüm özelliklerine dayanmalıdır. Üç önemli husus şunlardır;
1. TTT eğrisinin burnunun konumu ve kullanılan soğutmanın hızı.
2. Östenitin östemperleme sıcaklığında beynite tamamen dönüşmesi için gereken
süre.
3. Ms noktasının konumu.
4. % 0.50 ile % 1.00 C ve en az % 0.60 Mn içeren sade karbonlu çelikler
5. % 0.90'dan daha fazla C ve muhtemelen % 0.60'dan daha az Mn içeren yüksek
karbonlu çelikler.
6. % 0,50'den daha az karbon içeriğine sahip, ancak % 1,00 ile 1,65 arasında
mangan içeriğine sahip sabit karbonlu çelikler (örneğin, 1041).
7. % 0.30'dan daha fazla C içeren sabit düşük alaşımlı çelikler (5100 serisi çelikler
gibi); % 0,40'ı aşan karbon içeriğine sahip 1300 ile 4000 serisi çelikler ve 4140,
6145 ve 9440 gibi diğer çeliklerdir [55].
Bazı çelikler, sertleşebilecek kadar karbon veya alaşım içeriğine sahip olmalarına
rağmen östemperleme için sınırda veya pratik olmamaktadır, çünkü TTT eğrisinin
burnunda dönüşüm 1 saniyeden daha az sürede başlar, böylece biraz perlit
oluşturmadan erimiş tuzda ince kesitlerin dışındaki kısımları soğutmak neredeyse
imkansız hale gelir veya dönüşüm için aşırı uzun süreler gerektirir [55].
Çeliğin kimyasal bileşimi, martensit başlama sıcaklığının (Ms) ana belirleyicisidir.
Karbon, Ms'yi etkileyen en önemli değişkendir. Tamamen östenitleştirilmiş bir çeliğin
santigrad derecedeki yaklaşık Ms sıcaklığı aşağıdaki formüle (Eşitlik 3.1’de) göre
hesaplanabilir,
Ms = 538 - (361 × % C)- (39 × % Mn)- (19 × % Ni)- (39 × % Cr)

(3.1)

Östenitleme sıcaklığı, dönüşüm başlama zamanında önemli bir etkiye sahiptir.
Östenitleme sıcaklığı normalin üstüne yükseldiğinde (belirli bir çelik için), TTT
eğrisinin burnu tane irileşmesi nedeniyle sağa kayar [55].
Daha yüksek östenitleme sıcaklıklarından kaynaklanan daha kaba tane boyutları, bazı
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arzu edilen özellikler için zarar verici olabilir. Bu nedenle östemperleme için standart
östenitleme sıcaklıklarına öncelik verilmesi önerilir. Özel bileşimler ve parçalar ile
yapılan deneyler, daha yüksek bir sıcaklığın kullanılmasından avantajların elde
edilebildiğini ve tane irileşmesinden zarar gelmeyeceğini kanıtlarsa, daha yüksek
östenitleme sıcaklıkları kullanılabilir [56].
Yüksek karbonlu bir çeliğin östenitleme sıcaklığı arttıkça, Ms sıcaklığı karbonun
tamamen çözünmesi nedeniyle çok az olarak azalır. Bununla birlikte, Ms sıcaklığı
üzerindeki bu etki, kimyasal bileşimin etkilerine kıyasla azdır 55.
Bütün parametrelerin optimizasyonu, özel teknolojik ve mekanik özelliklerin elde
edilmesi için gereklidir. Parametreler temelde TRIP etkisi için bireysel fazların ve
kararlı östenitin uygun hacim oranlarını sağlayan kimyasal kompozisyon, başlangıç
mikroyapısı ve ısıl işlem prosedürü içerir [56].
İzotermal işlem sıcaklığı çeliğin kendi Ms sıcaklığının yerine interkritik tavlama
sırasında östenit oluşumu ve östenitle alaşım elementlerinin çözünebilirliği dikkate
alınarak Ms sıcaklığının üstünde belirlenmelidir. İnterkritik tavlama sıcaklığını
belirlemede alaşım elementleri ve interkritik tavlama sırasında östenit oluşumunun
kararlılığı kadar oranı da dikkate alınmalıdır. Sadece sıcaklık tarafında değil aynı
zamanda tutma süresininde de önemli etkileri görülebilir. TRIP destekli çelik
plakaların daha düşük karbon içeriğine sahip çelik plakalarda alaşım bileşiminin
planlanması ve uygun olarak interkritik tavlama ve izotermal işlem şartlarının
oluşturulması ile yüksek süneklik ve dayanıma erişilebilir [57].
3.5. TRIP ÇELİĞİNİN DAĞLAMA SOLÜSYONLARI
Çok fazlı çeliklerde optik mikroskopta fazları belirlemek için çeşitli dağlayıcılar
kullanılabilir. İlgili renkli dağlama yöntemleriyle ilgili sağlayıcı solüsyünları,
uygulanması ve elde edilen mikroyapıların renkleri hakkında bilgi Çizelge 3.1’de
verilmiştir.
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Çizelge 3.1. TRIP çeliği dağlama solüsyonları [58].
Dağlayıcı İsmi

Bileşim

Uygulama

%4 pikral

Önce

Sonuç

pikral

8gr CrO3, 40 gr dağlanır
LAWSON

ile Martenzit kararır.

sonra Ferrit

gri-beyaz

NaOH, 72 ml kaynar durumdaki kalır.
damıtık su

(b)

çözeltisin

daldırılır.
1 gram sodyum Eşit miktarda (a) ve Yüzey
metabisülfat,100 (b)
LE PERA

mavimsi

çözeltileri kavuniçi renklenir.

ml damıtık su

karıştırılır ve 7 ile Beynit siyah, ferrit

%4 pikral

12

sn.

arası bej renklenir.

dağlanır.

Martenzit

beyaz

kalır.
Önce 1-2 sn. nital Martenzit,

%2 Nital
MARDER&BENSCO
TER

beynit,

10 gr sodyum ile dağlanır, sonra perlit kararır.
metabisülfat,

(b) çözeltisinde 20 Ferrit kirli beyaz,

100 ml damıtık sn. dağlanır.

östenit beyaz kalır.

su
50 ml doygun Nital ile kısaca ön Ferrit

KLEMM I

sulu

dağlama

sodyumtiosülfat

numune 60-90 sn. kahverengi

mavi

yapılır, martenzit
östenit

1 gr potasyum yüzeyi mor olana beyaz renklenir.
metabisülfat

kadar dağlanır.
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BÖLÜM 4
FeC DENGE DIYAGRAMI VE FAZ DÖNÜŞÜMLERI
Bir elemental metal olarak, saf demir, allotroplarına rağmen sınırlı mühendislik
kullanışlılığına sahiptir. Temel alaşım ilavesi olan C, allotropik olguyu harekete geçirir
ve Fe gibi sıradan bir metali yaygın olarak çelik olarak bilinen benzersiz bir yapısal
malzeme haline getirir. Alaşımlı paslanmaz çeliklerde dahi, mühendislik özelliklerini
hemen hemen kontrol eden oldukça küçük bir yapı taşıdır. Ayrıca imalat
proseslerinden dolayı, etkili miktarda karbonu asgariye indirmek için özel yöntemler
kullanılmadığı sürece bütün demir ve çeliklerde bulunur. Karbon atomları demir
atomları arasındaki boşluklara yerleşerek çözünür. Bununla birlikte, bu tercih yalnızca
atomik boşluk boyutunun mekanik temelini değil, aynı zamanda elektron bağı ve
alotrop etkisi altında yatan çekim kuvvetlerinin dengesini de içeren temel bir konudur
[57].

4.1. FeC DENGE DIYAGRAMI
Demir içerisinde karbon atomları bulunduğunda, iki değişiklik meydana gelir. İlk
olarak, dönüşüm sıcaklıkları düşer; ikincisi, faz dönüşümleri tek bir sıcaklıktan ziyade
bir sıcaklık aralığında cereyan eder. Bu veriler iyi bilinen demir-sementit faz
diyagramında Şekil 4.1’de gösterilmektedir. Bir faz diğer fazlardan belirgin sınırlayıcı
yüzeylerle ayrılmış; fiziksel, kimyasal veya kristalografik olarak homojen olan
alaşımın bir kısmıdır. Demir-karbon alaşımlarında oluşan fazlar; erimiş alaşım, östenit
(gama fazı), ferrit (alfa fazı), sementit ve grafittir. Farklı alaşım miktarlarında farklı
fazlar (perlit veya beynit gibi) açığa çıkar ve bunlar mikro yapıyı oluşturur. Bir faz
diyagramı; bir alaşım sistemindeki faz bölgeleri ve faz reaksiyonlarının denge sıcaklığı
ve kompozisyon limitlerinin grafiksel bir temsilidir. Demir-sementit sisteminde
sıcaklık dikey olarak çizilmekte ve kompozisyon yatay olarak çizilmektedir. Demirsementit diyagramı sadece demir-sementit sisteminin oluşumunu, yani hangi sıcaklıkta
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hangi fazların olduğunu ve bu fazların kompozisyon sınırlarını ele alır. Diyagramdaki
herhangi bir nokta, kesin bir referans eksenine yansıtıldığında bulunan her bir değer
kesin bir bileşimi ve sıcaklığı temsil eder [57].

Şekil 4.1. Fe-C denge diyagramı [59-60].
Demir-karbon denge diyagramında kullanılan terimler;
1. Sementit (Fe3C): Sert ve kırılgan demir-karbür (Fe3C) bileşiğidir.
2. Ötektik (S ↔ γ+ Fe3C): Bir sıvıdan farklı iki katı oluşumudur. % 4,3 C içeren
Fe-C alaşımında 1140 ºC’de oluşur.
3. Ötektoid (γ ↔ α+ Fe3C): Bir katı eriyik yapıdan farklı iki katı yapı
oluşumudur. % 0,8 C içeren çelikler de 723 ºC oluşur.
4. Perlit (α+ Fe3C): Mikroskop altında parlak parmak izi şeklinde görülen ferrit
ve sementitin birleşiminden oluşan ötektik yapıdır.
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5. Ferit (α) : Karbonun α demiri içinde erimesi sonucu oluşan katı çözeltiye
ferrit denir. C ferrit içinde 723 ºC’de en fazla % 0,03 kadar eriyebilir
6. Östenit (γ): Karbon atomunun YMK yapıdaki γ demiri içerisinde çözünmesi
sonucunda oluşan katı çözeltidir.
7. δ katı çözeltisi: Karbonun δ demiri içinde erimesi sonucu elde edilir. C bu
eriyik içinde 1493 ºC en fazla % 0.08 oranında eriyebilir [61].
Şekil 4.2’te görüldüğü gibi ergimiş demir sıvı halden katılaşırken ilk olarak hacim
merkezli kübik (HMK) kafes yapılı δ demir oluşur. 1400 ºC’de bu yapı yüzey merkezli
kübik (YMK) kafes yapılı γ demirine, 910 ºC’de de hacim merkezli kübik (HMK)
kafes yapılı α demirine dönüşür. HMK kristal kafese sahip demire ferrit, YMK kristal
kafese sahip demire ise östenit denir [57].

Şekil 4.2. Demirin soğuma eğrisi ve allotropik değişimi [61].
4.2. DÖNÜŞÜM DİYAGRAMLARI
Çeliklerin özellikleri için son derece önemli olan yarı kararlı faz martensit ve
morfolojik olarak yarı kararlı mikro bileşen beynit, genellikle ortam sıcaklığına
nispeten hızlı soğutma ile, yani karbon ve alaşım elementlerinin difüzyonu
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bastırıldığında

veya

sınırlandırıldığında

çok

kısa

bir

aralıkla

oluşur.

Beynit, ferrit ve sementitin bir karışımı olan ötektoid bir ayrışmadır. Martensit, en sert
bileşen, aşırı doymuş östenitten bir kayma dönüşümü ile şiddetli su verme sırasında
oluşur. Bu kararsız ve yarı kararlı ürünler daha sonra kısmen yüksek bir sıcaklığa
ısıtılırsa, ferrit ve karbürün daha kararlı dağılımlarına ayrılırlar. Yeniden ısıtma işlemi
bazen temperleme veya tavlama olarak bilinir. Bu tür diyagramların dört farklı
çeşidi ayırt edilebilir. Bunlar arasında şunlar bulunur:
Östenit oluşumunu tanımlayan izotermal dönüşüm diyagramları;


ITH diyagramları



Zaman

sıcaklık

adlandırılan,

östenit

dönüşüm

(TTT)

diyagramları

ayrışımını

tanımlayan

olarak

da

izotermal dönüşüm

(IT)

diyagramları


Sürekli ısıtma dönüşümü (CHT) diyagramları



Sürekli soğutma dönüşüm (CCT) diyagramları [62].

4.2.1. TTT Diagramları
E.S. Davenport ve E.C. Bain tarafından izotermal diyagram kavramının yayınlanması
üzerine fiziksel metalurji, metalografi ve ısıl işlem üzerinde derin bir etkisi olmuştur.
Bu tekniğin geliştirilmesinden önce, ısıl işlem gerçekte gizli kalmış ve genellikle
öngörülemeyen bir sanattı. Metalurji uzmanları, pek çok çelik için zaman sıcaklık
dönüşümü (TTT) diyagramları veya S eğrileri olarak da adlandırılan izotermal
dönüşüm (IT) diyagramlarını geliştirmeye başladılar [62].
Böyle bir eğri, % 0.8 (ötektoid) karbon çeliği için Şekil 6.3'de gösterilmiştir. Şekil
6.3'de sıcaklık dikey eksende çizilir ve zaman yatay eksen boyunca logaritmik bir
ölçekte çizilir. Zamanın logaritmik ölçekte çizilmesinin nedeni, grafiğin genişliğini
yönetilebilir bir boyutta tutmaktır [57].
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Şekil 4.3. Ötektoid çelik için zaman-sıcaklık dönüşümü (TTT) diyagramı (% 0.8 C)
karbon çelik [57].
4.2.1.1. Perlit
Yaklaşık 15 dakika sonrasına kadar ayrışmaya (dönüşüme) başlamayan ve yaklaşık 5
saat sonrasına kadar tamamen ayrışmayan, karbonun yüzde 0,80'ini içeren östenit,
hızla soğutulur ve 704 ℃'de (1300 °F) tutulur. Böylece, Ae1'in hemen altındaki
sıcaklıklarda, östenit oldukça uzun bir süre kararlıdır. Bu sıcaklıktaki östenit
ayrışımının ürünü, nispeten düşük sertlikte kaba perlittir. Eğer östenit hızlı bir şekilde
soğutulur ve daha düşük bir sıcaklık, örneğin 649 ℃'de (1200 °F) tutulursa, yaklaşık 5
saniye içinde ayrışma başlar ve yaklaşık 30 saniye sonra tamamlanır, sonuçtaki perlit
704 ℃'de (1300 °F) oluşandan daha ince ve daha sert olur. Yaklaşık 566 ℃'de (1500
°F) bir sıcaklıkta östenit, son derece hızlı bir şekilde ayrışır; dönüşüm sadece yaklaşık
1 saniye geçmeden önce başlar ve 5 saniye geçmeden önce tamamlanır. Ortaya çıkan
perlit son derece ince ve sertliği nispeten yüksektir. Östenitin ince perlite ayrışmasının
bu kadar hızlı ilerlediği S-eğrisi bölgesi, eğrinin yeri "burun" olarak adlandırılır [63].
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4.2.1.2. Beynit
Östenit, S-eğrisinin 566 ℃'de (1500 °F) burnunun altındaki sıcaklıklara değişmeden
soğutulursa, ayrışma zamanı artmaya başlar. Ayrışmanın nihai ürünü artık perlit değil,
ancak çok ince perlitten bile daha büyük sertlikli olağanüstü tokluğa sahip beynit
olarak adlandırılan yeni bir iğnemsi bileşendir. Östenit perlit ya da beynite dönüşmeye
başlamadan önce, sıcaklığa bağlı olarak belli bir sınırlı zaman aralığı gereklidir.
Dönüşümler tamamlanmadan önce ek süre gereklidir [63].
Beynit'in çeşitli morfolojileri vardır. Temel beynitik mikroyapılar geleneksel beynit
(hem alt hem de üst beynit dahil) ve asiküler ferrite ayrılabilir [65]. Beynitik ferrit, üst
ve alt beynitte, yüksek yoğunluklu dislokasyonlara sahip uzamış ferritik plaka
paketlerinden oluşur. İçinde ya üst ve alt beynit veya toplu olarak konvansiyonel
beynit bulunan beynitik plakaların paketleri, geniş açılı sınırlar ile birbirinden ayrılır
ve dar açılı hatalı yönelimli plakalardan oluşur [65]. Plakalar içindeki ve arasındaki
dar açılı sınırlar 2 °'den daha az veya 10 °' ye kadar olabilir [67]. Çelik
araştırmalarında, geniş açılı sınırlar, araştırmacılar tarafından 10-50 ° arasında
tanımlanan, ancak genellikle minimum 15 ° 'den başlayan bir hatalı yönelimler dizisini
temsil etmektedir. Beynit oluşumu 250-400 °C arasında alt beynit olarak ve 400 ve
550 °C arasında üst beynit olarak gerçekleşir. [68-70].
4.2.1.3. Üst Beynit
Paralel kümeler veya demetlerde büyüyen yaklaşık 10 mikron uzunluğunda ve 0.2
mikron kalınlığında ince ferrit tabakalarından oluşur. Bu plakalar dar açılı sınırlarla
ayrılır ve bazen sementit (Fe3C) taneciklerini içerir. Östenit tane sınırlarında ilk olarak
değişmez bir düzlem gerinimi işlemi vasıtasıyla dönüştürülmüş bölgede yer
değiştirimli bir şekil değişimiyle takip edilen ferrit plakalarının çekirdeklenmesi
gerçekleşir. Bu işlem, martensit dönüşüm ile aynı, ancak daha yüksek bir sıcaklıkta
0,24 değerinde büyük ölçekli bir kaymadan oluşur. Büyük gerinim komşu östenitin
plastik deformasyonu ile uyum sağlamakta ve dislokasyon yoğunluğunda bölgesel bir
artışa neden olmaktadır. Bu sonuçta ferrit plaka büyümesinde bir tıkanmaya yol açar
bu da her bir altbirim için östenit tane boyutundan daha küçük sınırlı bir plaka
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uzunluğuna neden olur. Bu dönüşüme bağlı gerinim enerjisinin en aza indirgenmesi
nedeniyle beynit plakaları incedir. Atom hareketinin koordinasyonu, yaklaşık olarak
paralel ve genellikle Kurdjumov-Sachs (KS) ve Nishiyama-Wasserman (NW) olarak
bilinen sadece 5.26 ° yaklaşık (011) α ile farklılık gösteren yönelim ilişkileri olarak iki
kafesin iki en yakın paketli düzlemi ile östenit ile beynit arasındaki yönlendirme
ilişkisini sağlar. Üst beynit oluşumu esnasında östenit karbon ile zenginleştirilir ve bu
da sonunda sementit çökelmesine yol açar. Karbon içeriğine bağlı olarak ferrit
plakaları arasında ya geniş sementit tabakaları ya da sadece küçük ve izole tanecikler
oluşur. Sementit oluşumunu geciktirmek için birincil çelik imalatı sırasında
alüminyum ya da silisyumun tüm mikro ilaveleri yeterli miktarda yapılır. Bununla
birlikte, sementit içermeyen mikro yapılarda, kalıntı östenit, ortam sıcaklığına
soğutulması ile biraz martensit mevcut olabilir [70].
Beynitte, özellikle üst beynitte zamanla beynitik plakaların büyümesi Şekil 4.4'de
gösterilmektedir. Üst beynitin alt birimleri, çekirdeklenmeden sonra önceki östenit
tane sınırlarında, bu tanelerin içinde plastik deformasyonla durdurulana kadar büyür.
Alt birimlerin bir grubu büyüdüğünde, geleneksel beynit demetleri, bireysel alt
birimlerinkinden daha yavaş bir hızda oluşmaya başlar [70].

Şekil 4.4. Üst beynitik çıtaların büyümesi [70].
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4.2.1.4. Alt Beynit
Alt beynit mikroyapısı üst beynitinkiyle çok benzerdir. Bununla birlikte, fark, sementit
partikülleri, sırasıyla, aşırı doyurulmuş ferrit ve karbonla zenginleşmiş östenit
nedeniyle hem ferrit plakalarının içinde hem de tek plakaların arasında çökelmektedir.
Bagaryatski (veya temperleme) yönelimi, sementit ve ferrit arasındaki ilişkiyi
tanımlar. Widmanstaetten tipi sementit genellikle yüksek karbonlu çeliklerin düşük
beynitte veya düşük karbonlu çeliklerin temperlenmiş martensitine benzer düşük bir
sıcaklık dönüşümü meydana geldiğinde oluşur [70].
Karbür çökeltmesi, alt beynitin yer değiştirmeli büyümesi sırasında mikroyapı
üzerindeki streslerden kaynaklanmaktadır. Yüksek karbonlu bir çelik olmadığı sürece,
beynit dönüşümü esnasındaki gerilimler ile belirlenen sementitin sadece bir değişik
biçimi oluşacaktır [70].
4.2.1.5. Asiküler Ferrit
Beynitik bir mikroyapı olan asiküler ferrit, geleneksel beynite benzer bir dönüşüm
mekanizmasına sahiptir ve değişmez bir düzlemi gerinimi şekil deformasyonu ile
büyük bir kayma değerine sahiptir [70]. Üst beynit sıcaklık aralığının biraz üstünde bir
sıcaklıkta başlayan karışık difüzyon ve kayma dönüşüm biçimininin bir ürünüdür.
Temel karakteristiği deforme östenitte tane içi çekirdeklenmedir. Geleneksel beynitin
aksine, asiküler ferrit rasgele ve düzensiz bir dizilişe sahip eşeksensiz tanelerden
oluşur [71-72]. Çeşitli boyutlar ortalama 4-5 mikron ile, onun kesişen morfolojisi geniş
açılı arayüzler oluşturur [73]. Gelenesel beynit gibi asiküler ferrit de K-W ve N-W
yönlendirme ilişkilerine uymaktadır [74]. Niyobyum ve vanadyum karbonitrid
ilaveleri, çökelti sertleşmesiyle asiküler ferritin dayanımını arttırır [75]. Asiküler ferrit
oluşumu, soğuma hızı, dönüşümden önce östenit tane boyutu ve çeliğin kimyasal
bileşimi ile kontrol edilir. Sıcak haddelemeden sonra artan soğuma hızlarıyla, asiküler
ferrit oluşma ihtimali artar (Şekil 4.5). Soğuma hızı yaklaşık 10 ° C / s olduğunda,
biraz izole edilmiş AF vardır. Bununla birlikte, soğuma hızı yaklaşık 30 ° C / s
olduğunda mikroyapı ağırlıklı olarak AF'dir [74]. Nispeten yüksek soğuma hızı,
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heterojen bölgelerdeki önceki östenit taneleri içinde, AF’nin birbirine karışmış paralel
olmayan demetlerinin çekirdeklenmesini arttırır [76].

Şekil 4.5. Düşük karbonlu boru çeliği CCT diyagramı [75].

4.2.1.6. Martenzit
Östenit, değişime uğramadan nispeten düşük bir sıcaklığa (dikkate alınan ötektoid
karbon çeliği için yaklaşık 232 °C (430 °F)'nin altına) soğutulursa, kısmi dönüşüm
anında gerçekleşir; dönüşümün ürünü martensittir. Östenit, bir sıcaklık aralığı boyunca
martensite dönüşür ve dönüşen miktar sıcaklığın bir fonksiyonudur. Ancak yaklaşık
232 °C (430 °F)'de yok denecek kadar az miktarlarda dönüşebilir; hemen hemen
östenitin tamamı yaklaşık 80 °C'de (175 °F) dönüşecektir. Bu dönüşüm aralığının
başlangıcı Ms (martensit - başlangıç) ve aralığın sonu Mf (martenzit-bitiş) olarak
adlandırılır. Sıcaklık Ms-Mf aralığında sabit tutulduğu sürece östenitin ani olarak
martensite dönüşmeyen kısmı oldukça uzun bir süre dönüşmeden kalır, sonunda
beynite dönüşür.
Sade karbonlu çeliklerin olağan ısıl işleminde östenit, beynite dönüşmez. Östenitin
dönüşümü ya perlit oluşturarak S eğrisinin üstünde ya da burnunda gerçekleşir, ya da
martensit ya da her ikisini oluşturarak Ms-Mf aralığından geçer. Östenitin tamamen
martensite dönüştürülmesi için yeterince hızlıca soğutulması gerektiği açıktır, böylece
bu sıcaklıkta dönüşümün başlaması için gerekli süreden daha kısa sürede çeliğin
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sıcaklığı, S-eğrisinin burnunu kesmeden düşürülür. Eğer bu yapılmazsa, çeliğin bir
kısmı yüksek sıcaklıkta perlite dönüşür ve geri kalanlar düşük sıcaklıkta martensite
dönüşür. [60].
4.2.3 Sürekli Soğuma Diyagrami
Şekil 4.6, beş teorik soğutma eğrisinin birleştirildiği teorik bir S-eğrisini temsil
etmektedir. Eğriler A'dan E'ye, sırasıyla buzlu tuzlu su, su, yağ, hava ve fırında
soğutmayla elde edileceği gibi sırasıyla daha yavaş soğutma hızları gösterilir [60].

Şekil 4.6. S-eğrisi, sürekli soğuma eğrileri ve ötektoid karbon çeliğinin oluşturduğu
mikro yapılar arasındaki ilişkiyi gösteren şematik diyagram [60].
E eğrisine göre soğutulan çelik t1 sıcaklığında dönüşmeye başlar ve t2'deki dönüşümü
tamamlar; nihai ürün nispeten düşük sertlikte kaba perlittir. D eğrisine göre
soğutulduğunda dönüşüm t3'de başlar ve t4'de tamamlanır; nihai ürün ince perlittir ve
sertliği, E eğrisine göre soğutulan çelikten daha yüksektir. C eğrisine göre
soğutulduğunda dönüşüm t5'de başlar ve t6 sıcaklığına ulaşıldığında sadece kısmen
tamamlanır; bu kısmi dönüşümün ürünü çok ince perlittir. Östenitin geri kalan kısmı,
Ms sıcaklığına ulaşıncaya kadar ayrışmaz, martensite dönüşmeye başladığında Mf
sıcaklığında bu dönüşümü tamamlar. Nihai yapı, daha sonra, eğri D'ye göre soğutulan
çeliklerden elde edilenlerden daha yüksek sertlikte, ince perlit ve martensitin
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(tamamıyla sertleştirilmemiş çelik türü çoğunlukla "yavaş (yetersiz) su verilmiş çelik"
olarak adlandırılır) bir karışımıdır. B eğrisi ile gösterilen soğutma hızı, sadece Seğrisinin burnunu kesmek için yeterlidir; bu nedenle, östenitin sadece yok denecek
kadar az bir miktarı t7' sıcaklığında ince perlite ayrışır; östenitin geri kalanı, martensit
dönüşüm aralığına ulaşılana kadar değişmez. Çelik, biraz daha hızlı bir hızda
soğutulursa, S-eğrisinin burnunda hiçbir dönüşüm meydana gelmediği için, çelik
tamamen sertleşmiştir. Bu belirli hız, kritik soğuma hızı olarak adlandırılır ve çeliğin
soğutulabileceği ve tamamen sertleşebileceği en yavaş hız olarak tanımlanır. Bu oran
doğrudan belirlenemediğinden, sadece az bir miktarda ince perlit üreten B eğrisi ile
gösterilen hız sıklıkla kritik soğutma hızı olarak kullanılır. Elde edilen martensitin
sertliği, elde edilebilen maksimuma eşdeğerdir. A eğrisi ile gösterilen hız gibi daha
hızlı soğutulan numuneler de tamamen martensitiktir ancak kritik soğutma hızına göre
soğutulan numuneden daha sert değildir [60].
Bir çeliğin, S-eğrisinin burnu çevresindeki sıcaklık aralığı boyunca soğuma hızının
kritik önem taşıdığı belirtilmelidir. S-eğrisinin burnundaki sıcaklık aralığı boyunca
soğutma yeterince hızlı olması koşuluyla, bu sıcaklık aralığının altında ve üstünde
biraz daha yavaş soğutma hızları tolere edilebilir hal böyle olunca tamamen
sertleştirilmiş bir çelik elde edilebilir. Bununla birlikte, pratikte, çelikler genellikle su
verme sıcaklığından nispeten düşük sıcaklıklara (yaklaşık 260°C (500°F)) kadar hızlı
bir şekilde soğutulur ve daha sonra havada soğumasına izin verilir [60].
Östenit ayrışımının yukarıdaki tartışmaları bir çeliğin ötektoid bileşimiyle sınırlı olsa
da, diğer çelikler sıcaklık ve reaksiyonların zamanı farklı olan benzer bir şekilde
davranırlar. Ötektoid altı çeliklerde, dönüşüm S-eğrisinin burnunun sıcaklık aralığının
üstünde başlarsa, serbest ferrit ve perlit oluşur; serbest ferrit miktarı, dönüşüm sıcaklığı
eğrinin burnuna yaklaştıkça azalır. Ötektoit altı çeliklerde burun üzerinde dönüşüm
gerçekleşirse, serbest sementit ve perlit oluşur. Burunda dönüşümün başlama zamanı,
karbon ötektoid bileşime kadar arttıkça artar ve sonra karbonun daha da artmasıyla
düşer. Yani, burun karbon % 0,8'e arttıkça sağa (zaman eksenine göre Şekil 4.6) ve
karbon içeriğinin daha da artmasıyla sola kayar. Beynit oluşum sıcaklığı, karbon
içeriğinden belirgin bir şekilde etkilenmez, ancak oluşum zamanı karbon ile artar [60].
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Şekil 4.6'daki Ms için gösterildiği gibi hem Ms hem de Mf

sıcaklıkları karbon

içeriğinin artmasıyla belirgin bir şekilde düşürülür. Sade karbonlu çeliklerin Mf
sıcaklıkları yeterince belirlenmemiştir; mevcut bilgiler, yüksek karbon çeliğin Mf'sinin
aslında oda sıcaklığının altında olduğunu gösterir. Östenitin az bir miktarı, sıklıkla su
verilmiş çeliklerde, özellikle yüksek karbon kalitelerinde, hatta oda sıcaklığına
soğutulduğunda kalır [60].
4.2.2. Alaşım Elementlerinin Etkisi
TRIP çeliklerinde fy kararlılığı yüksek karbon içeriğine ve ikinci adım olan İzotermal
Tavlama koşullarına bağlıdır. İzotermal tavlama beynit oluşumu için östenitin
karbonca zenginleşmesine neden olur, burada eğer karbür oluşumu engellenmezse
östenit dönüşümü tamamlanamaz ve yarı kararlı kalıntı östenit fazı oluşur. Eğer ikinci
adımda soğutma hızlı bir şekilde olursa yada kısa zamanda gerçekleşirse çok ince
taneli kırılgan beynit fazı oluşur. Hatta östenit fazı karbonca yeterince zengin değilse
hızlı soğutma martensit oluşumuna bile olanak sağlar. Yapılan tüm araştırmalara
rağmen sürekli tavlama hatlarında izotermal beynit dönüşümü sırasında alaşımların
etkileri minimize edilememiştir. Şekil 4.7’de izotermal tavlama koşullarında TRIP
çeliklerinin dönüşümüne alaşım elementlerinin etkisi gösterilmiştir [5].

Şekil 4.7. Sürekli tavlama sırasında alaşım elementlerinin TRIP çeliklerindeki faz
dönüşümlerine etkisi [5].
TRIP çelik yapısı üretirken soğumanın ardından beynit dönüşüm aralığında bir orta
sıcaklıkta tutulması, son mikro yapıda biraz östenitin kalması ile östenitin beynit ve
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martensite ayrışmasını tamamen kontrol altına almak için gereklidir. Bu durumda
genellikle Mn, Si ve Al'ın bir kombinasyonu ilave edilir.
Ferrit veya perlit dönüşümü ve beynit reaksiyonlarını en aza indirgemek için bu
çeliklerin soğutma yolu ve bileşimi dikkatlice optimize edilmelidir. Bu genellikle Mn,
Mo veya Cr gibi alaşım ilaveleri ile kolaylaştırılır [77].
C, Mn ve Si’ nin TRIP çelikleri için en etkili elementler olduğu bilinmektedir. Bu
elementler, beynit reaksiyonu sırasında karbür çökeltmesini engellemek için kalıntı
östeniti dengelemek için katkıda bulunur. Karbür çökelmesini en aza indirgemek,
böylece oda sıcaklığında östenitin kalmasını sağlamak için Si veya Al ilavesi
gereklidir. Si, Al ve P gibi karbürlerin oluşumunu bastıran elementlerin eklenmesinin
bir sonucu olarak, sementit çökelmesinin gerçekleşmediği bilinmektedir. Karbürleri
bastıran alaşım elementlerinin ilaveleri, sementitin son derece olumsuz bir
kompozisyonla çökmesine neden olur; Çünkü Si ve Al, sementitte çözünmez ve
dolayısıyla çekirdeklenmesini bastırırlar [78].
Bununla birlikte, yüksek C ve Si içeriği ile çelikler kaynak işleminde zorluklar
oluşturabilir. Kalıntı östenitin daha yüksek hacim oranları % 0,2 ve 0,4 karbon
içeriklerinde kolaylıkla elde edilebilir. Ancak kaynaklanabilirlik yüksek karbon içeriği
nedeniyle bozulabilir. Kaynaklanabilirlik ve haddeleme yeteneğini geliştirmek için
karbon içeriği düşürüldüğünde kalıntı östenitin geniş bir miktarını elde etmek daha zor
olur. Düşük karbonlu C-Sİ-Mn TRIP çeliklerinde kararlı kalıntı östenitin uygun bir
seviyesi ile uzama gelişimine ulaşmak için optimum oranlarda Si ve Mn gibi alaşım
elementleri eklemek gereklidir ve alaşım elementlerinin etkisinin maksimum
kullanılabilirliği altında ısıl işlem şartlarını belirlemek gereklidir [79-82].
Daha yüksek bir mangan içeriği ile kalıntı östenit oranı artar, fakat gelişmiş östenit
sertleşebilirliği nedeniyle soğuma sırasında

östenitin martensite dönüşümü

gerçekleşir. Bu yüzden bir çift fazlı çeliğin karakteristiği gerçekleşir ve dayanım
gelişirken uzama geriler.
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Daha küçük Si/Mn oranı daha güçlü bant yapısı oluşturur. Bant yapısının oluşumu
süneklik gelişiminin etkisini azaltır ve bu yüzden Si/Mn oranı bant yapısını
ilerletmemek fakat kalıntı östenit oranı ve sünekliği artırmak için verilen bir karbon
içeriği altında mümkün olduğu kadar yüksek belirlenmelidir [79].
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BÖLÜM 5
DENEYSEL ÇALIŞMALAR

5.1. MALZEME
Bu çalışmada Tablo 5.1 Ve Tablo 5.2’de kimyasal kompozisyonu ve kritik sıcaklıkları
verilen iki farklı bileşime sahip çelik kullanılmıştır. Bu çelik bileşimlerinin
tasarımında C miktarı değiştirilerek diğer alaşım elementlerinin sabit tutulması
amaçlanmıştır. Bu malzemeler hassas döküm yöntemiyle 40X40X400 mm ebatlarında
bloklar olarak üretilmiştir. Daha sonra bloklar 75X4 mm ebatlarına sıcak haddeleme
işlemi ile getirilmişlerdir. Sıcak haddeleme tavlaması 1150 °C’de yapılmıştır. Sıcak
Haddeleme işlemi sonrası numuneler havada soğumaya bırakılmıştır.
Çizelge 5.1. Ana malzemelerin kimyasal bileşimi.
Malzeme

C

Si

Mn

Al

1

0,14

0,62

1,62

0,08

2

0,23

0,64

1,59

0,09

Çizelge 5.2. Ana malzemelerin kritik sıcaklıkları.

Numune grubu

Ae1

Ae3

Ms

1

726

863

430

2

727

840

393

.
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5.2. ISIL İŞLEM TERTİBATI
5.2.1. Isıl Işlem Fırını
Protherm PLF 130/9 fırınlar 1100 °C – 1600 °C arasında çalışmak için tasarlanmıştır.
PLF serisi fırınlar düşük dış ısıdan korunmak ve yüksek iç ısı istikrarı için çift kat
kaplama kullanılarak üretilmiş ve kolay operasyon için ön taraftan yükleme
seçeneğiyle kullanıcılara sunulmaktadir. Bu modelin en önemli avantajlarından biri
ısıtıcı eleman değişiminin kolay ve ekonomik olmasıdır. Ürünün tipik uygulamaları
eritme, termal yaşlandırma, seramik sinterleme, metal ısı işleme, kimyasal
dekomposizyon ve termal şok testidir [83].
Labaratuvarımızda kullandığımız fırın ise Termokupl ile yükleme yapılacağı için arka
tarafından bir delik açılmıştır. Seramik boru ile ısı kaybı engellenmiştir.

Rezistans

Yükleme
Deliği

Şekil 5.1. Kullanılan isıl işlem fırını şematik gösterimi.
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5.2.2. Tuz Banyosu
Metalürjik tuz banyoları, metal ya da seramik bir kap içinde nitrat, nitrür, karbonat,
siyanür, klorür veya kostik banyoları içerisinde metal parçaların ısıtılarak ya da
soğutularak ısıl işlemin yapılabileceği ortamlardır. Tuz banyosu fırınları gaz, akaryakıt
veya elektrik direnç elementleri yardımıyla ısıtılabilir. Parça tuza daldırıldığında
parçanın sıcaklığı ergimiş tuz banyosunun sıcaklığına ulaşıncaya kadar belli bir süre
beklenir. Bu esnada, metal ve tuz banyosu arasındaki katı tuz filmi oluşarak metali
oksitlenmeden korur [84].
Tuz banyolarında soğuma hızları yağlardan düşük olmasına rağmen diğerlerine göre
çok hızlıdır. Bu yine banyonun sıvı olmasının bir avantajıdır ve karıştırma ile
mükemmel üniformluk elde edilir. Çoğu durumda tuz banyoları ısıl işlem için idealdir.
Ancak çevresel problemler, korozyon ve karmaşık parçalarda daha az verim elde
edilmesi dezavantaj olarak karşımıza çıkar [84].

Tuz
Banyosu

Bobin

Şekil 5.2. Tuz fırını şematik gösterimi.
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Fırın özellikleri;
1. Voltaj:
2. Güç:
3. Çalışma sıcaklığı:
4. Pota çapı:
5. Pota yüksekliği:
6. Pota kalınlığı:

380 V
9 kW/s
900 °C
300 mm
316 mm
5 mm [84].

5.2.3. Termokupl Ve Akım Kontrol Cihazı
Isıl işlemler sırasında numunenin anlık sıcaklığını görmek için, 0,5 mm çapında CrCrNi ısıl çift (K tipi termokapıl) telleri kullanılmıştır. Numuneler Şekil 5.3.’de
görüldüğü gibi öncelikle sabitleme çubuğuna daha sonrada ısıl çiftler numune
yüzeyinin merkezine elektrik direnç kaynağı ile kaynaklanmıştır. Tavlama sırasında
termokapıl tellerinin birbirlerine temasını önlemek için üzerlerine seramik
koruyucular (insülatör) geçirilmiştir. Son işlem olarak ABB COMMANDER marka
kayıt cihazı (recorder), kompenzasyon kablosu (Compensating Cable) ve klemens ile
ısıl çift tellerine bağlanarak sıcaklık ölçüm ve kayıt sistemi tamamlanmıştır. Isıl
işlemler atmosfer ortamında, sıcaklık hassasiyeti ±5oC olan protherm PLF 130/9
marka kamara tipi bir fırında yapılmıştır [37].

Şekil 5.3. Isıl işlem sıcaklık ölçüm ve kayıt sistemi [37].
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Fırın içerisinde farklı bölgelerden doğabilecek sıcaklık farklılaşmasını önlemek için
bütün deneyler süresince fırın içerisinde aynı bölge kullanılmıştır. Tavlama süresince,
numune sıcaklığı kayıt cihazı (recorder) üzerindeki sıcaklık göstergesinden sürekli
gözlenerek ve tavlama sıcaklığındaki değişmeler,  2oC’ye kadar indirilmiştir [37].
5.2.4. Nokta Direnç Kaynağı
Direnç kaynağı, iş parçalarından geçen elektrik akımına karşı iş parçalarının gösterdiği
dirençten sağlanan ısı ve aynı zamanda basınç uygulanmasıyla gerçekleştirilen bir
kaynak yöntemidir [94].
Çalışma sırasında termokupl ile ısıl işlem uygulanacak parçanın birleştirilmesinde
kullanıldı.

Şekil 5.4. Ayak pedallı nokta kaynak makinesi [85].
5.3. ISIL İŞLEMLER
Yukarıda verilen kimyasal bileşime sahip çeliklerden TRIP çeliği mikro yapısı elde
edilmesi için yapılan ısıl işlem uygulamaları bu bölümde anlatılmıştır. Numuneler ilk
olarak su verme işlemi yapılmış. Bu veriler ışığında kritik tavlama sonrası
östemperleme işlemleri uygulanmıştır.
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5.2.5.1. 1. Aşama (Kısmi östenitleme sonrası su verme)
Çalışma öncesi numunelerin kesimi diskatonla yapılmıştır. Kesim sırasında
malzemenin kesme sırasında ısıdan dolayı etkilenmemesi için soğutma sıvısı olarak
borlu su kullanılmıştır. Her iki numune için Ae1 ve Ae3 sıcaklıkları belirlenmiş ve
kritik sıcaklıklar arasında kısmi olarak östenitlenmiş olan yapı su verme ile martensitik
yapı elde edilmiştir. Soğutmanın hızlı olması için suya buz ve tuz ilave edilmiştir.
Kademeli olarak kritik sıcaklıklar arasında 20 OC arttırılarak su verme işlemine tabi
tutulan malzemeler, metalografik işlemlere (gömme, zımapra, parlatma, dağlama) tabi
tutulmuştur. Metalografik işlemlerde ısıl işlem sırasında sıcaklıktan dolayı yüzeyde
oluşan dekarbürizasyondan dolayı numunelerin yüzeylerinden en az 2 mm kaba
zımparayla alınmıştır. Optik mikroskopta incelenen numunelerin faz hacim oranları
Image Analiz ve XRD analiziyle belirlenmiştir. Numunelere sertlik testi uygulanmış
ve ikinci aşama için belirlenen nnumunelerin çekme testi yapılmıştır.
5.2.5.2. 2. Aşama (Kısmi östenitleme sonrası östemperleme)
Kısmi östenitleme sonrası elde edilen mikroyapılar değerlendirilmiş ve hacim oranı %
50 Ferrit+% 50 Martensit(östenit) yakın olan sıcaklıklar kullanılmıştır. Kısmı
östenitlemede elde edilen % 45-55 Östenit fazından farklı miktarlarda dönüşüm
ürünleri (Beynit+Martensit+Kalıntı östenit) elde edilmesi hedeflenmişdir. Hedeflenen
beynitleme miktarları % 25, % 35 ve % 45’dir. Farklı beynitleme miktarları sonucunda
mikroyapı haritaları çıkartılan malzemelerin kalıntı östenit miktarı XRD cihazı ile
belirlenmiştir.

Malzemelerin

tahribatlı

muayene

yöntemleri

ile

analizleri

gerçekleştirilmiş ve farklı beynitleme sürelerindeki faz hacim oranları ile mukayese
edilmiştir.
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Şekil 5.5. Malzemelere uygulanan termal ısıl işlem prosesi.
Şekil 6.27’de gösterilen ısıl işlem prosesinde a ve b noktası arasında 5 °C/s ile ısıtılan
numuneler b-c arasında 20 dklık tavlama işlemine tabil tutulmuştur. Kritik bölgeden
beynitleme sıcaklığına (c-d arası) yaklaşık olarak 20 °C/s ile soğutulmuştur. Her iki
malzeme için Ms sıcaklığının 70 °C üzerinde % 50, % 70 ve % 90 (d-e arası)
dönüşümden sonra ortalama 2°C/s ile havada soğutulmuştur (e-f arası).
5.4. XRD ANALIZI VE ÇEKME DENEYI
Kalıntı östenit miktarı için XRD analizi kullanılmıştır. Cr-Kα radyasyonu ile 4 tepe
(peak) yöntemi ile ölçülmüş ve ASTM E975 standardına göre değerlendirmesi
yapılmıştır (Ölçüm çözünürlüğü = 0.05°, Kolimatör çapı = 2mm). Her bir tarama
aralığı için ölçüm süresi (cihaz hareketleri ve konumlandırma hariç) 900 saniye
verilmiştir.
Tepe (peak) aralıkları;
1. Tarama 1 : 74.000° - 84.000°
2. Tarama 2 : 102.000° - 108.000°
3. Tarama 3 : 122.000° - 136.000°
4. Tarama 4 : 149.000° - 163.000°
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Çekme testi numunesi Şekil 5.5’de belirtilen ölçülerde çapı 10 mm olan parmak freze
kullanılarak CNC freze tezgahında hazırlanmıştır. Mühendislik gerilim-gerinim
eğrilerini belirlemek için her bir deneysel alaşım için tekeksenli çekme testleri
gerçekleştirildi. Haddeleme yönüne dik olarak ayarlanan çekme numuneleri test edildi.
Elde edilen çekme özelliklerinin gerçek mekanik davranışı temsil ettiğinden emin
olmak için her bir çelik için üç çekme testi gerçekleştirildi. Çekme hızı 1mm/dk olarak
verilmiştir. Bütün çekme eğrileri, belirgin olmayan akma noktası uzaması sergiledi.

Şekil 5.6. Çekme testi numune standart gösterimi.
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BÖLÜM 6
DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA

6.1. MALZEME
6.1.1. Başlangıç Mikroyapısı Ve Mekanik Özellikleri
Deney çalışmalarında başlangıç mikroyapısı olarak kullanılan sıcak haddelenmiş
malzemelerin mikroyapıları Şekil 6.1 ve 6.2’de gösterilmiştir. Ana malzemelerin faz
hacim oranı, tane boyutu, sertlik ölçümü ve çekme test sonuçları Tablo 6.1 ve 6.2,
çekme deney grafikleri Şekil 6.3’de verilmiştir. M1 ve M2 için mangan, silisyum,
fosfor ve kükürt içerikleri benzerken karbon içeriği, M1'den M2'ye 0,14'den 0,23'e
artmıştır. M2’de ikincil faz hacim oranının daha fazla olması yüksek C oranından
kaynaklanmakla beraber daha yüksek sertlik, akma ve çekme dayanımı değerleri elde
edilirken daha düşük uzama değeri gözlenmiştir. Tane boyutunu M1 için 8,2 µm, M2
için ise 6,8 µm olarak ölçülmüş, malzeme 2’nin daha ince taneli olduğu belirlenmiştir.

a

b

Şekil 6.1. 1. Grup malzemelerin (a) 500x Ve (b) 1000x % 2 Nital ile elde edilen
görüntü.
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a

b

Şekil 6.2. 2. Grup malzemelerin (a) 500x Ve (a) 1000x % 2 Nital ile elde edilen
görüntü.
Tablo 6.1. Ana malzemelerin FHO, Sertlik ve tane boyutu
Faz Hacim Oranı
NUMUNE
GRUBU

Ferrit

1
2

47 (±2)
53 (±2)

Perlit+
Martensit

Ortalama
Tane Boyutu
(µm)

SERTLİK
(HV0,5)

53 (±2)
47 (±2)

8,2
6,8

182
191

Tablo 6.2. Ana malzemelerin mekanik özellikleri
NUMUNE
GRUBU
1
2

Akma
dayanımı
(MPa)
413
532

Çekme Dayanımı
Kopma Uzaması
(MPa)
636
830

47

29,7
26,1

Üniform
Uzama
22,5
20,4

Şekil 6.3. M1 ve M2’nin mühendislik gerilim-gerinim eğrileri.
6.2. KRİTİK TAVLAMA İŞLEMI
Döküm sonrası sıcak haddelenen numuneler kritik tavlama işlemine tabi tutulmuştur.
Malzemelerin kodlamasıyla ilgili bir örnek Şekil 6.4’te gösterilmiştir. Metalografik
işlemlerden sonra alınan optik mikroskop görüntüleri M1 için Şekil 6.4-6.10, M2 için
Şekil 6.12-6.17‘lerde verilmiştir.

1 S 740
Numune grubu

Su Verme

Tavlama Sıcaklığı

Şekil 6.4. Malzemelerin kodlamasıyla ilgili örnek.
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6.2.1. Mikroyapı
Mikroyapıları incelediğimizde kritik sıcaklıklar arasındaki artan sıcaklıklarda
MHO’nun arttığı gözlemlenmiştir. Denge faz diyagramına göre, karbon yüzdesindeki
artışın, östenit ve ferritin bir arada bulunduğu sıcaklık aralığını azalttığı görülmüştür.
Bu, yüksek karbon içeriğine sahip malzemelerin ısıl işlemlerdeki sıcaklık
değişimlerine karşı daha duyarlı olduğunu ifade eder [86]. Çalışılan en düşük kritik
sıcaklık her iki malzeme için de yaklaşık 740 ° C idi. M1 ve M2 için Image analiz
yöntemi ile belirlenen MHO Tablo 6-7’lerde verilmiştir. Ana malzemelerdeki
bantlaşmalar kritik tavlama sonrası giderilemediği mikroyapılarda tespit edilmiştir.
Bunun nedeni östenit oluşumunun ikincil fazdan (perlit+martensit) başlayıp ferrite
doğru büyümesinden kaynaklanmaktadır.
Çizelge 6.3. Malzeme 1 için artan kritik sıcaklık ile MHO.
Malzeme 1
Sıcaklık
740
760
780
800
820
840
860

MHO
35
43
53
59
68
80
90

Ferrit
65
57
47
41
32
20
10

Çizelge 6.4. Malzeme 2 için artan kritik sıcaklık ile MHO.
Malzeme 2
Sıcaklık
740
760
780
800
820
840

MHO
47
58
63
72
79
92

Ferrit
53
42
37
28
21
8

Numuneler için 20’şer dk’lık tavlama sürelerinin perlit ve martensitin çözünmesi için
yeterli olduğu gözükmektedir. Dönüşüm süresi tamamlandıktan sonra, östenit
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miktarında artış sürer. Bunun nedeni, östenit oluşumu tamamlanmamasıdır ve bu kez
birincil ferrit östenite dönüşür ve östenit ferrite doğru büyür [87-89].
Isıl işlemler süresince malzemeler kritik sıcaklıklarına yaklaşık olarak 5 °C/s hız ile
ısıtılmıştır. Calcagnotto, ısıtma hızının martensit miktarına bir etkisinin olmadığını,
ancak tane boyutunu etkilediğini bildirmiştir. [89,90].
6.1.2.1. Optik mikroskop görüntüleri ve MHO

a

b

Şekil 6.4. 1 S 740, (a) 500x ve (b) 1000x % 2 Nital ile elde edilen görüntü.

a

b

Şekil 6.5. 1 S 760, (a) 500x Ve (b) 1000x % 2 Nital ile elde edilen görüntü.
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a

b

Şekil 6.6. 1 S 780, (a) 500x Ve (b) 1000x % 2 Nital ile elde edilen görüntü.

a

b

Şekil 6.7. 1 S 800, (a) 500x Ve (b) 1000x % 2 Nital ile elde edilen görüntü.

a

b

Şekil 6.8. 1 S 820, (a) 500x Ve (b) 1000x % 2 Nital ile elde edilen görüntü.
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b

a

Şekil 6.9. 1 S 840, (a) 500x Ve (b) 1000x % 2 Nital ile elde edilen görüntü.

a

b

Şekil 6.10. 1 S 860, (a) 500x Ve (b) 1000x % 2 Nital ile elde edilen görüntü.

Şekil 6.11. M1’in kritik sıcaklık artışı ile MHO değişimi.
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b

a

Şekil 6.12. 2 S 740°C (a) 500x Ve (b) 1000x % 2 Nital ile elde edilen görüntü.

a

b

Şekil 6.13. 2 S 760°C (a) 500x Ve (b) 1000x % 2 Nital ile elde edilen görüntü.

a

b

Şekil 6.14. 2 S 780°C (a) 500x Ve (b) 1000x % 2 Nital ile elde edilen görüntü.
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b

a

Şekil 6.15. 2 S 800°C (a) 500x Ve (b) 1000x % 2 Nital ile elde edilen görüntü.

a

b

Şekil 6.16. 2 S 820°C (a) 500x Ve (b) 1000x % 2 Nital ile elde edilen görüntü.

a

b

Şekil 6.17. 2 S 840°C (a) 500x Ve (b) 1000x % 2 Nital ile elde edilen görüntü.
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Şekil 6.18. M2’in artan kritik sıcaklık artışı ile MHO değişimi.
6.1.2.2 SEM çalışması
Östemperleme sonrası hedeflenen faz hacim oraları için; 1 S 780 % 53 MHO ve 2 S
740 % 47 numuneleri seçilmiştir. Seçilen sıcaklıklarda M1’in kısmi östenitindeki C
oranı % 0,27, M2’nin ise % 0,48’dir. Karbon miktarı Ms sıcaklığına en önemli etkiye
sahip (düşürür) alaşım elementidir. Denge faz diyagramına göre, daha yüksek bir
interkritik tavlama sıcaklığı, daha düşük karbon içerikli ve daha yüksek miktarlarda
kritik östenit üretir buda nihai kalıntı östenitin karbonca daha az zenginleşmesine yol
açacaktır. Bu yoruma dayanarak, Jacques ve ark. (1998), daha düşük bir sıcaklıkta
tavlamanın tercih edilebileceğini önermektedir [91]. Seçilen numunelerin SEM
görüntüleri Şekil 6.19-6.20’lerde verilmiştir. Sem görüntülerindede açıkca gözüktüğü
gibi malzemeler çift fazlı (martensit+ferrit) bir yapıya sahiptir.
Bir çalışmaya göre, perlitin östenite dönüşümünün yanı sıra, ferrit-ferrit tane
sınırlarında da östenit oluşumu gözlemlenebilir [92]. Böyle bir durumda, dengeyle
kıyaslandığında çok düşük karbon konsantrasyonuna sahip östenit oluşmaktadır. Her
iki malzemeninde ferrit tane sınırlarında östenit çekirdeklenmeleri mikroyapıda
görülmektedir [89]. M1’de rastlanmazken M2’de bantlaşma bölgelerinde iğnesel
yapıda martensit oluşumları gözlenmiştir.
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a

b
Ma

F

Şekil 6.19. 1 S 780°C (a) 2000x Ve (b) 5000x % 2 Nital ile elde edilen görüntü.

b

a

F

Ma

Şekil 6.20. 2 S 740°C (a) 2000x Ve (b) 5000x % 2 Nital ile elde edilen görüntü.
Şekil 6.21’e M1 için 780°C 20 dk tavlandıktan su verilmiş numunenin çizgi EDX
analizi verilmiştir. EDX analizinde nicelik olarak C oranı kesin tespit edilemeksizin
nitelik olarak önemli bilgiler vermektedir. Burda değerlendirilen yapı kısmı
östenitleme sonrası hızlı soğutma ile elde edilmiştir, ferrit tanelerinden martensit
tanelerine geçiş sınırlarında mangan ve karbon miktarının yükseldiğini ve martensit
içerisindeki karbon miktarının en yüksek miktara çıkmış olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 6.21. 1 S 780 çizgi EDX analizi.
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6.2.2. Sertlik Testi
Her iki alaşımdaki değişen C oranlarından dolayı eşdeğer sıcaklıklarda M1 ve M2’ye
ait sonuçlar farklı olmuştur. Benzer martensit hacim oranlarında ise M2’nin
martensitindeki C oranının fazla olmasından dolayı sertlik daha yüksek olmuştur.
Sertlik Şekil 6.22.’de ve Tablo 6.5-6.6’ya baktığımız zaman, % 0,14 C’lu M1 için
264’den 431 HV'ye, % 0,23 C’lu M2 için ise 348’den 534 HV'ye kadar güçlü bir artış
sergilemiştir. Östemperleme için seçilen 1 S 780 için %53 MHO ve 322 HV, 2 S 740
numunesi için % 47 MHO ile 348 HV değerleri elde edilmiştir. Valeria L. v.d.,
sertliğin martensit fazının karbon içeriğindeki artışa bağlı olarak artan MHO ile
yükseldiğini ve her durumda, M ile sertliğin değişim oranının hemen hemen aynı
olduğu gözlemlenebilir olduğunu bildirmişlerdir [86].
Çizelge 6.5. M1 için KTS’lerdeki sertlik değerleri.
1.1 Sertlık(HV0,5)

Sertlik Değeri

ANA NUMUNE
740
760
780
800
820
840
860

182
264
283
322
369
395
418
431

Çizelge 6.6. M2 için KTS’lerdeki sertlik değerleri.
3.1 Sertlık (HV0,5)

Sertlik Değeri

ANA NUMUNE
740
760
780
800
820
840

191
348
423
445
488
503
534
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Şekil 6.22. M1 ve M2’nin artan KTS ile sertliğinin değişimleri.
6.2.3 Çekme Deneyi
Şekil 6.23’de, her bir alaşıma ait farklı çift fazlı malzemeler için elde edilen gerilimgerinim eğrileri gösterilmektedir. Başlangıç malzemesinde belirgin bir şekilde
süreksiz akma noktası gözlemlenmesine rağmen, elde edilen çift fazlı (ferrit+martesit)
yapılarda sürekli bir akma gözlemlenmiştir. Bu iki şekilde açıklanabilir, birincisi
Cottrell atmosferinin oluşmamasından kaynaklı olmakla beraber, oluşan çift fazlı
yapıda ferrit arayer C atomunun azalmasından ayrıca klasik çift fazlı çelik yapı elde
edilmesi sırasında östenitin martensite dönüşümü ve % 2-4 hacimce büyüme nedeniyle
martensite sınır ferrit içlerinde oluşan mobil (hareketli) dislikasyon yoğunluğunun
artmasıdır, bu yoğun mobil dislikasyonlar çekme sırasında kolaylıkla hareket ederek
kaymayı erken başlatıp akma noktasının düşmesine ve kolay kayma deformasyonu
sağlayarak Cottrell atmosferinin etkinliğinin olmamasına neden olmaktadır, çift fazlı
çeliklerin genel olarak gözlendiği gibi bu çalışmadada belirgin bir akma noktası
gözlemlenmemiştir. Eğriler belirgin bir akma noktası göstermemiş % 0,2’den çizilen
parelel ile akma noktaları belirlenmiştir. Valeria L. v.d., KTS’deki artışa bağlı olarak,
artan M ile birlikte % 0,2 akma ve çekme dayanımının arttığı gözlemlendiğini ve M
ile çekme dayanımının doğrusal olarak değiştiğini, ancak eğrinin eğimi alaşımın
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karbon içeriği ile arttığını bildirmişlerdir [86]. Şekil 53’e baktığımızda karbon oranı
yüksek olan M2’nin eğiminin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. M1 için çekme
dayanımı, karbon içeriğindeki farklılığa rağmen M2’den biraz daha yüksekti, bunun
nedeni yaklaşık olarak % 6 daha fazla martensit içermesinden kaynaklı olduğu
düşünülmektedir (Tablo 6.7).
Kang v.d., çift fazlı çeliklerdeki özelliklerin en iyi kombinasyonunun genellikle
martensit oranının yaklaşık % 50'si için elde edildiğini bildirmektedir [86]. Bu olay
MHO’nun artışının martenzitin içerdiği karbon miktarının azalmasına bağlanmaktadır.
İstenilen MHO’na ulaşılması ise tavlama sıcaklığının kontrolü ile mümkündür [89].
M2’de kopma uzaması M1’den yaklaşık olarak % 4 daha düşük olduğu belirlenmiştir
(Tablo 6.7). Valeria L. v.d., M>% 50 ile artan martensit oranı uzamada bir artışa neden
olan martensit oranı ile gelişme aynı eğilimi gösterse de, kırılma uzaması, karbon
içeriğinin artmasıyla azaldığını bildirmişlerdir [86]. Fakat üniform uzama miktarlarına
baktığımızda M1 ve M2’nin yaklaşık değerler yakaladığını gözlemledik (Tablo 6.7).
Çift fazlı çeliklerin süneklik özellikleri; martenzit hacim oranı, martenzitin karbon
miktarı, martenzitin sünekliği, martenzitin ferrit içindeki dağılımı, ferritin alaşım
içeriği, ferritteki dislokasyon yoğunluğu, yeni ferrit miktarı, karbür ve kalıntı
östenitlerin varlığı gibi parametrelerede bağlıdır [89].
Çizelge 6.7. M1 ve M2’nin FHO ve mekanik özellikleri.

Numune
1 S 780
2 S 740

Mekanik Özellikler
Faz Hacim Oranı
Ferrit Martensit Sertlik
Akma
Çekme
Kopma Üniform
(± 2)
(± 2)
(HV0.5) Dayanımı Dayanımı Uzaması Uzama
47
53
322
583
1100
18,5
13,4
53
47
348
481
1034
14,4
13,6
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Şekil 6.23. 1 S 780 ve 2 S 740 mühendislik gerilim-gerinim eğrileri.
6.2.4. Kırılma
M2 (Şekil 6.25) kırığı gevrekken M1’in (Şekil 6.24) daha sünek bir kırılma yüzeyi
gösterdiğini belirtmek mümkündür. Valeria L. v.d., % 50 martensitli numunelerin en
yüksek ve en düşük uzamalarına karşılık geldiğini ve bunun çift fazlı malzemeler için
süneklik ve kırılma davranışında C'nin güçlü etkisini gösterdiğini bildirmişlerdir [86].
Speich ve Miller, düşük MHO ve yüksek karbon içerikli martensite sahip çift-fazlı
çeliklerin, yüksek MHO ve düşük karbon içerikli martensite sahip çift-fazlı çeliklere
oranla daha kolay çatladığını belirtmişlerdir [89,93].

b

a

Şekil 6.24. 1 S 780°C (a) 3000x Ve (b) 5000x elde edilen kırık yüzey görüntüsü
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b

a

Şekil 6.25. 2 S 740°C (a) 3000x Ve (b) 5000x elde edilen kırık yüzey görüntüsü.
6.3. KRİTİK TAVLAMA SONRASI ÖSTEMPERLEME
Bu çalışmada ısıl işlem parametrelerinin ve çelik bileşiminin (yani C içeriklerine bağlı)
incelenen çeliklerin mikroyapı ve mekanik özelliklerine etkileri araştırılmıştır. Isıl
işlem sırasında (örn. inter kritik tavlama ve izotermal beynitik dönüşüm) ve plastik
deformasyon sırasında (kalıntı östenitin gerinim kaynaklı martensite dönüştürülmesi)
gerçekleşen faz dönüşümlerinin kinetiği, ısıl işlem parametrelerinin ve C ilavelerinin
etkileri incelenmiştir. Isıl işlem sırasında kritik tavlama sonrası beynitik dönüşüm
sıcaklığına kadar soğuma hızı CCT diyagramlarından (Şekil 6.28-6.30) incelenmiş ve
dönüşüm olmaksızın soğutmanın gerçekleştiği belirlenmiştir. Bununla birlikte TTT
diyagramları (Şekil 6.27-6.29) incelenmiş BIT için % 50-70-90 dönüşüm süreleri
boyunca tuzda bekletilmiştir.

1 Ö %50
Numune grubu Östemperleme Beynitleme miktarı
Şekil 6.26. Malzemelerin iki aşamalı ısıl işlemde kodlama örneği.
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Şekil 6.27. M1 TTT diagramı.

Şekil 6.28. M1 CCT diagramı.
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Şekil 6.29. M2 TTT diagramı.

Şekil 6.30. M2 CCT diagramı.
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6.3.1. Mikroyapı
Şekil 5.5'de gösterilen ısıl işlem ile üretilen çeliklerin mikroyapıları bu bölümde
gösterilmiştir. Hem Şekil 6.31-6.36'deki optik mikroskop görüntüleri hem de Şekil
6.37-6.42’daki SEM mikrografilerinde, ferrit, beynitik ferrit, kalıntı östenit ve / veya
martensit ayırt edilebilir. M1 ve M2’de % 50 beynitik izotermal dönüşüm sonrası
mikroyapısı (Şekil 6.31 Ve Şekil 6.34), en yüksek martensit miktarı gösterdi. Tablo
6.7, M1’in % 53 ferrit +% 47 östenit ve M2’nin % 47 ferrit +% 53 östenit üreten
sıcaklıklarda kritik olarak tavlandığını gösterir. Kritik tavlamadan beynitik izotermal
dönüşüm sıcaklıklarına kadar soğutma sırasında ve sonrasında hem BIT sıcaklığında
(M1 için 402°C M2 için 347°C) tutma hem de sonrası oda sıcaklığına soğutulurken,
interkritik östenit beynitik ferrit, kalıntı östenit ya da martensit üreten faz
dönüşümlerine maruz kaldı. Perlit, ferrit ve martensit içeren başlangıç mikroyapıları,
iki aşamalı bir ısıl işlemden sonra, % 2 Nital+Sodyummetabisülfat ile dağlanmış ve
optik mikroskopla incelenmiştir. Mikroyapılarda da gösterildiği gibi ferrit=kirli beyaz,
beynit+martensit= siyah, kalıntı östenit=beyaz oluşan mikroyapılar kolayca ayırt
edilebilmekte olup çok fazlı bir yapı elde edilmiştir. Kalıntı östenit, martensit ile
birlikte mikroyapı boyunca homojen olarak dağılmış ve komşu ferrit veya beynite
bağlıdır.
6.3.1.1 Optik Mikroskop Görüntüleri

Ferrit

a

K. Östenit

b

MA+Beynit
Şekil 6.31. 1 Ö %50 % 2 Nital+Sodyummetabisülfat ile elde edilen görüntü (a) 1000x
(b) kesit görüntü.

65

K. Östenit

Ferrit

a

b

MA+Beynit
Şekil 6.32. 1 Ö %70 % 2 Nital+Sodyummetabisülfat ile elde edilen görüntü (a) 1000x
(b) kesit görüntü.

Ferrit

a

K. Östenit

b

MA+Beynit
Şekil 6.33. 1 Ö %90 % 2 Nital +Sodyummetabisülfat ile elde edilen görüntü (a) 1000x
(b) kesit görüntü.

Ferrit

a

K. Östenit

b

MA+Beynit
Şekil 6.34. 2 Ö %50 % 2 Nital +Sodyummetabisülfat ile elde edilen görüntü (a) 1000x
(b) kesit görüntü.
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Ferrit

a

K. Östenit

b

MA+Beynit
Şekil 6.35. 2 Ö %70 %2 Nital+Sodyummetabisülfat ile elde edilen görüntü (a) 1000x
(b) kesit görüntü.

Ferrit

a

K. Östenit

b

MA+Beynit
Şekil 6.36. 2 Ö %90 %2 Nital +Sodyummetabisülfat ile elde edilen görüntü (a) 1000x
(b) kesit görüntü.
6.3.1.2 SEM çalışması

b

a

Ra
F

B

Şekil 6.37. 1 Ö %50 % 2 Nital+Sodyummetabisülfat ile elde edilen görüntü.
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b

a

Ra
F

B

Şekil 6.38. 1 Ö %70 % 2 Nital+Sodyummetabisülfat ile elde edilen görüntü.

b

a

F
B

Ra

Şekil 6.39. 1 Ö %90 % 2 Nital+Sodyummetabisülfat ile elde edilen görüntü.

b

a

Ra
F

B

Şekil 6.40. 2 Ö %50 % 2 Nital+Sodyummetabisülfat ile elde edilen görüntü.
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b

a

Ra

F

B

Şekil 6.41. 2 Ö %70 % 2 Nital+Sodyummetabisülfat ile elde edilen görüntü.

b

a

Ra
F

B

Şekil 6.42. 2 Ö %90 % 2 Nital +Sodyummetabisülfat ile elde edilen görüntü.
Şekil 6.43’e baktığımızda tane sınırlarında, beynit ve kalıntı östenitte mangan oranının
arttığını, beynit yapısına bağlı olan kalıntı östenitlerde karbon ve özellikle silisyum
oranının arttığı gözlemlenmiş. Ferrit ve beynitik ferrit bölgelerinde oranları azalmıştır.

69

Şekil 6.43. 2 Ö %90 numunesinin çizgi EDX analizi.
6.3.2. Faz Hacim Oranları
Bilindiği üzere TRIP çelikleri için kritik öneme sahip olan kalıntı östenitin hacim oranı
XRD ile ölçüldü ve bu sonuçlar Tablo 6.8'de verilmiştir. Tüm malzemeler için optik
image analizine ve XRD sonuçlarına dayanan bu üç fazın toplam oranları Tablo 6.8'de
verilmiştir. Kalıntı östenit (kütlesel ve lameler), beynit ve martensit hacim oranlarının
toplamının, her iki malzeme içinde tavlama sıcaklığındaki inter kritik östenitin denge
oranıyla aynı olduğu tespit edilmiştir. M1’e göre daha yüksek karbon içeriğine sahip
M2’nin KÖHO’nun daha yüksek olduğu gözükmektedir. Suikkanen P.P. v.d., Kalıntı
östenitin hacim oranı, izotermal tutma sıcaklığının yanısıra karbon içeriğine bağlı gibi
görünmekte olduğunu belirtmişlerdir [94].
FHO’lara baktığımızda (Tablo 6.8) kısmı östenitin beynitik yüzde dönüşüm miktarı
arttığında martensit hacim oranının azalarak yapının ferrit+beynit+kalıntı östenitten
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oluştuğunu ve buna bağlı olarak % 90 dönüşümlerde eser miktarda martesit var olduğu
gözlemlenmiştir. Y. Ankui v.d., bazen kalıntı östenit miktarı daha düşük olmasına
rağmen, daha uzun bir izotermal beynitik dönüşüm tutma süresi, daha yüksek kararlılık
ve daha az martensit üreterek kalıntı östenit elde etmek için faydalı olduğunu
belirtmişlerdir [91]. İzotermal beynit tutmanın sıcaklığı ve süresi, çeliğin nihai
özellikleri üzerinde en önemli etkilere sahiptir. Jacques v.d., beynitik tutma süresi 0
olan, kritik tavlamadan sonra direk oda sıcaklığına soğutulduğunda etkin bir biçimde
çift fazlı çelik elde edildiğini ve uzun izotermal beynitik dönüşümde ferrit-beynitkarbür yapıları ile sonuçlandığını gözlemledi. Ara IBT sürelerinde, kalıntı östenit
içeren yapılar üretildi ve böylelikle TRIP destekli çok fazlı çelikler elde edilmiştir [95].
M1 için seçilen 402 °C, M2 için 347 °C BIT sıcaklıklarıda kalıntı östenit üzerinde
etkili olmuştur. KÖHO, BIT sıcaklığı ile kuvvetli bir şekilde değişir. Genel olarak,
kalıntı östenit ve uzama en iyi BIT sıcaklıkları, tipik olarak ~ 350-450 °C
(kompozisyona ve önceden hangi işleme tabi tutulmasına bağlı olarak) zirve yapacak
ve bu zirvenin her iki yanına düşecektir. Bununla birlikte, uzun BIT sürelerinde
Matsumura v.d., azalan KÖHO buldu [92].
Tablo 6.8’de M1’de KÖHO yüzde dönüşüm miktarı (% 50 ve % 70) ile artıp % 90’da
azaldığını, M2 için ise sürekli azalma eğiliminde olduğunu görmekteyiz. Jacques v.d.,
1,5Si ve 1,5Al TRIP çeliklerinde, doyma değerine kadar artan KÖHO değerini not
etmiş, 0,4Si çelikte ise KÖHO zirve yaptığını ve daha sonra düşük karbon seviyesi
nedeniyle azaldığını bildirmişlerdir [92]. Mikroyapı haritaları oluşturulurken bu
bilgiler göz önüne alınarak XRD sonuçlarında verilen eksi toleranlar KÖHO olarak
başlangıç ve bitiş sürelerinden önce ve sonra eksi tolerans olarak kullanılmıştır. Beynit
ve martensit miktarları ön çalışmalar doğrultusunda Image Analiz yöntemiyle
hesaplanmıştır (Şekil 6.44-6.45).
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Çizelge 6.8. İki aşamalı ısıl işlem sonrası elde edilen FHO’lar.
Faz Hacim Oranı
Numune
1 Ö %50
1 Ö %70
1 Ö %90
2 Ö %50
2 Ö %70
2 Ö %90

Ferrit Martensit Beynit
(± 2)
(± 2)
(± 2)
53
20,1
20
53
6,3
31,8
53
2
38,5
47
16,1
24,5
47
5,3
35,7
47
2,3
41,4

K.Östenit

BIT (sn)

6,9% (+0,8%;-0,7%)
8,9% (+2,5%;-2,3%)
6,5% (+1,4%;-1,3%)
12,4% (+7,0%;-5,7%)
12,0% (+5,7%;-5,0%)
9,3% (+2,6%;-2,3%)

40
54
104
185
255
492

Şekil 6.44. M1’in mikroyapı haritası.
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Şekil 6.45. M2’nin mikroyapı haritası.
6.3.3. Sertlik Testi Ve Çekme Deneyi
M1 ve M2 grupları için alınan sertlik sonuçları Şekil 6.46 ve Tablo 6.9’da verilmiştir.
Şekli incelediğimizde ve tabloya baktığımızda malzemelerin yüzde dönüşüm
miktarlarını karşılaştırdığımızda M2 grubu için daha yüksek olduğu (en yüksek % 50
dönüşümde 307 HV0,5) ve artan beynitik yüzde dönüşüm miktarıyla her iki malzeme
içinde azaldığını görmekteyiz. M2 grubunun sertliğinin yüksek olması düşük sBIT’ten
ve karbon oranında kaynaklı olduğu kabul edilmiştir. Sakuma v.d., izotermal beynitik
dönüşüm sıcaklığı arttıkça, beynitin mukavemetinin (sertlik) azaldığını not eder. Bu
durumda, çevreleyen matris fazından çıkan ve "matris kısıtlamaları" olarak ifade
edilen östenit tane kararlılığını azaltabilir sonuçta daha düşük bir KÖHO ile
sonuçlanabilir. Kalıntı östenit miktarının azalması ise araştırmcılarında bildirdiği
üzere TRIP çeliğinin nihai çekme dayanımını (UTS) azaltmaktadır [95].
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Şekil 6.46. M1 ve M2 gruplarının % dönüşüm oranlarına göre sertliklerinin
karşılaştırılması.
Sonuçlar (akma dayanımı (AD), gerilme mukavemeti (ÇD), uzama (%U) ve
mukavemet-süneklik dengesi (ADx%U)) Tablo 6.9'da özetlenmiştir. Tablo 12’de,
farklı BIT süresi için akma mukavemeti (AD), çekme mukavemeti (ÇD), uzama (%U)
ve mukavemet-süneklik dengesini (ADx%U) değiştirmektedir. Ancak aynı alaşımlı
kimyası ve işlem uygulanmış malzemelerin değişen BIT süreleri ile karşılaştırılması
artan beynitik dönüşüm tutma süresi ile akma dayanımının azaldığı görülmektedir.
Mühendislik gerilme-uzama eğrileri, malzemelerin yüzde dönüşüm oralarına bağlı
olarak değişimlerinin ve değişen izotermal dönüşüm miktarlanın karşılaştırılması
Şekil 6.47-6.51’da gösterilmiştir.
700 MPa'nın üzerinde yüksek çekme mukavemeti ile % 22'den fazla, farklı IBT
süreleri için M1 ve M2 grupları izotermal tutulan numunelerin çekme gerilme-uzama
değerleri Tablo 6.9'da verilmiştir. % 50 numuneleri en düşük üniform uzama değerleri
göstermiştir. Bu örneklerde M1 grubu için % 20,7 ve M2 için % 21,8 civarında
üniform uzama ile 731 ila 961 MPa gerilme mukavemetleri elde edilmiş ve en yüksek
sertlik oranı (Tablo 6.9) bu dönüşüm miktarlarında elde edilmiştir. Bunun nedeni
tutulan östenitin daha küçük hacimli fraksiyonları ve izotermal dönüşüm sonrası
soğutma sırasında oluşan yüksek miktarda martensitin neden olduğu düşünülmektedir.
Sakuma v.d., TRIP çeliğindeki akma noktası uzamasının, ferrit taneciklerindeki düşük
kayma yoğunluğuna bağlı olduğunu bildirmiştir [96].

74

Çekme mukavemeti, özellikle 1 Ö %90 ve 2 Ö %70 numunesinde BIT süresi ile en
yüksek değerlerine ulaşmıştır. Üniform uzamalar, %50 dönüşümler hariç % 22'den
yüksekti ve maksimum değerleri % 24'e ulaştı. Altı numunenin genel gerilme
özellikleri açısından bir bileşimi, mekanik özelliklerin BIT süresi, sıcaklığı ve
kimyasal bileşimine göre değiştini gösterdi. TRIP çelikleri yüksek mukavemeti yüksek
uzama ile birleştirdiğinden, mukavemet-süneklik dengesi (ADx%U) genellikle
mekanik özelliklerini karakterize etmek için kullanılır. 2 Ö %70 numunesi en iyi
mekanik özelliklere sahipti ve mukavemet-süneklik dengesi 27000'den fazlaydı.
%50 izotermal beynitik dönüşüme tabi tutulan her iki malzemeye ait en yüksek AD’yi,
ancak en düşük üniform uzamaları gösterdi. Makul olan BIT süreli çeliklerde, yeterli
ve uygun karakteristikte kalıntı östenit içerdikleri için iyi çekme dayanımı ve yüksek
uzama değerleri göstermiştir [96].
Çizelge 6.9. M1 ve M2’nin iki aşamalı ısıl işlem sonrası mekanik özellikleri.
Mekanik özellikler
Numune

Sertlik (HV0,5)

1 Ö %50
1 Ö %70
1 Ö %90
2 Ö %50
2 Ö %70
2 Ö %90

217
207
198
307
298
280

Akma
Çekme
Kopma Üniform
Dayanımı Dayanımı Uzaması uzama
375
366
356
455
423
359

731
739
746
961
1042
986

29
32,4
33,7
26,5
26,4
26,2

20,7
23,6
23,9
21,8
24
22,8

Ç.D.
X
K.U.
21199
23944
25140
25467
27509
25833

Suikkanen P.P. v.d., 450 °C'de tutulanlar numuneler hariç karbon içeriğinin akma
dayanımı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını bununla birlikte, akma dayanımı
azalan tutma sıcaklığı ile arttığını belirtmişlerdir. Su verme ve izotermal tutma
sıcaklığından bağımsız olarak, çekme mukavemeti artan karbon içeriği ile artar [94].
Üniform uzama, ≤ 350 ° C tutma sıcaklıklarında artan karbon içeriğiyle artar. Öte
yandan, izotermal tutma sıcaklığının üniform uzama üzerinde önemli bir etkisi yoktur.
Karbon içeriği veya tutma sıcaklığı, toplam uzama üzerinde kesin bir etkiye sahip
değildir [94].
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Akma dayanımı BIT süresi ile azalmış gibi görünmektedir (Tablo 12). Akmanın,
beynit veya martensitten daha yumuşak olan östenit fazında daha düşük gerilimlerde
başladığı tahmin edilebilir. Bununla birlikte, östenit tanecikleri, onları güçlendirmeye
eğilimli olan, boyut olarak çok küçüktür. Yumuşatıcı etkileri görülebilir. Çekme
mukavemeti, kalıntı östenitin oranından bağımsızdır, yani, kalıntı östenitin daha
yüksek bir oranının muhtemelen, TRIP etkisi yoluyla daha yüksek bir deformasyon
sertleşmesi oranı ile sonuçlandığı anlamına gelir [94].
Toplam uzama duyarsızken, homojen uzama, kalıntı östenitin hacim oranındaki
değişikliklere duyarlıdır. Bu, özellikle homojen uzamanın beynitik TRIP çeliklerinde
kalıntı östenitin hacim oranına bağlı olduğunu saptayan Barbacki'nin gözlemleri ile
tutarlıdır, fakat kopma uzaması buna bağlı değildir. TRIP etkisinin sadece kalıntı
östenit oranına bağlı olmadığı, aynı zamanda morfolojisi, dağılımı ve kimyasal
bileşiminin de önemli roller oynadığı bilinmektedir. Sonuç olarak, TRIP etkisi, kalıntı
östenitin kararlılığına bağlıdır ve deformasyonda martensite kademeli dönüşüm
istenir. Östenit, incelenen çeliklerde, tanecikli adalar ve ince filmler olarak iki
morfolojide bulunur. Sandvik v.d. göre, kalıntı östenitin hacim oranındaki artış, sadece
kalıntı östenit bainitik levhalar arasında homojen bir şekilde dağılırsa, homojenliği ve
toplam uzamaları artırır. Yine de, tanecikli adalardan kaçınılmalıdır. Ayrıca, TRIP
etkisinin, homojen ve toplam uzamaları etkileyen tek faktör olmadığını hatırlatmak
gerekir, çünkü inklüzyonlar, mikroyapısal bantlaşma ve matris mikroyapı da katkıları
vardır [94].
Suikkanen P.P. v.d., karbon içeriği çekme mukavemeti üzerinde güçlü bir etkiye
sahiptir. Akma mukavemeti azalan izotermal tutma sıcaklığı ile artarken, artan karbon
içeriğiyle güçlü bir şekilde çekme mukavemetinin arttığını belirtmişlerdir. Kalıntı
östenit homojen uzamayı iyileştirme eğilimindedir, fakat toplam uzama üzerinde
belirgin bir etkisi olmadığını söylemişlerdir [94].
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Şekil 6.47. M1 ve M2’nin %50 dönüşüm karşılaştırılması.

Şekil 6.48. M1 ve M2’nin %70 dönüşüm karşılaştırılması.
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Şekil 6.49. M1 ve M2’nin %90 dönüşüm karşılaştırılması.

Şekil 6.50. M1’in beynitik dönüşüm grafiklerinin karşılaştırılması.
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Şekil 6.51. M2’in beynitik dönüşüm grafiklerinin karşılaştırılması.
6.3.4. Kırılma
Çekme numunelerinin kırılma yüzeyi SEM kullanılarak incelendi. M1 ve M2 grupları
için kırık yüzey fotoğrafları Şekil 6.52-6.57’lerde gösterilmektedir. Burada sunulan
tüm kırık yüzey fotoğraflarının kırık yüzeyinin merkezinden alındığına dikkat
edilmelidir. Bu kırılma yüzeyi fotoğrafları, M1 grubu için kırılma yüzeyinin
çoğunluğunu petekli yapının (sünek kırılma) oluşturduğunu göstermektedir. Klivaj ve
ayrılma (Şekil 6.54) yüzeylerinin petek yapı ile ilişkisi olduğu gözlenmiştir. Şekil 6.52
(b), petekli, klivaj ve ayrılma yüzeylerini daha net göstermek için büyütülmüş kırılma
yüzeyi fotoğrafı sunmaktadır. Şekil 6.48 (b), ferritin çeliklerin matrisini oluşturduğunu
göstermektedir. Ferrit sünek olduğu için mikroskopik boşlukların çekirdeklenme,
büyüme ve birleşmesi sonucunda başarısız olma eğilimi gösterir, bu da petekli kırılma
yüzeyine neden olur. Bu mikro boşluklar, birleşme nedeniyle kalıntılar, tane sınırları
veya ikinci faz parçacıklarında başlayabilir ve arayüz boyunca büyür ve birleşebilir.
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Şekil 6.53 (b)'de gösterilen ayrılma, kalıntılar etrafında mikro-boşluk çekirdeklenme,
büyüme ve birleşme durumunda olabilir [91].
TRIP destekli çeliklerin plastik deformasyonu sırasında, ferritten çok daha sert olan
martensit sürekli olarak oluşur. Ferrit ve martensit arayüzleri genellikle boşlukların
büyümesi ve birleşmesi yanı sıra hasar çekirdeklenmesi için tercih edilen bölgelerdir
Şekil 5.52 (b)’de gösterilen ayrılma böyle bir durumun bir örneğidir. Martensitik
taneciklere ek olarak, yüksek gerinimlerde martensite dönüşmeyen kalıntı östenit
tanecikleri, hasar çekirdeklenmesi, mikro-boşluk büyüme ve birleşmesi için de yer
olabilir. Bir örnek, Şekil 6.53'da verilmiştir. İkinci fazların oranı hasar çekirdeklenme
bölgelerinin sayısını kontrol eder ve bu nedenle çeliklerin kırılma davranışlarını
belirleyen temel parametredir [91].
Şekil 6.57 (d) gevrek martensit taneleri, sünek ferrit matrisi ile sünek olmayan
martensit fazı arasındaki uyumsuz deformasyon sonucunda oluşan kuvvetli gerilim /
gerinim konsantrasyonuna bağlı olarak klivaj ile başarısız olma eğilimindeydi. Şekil
6.56 (b), martensit tanelerinin çatlamasının tercihen yükleme yönüne dik bir yönde
oluştuğunu göstermektedir [91]. M2 grubunun kırık yüzeylerini incelediğimizde
M1grubuna göre daha kristalin bir kırılma yüzeyi gözükmektedir.

b

a

Şekil 6.52. 1 Ö %50 kırık yüzey görüntüsü (a) 3000x (b) 5000x.
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b

a

Şekil 6.53. 1 Ö %70 kırık yüzey görüntüsü (a) 3000x (b) 5000x.

b

a

Şekil 6.54. 1 Ö %90 kırık yüzey görüntüsü (a) 3000x (b) 5000x.

b

a

Şekil 6.55. 2 Ö %50 kırık yüzey görüntüsü (a) 3000x (b) 5000x.
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b

a

Şekil 6.56. 2 Ö %70 kırık yüzey görüntüsü (a) 3000x (b) 5000x.

b

a

Şekil 6.57. 2 Ö %90 kırık yüzey görüntüsü (a) 3000x (b) 5000x.
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BÖLÜM 7
SONUÇLAR

1. Kritik tavlanmış ve su verilmiş numunelerde arta n C miktarı ve KTS’ye bağlı
olarak MHO’da doğrusal olarak artmıştır. Genel yaklaşımın tersine bu
çalışmadaki 1 S 780 ve 2 S 740 numuneleri için C miktarının akma-çekme
dayanımı ve yüzde uzama üzerine etkisi belirgin olarak tesbit edilememiştir.
2. Artan yüzde dönüşüm miktaralarında, martensitteki % C oranının azaldığı
belirlenmiş, bununla birlikte sertliğin doğru orantılı şekilde arttığı
gözlemlenmiş, bununla birlikte diğer mekanik özellikleri üzerine kesin bir
etkisi olduğu söylenemez.
3. Kısmi östenitteki C oranının Ç.D. ve kalıntı östenit miktarını arttırdığı
görülmekte, sBIT kalıntı östenitin karakteristiği üzerinde etkiye sahip
olmasıyla beraber, kalıntı östenitin karakteristiği homojen uzama üzerine kesin
bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir.
4. Artan sBIT ile akma dayanımı C miktarına bağlı olmaksızın azalma göstermiş,
C’nu yüksek olan malzemede (M2) daha yüksek değerler elde edilmiştir.
5. C’nu düşük olan malzemenin (M1) hem kritik tavlama hemde östemperleme
işlemlerinden sonra yapılan çekme deneylerinin kopma yüzeylerini
incelendiğinde sünek bir kopma gözlemlenmiş, M2’de ise M1’e göre daha
gevrek kopma yüzeyi gözlemlenmiştir.
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