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ÖNSÖZ 

 

Son yıllarda hızla ilerleyen teknolojiyle beraber yeni geliĢtirilen malzemeler ve yeni 

birleĢtirme teknikleri ortaya çıkmaktadır. Yeni geliĢtirilen bu malzemelerin klasik kaynak 

yöntemleriyle birleĢtirilmesi bu malzemelerin sahip olduğu özellikleri olumsuz 

etkilemektedir. Yeni geliĢtirilen bu malzemelerin yeni kaynak teknolojisine ihtiyaç 

duyduğu son yıllarda sürtünme karıĢtırma kaynağının icat edilmesi endüstri için büyük bir 

kolaylık olmuĢtur. Sürtünme karıĢtırma kaynağı yeni geliĢtirilen malzemelerin ve ergitme 

kaynağıyla birleĢtirilebilmeleri güç olan malzemelerin kaynağında baĢarıyla uygulanmaya 

baĢlamıĢtır. Yüksek derin çekme özelliğine sahip yeni geliĢtirilen IF çelikleri endüstrinin 

birçok alanında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu çalıĢmada IF 7114 çeliği sürtünme 

karıĢtırma kaynak yöntemiyle birleĢtirilerek birleĢmenin mekanik ve mikroyapı özellikleri 

incelenmiĢtir. GerçekleĢtirilen bu çalıĢmanın, endüstride yaygın kullanıma sahip bu 

çeliklerin birleĢtirilmesi uygulamalarına ve sürtünme karıĢtırma kaynağı üzerinde yapılan 
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ÇELĠĞĠNĠN MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN VE MĠKROYAPISININ ĠNCELENMESĠ 
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DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU 

2011, 98 Sayfa 

 

Sürtünme karıĢtırma kaynağı son yıllarda geliĢtirilen bir katı hal kaynak 

yöntemidir. Ergitme kaynak yöntemlerine göre birçok avantaja sahip olan sürtünme 

karıĢtırma kaynağı endüstrideki kullanımı gün geçtikçe yaygınlaĢmaktadır. Günümüzde 

yüksek Ģekillendirilebilirliğin arandığı birçok uygulamada IF (Interstitial Free) çeliğinin 

süneklik ve mukavemet değerlerini koruyarak birleĢtirilme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu 

çalıĢmada otomotiv endüstrisine yönelik IF 7114 çeliği sürtünme karıĢtırma kaynak 

yöntemi kullanılarak çeĢitli kaynak parametreleri altında birleĢtirilmiĢtir. Yapılan 

araĢtırmada, farklı dönme hızı ve ilerleme hızlarında değiĢen takım baskı kuvveti altında 

birleĢtirilen numunelerin mekanik özellikleri ve kaynak bölgesindeki mikroyapı 

özelliklerine kullanılan kaynak parametrelerinin etkileri incelenmiĢtir. Kaynak esnasında 

karıĢtırma bölgesinde eriĢilen sıcaklıklar termoçiftler sayesinde kayıt altına alınmıĢtır. 

Kaynak bölgelerinde ortaya çıkan mikroyapı ilk tane boyutuna göre oldukça incelmiĢtir. 

Kaynak bölgesinin mukavemet değerleri temel malzemeden oldukça yüksek çıkmıĢtır. 

Sonuç olarak mekanik özelliklerin ve mikroyapının önemli bir Ģekilde kaynak Ģartlarına 

bağlı olduğu görülmüĢtür. 
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Friction stir welding is a solid state welding process that has been developed in the 

recent years. Friction stir welding has many advantages over the fusion welding methods 

and its use in the industry is increasing day by day. Today, for many applications where 

formability is needed, there is the need to join IF (Interstitial Free) steel by keeping its 

properties of strength and ductility. In this study, IF 7114 steel used for automotive 

industry has been joined under various welding parameters by using friction stir welding 

process. In the study performed, the mechanical properties of the samples joined under the 

tool press force changing in different rotation and welding speed; and the effects of the 

welding parameters used on the microstructure of the welding zone are examined. The 

temperatures in the stir zone reached during the welding process are recorded by using 

thermocouples. The microstructure emerging in the welding zone has become fine 

structure compared to the original grain size. The strength values of the welding zone turn 

out to be higher than the base metal. As a result, it is observed that mechanical properties 

and microstructure depend crucially on the welding conditions.  
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1. GENEL BİLGİLER 

 

1.1. Giriş 

 

Sürtünme karıştırma kaynağı (SKK) son zamanlarda oldukça dikkat çeken yeni bir 

birleştirme yöntemidir. Bu yöntem 1991 yılında İngiliz Kaynak Enstitüsü (The Welding of 

Institute, TWI) tarafından geliştirilmiştir [1]. SKK teknolojisi ilk zamanlardan beri endüstri 

için önemli bir kolaylık olmuştur. Bu yöntemin kısa geçmişine rağmen birçok endüstride 

geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Çelikler gibi sert malzemeler ve diğer önemli 

mühendislik alaşımları bu yöntem kullanılarak etkili bir şekilde kaynak edilebilir [2]. SKK 

tekniği, gemi inşaatı, hızlı tren üretimi ve havacılık endüstrisi gibi birçok alanda 

Alüminyum Alaşımlarının (AA) birleştirme işlemlerinde hali hazırda uygulanmaktadır. Bu 

yöntem Al-alaşımları dışında Cu-alaşımları, Mg-alaşımları, Ti-alaşımları, Al-martisli 

kompozitler, termoplastikler, çelikler ve farklı malzeme çiftleri gibi birçok mühendislik 

malzemesinin kaynak işlemlerinde kullanılabilme potansiyeli sunmaktadır [3]. 

Bu yöntemde, özel olarak tasarlanmış pim ve omuza sahip aşınmaya dayanıklı dönen 

bir takım birleştirilecek iş parçalarının arasına daldırılır ve birleşme çizgisi boyunca 

hareket ettirilir. Bu takım iki temel fonksiyonu yerine getirir. Bunlar iş parçasının ısıtılması 

ve birleşmeyi sağlayacak malzemenin hareketidir. Ortaya çıkan bu ısı iş parçası ve takım 

arasındaki sürtünme hareketi ve iş parçasının plastik deformasyonu sonucunda elde edilir. 

Dönen takımın etrafındaki bölgesel ısı malzemeyi yumuşatır ve ilerleme esnasında pimin 

ilersinden pimin gerisine malzemenin hareketini sağlar. Bu işlemin sonunda birleşme katı 

hal olarak elde edilir [4]. 

Bu kaynak tekniği klasik ergitme kaynak yöntemlerine göre daha yüksek enerji 

verimliliği olan çevreci bir yöntemdir. Bu teknik ile metalik malzemeler ergime olmadan 

ve ilave tel kullanılmadan birleştirilebilmektedir. SKK düz satıh kaynaklar için daha uygun 

olmasına karşın değişik geometrilerdeki içi boş parçaların kaynak işlemlerine de adapte 

edilebilmektedir. Bu yöntemde kaynak işlemi daha yüksek ergime sıcaklığına sahip bir 

karıştırıcı uç ile kaynaklanan levhalar arasında açığa çıkan sürtünme ısısı ve levhaların 

plastik deformasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Bu katı hal kaynak yönteminde ergime 

sonucu oluşan kaynak hataları ve mekanik özellik değişimleri söz konusu değildir [3].
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Bu yöntemde kaynak kalitesini etkileyen parametreler kaynak hızı, karıştırıcı ucun 

dönme hızı, kaynak hızının devir hızına oranı, omuz baskı kuvveti ve batıcı uç 

geometrisidir. Bu parametrelerin optimum olarak seçilmesi kaynak bölgesinde oluşan iç 

yapının ince taneli olmasını ve dolayısıyla mekanik özelliklerin iyi olmasını 

sağlanmaktadır [3]. 

SKK yöntemi ergime sıcaklığı düşük demir dışı malzemelerin özellikle Al 

alaşımlarının birleştirme işlemlerinde birçok endüstriyel alanda başarı ile uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan bu yöntemin çeliklere uygulanmasında Al alaşımlarında olduğu hızda bir 

ilerleme kaydedilememiştir [3]. Bunun en önemli nedenlerinden biri çeliklerin yüksek 

mukavemetinden dolayı batıcı uç malzemesin bu malzemelerin kaynağı esnasında erişilen 

yüksek sıcaklıklara dayanıklı olması zorunluluğudur. Diğer bir nedense çelikler üzerinde 

çok fazla deneysel çalışma olamadığından SKK esnasında oluşan faz dönüşümlerinin 

yeterli düzeyde incelenememiş olmasıdır  [3]. 

Endüstrinin birçok alanında yaygın olarak kullanılan ara yer atomsuz IF (Interstitial 

Free) çeliği SKK yöntemi için seçilmiştir. IF çeliği son dönemde geliştirilen ve geleneksel 

çeliklere göre çok düşük oranlarda arayer atomu içeren bir çelik türüdür [5]. IF çelikleri 

yüksek şekillendirilebilirlik ve derin çekme özelliklerinden dolayı endüstride çokça 

uygulama alanı bulmaktadır. Otomotiv ve beyaz eşya endüstrisinde de yaygın olarak 

kullanılan IF çeliklerinin birçok uygulama alanlarında birleştirilebilmeleri ihtiyacı ortaya 

çıkmaktadır [6]. Günümüzde kullanılan tüm kaynak yöntemlerindeki birleştirmelerde, 

kaynak bölgesi ve çevresinde istenmeyen mukavemet kayıplarına sıklıkla rastlanmaktadır 

[7]. Kaynak bölgesinde ortaya çıkan mekanik özelliklerdeki bu değişime en az etki eden 

yöntem katı hal kaynak yöntemidir. 

 Bu çalışmada, IF çeliğinin katı hal kaynak yöntemlerinden biri olan Sürtünme 

karıştırma kaynağı yöntemi ile birleştirilebilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 

farklı kaynak parametreleri altında sürtünme karıştırma kaynak yöntemiyle birleştirilen IF 

çeliğinin birleşme kalitesine uygulanan parametrelerin etkisi araştırılmıştır. SKK sonucu 

ortaya çıkan kaynak bölgesindeki mikroyapı ve mikroyapının birleşmenin mekanik 

özelliklerine etkilerinin tespiti üzerinde çalışılmıştır.  
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1.2. Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemi 

 

Son yıllarda havacılık, uzay ve otomotiv endüstrileri katı hal kaynak yöntemlerinden 

olan yeni bir kaynak teknolojisi için büyük ilgi göstermektedir. Bu yöntemin ismi 

sürtünme karıştırma kaynağıdır [8]. Sürtünme karıştırma kaynağı İngiltere Cambridge‟de 

İngiliz Kaynak Enstitüsü tarafından icat edilen bir katı hal kaynak yöntemidir [9]. Al ve 

alaşımları için geliştirilmiş olan sürtünme karıştırma kaynağı Mg ve Cu alaşımları gibi 

düşük ergime sıcaklıklarına sahip malzemelerde yoğun araştırmalar yapılmış ve ticari 

olarak kullanılmıştır [10]. Metallerin birleştirilmesinde yeni bir kaynak yöntemi olan 

sürtünme karıştırma kaynağı Al alaşımları için geliştirilmiş olmasına rağmen bugün 

polimer ve çeliklerinde yer aldığı birçok malzeme gurubuna uygulanmaktadır [2]. Bu 

kaynak yöntemi, kaynak esnasında malzemeye düşük ısı girdisi uygulaması sonucu Isının 

Tesiri Altındaki Bölgede (ITAB) olumsuz içyapı dönüşümleri gerçekleşmediği için 

ergitme kaynağı güç olan birçok malzemenin kaynak işlemlerinde kullanılabilmektedir [3].  

Sürtünme karıştırma kaynağı yönteminde karıştırıcı uca sahip silindirik omuzlu bir 

takım iki sac parça veya plaka malzeme arasına birleşme çizgisi içine doğru döndürülerek 

yavaşça daldırılır. Birleştirilecek olan parçalar kaynak esnasında takımın parçalara aralarını 

açma yönünde uyguladığı kuvvetten dolayı birleşme yüzeylerinin birbirinden ayrılmaması 

için bir destek tablası üzerinde sıkıca sabitlenmelidirler. Sürtünme ısısı iş parçası 

malzemesi ile yüksek sıcaklıkta aşınmaya dayanıklı sürtünme karıştırma kaynak takımı 

arasında üretilir. Ortaya çıkan bu ısı iş parçasının ergime sıcaklığının oldukça altında 

kalacak şekilde artarken, malzemenin şekillendirilebilme kabiliyetini önemli ölçüde 

arttıracak kadar yumuşamasını sağlar ve takımın parçalar arasında birleşme çizgisi 

boyunca ilerlemesiyle karıştırma işlemi yaparak parçaların birleşmesini sağlar. Plastik şekil 

değiştirme kabiliyeti artan malzeme takımın ön yüzünden arka yüzüne taşınırken pim 

profili ve takım omzunun şiddetli etkisiyle dövülür. Bu durum iki parçanın katı hal olarak 

birbirlerine bağlanmasını sağlar. SKK esnasında karıştırıcı ucun ilerlemesiyle geride 

bıraktığı boşluk takımın ilerlemesiyle önündeki malzemeyi bu boşluğa taşıyarak güçlü bir 

dövme etkisiyle boşluğu doldurur. Bu şekilde parçaların birleşmesi tamamlanmış olur [11]. 

SKK yönteminin temel çalışma prensibi Şekil 1‟de görülmektedir. 
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Şekil 1. SKK yönteminin temel prensibi [12]. 

 

 

SKK son yıllarda metallerin birleştirilmesinde en önemli gelişme olarak kabul edilir 

ve bu yöntem enerji verimliliği, çevre dostu oluşu ve uygulanabilirliğinden dolayı „yeşil‟ 

teknoloji olarak adlandırılmaktadır. Klasik kaynak yöntemleriyle karşılaştırıldığında SKK 

yöntemi, birleştirilecek parçalar ergitilmediklerinden, oldukça az enerji tüketmektedir. 

Ayrıca yöntem gaz veya ergime oluşmadan uygulanması nedeniyle çevre dostu bir 

yöntemdir [4]. Yöntemin uygulanması sırasında duman ve ışın oluşmaması, koruyucu gaz, 

toz ve ilave tele gereksinim duyulmaması, kaynak ağzı hazırlığı gerekmemesi, tüm 

pozisyonlarda kaynak yapılabilmesi olanağının bulunması ve otomasyona da yatkınlığı 

gibi daha birçok üstünlüğün bulunması, yöntemin uygulama alanlarını daha da 

genişletmektedir [13]. Ergime sıcaklığı yüksek olan çeliklerin sürtünme karıştırma kaynağı 

esnasında karıştırıcı takım 1000
0
C-1100

0
C gibi yüksek sıcaklıklara çıkmaktadır [14]. 

Çeliklerin SKK‟da batıcı uç malzemesi 1000
0
C‟nin üzerindeki sıcaklıklara dayanıklı 

olmalıdır. Çeliklerin bu yöntem ile kaynağında kullanılacak takım uç malzemelerinden biri 

yüksek sertliğe sahip Çok kristalli Kübik Bor Nitrat (PCBN)‟tır. Bu malzemeden yapılmış 

batıcı uçlar yüksek sertliklerden dolayı SKK esnasında çok az miktarda aşınmaktadır. Bu 

yöntemin çeliklere uygulanmasında kullanılan batıcı uçların imalinde yaygın olarak tercih 

edilen bir başka malzeme tungsten karbür (WC)‟dür. Batıcı uç malzemesi olarak 

kullanılabilecek diğer malzemeler tungsten ve molibden alaşımlarıdır [3]. 
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Bu yeni kaynak teknolojisinin ortaya çıkmasıyla birlikte, kullanılan isimlerdeki 

çeşitli tercihlerin ve sonuç karmaşasının yol açtığı doğru terminoloji üzerinde bir 

mutabakat eksikliği bulunmaktadır. Bu problem sürtünme karıştırma kaynağının ortaya 

çıktığı ilk zamanlardan beri mevcudiyetini sürdürmekte olup, gerçekleştirilen çalışmalarda 

ortak terminolojinin kullanılması amacıyla TWI tarafından SSK alanında kullanılmak 

üzere temel terminoloji tanımlamaları yayınlanmıştır. Daha sonra Sürtünme Karıştırma 

Kaynağı Lisans Birliği Üyelerinin çeşitli çalışmaları ile uzlaşılan ortak bir terminolojiyi 

ortaya çıkarmıştır [15]. 

 

1.2.1. Yöntem İsmi 

 

Sürtünme karıştırma kaynağı “dönen ve ilerleyen bir takımın iş parçalarının arasına 

dalarak bölgesel bir plastikleştirme ve birleşme yüzeyi boyunca hareket etmesiyle iş 

parçaları arasında bir katı hal birleşmesine neden olan iki veya daha fazla iş parçasının 

birleşmesini sağlayan bir metot” olarak tanımlanır. Sürtünme karıştırma kaynağı ismi 

orijinal patentindeki ilk alıntıdan, yöntemin mucitleri ve TWI tarafından seçilmiştir. Bu 

isim yöntemin esasını açıklayan doğru tanımlama olarak uygundur. Yöntemin uluslararası 

açıklayıcı dili sadece İngilizce olarak benimsenmektedir. Bunun sırasıyla Alman ve 

Fransız literatüründe yaygın olarak „Reibrührschweissen‟ ve „Soudage par 

frictionmalaxage‟ olarak isimlendirildiği bilinmektedir [15]. 

Otojen sürtünme karıştırma kaynağı ve hibrid sürtünme karıştırma kaynağı gibi böyle 

terimler sürtünme karıştırma kaynağı üzerinde çalışanlar tarafından rapor edilmiştir. 

Birincisi klasik sürtünme karıştırma kaynağı ile aynı anlama gelmektedir. İkincisi yani 

hibrid sürtünme karıştırma kaynağı ergitme kaynağında ortaya çıkan bazı hataların onarımı 

için sürtünme karıştırma kaynağı yönteminin kullanımını ifade etmektedir. Böyle 

durumlarda sürtünme karıştırma kaynak yöntemin değiştirilmiş tanımı açıkça ifade 

edilmesi daha açıklayıcı olmaktadır. Yaygın olarak kullanılan sürtünme karıştırma 

tekniğinin isimlendirilmesine ikinci bir örnek,  sürtünme karıştırma prosesi ve sürtünme 

karıştırma nokta kaynağı kabul edilebilmektedir [15]. 
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1.2.2. Takım Teknolojisi 

 

Makine mili ve parçanın arasındaki dönme aparatının hepsi „takım‟ olarak 

adlandırılmaktadır. Bu durumda, takım omuzu neredeyse hiç ısı üretmediğinden, sabit 

omuz takımları daha sıkı bir tanıma ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden takım, parçayla temas 

ederek sürtünme yoluyla ısı üretmeye tasarlanmış sistemdeki döner parça olarak 

tanımlanmıştır [15]. 

Takım bir parça halinde ya da pek çok parçadan üretilebilir. Kaynama sırasında parça 

yüzeyinin aşağısındaki gömülü bölge „probe‟ olarak adlandırılmaktadır. „Pim‟ terimi de 

yaygınca kullanılır. Aslında, söz konusu parça her zaman pim şeklinde olmadığından, 

„probe‟ daha açıklayıcıdır ve bu sebeple daha çok tercih edilen bir tanımdır. Bu kısım, 

parça yüzeyinin doğrudan üstünde ya da azıcık içine geçmiş olan „omuz‟dan sürekli olarak 

daha küçük bir çaptadır. „Probe‟ terimi dişli, yivli, çark ve fırça gibi başka tanımlayıcı 

terimlerle çoğaltılabilmektedir. SKK‟nın başka değişkenlerinde, özellikle silindirik 

olmayan bir takımın örneğin ardışık bazı kaynak tekniğinin kullanıldığı yerlerde, takımın 

ön ve arka kenarı ya da yüzeyini belirlemek gereklidir. Takımın kanat kısmına benzediği 

yerde, iyi yapılandırılmış „ön kenar‟ ve „arka kenar‟ terimlerinin kullanılması konusunda 

güçlü bir tartışma oluşmuştur. Silindirik takımlarda, açıkça kenar yoktur,  bu yüzden „ön 

yüz‟ ve „arka yüz‟ terimleri tercih edilebilmektedir. Takıma, bazı durumlarda küçük bir açı 

verilebildiği için omzun bir kısmı parçanın daha derinine sokulabilir. Omzun en büyük 

girimini yapan kısma „topuk‟ denir ve parça yüzeyinin aşağısındaki omuz giriminin en 

yüksek derinliği  „topuk batma derinliği‟ olarak tanımlanır. Bu eğimin açısı, „eğim açısı‟ ya 

da kabul görmüş Amerika Kaynak Topluluğu (AWS) terminolojisi olan „hareket açısı‟ 

olarak adlandırılmıştır. Bazı durumlarda, takıma yana doğru eğim verilir ve bu durumda 

AWS terimi olan „çalışma açısı‟ kabul edilebilmesine rağmen, açı „yan eğim‟ açısı olarak 

tanımlanmaktadır. Diş, kıvrım, oluk, yassı vb. gibi takım üzerindeki özelliklerin başka 

alanlarda yaygın kullanım isimleri vardır ve zorunlu bir neden yoksa ortak terimler 

kullanılması TWI tarafından tavsiye edilmektedir  [15]. 

Sıklıkla yeni takım tasarımları ortaya çıkmaktadır. „bobin takım‟ terimi sıkça 

kullanılmaktadır ve iki omuz ile bir karıştırıcı ucun (Probe) olduğu takım olarak 

adlandırılır. Bu takımın, hiçbir belirgin bastırma kuvveti gerektirmemesi gibi bir avantajı 

vardır. Öz tepkili takım terimi de yaygınca kullanılmaktadır [15]. 
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1.2.3. Yöntem Parametreleri  

 

„Kaynak hızı‟, „ilerleme hızı‟ ve „ilerleme oranı‟ terimlerine göre daha çok tercih 

edilmektedir. İlki, ergitme kaynağında yaygınca kabul edilir, anlamı açıktır ve SKK ile 

olan ilişkisi hemen anlaşılmaktadır. „takım dönme hızı‟ terimi de takım dönüşünü 

açıklamak için tercih edilen terim olarak kullanılmaktadır. Dönmenin yönü parçanın 

yukarısından ya „saat yönünde‟ ya da „saatin ters yönünde‟ dönüş yaparken gözlenen 

durumdur. ‟saat yönü tersi‟ terimi de kabul edilmiştir [15]. 

Kuvvetler SKK teknolojisinin önemli bir parçasıdır. Takım dönme eksenine paralel 

uygulanan kuvvet (Z doğrultusu), ‟aşağı kuvvet‟ ya da „takım baskı kuvveti‟ ve kaynak 

yönüne paralel uygulanan kuvvet (X doğrultusu) „ilerleme kuvveti‟ dir. Genellikle, ortaya 

çıkan yan bir kuvvet vardır ve bunun doğru açılarda hareket yönüyle olan birleşeni (Y 

doğrultusu) yan kuvvet olarak adlandırılmıştır. Bu terimlerin anlamları sürtünme karıştırma 

kaynağı yönteminde kesin olarak kabul edilmiştir [15]. 

 

1.2.4. Kaynak Bölgesinin Sınıflandırması  

 

Kaynağın farklı kısımlarını açıklamak için kullanılan terminoloji sıralamasından 

dolayı, büyük bir karmaşa ortaya çıkmıştır. Üstten görünüşte, önemi tam olarak 

belirlenmemiş olsa da kaynak yöntemi doğası gereği asimetriktir. Takımın bölgesel 

yönünün geçiş yönüyle aynı olduğu kaynak kısmına „İlerleme Tarafı‟  (İT)  adı verilir. 

Aynı şekilde, yönlerin zıt olduğu bölgeye ve omzun bölgesel hareketinin geçiş yönüne 

karşı olduğu bölgeye „Gerileme Tarafı‟ (GT)  adı verilir. Bu terminoloji, aslen benzeri izafi 

hareketlerin olduğu sürtünme yüzeyleri için çoktan oluşturulmuştur. Terminoloji seçimi, 

benzer bir hareketin başka bir örneği olan helikopter pervanesinin hareketini anlatmak için 

bu terimlerin kullanıldığı havacılık sanayisinde zaten oluşturulmuş olan bir terminolojiye 

dayandırılmıştır. İlerleyen ve gerileyen terimleri büyük ölçüde nettir ve iyi 

yapılandırılmıştır. Kesme kenar ve akış kenarı terimlerinden, yeterince açıklayıcı 

olmadıkları için kullanılmamaları daha uygun görülmüştür [15]. 

SKK asimetrik bir yöntem olduğu için, ilerleme ve gerileyen bölgelerin farklı bir 

şekilde ortaya çıkması sıkça gözlenmektedir. TWI yıllar önce aldığı karar, İçyapı 

bölgelerin incelenmesinde metalografi numune yüzeyi her zaman kaynağın başlangıcına 
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bakacak şekilde hazırlanır. Takım dönme yönü TWI ekipmanından varsayılarak saat 

yönünde olduğundan, ilerleme tarafı neredeyse her zaman makrografların sağ tarafındadır. 

İlerleyen ve gerileyen kısımlar makrograflarda her zaman açık bir şekilde belirtilmektedir. 

Parça yüzeyindeki takımın toplam bölgesi „takım omuz izi‟ olarak tanımlanmıştır [15]. 

 

1.2.5. Mikroyapısal Sınıflandırma 

 

Mikroyapısal sınıflandırmalar büyük karmaşa nedeni olmuştur ve uzun süredir 

sürtünme karıştırma kaynağında bulunmaktadır. Geleneksel ergitme kaynaklarında, 

mikroyapısal bölgeler (genellikle) ergitmeye uğramış (ergitme bölgesi) ve ergitmeye 

uğramamış bölgeler (ısı tesiri altındaki bölge, ya da ITAB) olarak kolayca ayrılabilmiştir. 

ITAB, örneğin sınırların subjektif bir kararla belirtildiği kaba taneli ve ince taneli bölgelere 

tekrar ayrılabilir. Çelik gibi malzemelerde, bu bölge kritik altı ITAB, kritik ITAB ve 

süperkritik ITAB olarak üç alt bölgeye ayrılmış olarak tanımlanmıştır. Bu bölgeleri ayıran 

sınırlara kristalografik değişim sınırı denir ve bu yolla söz konusu bölgeler daha kesin 

olarak tanımlanabilir [15]. 

Kaynak bölgeleri Şekil 2a ve Şekil 2b‟de gösterildiği gibi üç ana bölgeye ayrılır. „A‟ 

bölgesi kaynağın ısısından ya da deformasyonundan etkilenmeyen ana malzemedir. „B‟ 

bölgesi sadece ısıdan etkilenir ve hiçbir aşırı plastik deformasyon görülmez (fakat küçük 

bir ölçüde deformasyon olabilir). Bu bölge ergitmeli kaynak terminolojisinde ITAB olarak 

bilinir ve SKK kullanılan terminolojiyle belirgin bir benzerlik vardır. „C‟ bölgesi hem 

ısıdan hem de deformasyondan etkilenir ve Termo Mekanik Olarak Etkilenen Bölge 

(TMEB) olarak adlandırılır. Bu bölge ilerleme tarafında kaynak boyunca ITAB‟dan, 

gerileme taraftaki ITAB‟a kadar uzanır. Asgari olarak, bu bölge üst yüzeydeki omzun 

genişliğine ve kökte pim çapına karşılık gelir. Alüminyumda ve genellikle yeniden 

kristalleşmenin başlamasının kolay olmadığı diğer malzemelerde, bu bölge tamamen 

yeniden kristalleşmeyebilir. Bu durumda, yeniden kristalleşmiş yapı 4. bölge (D) içindedir 

(Şekil 2c ve Şekil 2d). Yeniden kristalleşmenin tam mekanizması hakkında bilimsel 

çevrelerde tartışma devam etmektedir fakat bu belirsizlik mikroyapısal sınıflandırma için 

geçerli değildir. Bu bölgeye normalde „dikiş‟ adı verilmektedir. Bu terimin bilimsel kökeni 

yetersizlik içerse de neredeyse tüm dünyada kabul görmekte olup anlamı SKK konusunda 

çalışanlar arasında anlaşılabilmektedir. Bu yüzden „Dinamik Olarak Yeniden Kristalleşmiş 

Bölge‟ (DYKB) gibi daha fazla bilimsel terim kullanılmaktadır [15]. 
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Şekil 2. Çeşitli malzemelere uygulanan sürtünme karıştırma kaynağının makro kesitinde 

ortaya çıkan tipik kaynak bölgelerinin belli ve belirsiz kaynak dikiş bölgeleri    

a) Magnezyum alaşımı (6mm), b) Titanyum alaşımı (5mm), c) Alüminyum 

alaşımı  (6.4mm), d) Paslanmaz çelik alaşımı (5mm) [15]. 

 

 

1.2.6. Kaynak Kalitesi 

 

1.2.6.1. Noksan, Kusur ve Hata Tanımı 

 

Noksan, kusur ya da hata gibi terminoloji arasında genelde karmaşa vardır. Amerikan 

Makine Mühendisleri Topluluğu (ASME), noksanı kalite özelliklerinin beklenen durumdan 

uzaklaşması açısından ve kusuru tespit edilebilen bir noksan olarak tanımlamaktadır. Hata 

ise kabul edilemeyen bir boyutta, biçimde, doğrultu konumunda ya da özelliklerindeki 

kusur olarak tanımlanmıştır [15]. 

 

1.2.6.2. Hacimsel Kusurlar 

 

Sürtünme karıştırma kaynaklarındaki hacimsel kusurlar (yani metal eksikliği) 

genelde yanlış bir şekilde boşluk olarak açıklanmaktadır. Ergitme kaynaklarındaki klasik 

boşluk gaz baloncuklarından ya da katılaşma sırasındaki büzüşmeden kaynaklanır ve bu iki 

yöntem de SKK‟da mümkün değildir. Böyle maddeler bu yüzden, gömülü, yüzey kırıklı, 

kesintisiz, aralıklı, izole, kümeli gibi terimlerle nitelendirilebilseler de hacimsel hatalar ya 

da noksan olarak adlandırılması daha uygundur. Hacimsel kusurlar terimi teknik olarak 
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belki daha doğrudur, ama boşluk sürtünme karıştırma ve başka yöntemler için yaygın bir 

kullanımda olup kullanımı kabul edilebilir olarak görülmüştür [15]. 

SKK‟daki böylesi durumlar yetersiz malzeme akışından kaynaklanır ve bunlar boyut 

olarak büyük yüzey kırıklı özelliklerden sadece metalografik bir bölümdeki mikroskop 

aracılığıyla tespit edilebilen çok küçük boşluklara kadar çeşitlilik gösterebilir. Bu küçük 

boşluklar bazen kümeli bazen de tek haldedir [15]. 

 

1.2.6.3. Kaynak Hattı Kusurları 

 

SKK‟da orijinal birleşme çizgisi, kaynaktan önceki düz yüzey gibi belirgin olmasa 

da kaynak sonrası incelemelerde genelde fark edilebilmektedir. Bu birleşme çizgisinin 

farklı kısımları (birleşme çizgisi kalıntısı) farklı şekildeki kusurlarla 

ilişkilendirilebilmektedir [15]. 

Birleşme çizgisi kalıntısıyla ilişkilendirilen en ciddi kusurlar kaynak kökünde yer 

alanlardır. En uç durum normal olarak yetersiz karıştırıcı uç uzunluğu nedeniyle birleşme 

eksikliğidir. Kaynaktaki kusurlar takım pozisyonundan ve takım baskı kuvvetinin düşük 

kontrolünden, sac kalınlığındaki bölgesel çeşitliliklerden, ya da sıklıkla takım omzunun 

sağladığı yüksek ısı girdisinin neden olduğu bölgesel soğumadan meydana gelebilir. Şekil 

3‟te kök bölgesinde oluşan birleşme çizgi kalıntısına bir örnek verilmiştir [15]. 

 

 

 
 

Şekil 3. 5083 alaşımında oluşan kök boşluğu: kökteki boşluğun keskin açılı 

olduğunun belirtisi bu bölgede birleşme hattı merkezinin belirgin 

deformasyonun sonucudur [15]. 
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Kaynakta, bağlanmadan dolayı zarar vermeyecek şekilde tespit edilmesi çok zor 

olabilen zayıfça birleşmiş bölgelerin birçok örneği vardır. Özellikle Amerika‟da ortaya 

çıkan ilk terminolojide, böyle yapılara ‟karşılıklı bağlanma‟ (kissing bond) adı verilmiştir. 

Böyle bölgeler, kaynak kusurlarının sonunda olabilir fakat her zaman bağlantı çizgisi 

kalıntısının izini takip ederler. Normalde böyle bölgeler kaynak eğme deneylerinde ortaya 

çıkar ve metalografik kısımlardan nadiren tespit edilebilirler. Fakat metalografik 

incelemelerde zayıfça birleşmiş bölgeleri görmek mümkündür ve tipik bir örneği Şekil 4‟te 

gösterilmektedir [15]. Detaylı inceleme, orijinal birleşme çizgisini betimleyen oksit 

taneciklerden oluştuğunu gösteriyor. Bu birleşme çizgisi kaynak işlemi esnasında fazlaca 

deforme olduğundan, artık doğrusal değildir, fakat malzeme kalınlığına doğru düz olmayan 

bir yol alır. Önemli miktardaki metalden metale birleşme oksit tanecikler arasında olur ve 

deneyim şunu göstermiştir ki bu durum arada sırada bu konu ile çalışanlar tarafından rapor 

edilse de eğme, çekme ve yorulma deneyinde ki başarısızlıklar nadiren oksitlerin yolunu 

takip etmektedir.  

 

 

 
 

Şekil 4. 2014 AA‟nın kaynağındaki zayıf bağlanmış bölge [15]. 

 

 

Bununla birlikte, „eksik kök girimi‟  terimini kullanmak için güçlü ortak fikir vardır 

ve „karşılıklı bağlanma‟ gibi terimler genişçe tanımlanmasına rağmen yinede, „eksik kök 

girimi‟ terimi yaygın kullanımı nedeniyle kabul edilmektedir. „Yüzeysel hata‟ terimi 

yaygındır ve bazı açıklayıcı ifadeler gerekli olabilse de kabul edilebilmektedir [15]. 
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1.2.7. Yöntemin Esası 

 

 Tipik bir SKK‟da, dönen silindirik bir pim takım kaynaklanacak iş parçalarının içine 

daldırılarak iş parçalarının temas çizgisi boyunca hareket ettirilir [15]. Bu işlem esnasında, 

iş parçası ile takım arasındaki sürtünme hareketi tarafından üretilen sürtünme ısısı 

malzemeyi ısıtarak yumuşamasını sağlar. Yumuşatılan malzeme takımın karıştırıcı görevi 

yapan uç kısmı ile karıştırılarak parçaların birleşmesi sağlanır. SKK yönteminin şematik 

gösterimi Şekil 5‟de verilmiştir [16]. 

 

 

 
 

Şekil 5. SKK yöntemi uygulanışının şematik gösterimi [11]. 

 

 

Karıştırıcı takımın ilerlemesi sırasında pim dönme yönüne göre pimin ilerisinde 

kalan taraf ilerleme tarafı (İT) ve pimin gerisinde kalan taraf gerileme tarafıdır (GT) [7]. 

Bu farklılık kaynağın iki tarafındaki özelliklerin, malzeme akışının ve ısı transferinin 

asimetrik olmasına yol açar. Bu yüzden gerileme tarafındaki ısı tesiri altındaki bölgede 

sertlik değerleri özellikle yaşlandırılabilir alüminyum alaşımlarında daha düşüktür [2]. 

SKK eşzamanlı termo mekanik olan çeşitli süreçler arasında karmaşık bir etkileşim 

içerir. Bu etkileşim birleşmenin, tüm mekanik sürecini, dinamik yeniden kristalleşme 

davranışını, plastik deformasyon ve akışını, ısınma ve soğuma hızını etkiler [2]. Sürtünme 

karıştırma kaynağında oluşan kaynak bölgeleri Şekil 6‟da verilmiştir. Burada, Temel 

Malzeme (TM), kaynak bölgesinde oluşan sıcaklık ve deformasyondan etkilenmemiş 

durumdaki bölgedir. Karıştırma Bölgesi (KB ya da DYKB) takım ucunun ve omuzun 
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sürtünme ve karıştırma hareketinden dolayı sıcaklık etkisinin ve plastik deformasyonun en 

fazla etkilediği, mekanik özellikleri ve mikroyapısında değişimler meydana gelen ana 

bölgedir. Termo mekanik olarak etkilenmiş bölge (TMEB), plastik şekil değişiminin 

meydana geldiği ve mikroyapıda önemli değişimlerin oluştuğu fakat her zaman DYK 

görülmediği bölgedir. Isının tesiri altındaki bölge (ITAB) ise karıştırma etkisi ve hiçbir 

aşırı plastik deformasyon  (fakat küçük bir ölçüde deformasyon olabilir) oluşmamasına 

rağmen [15], sıcaklık etkisi nedeniyle mikroyapısında ve mekanik özelliklerinde 

değişimlerin gözlendiği bölgedir [17, 18]. 

 

 

 
 

Şekil 6. Birleştirilen numunelerde oluşan kaynak bölgeleri, A: Temel malzeme (TM),     

B:  Isı tesiri altındaki bölge (ITAB), C: Termo mekanik olarak etkilenmiş bölge 

(TMEB), D: Karıştırma bölgesi (KB),  

 

 

SKK esnasında ısı, plastik deformasyon yoluyla iş parçası ve takım arasında 

sürtünme tarafından üretilir. Plastik deformasyon enerjisinin bir kısmı artan hata 

yoğunluğu şeklinde termo mekanik işlem görmüş bölge içersinde saklanmıştır. Bu 

kaynakta, toparlanma ve yeniden kristalleşme olayının bir karışımı eş zamanlı olarak 

meydana gelir. Deformasyon sadece dislokasyon yoğunluğunun artmasıyla değil aynı 

zamanda her birim hacimdeki tane yüzeyinin, tane sınırlarının ve keskin çökeltilerle bunlar 

içinde çözünmesiyle artabilir [2].  

Son deneyler ve sayısal çalışmalar SKK ve birleşme sürecindeki malzeme akışının 

birkaç ilginç özelliği hakkında önemli bir işaret sağlamıştır. Malzeme akışının çoğu 

gerileme tarafı boyunca ve kaynaklanmış birleşmede takım geometrisinin arkasından 

plastikleşmiş malzemenin taşınmasıyla meydana gelir. Üç tip akış SKK esnasında 

plastikleşmiş malzemenin tüm hareketini etkiler. İlki takımın yanında, plastikleşmiş bir 

külçe malzemenin takımın etrafında dönmesidir. Bu hareket iş parçası ve takım arasındaki 

sürtünmenin sonucu ve takımın dönmesiyle sürdürülür. İkincisi, vidalı pim‟in dönme 

hareketi pim‟e yakın malzemenin aşağı bastırılmasına yol açarken bir miktar uzaklaşan 

malzemeye eşit miktardaki malzemenin yukarı hareket etmesine neden olur. 
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Sonuncusunda, takım ile iş parçası arasındaki hareketin bir ilişkisi vardır. Birleşmenin 

oluşumu ve plastikleşen bütün malzemenin hareketi bu üç etkinin eşzamanlı etkileşiminin 

sonucu olarak ortaya çıkmaktadır [2]. 

Malzeme özellikleri ve kaynak değişkenleri sıcaklık profilini, soğuma hızını, 

kaynaklanan birleşmenin özelliklerini ve mikroyapısını etkiler. SKK‟daki sıcaklık alanları 

belirli özellikleri sergiler. Üst sıcaklıklar klasik ergitme kaynak yönteminde ulaşılan 

sıcaklıklardan önemli derecede düşüktür. Ayrıca, SKK sürecinde yaygın ısı kaynağı ve 

nispeten düşük kaynak hızı genellikle SKK‟da düşük soğutma hızı ile sonuçlanır [2, 4].  

Kaynak hızı, takımın dönme hızı, takımın eksenel baskı kuvveti, takımın eğim açası 

ve takım tasarımı SKK sürecinin kontrol etmek için kullanılan ana bağımsız 

değişkenlerdir. Isı üretim hızı, sıcaklık alanı, soğuma hızı, ilerleme yönündeki kuvvet, tork 

ve güç bu değişkenlere bağlıdır. Üst sıcaklıklar artan dönme hızıyla ve azalan kaynak 

hızıyla belirgin bir şekilde artar. Üst sıcaklıklar ayrıca artan eksenel takım baskı kuvvetiyle 

birlikte artar. SKK‟nın temel faydaları Tablo 1‟de verilmiştir [2, 4].   

 

 

Tablo 1. SKK‟nın temel faydaları [4]. 

 

Metalürjik Avantajlar Ekolojik Avantajlar Enerji Avantajları 

 

İşlemin katı fazda olması 

 

İş parçasında oluşan düşük 

distorsiyon 

 

Boyutsal kararlılık ve işlemin 

tekrarlanabilirliği 

 

Alaşım elementlerinde 

kayıpların olmaması 

 

Birleşme alanında mükemmel 

metalürjik özellikler 

 

Kaliteli mikroyapı 

 

Yapıda çatlamanın olmaması 

 

Birleştiricilerin (perçin, 

cıvata) sahip olduğu birden 

fazla parçanın olmaması 

 

 

Koruyucu gazın olmaması 

 

Yüzey temizliği istememesi 

 

Talaş atıklarının  

olmaması 

 

Yüzey temizliği için 

kullanılan çözücülerin 

olmaması 

 

Kablo, keçe ya da diğer 

gazlar gibi tüketilen 

malzemelerde tasarruflu 

olması 

 

Otomasyona yatkınlık 

 

Ağırlığı azaltılarak özellikleri 

geliştirilmiş malzemeler 

kullanılır 

 

Bir lazer kaynağı için enerjinin 

sadece %2,5‟luk kısmı yeterlidir 

 

Hafif uçak, otomotiv ve gemi 

uygulamalarında düşük yakıt 

tüketimi 
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1.2.8. Takım Geometrisi 

 

Takım geometrisi yöntemin geliştirmede en etkili parametredir. Takım geometrisi 

gerçekleştirilen SKK‟daki ilerleme hızında ve malzeme akışında önemli rol oynar [2]. 

Şekil 7‟de çoğunlukla kullanılan pim geometrileri verilmiştir. Takım tasarımı ısı üretimini, 

plastik akışı, güç gereksinimi ve kaynaklı birleşmenin homojenliğini etkiler. Hem omuz 

hemde takım pimi malzeme akışını etkilerken omuz iş parçasından ayrılan plastikleşmiş 

malzemenin kaynak bölgesinden dışarı çıkışını engeller ve ısının büyük bir çoğunluğunu 

üretir. Genellikle iç bükey omuz ve vidalı pim kullanılmaktadır [2, 4].  Tablo 2‟de TWI 

tarafından geliştirilen takımlar verilmiştir. Whorlve MX-Triflute silindirik pimli takımlar 

küçük pim hacmine sahiptirler. Konik vida helezonlu tasarım plastik akışı kolaylaştırarak 

hızın bir düşey bileşeni olarak etkisini gösterir. MX-Triflute‟deki oluk ayrıca ısı üretim 

hızının artmasına, malzeme akışına ve yumuşamasına yol açarak takım ve iş parçası 

arasındaki alanda etkileşimi artırır. Dolayısıyla daha yoğun karıştırarak kaynak torku ve 

takımın ileri hareketi için ilerleme kuvvetini azaltır. Silindirik olmalarına rağmen Whorl ve 

Triflute tasarımları alın kaynağı için uygundur. Flared-Triflute ve A-skew takımları ara 

yüzey oksit tabakasının parçalanmasını sağlamak için ve alın kaynağının daha geniş bir 

uygulaması için geliştirilmiştir. Flared-Triflute takım geniş bir oluklu MX-Triflute takımı 

ile benzerdir. A-skew TM takımları makine mili ile pim ekseni arasında eğime bir vidalı 

konik takımıdır. Bu her iki takımda karıştırma bölgesinin genişlemesinden dolayı pim‟e 

bağlı olarak süpürme hacmi artar. Takımın dönme ve ilerleme hareketinden dolayı pim 

asimetrik ısı ve malzeme akışına neden olur [2, 4].   

 

 

 
 

Şekil 7. SKK‟da kullanılan takımlardaki pim geometrileri [2].   

 



16 
 

 

Tablo 2. TWI tarafından tasarlanan takımlar [4]. 

 

 

 

 

1.2.9. SKK İçin Birleştirme Konumları 

 

SKK için en uygun birleşme konumları alın ve bindirme birleştirmeleridir. Basit bir 

dikdörtgen kesitli alın birleştirme Şekil 8a‟da verilmiştir. Aynı kalınlıktaki iki sac veya 

levha birleşme yüzeylerinden ayrılmasını engellemek için yeterli kuvvetle sıkıca bağlanıp 

bir destek tablası üzerine yerleştirilmiştir. Dönen bir takım birleşme hattı içine daldırılır ve 

bu hat çizgisi boyunca ilerletilir. Bu esnada takım omzunun plakalar yüzeyine sıkı 

temasıyla bitişik hat boyunca bir kaynak üretilir. Diğer yandan basit bir bindirme kaynağı 

için bindirilmiş iki sac veya plaka destek tablası üzerine sabitlenmiştir. Dönen bir takım alt 

plaka içine kadar üst plaka üzerinden düşey olarak daldırılır ve istenilen yön boyunca 

ilerletilir (Şekil 8d). Diğer birçok konumlandırma alın ve bindirme birleştirmelerinin 

kombinasyonuyla üretilebilir. Alın ve bindirme birleştirme konumlarından ayrı, diğer 

birleştirme tasarımları köşeli birleştirme gibi (Şekil 8g) bazı mühendislik gereksinimleri 

olarak ayrıca üretimi mümkündür [4]. 

 



17 
 

 

 
 

Şekil 8. SKK birleştirme konumları a) dikdörtgen birleştirme, b) köşe birleştirme, 

c) T alın birleştirme, d) bindirme birleştirme, e) çoklu bindirme 

birleştirme, f) T bindirme birleştirme, g) köşeli birleştirme [4]. 

 

 

1.3. SKK Yönteminin Çeşitli Malzeme Guruplarına Uygulanması 

 

1.3.1. Alüminyum Alaşımları 

 

Sürtünme karıştırma kaynak yönteminin Al-alaşımlarında uygulanabilirliği üzerine 

çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonuçları göstermektedir ki, bu yöntem 

gerek yaşlandırma sertleştirmesi yapılan gerekse yaşlandırma sertleştirmesi yapılamayan 

(lxxx ve 5xxx serileri gibi ısıl işleme duyarlı olmayan) Al-alaşımlarında başarılı şekilde 

kullanılabilmektedir. Bu yöntem ile elde edilen birleştirmelerin yüzey kalitesi ark kaynağı 

ile elde edilen birleştirmelerden çok daha yüksektir. Bu yöntem ile elde edilen 

birleştirmelerin kaynak performansı, klasik kaynak yöntemleri ile yapılan kaynaklara 

nazaran daha iyidir. Ayrıca, sürtünme karıştırma kaynağında pimin ilerleme hızını artırarak 

bu mukavemet düşüşünün daha da azaltılması ve pimin çapının küçük seçilmesi ile 

mekanik özelliklerin etkilendiği bölgenin eninin küçültülmesi mümkündür. Buna ilaveten, 

bu yöntem ile kaynak edilen 5454 alaşımının korozyon performansının da oldukça iyi 

olduğu tespit edilmiştir. Hatta, geleneksel kaynak yöntemleri ile kaynağı çok güç olan 

7075 alaşımı bile bu yöntem ile başarılı bir şekilde birleştirilmiş ve elde edilen 

birleştirmeler oldukça iyi mekanik özellikler göstermiştir [17, 18]. Çoğu alüminyum 

alaşımı doğal ve yapay yaşlandırma sonucu çökelme sertleşmesiyle mukavemetlendirilir. 

Kaynak esnasındaki ortaya çıkan ısıya bağlı olarak malzemenin mikroyapısı değişir. 

Kaynak esnasında üst sıcaklıkların artmasıyla en yüksek sertlik değerleri en düşük sertlik 



18 
 

 

değerlerine doğru bir düşüşe neden olur. Bunun nedeni üst sıcaklıklar yeterince yüksek 

olduğunda çözülmeye yeniden girecek olan çökeltilerdir. En düşük sertlik değerleri 

ITAB‟da oluşan yaşlanmayla sertleştirilebilir AA 6082‟nin aksine sertleştirilemeyen AA 

5082‟nin SKK‟da kaynak boyunca setlik değerleri homojen olarak sonuçlanmıştır. AA 

2219 için verilen örnekte açıklandığı gibi bu genel durum SKK‟daki deformasyonun 

etkilerinden dolayı karmaşık olabilir. Yaklaşık  % 6.3 ağırlığında Cu içeren bakır çökelti 

sertleştirmesi AA 2219 alaşımı, düşük derecelerdeki tokluk ve sertliğinden dolayı çeşitli 

türdeki roketlerdeki sıvılaştırılmış gazları depolamak için kullanılır [2, 4]. Pek çok güçlü 

alaşımlardaki mukavemetin çoğunluğunun çökeltilerden geldiği düşünülünce, çökeltiyle 

sertleştirilmiş alaşımlardaki SKK kaynaklarının zayıf bir bölgeye yol açması şaşırtıcı 

değildir. Pim geometrisi ve SKK parametrelerindeki bir oynamanın merkezi bölgedeki ya 

da aslında ITAB‟daki sertliğin az miktarda gelişmesine yardımcı olabildiğine dair bazı 

bulgular vardır [2, 4].  Dökme Al- Si alaşımlarında, sürtünme karıştırma kaynağı dikişteki 

ve TMEB‟deki büyük silikon tanelerini parçalar. Çapraz kaynak çekme testleri sırasında 

kırık ana sacda yer alır, çünkü bu durumda başarısızlığı denetleyen şey kaba silikon 

taneleridir. SKK aynı zamanda boşluk gibi bazı dökme hatalarını da düzeltir. Korozyon 

çalışmaları şunu göstermiştir, sürtünme karıştırma kaynağıyla ortaya çıkan bölgelerinin 

etkilenmeyen ana metal gibi benzer çatlak hassasiyeti vardır [2].   

  

1.3.2. Magnezyum Alaşımları  

 

Çoğu magnezyum alaşımı genellikle döküm yöntemiyle imal edilir. Bu alaşımlar 

yüksek özgül mukavemete sahip olmalarından dolayı hafifliğin ön planda tutulduğu araç 

parçalarında özellikle basınçlı dökümün geliştirilmesiyle uzay, havacılık ve otomotiv 

endüstrilerindeki önemli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu alaşımlar 

yüksek hızlar için düşük yoğunlukları nedeniyle tercih edilmektedirler. Magnezyum 

alaşımlarının birleştirilmesinde SKK yönteminin tercih edilme ana nedenlerinden önemli 

olan biri ergitmeli kaynağında oluşacak büyük miktardaki zehirli gazların meydana 

gelmemesidir. Diğer yandan katı hal SKK katılaşma esnasında segregasyon veya 

buharlaşmayla çözünen madde kayıplarının en düşük seviyede oluşması, ayrıca dökülmüş 

durumundaki çoğu magnezyum alaşımının boşluk gibi hatalar içermesi durumunun SKK 

yönteminde daha düşük oranda görülmesidir [2, 4]. 
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 Sertlik ve mukavemet sürtünme karıştırma kaynağı sonrası nispeten korunmaktadır. 

Birleştirme işlemine maruz kalan bir alaşımda (örneğin AZ31, Mg–3Al–1Zn ) önemli 

ölçüde çökelme sertleşmesi görülmez ve birleşme bölgesindeki Vickers Sertlik Değeri  

(VSD) değişimi ana malzemenin sertliğinden daha düşük olarak 45 ila 65 VSD arasında 

olmaktadır [2, 4]. 

Magnezyum alaşımları üzerine yapılan çalışmalarda önemli bulgular 

gözlemlenmiştir. Bunlardan birincisi, magnezyum alaşımlarında SKK kaynak kalitesinin 

takım dönme ve ilerleme hızına yüksek derecede duyarlı olmasıdır. Nakata vd., AZ91D 

sacların SKK yöntemi için en uygun parametrelerin dar bir aralıkta, yani düşük ilerleme ve 

yüksek dönme hızlarıyla sınırlanmış olduğunu belirtmişlerdir [2, 4]. İkincisi, magnezyum 

alaşımlarının birleştirilmesinde kullanılan katı hal kaynak yöntemi olan SKK yönteminde 

sıvı faz bulunmaması gerekliliği düşünülse bile alaşımın türüne göre zaman zaman sıvı faz 

oluşumu söz konusu olabilmektedir. Örnek olarak Nagasawa vd., AZ31‟in SKK‟da 

karıştırma bölgesinde üst sıcaklığın 460
0
C‟ye kadar olduğunu rapor etmişlerdir [2]. Benzer 

şekilde Lee vd., karıştırma bölgesinin mikroyapı özelliklerini temel alarak SKK esnasında 

üst sıcaklığın 370
0
C ile 500

0
C arasında olduğunu tahmin etmişlerdir [2, 4]. Üçüncüsü, 

magnezyum alaşımlarının SKK‟da da genellikle alüminyum alaşımlarının SKK‟da olduğu 

gibi farklı üç mikroyapı bölgesinin meydana gelmekte olduğu, yani karıştırma bölgesi, 

termo mekanik olarak etkilenen bölge ve ısı tesiri altındaki bölge olarak ortaya 

çıkmaktadırlar. Karıştırma bölgesi bir çanak veya eliptik şekilde yeniden kristalleşmiş ince 

tane karakterli bir bölgedir. Dördüncüsü, magnezyum alaşımlarının SKK‟da genellikle 

karıştırma bölgesinde yeniden kristalleşmiş ince tane oluşumları görülmektedir. Nakata 

vd., ve Park vd., takım dönme hızının artması ve ilerleme hızının azalması sonucu ısı 

girdisinin artmasından dolayı kaynak dikişinde yeniden kristalleşen tane boyutunun 

büyüdüğünü rapor etmişlerdir [2, 4]. Beşincisi, karıştırma bölgesindeki tane yapısı 

yenilendiğinden dolayı karıştırma bölgesinin sertliği genellikle ana malzemenin 

sertliğinden daha yüksek olmaktadır. Tane boyutuyla sertliğin değişimi Hall Petch 

bağıntısıyla uyumlu olarak değişmektedir. Yani azalan tane boyutuyla birlikte sertlik 

artmaktadır. Sonuncu olarak, AZ31, B-H24 ve AZ61gibi dövme magnezyum alaşımlarının 

SKK işleminden sonraki çekme özelliklerinde bir düşüş gözlemlenirken AZ91 gibi dökme 

magnezyum alaşımlarının SKK işleminden sonraki çekme özelliklerinde bir artış 

görülmektedir [2, 4]. 
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1.3.3. Bakır Alaşımları 

 

Bakır klasik ergitme kaynak teknikleriyle kolay kaynaklanamayan çelikten daha 

yüksek ısı yayılma katsayısına sahiptir. İş parçası boyunca ısı dağılımının çok fazla 

olmasından dolayı bakır için gerekli olan ısı girdisi geleneksel SKK‟dan çok daha 

yüksektir. Son zamanlarda,  nükleer atıkların muhafazası için kullanılan 50 mm 

kalınlığındaki bakır kapların kaynağında SKK başarılı bir şekilde kullanılmıştır [2, 4].   

Bakır alaşımların SKK diğer malzemelerde ortaya çıkan tipik kaynak bölgelerine 

sahiptir. Bunlar karıştırma bölgesi, TMEB,  ITAB ve temel malzemedir. Karıştırma bölgesi 

eşeksenli yeniden kristalleşmiş küçük tanelere sahiptir ve buranın sertliği ana malzemenin 

tane boyutuna bağlı olarak ana malzemeden düşük veya yüksek olabilir. Yapılan 

çalışmalardan bazı önemli gözlemler elde edilmiştir. Birincisi, takım malzemesi ve takım 

geometrisi kalın bakır plakalara SKK yönteminin uygulanabilirliği üzerine önemli bir 

etkisi vardır. Andersson vd., 3 mm kalınlığındaki bakır plakayı birleştirmek için 

kullandıkları paralel profilli yüksek sıcaklık takım çeliğinden yapılmış takım 

kullanmışlardır [4]. Fakat takım çeliği 540
0
C üzerinde yumuşayarak istenilen görevi yerine 

getirmediğinden 10 mm kalınlığındaki plakaların SKK için uygun değildir. 10-25 mm 

kalınlığındaki bakır plakaların SKK için sinterlenmiş tungsten alaşımlı gelişmiş geometrili 

takımlar çok daha fazla etkilidir. İkincisi, kaynak parametreleri bakırın SKK işleminde 

oldukça etkilidir. Üçüncüsü SKK yöntemiyle birleştirilen bakır alaşımının çekme dayanımı 

ana malzemeyle karşılaştırılabilir. SKK yöntemiyle birleştirilen bakır alaşımının çekme 

dayanımı ilerleme hızının artması veya takım dönme hızının azalması ve takım omuz 

çapının küçülmesiyle birlikte artmaktadır [2, 4].   

 

1.3.4. Titanyum Alaşımları 

 

En yaygın titanyum alaşımı Ti–6Al–4V‟dır. Bu alaşım ticari şartlarda hegzogonal 

sıkı paket α ve hacim merkezli kübik β fazlarının karışımından oluşan bir mikroyapıya 

sahiptir. Bu yapı yüksek sıcaklıklarda denge fazındadır. Bu alaşım üretilen bütün 

titanyumun yaklaşık yarısıdır. Bu alaşımın yaygın kullanılmasının nedeni bunun yüksek 

mukavemeti (1100MPa), 300
0
C‟deki sürünme dayanımı, kırılma dayanımı ve 

dökülebilirliğidir [2, 4].   
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Katı hal kaynak yöntemi olan SKK‟da kaynak sonrası ısıl işlem uygulamasının 

ortadan kaldırılması beklenir. Maalesef titanyum alaşımlarının SSK yöntemi üzerine 

veriler çok fazla değildir ve sınırlıdır. Juhas vd., ve Lienert vd., Ti–6Al–4V SKK yöntemi 

uygulamasının mikro yapı ve özellikleri üzerine etkilerini araştırmışlardır [2, 4]. Bu 

çalışmalar önemli gözlemleri sırasıyla ortaya çıkarmıştır. Birincisi,  Ti–6Al–4V alaşımı 

SKK yöntemiyle hatasız birleştirilmiştir. İkincisi, genellikle alüminyum alaşımlarında 

gözlemlenen belirgin bir TMEB yokluğu söz konusudur. Ramirez ve Juha‟a göre TMEB 

30 µm‟lik çok dar bir bölge olarak tanımlanmıştır [2, 4]. Üçüncüsü, omuz üzerindeki 3.2 

mm‟lik takımın çevresiyle temas halinde olan termoçifler en üst sıcaklığı 990
0
C olarak 

kaydetmişlerdir. Buradan kaynak bölgesindeki sertliğin 1000
0
C aştığı anlaşılır. Bu sıcaklık 

β‟ nın dönüşüm sıcaklığı olan 995
0
C üzerindedir. Dördüncüsü, titanyum alaşımındaki 

allotropik faz dönüşümü alüminyum alaşımlarına kıyasla karmaşık kaynak mikroyapısına 

sahip olması devam eden soğuma süreci ve deformasyonla ilgilidir. Beşincisi Ti–6Al–4V 

alaşımının SKK‟da ITAB sertlik düşüşü gözlenmemiştir. Sertlik düşüşü genellikle 

titanyum alaşımlarının eğritme kaynağındaki ITAB‟da gözlemlenir. Bu bölge önceki β 

tanelerinin bölgesel büyümesiyle ortaya çıkarılan yumuşamaya sahiptir. Altıncısı, 

takımdaki yıpranmanın en büyük miktarı takımın dalma esnasında ortaya çıkan 

deformasyon ve aşınmayla meydana gelmektedir. Bu sonuçlar titanyum alaşımında kontrol 

edilmesi gereken iki parametreyi ortaya çıkarmıştır. Bunlardan ilki, optimum mikroyapı 

için β/α titanyum alaşımının SKK için ihtiyaç duyulan soğuma hızı ve sıcaklık sürecinin 

kontrolüdür. Diğeri, en uygun takım geometrisini tasarlamak ve SKK süreci için 

seçilebilecek takım malzemesinin yüksek sıcaklıklara (1000
0
C) dayanıklı olmasıdır [2, 4].   

 

1.3.5. Çelikler 

 

Çeliklerin sürtünme karıştırma kaynağı önemli sebeplerden dolayı alüminyum 

alaşımları kadar hızlı gelişmemiştir. İlki, çeliklerin mukavemetinden dolayı takım 

malzemesinin çok güç şartlar altında dayanabilecek özellikte yapılması zorunluluğudur. 

İkincisi, çeliklerin güvenilir ve kabul edilebilir kaynaklanabilecek çeşitli yöntemleri vardır. 

Üçüncüsü, SKK sonucu ortaya çıkan faz dönüşümü sonuçları yeterli derinlikte 

çalışılmamıştır. Dördüncüsü, Diğer alaşım sistemlerinden çok daha fazla çelik türü 

bulunduğundan bunlar üzerinde gerekli özelliklerin belirlenerek kaynağın optimizasyonu 

için oldukça çok deneysel çalışmaya ihtiyaç vardır [2, 4].   
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Çelikler yüksek sertlik değerlerine ve yüksek sıcaklık özelliklerine sahip olduğundan 

SKK için seçilecek takım malzemesinin 1000
0
C ve üzeri sıcaklarda iyi aşınma direncine ve 

tokluğa sahip olması önemlidir. Bu yüzden çeliklerin SKK‟da takım malzemesi olarak 

tugsten alşımları (WC) , molibden alaşımları ve çok kristalli kübik bor nitrat (PCBN) bir 

çok araştırmacı tarafından kullanılmıştır [2, 4].   

Başlangıçta iyimser bir tahmin SKK‟nın gemi, borular, çekiciler, demiryolu 

vagonları ve plakaların üretiminde çekici bir metot olarak ticari uygulama alanı bulacağı 

olmuştur. Fakat henüz amacına ulaşamamıştır. Çelikler için SKK uygulamaları birkaç 

istisna dışında sadece temel mekanik özellikleleri karakterize edilmiştir.  Çoğu bildiri basit 

eğme, çekme ve sertlik testleriyle sınırlıdır. Bunlar üzerinde beklenen ciddi yapısal 

uygulamalar geniş çapta derinlemesine diğer karmaşık özelliklerin ve kırılma tokluğunun 

incelenmesini gerekli kılacak olmasıdır [2, 4].   

Bazı SKK çalışmaları son zamanlarda düşük karbonlu çelikler, % 12 krom alaşımlı 

çelikler, yumuşak çelikler AISI 1010, ostenetik paslanmaz çeliklerden 304L ve 316L, 

süper ostenitik paslanmaz çelikler AL6XV, Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelikler 

(YMDA) C-Mn çelikleri üzerine yapılmıştır. Bu çalışmaların gözlemlenen önemli sonuçlar 

sırasıyla verildiği gibidir. İlki, sac malzemelerin SKK‟da kaynak bölgesini ve takımı 

oksidasyondan korumak için koruyucu gaz olarak argon kullanılmıştır. İkincisi, Thomas 

vd.,  takım omzundaki sıcaklığın 1000
0
C üzerinde olduğunu ve dönen takımın arka 

yüzünden çıkan kaynağın sıcaklığını da 900
0
C -1000

0
C olduğunu rapor etmişlerdir. Benzer 

şekilde Lienert vd., kızılötesi kamera ve termoçifler sayesinde takım omzunun üzerindeki 

üst sıcaklığın 1000
0
C den yüksek olduğunu gözlemlemişlerdir. Üçüncüsü, 3.2-6.4 mm 

kalınlığındaki bir çok çelik plaka tek pasoda başarılı bir şekilde kaynak edilebilirken 6.4 

mm kalınlığındaki 304L paslanmaz çelik ve 6.4 mm‟den büyük çelik plakaların kaynağı 

genellikle iki taraflı ve iki pasolu olarak yapılmıştır. Bunun nedeni alüminyum alaşımlarına 

kıyasla çeliklerde takımın etki oranı nispeten küçüktür. Dördüncüsü, SKK sürecinde ısı 

çevrimi esnasında dönüşümden dolayı çeliklerin SKK‟da genellikle alüminyum 

alaşımlarının SKK‟da gözlemlenen tipik TMEB belli değildir. Beşincisi, SKK esnasında 

çeliklerin mikroyapı gelişimi alüminyum alaşımlarından daha karmaşıktır. Bunun nedeni 

dönüşümün ortaya çıkması, yeniden kristalleşme, 1000
0
C ve üzerindeki yüksek 

sıcaklıklarda tane büyümesi olayının gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır [2, 4].   
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1.4. Yöntemin Uygulama Alanları 

 

Gemi endüstrisinde Sürtünme karıştırma kaynağı ile ilgili ilk ticari uygulama, balıkçı 

gemilerinin derin dondurucuların oluklu alüminyum panellerinde kullanılmıştır. Bu kaynak 

yöntemindeki minimum distorsiyon ve yüksek verimlilik, teknik ve ekonomik yönden sert 

panel üretiminde bu yöntemi cazip kılmaktadır. Bu yöntem ile Japonya'da alüminyum 

petek paneller ve deniz suyunun korozyon etkisine dayanıklı panellerin üretimleri 

yapılmaktadır [18]. 

Uçak ve uzay endüstrisinde kullanılmak üzere geliştirilen düşük ağırlıklı Al-Li 2195 

alaşımının ergitme kaynağı çok zor olmakta ve kaynak bölgesinin mukavemeti göz ardı 

edilemeyecek kadar düşmektedir. Dolayısıyla, bu uygulama için mukavemet düşüşünün 

daha düşük seviyede olduğu bir katı hal kaynak yöntemi olan sürtünme karıştırma kaynağı 

ideal bir birleştirme yöntemidir. Günümüzde, Al-Li 2195 alaşımından üretilen uzay 

mekiklerinin yakıt tanklarının son kubbe kısımlarının kaynağında bu yöntem başarılı bir 

şekilde uygulanmaktadır [18]. 

Günümüzde otomotiv sektöründe SKK uygulamaları için üç genel kategori 

oluşmuştur. Bu üç kategori, çeşitli montaj uygulamaları için birleştirme (aynı kalınlıktaki 

sacların birleştirilmesi), Kaynak Dikişli Sac malzemelerin (Tailor Welded Blank, TWB, 

KDS) birleştirilmesi (farklı kalınlıktaki sacların birleştirilmesi) ve „geniş ekstrüzyon‟ 

şekillendirilmesi için profillerin (karmaşık şekilli parçaların imalat güçlüğünü gidermek 

amacıyla birkaç ayrı parça halinde üretilerek parçaların tekrar kaynak ile birleştirilip tek bir 

ürün haline getirilmesi) birleştirilmesini içerir. Her üç kategori uygulamasında da SKK 

üretim maliyetinin düşmesi gibi belirli faydalarının yanında aynı parçalardan üretilebilecek 

alternatif tasarımlara olanak sağlamaktadır [19]. 

SKK kullanımıyla profillerin birleştirilmesi geniş ekstrüzyonlu profil üretmek için 

imkan sağlayan bir teknoloji olarak görülür. Otomotiv endüstrisi için genellikle geniş 

ekstrüsyon 200 mm‟nin üzerindeki boyutlarda gerçekleştirilen imalat olarak kabul 

edilmektedir. Geniş ekstrüzyonlu imalatta profil boyutunun artması harcanan malzeme 

miktarının artmasına yol açmakta, bu durum her kütle başına maliyetin yükselmesine 

neden olmaktadır. Ayrıca geniş ekstrüzyonların boyutlarının artmasıyla imalatta çok 

önemli olan parça tolerans değerlerinin büyümesine dolayısıyla parça hassasiyetinin 

azalmasına yol açar. SKK ile geniş profiller üretmek için iki veya daha fazla sayıdaki dar 

profil çeşitleri farklı konumlarda kaynaklı birleştirme farklı ürünlerin daha ekonomik 
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imalatını mümkün kılmaktadır. Bu tür uygulamalarda SKK parçanın ekstrüzyon ekseni 

boyunca gerçekleştirilen doğrusal bir kaynaktır. Bu uygulamayı gösteren tipik bir örnek 

Şekil 9‟dan görülebilen süspansiyon bağlantısıdır. Bu parça bir süspansiyon bağlantı 

koludur ve birkaç metre uzunluğunda kaynaklı olarak hazırlanan profilden uygun 

genişlikte kesilerek çıkartılan parçalardan oluşmaktadır [19, 20]. 

 

 

 
 

Şekil 9. SKK‟lı profilden süspansiyon kolunun üretilmesi [19, 20]. 

 

 

Sürtünme karıştırma kaynağının önemli diğer bir potansiyel uygulanma alanı kaynak 

dikişi içeren sacların kullanımlarında karşımıza çıkmaktadır (Şekil 10). Kaynak dikişi 

içeren sac malzemeler farklı kesitlerinin birleştirilmesiyle meydana getirilmektedirler. Bu 

malzemeler şekillendirildikten sonra birbirleriyle birleştirilir. Birleştirilen bu saclara son 

geometrik şekillerini vermek için ikinci bir şekillendirme işlemine tabi tutulurlar. KDS‟nin 

amacı sadece malzemeden faydalanmayı geliştirmek değil aynı zamanda birleşmenin son 

şeklinin ağırlığını azaltarak malzeme kullanımını optimize etmektir. Bu kaynak dikişli 

saclar genellikle kaynak çizgisi boyunca malzeme kalınlığının değişimine sahip olup 

özellikle otomotiv endüstrisinde standart bir endüstriyel kaynak robotu ile farklı kalınlığa 

sahip olması istenilen uygulamalarda kaynak edilerek kullanılmaktadırlar [19]. Özellikle 

otomotiv endüstrisinde kullanılan derin çekme özelliğine sahip çeliklerin birçok alanda 
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birleştirilme ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun tipik bir örneği Şekil 11„de verilen sürtünme 

karıştırma kaynağıyla birleştirilmiş jant üretiminde karşımıza çıkmaktadır. Bu tür 

uygulamalarda birleşme bölgelerinden de ana malzemede elde edilen şekil değiştirme 

özelliklerinin sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Birleştirilen parçaların kaynak 

bölgelerinin sünek karakterde olması bu şekil değişimini mümkün kılmaktadır. 

.  

 

 
 

Şekil 10. Sürtünme karıştırma kaynağı ile üretilen kaynak dikişli sac [20]. 

 

 

 
 

Şekil 11. Sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilen jant [20]. 
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Bu yüzden otomotiv endüstrisine yönelik geliştirilen çeliklerin (Çift fazlı çelikler, 

YMDA, KDS ve IF çeliği) SKK kaynak yöntemiyle birleştirilebilirliğinin araştırılması ve 

yeterli düzeyde incelenmesi zaman içersinde yeni uygulamaların geliştirilmesi açısından 

otomotiv endüstrisi için bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, 

otomotiv sektöründe yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan IF çeliklerinin sürtünme 

karıştırma kaynak yöntemiyle birleştirilebilirliğinin incelemesi amaçlanmıştır.   

 

1.5. Literatür Araştırması 

 

Alüminyum alaşımlarının birleştirilmesinde endüstride yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmış olan SKK‟nın diğer birçok malzeme türlerinin birleştirilmesinde 

kullanılabilirliği üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Alüminyum alaşımlarının SKK 

üzerine yapılan oldukça kapsamlı araştırmalar bu malzemelerin endüstride 

uygulanabilirliğine temel oluşturmuştur. Aynı şekilde diğer malzeme gurupları içinde 

çalışmalar devam etmektedir. Endüstride önemli yeri olan çeliklerin SKK üzerine yapılan 

çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 

Lıenert vd., yumuşak bir çeliği SKK yöntemiyle birleştirilebilmesinin 

uygulanabilirliğini gösteren deneysel araştırma yapmışlardır. Araştırma sonuçları aşağıda 

sıralandığı gibidir. Birincisi, 25 mm/dk‟dan 100 mm/dk‟ya kaynak hızlarında yapılan 

sürtünme karıştırma kaynağıyla 6.35 mm kalınlığında yumuşak çelikten hatasız kaynaklar 

üretilmiştir. 25 mm/dk‟daki yumuşak çeliğin sürtünme karıştırma kaynağı sırasındaki 

ölçülen döndürme momenti 55 Nm ve toplam yükler aşağı yukarı 18.7 kN dur. İkincisi, 

termoçiftler ve kızılötesi kamera sistemi kullanılarak, sürtünme karıştırma kaynağı 

sırasında omuz hizası üzerindeki termometrede 1000
0
C‟ye yakın en yüksek yüzey sıcaklığı 

ölçülmüştür. Ölçülen sıcaklıkların değeri ve mikroyapısal sonuçlar, karıştırma bölgesinin 

en üst ısısının 1100
0
C‟yi aştığını ve muhtemelen 1200

0
C‟yi de geçtiğini gösterir. 

Üçüncüsü, hem metalografik hem de ölçme bilimi tekniklerini bağdaştırarak yapılan 

kaynaklanma öncesi ve sonrası kıyaslamaları, toplam boyutta, hem sürtünme aşınmasından 

hem de takımın deformasyonundan kaynaklanan değişiklikler olduğunu gösterir. Takım 

boyutlarındaki en büyük değişiklikler ön daldırma aşamasında gerçekleşmiştir. Bunun 

sonucu olarak takımda en büyük aşınma takımın iş parçaların arasına daldırılması sırasında 

oluşur. Dördüncüsü, kaynak bölgesi pek çok mikroyapısı farklı bölgeler ortaya çıkarmıştır. 

Bunların içinde, karıştırma bölgesi (kaynak merkez hattıyla beraber), bir tane irileşmiş 
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bölge ( karıştırma bölgesini çevreler), bir tane incelmiş bölge (tane irileşmesi geçirmiş 

bölgeyi çevreler), bir kritik geçiş bölgesi ve kısmen küreselleştirilmiş karbür içeren kritik 

altı bir bölge vardır. Beşincisi, kaynaklanmış numuneler ana metale karşılık gelen yerlerde 

başarısızlığa uğramış ve ana metalinkilere kıyasla verim ve çekme dayanımı aşırı derecede 

artış göstermiştir [1]. 

Sorensen ve Nelson yüksek sıcaklıkta yumuşayan demir ve nikel alaşımları gibi 

malzemeleri kalınlıkları 6.4 mm‟nin üzerindekileri tek taraflı 13 mm‟nin üzerindekileri çift 

taraflı olmak üzere PCBN ve W- %25Re takım kullanarak başarılı bir şekilde kaynak 

edilebildiğini rapor etmişlerdir. SKK‟da kullanılan W- %25Re takım ile karbon çelikleri,  

ostenitik paslanmaz çelikler ve titanyum başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Her bir 

malzeme için takım ömrü en az 4 m olarak belirlenmiştir. PCBN takım ferritik çeliklerin, 

ferritik paslanmaz çeliklerin, ostenitik paslanmaz çeliklerin, nikel esaslı süper alaşımların 

SKK kaynağında başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Titanyum üzerindeki çalışmalar ise 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1018 çeliğinin SKK‟daki takım ömrü 80 m olarak 

görülmüştür ve çok düşük takım aşınması diğer bütün alaşımlar üzerinde de rapor 

edilmiştir. PCBN takımlar SKK için kullanıldıklarında son derece pürüzsüz bir son yüzey 

sağlamıştır. Deneylerde kullanılan bütün alaşımlardaki SKK özellikleri mükemmel olarak 

görünmüştür. Bazı durumlarda özellikler ana malzemenin özelliklerini geçmiştir. Aslında 

bütün durumlarda alternatif ergitme kaynak yöntemlerin özeliklerinden daha üstün 

özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir [9]. 

Zhu ve Chao 304L paslanmaz çeliğin sürtünme karıştırma kaynağı için üç boyutlu 

doğrusal olmayan ve termo mekanik sayısal similasyonu üzerine araştırma yapmışlardır. 

Bu kaynak simülasyonu için yazarlar tarafından özel olarak geliştirilmiş sonlu elemanlar 

analizi kodu olan WELDSIM kullanılmıştır. 300 ve 500 dev/dk takım dönme hızlarındaki 

kaynak durumu analiz edilmiştir. Amaç, SKK yapılan 304L paslanmaz çelik bir sacdaki 

geçiş sıcaklığı ve kalıntı gerilmelerin çeşitliliği üzerinde çalışmaktır. Analizlerden 

çıkarılanlar sonuçlar sırasıyla özetlenmiştir. İki kaynak durumunda da, sayısal olarak 

belirlenmiş sıcaklık alanları deneysel veriyle iyi bir uyumluluk göstermiştir. Sürtünme 

karıştırma kaynağı sırasındaki en üst sıcaklık takım omuzu ile kaynak hattı arasındadır. 

Aynı bölgedeki 300 ve 500 dev/dk dönme hızları arasındaki en yüksek sıcaklık farkı 

1000
0
C‟den az olarak sonuçlanmıştır. Benzetimin belirlediği en yüksek sıcaklık 900

0
C ve 

1000
0
C arasındadır ki bu da 304L paslanmaz çeliğin 1450

0
C ergime sıcaklığından önemli 

miktarda az olduğunu göstermiştir. Sayısal olarak hesaplanmış sıcaklık alanını kullanılarak 
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sürtünme karıştırma kaynağı yapılmış sacdaki kalıntı gerilmeler üç boyutlu elastik-plastik 

mekanik benzetim içerisinde belirlenmiştir. Sayısal olarak hesaplanmış kalıntı gerilmeler 

deneysel veriyle uyum sergilemiştir. 300 ve 500 dev/dk takım dönme hızlarındaki iki 

durumun kalıntı gerilmelerin farkı az olarak ortaya çıkmıştır. SKK makinesinden ölçülen 

toplam mekanik enerjinin % 50‟ye yakını SKK esnasındaki ısının artması için 

dönüştürüldüğünü rapor etmişlerdir [16]. 

Ueji vd., üç çeşit sade düşük karbonlu çelikleri  ( iğneli martenzit, çok ince lamelli 

dislokasyon hücre yapılı ve çok fazlı ince taneli yapı) sürtünme karıştırma kaynağıyla 

birleştirmişlerdir. Gerçekleştirilen bu çalışmada temel malzemenin ve karıştırma 

bölgesinin mukavemeti arasında bir denge elde etmek için SKK‟nın uygun parametreleri 

açıklığa kavuşturmuştur. Su verilen, soğuk çekilen ve dövülen çeliklerin hepsi SKK 

yoluyla başarılı bir şekilde birleştirilmiştir. Aynı dönme hızına kıyasla, su verilen çelik 

bağlantılarındaki geçiş bölgesinin genişliği soğuk çekilenden ve dövülenden daha fazla 

olarak ortaya çıkmıştır. Aynı ana malzeme kullanımında dönme hızı kıyaslanırsa, en düşük 

sertlik ve daha geniş geçiş bölgesi artan dönme hızıyla birlikte artmıştır. En düşük dönme 

hızına sahip soğuk çekilmiş çelik bağlantı (250 dev/dk), bu çalışmada değerlendirilen tüm 

bağlantıların içindeki geçiş bölgesinin en düşük sertliğe ve en dar geçiş bölgesine sahip 

olduğunu göstermiştir. Karıştırma bölgesindeki tane boyutu, pimin azalan dönme hızıyla 

beraber daha da küçülmüştür. Ayrıca karıştırıcı uç (probe) dönme hızı, tane sınırı özelliğini 

(yönelim bozukluğu açısı) ve hem ferrit tanelerinin hem de karbürlerin yapısını da 

etkilemiştir. SKK ve martenzit sürecinin birleşimi (1.adım) su verme, (2.adım) soğuk 

çekme, (3.adım) SKK ve (4.adım) daha sonra tavlama işlemidir. Bu süreç, yüksek 

mukavemet korunurken ana malzemeyle karıştırma bölgesi arasındaki mukavemet 

dengesini çelik birleştirmelerde elde etmek amacıyla tercih edilebilirliğini ortaya 

koymuştur  [21]. 

Sato vd., çok yüksek karbonlu çeliğin SKK esnasındaki mikroyapı gelişimini 

araştırmışlardır. Çok yüksek karbon (% 1-2 C ağırlığında) içeren çift fazlı bir çeliği 

(sementit+ferrit) çok kristalli kübik bor nitrat takım kullanarak başarılı bir şekilde 

kusursuzca birleştirmişlerdir. Birleşme sonucunda ortaya çıkan ITAB martenzit ve çift yapı 

(sementit+ferrit) karışımından oluşan yapıya sahiptir. Sertlik profili ortaya çıkan 

martenzitik yapıya bağlı olduğunu rapor etmişlerdir [22]. 
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Cuı vd., farklı oranlarda karbon içeren beş çeşit ferrit- perlit yapılı karbonlu çelikleri 

(IF çeliği, S12C, S20C, S35C, S50C)  SKK yöntemiyle birleştirmişlerdir. Birleştirilen 

bölgenin mekanik özelliklerini ve mikroyapısı araştırmışlardır. Yapılan bu çalışmanın 

sonuçları sıralanmıştır. Birincisi, IF çeliğine kıyasla, karbonlu çeliklerin kaynağının 

mikroyapısı ve mekanik özellikleri kaynaklanma şartlarından önemli bir şekilde 

etkilendiğini rapor etmişlerdir. İkincisi, artan kaynak hızıyla beraber, en üst sıcaklıklar 

azalıyor ve soğuma hızı düşüyor. Bu değerler, çelik türlerinden bağımsızdır. Üçüncüsü, 

Karbon içeriğin % 0.12 ağırlığından daha az ya da eşit olması durumunda kaynak sonrası 

Ferrit-perlit yapılar ortaya çıkıyor ve incelmiş mikroyapıdan dolayı artan kaynak hızıyla 

beraber (ısı alımı azalarak) direnç de yavaş yavaş artıyor. Dördüncüsü, Karbon içeriği % 

0.2 ağırlığına eşit veya daha fazla olduğunda, daha düşük kritik soğutma hızını aşan şartlar 

altında, martenzit oluşur ve bu da önemli ölçüde artan bir kaynak mukavemetiyle 

sonuçlanır. Beşincisi, En üst sıcaklık A1‟in altında olacak şekilde kontrol edildiğinde, 

SKK‟nın hiçbir değişim olmadan gerçekleşeceğini rapor etmişlerdir [23]. 

Santella vd., yüksek mukavemetli çelikleri sürtünme karıştırma nokta kaynağı ile 

birleştirmişlerdir. DP 780 ve TRIP 780 çeliklerin kabul edilebilir kaynağı PCBN takım 

kullanarak başarılı bir şekilde gerçekleştirmişlerdir. SKK kaynağı sonunda kullanılan 

takımın aşınmasının ihmal edilebilir seviyede olduğunu rapor etmişlerdir [24]. 

Saeid vd., kaynak hızının, sürtünme karıştırma kaynağıyla birleştirilmiş 2205 

dubleks paslanmaz çeliğin mikroyapısı ve mekanik özellikleri üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Bu çalışmaları 600 dev/dk‟ lık sabit bir dönme hızında, 2 mm 

kalınlığındaki sacları kaynatmak için WC esaslı malzemeden yapılan tek bir takım 

kullanmışlardır. 50, 100, 150 ve 200 mm/dk‟daki kaynak hızlarında sağlam bağlantılar ve 

250 mm/dk‟lık hızda elde edilen yetersiz ısı alımından dolayı yarık benzeri bir kusur 

ortaya çıkmıştır. α ve γ fazlarındaki eş eksenli tanelerden oluşan karıştırma bölgesinin 

mikroyapısı ve tane boyutları artan kaynak hızıyla beraber azalmıştır. Bu durum daha 

yüksek olan kaynak hızındaki daha düşük olan ısı girdisine bağlanmıştır. Diğer bir açıdan, 

muhtemelen karıştırma bölgesinin maruz kaldığı nispeten yüksek soğuma hızı yüzünden 

sigma evresi oluşmamıştır. Mikroyapıdaki tane incelmesinden dolayı,  2205 dupleks 

paslanmaz çelik bağlantılarının çekme dayanımı ve sertliği artan kaynak hızıyla beraber 

arttığını rapor etmişlerdir [25]. 
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Cui vd., yüksek karbonlu bir çeliği , (S70C ,% 0.72 C), kaynak öncesi veya sonrası 

hiçbir ısıl işlem uygulanmadan başarılı bir şekilde sürtünme karıştırma kaynağı yöntemiyle 

kaynatmışlardır. Uygun bağlantı özelliklerini elde etmek için iki yöntem olduğu 

belirtilmiştir. İlk yöntem, en üst sıcaklığı A1 seviyesinin altına düşürmek ve diğeri de 

soğuma hızını kritik soğutma hızından daha aşağıya düşürmektir. Sürtünme karıştırma 

kaynağının soğuma hızını ve en üst sıcaklığı düzgün bir şekilde kontrol etmeye imkân 

verdiği kanıtlanmıştır ki bunun da geleneksel kaynak yöntemleri kullanılarak yapılması 

mümkün değildir. Çalışmanın sonucu olarak, Mekanik özellikler ve mikroyapı önemli bir 

şekilde kaynak şartlarına bağlıdır. Bu durum, en üst sıcaklık, A1 noktası ve soğutma hızı 

arasındaki ilişkiyle açıklanabilir. En üst sıcaklık A1 noktasını aştığında ve soğuma hızı 

kritik soğuma hızını geçtiğinde martenzit oluşuyor ve bu da bağlantıların önemli miktarda 

sertliğinin artmasıyla sonuçlanmıştır. Daha düşük kaynak hızında (daha düşük dönme 

hızıyla beraber), daha düşük soğuma hızından kaynaklanan martenziti önleyerek, yüksek 

karbonlu çelik için bir ferrit- perlit çift fazlı yapıdan oluşan en iyi bağlantı 

oluşturulabileceği belirtilmiştir. Yüksek karbonlu çeliklerin kaynağı sırasında, hem bileşim 

hem de ısı çevrimi mikroyapı değişimini ve karşılığında da mekanik özellikleri önemli 

derecede etkiler. Sürtünme karıştırma kaynağı bu etmenleri kontrol etmemizi ve kaynak 

öncesi veya sonrası hiçbir ısıl işlem uygulanmadan yüksek karbonlu çeliklerde bile sağlam 

bağlantılar üretmemize imkan vereceğini rapor etmişlerdir [26]. 

Ozekcin vd., derecesi X80 (ortalama tane boyutu 7 mikron) ve L80  (ortalama tane 

boyutu 20 mikron) olan sırasıyla 20 mm ve 8 mm kalınlığa sahip karbonlu çeliklerinin 

SKK birleştirilmesinde ortaya çıkan mikroyapı üzerine araştırma yapmışlardır. Yapılan bu 

çalışmada elde ettikleri sonuçlar, her iki çelikte SKK yöntemiyle hiçbir mikroskobik hata 

olmadan kaynak edilmiştir. X80 çeliğinin termomekanik süreci SKK sonucu ortaya çıkan 

bölgelerde en az yumuşamayla ITAB‟da kısmen ince taneli olarak (5-6 mikron) 

sonuçlanmıştır. TMEB‟nin sert bölgelerindeki taneler 30 mikrometre derecelerinde iri 

taneli olarak ölçülmüştür. ITAB ve TMEB‟deki gerilme ve sıcaklık beynit ve martenzit 

birleşiminin bir oranın sonucudur. Su verilmiş ve menevişlenmiş L80 çeliği, alt beynit 

içeren SKK kaynağının mikroyapısı parçalanan üst beynit ve martenzittir. Kaynak 

bölgesinin sertliği SKK takımının dönme hızına bağlıdır ve ana malzemeden daha 

yüksektir. Bu sonuçlar kaynak parametrelerinin kontrol edilmesiyle kaynağın sertliğinin 

uygun hale getirilebildiğini ortaya koyar. Karbonlu çeliklerin SKK gelecekteki çalışmalar 
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özellikle TMEB‟de kaynak özelliklerinin ve mikro yapısının optimizasyonu üzerinde 

olacağı rapor edilmiştir [27]. 

Chen ve Nakata takım geometrisinin, sürtünme karıştırma bindirme kaynağı ile 

kaynatılmış AZ31 Mg alaşımı ve çelik sacların mikroyapısı ve mekanik özelliklere etkisi 

üzerine çalışmışlardır. Çalışmada takım olarak, iki farklı uzunluktaki pim (probe) 

kullanmışlardır. Yapılan çalışmanın sonuçları aşağıdaki gibi özetlenmiştir. Çelik 

bağlantılarda uygulanan kuvvet artan pim uzunluğuyla beraber önemli derecede 

başarısızlığa neden olmuştur. Magnezyum alaşımın SKK‟da 1.5 mm uzunluğunda pim 

kullanılarak birleştirilen kaynaklı numune ara yüzeyden kırılırken, 1.8 mm uzunluğunda 

pim kullanılarak birleştirilen kaynaklı numuneler karıştırma bölgesinde kırılmıştır. 

Birleşen arayüzün mikro yapısı pim uzunluğuyla beraber ciddi şekilde çeşitlilik 

göstermiştir. Takım pim uzunluğu 1.5 mm olduğunda magnezyum alaşımı ve çelik 

mekanik birleşme yoluyla kaynatılmıştır. 1.8 mm uzunluğunda pim kullanıldığında, takım 

çeliğin daha derin kısmına kadar batırılmış ve takımın karıştırma şekli AZ31 Mg alaşımı 

ve çelik arasında yeni bir ara yüzeyi başarıyla sağlamıştır. Çinko kaplı çelik bağlantılarda, 

karıştırma bölgesindeki boşluk kusurundan dolayı pim uzunluğunun artışı, çinko kaplanmış 

çelik bağlantıların çekme direncini önemli miktarda arttırmamıştır. Kısa pim, hatasız ve 

yüksek dirençli bağlantılar için yeterli olduğu bildirilmiştir [28]. 

Sato vd., çok yüksek karbonlu çelikleri (% 1- 2 C) PCBN takımı kullanılarak farklı 

dönme hızlarında sürtünme karıştırma kaynağını gerçekleştirmişlerdir. SKK‟nın çok 

yüksek karbonlu çeliklerdeki uygulanabilirliği ile kaynak parametrelerinin ve temel mikro 

yapısının kaynağın değişen mikroyapı özellikleri üzerindeki etkisine çalışmışlardır. Sonuç 

olarak, SKK uygulanan tüm kaynak parametrelerindeki yüksek karbonlu çeliklerde başarılı 

bir şekilde hatasız kaynaklar sunmuştur. Tüm kaynaklar, kaynak merkezinde % 10- 20 

arasında kalıntı ostenit içeren martenzit bir yapı tarafından karakterize edilmiş yüksek bir 

sertlik göstermiştir. Dönme hızının ve başlangıçtaki mikroyapının martenzit yapı 

üzerindeki etkisi göz ardı edilebilir fakat kaynak merkezindeki kalıntı ostenit ve 

başlangıçtaki ostenit tane boyutu dönme hızıyla beraber artmıştır. Mikro dupleks yapının 

ITAB bölgesinde sertlik düşüşü olurken perlit yapı, kaynak sırasında herhangi bir 

yumuşayan bölge içermediğini rapor etmişlerdir [29]. 

Park vd., 304 paslanmaz çeliğin SKK esnasındaki mikroyapısal gelişimi 

incelemişlerdir. KB ve TMEB sırasıyla tipik dinamik yeniden kristalleşmiş ve toparlanmış 

mikro yapılar gösterdiğini rapor etmişlerdir. Mikroyapısal gözlem çok sayıdaki istiflenme 



32 
 

 

kusuru dahil sigma fazının, karıştırma bölgesinin ilerleyen tarafında gerçekleştiğini ortaya 

çıkarmıştır. Sigma fazının hızlı oluşumunun karıştırma bölgesindeki ostenitin delta ferrite 

dönüşmesiyle bağlantılı olduğuyla ilgili bir olasılık öne sürülmüştür (SKK esnasındaki 

yüksek gerilim ve dinamik yeniden kristalleşme yüzünden) [30]. 

Uzun vd., Sürtünme karıştırma kaynağı tekniği kullanılarak birbirinden farklı Al 

6013-T4 alaşımı ile X5CrNil8 paslanmaz çeliği birleştirmişlerdir. Sürtünme karıştırma 

kaynağına yapılmış 6013 alüminyum alaşımın paslanmaz çelikle olan kaynağının 

mikroyapısı, sertliği ve özellikleri hakkında araştırma yapmışlardır. Sonuç olarak, SKK‟nın 

birbirinden farklı Al 6013 alaşımı ve X5CrNil8-10 paslanmaz çeliğin bağlantı 

yapılabilmesi için kullanılabileceğini göstermiştir. Sürtünme karıştırma kaynağından sonra 

ortaya çıkan yedi farklı mikroyapısal bölgenin aşağıda gibi olduğu rapor edilmiştir. 

(1)Temel paslanmaz çelik, (2) kaynağın İlerleyen tarafında bulunan paslanmaz çelik 

bölgesindeki ITAB, (3) kaynağın İlerleyen tarafında bulunan paslanmaz çelik bölgesindeki 

TMEB, (4) kaynak dikişi, (5) kaynağın gerileyen bölgesindeki Al alaşımında bulunan 

TMEB, (6) kaynağın gerileyen tarafındaki Al alaşımında bulunan ITAB, (7) temel Al 

alaşımı olduğu belirtilmiştir. Gerileyen taraftaki sertlik değeri kaynağın ilerleyen tarafında 

bulunan paslanmaz çelik bölgesindeki TMEB‟in seviyesinden kaynak dikişine doğru ani 

bir şekilde düşmüştür. Kaynak dikişinde bir şekilde dağıtılmış paslanmaz çelik parçacıkları 

yüzünden kaynak dikişi değişken değerler göstermiştir. Sertlik değeri ilerleyen taraftaki 

TMEB‟de çok az düşmüştür (Al 6013-T4 alaşımı bölgesi). Al 6013-T4 alaşımındaki ITAB 

bölgesinde görülen minimum sertlik gerileyen taraftaki kaynak merkezinden 6 ile 11 mm 

civarında yer almıştır. Al 6013-T4 paslanmaz çelik bağlantılarının yorulma özelliklerinin 

Al 6013-T6 alaşımı ana malzemeninkinden aşağı yukarı %30 daha az olduğu bulunmuştur. 

Alüminyum, temel paslanmaz çelik ve Al 6013 kaynak dikişinin arasında bulunan ara 

yüzdeki paslanmaz çelikte az bir miktarda yayılmıştır, fakat Fe, Cr ve Ni,  Al 6013 

alaşımında çok az yayıldığını rapor etmişlerdir [31]. 

Fujii vd., karbon içeriğinin ve dönüşümün SKK yapılan karbonlu çelik birleşmelerin 

mekanik özellikleri ve mikroyapısı üzerindeki etkisini belirlemek için farklı oranlarda 

karbon içeren üç çeşit (IF çeliği, S12C, S35C ) çeliğin farklı kaynak parametreleri 

kullanılarak birleştirmişlerdir. Çeliklerin düşük sıcaklıktaki sürtünme karıştırma kaynağı 

hiçbir dönüşüm olmadan 650
0
C civarında başarılı bir şekilde birleştirilmiştir. Sonuç olarak, 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. IF çeliğine kıyasla, karbonlu çelik bağlantıların mikro 

yapıları ve mekanik özellikleri kaynak şartlarından ciddi şekilde etkilenir. S35C çelik 
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bağlantıların dayanımı 200 mm/dk‟da en yüksek değeri gösterirken, S12C çelik 

bağlantılarının dayanımı artan kaynak hızıyla beraber ( azalan ısı alımıyla) artmıştır. Bu 

durum, en üst ısı ve A1 veya A3 noktaları arasındaki ilişkiyle açıklanabilir. Sürtünme 

karıştırma kaynağı, ferrit- östentit çift fazlı bölgesinde gerçekleştirildiğinde, mikroyapı 

incelir (küçülür), ve en yüksek dayanım o zaman elde edilir. Böylece, karbon çeliğinin 

kaynaklanması sırasında hem sıcaklık hem de bileşim mikroyapı gelişimini ciddi şekilde 

etkilediğini rapor etmişlerdir [32].  

Watanabe vd., sürtünme karıştırma kaynağı yöntemiyle magnezyum içeren 

alüminyum alaşımını yumuşak bir çelik saca alın kaynağı yapmayı denemiştir ve pim‟in 

dönme hızının ve yerleştirilecek pim ekseni pozisyonunun bağlantının çekme direnci ve 

mikroyapısı üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Elde edilen belli başlı sonuçlar şöyledir. 

Bir ucun sağlam bir kaynak yapması için uygun bir dönme hızı vardır. Daha düşük bir 

dönme hızı kaynak bölgesinde yetersiz sıcaklık artışına neden olmuştur, böylece uç kısa bir 

süre içinde aşınmıştır. Daha yüksek bir dönme hızında, sıcaklık artışını o kadar yüksek bir 

değere ulaştırmıştır ki bu sıcaklıkta Al alaşımındaki magnezyum yanmıştır, bu da sağlam 

olmayan bir bağlantıyla sonuçlanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmadaki çelik için bağlantının 

en yüksek çekme dayanımı malzeme kalınlığından 0.2 mm küçük olan pim boyunda (pin 

ofset)  elde edilmiştir. Daha büyük bir pim ofset, çelik parçaların alüminyum alaşım 

matrisinde dağılmasına neden olmuştur. Bu parçalar boyut olarak daha da büyümüş ve bazı 

boşluklar oluşmuştur. Bu olay, bağlantının çekme dayanımında bir azalmaya neden 

olmuştur. Metaller Arası Bileşikler (IMC) çelik ve alüminyum alaşım arasındaki ara 

yüzeyde oluşmamıştır. Fakat, dönen takım tarafından üretilen sıcaklık yüzünden ısının en 

yüksek olduğu kaynağın üst bölgesinde az miktarda metaller arası bileşik gözlenmiştir. 

Sonuç olarak, Fe-Al ara yüzünün üst bölgesinde oluşan bu metaller arası bileşikler kaynak 

mukavemetinde bir düşüşe yol açtığını rapor etmişlerdir [33]. 

Choi vd., düşük karbonlu çelik sacların sürtünme karıştırma bindirme (spot) 

kaynağında kullanılan WC-Co takımların sürtünme aşınma gelişimini incelemişlerdir. Bu 

kaynak sırasında, kaynak sayısının ve takım deformasyonunun bağlantıların mekanik 

özellikleri ve takım aşınması üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Kaynak sonrası incelenen 

takımın şeklinde pim merkezi ve kenarı arasında meydana gelen aşırı aşınma gözlenmiştir. 

Takım ucu kaynak esnasında kendiliğinden keskinleştiğinden, en başta takım aşınma hızını 

azaltmak ve daha dayanıklı bir takım üretmek için aşınmış takım geometrisi kararlı halde 

olacak şekilde üretilmesi gerektiğini rapor etmişlerdir [34]. 
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Nandan vd., yumuşak çeliğin sürtünme karıştırma kaynağı sırasındaki üç boyutlu 

yoğun malzeme akışı ve ısı transferini hem deneysel hem de teorik olarak araştırmışlardır. 

Yumuşak çeliğin SKK esnasında üç boyutlu sıcaklık ve plastik akış alanları kütle 

korunumu, momentum ve enerji denklemleri çözülerek hesaplanmıştır. Şekil değiştirme 

hızının, sıcaklığın ve malzeme özelliklerinin hesaplanan değerlerinden yola çıkılarak üç 

boyutlu değişikliği Newton‟umsu olmayan viskoziteyle belirlenmiştir. Hesaplanan 

sonuçlar, önemli miktardaki plastik akışın takımın yanında meydan geldiğini ve ısı 

transferinin ana mekanizmasının taşınılma ısı transferi olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Takımın dönme ve doğrusal hareketinden dolayı takım etrafındaki sıcaklık profilinin çok 

az miktarda asimetri olduğu ortaya çıkarmıştır. 56.7 Nm‟lik öngörülen tork değeri deneysel 

olarak belirlenen 55 Nm‟lik değerle uyum sağlamıştır. Takım ucu etrafında bulunan yatay 

düzlemlerdeki hesaplanan akış hatları nerdeyse dairesel olan kapalı akış hatlarının varlığını 

göstermiştir. Bu döngüsel akış bölgesi yukarı doğru genişler. Çünkü nispeten daha büyük 

olan dönen bir omuza yakındır. Akış çizgileri, malzeme akışının genelde gerileyen 

tarafında olduğunu da göstermiştir [35]. 

Chung vd., mükemmel tokluk ve sünekliğe sahip yüksek karbonlu çeliğin sürtünme 

karıştırma kaynağı üzerine inceleme yapmışlardır. SKK uygun şartlar altında yapıldığında 

yüksek karbonlu çelikler bir dönüşüm olmadan birleştirilebilmişlerdir. Birleştirmelerde 

aynı tür mikroyapılardan dolayı SKK bağlantıların sünekliğini arttırmıştır. Ergitme 

kaynağıyla birleştirilen yüksek karbonlu çeliklerde ostenit fazında hızlı soğuma sonucunda 

mikroyapı martenzitik yapıya sahip olduğundan kaynak bölgesi oldukça gevrekleşmiştir. 

Fakat kaynak işlemi için SKK yöntemini kullanmak karbon alma işlemini gereksiz kılarak 

sünek bağlantılar üretilebilmiştir. Bu sayede SKK yöntemiyle yüksek karbonlu çeliklerin 

birleştirilebilmesine imkan tanıdığını rapor etmişlerdir [36]. 

Legendre vd., oksit dağılımıyla mukavemetlendirilmiş ferritik çeliklerin sürtünme 

karıştırma kaynağı sonucu ortaya çıkan mikroyapının belirlenmesi üzerine araştırma 

yapmışlardır. Çalışma sonuçları oksit dağılımıyla mukavemetlendirilmiş çeliklerin SKK 

yöntemiyle birleştirilebilirliğini göstermiştir [37].  

Barnes vd., haddelenmiş, su verilmiş ve menevişlenmiş çeliğin (RQT- 701) tek ve 

çift taraflı sürtünme karıştırma kaynağında kalıntı gerilme ve mikroyapı gelişimi üzerine 

çalışma yapmışlarıdır. Sonuç olarak enine kalıntı gerilmeler genellikle büyüklük olarak 

boyuna gerilmelerden daha düşüktür. En yüksek artık gerilmeler, RQT-701 çeliğindeki 

hem tek hem çift pasolu kaynaklar için kaynağın ITAB bölgesinin hemen dışındaki ana 
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metalde gözlemlenmiştir. Kaynak dikişindeki çekme gerilmesi beklenenden daha düşük 

olmuştur, çünkü kaynak dikişinin soğuması sırasındaki ostenit, martenzit ve beynit 

dönüşümünün uyumsuzluğu çekme dayanımında bir azalmaya neden olmuştur. Maksimum 

gerilme, genelde çok az olarak kaynak merkezi çizgisinden uzaktır ve boyut olarak çift 

pasolu kaynaklardan biraz daha yüksektir. Enine gerilmenin, RQT-701 çeliği çift pasolu 

kaynaklarında mütemadiyen daha baskın olduğu bulunmuştur. Kaynak dikişi mikroyapısı, 

hem tek hem de çift pasolu kaynaklarda beynit ve martenzitten oluşmuştur. Gözlenen en 

yüksek sertlik değerleri, kaynak takım çevresinin sınırına yakın olan kaynak dikişiyle 

ilişkili bölgelerde gözlemlenmiştir. En düşük sertlik değerleri ise, ITAB bölgesinin 

dışındaki dönüşüme uğramamış kaba mikroyapıda gözlemlenmiştir [38]. 

Lee vd., ostenitik paslanmaz çelik ve Al alaşımının SKK yöntemiyle 

birleştirilmesinde ara yüzey tepkimesi üzerine araştırma yapmışlardır. Ostentit paslanmaz 

çelik ve Al alaşımından yapılan sürtünme karıştırma kaynaklı bağlantıların tepkime 

katmanları metaller arası bileşim katmanları, ultra ince taneli ve uzamış katmanların 

karışımından oluşmuştur. Metaller arası bileşim katmanı yaklaşık olarak 250 nanometre 

kalınlıkta ve hegzogonal sıkı paket yapılı Al4Fe olarak tanımlanmıştır. Uzamış taneler 

ferromanyetik ve hacim merkezli kübik kristal yapılarından dolayı ferritik bir faz içerdiği 

görüntülenmiştir [39]. 

Lakshminarayanan ve Balasubramanian sürtünme karıştırma kaynak yöntemiyle 

birleştirilen ferritik çelikleri mikroyapı, sertlik, çekme ve darbe deneyleri gerçekleştirilerek 

incelemişlerdir. Sonuç olarak, ana malzemedeki kaba ferrit taneleri sürtünme 

karıştırmasının neden olduğu aşırı plastik deformasyonun tetiklediği yüksek gerilme ve 

hızlı soğuma hızından dolayı çok ince taneli çift yapılı ferrit ve martensite dönüşmüştür. 

Ölçme uzunluğu kaynak dikişiyle kaplı olan çekme numunesi kaynak malzemesinin enine 

çekme dayanımını belirlemek için kullanılmıştır ve ana malzemeye kıyasla %57 daha fazla 

olduğu bulunmuştur. Bu da, temel olarak sürtünme karıştırmasının neden olduğu kaynak 

malzemesinin iyi kalitedeki ferrit ve martensit yapısından dolayı olduğu rapor edilmiştir. 

Karıştırma bölgesinin sertliği, 320‟den 382 VSD‟ye kadar değişir, bu da ana 

malzemeninkinden daha yüksektir (170 HV). Tungsten içeren pimin etkilediği kaynaklı 

malzemede darbe tokluğu ve sünekliğin azaldığı görülmüştür. Yinede eğme deneyi 

sonuçları sürtünme karıştırma kaynağı olmuş bağlantıların kabul edilebilir bir sünekliğe 

sahip olduğunu göstermiştir [40]. 
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Sato vd., saf 2507 dubleks paslanmaz çeliğin SKK‟nın mikro yapısı ve mekanik 

özellikleri üzerine inceleme yapmışlardır. Yüksek kalitedeki PCBN takımı kullanılarak 

SKK yöntemiyle süper dupleks paslanamaz çelik malzemesi başarılı bir şekilde kaynak 

edilmiştir. Bu ana malzeme ostenit taneli ferrit matrisli bir mikro yapıya sahiptir. SKK,  

karıştırma bölgesinde dinamik yeniden kristalleşme sonucu ostenit ve ferrit fazlarının 

incelmesine neden olmuştur. Kaynak boyunca ferrit içeriği % 50 ile 60 arasındadır. Ferrit 

ve ostenit fazlarının en küçük tane boyutları karıştırma bölgesinin içinde sertlik ve 

mukavemetin artmasına neden olmuştur. Kaynaklı enine kesit çekme numunesi gerileyen 

taraftaki TMEB ve karıştırma bölgesi arasındaki sınır bölgelerinin yanında kopmuştur ve 

bu kaynak kabaca ana malzemenin dayanımıyla aynı değere sahip olduğunu rapor 

etmişlerdir  [41]. 

Fazel vd.,  ticari saf titanyum (CP-Ti) ile 304 paslanmaz çeliği sürtünme karıştırma 

kaynağı ile bindirme kaynağını birleştirmişlerdir. Farklı kaynak parametreleri hatasız 

kaynakları üretmek için ayarlanmıştır. Yumuşak bir malzeme olan titanyum üst tarafta 

olacak şekilde ayarlanmıştır. Ti-304 sürtünme karıştırma bindirme kaynağı koruyucu 

atmosfer altında takım dönme ve ilerleme hızları ayarlanmasıyla başarılmıştır. Bu 

birleşmenin karışma bölgesi iki ana bölgeden oluştuğu ortaya çıkmıştır. Üst bölgede 

titanyum tanelerinin dinamik yeniden kristalleşmesi ile ince taneli bölge ve alt bölgedeki 

ince taneli titanyum matrisi içinde 304 paslanmaz çelik parçalarının az miktarda kompozit 

tip mikroyapısıdır. Ti- Fe esaslı metaller arası katman, karıştırma bölgesi paslanamaz çelik 

sınırında bulunmuştur. Bu takım dönme hızı ilerleme hızı oranının artmasıyla birlikte 

artmıştır [42]. 

Reynolds vd.,  304L paslanmaz çeliğin SKK‟nın kalıntı gerilmeleri, yapısı ve 

özellikleri üzerine araştırma yapmışlardır. 3.2 mm kalınlığındaki 304L paslanmaz çelik 

sacları iki farklı takım dönme hızı kullanılarak tek bir kaynak hızında sürtünme karıştırma 

yöntemiyle birleştirmişlerdir. Bu kaynak hızında, daha yüksek bir takım dönme hızının 

kaynak uzunluğu birimi başına daha yüksek bir enerji alımına tekabül ettiği 

gözlemlemişlerdir. Daha az enerji alımlı ile gerçekleştirilen kaynak işlemi (daha yüksek bir 

enerji kaynağına kıyasla), daha düşük kaynak ısısına, daha kaliteli bir kaynak dikişi tane 

boyutuna, daha yüksek bir enerji alımlı kaynağına kıyasla gerçekleştirilebilecek daha iyi 

olan geniş bir kaynak ile sonuçlanacağını bildirmişlerdir. 304L paslanmaz çeliğin sürtünme 

karıştırma kaynağındaki kalıntı gerilmeler, bu çalışmada gerçekleştirilen ergime kaynağı 

yöntemiyle özellik ve boyut olarak benzerdir. Boyuna kalıntı gerilme büyüklüğü hem 300 
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hem de 500 dev/dk‟lık kaynaklar için ana malzemenin akma dayanımıyla sınırlı olduğunu 

rapor etmişlerdir [43]. 

Bozzi vd., Al 6016 ile IF çeliğinin sürtünme karıştırma spot kaynağının ara 

yüzündeki metaller arası bileşik üzerine inceleme yapmışlardır. 1.2 mm kalınlığındaki Al 

6016‟ın 2 mm kalınlığındaki IF çeliğine birleştirilmesi sürtünme karıştırma nokta kaynağı 

yöntemiyle yapılmıştır. Al 6016-IF çeliği ara yüzünde metaller arası bileşik tanımlanmıştır 

ve dönme hızı ile takım batma miktarının bir işlevi olarak ölçülmüştür. Metaller arası 

bileşik tabakası kalınlığı, dönme hızı ve ucun batma derinliğiyle beraber artmıştır. Metaller 

arası bileşik tabakası eliptik çökelti düğümlerinden oluşmuştur. (200 nm uzunluğunda). 

Metaller arası bileşik yapısı ve dolayısıyla sertliği kaynak şartlarına bağlıdır. Yüksek 

dönme hızı ve ucun batma derinliğinde en sert metaller arası bileşikler saptanmıştır. FeAl2, 

1000 VSD ve Fe2Al5, 1100 VSD olarak belirlenmiştir. Kaynak dayanımını arttırmak için 

IMC tabakasının gerekli olduğu görülmüştür, fakat metaller arası bileşik tabakası çok kalın 

olursa çatlaklar oluşmaya başlar ve kırılgan metaller arası bileşik düğümleri arasında kolay 

bir şekilde ilerler. 8 mikronluk uygun bir metaller arası bileşik tabakası kalınlığı, 3000 

dev/dk‟lık bir dönme hızı ve 2.9 mm‟lik bir takım batma derinliğinde gerçekleştiğini rapor 

etmişlerdir [44].  

Liechty ve Webb sürtünme karıştırma kaynağındaki malzeme akışı ve sürtünme ısı 

üzerine üç boyutlu sayısal bir model kullanılarak SKK‟nın sınır şartlarının modellenmesi 

üzerine araştırma yapmışlardır. İki mekanik sınır koşulu hızın sabit tutulmasını ve değişken 

bir kayma gerilme modelini içererek araştırılmıştır. Sonuçlar, değişken kayma modelin 

sabit modele göre daha üstün olduğunu göstermiştir. Değişken kayma gerilmeli modelde, 

kaynaktaki en üst sıcaklık, termoçiftler sayesinde ölçülen değerle iyi bir şekilde uyum 

sağlamıştır. Değişken kayma gerilme modeli göre sabit hızlı model takımla beraber dönen 

bir malzeme bölgesini ortaya çıkarırken malzeme takım etrafında kolay bir şekilde hareket 

eder. Değişken kayma gerilmeli modelindeki en yüksek hızlar, takım dönme hızının sadece 

% 9‟unu oluşturmuş ve deneysel bulgularla iyi bir uyum sağlamıştır. Ayrıca değişken 

kayma modeli, ucun arkadaki ilerleme tarafında azalan bir kayma gerilimi, hız ve basınç 

alanı olduğunu gösterir. Bu durum da içten oluşan bir boşluğun olduğunu ortaya 

koymuştur. Bu boşluk, malzeme ve takım arasındaki yetersiz temasa ve kaybolan sürtünme 

enerjisine bağlanır. Değişken kayma modelinden alınan bu malzeme akışı eğilimleri 250 

dev/dk‟da deneysel bulgularla iyi uyum sağlar. Değişken kayma gerilimi modeli için 

tahmin edilen malzeme ısıları deneysel olarak ölçülen değerlerle oldukça uyumludur. 
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Sınırlı deformasyon, düşük hızlar ve boşluk oluşumunun benzetimi özdeş parametreler 

altındaki plastisize kullanılarak yapılan akış görüntülenmesi çalışmalarıyla iyi uyum 

sağladığını rapor etmişlerdir [45]. 

Fujii vd., SKK ile birleştirilen saf titanyumun mikroyapı ve özelliklerine bağlı 

kaynak parametrelerinin incelenmesi üzerine araştırma yapmışlardır. 2 mm kalınlığındaki 

ticari amaçlı saclara 50‟den 300 mm/dk‟ya kadarki kaynak hızında başarılı bir şekilde 

sürtünme karıştırma alın kaynağı yapılmıştır. Tüm kaynatma süreçleri esnasındaki ölçülen 

en üst ısılar faz dönüşüm sıcaklığının aşağısında olmuştur. Mikroyapısal analiz, karıştırma 

bölgesinin eş eksenli bir tane yapısına ve daha düşük kaynama hızlarında düşük 

dislokasyon yoğunluğu daha yüksek kaynak hızlarında yüksek yoğunluklu dislokasyonlara 

sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. En iyi çekme dayanımı özelliği 200 mm/dk‟da 

kaynatılan numunede elde edilmiştir. Karıştırma bölgesindeki ölçülen sertlik değeri ve 

ortalama tane boyutu, tane boyutu sıralamasında Hall Petch ilişkisiyle uyum sağlamaz. 

Deneysel sertlik değeri, karıştırma bölgesindeki Hall Petch ilişkisi tarafından hesaplanan 

değerden (6.4 mikrondan küçük tane boyutuyla) daha yüksektir. Hall Petch ilişkisindeki 

sapma, farklı dislokasyon yoğunluğuna ve farklı kaynama şartlarında elde edilen 

numunenin farklı kristalografi yapısı direncine bağlanır. Mikroyapısal gelişmeyle ilgili 

olan mekanik özellikler Al (YMK) ve IF çeliğinin (HMK) kıyaslanması sonucuyla ele 

alınmış olduğunu rapor etmişlerdir [46]. 

Chen ve Nakata takım çeliğinin PCBN takım kullanılarak sürtünme karıştırma 

işleminde mekanik özelliklerin ve mikroyapının değerlendirilmesi üzerine araştırma 

yapmışlardır. SKK yöntemiyle kaynak bölgesinde martenzit yapılı eş eksenli taneler ortaya 

çıkmıştır. Bu da mikro sertliği artmasına neden olmuştur. Bu taneler ısı girdisi 

düşürüldüğünde daha ince taneli olarak ortaya çıkmaktadır. Sürtünme karıştırma kaynak 

bölgesinin çekme dayanımı ana malzemenin çekme dayanımına eşit olduğu rapor 

edilmiştir. Martenzitik dönüşüm mekanik özelliklerin iyileştirilmesinde katkıda 

bulunmuştur. Örnek olarak mikro sertlik, çekme özellikleri ve aşınma direncinin artışı 

gösterilebilir. Bu çalışma, SKK esnasında düşük ısı girdisi ile ince taneli martenzitik 

yapının elde edilmesinin etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymuştur [47]. 

Song vd., Inconel 600 (Nikel esaslı tek fazlı tip) alaşımının SKK‟nın mikroyapı ve 

mekanik özelliklerine kaynak hızının etkisi üzerine araştırma yapmışlardır. Inconel 600 

alaşımının sürtünme karıştırma kaynağı WC-Co takım kullanılarak takımın 400 dev/dk 

sabit dönme hızında ve 150 ve 200 mm/dk ilerleme hızlarında en uygun SKK şartları 
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kullanılarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmiştir. Bununla birlikte yarığa benzer bir 

hata 250 mm/dk ilerleme hızında meydana gelmiştir. Sonuçta dinamik yeniden 

kristalleşme bütün durumlarda gözlemlenmiştir ve tane yenileşmesi karıştırma bölgesinde 

elde edilmiştir. Kaynak hızının artmasıyla karıştırma bölgesinde ortalama tane boyutu 3.4 

mikrondan ana malzemeye doğru 19 mikron dolaylarında aşamalı olarak artmıştır. Yapılan 

bu çalışmada SKK bölgesi ana malzemenin çekme dayanımından % 10, mikro sertliğinden 

% 20 daha yüksek mekanik özelliklere sahip olduğu rapor edilmiştir [48]. 

Chung vd., otomotivde kullanılan kaynak dikişli sacların SKK ile birleştirilmesinde 

makro performans gelişimini incelemişleridir. SKK yöntemi için 6111-T4, 5083-H18, 

5083-O alüminyum alaşımları ve her biri bir ya da iki kalınlığa sahip olan çift fazlı çelik 

DP 590 sacların kaynak bölgesi ve ana malzeme için sertlik davranışlarını, anizotropik 

akma özelliklerini, şekillendirilme sınırlarını araştırmışlardır [49]. Aynı çalışmanın devamı 

olarak Kim vd., bu 4 farklı otomotiv çeliklerinin şekillendirilebilirliği üzerine deneysel ve 

sayısal araştırma yapmışlardır. Kaynak dikişli sacların SKK sonrası şekillendirilebilme 

performansı büyük ölçüde kaynak hattındaki düzene bağlıdır. Sayısal analiz anizotrop 

akma gerilmesi, detaylı kaynak bölgesini, şekillendirme sınır diyagramını ve kaynak 

bölgesinin homojen olarak geliştirilmesi üzerine çalışmaların yoğunlaştığını rapor 

etmişlerdir [50]. 

 

1.6. Çalışmanın Amacı 

 

Gerçekleştirilen piyasa ve literatür araştırmalarının sonucunda, son yıllarda 

endüstride yüksek şekillendirilebilirliğin arandığı bir çok uygulamada (otomotiv, beyaz 

eşya gibi uygulamalar) IF 7114 çeliğinin süneklik ve mukavemet değerlerini koruyarak 

birleştirilme ihtiyacı bulunduğu görülmüştür. Bunun için en uygun birleştirme yöntemi 

sürtünme karıştırma kaynak yöntemidir. Literatür araştırmaları IF çeliğinin SKK 

yöntemiyle birleştirilebilirliği üzerine çalışmaların yeterli düzeyde olmadığını göstermiştir. 

Literatürde IF 7114 çeliğinin SKK yöntemiyle birleştirilebilirliği üzerine yeterince 

çalışılmamış olduğu izlenimi görülen bu alanda çalışma amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda IF 7114 çeliğinin SKK yöntemiyle farklı kaynak parametreleri kullanarak 

birleştirilebilirliğini ve gerçekleştirilecek birleştirmenin malzemenin mekanik özelliklerine 

ve mikroyapısına etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
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2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

 

Bu çalışmada gerçekleştirilecek sürtünme karıştırma kaynağı işlemi için deney 

malzemesi olarak IF 7114 (DIN EN 10130-1999) çeliği kullanılmıştır. Gerçekleştirilen ön 

deneylerden elde edilen veriler ışığında sürtünme karıştırma kaynağında kullanılacak olan 

en uygun kaynak parametreleri belirlemiştir. Bu parametreler kullanılarak IF çeliği alın 

alına kaynak edilmiştir. SKK esnasında ortaya çıkan sıcaklıklar termoçiftler sayesinde 

kayıt altına alınmıştır. Birleştirilen numuneler üzerinde çekme deneyleri, eğme deneyleri, 

mikro sertlik ölçümleri ve metalografik incelemeler gerçekleştirilmiştir. 

 

2.1. Sürtünme Karıştırma Kaynak Düzeneği 

 

Gerçekleştirilen deneylerde Şekil 12‟deki sürtünme karıştırma kaynak düzeneği 

kullanılmıştır. Bu düzenek, sürtünme karıştırma kaynağının gerçekleştiren bir üniversal 

freze tezgahı, verilerin kaydedildiği bir bilgisayar, sürtünme karıştırma kaynağı esnasında 

takım ile iş parçası arasında ortaya çıkan sıcaklıkları kaydetmek için sıcaklık algılama 

cihazı, takım baskı kuvvetini oluşturmak için hidrolik yükleme düzeneği, hidrolik yükleme 

düzeneğini besleyen bir hidrolik ünite ve takım baskı kuvvetini kontrol etmek için hidrolik 

ünitenin basıncını değiştiren ve kontrol eden hidrolik ünite kontrol cihazından 

oluşmaktadır. 

 

2.1.1. Deneyde Kullanılan Tezgâh 

 

SKK işlemi için KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü takım tezgâhları laboratuarında 

bulunun STANKOIMPORT marka üniversal dik freze tezgâhı kullanılmıştır. Bu tezgah 7.5 

kW gücünde elektrik motoruna sahiptir. Tezgâh tablasının ilerleme hızı 35mm/dk ile 1020 

mm/dk arasında değişmektedir. Freze mili devir sayısı 50 dev/dk ile 1600 dev/dk arasında 

değişmektedir. Tezgah tablası üzerine takım baskı kuvvetini kontrol etmek için hidrolik 

düzenek yerleştirilerek sabitlenmiştir. Birleştirilecek olan numuneler hidrolik düzenek üst 

tablasındaki papuçlar sayesinde sabitlenmektedir. 
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Şekil 12. Sürtünme karıştırma kaynak düzeneği fotoğrafı 

 

 

2.1.2. Hidrolik Yükleme Düzeneği 

 

Sürtünme karıştırma kaynağının gerçekleştirilmesi üç önemli parametrenin kontrol 

edilmesi ile sağlanır. Bunlar takımın dönme hızı, takımın ilerleme hızı ve takım baskı 

kuvvetidir. Takım dönme hızı ve takım ilerleme hızının kontrolü kullanılan tezgâhın sahip 

olduğu özellikler sayesinde kontrol edilir. SKK esnasında takım baskı kuvvetinin ayarlanıp 

sabit tutulması için geliştirilen hidrolik yükleme düzeneği kullanılmıştır. Tasarlanan bu 

düzenekte sabit alt tabla üzerine yerleştirilmiş 4 adet kılavuz mil ve hidrolik piston 

bulunmaktadır. Kılavuz mil üzerine yataklanan hareketli üst tabla hidrolik bir ünitenin 

kontrol ettiği hidrolik piston sayesinde takım ekseni doğrultusunda hareket ettirilir. Takım 

baskı kuvvetini tablanın her alanında dengelemek için hareketli üst tabla üzerine 4 adet 

karşıt yay yerleştirilmiştir. Takım ile iş parçası arsındaki baskı kuvveti hidrolik sistem 

basıncının değişimi ile ayarlanıp SKK süresince sabit tutulur. SKK yapılacak olan 

numuneler üst tabla üzerine bağlama papuçları sayesinde sabitlenir. SKK esnasında takım 

baskı kuvvetini ayarlayıp sabit tutmak için Şekil 13‟de gösterilen düzenek kullanılmıştır. 
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 Şekil 13. Hidrolik yükleme düzeneği fotoğrafı 

 

 

2.1.3. Kullanılan Takım 

 

SKK işlemi için yüksek sıcaklığa ve aşınmaya dayanıklı tungsten karbür‟den (WC) 

imal edilmiş takım kullanılmıştır. Takım pim geometrisi silindirik koni olup pim ucu üçgen 

piramit şeklinde imal edilmiştir. Deneylerde takım ve takım tutucunun görüntüsü Şekil 14a 

ve 14b‟de verilmiştir. Kullanılan takımın boyutları Şekil 15‟de verilmiştir. Takım bir takım 

tutucuya yerleştirilerek sabitlenmiştir. Takım tutucunun boyutları Şekil 16‟de verilmiştir. 

Takım tutucu freze miline pens sayesinde bağlanmıştır. 

 

 

 
 

Şekil 14. a) Takım fotoğrafı ve b) takım tutucu fotoğrafı 
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Şekil 15. SKK‟da kullanılan takımın teknik resmi 

 

 

 
 

Şekil 16.SKK‟da kullanılan takım tutucu teknik resmi 

 

 

2.1.4. Deney Malzemesi 

 

Deney malzemesi olarak ERDEMİR‟in soğuk haddelenmiş yassı ürünü olan IF 7114 

(DIN EN 10130-1999) çeliği kullanılmıştır. IF 7114 çeliğinin kimyasal bileşimi Tablo 3‟de 

ve mekanik özellikleri Tablo 4‟de verilmiştir. SKK‟da kullanılmak üzere 2 mm 

kalınlığında ticari olarak temin edilen IF 7114 çeliği deney için 60x120 mm
2 

boyutlarında 

hazırlanmıştır. Bu boyutlarda hazırlanan numunelerin birleşme alın yüzeyleri freze 

tezgâhında ince talaş alınarak düzeltilmiştir. Ayrıca SKK esnasında erişilen sıcaklık 

mertebelerini kayıt altına almak için numunelerin yüzeyine termoçiftlerin yerleştirileceği 

kanal ve yuvaları açılmıştır. 

 

 

Tablo 3. IF 7114 çeliğinin kimyasal bileşimi [51]. 

 

Kimyasal Bileşimi (%) 

Malzeme C Mn P S Ti Fe 

IF Çeliği 0.006 0.25 0.015 0.015 0.10 Kalan 
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Tablo 4.  IF 7114 çeliğinin mekanik özellikleri 

 

IF 7114 

Çekme 

Dayanımı 

[MPa] 

Akma 

Dayanımı 

[MPa] 

Birim 

Uzama 

[%] 

Kırılma 

Enerjisi 

[J] 

Enine 295 186 44 80 

45
0
Açılı 294 182 42 78 

Boyuna 292 180 42 75 

 

 

2.2. SKK İçin Belirlenen Kaynak Parametreleri 

 

SKK‟da kullanılan kaynak parametreleri başarılı bir kaynak elde edilebilmesi için 

uygun sınırlar içersinde olmalıdır. Gerçekleştirilen ön deneylerden elde edilen veriler 

dönme hızının düşük uygulandığı deneylerde yeterli karıştırma şiddetinin oluşmadığını 

göstermiştir. Takım baskı kuvvetinin çok düşük seçilmesi birleşme için gerekli olan ısı 

girdisinin yetersiz olması nedeniyle başarılı birleşmenin elde edilemediğini göstermiştir. 

Takım baskı kuvvetinin çok büyük seçildiği deneylerde ise topuk batma derinliği fazla 

olmakta yani takım omuzu birleştirilen numunelerin içersine dalmaktadır. İlerleme hızının 

etkisi ise kullanılan takım baskı kuvveti ve dönme hızına bağlı olarak değiştiği 

görülmüştür. Elde edilen bu veriler ışığında ve literatür araştırmaları sonucunda belirlenen 

kaynak parametreleri Tablo 5‟de verilmiştir. Kayak parametreleri, 115mm/dk kaynak hızı 

sabit tutularak 1000-1250 dev/dk dönme hızlarında ve 1600 dev/dk da dönme hızı sabit 

tutularak 170-210 mm/dk ilerleme hızlarında 8-10-12 kN‟luk takım baskı kuvveti 

uygulanarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Böylece farklı kaynak parametrelerinde takım 

baskı kuvvetinin, sabit kaynak hızında değişen dönme hızının ve sabit dönme hızında 

değişen kaynak hızının kaynak bölgesi üzerindeki ortaya çıkan içyapı ve mekanik 

özelliklere etkisi araştırılması amaçlanmıştır. 
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Tablo 5.  Sürtünme karıştırma kaynak parametreleri tablosu 

 

Numune 

No 

Dönme Hızı 

[dev/dk] 

Kaynak Hızı 

[mm/dk] 

Takım Baskı Kuvveti 

[N] 

1 

1000 115 

8000 

2 10000 

3 12000 

4 

1250 115 

8000 

5 10000 

6 12000 

7 

1600 170 

8000 

8 10000 

9 12000 

10 
  

8000 

11 1600 210 10000 

12 
  

12000 

 

 

2.3. SKK Esnasında Ortaya Çıkan Sıcaklıkların Kaydedilmesi 

 

Kaynak esnasında ortaya çıkan sıcaklık birleşmenin mekanik ve metalografik 

özelliklerine etkilerini incelemek için kayıt altına alınmıştır. Bunun için birleştirilecek 

numunelerin alt yüzeyine termoçift kabloları geçmesi için kanal açılmıştır ve kanalın 

ucuna açılan deliğe de termoçift kablo ucu yerleştirilmiştir (Şekil 17). Termoçift ucu 

alınları temas eden numunelerin tam ortasına gelecek şekilde konumlandırılmıştır ve 

böylece sürtünme karıştırma kaynağı esnasında ortaya çıkan sıcaklık yaklaşık pim 

uzunluğunun orta noktasından algılanmıştır. Bu sayede takım pimi çevresinde ortaya çıkan 

sıcaklık ölçülmüştür. SKK esnasında K tipi termoçiftler sayesinde ölçülen sıcaklıklar bir 

bilgisayar tarafından kayıt altına alınmıştır. 
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Şekil 17. Termoçiftin deney esnasında numunedeki konumu 

 

 

2.4. Mekanik ve Metalografik İncelemeler 

 

Mekanik ve metalografik deneylerde kullanılacak olan numuneler kaynaklı 

levhalardan lazer kesim ile Şekil 18‟de verildiği gibi çıkartılmıştır. Homojen olmayan 

kaynak başlangıç ve bitiş bölgelerinin 20 mm‟lik kısmı hazırlanacak numunelerin dışında 

bırakılmıştır. Çıkarılan numunelerin kesim yüzeylerinden ince talaş kaldırılmıştır. 

Hazırlanan çekme numuneleri enine çekme numunesi (a), 45 derecelik çapraz çekme 

numunesi (b) ve boyuna çekme numunesi (e) dir. Bu numuneler ile birleşmenin ve kaynak 

bölgesinin mekanik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Eğme numuneleri (c) ile 

birleşmenin şekil değiştirme kabiliyeti incelenmiştir. Metalografi numunesi (d) üzerinde 

mikro yapı incelemeleri ve mikro serlik ölçümleri araştırılmıştır. 



47 
 

 

 
 

Şekil 18. Deney numunelerinin birleştirilmiş levhalardan çıkarım planı a) Enine 

çekme numunesi, b) 45
0
„lik çapraz çekme numunesi, c) Eğme 

numuneleri, d) Metalografi numunesi, e) Boyuna çekme numunesi 

 

 

2.4.1. Mikro Sertlik Ölçümleri 

 

Bakalite alınmış olan numunelerin sertlik profilleri kaynak bölgesi merkezi üstünden 

0.8 mm aşağıda ve kaynak merkez çizgisinden ilerleme ve geri çekilme bölgelerine doğru 

10 mm mesafeye kadar 0.5 mm aralıklarla (Şekil 19) STRUERS marka mikro sertlik ölçme 

cihazıyla ölçülmüştür. Bu işlem 2.94 N yük altında ve 10 s bekleme süresinde Vickers 

sertlik ölçme yöntemi (VSD) kullanılarak yapılmıştır. 

 

 

 
 

Şekil 19. Kaynak bölgesinde sertlik alınan noktaların gösterimi 
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2.4.2. Metalografik İncelemeler 

 

Birleştirilen numunelerin kaynak dikiş bölgelerinden 5 mm genişliğinde ve 34 mm 

boyunda metalografi numuneleri (Şekil 18d) hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler sıcak ve 

soğuk bakalite alınmıştır. Daha sonra kalın zımpara‟dan ince zımpara‟ya doğru sulu 

ortamda zımparalanmıştır. İnce zımpara işlemi tamamlanan numuneler önce 1µ alümina 

sonra 0.3µ alümina süspansiyon ile dönen disk üzerinde parlatılmıştır. Parlatma işlemi 

tamamlanan numuneler % 2 Nital (% 98 C2H5OH + % 2 HNO3) ayracında 30-40 sn 

süreyle dağlanmıştır. Dağlanan numunelerin makro görüntüleri LEICA marka stereo 

mikroskopta, mikro görüntüleri ve çekme numunelerinin kopma yüzeyi optik mikroskop 

ile incelenmiştir. 

 

2.4.3. Çekme Deneyleri 

 

TS 287 EN 895 standardına [52] uygun olarak hazırlanan enine çekme numunesinin 

ölçüleri Şekil 20a, 45‟lik çapraz çekme numunesinin ölçüleri Şekil 20b, boyuna çekme 

numunesinin ölçüleri Şekil 20c‟de verilmiştir. Çekme deneyleri KTÜ makine mühendisliği 

bölümü malzeme bilimleri ileri araştırma laboratuarında bulunan INSTRON marka çekme 

cihazı ile yapılmıştır. Çekme deneyi oda sıcaklığında ve 5x10
-2

 s
-1

 deformasyon hızında 

gerçekleştirilmiştir. Çekme deneyi esnasında çekme cihazının uyguladığı kuvvet ve video 

ekstansometre tarafından ölçülen uzama bir bilgisayar tarafından kayıt altına alınmıştır. Bu 

veriler kullanılarak mekanik özellikler belirlenmiştir. 

 

2.4.4. Eğme Deneyleri 

 

Eğme deneyleri TS 282 EN 910 [53] standardına uygun şekilde KTÜ makine 

mühendisliği bölümü malzeme laboratuarında bulunun TREBEL marka üniversal çekme 

cihazı kullanılarak yapılmıştır. Bu deneyde mandrel çapı d ≥ 1.3Ls-a ve makaralar arası 

mesafe d +2a < l ≤ d+3a bağıntılarına göre alınmıştır ve 180 derece kök eğme metodu 

uygulanmıştır. Burada, Ls kaynak genişliği, d mandrel çapı, a numune kalınlığı ve l 

makaralar arası mesafedir (Şekil 21). 
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Şekil 20. Çekme numunelerinin boyutları a) Enine çekme numunesi b) Çapraz 

çekme numunesi c) Boyuna çekme numunesi 

 

 

 
 

Şekil 21. Bir mandrelle kök eğme deneyi metodu [53]. 
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3. BULGULAR VE İRDELEME 

 

3.1. Sıcaklık Ölçümü 

 

Gerçekleştirilen deneylerde ölçülen sıcaklık değerleri Tablo 6‟da verilmiştir. 1000 

dev/dk dönme hızında ve 115 mm/dk kaynak hızında farklı takım baskı kuvvetleri ile 

birleştirilen numunelerde ortaya çıkan sıcaklık değişim eğrileri Şekil 22‟deki grafikte 

verilmiştir. Bu deneylerde ortaya çıkan sıcaklık ölçüm eğrileri benzer karakterde olduğu 

Şekil 23‟de görülmektedir. Pim ucunun hemen altında numune içine yerleştirilen 

Termoçiftin ucu kaynak esnasında algıladığı sıcaklık ani olarak artış göstermekte ve en üst 

sıcaklık değerine ulaştıktan sonra bir azalma karakteristiği göstermektedir. Sabit tutulan 

dönme ve kaynak hızlarında farklı takım baskı kuvveti uygulanarak gerçekleştirilen tüm 

deneylerde de ortaya çıkan sıcaklık değişim grafikleri benzer sıcaklık değişim 

karakteristiğine sahiptir.  

 

Tablo 6. SKK esnasında kaydedilen sıcaklık değerleri 

 

Numune 

No 

Dönme 

Hızı 

[dev/dk] 

Kaynak 

Hızı 

[mm/dk] 

T.Baskı 

Kuvveti 

[kN] 

Karıştırma 

Şiddeti 

[dev/mm] 

En Yüksek 

Sıcaklık 

[
0
C] 

1 1000 115 8 8.69 736 ±5 

2 1000 115 10 8.69 825 ±5 

3 1000 115 12 8.69 868 ±5 

4 1250 115 8 10.87 832 ±5 

5 1250 115 10 10.87 882 ±5 

6 1250 115 12 10.87 903 ±5 

7 1600 170 8 9.41 773 ±5 

8 1600 170 10 9.41 844 ±5 

9 1600 170 12 9.41 902 ±5 

10 1600 210 8 7.61 591 ±5 

11 1600 210 10 7.61 684 ±5 

12 1600 210 12 7.61 775 ±5 
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Takım baskı kuvvetinin artmasıyla birlikte sıcaklık değişim eğrilerinin ulaştığı en 

yüksek sıcaklık noktaları da (Şekil 22) artış göstermektedir. Bunun nedeni artan takım 

baskı kuvvetiyle birlikte omuzun numune üzerindeki sürtünme etkisi artmasıdır [4]. Takım 

baskı kuvvetinin 10 kN‟da sabit tutularak gerçekleştirilen deneylerde sıcaklık 

değerlerindeki değişim eğrileri ölçülen sıcaklık değerleri birbirlerine yakın karakteristik 

özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Değişen takım baskı kuvveti ile gerçekleştirilen 

tüm deneylerde de sıcaklık değişim eğrileri benzer özelliğe sahiptir. Gerçekleştirilen 

deneylerde takım baskı kuvvetinin sıcaklık üzerinde önemli etkiye sahip olduğu 

görülmüştür.  

Bu deneylerde uygulanan üç farklı takım baskı kuvvetinin farklı kaynak 

parametreleriyle birleştirilen numunelerde ortaya çıkan sıcaklık değişimine etkisi         

Şekil 24‟de verilmiştir. Gerçekleştirilen bütün deneylerde artan takım baskı kuvvetiyle 

birlikte sıcaklığın arttığı görülmüştür. 1600 dev/dk dönme hızında her iki kaynak hızında 

da artan takım baskı kuvvetinin sıcaklık artışını doğrusal olarak artırdığı görülmüştür.  

1000 ve 1250 dev/dk dönme hızlarında uygulanan takım baskı kuvveti 8 kN‟dan 10 

kN‟a çıkarken sıcaklık artışına etkisi 10 kN‟dan 12 kN‟a çıkarken etkilediği sıcaklık 

artışından daha fazladır. Gerçekleştirilen deneylerde ki en yüksek sıcaklık 12 kN takım 

baskı kuvvetinde ve 10.87 dev/mm karıştırma şiddetinde 903
0
C olarak, en düşük sıcaklık 

değeri ise 8 kN takım baskı kuvvetinde 7.61 dev/mm karıştırma şiddetinde 591
0
C 

ölçülmüştür. Bunun nedeni artan takım baskı kuvvetinin belirli bir sınır değerden sonra 

sıcaklık artışına etkisinin azalması olarak açıklanabilir. Bu iki dönme hızında 

gerçekleştirilen deneylerde kaydedilen sıcaklık değerleri birbirlerine yakın karakterde 

değişim göstermiştir. 

Artan takım baskı kuvvetinde en az sıcaklık değişimi 1250 dev/dk dönme hızında 

115 mm/dk kaynak hızında olmuştur. Bu parametrelerde uygulanan 8 kN, 10 kN ve 12 

kN‟luk takım baskı kuvvetlerinde erişilen en yüksek sıcaklık değerleri sırasıyla 832
0
C, 

882
0
C ve 903

0
C olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 22. 1000 dev/dk dönme hızı ve 115 mm/dk kaynak hızında gerçekleştirilen 

deneylerdeki sıcaklık değişim grafiği 

 

 

 
 

Şekil 23. 10000 N‟luk takım baskı kuvvetinde gerçekleştirilen deneylerdeki sıcaklık 

değişim grafiği 
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Takım baskı kuvvetinin sıcaklık değişimini en fazla etkilediği kaynak parametreleri 

ise 1600 dev/dk dönme hızında 210 mm/dk kaynak hızında olmuştur. Bu kaynak 

parametrelerinde uygulanan 8 kN,10 kN ve 12 kN takım baskı kuvvetlerinde erişilen en 

yüksek sıcaklık değerleri sırasıyla 591
0
C,684

0
C ve 779

0
C‟dir. Bu durumu Şekil 25‟de 

verilen karıştırma şiddetinin (birim ilerleme başına devir sayısı, mm/dk) sıcaklık 

değişimine etkisi ile açıklayabiliriz. Yani artan karıştırma şiddetiyle birlikte üç farklı takım 

baskı kuvveti için ölçülen en yüksek sıcaklıkların arttığını görülmüştür [2, 35]. Uygulanan 

üç farklı takım baskı kuvvetinde 7.61 dev/mm karıştırma şiddetine sahip kaynak 

parametresi sıcaklık değişimini en fazla etkilendiği (sıcaklık farkı) parametre olan 1250 

dev/dk dönme hızı 115mm/dk kaynak hızıdır. 

 Benzer şekilde uygulanan üç farklı takım baskı kuvvetinde (Şekil 24) 

gerçekleştirilen deneylerdeki en yüksek karıştırma şiddeti olan 10.87 dev/mm sıcaklık 

değişiminin en az etkilendiği (1600dev/dk) kaynak parametresidir. Düşük karıştırma 

şiddetinde takım baskı kuvvetinin sıcaklık değişimi üzerine etkisi daha fazla iken yüksek 

karıştırma şiddetinde takım baskı kuvvetinin sıcaklık değişimi üzerine etkisi azalmaktadır. 

Karıştırma şiddetinin artması takım ile numune arasında sürtünme hareketinin artmasına 

neden olur. Takım ile numune arasında artan sürtünme etkisi sürtünme ısısını üretir. Bu ısı 

ise temas yüzey bölgelerinde sıcaklığın artmasına neden olur. Bunun sonucu olarak, artan 

karıştırma şiddetinin sıcaklık artışı üzerindeki etkisi takım baskı kuvvetinin etkisine oranla 

daha baskın hale gelmektedir [4, 6] 

Genel olarak üç farklı takım baskı kuvvetinde de artan karıştırma şiddeti sıcaklığın 

artmasına neden olmuştur. Uygulanan üç farklı takım baskı kuvvetinde de artan karıştırma 

şiddetinin sıcaklık değişimi üzerine etkisi paralellik göstermektedir. Bu durum uygulanan 

üç farklı takım baskı kuvvetinde gerçekleştirilen kaynaklarda en yüksek sıcaklık değerinin 

10.87 dev/mm karıştırma şiddetinde ve en düşük sıcaklık değerleri ise 7.61 dev/mm 

karıştırma şiddetinde ölçülmesinden anlaşılmaktadır. Sonuç olarak karıştırma şiddetinin 

artması parçalar arasındaki kaynak bölgesi sıcaklığının artmasına neden olur. Buna bağlı 

olarak sabit dönme hızlarında ölçülen sıcaklık değerinin artan kaynak hızına bağlı olarak 

azalırken, sabit tutulan kaynak hızında ise bunun tersi olarak artan dönme hızına bağlı 

olarak sıcaklık artmaktadır. 
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Şekil 24. Farklı parametrelerde gerçekleştirilen deneylerde sıcaklığın takım baskı 

kuvvetinin ile değişim grafiği 

 

 

 
 

Şekil 25. Farklı takım baskı kuvveti uygulanan deneylerde sıcaklığın karıştırma 

şiddetine bağlı olarak değişimini gösteren eğriler 
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3.2. Makroyapı İncelemeleri 

 

Birleştirilen kaynaklı numunelerin birleşme yüzey görüntüleri Şekil 26‟da, kaynak 

bölgelerin alt yüzey görüntüleri ise Şekil 27‟de verilmiştir. Numunelerin kaynaklı 

bölgelerinin ayrıntılı makro yüzey görünümleri ise Şekil 28a‟da ve kaynak bölgelerinin 

makro içyapıları Şekil 28b‟de verilmiştir. Kaynaklı numunelerin yüzey görüntülerinde 

çatlak veya boşluk gibi her hangi bir hata belirlenememiştir.  

Makro seviyede yapılan incelemede gerçekleştirilen kaynak dikişlerinin yüzey 

pürüzlülüklerinin birbirlerine yakın olduğu ve gerçekleştirilen karıştırma etkisine bağlı 

olarak takım omuz izi halkaları belirgin olarak görülmektedir. Düşük kaynak hızında artan 

takım baskı kuvvetiyle ısının etki ettiği bölgenin daha da genişlediği Şekil 26 ve Şekil 

27‟den görülmektedir. Kaynak hızının artmasıyla ve takım baskı kuvvetinin azalmasıyla 

ısının etkilediği bölgenin daralmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

Şekil 28b‟de görülen birleştirilmiş numunelerin kaynak bölgelerinin içyapılarında 

makro ölçekte herhangi bir belirgin hata tespit edilememiştir. Gerçekleştirilen kaynaklı 

birleştirmelerde kaynak dikişinin bitiş noktasında takım pimi boşluğu kaynak 

parametrelerinden hemen hemen bağımsız olarak yaklaşık pim çapında bir çukur 

oluşmuştur. Şekil 28b‟den numunelerin bir kısmında karşılıklı bağlanma çizgileri 

görülmektedir. 
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Şekil 26. Birleştirilen numunelerin toplu yüzey fotoğrafı 

 

 

 
 

Şekil 27. Birleştirilen numunelerin toplu alt yüzey fotoğrafı 
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Şekil 28. a) Birleştirilen numunelerin yüzey görüntüleri ve b) birleştirilen numunelerin 

kaynak bölgelerinin makroyapısı 

 

3.3. Sertlik Ölçümü  Sonuçları 

 

Kaynak işlemlerinden elde edilen numunelerin birleşme bölgelerinden ölçülen sertlik 

profillerinin birbirleriyle benzer karakterde oldukları görülmüştür (Şekil 29). Numunelerin 

tümünde ölçülen sertlik değerleri yaklaşık 100 ve 170 VSD aralığında değişmektedir. Ana 

malzemenin sertlik değeri 100 VSD olarak belirlenmiştir ve ısı tesiri altındaki bölgenin 
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sertliği 100-125 VSD aralığındadır. Aşırı plastik deformasyon etkisindeki KB ve TMEB 

bölgelerinde sertlik değerleri ise ortalama 130 VSD değerinden başlayıp 170 VSD 

değerine kadar erişmektedir. 

 

 
 

Şekil 29. 1250 dev/dk dönme hızında 115 mm/dk kaynak hızında gerçekleştirilen 

deneylerdeki kaynak bölgesinin sertlik dağılımı 

 

Takım baskı kuvvetinin artmasıyla artan sıcaklık değerleri kaynak bölgelerinde bir 

miktar serlik düşüşüne neden olmuştur. Bunun nedeni erişilen yüksek sıcaklık değerlerinde 

ortaya çıkan tane boyutunun daha iri olmasıdır. Takım baskı kuvveti ve dönme hızının 

sabit tutulduğu deneylerde ilerleme hızının artması sertlik profilinin daha yüksek 

değerlerde olduğu görülmüştür (Şekil 30). Bunun nedeni yüksek ilerleme hızında numune 

düşük ilerleme hızına göre erişilen sıcaklık değerine daha kısa süre maruz kalmaktadır. 

Dolayısıyla yüksek ilerleme hızında tane boyutu daha ince olarak sonuçlandığı 

düşünülmektedir. Mikroyapı incelemelerinde de görüldüğü gibi 1250 dev/dk dönme 

hızında 12 kN takım baskı kuvvetinde gerçekleştirilen deneylerde ilerleme hızı 170 mm/dk 

seçilen numunede KB‟deki ortalama tane boyutu 10 µm olarak ölçülmüşken ilerleme hızı 

210 mm/dk çıktığında ortalama tane boyutu 8 µm olarak belirlenmiştir. Bu parametrelerde 

gerçekleştirilen deneylerde KB merkezinden alınan sertlik değerleri 170 mm/dk ilerleme 

hızında 130 VSD sahipken 210 mm/dk ilerleme hızında 138 VSD olarak ölçülmüştür. 

 

n - dev/dk 
v - dev/mm 
F - Newton 
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Şekil 30. 12 kN takım baskı kuvvetinde gerçekleştirilen deneylerdeki kaynak 

bölgesinin sertlik dağılımı 

 

Takım baskı kuvvetinin 12 kN‟da ve ilerleme hızının 115 mm/dk‟da sabit tutulduğu 

deneylerde dönme hızı 1000 dev/dk ve 1250 dev/dk‟da KB merkezinden ölçülen sertlik 

değeri  sırsıyla 146 VSD ve 138 VSD olarak belirlenmiştir. Sabit tutulan kaynak 

parametrelerinde artan dönme hızı genellikle serlik değerlerinde düşüşe neden olmaktadır. 

Ancak KB ve TMEB‟de sertlik profilindeki dalgalanma mikroyapılarındaki tane 

boyutunun homojen olmamasıyla açıklanabilir. Karıştırma bölgesi geri çekilme tarafındaki 

sertlik değerlerinin genellikle ilerleme tarafındaki sertlik değerlerinden daha yüksektir. 

Bunun nedeni geri çekilme tarafındaki haddeleme etkisinin daha şiddetli olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Buna bağlı olarak geri çekilme tarafındaki ortalama tane 

boyutunun daha ince olduğu mikroyapı incelemelerinde de ortaya çıkmıştır.  

1600 dev/dk dönme hızında 210 mm/dk ilerleme hızında ve 10 kN takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen deneylerde süperkritik ITAB‟dan (termomekanik olarak 

etkilenen bölgeye yakın ITAB) alınan mikro sertlik görüntüsü Şekil 31‟de kritik altı 

ITAB‟dan (termomekanik olarak etkilenen bölgeye uzak ITAB) alınan mikro sertlik ölçüm 

görüntüsü Şekil32‟de verilmiştir. Mikroyapı incelemelerinde bu parametrelerde 

gerçekleştirlen numunenin ITAB‟deki iç yapısında ortalama tane boyutu 43 µm olarak 

belirlenmiştir. 

 

n - dev/dk 
v - dev/mm 
F - Newton 
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Şekil 31. 1600 dev/dk dönme hızında 210 mm/dk ilerleme hızında ve 10 kN takım 

baskı kuvvetinde gerçekleştirilen numunenin süperkritik ITAB‟dan 

ölçülen mikro sertlik görüntüsü 

 

 

 
 

Şekil 32. 1600 dev/dk dönme hızında 210 mm/dk ilerleme hızında ve 10 kN takım 

baskı kuvvetinde gerçekleştirilen numunenin kritik altı ITAB‟dan ölçülen 

mikro sertlik görüntüsü 
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 Gerçekleştirilen deneylerde genellikle ITAB‟da tane yapısı deşimesine veya 

büyümesine rağmen ölçülen sertlik değerleri temel malzemeden daha yüksek veya temel 

malzemeye çok yakın  çıkmıştır. Bunun nedeni ITAB hiçbir aşırı plastik deformasyon 

görülmemesine rağmen azda olsa plastik deformasyona maruz kalmasıdır [15]. Bu bölgede 

tane büyümesi meydana gelmesine rağmen ölçülen mikro sertlik değeri yaklaşık 124 

VSD„ne sahiptir (Şekil31). Termomekanik olarak etkilenen bölgeden uzaklaşarak temel 

malzemeye doğru yaklaştıkça tane boyutu temel malzemeye yaklaşmakta veya eşit 

olmaktadır. Kritik altı ITAB‟da ölçülen mikro sertlik değeri yaklaşık 104 VSD eşit olduğu 

(Şekil32) belirlenmiştir. 

 

3.4. Mikroyapı İncelemeleri 

 

Gerçekleştirilen kaynaklı birleştirmelerin birleşme bölgelerinin mikroyapıları, 

ilerleme hızları (115 mm/dk) ve dönme hızları (1600dev/dk) ayrı ayrı sabit tutulup 

karşılaştırılmalı olarak farklı parametrelerin etkileri incelenmiştir. İncelenen numunelerin 

mikroyapı görüntüleri optik mikroskop ile tespit edilmiştir. Elde edilen mikroyapı 

fotoğraflarından kaynak bölgelerindeki mikroyapının ortalama tane boyutu kesişim 

(intercept) metodu ile belirlenmiştir. Kaynak işlemlerinde kullanılan IF 7114 malzemenin 

birleştirilme işlemi öncesindeki mikroyapısı Şekil 33‟den görülmektedir. Bu fotoğraftan, 

haddeleme etkisiyle bir miktar yönlenmiş, tek fazlı ferrit yapısında ve ortalama tane 

boyutunun 40 µm olduğu belirlenmiştir. IF çeliğinin A3 (910
0
C civarı) sıcaklığı üzerinde 

ostenit–ferrit dönüşümü meydana gelir. IF çeliği 910
0
C üzerinde tek fazlı ostenit bir yapıya 

sahipken 910
0
C altında ki sıcaklıklarda tek fazlı ferritik bir yapıya sahiptir [24]. Söz 

konusu IF çeliğinin yeniden kristalleşme sıcaklığı 650
0
C [5] civarında olup karıştırma 

bölgesinde erişilen sıcaklıklar ise 590
0
C ile 903

0
C aralığında oluşmaktadırlar. Ayrıca aşırı 

plastik deformasyon esasında yeniden kristalleşme sıcaklığının 650
0
C altına düşebileceği 

öngörülmektedir. 1000 dev/dk dönme hızında 115 mm/dk ilerleme hızında ve 8 kN takım 

baskı kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik 

mikroskop görüntüleri Şekil 34‟de verilmiştir. İncelenen numunelerin makro 

görüntülerindeki farklı bölgelerinin daha iyi yorumlanabilmesi için kullanılan 

mikroyapılara ait optik görüntülerin adlandırılmasında 200 büyütme oranı için büyük harf 

kullanılırken, daha ayrıntılı olan 500 büyütme oranı için küçük harf kullanılarak makro 

görüntülerin etrafına yerleştirilmiştir. 
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Şekil 33. 7114 kalite IF çeliğinin içyapısı görünümü 

 

 

Şekil 34a‟da görüldüğü gibi kullanılmış olan temel malzemenin içyapısı iri taneli 

yapıdadır (yaklaşık 40 µm). Karıştırma bölgesinin alt kısmındaki mikroyapının (Şekil 34e)  

ortalama tane boyutu 7 µm olarak ölçülmüştür. Karıştırma bölgesinin omuz tarafına yakın 

olan üst kısmındaki içyapının (Şekil 34b)  ortalama tane boyutu ise ortalama 10 µm olarak 

belirlenmiştir. Her iki bölgenin içyapısında da homojen bir tane boyutu görülmemektedir. 

Söz konusu karışma bölgesinde oluşan heterojen tane boyutunun 2 µm ile 15 µm arasında 

değiştiği görülmüştü. Gerçekleştirilen deneylerde takım omzundan alınan sıcaklık değerleri 

pim çevresinden kayıt altına alınan sıcaklık değerlerinden yaklaşık 200
0
C daha yüksektir. 

Omuz tarafına yakın mikroyapıdaki tane boyutunun pim tarafında alt bölgenin 

mikroyapısındaki tanelerden daha iri olmasının nedeni kaynak esnasında omuz tarafında 

erişilen sıcaklığın pim tarafındaki sıcaklıktan daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır 

[25]. Dolayısıyla ölçülen sıcaklığın yeniden kristalleşme sıcaklığından daha yüksek 

değerlere erişilmesi tanelerin büyümesine neden olmaktadır [2,4]. Geri çekilme tarafındaki 

KB ile TMEB arasındaki geçiş mikro yapısı Şekil 34d‟de verilmiştir. SKK işlemi 

esnasında karışma bölgesinin ilerleme tarafı ile gerileme tarafında meydana gelen 

deformasyon oranları takımın hareket şeklinden dolayı oldukça farklı mertebelerde 

gerçekleşmektedir [35]. Deformasyondaki bu farklılık gerileme tarafında daha etkin olan 

dövme etkisinden dolayı meydana gelmektedir [35]. Bu nedenlerden dolayı, omuz 
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sürtünme yüzeyine eşit mesafede bulunan ilerleme ve gerileme bölgelerinin sıcaklık 

seviyelerinin nispeten aynı seviyede olmaları dikkate alınarak [2, 35], karışma bölgesinin 

gerileme tarafının pimin aşırı plastik deformasyon etkisi nedeniyle tane boyutunun oldukça 

incelmesine yol açmaktadır [4, 15]. 

 

 

 
 

Şekil 34. 1000 dev/dk dönme hızında 115 mm/dk ilerleme hızında ve 8 kN takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik 

mikroskop görüntüleri, a) Temel malzeme, b) Karıştırma bölgesi omuz tarafı, 

c) İlerleme tarafı TMEB, d) Gerileme tarafı KB ile TMEB kristalografik 

değişim sınırı, e) Karıştırma bölgesi pim ucu tarafı, f) İlerleme tarafı 

süperkritik ITAB kristalografik değişim sınırı 
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Bu bölgede ölçülebilen tane çapı 1 µm ile 5 µm arasında değişmektedir. Gerileme 

tarafındaki TMEB‟de (Şekil 34d) ortalama tane boyutu 14 µm olarak belirlenmiştir. 

İlerleme tarafı TMEB‟de (Şekil 34c) ise ortalama tane boyutu 18 µm olarak belirlenmiştir. 

Gerileme tarafındaki TMEB‟de taneler ilerleme tarafındaki tanelerden ihmal edilebilecek 

seviyede daha ince taneli yapıya sahiptir. TMEB ile ITAB arasındaki kristalografik geçiş 

sınırı Şekil 34f‟den açıkça görülmektedir. TMEB‟deki çok ince taneler ile ITAB‟da kısmen 

irileşmiş taneler belirgin olarak geçiş sınırını  oluşturmaktadırlar. ITAB‟da ölçülen 

ortalama tane boyutu 43 µm olarak ana malzemenin tane boyutuna oldukça yakındır. 

1000 dev/dk dönme hızında 115 mm/dk ilerleme hızında ve 10 kN takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik mikroskop 

görüntüleri Şekil 35‟de verilmiştir. Artan takım baskı kuvvetiyle birlikte sıcaklık 825
0
C‟ye 

çıkmıştır. Sıcaklık artışının etkisi 8 kN takım baskı kuvvetinde gerçekleştirilen 

deneydekine göre mikro yapıda tane büyümesine neden olmuştur. Karıştırma bölgesi omuz 

ve pim tarafı içyapıları (sırasıyla Şekil 35b ve 35e) Widmanstatten ferritine benzer yapıya 

sahiptir. Karıştırma bölgesi dinamik yeniden kristalleşmenin görüldüğü ve kısmen tane 

büyümesinin gerçekleştiği bölgedir. Bu durum bu bölgede çok ince tanelerin yanında iri 

tanelerin var olmasıyla açıklanabilir [2,4]. Gerileme tarafı ve ilerleme tarafındaki TMEB 

(Şekil 35d ve Şekil 35c) ortalama tane boyutu sırasıyla 16 µm ve 20 µm olarak 

belirlenmiştir. Gerileme tarafındaki şiddetli haddeleme etkisi ilerleme tarafından daha etkin 

olduğu tane boyutunun daha ince olmasıyla açıklanabilir. İlerleme tarafı ITAB‟da          

(Şekil 35f) tane boyutu ana malzemnenin ve 8 kN gerçekleştirilen denyedeki ITAB tane 

boyutuna göre daha iri tanelidir. Bunun nedeni 10 kN takım baskı kuvvetinde 

gerçekleştirilen deneyde ortaya çıkan sıcaklık değerinin daha yüksek olmasıdır. 

Şekil 36‟da 1000 dev/dk dönme hızında 115 mm/dk ilerleme hızında ve 12 kN takım 

baskı kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik 

mikroskop görüntüleri verilmiştir. Karıştırma bölgesinde (Şekil 36b) yapı dinamik yeniden 

kristalleşmeye uğramış ve tane boyutu başlangıç tane boyutuna göre incelmiştir. Bu 

bölgede tane çapı 4 µm ile 20 µm  arasındadır. Gerileme tarafı TMEB‟de (Şekil 36e) en 

ince taneli yapı ortaya çıkmıştır. Bu bölgede ortalama tane boyutu 8 µm olarak 

ölçülmüştür. İlerleme tarafı TMEB‟de (Şekil 36c)  tane çapı 4 µm ile 15 µm arasında 

değişmektedir.  
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Şekil 35. 1000 dev/dk dönme hızında 115 mm/dk ilerleme hızında ve 10 kN takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik 

mikroskop görüntüleri, a) Temel malzeme, b) Karıştırma bölgesi omuz tarafı, 

c) İlerleme tarafı TMEB, d) Gerileme tarafı TMEB, e)Karıştırma bölgesi pim 

ucu tarafı, f) İlerleme tarafı ITAB  

 

 

Gerileme tarafı ITAB geçiş bölgesi Şekil 36d‟de açıkça görülmektedir. Bu bölgede 

çok ince tanelerin yanında iri taneler bulunmaktadır. İlerleme tarafı ITAB‟da iç yapı (Şekil 

36f) ana malzemeye oldukça benzemektedir. Bu bölgede aşırı bir plastik deformasyondan 

söz edilemez. Ancak küçük mikrarda plastik deformasyon meydana gelebilir [15]. 



66 
 

 

 
 

Şekil 36. 1000 dev/dk dönme hızında 115 mm/dk ilerleme hızında ve 12 kN takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik 

mikroskop görüntüleri, a) Temel malzeme, b) Karıştırma bölgesi c) İlerleme 

tarafı TMEB, d) Gerileme tarafı ITAB geçiş bölgesi, e) Gerileme tarafı TMEB, 

f) İlerleme tarafı ITAB  

 

 

1250 dev/dk dönme hızında 115 mm/dk ilerleme hızında ve 8 kN takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik mikroskop 

görüntüleri Şekil 37„de verilmiştir. Şekil 37a temel malzemenin mikroyapısını 

göstermektedir. Şekil 37 b‟de karışma bölgesinin ortalama tane boyutu 20 µm olarak 

belirlenmiştir. Dinamik yeniden kristalleşmenin söz konusu olduğu bu bölgede çapı 2 µm 
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olan tanelerin de bulunması bu bölgedeki heterojen yapıya sahip olduğunu göstermektedir. 

Benzer heterojenlik durumu TMEB içinde geçerlidir. Gerileme tarafı ve ilerleme tarafı 

TMEB sırasıyla Şekil 37e ve Şekil 37c‟de verilmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 37. 1250 dev/dk dönme hızında 115 mm/dk ilerleme hızında ve 8 kN takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik 

mikroskop görüntüleri, a) Temel malzeme, b) Karıştırma bölgesi c) İlerleme 

tarafı TMEB, d) Gerileme tarafı ITAB, e) Gerileme tarafı TMEB, f) İlerleme 

tarafı ITAB  
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Bu iki bölgelerde de ortalama tane boyutu yaklaşık 18 µm olarak ölçülmüştür. 

İlerleme tarafı ve gerileme tarafı ITAB (Şekil 37d ve Şekil 37f)  ana malzemeye benzer 

mikroyapıya sahiptir. Gerileme tarafı ITAB termo mekanik olarak etkilenen bölgeye yakın 

(süperkritik ITAB) ilerleme tarafı ITAB termomekanik olarak etkilenen bölgeye uzak 

(kritik altı ITAB) olarak alınmıştır. Bu iki ITAB‟ın mikroyapı görüntüleri arasında önemli 

yapısal fark bulunmamaktadır. 

Dönme hızının 1250 dev/dk ilerleme hızının 115 mm/dk ve takım baskı kuvvetinin 

10 kN olduğu kaynak şartlarında ortaya çıkan iç yapılar Şekil 38‟de verilmiştir. Karıştırma 

bölgesinde ortaya çıkan içyapı ince uçlu ferrit tanelerinden oluşmaktadır. Gerileme tarafı 

TMEB tane boyutu (Şekil 38e) nispeten ilerleme tarafındaki TMEB‟in tane boyutundan 

(Şekil 38c) daha incedir. Kaynak bölgelerindeki sıcaklık değişiminin çok az asimetrrik 

olduğu [35] dikkate alınırsa gerileme tarfındaki TMEB‟de ortaya çıkan ince taneli yapının 

plastik deformasyon oranın daha büyük olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Gerileme tarafı ve ilerleme tarafı süperkritik ITAB bölgelerinde kikristalografik değişim 

sınırı Şekil 38D ve Şekil 38F‟ den açıkça görülmektedir. Şekil 38D ve Şekil 38F  plastik 

deformasyon ve yeniden kristalleşme neticesinde (TMEB‟de Dinamik yeniden 

kristalleşme)  çok ince taneleri ve ısı etkisinin ve muhtemelen kritik deformasyon 

sonucunda oluşabilecek  iri tanelerin bir sınır oluşturduğu iç yapının görüntüsüdür. 

Takım baskı kuvvetinin 10 kN‟dan 12 kN‟a çıkarılmasıyla erişilen sıcaklık 

882
0
C‟den 903

0
C„ye çıkmıştır. Sıcaklık artışının etkisi, karıştırma bölgesinin optik 

mikroskop görüntüleri  Şekil 39b ve Şekil 39e‟den açıkça  görülmektedir. KB omuz tarafı 

yüksek sıcaklığın etkisiyle oluşan iri taneli yapıyı, pim tarafı ise omuz bölgesine göre daha 

ince taneli yapıdadır. Gerileme tarafındaki TMEB ile ITAB geçiş bölgesinde ince ve iri 

tanelerin bir arada bulunduğu Şekil 39D‟de bariz olarak görülmektedir.  

115 mm/dk ilerleme hızında gerçekleştirilen ve mikro yapıları Şekil 33-39‟da verilen 

deneylerde, artan takım baskı kuvvetinin neden olduğu sıcaklık artışı mikroyapıda 

kısmende olsa tane irileşmesine neden olmuştur. Bu etki özelikle karıştırma bölgesinde 

daha belirgin olarak görülmektedir. Aynı takım baskı kuvvetinde artan dönme hızı sıcaklık 

ve karıştırma şiddetinin artmasına neden olmuştur. Karıştırma şiddetinin artması kaynak 

bölgesindeki plastik deformasyonunda artmasına neden olup daha ince taneli yapı 

oluştururken karıştırma şiddetiyle beraber artan sıcaklık tane büyümesine de neden 

olmuştur. Bu durum iç yapıda çok ince tanelerin yanında kısmen iri tanelerin var olmasıyla 

ortaya çıkmaktadır [2, 4]. 
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Şekil 38. 1250 dev/dk dönme hızında 115 mm/dk ilerleme hızında ve 10 kN takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik 

mikroskop görüntüleri, a) Temel malzeme, b) Karıştırma bölgesi c) İlerleme 

tarafı TMEB, d)Gerileme tarafı ITAB, e) Gerileme tarafı TMEB, f) İlerleme 

tarafı ITAB geçiş bölgesi 

 

 

115 mm/dk kaynak hızında 1000dev/dk dönme hzında ve 8 kN, 10 kN ve 12 kN  

takım baskı kuvvetlerinde gerçekleştirilen deneylerde artan takım baskı kuvvetiyle birlikte 

KB ve TMEB‟de ortalama tane boyutu artmıştır. Benzer durum 1250 dev/dk dönme 

hzıında ve 8 kN, 10 kN ve 12 kN  takım baskı kuvvetinde gerçekleştirilen deneylerde de 

görülmüştür.  
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Takım baskı kuvveti sabit tutularak, 115 mm/dk ilerleme hızında ve dönme hızının 1000 

dev/dk‟dan 1250 dev/dk‟ya çıkarılmasıyla KB‟de  ortalama tane boyutunda artış 

gözlenmiştir. Burada etkin parametre karıştırma şiddetinin artmasıyla artan sıcaklık artışı 

olup artan plastik deformasyonun etkisinden daha baskın olmaktadır. 

 

 
 

Şekil 39. 1250 dev/dk dönme hızında 115 mm/dk ilerleme hızında ve 12 kN takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik 

mikroskop görüntüleri, a) Temel malzeme, b) Karıştırma bölgesi omuz tarafı, 

c) İlerleme tarafı TMEB, d) Gerileme tarafı TMEB, e) Karıştırma bölgesi pim 

ucu tarafı, f) ITAB  
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1600 dev/dk dönme hızında 170 mm/dk ilerleme hızında ve 8 kN takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin karıştırma bölgelerinin optik mikroskop 

görüntüsü Şekil 40‟da verilmiştir. Bu parametreler altında gerçekleştirilen deneyde ölçülen 

en yüksek sıcaklık 773
0
C‟dir. Kaynak işleminde elde edilen birleşme bölgesinin karıştırma 

bölgesi (Şekil 40b) Widmanstatten ferrite benzer bir yapıya sahip olarak görüntülenmiş ve 

bu bölgedeki içyapı başlangıç tane boyutuna oranla oldukça incelmiştir. Gerileme tarafı 

TMEB‟in (Şekil 40e) ortalama tane boyutu 12 µm, ilerleme tarafı TMEB‟in (Şekil40c) 

ortalama tane boyutu ise 14 µm olarak belirlenmiştir. Bu bögelerdeki ölçülen tane çapının 

2 µm ile 22 µm arasında değişen büyüklükte homojen olmayan bir karışım meydana 

getirmiş olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu bölgeler, aşırı plastik deformasyon ve erişilen 

sıcaklık seviyelerinin yeniden kristalleşme sıcaklığının üzerine çıkmasıyla dinamik 

yeniden kristalleşmeye uğramış bölgelerdir [15]. İlerleme tarafı ITAB‟daki (Şekil 40f) 

ortalama tane boyutu 43 µm olarak ölçülmüştür. 

 

 

 
 

Şekil 40. 1600 dev/dk dönme hızında 170 mm/dk ilerleme hızında ve 8 kN takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik 

mikroskop görüntüleri, a) Temel malzeme, b) Karıştırma bölgesi c) İlerleme 

tarafı TMEB, d) Gerileme tarafı ITAB‟a yakın TMEB, e)TMEB, f) İlerleme 

tarafı ITAB  
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Şekil 41, 10 kN takım baskı kuvvetinde 1600 dev/dk dönme hızında ve 170 mm/dk 

ilerleme hızında gerçekleştirilen deneydeki numunenin karıştırma bölgelerinin optik 

mikroskop görüntülerini görtermektedir. Bu deneyde erişilen en yüksek sıcaklık 844
0
C 

olarak ölçülmüştür. KB ve TMEB‟de ölçülebilen tane çapı 1 µm ile 25 µm arasında 

değişmektedir. Gerileme tarafı ve KB‟nin (Şekil 41b ve Şekil 41e) ortalama tane boyutu 15 

µm olarak belirlenmiştir. İlerleme tarafı TMEB‟de (Şekil 41c) ortalama tane boyutu 17 µm 

olarak belirlenmiştir. İlerleme ve gerileme tarafı ITAB iç yapısında (Şekil 41d ve Şekil 

41f) belirgin bir fark olmayıp iki iç yapınında ortalama tane boyutu ortalama 44 µm olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 41. 1600 dev/dk dönme hızında 170 mm/dk ilerleme hızında ve 10 kN takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik 

mikroskop görüntüleri, a) Temel malzeme, b) Karıştırma bölgesi c) İlerleme 

tarafı TMEB, d) Gerileme tarafı ITAB, e) Gerileme tarafı TMEB f) İlerleme 

tarafı ITAB  

 

 

1600 dev/dk dönme hızında 170 mm/dk ilerleme hızında takım baskı kuvveti 12 kN 

çıkarıldığında erişilen sıcaklık seviyesi 902
0
C olmaktadır. Bu parametrelerde 

gerçekleştirilen deneydeki numunenin karıştırma bölgelerinin optik mikroskop görüntüleri 

Şekil 42‟de verilmiştir. Karıştırma bölgesi (Şekil 42b) ortalama tane boyutu 17 µm olarak 

ölçülmüştür. Gerileme tarafı TMEB‟de ortalama tane boyutu (15 µm) ilerleme tarfındaki 
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TMEB‟deki ortalama tane boyutundan (13 µm) daha büyüktür. Bu bölgede  çok ince ve iri 

taneler oluşmuştur. Bunun nedeni karıştırıcı pimin şiddetli haddeleme etkisiyle incelen 

taneler ve erişilen yüksek sıcaklık değerlerinde tane büyümesinden kaynaklanmaktadır 

[54]. Gerileme tarafı TMEB‟deki ince tane ile ITAB‟deki iri taneler arsında oluşan 

kristalografik geçiş sınırı Şekil 42d‟den açıkça görülmektedir. İlerleme tarafı ITAB‟de 

(Şekil 42f) iç yapı belirgin bir değişim gözlenmemiş olup ortalama tane boyutu temel 

malzemeyle yaklaşık aynıdır. 

 

 

 
 

Şekil 42. 1600 dev/dk dönme hızında 170 mm/dk ilerleme hızında ve 12 kN takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik 

mikroskop görüntüleri, a) Temel malzeme, b) KB, c) İlerleme tarafı TMEB,       

d) Gerileme tarafı TMEB- ITAB geçiş bölgesi, e) Gerileme tarafı TMEB,          

f) İlerleme tarafı ITAB 

 

 

1600 dev/dk dönme hızında ve 170 mm/dk ilerleme hızında üç farklı takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen denylerde ortaya çıkan mikro yapılar benzer karakteristik 

özelliklere sahiptir. Uygulanan takım baskı kuvveti  8kN,10 kN ve 12 kN‟da ölçülen en 

yüksek sıcaklıklar sırasıyla 773
0
C, 844

0
C ve 902

0
C olarak belirlenmiştir ve bu sıcaklık 

seviyelerinde karıştırma bölgelerindeki ortalama tane boyutu sırasıyla 10 µm,15 µm ve 17 

µm  olarak ölçülmüştür. Artan sıcaklık değerlerinde genellikle tane boyutunun  büyümekte 

olduğu belirlenmiştir.  
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1600 dev/dk dönme hızında 210 mm/dk ilerleme hızında ve 8 kN takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik mikroskop 

görüntüleri Şekil 43‟de verilmiştir. Bu parametreler altında gerçekleştirilen deneyde elde 

edilen sıcaklık değeri 591
0
C olarak gerçekleştirilen bu çalışmada elde edilen en düşük 

sıcaklık değeri olarak ölçülmüştür. Bu koşullarda gerçekleştirilen birleştirme bölgesinin 

karıştırma bölgesinde (Şekil 43b) ortalama tane boyutu 8 µm olarak belirlenmiştir. 

Gerileme tarafı TMEB (Şekil 43e) ve ilerleme tarafı TMEB‟de (Şekil43c)  ölçülen tane 

boyutlarının 1 µm ile 25 µm arasında değişmekte olduğu görülmüştür. Gerileme tarafı 

TMEB‟de görülen çok ince taneler ile ITAB‟da görülen iri taneler arasındaki belirgin 

kristalografik değişim sınırı Şekil 43d‟den açıkça görülmektedir. TMEB meydana gelen 

dinamik yeniden kristalleşme sonucunda  TMEB‟in (Şekil 43d) iç yapısı ince taneli ve 

ısının etki ettiği ana malzeme yapısında söz konusu ITAB bölgesinde küçük 

deformasyonlarında olduğu [15] düşünülürse süperkritik ITAB‟da tane boyutunun 

değişmesi sonucunda iri taneli yapılar oluşmaktadır. İlerleme tarafındaki ITAB‟da 

ortalama tane boyutu 44 µm olarak belirlenmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 43. 1600 dev/dk dönme hızında 210 mm/dk ilerleme hızında ve 8 kN takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik 

mikroskop görüntüleri, a) Temel malzeme, b) KB, c) İlerleme tarafı TMEB,     

d) Gerileme tarafı TMEB- ITAB geçiş bölgesi, e) Gerileme tarafı TMEB,        

f) İlerleme tarafı ITAB 
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1600 dev/dk dönme hızında 210 mm/dk ilerleme hızında ve 10 kN ve 12 kN takım 

baskı kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik 

mikroskop görüntüleri sırasıyla Şekil 44 ve Şekil 45‟de verilmiştir. Şekil 44b‟de verilen 

karıştırma bölgesi ortalama tane boyutu 12 µm olarak belirlenmiştir. Şekil 44e‟de gerileme 

tarafı TMEB‟de belirlenen tane çapı 2 µm ile 12 µm arasındadır. İlerleme tarafı ısının tesiri 

altındaki bölgeye yakın TMEB‟de ölçülebilen en büyük tane çapı 25 µm en küçük tane 

çapı ise 3 µm olarak belirlenmiştir. Gerileme ve ilerleme taraflarındaki ITAB aynı 

ortalama tane boyutu ile 43 µm olarak belirlenmiştir. 12 kN takım baskı kuvvetinde 

gerçekleştirilen deney numunesinde KB alt kısmının iç yapsı omuz bölgesine göre daha 

ince taneli olduğu Şekil 45b ve Şekil 45e‟den açıkça görülmektedir. KB‟nin ortalama tane 

boyutu 12 µm olarak belirlenmiştir. Gerileme tarafı TMEB ve İlerleme tarafı TMEB‟de  

(Şekil 45d ve Şekil 45c) ölçülebilen tane çapı 2 µm ile 25 µm arasında değişmektedir. 

ITAB‟da ise (Şekil 45f) ortalama tane boyutu 41 µm olarak temel mazemeye yakın 

büyüklükte belirlenmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 44. 1600 dev/dk dönme hızında 210 mm/dk ilerleme hızında ve 10 kN takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik 

mikroskop görüntüleri, a) Temel malzeme, b) KB, c) İlerleme tarafı TMEB,      

d) Gerileme tarafı ITAB, e) Gerileme tarafı TMEB, f) İlerleme tarafı ITAB 
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Şekil 45. 1600 dev/dk dönme hızında 210 mm/dk ilerleme hızında ve 12 kN takım baskı 

kuvvetinde gerçekleştirilen deneydeki numunenin kaynak bölgelerinin optik 

mikroskop görüntüleri, a) Temel malzeme, b) KB omuz tarafı, c) İlerleme 

tarafı TMEB, d) Gerileme tarafı TMEB, e) KB pim ucu tarafı, f) İlerleme tarafı 

ITAB 

 

 

IF çeliğinin farklı kaynak parametreleri altında sürtünme karıştırma kaynağı ile 

ortaya çıkan kaynak bölgelerinin iç yapsı aynı bölgelerde benzer özellikler sergilemiştir. 

Ancak kayanak bölgellerinin çeşitli kısımlarında homojen olmayan tane boyutlarına 

sahiptir. Özellikle KB ve TMEB çok ince tanelerin yanında oldukça iri taneler bulunduğu 

gözlenmiştir. KB veya TMEB‟deki iç yapıda mevcut tane çapı arasındaki fark yüksek 

karıştırma şiddeti ve artan takım baskı kuvvetinin etkisiyle artan sıcaklık değerleriyle 

ortaya çıkmaktadır [55]. Karıştırma etkisinin artması plastik deformasyon miktarınında 

artmasını sağladığından daha ince tane yapısı ortaya çıkmaktadır. Fakat artan karıştırma 

etksi sürtünme hareketinin ürettiği sürtünme ısısının arttırması sonucu erişilen sıcaklık 

seviyelerini yükseltmektedir. Sıcaklık seviyesindeki bu yükselmenin sonucunda tane 

büyümesi ortaya çıkmaktadır [56]. Dolayısıyla, takım baskı kuvvetinin artmasıyla oluşan 

sıcaklık artışı iri tanelerin oluşumuna yol açarken, karıştırma etkisinin artışı tanelerin 

incelmesine yol açmaktadır. 
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İlerleme hızının 115 mm/dk‟da sabit tutulduğu deneylerde de takım baskı kuvvetinin 

artmasıyla birlikte erişilen sıcaklık seviyelerinin yükselmesinin bir sonucu olarak tane 

boyutunun irileştiği gözlemlenmiştir. Bu durum özellikle karıştırma bölgesi için geçerlidir. 

1000 dev/dk dönme hızında  8 kN,10 kN ve 12 kN‟da uygulanan takım baskı kuvvetinde 

(erişilen sıcaklık seviyeleri sırasıyla 736
0
C, 825

0
C, 868

0
C) KB ölçülen ortalma tane boyutu 

sırasıyla 9 µm,14 µm,16 µm olarak belirlenmiştir. Bu durum artan sıcaklıkla birlikte tane 

boyutunun büyüdüğünü göstermektedir. Dönme hızındaki artış da sıcaklık seviyesinin 

artmasına neden olmaktadır. Bu durum, 8 kN‟luk takım baskı kuvvetinde, 1000 dev/dk‟lık 

dönme hzında erişilen sıcaklığın 736
0
C (KB ortalama tane boyutu 9 µm) seviyesinde 

olmasını sağlarken, aynı koşullarada devir sayısının 1250 dev/dk değerine çıkartılması 

ölçülen sıcaklığı 832
0
C (KB ortalama tane boyutu 20 µm) seviyesine yükseltmektedir. 

Benzer durum 10 kN ve 12 kN‟luk takım baskı kuvvetlerinde elde edilen sıcaklıklarla 

paralellik göstermektedir. 

Dönme hızının 1600 dev/dk değerinde sabit tutulduğu deneylerde artan takım baskı 

kuvvetinin etkisi sıcaklığın artışına neden olmaktaktadır ve mikroyapı üzerinede 

etkimektedir. 210 mm/dk‟lık ilerleme hızında 8 kN,10 kN ve 12 kN‟luk takım baskı 

kuvvetlerinde (erişilen sıcaklıklar sırasıyla 591
0
C, 686

0
C, 775

0
C) KB‟nin ortalama tane 

boyutu sırasıyla 8 µm,10 µm ve 12 µm olarak belirlenmiştir. İlerleme hızının 170 mm/dk 

olarak uygulanması durumunda erişelen sıcaklık seviyelerinin yükselmekte olduğu 

(sıraıyla 773
0
C, 844

0
C ve 902

0
C ) ve ortalama tane boyutunun sırasıyla 10 µm, 15 µm ve 

17 µm değerlerine ulaştığı görülmektedir.  

Sonuç olarak IF çeliğinin sürtünme karıştırma kaynağında uygulanan kaynak 

parametreleri ortaya çıkan mikro yapılar üzerinde önemli etkiye sahiptir. Karıştırma 

bölgesi ve termomekanik olarak etkilenen bölgede ortaya çıkan tane boyutu, plastik 

deformasyonun şiddetine ve erişilen sıcaklık seviyelerine bağlıdır. Uygulanan kaynak 

parametreleri ile elde edilen plastik deformasyon oranının artışı (karıştırma etkisinin 

artması) ve erişilen sıcaklık seviyelerinin düşük değerde tutulmasıyla (takım baskı 

kuvvetinin azaltılması) tane yapısı daha ince olarak elde edilmektedir. 
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3.5. Çekme Deneyi Sonuçları 

 

Gerçekleştrilen çekme deneylerinde SKK yöntemiyle birleştirilmiş sac 

malzemelerden kaynak dikişine dik yönde enine (Şekil 46a), kaynak dikişine 45
0
 açılı 

çapraz (Şekil 46b) ve kaynak dikişi boyunca hazırlanan boyuna (Şekil 46c) çekme 

numuneleri kullanılarak mekanik özellikleri belirlenmiştir. Enine çekme numuenlerinin 

çekme deneyinden elde edilen sonuçlar Tablo 7‟de toplu olarak verilmiştir. Elde edilen 

sonuçlarda en yüksek çekme dayanımı 302 MPa (12 kN takım baskı yükü) ile 6 numaralı 

numunede, en düşük çekme dayanımı 242 MPa (8 kN takım baskı yükü) ile 7 numaralı 

numunede elde edilmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 46. Çekme numunelerinin fotoğrafı a) Enine çekme numunesi, b) Çapraz 

çekme numunesi, c) Boyuna çekme numunesi 

 

 

Kaynak hızının 115 mm/dk olarak uygulanan deneylerden (1-6 numaralı numuneler) 

hazırlanan çekme numunelerinin tümü uygulanan çekme deneyinde kaynak bölgesinin 

dışındaki bir bölgeden şekil değiştirerek kopmuştur (Şekil 48). Bu kaynak hızında 

birleştirilen numunelerden elde edilen mukavemet değerlerinin temel malzemenin 

mukavemet değerleriyle karşılaştırıldığında (ölçüm hassasiyeti sınırları içersinde olarak) 

yaklaşık aynı değerlerde oldukları görülmüştür. Bu durum Şekil 47‟de gösterilmiştir. Elde 

edilen en yüksek çekme dayanımı 302 MPa, en düşük çekme dayanımı ise 286 MPa‟dır. 

Bu sonuçlar gerçekleştirilen kaynaklı birleştirmelerde elde edilen mukavemet değerlerinin 

temel malzemenin mukavemet değerlerinden önemli bir fark olmadığını göstermektedir. 
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Tablo 7. Enine çekme numunelerinden elde edilen mekanik özellikler 

 

Numune 

No 

 

Dönme 

Hızı 

[dev/dk] 

 

Kaynak 

Hızı 

[mm/dk] 

 

T. Baskı 

Kuvveti   

[kN] 

 

Karıştırma 

Şiddeti 

[dev/mm] 

 

Çekme 

Dayanımı 

[MPa] 

 

Akma 

Dayanımı 

[MPa] 

 

Kopma 

Uzama 

[%] 

 

Kırılma 

Enerjisi 

[J] 

 

1 1000 115 8 8.69 297 ±3 186 ±2 29 ±1 53 

2 1000 115 10 8.69 300 ±3 190 ±2 27 ±1 50 

3 1000 115 12 8.69 294 ±3 189 ±2 27 ±1 49 

4 1250 115 8 10.87 286 ±3 180 ±2 26 ±1 46 

5 1250 115 10 10.87 300 ±3 188 ±2 31 ±1 57 

6 1250 115 12 10.87 302 ±3 191 ±2 27 ±1 50 

7 1600 170 8 9.41 242 ±3 165 ±2 5 ±1 8 

8 1600 170 10 9.41 300 ±3 184 ±2 25 ±1 46 

9 1600 170 12 9.41 301 ±3 191 ±2 30 ±1 56 

10 1600 210 8 7.61 284 ±3 180 ±2 12 ±1 21 

11 1600 210 10 7.61 298 ±3 193 ±2 27 ±1 50 

12 1600 210 12 7.61 301 ±3 188 ±2 27 ±1 50 

T.M 
    

295 ±3 185 ±2 44 ±1 80 

 

 

Bu numunelerin (1-6) kopma uzaması değerleri ise temel malzemenin kopma 

uzaması değerinin yaklaşık % 59 ile %70‟i arasında olarak belirlenmiştir. En yüksek 

kopma uzaması değeri % 31 ile 5 numaralı numunede elde edilirken, en düşük kopma 

uzama değeri % 26 ile 4 numaralı numunede görülmüştür. Kopma uzamasına bağlı olarak 

kırılma enerjisinde de önemli miktarda değişimler gözlenmiştir. Nitekim en yüksek kırılma 

enerjisi 57 j olarak, kopma uzaması % 31 olan 5 numaralı numunede belirlenmiştir.  

Dönme hızının 1600 dev/dk değerinde sabit tutulduğu (7-12 numaralı numuneler) 

deney koşullarında en düşük ve en yüksek mukavemet değerleri  242 MPa ile 301 MPa 

arasındadır. Kaynak bölgesinden kopan 7 ve 10 numaralı numunelerin 8 kN‟luk takım 

baskı kuvveti ile kaynak edilmiş ve çekme dayanımlarının sırasıyla 242 MPa ve 284 MPa 

olduğu görülmüştür. Kaynak dikşinden gerçekleşen kopma sonucunda 7 ve 10 numaralı 

numunelerde gerçekleşen kopma uzaması değerleri (sırasıyla %5 ve %12) ve kırılma 

enerjisi  değerleri (sırasıyla 8 j ve 21 j) temel malzemede ölçülen değerlere oranla oldukça 

düşük oldukları görülmüştür. 
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Şekil 47. 115 mm/dk kaynak hızında gerçekleştirilen deneylerde çekme 

dayanımının takım baskı kuvvetiyle değişim grafiği 

 

1600 dev/dk dönme hızında gerçekleştirilen deneylerden elde edilen çekme dayanımı 

değerlerinin takım baskı kuvvetine göre değişim grafiği Şekil 49‟da verilmiştir. 170 mm/dk 

ve 210 mm/dk kaynak hızlarında takım baskı kuvvetinin artmasıyla belirlenen mukavemet 

değerlerinde bir miktar artış gözlenmiştir. Özellikle takım baskı kuvvetinin 8 kN‟dan 10 

kN‟a çıkarılması durumunda elde edilen kaynak dikişinin mukavemet değerinde belirgin 

bir artış gözlenirken, kopma bölgeleri de kaynak dikişi bölgesinin dışında gerçekleşmiştir 

 

 

 
 

Şekil 48. Enine çekme numunelerinin çekme deneyi sonrası toplu görüntüleri 
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7 ve 10 numaralı numunelerde kullanılan parametrelerde kaynak hızının artması ve 

takım baskı kuvvetinin azalmasıyla erişilen sıcaklık seviyeleri de azalmaktadır. Dolayısıyla 

7 ve 10 numaralı numunelerde yüksek kaynak hızında ve düşük takım baskı kuvveti 

etkisinde birleşme için gerekli olan ısı girdisinin yetersiz seviyede oluştuğu düşüncesiyle 

birleşme bölgesinde etkin bağlanmanın oluşmadığı tahmin edilmektedir. Bu koşullarda       

8 kN‟luk takım baskı kuvvetinin, kabul edilebilir bir birleşme mukavemetinin elde 

edilebilmesi için yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu koşulların takım piminin yeterince 

nüfuz etmesini sağlayamadığı ve dolayısıyla parçaların ara yüzeyinde etkin karıştırma 

etkisini yerine getiremediği için kök bölgesinde boşluk ve dolayısıyla çentik etkisi 

oluşturarak birleştirmenin ara yüzey hattı boyunca kopmasına neden olmaktadır. Kaynak 

bölgesinden kopan bu iki numune hariç 1600 dev/dk dönme hızında gerçekleştirilen 

deneylerdeki çekme numunelerinden elde edilen kopma uzama ve kırılma enerjisi 

değerlerinin temel malzemenin kopma uzama değerinin yaklaşık olarak  % 57 ile % 68‟i 

arasında, kırılma enerjisi değerinin % 58 ile % 70‟i arasında olduğu görülmüştür. 

Gerçekleştirilen tüm kaynak parametrelerinde tolerans sınırları içersinde en yüksek 

mukavemet, % uzama ve kırılma enrjisi değerleri 5 ve 9 numaralı numunelerde elde 

edilimiştir. Tipik bir diyagram olarak, 5 numaralı numuneye ait gerilme-birim uzama 

diyagramı Şekil 50‟de verilmiştir. 

Gerçekleştirilen deneylerden hazırlanan çapraz çekme numunelerin çekme 

deneylerinden elde edilen mekanik özellikler Tablo 8‟de verilmiştir. Gerçekleştirilen bütün 

deneylerdeki numunelerin çekme ve akma dayanımı temel malzemenin çekme ve akma 

daynımından daha yüksek olduğu görülmüştür. Bütün numunelerde oluşan kopma kaynak 

bölgesi ile temel malzeme arasında meydana gelmiştir. Gerçekleştirilen deneylerdeki 

çapraz çekme numunelerin çekme dayanımları 303 MPa ile 339 MPa arasındadır. Kopma 

uzaması ve kırılma enerji değerleri temel malzemeye göre oldukça düşük çıkmıştır. Bu 

düşüşün nedeni uzamaya zorlanan ölçü uzunluğunun büyük bir kısmının temel malzemeye 

göre daha yüksek mukavemete sahip olan kaynak bölgesinden meydana gelmesidir. Tipik 

bir örnek olarak, en yüksek çekme dayanına sahip olan 11 numaralı numunenin gerilme 

birim uzama diyagramı Şekil 51‟de, çekme nununesinin çekme deneyinden sonraki 

görüntüsü Şekil 52‟de verilmiştir. 11 numaralı numunenin temel malzemeye oranla çekme 

dayanımı artarken, birim uzama değerinin oldukça azalmakta olduğu görülmüştür. Bu 

durum bütün deney numunelerinde aynı şekilde gözlenmiştir. 
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Şekil 49. 1600 dev/dk dönme hızında gerçekleştirilen deneylerde çekme 

dayanımının takım baskı kuvvetiyle değişim grafiği 

 

 

 
 

Şekil 50. 1250 dev/dk dönme hızında 115mm/dk ilerleme hızında 10 kN takım 

baskı kuvvetinde gerçekleştirilen deney numunesinin gerilme birim 

uzuma diyagramı. 

 

Çapraz çekme numunelerinin kopma uzaması değerleri temel malzemenin kopma 

uzma değerinin yaklaşık % 24 ile % 48‟i arasında ölçülmüştür. Kırılma enerjileri temel 

malzemenin kırılma enerjisinin  yaklaşık % 26 ile % 51‟i belirlenmiştir. Kopma uzaması 

değerinin düşük olarak elde edilmesi, çekme numunesinin hazırlanmasında ilk ölçü 

boyunun büyük oranda kaynak dikişindeki yüksek mukavemetli olan karışma bölgesi ve 

termo mekanik etkilenmiş bölgeden oluşması nedeniyle numunenin çekme deneyi 

esnasında meydana gelen plastik şekil değişimine katkı sağlamamasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu deneylerde belirlenen kırılma enerjisi değerlerinin de düşük 
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olarak elde edilmesi aynı mantıkla ölçülen mukavemet değerinin artmasına rağmen kopma 

uzaması değerlerindeki azalmadan kaynaklanmaktadırlar. Bu durum, kaynak bölgesinde 

ölçülen sertliğin temel malzemenin serliğinden önemli ölçüde daha yüksek olarak elde 

edilmesi, söz konusu bölgenin mukavemet değerinin de yüksek olduğunu göstererek, 

çekme deneyi esnasında bu bölgenin çok az plastik şekil değişimine uğramakta olduğuna 

işaret etmektedir. Dolayısıyla enine çekme numunelerinde de ortaya çıkan benzer durum 

bu şekilde hazırlanan çekme numunelerinde de daha etkin olarak kopma uzamasının ve 

dolayısıyla kırılma enerjilerinin oldukça düşük olarak elde edilmesine neden olmaktadır.  

 

 

Tablo 8. Çapraz çekme numunelerinden elde edilen mekanik özellikler 

 

Numune 

No 

Dönme 

Hızı 

[dev/dk] 

Kaynak 

Hızı 

[mm/dk] 

T.Baskı 

Kuvveti 

[N] 

Karıştırma 

Şiddeti 

[dev/mm] 

Çekme 

Dayanımı 

[MPa] 

Akma 

Dayanımı 

[MPa] 

Kopma 

Uzama 

[%] 

Kırılma 

Enerjisi 

[J] 

1 1000 115 8000 8.69 309 ±3 237 ±2 16 ±1 30 

2 1000 115 10000 8.69 303 ±3 220 ±2 13 ±1 24 

3 1000 115 12000 8.69 305 ±3 211 ±2 17 ±1 32 

4 1250 115 8000 10.87 305 ±3 238 ±2 19 ±1 36 

5 1250 115 10000 10.87 303 ±3 232 ±2 18 ±1 34 

6 1250 115 12000 10.87 333 ±3 246 ±2 10 ±1 20 

7 1600 170 8000 9.41 325 ±3 231 ±2 20 ±1 40 

8 1600 170 10000 9.41 336 ±3 240 ±2 14 ±1 29 

9 1600 170 12000 9.41 334 ±3 244 ±2 14 ±1 28 

10 1600 210 8000 7.61 333 ±3 244 ±2 11 ±1 22 

11 1600 210 10000 7.61 339 ±3 245 ±2 15 ±1 31 

12 1600 210 12000 7.61 332 ±3 230 ±2 13 ±1 26 

T.M 
    

294 ±3 182 ±2 42 ±1 78 
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Şekil 51. 11 numaralı çapraz çekme numunesinin gerilme birim uzama diyagramı 

 

 

 
 

Şekil 52. 11 numaralı çapraz çekme numunesinin çekme deneyi sonrası fotoğrafı 

 

 

Kaynak bölgesinden boyuna çıkarılan çekme numunelerinin çekme deneyinden elde 

edilen mekanik özellikler Tablo 9‟da verilmiştir. En yüksek çekme dayanımı 10 numaralı 

numunede 509 MPa olarak belirlenmiştir. Bu değer temel malzemenin çekme 

dayanımından oldukça yüksektir. Bu numuneye ait gerilme birim uzama diyagramı Şekil 

53‟de, çekme deneyi sonrasındaki görüntüsü ise Şekil 54‟de verilmiştir. Bu numunde 

kopma uzaması % 28 ve kırılma enerjisi 88 j olarak elde edilmiştir. Kopma uzaması temel 

malzemeye göre azalan 10 numaralı numunede kırılma enerjisinin temel malzemeden 

yüksek çıkmasının nedeni çekme ve akma mukavemetinin temel malzemeden oldukça 

yüksek olmasıdır. Gerçekleştirilen deneylerden 3 numaralı numunede akma ve çekme 

mukavemetleri biribrlerine oldukça yakın olduğundan belirgin uzama göstermeden 

kopmuştur. Dolayısıyla mukavemet değerleri kabul edilebilir olsa bile kopma uzaması ve 

kırılma enerjisi değerleri kaynak dikişi olarak kabul edilebilirlik sınırlarının oldukça 

altında kalmaktadır. Bu istisnalar dışında gerçekleştirilen deneylerdeki kopma uzaması 

değerleri temel malzemenin yaklaşık % 24  ile % 76‟sı arasında, kırılma enerjileri ise 
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yaklaşık olarak % 31 ile % 117‟si arasında yer almaktadırlar. Dönme hızının 1600 

dev/dk‟da sabit tularak gerçekleştirilen deneylerde 170 mm/dk kaynak hızında artan takım 

baskı kuvvetiye birlikte boyuna çekme numunelerinin çekme dayanımında bir  miktar artış 

gözlenmiştir. 210 mm/dk kaynak hızında artan takım baskı kuvvetiyle birlikte çekme 

dayanımında önemli miktarlarda düşüş meydana gelmektedir. Bu durumun uygulanan 

kaynak parametrelerinin meydana getirdiği koşulların oluşturduğu içyapıdan kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Karıştırma etkisinin 9,41 dev/mm olduğu deneylerin tümünde elde edilen 

sıcaklıklar Ac1 sıcaklığının üzerinde (773
o
C – 902

o
C) oluşmuş olup artan baskı kuvveti ile 

artmıştır. Karıştırma etkisinin 7,61 dev/mm olduğu deneylerin genelinde ise ölçülen 

sıcaklıkların Ac1 sıcaklığının altında (591
o
C ve 684

o
C) oluşmuş olup artan baskı kuvveti 

ile artarak 12 kN değerinde bu sınırı aşıp 775
o
C değerine erişmiştir. 

 

 

Tablo 9. Boyuna çekme numunelerinden elde edilen mekanik özellikler 

 

Numune 

No 

Dönme 

Hızı 

[dev/dk] 

Kaynak 

Hızı 

[mm/dk] 

T.Baskı 

Kuvveti   

[kN] 

Karıştırma 

Şiddeti 

[dev/mm] 

Çekme 

Dayanımı 

[MPa] 

Akma 

Dayanımı 

[MPa] 

Kopma 

Uzama 

[%] 

Kırılma 

Enerjisi 

[J] 

1 1000 115 8 8.69 316 ±3 210 ±2 36 ±1 70 

2 1000 115 10 8.69 
   

 

3 1000 115 12 8.69 336 ±3 319 ±2 2 ±1 4 

4 1250 115 8 10.87 373 ±3 316 ±2 16 ±1 37 

5 1250 115 10 10.87 305 ±3 195 ±2 32 ±1 60 

6 1250 115 12 10.87 407 ±3 323 ±2 31 ±1 78 

7 1600 170 8 9.41 391 ±3 310 ±2 29 ±1 75 

8 1600 170 10 9.41 425 ±3 348 ±2 30 ±1 79 

9 1600 170 12 9.41 431 ±3 402 ±2 26 ±1 69 

10 1600 210 8 7.61 509 ±3 402 ±2 28 ±1 88 

11 1600 210 10 7.61 404 ±3 313 ±2 31 ±1 77 

12 1600 210 12 7.61 372 ±3 332 ±2 10 ±1 23 

T.M 
   

 292 ±3 180 ±2 42 ±1 75 
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Şekil 53. 10 numaralı boyuna çekme numunesinin gerilme birim uzama diyagramı 

 

 

 
 

Şekil 54. 10 numaralı boyuna çekme numunesinin çekme deneyi sonrası fotoğrafı 

 

 

 
 

Şekil 55. 1600 dev/dk dönme hızında elde edilen numunenelerin boyuna çekme 

dayanımın takım baskı kuvvetiyle değişimi 
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Kaynak bölgesinden kopan 10 numaralı enine çekme numunesinin çekme ve akma 

mukavemeti (sırasıyla 284 MPa ve 180 MPa) ana malzemeden çok az miktar düşük olasına 

rağmen aynı numunenin kaynak bölgesinden çıkarılan boyna çekme numunesinin çekme 

ve akma mukavemeti (Sırasıyla 509 MPa ve 403 MPa) oldukça yüksek çıkmıştır. Aynı 

zamanda, bu numunenin boyuna çekme deneyinde de en yüksek tokluk değeri elde edilmiş 

olup, kaynak işlemi sırasında da erişilen sıcaklık seviyesi tüm numuneler arasında en 

düşük seviyede (591
o
C) olduğu görülmüştür. Gerçekleştirilen tüm çekme deneylerinde 

boyuna çekme numunelerinin çekme ve akma mukavemeti enine çekme deneyinden elde 

edilen çekme ve akma mukavemetinden oldukça yüksektir. Boyuna çekme 

numunelerinden elde edilen akma mukavemet değerleri bile aynı numunelerin genellikle 

enine çekme deneyinden elde edilen çekme mukavemeti değerlerinden daha büyük 

çıkmıştır. Dolayısıyla enine çekme deneylerinde elde edilen en yüksek çekme gerilmesi 

değeri kaynak dikişi bölgesinin akma mukavemetinden de daha düşük olarak 

belirlenmiştir. Bu durum, enine çekme deneyleri esnasında numunenin inceltilmiş kısmına 

etkiyen gerilme kaynak bölgesi dışında kalan ITAB bölgesinde önemli oranda plastik 

deformasyon meydana getirirken çeşitli etkilerden dolayı mukavemet değeri artmış 

durumdaki kaynak bölgesinde bu gerilme elastik sınırlar içerisinde kalıp o bölgede önemli 

miktarda plastik deformasyon meydana getirememektedir. Bundan dolayı enine çekme 

numunelerinde uzamanın ölçüldüğü ilk ölçü uzunluğu bölgesi içersinde kalan kaynak 

dikişi bölgesi ölçülen uzama değerine önemli bir katkı sağlamamaktadır. Dolayısıyla bu tür 

numunelerde uzamanın belirlenebilmesi için işaretlenen ilk ölçü uzunluğu bölgesinin bir 

birinden farklı mekanik özelliklere sahip bölgelerin her ikisini de kapsaması hatalı uzama 

değerlerinin elde edilmesine neden olmaktadır. Ancak kaynak dikişi içeren mühendislik 

ürünlerinin kullanımında parçalar genel olarak bu durumda (ürünün kaynak işleminden 

sonra ısıl işleme tabi tutularak bu bölgedeki yapısal değişimlerin giderilmesi 

sağlanmamışsa) kullanılmaktadırlar, dolayısıyla gerçekleştirilecek incelemelerin de gerçek 

uygulamayı yansıtacak şekilde uygulanması beklenmektedir. 

Takım baskı kuvvetinin 8 kN, 10 kN ve 12 kN uygulandığı deneylerden kırılma 

yüzeylerinin incelemesine birer örnek sırasıyla „7, 10 „, „5‟ ve „12‟ numaralı numuneler 

gerçekleştirilen tüm enenine çekme deneylerindeki kırılma yüzeylerini açıkladığı için 

seçilmiştir. 5 ve 7 numaralı enine çekme numunelerinin çekme deneyi sonrasındaki kırılma 

yüzeyi optik mikroskop görüntüleri Şekil 56‟da verilmiştir.  
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Şekil 56. Kırılma yüzeyi optik mikroskop görüntüleri, a) 5 numaralı numune, b) 5 numralı 

numune kırılma yüzeyi (200x) iç yapısı, c) 5 numralı numune kırılma yüzeyi 

(500x) iç yapısı d) 7 numaralı numune, e) 7 numralı numune kırılma yüzeyi 

(200x) iç yapısı, f) 7 numralı numune kırılma yüzeyi (500x) iç yapısı,               

d) 7 numaralı numune 

 

 

Kaynak bölgesinden kırılan numunenin (Şekil 56d,e,f) birim uzama değeri % 5  ve 

kaynak bölgesi dışından kırılan numunenin  (Şekil 56a,b,c) birim uzama değeri % 31‟ dir. 

Şekil 56a‟da 5 numaralı numunin kırılma yüzeyinin koni çanak şeklinde oluştuğu ve 

büzülmenin belirgin bir şekilde meydana geldiği görülmektedir. 5 numaralı numunede 

kopma bölgesi temel malzeme tarafında olup kırılma yüzeyi iç yapısında (Şekil 56b,c) 

taneler çekme doğrultusunda uzayarak yönlenmiştir. Plastik deformasyon esnasında 

tanelerin uzaması bir miktar  enerjinin (34 j) harcanmasını sağlayarak sünek kırılma 

özelliği sergilemiştir. 7 numaralı numunenin kırılma yüzeyinde belirgin bir büzülme (Şekil 

56d)  meydana gelmemiş olup gevrek kırılma özelliği göstermiştir. Bu numunede kırılma 
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karıştırma bölgesinde meydana gelip kırılma yüzeyi iç yapısı Şekil 56e ve f‟ den görüldüğü 

gibi temel malzemeye göre oldukça ince ve nispeten eş eksenli tanelerden oluşmaktadır . 

Kırılma bölgesi iç yapsındaki tanelerde herhangi belirgin bir uzama meydana gelmemiştir 

ve plastik deformasyon için harcanan enerji oldukça (8j) azdır. 

Şekil 57‟de enine çekme deneylerinde temel malzeme tarafından kırılan 12 numaralı 

numune (Şekil 57a) ve karıştırma bölgesinden kırılan 10 numaralı numunenin   (Şekil 57 d)  

kırılma yüzeyi optik mikroskop görüntüleri verilmiştir.  

 

 

 
 

Şekil 57. Kırılma yüzeyi optik mikroskop görüntüleri a) 12 numaralı numune , b) 12 

numralı numune kırılma yüzeyi (200x) iç yapısı c) 12 numralı numune kırılma 

yüzeyi (500x) iç yapısı d) 10 numaralı numune e) 10 numralı numune kırılma 

yüzeyi (200x) iç yapısı f) 10 numralı numune kırılma yüzeyi (500x) iç yapısı   

d) 7 numaralı numune 
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7 numaralı numunede görülen kırılma  yüzeyi özellikleri (Şekil 56a,b,c) 10 numaralı 

numunede de benzer karakteristik özelliklere sahiptir. Bu numunede kırılma yüzeyinde 

belirgin kopma büzülmesi meydana gelmemeştir (Şekil 57d) ve gevrek kırılma özelliği 

göstermiştir. 10 numaralı numune kırılma yüzeyi mikroyapısı oldukça ince taneli olup 

tanelerde herhangi bir çekme gerilmesi doğrultusunda yönlenme meydana gelmemiştir. 

Gerçekleştirilen tüm eninene çekme deneylerinde 7 ve 10 numaralı numune    gevrek 

kırılma (Şekil 56d ve 57d), diğer tüm enine çekme numuneleri temel malzeme tarafından 

kopmuştur ve sünek kırılma özelliği göstermiştir. 

 

3.6. Eğme Deney Sonuçları 

 

Kaynak dikişi içeren mühendislik ürünlerinin değerlendirilmesinde, kaynak 

bölgesinin şekillendirilebilme kabiliyetinin de belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu 

durum, TS 282 “Metalik malzemelerde kaynaklar üzerinde tahribatlı muayeneler-Eğme 

deneyleri” başlıklı standartta da birleştirmenin yüzeyindeki veya yakınındaki sünekliliğini 

ve birleştirme yüzeyinde veya yüzeye yakın kusurların mevcut olup olmadığını 

değerlendirmek için kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen deneylerden elde edilen numuneler 

kök bölgesi içe gelecek şekilde 180
o
 eğme deneyi uygulanmıştır [53]. Gerçekleştirilen 

eğme deneylerinden elde edilen numunelerin yüzeylerinde makro ölçekli herhangi bir 

çatlama belirtisi tespit edilememiştir (Şekil 58). Eğme deneyi sonuçları tüm kaynak 

parametrelerinde gerçekleştirilen deney numunelerinin kaynak bölgelerinin kabul edilebilir 

bir sünekliğe sahip olduğunu göstermektedir. 

 

 

 
 

Şekil 58. a) Eğme deneyi sonrası numunelerinin toplu görünümü b) 9 numaralı 

numunenin eğme deneyi sonrası yüzey görünümü 
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4. SONUÇLAR  

 

IF 7114 çeliği üç farklı takım baskı kuvveti altında üç farklı kaynak hızında ve üç 

farklı dönme hızında toplam 12 deney parametresi altında iki aşamalı olarak 

birleştirilmiştir. Bu aşamalardan ilki, takım ilerleme hızının 115 mm/dk‟da sabit tutularak 

8 kN, 10 kN ve 12 kN‟luk takım baskı kuvvetlerinde, 1000 dev/dk ve 1250 dev/dk dönme 

hızlarında gerçekleştirilmiştir. Bu parametreler ile dönme hızının ve takım baskı 

kuvvetinin IF çeliğinin SKK yöntemiyle birleştirilebilmesi üzrine etkileri araştırılmıştır. 

İkincisi, dönme hızının 1600 dev/dk‟da sabit tutularak 8 kN, 10 kN ve 12 kN‟luk takım 

baskı kuvvetlerinde, 170 mm/dk ve 210 mm/dk kaynak hızlarında gerçekleştirilmiştir. Bu 

parametreler ile kaynak hızının ve takım baskı kuvvetinin IF çeliğinin SKK yöntemiyle 

birleştirilebilmesi üzrine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla bu parametreler altında 

birleştirilen IF çeliği mekanik deneylere ve metalografik incelemelere tabi tutulmuştur. Bu 

incelemelerden elde edilen sonuçlar aşığıda verilmiştir. 

1. IF 7114 çeliği kullanılan kaynak parametreleri altında başarı bir şekilde 

birleştirilebilir. 

2. Kullanılan kaynak parametreleriyle gerçekleştirilen deneylerde tüm kaynak 

koşulları altında takım baskı kuvvetinin artması erişilen sıcaklık seviyelerinin 

yükselmesine neden olur. 

3. Gerçekleştirilen deneylerde karıştırma etkisinin artması sıcaklığın artmasına 

neden olur. Buna bağlı olarak sabit dönme hızında artan kaynak hızı sıcaklığın 

azalmasına neden olurken sabit kaynak hızında artan dönme hızı sıcaklığın 

artmasına neden olur. 

4. Makro seviyede gerçekleştirilen kaynak dikişlerinin yüzey pürüzlülükleri 

birbirlerine yakın olarak meydana gelir ve birleştirilen numunelerin kaynak 

bölgelerinin içyapısında da herhangi bir belirgin hata oluşmaz. 

5. Bu parametreler altında elde edilen mikroyapılarda (KB ve TMEB) tane boyutu 

oldukça incelirken ITAB‟da ise önemli bir değişiklik gözlenmez. 

6. Karıştırma bölgesi ve termomekanik olarak etkilenen bölgede ortaya çıkan tane 

yapısı uygulanan karıştırma şiddetine ve uygulanan takım baskı kuvvetine bağlı 

olarak meydana gelir.  
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7. KB ve TMEB‟de sertlik değerleri artan takım baskı kuvveti  ve dönme hızıyla 

birlikte azalırken, artan kaynak hızıyla birlikte artmaktadır. 

8. Yüksek kaynak hızlarında yüksek takım baskı kuvveti, düşük kaynak hızlarında 

ise düşük takım baskı kuvvetidaha iyi birleşme sonuçları verir. 

9. SKK yöntemi için deneylerde kullanılan kaynak parametrelerinden mekanik 

özellikler açısından en uygun kaynak parametreleri 1250 dev/dk dönme hızında, 

115 dev/mm kaynak hızında ve 12 kN takım baskı kuvvetidir. 
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5. ÖNERİLER 

 

1. Takım ilerleme hızının belirli bir değerden sonra artması ısı üretimini oldukça 

azaltır ve erişilen sıcaklık değerleri düşer. Bu durum kaynağı olumsuz 

etkilemektedir. Yüksek ilerleme hızlarında başarılı birleşmeler elde edilebilmek 

için takım baskı kuvvetinin etkisi daha detaylı incelenmelidir. 

2. Kaynaklı numunelerin çeşitli sanayi uygulamalarında malzemedeki ve birleşme 

bölgesindeki yönlenmenin ve şekillendirilebilme kabiliyetinin ayrıntılı olarak 

incelenmesi gereklidir. 

3. Sürtünme karıştırma işlemi birleştirme amacından başka yüzey modifikasyonu 

amaçlı uygulamalar için de etkin olarak incelenmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

6. KAYNAKLAR 

 

1. Lienert, T.J., Stellwag, W. L., Grimmett, B. B. and Warke, R. W., Friction Stir 

Welding Studies on Mild Steel, Welding Journal, (2003) 1-9 

 

2. Nandan, R., Debroy, T.  and Bhadeshia, H. K. D. H., Recent Advances in 

Friction Stir Welding – Process, Weldment Structure and Properties, Progress in 

Materials Science, 53 (2008) 980–1023 

 

3. Çam, G. ve Meran C., Çeliklerin Sürtünme Karıştırma Kaynağı, Mühendis ve 

Makine, 50,599 (2009) 25-32 

 

4. Mishra, R.S. and Ma Z.Y., Friction Stir Welding and Processing, Mater. Sci. 

And Eng. R50, (2005) 1-78. 

 

5. Saray, O., Pürçek, G. ve Karaman, İ., Eş Kanallı Açısal Ekstrüsyon yöntemi ile 

Ultra İnce Yapılı ve Yüksek Dayanımlı IF Çeliği Üretimi: İçyapı-Mekanik 

Özellik-Isıl Kararlılık İlişkilerinin İncelenmesi, 5. Demir Çelik Kongresi, Nisan 

2011, Kastamonu,   Bildiriler Kitabı: 65-71. 

 

6. Küçükömeroğlu, T. ve Aktarer S.M., IF 7114 Çeliğinin Sürtünme Karıştırma 

Kaynak Yöntemiyle Kaynak Edilebilirliği, 5. Demir Çelik Kongresi, Nisan 

2011, Kastamonu,   Bildiriler Kitabı: 125-131. 

 

7. Aydın, H., Sürtünme Karıştırma Kaynağı ile Birleştirilmiş Yaşlandırılabilir 

Alüminyum Alaşımlarının Mekanik Özelliklerinin ve Korozyon Davranışlarının 

İncelenmesi, Doktora Tezi, U.Ü.,Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2008. 

 

8. Scialpi, A., Giorgi, M.D. , Fillipis, L.A.C. De, Nobile, R. ve Panella, F. W., 

Mechanical Analysis Of Ultra-Thin Friction Stir Welding Joined Sheets with 

Dissimilar and Similar Materials, Materials and Design, 29 (2008) 928–936. 

 

9. Sorensen, C. D. and Nelson, T., Friction Stir Welding of Ferrous and Nickel 

Alloys, The Materials Information Society- ASM International, 05112G (2007) 

111-121. 

 

10. Kurt, A., Boz, M. ve Özdemir, M., Sürtünme Karıştırma Kaynağında Kaynak 

Hızının Birleşebilirliğe Etkisi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 19, 2 (2004) 

191-197. 

 

11. http://www.twi.co.uk/content/fswintro.html, Friction Stir Welding Rotary. 15 

Mayıs 2011. 

 

12. Thomas, W. M. and Nicholas, E. D., Friction stir welding for the transportation 

industries, Materials and Design, 18 (1997) 269-273. 

 

 



95 
 

 

13. Şık, A. ve Kayabaş, Ö.,  Sürtünme Karıştırma Kaynağı İle Yapılan 

Alüminyumun Kaynağında Kaynak Bölgesinin Mekanik Özelliklerinin 

İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 

11, 12 (2003) 30-43. 

 

14. Meran, C. ve Çolak, M., Sürtünme Karıştırma Kaynağı İçin Takım Tutucu 

Tasarımı, Gazi Üniersitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 3 

(2008) 671-679 

 

15. Threadgill, P. L., Terminology in Friction Stir Welding, Sci. and Tec. of Weld. 

and Joining, 12,4  (2007) 357-360. 

 

16. Zhu, X. K. ve  Chao, Y. J., Numerical Simulation of Transient Temperature and 

Residual Stresses in Friction Stir Welding of 304L Stainless Steel, Journal of 

Materials Processing Technology, 146 (2004) 263–272 

 

17. Kaluç, E. ve Taban, E., Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi (Sürtünme 

Karıştırma Kaynağı), TMMOB Makine Mühendisleri Odası MMO, 2007, 460. 

 

18. Çam, G., Sürtünme Karıştırma Kaynağındaki Gelişmeler, TMMOB Makina 

Mühendisleri Odası Kaynak Teknolojisi IV. Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı: 

(2003) 47- 63. 

 

19. Smith, B., Crusan, W., Hootman, J., Hinrichs, J., Heidemman and Noruk, J, 

Friction Stir Welding in the Automotive Industry, Tower Automotive 

Technology Application, 2008. 

 

20. ESAB, Friction Stir Welding- The ESAB Way, XA00123720, London, 2004.  

 

21. Ueji, R., Fujii, L., Cui, N., A., Kunishige, K. ve Nogi, K., Friction Stir Welding 

of Ultrafine Grained Plain Low- Carbon Steel Formed by the Martensite 

Process, Materials Science and Engineering, A423 (2006) 324- 330  

 

22. Sato, Y. S., Yamanoi, H., Kokawa, H. and Furuhara, T., Microstructural 

Evolution of Ultrahigh Carbon Steel During Friction Stir Welding, Scripta 

Materialia, 57 (2007) 557–560. 

 

23. Cui, L., Fuji, H., Tsuji, N., Nakata, K., Nogi K., Ikeda, R. ve Matsushita, M., 

Transformation in Stir Zone of Friction Stir Welded Carbon Steels with 

Different Carbon Contents, ISIJ International, 47, 2 (2007) 299–306.  

 

24. Santella, M., Grant, G., Feng, Z. ve Carpenter, J.,Friction-Stir Spot-Welding of 

High-Strength Steel, FY Progress Report, (2005) 336- 339. 

 

25. Saeid, T., Abdollah- Zadeh, A., Assadi, H. and Ghaini F., Effect of Friction Stir 

Welding Speed on The Microstructure and Mechanical Properties of A Duplex 

Stainless Steel, Materials Science and Engineering, A 496 (2008) 262–268. 

 



96 
 

 

26. Cui, L., Fujii, H., Tsuji, N. and Nogi, K., Friction Stir Welding of A High 

Carbon Steel, Scripta Materialia, 56 (2007) 637–640. 

 

27. Ozekcin, A., Jin, H. W., Koo, J. Y., Bangaru, N. V, Ayer, R., Vaughn, G.,Steel, 

R. and Packer, S., A Microstructural Study of Friction Stir Welded Joints of 

Carbon Steels, International Journal of Offshore and Polar Engineering, 14, 4 

(2004) 283- 288.  

 

28. Chen, Y. C. ve Nakata, K., Effect of Tool Geometry on Microstructure and 

Mechanical Properties of Friction Stir Lap Welded Magnesium Alloy And Steel, 

Materials and Design, 30 (2009) 3913–3919.  

 

29. Sato, Y., Yamanoi, H., Kokawa, H. and Furuhara, Tad, Characteristics of 

Microstructure in Ultrahigh Carbon Steel Produced during Friction Stir Welding, 

ISIJ International, 48, 1 (2008) 71–76. 

 

30. Park, C., Sato, S., Kokawa, H., Okamoto, K., Hirano, S. ve Inagaki, M., Rapid 

Formation of The Sigma Phase in 304 Stainless Steel During Friction Stir 

Welding, Scripta Materialia, 49 (2003) 1175–1180. 

 

31. Uzun, H., Donne, C., Argagnotto, A., Ghidini, T. ve Gambaro, C., Friction Stir 

Welding of Dissimilar Al 6013-T4 to X5crni18-10 Stainless Steel, Materials and 

Design, 26 (2005) 41–46.  

 

32. Fujii, H., Cui, L., Tsuji, N., Maeda, M., Nakata, K. ve Nogi, K., Friction Stir 

Welding of Carbon Steels, Materials Science and Engineering, 429 (2006) 50- 

57.  

 

33. Watanabe, T., Takayama, H. ve Yanagisawa, A., Joining of aluminum alloy to 

steel by friction stir welding, Journal of Materials Processing Technology, 178 

(2006) 342–349. 

 

34. Choi, D. H., Lee, C. Y., Ahn, B. W., Choi, J. H., Yeon, Y. M., Song, K., Park, 

H. S., Kim, Y. J., Yoo, C. D. ve Jung, S. B., Frictional Wear Evaluation of WC–

Co Alloy Tool in Friction Stir Spot Welding of Low Carbon Steel Plates, Int. 

Journal of Refractory Metals & Hard Materials, 27 (2009) 931–936. 

 

35. Nandan, R., Roy, G. G., Lienert, T. J. and Debroy, T., Three-Dimensional Heat 

and Material Flow during Friction Stir Welding of Mild Steel, Acta Materialia, 

55 (2007) 883–895. 

 

36. Chung, Y. D., Fujii, H., Ueji, R. ve Tsuji, N., Friction Stir Welding of High 

Carbon Steel with Excellent Toughness and Ductility, Scripta Materialia, 63 

(2010) 223–226.  

 

37. Legendre, F., Poissonnet, B., P., Boulanger, L. ve Forest, L., Some 

Microstructural Characterisations in A Friction Stir Welded Oxide Dispersion 

Strengthened Ferritic Steel Alloy, Journal of Nuclear Materials, 386–388 (2009) 

537–539.  



97 
 

 

38. Barnes, S. J., Steuwer, A., Mahawish, S., Johnson, R. ve Withers, P. J., Residual 

Strains and Microstructure Development in Single and Sequential Double Sided 

Friction Stir Welds in RQT-701 Steel, Materials Science and Engineering, A 492 

(2008) 35–44.  

 

39. Lee, W. B., Shumuecker, M., Mercardo, U., Biallas, G. ve Jung, S. B., 

Interfacial Reaction in Steel–Aluminum Joints Made by Friction Stir Welding, 

Scripta Materialia, 55 (2006) 355–358. 

 

40. Lakshminarayanan, A.K. ve Balasubramanian, V., An Assessment of 

Microstructure, Hardness, Tensile and Impact Strength of Friction Stir Welded 

Ferritic Stainless Steel Joints, Materials and Design, (2010) 1- 9. 

 

41. Sato, Y. S., Nelson, T. W., Sterling, C. J., Steel, R. J. ve Pettersson, C. O., 

Microstructure and Mechanical Properties of Friction Stir Welded SAF 2507 

Super Duplex Stainless Steel, Materials Science and Engineering, A 397 (2005) 

376–384. 

 

42. Fazel, M., Kashani, S. F. ve Zarei, A., Joining of CP-Ti to 304 Stainless Steel 

Using Friction Stir Welding Technique, Materials and Design, (2010) 1- 8. 

 

43. Reynolds, A. P, Tang, W., Gnaupel, T. ve Prask, H., Structure, Properties, and 

Residual Stress of 304L Stainless Steel Friction Stir Welds, Scripta Materialia, 

48 (2003) 1289–1294.  

 

44. Bozzi, S., Helbert- Etter, A. L., Baudin, T. and Criqui, Kerbiquet J. G., 

Intermetallic Compounds in Al 6016/IF-Steel Friction Stir Spot Welds, 

Materials Science and Engineering, A 527 (2010) 4505–4509.  

 

45. Liechty, B. C. ve Webb, B. W., Modeling The Frictional Boundary Condition in 

Friction Stir Welding, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 

48 (2008) 1474– 1485.  

 

46. Fujii, H., Sun, Y., Kato, H. ve Nakata, K., Investigation of Welding Parameter 

Dependent Microstructure and Mechanical Properties in Friction Stir Welded 

Pure Ti Joints, Materials Science and Engineering, A 527 (2010) 3386–3391.  

 

47. Chen, Y. C. and Nakata, K., Evaluation of Microstructure and Mechanical 

Properties in Friction Stir Processed SKD61 Tool Steel, Materials 

Characterization,  60 (2009) 147 – 1475.  

 

48. Song, K. H., Fujii, H. ve Nakata, K., Effect of Welding Speed on 

Microstructural and Mechanical Properties of Friction Stir Welded Inconel 600, 

Materials and Design, 30 (2009) 3972–3978.  

 

49. Chung, K, Lee, W, Kim, D., Kim J., Chung, K. H., Kim, C., Okamoto, K. ve 

Wagoner, R. H., Macro-Performance Evaluation of Friction Stir Welded 

Automotive Tailor-Welded Blank Sheets: Part I – Material Properties, 

International Journal of Solids and Structures, 47 (2010) 1048–1062.  



98 
 

 

50. Kim, D., Lee, W., Kim, J, Chung, K. H., Kim, C., Okamoto, Wagoner, R. H. ve 

Chung, K., Macro-Performance Evaluation of Friction Stir Welded Automotive 

Tailor-Welded Blank Sheets: Part II – Formability, International Journal of 

Solids and Structures, 47 (2010) 1063–1081.  

 

51. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş., Erdemir Ürün Katoloğu, 2007. 

 

52. TS 287, Metalik Malzemelerde Kaynaklar Üzerinde Tahribatlı Deneyler Enine 

Çekme Deneyi, TSE., Ankara, Nisan 1996. 

 

53. TS 282, Metalik Malzemelerde Kaynaklar Üzerinde Tahribatlı Muayeneler 

Eğme Deneyleri, TSE., Ankara, Nisan 2002. 

 

54. Küçükömeroğlu, T., Aktarer, S.M. and Kara, L., The Effect Of Tool Press Force 

On TheWeldability Of If Steel By Frictionstir Welding, New Materials and It 

Technologies In Production Engineering , June 2011, Poland- Lublin,   

Proceeding: 55-68. 

 

55. Küçükömeroğlu, T., Akyüz, H. ve Çalışkan, H., Effects Of Some Parameters to 

AA 5754-Cuzn30 Alloys On The Friction Stir Spot Welding Prosess,  

13th.International Materials Symposium, Ekim 2010, Denizli, Bildiriler Kitabı: 

24-28. 

 

56. Küçükömeroğlu, T. ve Yalçın E.D., Aa 5754 And Aa7075 Aluminyum Alloys 

on theFriction Stir Welding Prosess Effects Of Tool Impress Force, 

13th.International MaterialsSymposium, Ekim 2010, Denizli, Bildiriler Kitabı: 

40-47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

Semih Mahmut AKTARER, 1984 yılında İnegöl‟de doğdu. Orta öğrenimini İnegöl 

Dörtçelik Teknik Lisesi Makina Bölümünde tamamladı. 2006 yılında Selçuk Üniveristesi 

Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi bölümü Otomotiv Öğretmenliği programından 

mezun oldu. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2008 yılında Rize Üniverisitesi 

Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Programı Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı ve aynı 

yıl KTÜ Fen Bilimleri Entitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans 

eğitimine başladı. Rize Üniveristesindeki görevine devam eden Semih Mahmut 

AKTARER iyi derecede ingilizce bilmektedir. 

 


