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Temel Malzeme Grupları Üretim Yöntemleri

Geleneksel SeramiklerŞekillendirme 

Şekil verilmemiş malzemelerde beklenen özelliklerin sağlanması için gerekli şekillerde

üretimlerini sağlayan yöntemlerdir.

1. Döküm

2. Kaynak, lehimleme, yapıştırma

3. Dövme

4. Çekme

5. Ekstrüzyon

6. Haddeleme

7. Eğme/Bükme

8. İşleme

Başlangıçta şekilsiz olan malzemeden arzu edilen

şekle sahip parça üretmek için çeşitli şekillendirme

yöntemleri uygulanır. Metaller, sıvı metal bir kalıba

doldurularak (döküm), ayrı metal parçaları

birleştirilerek (kaynak, lehimleme), yüksek basınç

kullanılarak (dövme, çekme, haddeleme) gibi

yöntemlerle şekillendirilirler. Çok küçük metal

tozları katı bir kütle olarak sıkıştırılmak suretiyle

şekillendirilirler (toz metalurjisi). Seramikler ise slip

döküm, extrüzyon, enjeksiyon ve izostatik pres, HIP,

CIP gibi yöntemlerle polimerler yumuşak plastik

kalıplara enjekte edilerek (döküm gibi), çekilerek

şekillendirilebilirler.



Döküm

Erimiş metalin, elde edilecek parçanın şekline sahip bir kalıp boşluğuna, yerçekimi

veya basınç uygulanarak doldurulup katılaşacağı yönteme döküm denir.

Döküm yöntemiyle ürünlerin şekillendirilmesi çoğu zaman diğer yöntemlere göre

çok daha ucuza mal olmaktadır. Bu açıdan döküm yöntemi rakipsizdir.

Döküm endüstri ürünleri ile günümüzde hemen hemen her yerde karşılaşabiliriz



Döküm
İstenilen özelliklere sahip ve sağlam bir döküm elde etmek için altı ana ilke

göz önünde tutulur:

1. Uygun döküm yöntemini seçimi

2. Seçilen yönteme göre kalıp dizaynı (yolluk ve besleyici hesaplamaları:

optimum dizayn ve çekilme boşluğunu engelleyecek şekilde besleme)

3. Kalıp ve maçaların hazırlanması, özelliklerini belirlenmesi ve kontrolü

4. İstenilen alaşımın hazırlanması, uygun ergitme ünitesinin seçilmesi,

ergitme için gerekli işlemlerin yapılması (gaz giderme, aşılama,

modifikasyon)

5. Sıvı metalin kalıba uygun şekilde ve akışkanlıkta girişinin sağlanması

6. Çekirdeklenme, katılaşma ve dolayısıyla döküm yapısının kontrolü



Döküm
Döküm Yoluyla Şekil Vermenin Avantajları

•Yapıda basitlik kazandırır, istenilen şekiller tek parça halinde elde edilebilir.

•Büyük miktarda seri üretime uygun olup çok sayıda belirli parça kısa zamanda

dökülebilir.

•Yüksek tonajlı parçalar diğer yöntemlerle üretimi zor ve ekonomik değildir.

•Döküm işlemi, diğer şekil verme yöntemleri veya işlemlerine nazaran en

ekonomik olanıdır.



Döküm

 Ergitme için yüksek sıcaklıklara çıkılması gerekiyor. 

 Kullanılan enerji genellikle elektrik olup en pahalı enerji durumundadır.

 Dökümhanelerin ilk yatırım maliyeti çok yüksek.

 Metal, reftakter ve sarf malzemeleri çok pahalı

 Döküm hatalarını belirlemek zor ve tecrübeli ekip gerekiyor.

 Dökülen parça sayıları çok yüksek: ürün kontrol ve takibinde güçlük çıkartabiliyor.

 Sürekli çalışma zorunluluğu var

 Çevre sorunları-iş kazaları sorunu yüksek

Döküm Yoluyla Şekil Vermenin Dezavantajları



Döküm

Model; dökülecek şeklin tahtadan, metalden, plastik veya uygun bir malzemeden

hazırlanmış kopyasıdır. Ayrıca alçı, plastik ve balmumu da model malzemesi olarak

kullanılmaktadır

Döküm İşlemlerinin Bazı Kademeleri



Döküm

Maçalar, dökülecek parça içindeki boşluk veya deliklerin çıkarılabilmesi amacı ile

kalıp içerisine yerleştirilen ve kalıbın diğer yerlerine göre daha fazla sıvı maden ile

temas halinde oldukları için daha yüksek mekanik özellik ve daha yüksek sıcaklığa

dayanım gösterecek tarzda kum ve bağlayıcı karışımı ile hazırlanan kum kütlelerdir.

Döküm İşlemlerinin Bazı Kademeleri



Döküm

Kalıplama; modeller ve maçalar vasıtasıyla, çeşitli ortamlarda (kum, metal) kalıp adı

verilen ve içerisine döküm yapılan boşlukların oluşturulmasına denir. Kalıplamada

model ve maçadan başka yolluk, çıkıcı ve besleyicilerden de faydalanılır.

Döküm İşlemlerinin Bazı Kademeleri



Döküm

Geleneksel Seramikler

Döküm Yöntemleri

 Kum kalıba döküm 

 Vakumlu (kum kalıba) döküm 

 Kabuk kalıba döküm (shell molding) 

 Hassas döküm (investment casting) 

 Alçı kalıba döküm 

 Metal (kokil) kalıba döküm 

 Basınçlı döküm 

 Savurma (santrifuj) döküm 

 Sürekli (kontinü) döküm 

Polystyrene foam is 95% air bubbles, and the

material itself evaporates when the liquid metal

is poured on it.



Döküm

Geleneksel SeramiklerAlaşım Grubu Alaşım Tipi Elementler

Dökme demirler Beyaz-Gri-Temper-Küresel C, Si P, Ni, Cr

Çelikler Karbon çelikleri-az/yüksek alaşımlı-paslanmaz-

takım çelikler

C, Mn, Cr, Ni, Mo, V, Si, Al

Cu-esaslı alaşımlar Pirinçler-Bronzlar Cu, Zn, Sn, Pb,Fe

Al-esaslı alaşımlar Kum kalıba-metal kalıba-basınçlı döküme uygun 

alaşımlar

Si, Cu, Mg, Ni

Mg-esaslı alaşımlar Kum kalıba-metal kalıba-basınçlı döküme uygun 

alaşımlar

Al, Zn, nadir toprak elementler

Zn-esalı alaşımlar Basınçlı döküme uygun alaşımlar Al, Mg, Cu

Ni-esalı alaşımlar Yüksek sıcaklığa-korozyona dirençli alaşımlar Ti, Cu

Diğer alaşımlar Kurşun-kalay esaslı alaşımlar Sn, Pb, Cu, Co,Ni,Mo,W,Cr, 

Mo

BAŞLICA DÖKÜM ALAŞIMLARI



Döküm

Geleneksel Seramikler

DÖKÜM ÜRÜNLERİ



Döküm

Geleneksel Seramikler

DÖKÜM ÜRÜNLERİ

Yassı ürün, Slab

Kaba kütük

Uzun 

ürün, 

billet

Yassı ürün, rulo, bobin

Uzun 

ürün, 

bar

Uzun 

ürün, 

rod

Yapısal

ingot



Döküm

Geleneksel Seramikler

DÖKÜM ÜRÜNLERİ, İngot



Döküm

Geleneksel Seramikler

DÖKÜM ÜRÜNLERİ, Slab



Döküm

Geleneksel Seramikler

DÖKÜM ÜRÜNLERİ, Billet



Döküm

Geleneksel Seramikler

DÖKÜM ÜRÜNLERİ, Çubuk



Döküm

Geleneksel Seramikler

Fırınlar

Yüksek Fırın

Endüksiyon Fırın

Ark Fırınları

Yüksek fırınlarda temel amaç, demir cevherinin

ergitilerek ham demir elde edilmesidir.

Türkiye ‘de 9 adet yüksek fırın bulunur. Yüksek

fırınlara üretimlerinin artması için doğurganlık

özelliği nedeniyle kadın isimleri

verilir. İskenderun Demir-Çelik Fabrikası'nda

Cemile, Ayfer, Gönül, Dilek isimlerinde 4 adet,

Ereğli Demir-Çelik Fabrikası'nda Ayşe ve

Atatürk'ün annesinin adının verildiği Zübeyde

olmak üzere iki adet, Karabük Demir-Çelik

Fabrikası'nda ise Fatma (1939-Türkiye'nin ilk

Yüksek Fırını), Zeynep (1950) ve Ülkü (1962)

olmak üzere 3 adet ve toplam 9 adet yüksek fırın

mevcuttur.

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0skenderun_Demir_ve_%C3%87elik_A.%C5%9E.


Döküm

Geleneksel Seramikler

Fırınlar

Yüksek Fırın

Endüksiyon Fırın

Ark Fırınları

Endüksiyonla ısıtmanın temel prensibi

elektromanyetik enerjinin ısı enerjisi haline

dönüştürülmesine dayanır

Endüksiyonla ısıtma, metalik iş parçalarını

belirtilen sıcaklık ve sürelerde ısıtmakta

kullanılan temassız bir ısıtma yöntemidir.

Denetim kolaylığı, yüksek verimliliği, madde

kayıplarının son derece düşük olması tam

otomatik üretime uygunluğu ve çevre kirliliği

yaratmaması gibi nedenlerden dolayı

endüksiyonla ısıtma, ergitme ve sertleştirme

günümüzde giderek yaygın bir kullanım

kazanmaktadır.



Döküm

Geleneksel Seramikler

Fırınlar

Yüksek Fırın

Endüksiyon Fırın

Ark Fırınları

Ark fırınları demir,çelik gibi metallerin eritme 

işlemlerinde metalleri cevherlerinden ayırmada 

kullanılır. Fırınların kapasitesi 150 kg ile 200 ton 

arasındadır. Ark elektrodu düzeni bakımından 

üçe ayrılır.

a) Endirekt ısıtmalı ark fırını 

b) Direkt ısıtmalı ark fırınları

c) Örtülü ark fırını

Fırının iç kısmı ateş tuğlası ile örülmüştür.

Ergimiş metale temas eden kısımlar toz refrakter

malzemenin su ile karıştırılarak elde edilen

hamurun, gerekli form sağlandıktan sonra

pişirilmesi ile astar şeklinde sıvanır. Aşınma

sadece refrakter astarda olur, belirli sayıda eritme

işleminden sonra yenilenir.



Döküm

Alüminyum döküm parça üretimi

için kokil döküm, metal enjeksiyon

döküm, kum döküm, alçak basınç

döküm gibi çeşitli yöntemler

bulunmaktadır. Bu yöntemler üretilecek

parçanın fiziksel özellikleri, şekli,

kalitesi ve üretim miktarına göre tercih

edilmektedir.

Alüminyum Dökümü



Döküm

Kokil döküm yöntemi, ülkemizde yaygın olarak kullanılmayan döküm

metodudur. Kokil döküm uygulaması iyi bir tecrübe gerektirmekle beraber

teknolojiyede ihtiyaç duyulmaktadır. Alüminyum kokil döküm

uygulamasında en önemli şey kalıptır. Kalıp maliyeti yüksek olmakla birlikte

seri üretimler için ekonomiktir. Daha çok küçük ve karmaşık yapılı parçalar

için tercih edilir. Çıkan parçanın yüzey kalitesi ek bir temizleme

gerektirmeyecek kadar temizdir. Kokil döküm uygulamasında kum döküm

yöntemine göre işçilik ve emek daha azdır.

Alüminyum Dökümü



Döküm

Metal Enjeksiyon Döküm yöntemi yaygın olarak kullanılan döküm

yöntemlerindendir. Çok adetli parça üretimleri için tercih edilir. Kalıp

maliyetleri diğer döküm yöntemlerine göre daha düşüktür. Özel enjeksiyon

makinaları yardımıyla erimiş sıvı metal basınç desteğiyle kalıp boşluğuna

doldurularak üretim gerçekleştirilir.

Alüminyum Dökümü



Döküm

Alüminyum kum döküm yöntemi en çok kullanılan

döküm tekniğinden biridir. Kum dökümün birçok avantajı

bulunmakla birlikte değişik ve karmaşık şekillerdeki

parçaların dökümü için elverişlidir. Alüminyum kum

döküm yöntemi ile çok büyük boyutlardaki parçaların

dökümü yapılabilmekle beraber küçük parçaların

dökümü için bir limiti vardır. Bu sebeple çok ince kesitli

parçalar için kum döküm yöntemi tavsiye edilmez.

Kum döküm yönteminde diğer döküm yöntemlerine göre

gerekli harcanan emek daha fazladır. Bu sebeple kum

dökümde yeteri kadar istenen parçalar emeği fazla

olmasına rağmen ekonomik olabilir. Kum döküm

yöntemi ile yeni tip birkaç metal dışında hemen hemen

bütün metaller kum döküm metoduyla dökülebilmektedir.

Alüminyum Dökümü


