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GIRIŞ
Yanma motorları için sıkılaştırıcı 
emisyon mevzuatıyla birlikte, daha 
yüksek yanma basıncını sağlamak ve 
genel bileşen ağırlığını azaltmak için 
otomotiv bileşenleri, özellikle bloklar 
için kompakt grafit demir (CGI) ‘nın 
genişçe benimsenmesi için artan bir 
eğilim vardır. Günümüzde, CGI’daki 
bileşen tasarımı, kompakt grafitin (CG) 
geri dönüşümü veya dejenerasyonu 
ile sınırlandırılmış ve dökümün kenar 
bölgesi içinde yapraksı grafit (FG) 
tabakası oluşturulmuştur [1, 2]. CG 
dejenerasyonlu bir CGI döküm kenar 
bölgesi mikro yapısına bir örnek Şekil 
1’de gösterilmektedir.

Bu hata, çoğunlukla sfero dökme 
demir (DI) ve kompakt grafit demir 
(CGI) kalitelerinde dökme demir 
dökümlerinde oluşur. İnce duvar DI 
dökümleri için dejenere tabakanın 
ortalama kalınlığı 0,15 ila 0,45 mm 
arasında değişirken, CGI için 0,7 ila 2,5 
mm arasında değişmektedir [3]. Dökme 
duvar kalınlığına ve soğuma hızına 
bağlı olarak sünek demir dökümünde 
0.1 ila 3.0 mm kalınlığında dejenere 
grafit tabakasının sıklıkla meydana 
geldiği bildirilmiştir [4]. Bu dejenere 
katlı grafitin varlığı, oluştuğu alanda 
bileşenin mekanik özelliklerini ( yorulma 
sınırı, uzama vb.) önemli ölçüde 
azaltır [2,5]. Kenar yüzey alanındaki 

CG dejenerasyonunun kontrolü, eriyik 
kimyasının, erime sıcaklığının, soğutma 
ve katılaşma hızlarının etkileri ve metal 
ile kalıp / maça yüzeyi arasındaki 
etkileşimin anlaşılmasını gerektirir. 
Grafit dejenerasyonunun doğrudan 
sebebinin, Şekil 1’de görüldüğü gibi bir 
FG tabakasına neden olması, dökümün 
yüzey tabakasında magnezyumun (Mg) 
tükenmesidir. Bu, Mg’nin kalıplama 
malzemelerinde ve / veya kalıp 
atmosferinde bulunan sülfür ve oksijen 
ile reaksiyonundan kaynaklanmaktadır. 
Reaksiyonlar

[Mg]     +[S]     →     MgS(s)     1.1
[Mg]      + [O]     →   MgO(s)       1.2  
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Bu proses kalıp / maça arasındaki duvar 
yakınında gerçekleşir.

Kenar bölgesinde zayıf dejenere 
katmanın oluşumu için bir diğer 
mekanizma, katılaşma kinetik etkilerinin 
(arayüzde daha az soğutmanın) etkisidir. 
Kalıp / metal ara yüzünde büyük 
aşırı soğutma, katılaşma önündeki 
magnezyumu reddeden östenit 
dendritlerinin çökelmesini ve büyümesini 
destekler. Bu, metal / kalıpların 
veya maçaların arayüzün yakınında, 
kenar alanda düşük magnezyum ve 
yapraksı grafit yapısına ve dökümlerin 
hacmindeki daha yüksek nodülarite 
bölgesine neden olur [2,6].  ISO 16112-
2006-08-01’e göre, CGI, grafitin en az% 
80’i vermiküler forma (ISO 945’e göre III) 
sahip ve grafit parçacıklarının kalan% 
20’si VI ya da form V’dir. Dökümün kenar 
yüzey bölgesi hariç [7], yapraksı (lamelli) 
grafite (ISO 945’e göre I ve II. formlara) 
izin verilmez.

Vurgulanan dejenere grafit oluşum 
mekanizmaları ile, oluşum azalması, 
arayüz bölgesindeki magnezyum 
tükenmesinin derecesini azaltarak 
ve kalıp duvarında aşırı soğutmayı 
azaltarak elde edilebilir. Dökümlerin 
yüzey kalitesini arttırmak ve dökümlerde 

yüzey kusurlarının oluşmasını önlemek 
için genellikle döküm boyaları 
uygulanmaktadır [8, 9, 10], ancak CG’nin 
FG’ye dejenerasyonunun oluşmasını 
tam olarak engellememektedir. 
Bununla birlikte, özel olarak formüle 
edilmiş döküm boyalarının, bu kusurun 
oluşumunu azaltmak için,% 0.02 kükürt 
içeren kalıplar veya maçalar üzerinde 
yaklaşık 0.20 - 0.25 mm, kuru boya 
tabakası kalınlığında uygulanmasıyla 
sağlanabildiği bildirilmiştir (11). Riposal 
ve arkadaşları [4], sülfürü engelleyen 
(Al2O3, CaCO3, Bazik cüruf, CaF2, 
Talk) ve sinterleşebilen malzemelerin 
kullanımı ile ve bu hatanın oluşumunun 
azaltılması için koruyucu tabakalar 
elde edildiğini bildirmişlerdir. Yüzey 
katmanında uygulanan CaO içerikli 
boyalar, SO2 ile reaksiyonuna girmesi 
nedeniyle kükürt giderme aktivitesinde 
bulunmaları ile kükürt problemini önemli 
ölçüde azaltılmıştır. Bulgular gösteriyor 
ki, kükürt giderme malzemeleri (CaO 
veya MgO gibi) ile tasarlanan kalıp 
boyalarının kükürt önleyici etkisi diğer 
koruyucu boyalara göre daha iyidir. 
Ayrıca Boonmee ve Stefanescu’da, 
CG’nin FG’nin dejenerasyonunu 
azaltmak için kalıp boyalarını 
uyguladılar [12]. Çalışmalarında; aktif 
olmayan boyalar (mika bazlı, zirkon 

bazlı ve bor nitrür bazlı) – tamamen 
inört ve eriyiğe etkisi olmayan boyalar, 
aktif boyalar (ferro silikon esaslı ve grafit 
esaslı) - eriyiğin kimyasını değiştirebilen 
boyalar, ve duyarlı boyalar (CaO, 
MgO ve FeSiMg) - deoksidasyon ve 
desülfürizasyon gibi eriyik ile kimyasal 
reaksiyona sahip boyalar gibi üç tip 
boya çeşidini denemişlerdir. Onlar çeşitli 
boyaların, çeşitli şartlarda CG’nin FG 
dejenerasyonu üzerinde etkisi olduğunu 
bulmuşlardır. Ayrıca, FeSiMg ile yapılan 
boyanın, çalışmalarında incelenen tüm 
soğuma hızlarında, ötektik bileşimdeki 
demirin dejenere edilmiş CG tabaka 
kalınlığının azaltılmasında en etkili 
olduğu sonucuna varmışlardır. Yazarlar, 
yukarıda belirtilen araştırmaların, 
kullanılan en önemli hammaddelerin 
çoğunun üniversal taşıyıcı sıvı, su ile 
uyumlu olmadığını gözlemlemişlerdir.

Bu yazının asıl amacı FOSECO tarafından 
üretilen yeni geliştirilen su bazlı 
boyanın, ACTICOTE CG800 (CG800) 
performansını vurgulamaktır. Bu 
boya, CGI dökümlerinde CG’den FG’ye 
dejenerasyonun hafifletilmesi için 
kullanılır. Bu yeni ürünün performansı, 
izolasyonun sinerjik etkisine ve 
kaplamanın sağladığı iyi geçirgenliğe 
dayanmaktadır.

Şekil 1. Bir CGI döküm parçanın kenar bölümünde kompakt grafitin yapraksı grafite geri dönüşüm katmanı

}

}
Kompakt Grafit (CG)

CG dejenerasyonu
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DENEYSEL PROSEDÜR
Bu yazının deneysel kısmı, Boya Teknolojisi ve Döküm 
Teknolojisi olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.

BOYA TEKNOLOJİSİ
Araştırmanın boya ile ilgili kısmı ileri teknolojiler kullanarak 
hammaddelerin analizlerini içermektedir. Analizlerin 
sonuçlarına göre bir kaç boya formule edilmiştir ve üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Bu, A, II, III, IV ve CG800 olarak tanımlanarak 
üretilen boyaların işlemleri ve karakterizasyonu şeklinde takip 
edilmektedir. Sonra, yeni ürünün (CG800) diğer ticari boyalarla 
(B, C, D, E, F ve G olarak tanımlanan) kıyaslanması için benzer 
uygulama kullanılmıştır.

Boya, aşağıda takip edilen bileşenlerin kontrollü spesifik 
miktarların eklenmesine dayanarak formüle edildi. Sıvı taşıyıcı, 
refrakter dolgu malzemeleri, reçine, süspansiyon ve dağıtıcı 
yardımcı maddeler, katkı malzemeleri – anti bakteri, anti köpük 
gibi malzmeler vs. - [9] Şekil 2’de resimli gösterildiği gibi.

Kükürtün varlığını ve kaynağını belirlemek için, maça yapımında 
kullanılan kum, boyada kullanılan bir dolgu malzemesi (yüksek 
S içeriği ile) ve boya, LECO kimyasal analiz cihazı kullanılarak 
kükürt içeriği açısından analiz edilmiştir. Kükürt analizi 
sonuçları Şekil 3’te gösterilmiştir. Soğuk kutu maça kumu ve 
boyanın kükürt içeriği dökümden önemli ölçüde farklı değildir. 
Hernekadar dolgu maddesi nispeten yüksek bir kükürt içeriği 
gösterdiyse de bu, boyadaki kükürt miktarını yansıtmadı. 
Bu, ana dolgu malzemesinin dikkatli ve dengeli oran ile boya 
içeriğine ilave edilmesinden kaynaklanmaktadır.

ı seçilmiş boyaların ısıl iletkenliği, ABD’deki Vesuvius 
Pittsburgh, Ar-Ge Merkezi’nde Anter Termal Difüzyon cihazı 
kullanılarak test edildi. Sonuçlar (Şekil 4), boya A’nın 1000 
°C’de en düşük termal iletkenliğe sahip olduğunu (ilgili 
çünkü o ergime sıcaklığına daha yakın), ardından CG800’ün 
test edilen diğer boyalarla karşılaştırıldığını göstermektedir. 
Boya A, boyalar üzerinde gerçekleştirilen partikül büyüklüğü 
dağılımı (PSD) analizine göre en kaba partikül boyutu 

dağılımına sahip olması beklenen boya olmuştur (sonuçlar 
gösterilmemiştir).  Düşük ısı iletkenliği (yalıtım) , optimum 
geçirgenlik ve yüksek refrakterlik gibi diğer özellikler ile 
dengededir (Şekil 4), ve bu CG800’ün, ön denemelerde 
kullanılan tüm diğer boyalardan (tarama testleri) daha iyi 
performans göstermesinin nedenlerinden birisi olabilir.

CG800’ün termal davranışı, kullanılan ana dolgu malzemesi 
ve CG800’ün değiştirilmiş bir versiyonu,PID2-20, ısıtıldıkça 
numunelerin şekil ve kesit alanı değişikliklerine karşılık 
gelen karakteristik sıcaklıkları belirlemek için bir ısıtma 
mikroskobu ile analiz edildi. Test örneklerinin şekil ve 
kesitlerindeki değişiklikler farklı sıcaklıklarda tanımlanmıştır: 
DT - Deformasyon sıcaklığı (maksimum sinterleşme), ST - 
Küresel sıcaklık (öncelikli yumuşatma), HT - Yarım küresel 
sıcaklık (ergime) ve FT - Akış Sıcaklığı (akış) [13]. Bu 
sıcaklıkların daha fazla açıklaması ISO 540: 2008 (E) [14] ‘de 
bulunulabilir. Bu yüksek sıcaklıklar, test edilen malzemenin 
fazla refrakter özelliğinde olduğunu göstermektedir. Diğer iki 
ticari boya da (D ve F) termal analiz programına dahil edildi. 
Sonuçlar şekil 5’ te sunulmuştur. Sonuçlarda da görüldüğü 
üzere, saf dolgu malzemesi CG800 ve PID2-20 ve diğer ticari 
boyalar ile kıyaslandığında onların HT sıcaklıklarına göre 
daha fazla refrakterdir CG800, numunelerde meydana gelen 
şekil değişiklerine göre dolgu malzemesinin termal

Şekil 3. Maça kumu içindeki sülfür içeriğinin analiz sonuçları ACTICOTE CG800 (CG800), 
Grafit dolgu malzemesi ve döküm

Şekil 2. Boyanın bileşenleri [9]

Şekil 4. Farklı sıcaklıklarda seçilmiş boyaların ısıl iletkenlikleri.

25 mm
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davranış özelliklerine sahiptir. Bununla birlikte, CG800’deki 
dolgu malzemelerinin hafif bir modifikasyonu ile, termal 
davranış PID2-20’nin örnek şekillerinde görülebileceği gibi 
önemli ölçüde değişmiştir. Refrakterite, DT-deformasyon 
sıcaklığından, CG800’ünkilere göre HT-hemisferik 
sıcaklığa kadar azalmıştır. PID2-20 numunesi, tüm 
sıcaklıklardaki ticari boyalarla benzer şekillere sahiptir. 

Geçiş sıcaklıklarından, CG800, ticari boyalar -D ve F- ile 
karşılaştırılabilir bir rekabetçi özelliğe sahiptir. CG800’ün 
geçiş şekillerinden diğer kaplamalarınkilerden farklı olan 
termal davranışı, ticari kaplamalar üzerinde performans 
sınırına sahip olmanın nedenlerinden biri olabilir. Bu daha 
fazla incelenecektir, çünkü gözlemlenen geçiş şekilleri, 
ısıtma mikroskobu numunelerinde yaygın değildir.

Şekil 5. Termal genleşme özelliklerine sahip olmayan beş numunenin Isıtma Mikroskobu görüntüleri. Sıcaklıklar : Başla
DT – Deformasyon Sıcaklığı, ST – Küresel Sıcaklık, HT – Hemisferik Sıcaklık

T = 300.0 °C t = 814.5 s T = 1578.1 °C t = 3001.4 s T=1599.7 °C t = 3135.8 s T=1606.0 °C t = 3178.0 s
A= 100.0 % ft = 0.7830 A = 70.1 % ft = 0.8810 A = 65.0% ft = 0.9215 A = 63.0 % ft = 0.9398
h = 100.0 % w = 100.0 % h = 76.2 % w = 102.7 % h = 66.0% w = 127.3 % h = 60.9 % w = 138.6 %

T = 150.0 °C t = 767.9 s T = 1409.0 °C t = 4419.0 s T=1519.0 °C t = 5120.3 s T=1535.0 °C t = 5224.5 s
A= 100.0 % ft = 0.8159 A = 74.0 % ft = 0.8462 A = 63.7% ft = 0.9296 A = 58.4 % ft = 0.9400
h = 100.0 % w = 100.0 % h = 84.2 % w = 88.9 % h = 66.5% w = 126.7 % h = 58.3 % w = 141.7 %

T = 151.0 °C t = 758.2 s T = 1309.7 °C t = 3780.3 s T=1345.3 °C t = 4000.9 s T=1361.7 °C t = 4105.1 s
A= 100.0 % ft = 0.8137 A = 80.2 % ft = 0.8509 A = 79.3% ft = 0.9525 A = 70.1 % ft = 0.9899
h = 100.0 % w = 100.0 % h = 87.5 % w = 91.7 % h = 84.3% w = 107.5 % h = 68.4 % w = 135.4 %

T = 151.0 °C t = 697.9 s T = 1215.0 °C t = 2932.8 s T=1443.7 °C t = 3872.8 s T=1496.5 °C t = 4096.9 s
A= 100.0 % ft = 0.8132 A = 80.4 % ft = 0.8276 A = 139.5 % ft = 0.9043 A = 129.8 % ft = 0.9911
h = 100.0 % w = 100.0 % h = 87.0 % w = 92.3 % h = 127.8 % w = 125.4 % h = 95.0 % w = 180.8 %

T = 150.0 °C t = 774.0 s T = 1301.3 °C t = 3745.1 s T=1559.3 °C t = 5380.7 s T=1565.0 °C t = 5416.9 s
A= 100.0 % ft = 0.7988 A = 72.8 % ft = 0.8131 A = 83.7 % ft = 0.9407 A = 72.3 % ft = 0.9751
h = 100.0 % w = 100.0 % h = 81.7 % w = 91.0 % h = 86.5 % w = 122.6 % h = 69.2 % w = 138.1 %

- 1 - - 1842 - - 1961 - - 2000 -

- 1 - - 1437 - - 1728 - - 1780 -

- 1 - - 1408 - - 1518 - - 1570 -

- 1 - - 1101 - - 1567 - - 1678 -

- 1 - - 1199 - - 1887 - - 1905 -
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CG800 boyası, dökümhane uygulama özelliklerini belirlemek için diğer bazı ticari boyaların yanında  işlendi ve analiz edildi. Elde 
edilen sonuçlar (Tablo 1), boyaların kararlı olduğunu ve dökümhanelerin gerektirdiği uygulama özelliklerini karşıladığını göstermiştir.

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ
Pratik koşullar altında farklı boyaların davranışını araştırmak için birkaç boya - döküm denemesi gerçekleştirilmiştir. Döküm 
teknolojisi, geometriyi ticari bir yazılım ile geometriyi optimize etmek, kalıpları oluşturmak için döküm prosesinin modellenmesi ve 
simülasyonunu kapsar / içerir. Şekil 6’da, üç farklı duvar kalınlığına sahip içi boş silindirik dökümlerin tam olarak doldurulmasını ve 
düzgün bir şekilde katılaşmasını gösteren iki simülasyon sonucu gösterilmiştir. 

Tatmin edici simülasyon sonuçlarına dayanarak, kalıp (Şekil 7) bir harici model yapımcısı tarafından üretildi. Şekil 7’de gösterilen 
döküm düzeni, tüm pilot tesis denemelerini yapmak için kullanıldı. Bu yerleşim, döküm boşluklarının doldurulmasının aynı erime 
sıcaklığında, doldurma süresi ve eriyik kalitesinde yapılmasını sağlar (kimyasal bileşim). Bu düzen, tek bir kalıpta döküm başına 5 
farklı boya reçetesi ve 3 farklı döküm bölümünün kalınlığını araştırmak için bir fırsat sunmaktadır. İncelenen kesit kalınlıkları sırasıyla 
X, Y ve Z olarak belirlenen 45, 20 ve 5 mm’dir. Bu farklı uygulama kalınlıkları, maçalar (boyalar) ve dökme demir eriyiği arasında 
katılaşmadan önce farklı temas süreleri sağlar.

Benzer uygulama için diğer ticari boyalar

Özellikler CG800 A B C D E F G Özellikler

Katı İçeriği % 63 42.58 42.16 41.88 45.62 44.68 43.27 44.79 40 Minimum

Yoğunluk g/cm3 1.68 1.37 1.36 1.35 1.4 1.39 1.37 1.38 1.30-1.40

Baume Değer, OBe 108 74 70 58 78 72 60 56 64 Minimum

Dilluted coating

Katı İçeriği % 50.62 30.45 32.58 33.2 34.7 32.27 30.86 39.68

Yoğunluk g/cm3 1.49 1.24 1.25 1.26 1.28 1.25 1.24 1.33

Baume Değer, OBe 52 40 38 38 42 42 33 42 28-30

DIN Cup 4 Vizkozite 
Değeri s

15 14 14 14 16 15 13 15.5

Matlaşma Süresi s 45-50 55 55

RB ( akıntı ) Değeri Akışkan 
değil

12 21

Yapışma İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi

Çökelme % 24 saat sonra-
ki değeri

1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 Kararlı

Grafit Yüzmesi Hayır NA NA NA No No NA NA NA

Kuru boya kalınlığı µm 200-230 200-250 200-250 200-250 200-250 200-250 200-320 200-250 230-300

Tablo 1. Dökümhane boya uygulama özellikleri

 (a) Dolum bitiminde - Şekil 6. Farklı zamanlarda dökümlerde simüle 
edilmiş sıcaklık alanları

(b) Katılaşmanın sonunda
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Maça, taban üzerinden 40 mm ve üstten 20 mm olmak üzere 210 
mm yüksekliğinde, ortalama çapı 75 mm olan maça başı  olan 
silindirik şekillidir. Maçalar, seyreltilmiş halde ve uygulanmaya 
hazır olan boyanın için daldırılarak yaklaşık 200 um’lik bir 
kuru boya kalınlığına ulaşana kadar boya uygulamasına 
tabi tutulmuştur. Boya uyugulaması tamamlanan maça 
120 °C deki fırında 2 saat boyunca kurtulmuştur ( Şekil 8a ). 
Boyanın ugyulandığı kalınlık (üst tabaka) ve boyanın ( nufüz 
ettiği katman) nüfuz ettiği tabaka kalınlığı, Şekil 8b’de açıkça 
görülmektedir.

Eriyik kimyasal bileşimi Tablo 2’de sunulmuştur ve Sintercast 
modifikasyon indeksi çeşitli denemeler için 38 - 39 
aralığındadır. Bu, tüm denemeler için kullanılan eriyiklerin 
kalite açısından tutarlı olduğunu ve Sintercast proses teknolojisi 
ile ağır-iş bloklarındaki mikroyapı, özellik ve sağlamlığı elde 
etmek için gerekli olan 38’den 46’ya kadar olan kalibre edilmiş 
modifikasyon limitlerini karşıladığını göstermektedir [15]. 
Döküm denemeleri, Sintercast işlemi kullanılarak Tablo 3’teki 

test programına göre, kompakt grafit demir dökümler üreten 
bir dökümhanede gerçekleştirilmiştir.

TC* Si Mn P S Cr

3.71 2.36 0.259 0.030 0.019 0.030

Mo Ni Cu Sn Mg Fe

0.016 0.039 0.977 0.116 0.013 Bal.

* Toplam Karbon (TC) - Ana Demirinin Termal Analiziyle, Son 
Dökülen Metalin Spektroskopisi Kalıntısı
 
Tablo 2. Döküm için kullanılan eriyiğin kimyasal bileşimi

Şekil 7. Döküm tasarımı ve dökümleri üretmek için kullanılan kalıp

a) Boyalı maçaların fırında kurutulması

b) Üst ve penetrasyon katmanlarının gösterilmesi 
Şekil 8. Boyanmış maçaların işlemi
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Test Programı

Dene-
meler

Denemenin Açıklaması Boyalar

1 Seçilen boyalarla CG800 perfor-
mansının kurum içi karşılaştırmalı 
çalışması.

A, II, III, IV & CG800

2 Doğrulayıcı performans testi (Den-
eme 1 sonuçlarından)

A & CG800

3 CG800’ün diğer ticari boyalarla 
(harici / diğer) kıyaslanması

CG800, A, B, C, D, 
E & F

4 CG800 ile endüstriyel deneme ve 
diğer dökümhanede bazı ticari 
boyalar

CG800, A, C & F

Sonuçlar, dökümlerin kenar bölgesinde kompakt grafitli-
vermiküler (CG) dejenerasyon tabakasının lamellar grafite 
(LG) indirgenmesinde boyaların performansına göre 
değerlendirilmiştir. Bu performans, çeşitli uygulamalardan 
gelen dökümlerin mikroyapılarından, aynı uygulama için 
kullanılan ACTICOTE CG800 (CG800) ve diğer ticari boyaların 
performanslarını karşılaştırmak üzere değerlendirilmiştir. 
Sonuçlar, Tablo 3’teki içerik dizisine göre sunulacaktır. Bununla 
birlikte, seçilen dökümlerden elde edilen dökme mikroyapı, 
Şekil 9’da sunulmaktadır. Dökme mikroyapının, tipik kompakt 
grafitli yapısını sergilediği görülebilir.

Boyaların, dejenere olmuş CG tabakasının indirgenmesinde 
farklı kesit kalınlıkları üzerinde farklı performanslar gösterdiği 
şekil 10 ve 11’de görülebilir. CG’nin FG’ye dejenerasyon 
tabakasının kesite bağımlı olduğu mikroyapılardan 
anlaşılmaktadır. Bu hata döküm kesit kalınlığındaki artış ile 
artar. Bu, diğer araştırmacıların bulgularıyla uyumludur ve daha 
kalın bölümlerde daha uzun katılaşma ve soğuma sürelerine 
atfedilir. [7, 12].

Bu şekillerden, ince kesitin Z = 5 mm’lik mikroyapılarının, aynı 
boyutta ve dağılımda eşit şekilde dağıtılmış küçük nodüller 
içerdiği de bu şekillerden anlaşılmaktadır. Uygulanan 
boyaların etkisinden herhangi bir farklılık gözlenmez. Bu, 
ince kesitte dökümün katılaşmasının, katılaşma kinetikleri 
tarafından hızlı ve kontrol edildiğini göstermektedir. Ergiyik 
yüzeyine herhangi bir sülfür veya oksijen difüzyonu için 
zaman yoktur.

Boyaların performanslarının karşılaştırmalı çalışmasından 
elde edilen sonuçlara dayanarak, A ve CG800 boyaları 
diğer boyalara göre daha olumlu sonuçlar sergilemiştir. 
Bu nedenle, performanslarının tekrarlanabilirliğini ve 
tekrarüretilebilirliğini sağlamak için sonra ki bir denemeye 
(doğrulayıcı performans testi) tabi tutulmuşlardır. Bu 
aşamada, Z kesitinin (5 mm ince kesit) daha fazla 
araştırılması, boyaların bu kesit üzerinde hiçbir etkisi 
olmadığı için kesilmiştir. Sonuçların daha sonraki raporları, 
sadece 45 ve 20 mm kesit kalınlıklarına odaklanacaktır.

A ve CG800 boyaları için teyitli deneme testinin sonuçları, 
her biri (1 ve 2), Şekil 12’de sunulan iki kopya halinde, 
iki boyanın performanslarının her iki kopyada da tutarlı 
olduğunu göstermektedir. Her iki boya da 200 um’den daha 
az bir dejenerasyon tabakası göstermiştir. Ancak, CG800 
boyası, A boyası üzerinde üstün bir performans göstermiştir.

ACTICOTE CG800 ve boya A, aynı uygulama için diğer ticari 
boyalarla birkaç kez karşılaştırıldı ve seçilen bir karşılaştırma 
denemesinin sonuçları, Şekil 13’te sunulmuştur. Görüldüğü 
gibi, CG800, diğer boyalardan biraz daha iyi performans 
göstermiştir. Bununla birlikte, CG800’ün bu denemedeki 
diğer boyalara göre performansındaki ayrım çok net 
olmadığından, bir başka doğrulama testi gerçekleştirilmiştir. 
Bu testin sonuçları Şekil 14’te sunulmuştur. Şekil 14’te, 
CG800 açıkça diğer ticari boyalara kıyasla üstün performans 
göstermiştir. Bu denemenin sonuçlarına dayanarak, 
ACTICOTE CG800’ü büyük hacimli CGI motor blokları ve 
silindir kafası dökümleri üreten bir dökümhanede denemeye 
karar verildi.

ACTICOTE CG800 ve diğer üç ticari boya (A, D ve F) CGI’de 
su ceketleri ve silindir kafaları dökümü üretiminde kullanılan 
maçalarda uygulanmıştır. Bu iki ürünün üretilmesinden sonra 
bazı örnekler toplanmış ve kenar bölgelerinde mikroyapı 
değerlendirmesi için incelenmiştir. CG nin FG’ye dejenerasyon 
tabakası için sonuçlar Şekil 15’te gösterilmektedir. Şekilde, 
ACTICOTE CG800’ün CGI dökümlerinin üretimi için önemli 
ölçüde azaltılmış CG dejenere tabaka(150 um’den az) ile 
uygulanabileceği şekilde açıkca görülmektedir. 

SONUÇLAR

A III

CG800

Şekil 9. Seçilen üç dökümün 
X-kesitinden genis mikroyapı.
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X=45 mm Y=20 mm Z=5 mm

A

II

III

IV

CG800

Şekil 10. Karşılaştırmalı çalışmanın maçalarda 5 farklı boya (A, II, III, IV & CG800) ile yapılan dökümlerin üç bölümünün (X, Y & Z) arayüzey mikroyapısı.

Şekil 11. Karşılaştırma çalışmasından dökümlerin farklı kesit 
kalınlıklarının yüzey kenar bölgesinde, boyaların, CG’nin FG’ye 
dejenerasyon tabakası üzerindeki etkisi.

25 mm

Şekil 12. İki kopya halinde (A ve CG800) doğrulama testinden gelen 
(1 ve 2) X ve Y kesitlerinin yüzey kenar bölgesinde, CG’nin FG’ye 
dejenerasyon tabakası üzerindeki boyaların etkisi, 

25 mm
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ÖZET
Hatanın tanımı, kompakt grafit (CG) deformasyonunun 
yapraksı grafite (FG) ve bu hatanın muhtemel nedenleri 
tartışılmıştır. Hata oluşum mekanizması da belirtilmiştir. 
Ayrıca, bu hatanın ortaya çıkmasının ve kapsamının döküm 
kesit kalınlıklarına bağlı olduğu da gösterilmiştir. İyileştirme 
için, ki içlerinden bir tanesi de FOSECO nun, ACTICOTE 
CG800 isimli yeni bir ürünü olan, döküm boyalarının 
uygulaması incelenmiştir. Kompakt grafit (CG) dejenerasyon 
tabaksının yapraksı grafit (FG) ‘ye indirilmesinde çeşitli 
boyaların performansları ve bunun ne kadar önemli olduğu 
vurgulanmıştır. ACTICOTE CG800’ün hatanın oluşumunu 
önemli ölçüde azalttığı yaygın bir şekilde gösterilmiştir.  

Bunun sebebi, boyanın kaplama ve yalıtım özelliklerinde, 
diğer boyalara kıyasla daha yüksek yoğunluğu ile birleştirilen 
minimal sülfür içeriğidir. ACTICOTE CG800, daldırma 
yöntemiyle maçalarda uygulanan su bazlı bir boyadır. Boya 
stabil uygulama özelliklerine sahiptir. ACTICOTE CG800’ün 
doğru tabaka kalınlığının maçalar üzerine uygulanması, 
çeşitli kalınlıklardaki dökümlerin kenar bölgesinde en küçük 
minimum değere kadar kompakt grafitin dejenerasyonunu 
önemli ölçüde azaltacaktır. Bu, mekanik özellikleri - gerilme 
ve yorulma özelliklerini geliştirecek, parça işleme paylarının 
azaltılmasına ve enerji tüketiminde azalmaya yol açarak 
maliyet tasarrufu sağlayacaktır.

Şekil 13. Referans deney dökümlerin X ve Y 
kesitlerinin yüzey kenar bölgesinde CG800 
ve bazı seçilmiş ticari boyaların CG den FG’ye 
dejenerasyon tabakası üzerindeki etkisi, 

25 mm

Şekil 14. Doğrulayıcı karşılaştırmalı değerlendirme 
denemesi dökümlerin X ve Y bölümlerinin yüzey 
kenar bölgesinde ticari boyaların CG’nin FG’ye 
dejenerasyon tabakası üzerindeki etkisi,.

25 mm

Şekil 15 . Su ceketi ve silindir kafası dökümlerinin 
yüzey jant bölgesinde ticari boyaların CG’nin 
dejenerasyon tabakası üzerindeki etkisi.

25 mm
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DEMİR DÖKÜMLERDE 
UYGULANAN 
NOKTASAL BESLEME 
TEKNOLOJİSİNDEKİ EN 
SON GELİŞMELER
YAZAR: Christof Volks, Ian Delaney, Cemal Andic

İnsanlık tarihi boyunca her konuda ve her sektörde, ne bizim 
ne de karşımızdakilerin istek ve beklentileri hiç azalmamış, 
ve günümüzde de artarak devam etmektedir. Bunun bir 
yansıması olarak döküm sektöründe de en son kullanıcıların 
dökümhanelerden beklentileri her geçen gün daha da art-
maktadır. 

Diğer yandan maliyetleri azaltma ve çevre duyarlılığının eski-
lere oranla daha fazla olmasının getirdiği ilave gereksinimler 
bu baskıları daha da arttırmaktadır. 

Bu noktada Foseco kuruluş misyonuna uygun olarak pek çok 
konudaki sürekli geliştirme çalışmalarını aralıksız sürdürmüş 
ve dökümhanelerin üzerindeki bu baskı ve yükleri hafifletecek 
çözümler üretmiştir.

Bu makalede sizlere Demir Dökümlerde Spot Besleme Tekno-
lojisindeki en son gelişmelerinin sonucu olan yeni seri besleyi-

ci gömleklerini iki ayrı tip olarak tanıtmaktadır.
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Fig. 1: 1985’in patentli çizimi ve günümüzdeki nokta-
sal besleyici şekli

Fig. 2: Katlanabilir metal kapaklı noktasal besleyici 
ürünlerin genel görünümü

Fig. 3: Katlanmadan önce ve sonra besleyici gömleği 
ve metal kapak

Fig. 4: İki yeni noktasal besleyici gömleği ile yeni nesil 
katlanabilir metal kırıcı kapağın kesit görünümü

1980’lerin ortalarında kalın kesitli bir tasarıma sahip yüksek ekzotermik 
besleyici kavramı ortaya çıktı. Bu yeni nesil besleyici gömlekleri için bir 
başlangıç noktası oldu. Bu buluş, 1985 yılında bir Alman dökümhanesi ta-
rafından patentlendi[1]. Patentte açıklanan bu tip bir besleyicinin teknik 
çizimi, günümüz noktasal  besleyici tasarımlarına hala benzer (Fig.1).

Yeni besleyici gömlekleri kavramı, döküm endüstrisi için, özellikle uygu-
lamada önemli faydalar sağlayan birçok yeni özellik gerektirdi, örneğin: 

• Modern yaş kum kalıplama makinalarında daha yüksek kalıplama 
basınçları kullanıldığından ram-up uygulamalar için daha yüksek 
basınç dayanımı olan besleyici gömlekleri talebi. 

• Maliyet azaltma baskısı, daha yüksek modüller, daha yüksek döküm 
verimi ve döküm parça üzerinde daha az yer kaplayan ve daha küçük 
temas alanı gerekliliği ve bağlantılı olarak besleyici içindeki metal 
hacmini azaltma talebi (Tablo 1).  

Gelecek 20 yıl içinde, Noktasal besleme kavramının geliştirilmesi döküm-
hanelerin özel teknik gereksinimleri tarafından yönlendirilecektir. Son kul-
lanıcı tarafından talep edilen proses maliyeti azaltma baskısı ve artan kar-
maşık döküm tasarımları, daha ufak besleyici temas ve yerleşim alanlarına 
uygun besleyici gömleği üretimi için piyasayı etkileyecektir. Sonuç olarak, 
en düşük taşlama ve temizlik maliyetlerini sağlayan çözümler optimize 
edilmiş verimlilikle birlikte geliştirilmiştir.

KATLANABILIR KIRICI METAL KAPAKLARIN GELIŞTIRILMESI
2004 yılında dökümhanelerin taleplerine hitap eden yeni nesil noktasal 
besleyiciler piyasaya sürüldü [2] (Fig. 2).
Katlanabilir metal kırıcı kapak kavramı iki önemli avantaj sağlar:

• Kalıplama basıncı, metal kırıcı kapağın katlanması ve altındaki 
kalıplama kumunun sıkıştırılması ile kısmen emilir ve bu kavrama 
göre üretilen besleyicilerin diğer geleneksel çözümlere göre daha 
yüksek kalıplama basınçlarına dayanmasını.

Tablo 1: Eşdeğer modül değerlerine sahip farklı besleyici gömleği tasarımlarının verim 
ve taşlama çalışmalarına etkisi 
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• Besleyici boynunun yüksekliği kalıplama sırasında azalır, 
bu da besleyici boynunun döküm parça katılaşıncaya 
kadar açık ve aktif olmasına yardımcı olur (Fig. 3 – Sağ).

Son 12 yılda, bu besleyici gömlekleri yelpazesi, birçok farklı 
dökümhane için sağlam bir çözüm olduğunu kanıtladı.

NOKTASAL BESLEME KONUSUNDAKİ EN SON GELİŞMELER
2015 yılında başlatılan bir diğer gelişme, tutarlı kopma alanları, 
sabit besleyici hacmi ve mükemmel kalıplama sonuçları gibi 
katlanabilir metal kırıcı maçaları olan noktasal besleyicilerin 
avantajlarını benimsemişti. Yani son 12 yılda kendilerini 
üstün performansları ile kanıtlamış olan besleyici gömleği 
formulasyonu iki farklı geometride ve yeni tasarım katlanabilir 
kırıcı metal kapaklı olarak kullanıma sunuldu.  Yeni tasarım, 
katlanabilir kırıcı metal kapakları et kalınlıklarını azalmaya 
imkan veririken, hala yüksek basınçlı kalıplama hatlarında 
kullanıma uygun olmaya devam etti. Metal kapaklarda dizayn 
değişikliği basamaklı yapıdan kanallı yapıya geçme şeklinde 
oldu (Fig. 4).

Yeni besleyici gömleği kavramında, metal kırıcı kapak ile 
besleyici gömleğinin birleştirilmesi, sıcak tutkal gerektirmeyen 
bir pres sıkıştırma işlemi ile yapılmasına imkan verdi. Kırıcı 
metal kapağın kendisi, besleyici gömleğinin açık ağzında 
bulunan ufak bir soket içinde durmaktadır. Kalıplama işlemi 
sırasında metal kapağın kanallı kısmı katlanır ve esas besleyici 
gömleği olan kısım aşağı yönde model plakaya doğru hareket 
ederken, model yüzeyi ile besleyici gömleği arasındaki kalıp 
kumunuda sıkıştırır. (Fig. 5a ve 5b).

Metal kapağın tam sıkışma işleminden sonra, metal kırıcı 
kapağın büyük kısmı yüksek egzotermik besleyici gömlek 
malzemesiyle süper ısıtılır. Bunun bir sonucu olarak, kalıp kumu 
ile doğrudan temas eden metal kapak boyun yüzeyi, önceki 
basamaklı tasarım ile karşlaştırıldığında % 50 oranında azaltılır 
(Fig. 6).

Çeşitli dökümhane denemeleri, benzer koparma sonuçlarına 
sahip mevcut tasarım ile karşılaştırıldığında eşdeğer veya daha 
iyi besleyici boyun sıvı metal geçiş performansını kanıtladı (Fig 
7).

Katlanabilir metal kırıcı maça kavramı, en yüksek kalıplama 
basınçları ve ufak uygulama yeri ve boyun temas alanları ile 
bile tutarlı kalıplama sonuçları gibi birçok önemli avantaj 
sağlar. Daha sonraki gelişmeler, mükemmel besleyici boyun 
geçiş özellikleri sağlayan geliştirilmiş bir tasarıma ulaşmayı 
sağladı. Kapsamlı bir test programı ve dökümhane denemeleri, 
bu kavramın teknik geçerliliğini en etkili bir şekilde kanıtladı.
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Fig. 5b: Yeni Besleyici Gömleği kavramı katlanmadan önce ve sonra – 
genellikle döküm parça ile besleyici gömleği esas kısmı arasında 
8 - 15 mm mesafe var (VACK)

Fig. 6: Yeni dizayn ve eski dizayn metal kapakların uygulama sonrası 
görünümleri 

Fig. 5a: Yeni Besleyici Gömleği kavramı katlanmadan önce ve sonra 
– genellikle döküm parça ile besleyici gömleği esas kısmı arasında 8 - 
15 mm mesafe var (VAK)

Fig. 7: Yeni noktasal besleyici kavramı besleyicinin kopartma sonucu 
– daha fazla taşlama işi gerektirmeyen temiz yüzeyli sağlam parça

SONUÇ
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GIRIŞ
Bu ilk çalışma, ilk prensipte sıvı akış analiz 
modelleri kullanan sofistike döküm 
prosesi simülasyon yazılımını kullanarak 
çeşitli filtre yuvası tasarım kavramlarının 
analiz ve değerlendirmesine 
odaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
dökümhanelerde yaşanan sorunları 
araştırmak ve mümkün olan en iyi 
kalitede ergimiş metalin kalıp boşluğuna 
ulaştırılması için filtrasyonun faydalarını 
en üst düzeye çıkarmak ve böylece 
yüksek kaliteli dökümler yapmaktır. 
Analiz çalışmasında, sıvı metal akış 
karakterlerinin karşılaştırılması 
yapılmaktadır ve bu karşılaştırmalar 
için temel olarak fabrikalar, standart 

filtre yuvası tasarımlarını kullanır ve 
burada alınan sonuçları, verim artışı için 
değiştirdikleri filtre yuvası tasarımlarını 
uyguladıkları zaman alınan sonuçlar ile 
kıyaslarlar.

Dökümhane standart filtre yuvaları, 
demir dökümler için ilk filtrelerin 
geliştirilmesi tasarlanmıştır. Gelişim 
sürecinde uygun sonuçları elde etmek 
için belirlenen temel şartlardan 
bazıları, aşağıdakiler dahil olmak üzere, 
belirtilmiştir.1-4, 6-11

• Maksimum toplam akışı sağlamak 
için filtre giriş yüzey alan kullanımını 
maksimuma çıkarmak

• Filtre üzerinde demir akışından 
gelen basınç kuvvetlerinin filtrenin 
gücünü aşmamasını sağlamak için 
filtre oturma yüzeyinde maksimize 
olacak şekilde (dört taraflı) destek 
koymak

• Filtre yuvası boyutlarına uygun 
şekilde filtre yuvası çıkışındaki 
destek çıkıntısını tasarlayarak 
filtrenin etrafından (filtre içinden 
değil) geçme olasılığını en aza 
indirmek

• Filtre yuvası hacimlerini, girişten 
çıkışa sorunsuz bir şekilde akacak 
şekilde tasarlayarak türbülansı en 
aza indirmek
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30 YILLIK TECRÜBENİN ARDINDAN SEDEX 
DÖKÜM FİLTRE YUVA TASARIMLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ
 YAZAR:  Brian Dickinson, Tony Midea, Andy Adams 



Bu bileşik özellikler, standart filtre yuvası 
dizaynlarının temelini oluşturmak için 
kullanıldı. Geçtiğimiz 30 yıl boyunca, bu 
tasarımlar uygulamalar ve dökümhane 
değerlendirmeleri ile sürekli olarak test 
edilmiş ve geliştirilmiştir. Bu çalışmada 
yapılan ilk simülasyonlar, bu standart 
tasarımları değerlendirmek için 
kullanılmıştır.

Verim arttırma, tüm dökümhaneler 
için yüksek bir önceliktir ve yolluk 
sistemlerinin, ağırlığını azaltmak için 
döküm prosesinin tüm diğer yönleri 
kadar dikkatli bir şekilde analiz edilir. 
Bazen, yolluk sistemi üzerindeki metal 
akışının etkisinin dikkatli bir analizi 
yapılmadan, ağırlığı azaltmak için 
standart filtre yuvalarında değişiklikler 
yapılır.

Sıvı metalin akışı olumsuz yönde 
etkilendiğinde, türbülansın artmasına, 
düzgün olmayan akışa ve filtrasyon 
verimliliğinde bir azalmaya neden 
olabilir. Bu durumlardan birkaçı da bu 
çalışmada değerlendirilmiştir.

Bu çalışmanın sonuçları, tüm demir 
filtreleme sistemlerinde uygulanan 
filtre yuvalarını ve yolluk sistemlerini en 
iyi şekilde nasıl tasarlayacağınıza dair 
çeşitli fikirler içermektedir.

ANALİZ YÖNTEMİ
Analiz yapmak için standart 
75mmx75mmx22mm kare yatay ve 
dikey filtre yuvaları seçildi. Bu tasarım 
değişikliklerinin akışkanlar dinamiği 
üzerindeki etkisini değerlendirmek için 
her iki filtre yuvasında bazı değişiklik 
yapıldı.

Tüm sıvı akış analizleri MAGMA5 
(Sürüm 5.3.0.4) ile Solver 5 kullanılarak 
yapılmıştır. Tüm simülasyonlar için 
hücre büyüklüğü yaklaşık 10 milyon 
elementtir. (700.000 metal hücre). 
Metalin detayları, 1400 ° C‘de kum 
kalıba dökülmüş ASTM A536-84 (80-
55-06 / GGG-60) sfero metalini temsil 
eder. Plaka ölçüleri yaklaşık olarak 
305x610x76mm boyutunda ve yaklaşık 
100kg ağırlığındadır. Toplam döküm 
ağırlığı yaklaşık 110kg’dır.

Filtre, 22 mm kalınlığında bir SEDEX 
filtresi için standart 10 ppi, köpük 
filtrasyon basınç düşüşü verileri 
kullanıldı. Her durumda, program 
“Otomatik Dolum Kontrolü” özelliği 
kullanılarak çalıştırıldı. Spesifik olarak, 
tüm simülasyonlar için % 70‘lik bir 
döküm metal yüksekliğini muhafaza 
etmeye çalışıldı, böylece simüle edilen 
tüm versiyonlar için aynı döküm koşulları 
sağlandı. 

Dolum süresi, tüm konfigürasyonlar için 
yaklaşık olarak 4.5 kg / s dolum hızı ile 
yaklaşık 24 saniye oldu.

Bu raporda değerlendirilen yolluk 
dizaynları, yüksek basınç, yaş kum, 
otomatik kalıplama ekipmanlarında 
kullanılanları temsil etmektedir.

Kritik kesit alanı 1. Denklem kullanılarak 
hesaplandı.

   Eqn. 1

Havşanın üst kısmı 2. Denklem 
kullanılarak hesaplandı.

   Eqn. 2

Kalıp sıyrılma açısı için, 3 derecelik bir 
koniklik verildi.

Yolluk sistemi oranları Gidici: Yolluk: 
Meme girişi 1.0:1.1:1.2 şeklinde 
uygulandı

Kalıp ayırım hattında Dikey filtre yuvası 
dizaynı Şekil 1’de gösterilmiştir.

Tüm simülasyonlar, 8 çekirdekli bir Dell 
Precision 7810 iş bilgisayarı üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Her bir simülasyon 
için CPU zamanı yaklaşık 10 saattir.

A = W
tDC  √2gH

A
Sprue Top

 = V
PL 

x A
PL

V
ST

Şekil 1. Standart 
Dikey Filtre Yuvası

Yatay filtre yuvası 
dizaynı Şekil 2’de 
gösterilmiştir 

Şekil 2. Standart 
Yatay Filtre Yuvası
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SONUÇLAR VE YORUMLAR
Gösterilen tüm sıvı metal akış sonuçları analitiktir ve Navier-
Stokes akış denklemlerine dayanmaktadır. Bu ilk akışkan 
dinamik yaklaşımından gelen akış tahminleri, sıvı metal 
uygulamaları dahil olmak üzere birçok dökümhane de ve 
uygulamalar da son on yıldır onaylanmıştır. Beklenen sonuç, 
gösterilen karşılaştırmalı sonuçların çok anlamlı ve doğru 
olması gerektiğidir. Ancak, bu makalede sunulan sonuçları 
daha fazla doğrulamak için gelecekteki çalışmalarda döküm 
denemeleri yapılmalıdır.

DİKEY FİLTRE YUVASI ÖRNEĞİ
Standart dikey filtre yuvası için akış karakteristikleri Şekil 3‘te 

gösterilmiştir. Renkler akış hızlarını temsil eder.
% 10.0 dolulukta, akış, filtre yuvası içinde ve etrafında sabit 
durumdadır. Renk cetveli açık maviden (düşük hız, 0,2 m / s) 
beyaza (daha yüksek hız, 2,0 m / s) gider. Filtre içinden dolum 
yaklaşık 0,3-0,4 m/ s dir ve filtre önündeki laminar dolum tüm 
filtreyi kapsar. Filtre sonrası da akış düzgün ve sabittir.
Filtre yuvasının ortasındaki bir kesit aynı zamanda bu adımda 

dolum hızını ve dolum vektörlerini gösterir (Şekil 4).
Bu görüntü, düzgün metal akışını, hem filtre kontrolünü 
hem de filtreleme için tüm filtre yüzeyenin kullanımını açıkça 
göstermektedir. Bu, iyi tasarlanmış bir filtre yuvası ve yolluk 
sistemi olarak düşünülebilir ve bu çalışmanın ve bu dikey filtre 
yuvası kesiti için bir referans oluşturur.

Uygulamalarda, bazen standart filtre yuvalarında ağırlıktan 
tasarruf etmek, verimi arttırmak ve model plakası ölçülerine 
uymak için aşırı değişiklikler yapılmıştır. Şekil 5, gerçek bir 
örneği göstermektedir.

Bu tasarım ile, filtre yuvası tasarımında (0.9 kg) % 35‘lik 
bir ağırlık düşüşüyle sonuçlanırken, filtre yuvası ve yolluk 
sisteminde akış karakteristikleri olumsuz yönde etkilenir.

Şekil 6, filtre yuvası ve merkezleme sisteminin merkez 
hattındaki akış karakteristiklerini % 6,5 oranındaki doluluk 
seviyesini gösterir.

(Not: Tüm tasarımların sonuçları standart filtre yuvası tasarımı 
sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Standart sonuçlar, dikey filtre 
yuvası örnekleri için karşılaştırmalı olarak alt resimlerde 
gösterilmiştir.)

Şekil 3. Standart Dikey Filtre Yuvasının Bulunduğu Yolluk Sisteminin % 10 
Dolum Anında Merkez Çizgisindeki Kesit Görünümü 

Şekil 4. Standart Dikey Filtre Yuvasının Bulunduğu Yolluk Sisteminin % 10.0 
Dolum Anında Merkez Çizgisindeki Kesit Görünümü

Şekil 5. Filtre Giriş ve Çıkış Alanları Önemli Ölçüde Azaltılmış olan Dikey Filtre 
Yuvası 
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Modifiye filtre yuvası girişinin keskin açıları nedeniyle, akış, 
filtre giriş yüzeyinin merkezine doğru hızlanır ve filtre yuvası 
giriş alanını tamamen doldurmadan önce filtreden geçmeye 
başlar. Standart filtre yuvası tasarımı için akış karakteristikleri, 
filtre yuvası girişinde ve filtre giriş yüzeyinde daha eşit dağılmış 
bir akış modelini göstermektedir.
 
Küçültülmüş filtre yuvası giriş alanı tasarımının yüksek filtre 
giriş yüzeyi hızları, Şekil 7‘de gösterildiği gibi bazı yerlerde çok 
yüksek filtre çıkış hızlarına yol açar.

İdeal olarak, filtre bir akış süreksizliği olarak hareket edip 
akış enerjisini ve türbülansı azaltmalıdır. Bununla birlikte, bu 
etki sadece, filtrenin küçük bir alanı kullanılıyorsa azaltılır. Bu, 
Şekil 7‘de açıkça görülmektedir; filtre, yüksek hızda filtreden 
çıkan metal akışını gösteren ufaltılmış filtre yuvası ile birlikte, 
standart tasarımdaki, çok düşük hızda metal ile doldurulmuş 
tüm filtreyi ve bu sırada filtreden çıkan minimum metal akışını 
gösterir.

Şekil 8‘de, bu durum sabit akışta bile devam etmektedir.

Hatta denge durumunda bile, küçültülmüş filtre yuvası 
tasarımı, tüm filtre yuvasının giriş alanının kullanılmasına 
izin vermez ve bunun yerine metali filtrenin merkezine 
doğru iter. Bu, filtrenin arkasındaki düzgün olmayan akış 
ve türbülans riski ile sonuçlanır. Bunu standart filtre yuvası 
tasarımı için gösterilen düzgün akış profili ile, özellikle filtre 
çıkış yüzeyinde, filtre yuvası çıkışında ve yollukları akış 
yönünde karşılaştırın.

Ayrıca, filtre yuvası çıkışının dik açısına bağlı olarak, akış 
yukarı doğru başlatılır, böylece akış aşağı yönde akışkanın 
stabilitesini olumsuz yönde etkiler. Bu, Şekil 9‘da daha net 
görülebilir.

Şekil 6. Filtre Yuvası Giriş ve Çıkış Alanları Önemli Ölçüde Afaltılmış ile 
Standard Dikey Filtre Yuvasının % 6.5 Dolum Anında Akış Karşılaştırması

Şekil 7. Filtre Yuvası Giriş ve Çıkış Alanları Önemli Ölçüde Ufaltılmış ile 
Standard Dikey Filtre Yuvasının % 7.0 Dolum Anında Akış Karşılaştırması

Şekil 8. Filtre Yuvası Giriş ve Çıkış Alanları Önemli Ölçüde Ufaltılmış ile 
Standard Dikey Filtre Yuvasının % 10.0 Dolum Anında Akış Karşılaştırması
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Şekil 9, filtre yuvasından hemen sonra, yolluk tabanına 
yakın alınan bir kesitin üstten görünüşünü göstermektedir. 
Küçültülmüş filtre yuvası tasarımı için, yolluğun her iki 
tarafındaki akışın çok yavaş ve en önemlisi de istenilen akış 
yönünün tersine hareket ettiğini unutmayın. Dik açıya bağlı 
olarak metal akışının yukarı doğru hareketi, akışı yavaşça 
geriye doğru hareket ettiren büyük, ters bir türbülansa yol 
açmıştır. Bu durum, bu yolluğun üçte biri için var. Standart filtre 
yuvası tasarımı, bir taraftaki yolluğun tabanına yakın bir yavaş 
akış alanı gösterir, ancak birincil akış karakteristikleri hız ve yön 
çok daha homojendir.

Şekil 10, aynı zamanda yolluğun yandan görünüşünü gösterir 
ve iki tasarım arasında net bir farkı gösterir; standart filtre 
yuvası, döküm için daha düzgün ve kontrollü bir metal akışı 
sağlar.

Filtre yuvası alanının bu şekilde ufaltılması, verimin çok az 
da olsa arttırılması (0,9 kg) sağlarken, filtre yuvası girişindeki 
akış karakteristikleri, filtre giriş yüzeyi, filtre çıkış yüzeyi, filtre 
yuvası çıkışındaki akış yönü gibi konuları ciddi boyutta olumsuz 
etkiler. En iyi uygulama için filtre yuvası tasarımında bu türden 
değişiklikler önerilmemektedir.

Şekil 11, Şekil 1‘de gösterilen standart yuvaya uyacak 
şekilde modifiye edilmiş filtre yuvası çıkışının bulunduğu bir 
konfigürasyonunu göstermektedir, ancak küçültülmüş filtre 
yuvasının giriş alanı değişmemiştir.

Bu durumda, filtre yuvası giriş alanındaki ve filtre giriş 
yüzeyindeki sorunlar daha önce de tartışıldığı gibi kalacaktır, 
ancak filtreden sonraki akış net bir iyileşme gösterecektir. Şekil 
12‘de, standart filtre yuvası ile küçültülmüş filtre yuvası giriş 
alanı konfigürasyonunu karşılaştırılırken filtre çıkış yüzeyinin ve 
filtre yuvası çıkışının akış profillerinin nasıl göründüğüne dikkat 
edelim.

Şekil 9. Filtre Yuvası Giriş ve Çıkış Alanları Önemli Ölçüde Ufaltılmış ile 
Standard Dikey Filtre Yuvasının % 10.0 Dolum Anında Akış Karşılaştırması

Şekil 10. Filtre Yuvası Giriş ve Çıkış Alanları Önemli ölçüde Ufaltılmış ile 
Standard Dikey Filtre Yuvasının % 10.0 Dolum anında Akış Karşılaştırması

Şekil 11. Filtre Yuvası Giriş Alanı Önemli Ölçüde ufaltılmış Dikey Filtre Yuvası
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Bu konfigürasyon ve standart filtre yuvası arasındaki esas fark, 
ufaltılmış giriş alan tasarımı buna bağlı olarak giriş yüzündeki 
akış hızların önemli ölçüde daha yüksek olmaları ve filtrenin 
sadece küçük bir kısmının kullanıldığı gerçeğidir. Bu, önceki 
iyileştirmede de ele alınan ile aynı durumdur, ancak verimi bu 
sefer daha da iyidir. 

Filtre yuvası girişinin alanını azaltmak yalnızca 0,6 kg tasarrufu 
sağlar, ancak akışı, filtrenin tamamını metalden en iyi şekilde 
filtrelemek için kullanılmadığı zaman akışı etkiler. Yine, bu 
küçük verim artışı akış üzerinde belirgin bir olumsuz etkiye 
sahiptir ve pratikte önerilmemektedir.
Şekil 13, sadece filtre yuvası çıkışında küçültülmüş alan ile 
benzer bir tasarımı göstermektedir.

Filtre yuvası çıkışının alanını azaltmak sadece 0,3 kg 
tasarruf sağlar ve filtre yuvasından çıkan çok zayıf bir akışın 
oluşmasına neden olur. Akış karşılaştırması Şekil 14‘te 
gösterilmiştir.

Bu durumda, filtre yuvası girişindeki ve filtre giriş yüzündeki 
akış, standart filtre yuvası ile aynı faydalı özelliklere sahiptir. 
Bununla birlikte, filtre çıkış yüzeyinde, filtre yuvası çıkışında 
ve düşey akış yolluğunda, Şekil 7-10‘da gösterilen aynı zayıf 
özelliklerin tümünü sergiler. Akış özelliklerini olumsuz yönde 
etkileyen ve minimum verim artışı sağlayan bir filtre yuvası 
tasarımı pratik olarak kabul edilmemelidir.

Şekil 12. Filtre Yuvası Giriş Alanı Önemli ölçüde Azaltılmış Dikey Filtre 
Yuvasının Standart Filtre Yuvası ile % 10.0 Dolum Anındaki Akış 
Karşılaştırması

Şekil 13. Filtre Yuvası Çıkış Alanı Önemli ölçüde Azaltılmış olan Dikey Filtre 
Yuvası Görünüşü.

Şekil 14. Filtre Yuvası Çıkış Alanı Önemli ölçüde Azaltılmış Dikey Filtre Yuvasının 
Standart Filtre Yuvası ile % 10.0 Dolum Anındaki Akış Karşılaştırması 
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CURUFLUKLA BİRLİKTE DİKEY FİLTRE YUVASI
Şekil 15, filtreden önceki cürufluk ilavesiyle standart biçimi 
göstermektedir.

Bu değişiklik sadece filtre yuvası tasarımına yaklaşık 0,3 kg 
ekler, ancak filtre yuvasının genel akış karakteristikleri üzerinde 
olumlu bir etkiye yol açar.

Düzgün tasarlanmış bir cüruflukla birlikte filtre yuvası, filtre 
yuvası girişindeki akışı ve daha iyi filtrasyon verimliliğine ek 
avantajıyla birlikte standart filtre yuvasında olduğu gibi yüksek 
kaliteli akış özelliklerini gösterir. Şekil 16, metalin filtreye 
ulaştığı anda curufluğun nasıl çalıştığını gösterir.

Filtre yuvası girişinin alt kısmının hızlı bir şekilde 
doldurulduğunu ve akışın filtre giriş yüzeyini yıkayarak 
cüruf toplanma bölgesine doğru yukarı hareket ettiğini 
unutmayın.

(Şekil 17), % 8,5 anında, akış neredeyse dengelenir ve 
cürufluk, giriş metalini saatin tersi yönünde bir turbulansa 
zorlar, böylece potansiyel olarak inklüzyonların tersine 
yönlenmesine ve tuzağa yavaşça yakalanarak yukarı doğru 
yüzmesine izin verir. Cürufluğu olmayan standart filtre 
yuvasında, filtre yuvası girişinin üst kısmında küçük bir 
turbulans oluşur, fakat inklüzyonları yakalamak ve tutmak 
için yeterli değildir.

Şekil 15, Cüruflukla Birlikte Dikey Filtre Yuvası

Şekil 16, % 7.0 Dolum anındaki Standart Dikey Filtre Yuvasının Curufluklu ve 
Curufluksuz durumlarındaki Akış Karşılaştırılması.

Şekil 17, % 8.5 Dolum anındaki Standart Dikey Filtre Yuvasının Curufluklu ve 
Curufluksuz durumlarındaki Akış Karşılaştırması
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% 9’u dolduğunda (Şekil 18), filtre yuvası cürufluk dahil olmak 
üzere tamamen dolmuştur. Curuflukta hala bazı küçük faydalı 
turbulanslar vardır. % 10’u dolduğunda (Şekil 19), filtre yuvası 
tamamen stabilize edilir ve cürufluğa giren her türlü inlüzyonlar 
orada kalır.

Filtre yuvasının girişindeki cürufu yakalamak için küçük bir 
alanın olması, yolluk tasarımının akış karakteristiklerini ve 
filtre yuvasının inklüzyonları yakalamasını geliştirir. Bunlar 
kalıp veriminde çok ufak azalma yapsa da önemli avantajlar 
sağlar.

YATAY FİLTRE YUVASI ÖRNEĞİ
Yatay filtre yuvası tasarımları için, filtreleme verimliliğine 
bazı önemli avantajlar, filtrenin akışa göre belli bir açıda 
yerleştirilmesiyle elde edilebilir. Şekil 20, açılı filtre yuvasına 
kıyasla standart bir yatay filtre yuvasını göstermektedir.

Şekil 21, % 5.5‘lik kısmın doldurulduğu andaki akış hızı 
karşılaştırmasını göstermektedir.

Şekil 19, % 10.0 Dolum Anındaki Standart Dikey Filtre Yuvasının Curufluklu ve 
Curufluksuz durumlarındaki Akış Karşılaştırması

Şekil 21, % 5.5 Dolum anındaki Standart Yatay Filtre Yuvasıyla ile Açılı Filtre 
Yuvasının Akış Karşılaştırılması

Şekil 20. Standart Açılı Yatay Filtre Yuvası

Şekil 18, % 9.0 Dolum anındaki Standart Dikey Filtre Yuvasının Curufluklu ve 
Curufluksuz Durumlarındaki Akış Karşılaştırması
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Açılı filtre, akışı daha kolay bir şekilde yönlendirir ve filtre 
girişinin hem içinde hem de üzerinde daha düzgün bir akış 
sağlar.

% 8,5’u dolduğunda (Şekil 22), açılı filtre yuvasının akışı tam 
olarak düzenli ve tümüyle aynıdır. Cürufluğun etkinliğini arttıran 
filtre yuvası girişinde faydalı olacak bir türbülans görülebilir. 
Türbülansın oluşumu açılı filtrenin doğrudan bir sonucudur.

% 10’u dolduğunda (Şekil 23), her iki filtre yuvası da sabit 
durum koşullarında çalışır ve her ikisi de tek yönlü bir akış 
düzeni gösterir. Açılı tasarım, filtre giriş yüzeyindeki ve çıkış 
yüzeyindeki akış enerjisini dağıtmak ve en aza indirmek için 
daha iyi bir iş yapar.

Filtrenin açılandırılmasının bir başka avantajı da, filtrenin 
kendisi üzerinde sıkışmış olabilecek herhangi bir inklüzyonu 
potansiyel olarak ortadan kaldırmak için akışkan filtre 
girişine yönlendirmektir. Burdan çıkarılan inklüzyonlar daha 
sonra vortekse girebilir ve mekanik olarak cürufluğa takılır

Filtre girişinin yüzeyindeki hızlar, Şekil 24‘te üstten görünüşte 
gösterilmiştir..

Şekil 22, % 8.5 Dolum anındaki Standart Yatay Filtre Yuvasıyla Açılı Filtre 
Yuvasının Akış Karşılaştırılması

Şekil 24. % 10.0 Dolum Anındaki Standart ve Açılı Yatay Filtre Yuvası için Filtre 
Girişindeki Akışın Karşılaştırması

Şekil 23, % 10.0 Dolum anındaki Standart Yatay Filtre Yuvasıyla Açılı Filtre 
Yuvasının Akış Karşılaştırılması
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(Açılı filtrenin görüntüsünü oluşturmak için, kesme 
düzlemi filtre düzlemi ile eşleşmesi için y-ekseni etrafında 
döndürülmüştür.) Şekil 24, esas alınarak, filtre girişindeki akışın 
üstten görünüşünü göstermektedir. Her iki durumda da, metal 
akışı, filtre girişinde bir uçtan diğer uca doğru, ancak en alttaki 
görüntüde görüldüğü gibi açılı filtre yuvasında daha belirgin 
bir şekilde hareket etmektedir. Açılı filtre için akış, Şekil 25‘te 
gösterildiği gibi, filtre boyunca daha hızlı hareket etmektedir.

Şekil 25‘deki görüntüler sadece filtre geometrisini (filtre yuvası 
veya yolluk yok) temsil eder ve görüntüler karşılaştırmalı 
göstermek için döndürülmüştür ve normal yönlerinde değildir. 
En üstteki resim standart yatay olarak yönlendirilmişini temsil 
ederken, alttaki görüntü açılı filtre görselini temsil eder.

Filtreler merkez çizgisi boyunca kesilmiştir ve ölçek akış yönünü 
göstermektedir ve hız farklılıklarını daha net bir şekilde 
açıklamak için ayarlanmıştır (azaltılmıştır).

Bu görüntüden, alttaki görüntü, filtre girişindeki paralel 
vektörler ve hatta birkaç milimetre ile filtre kalınlığını temsil 
ettiği açılı filtre girişinin temizlenmesini göstermektedir. 
Karşılaştırıldığında, yatay filtrenin sadece iki küçük bölümü 
(üstteki görüntü), filtre girişindeki paralel akışı gösterir ve hatta 
daha sonra filtrenin içine değil, filtrenin kendisinin yüzeyine bile 
gelir.

Filtre girişinden cürufluğa hareket eden inklüzyonların mekanik 
etkisinin yararları iki katdır. Bu hareket, filtrenin maksimum 
akış hızında çalışmasını sağlar, çünkü filtrenin yüzeyinde 
filtreden geçen metal akışını kısıtlayan daha az parçacık vardır. 
Buna ek olarak, önemli cüruf seviyelerini içeren metaller için, 
bu durum, filtrenin tam olarak tıkanması veya cüruf veya başka 
inklüzyonlarla kaplanmasından önce filtreden daha fazla metal 
geçirme fırsatı vereceğinden, filtrenin standart filtre yuvası 
tasarımlarından daha yüksek kapasitede çalışmasına izin 
verebilir.

Genel olarak, filtrenin metal akışına göre bir eğimde 
yerleştirilmesinin, filtre akış hızı kabiliyetine ve filtrasyon 
verimliliğine faydası vardır.

Bazen, yolluk sistemi üzerindeki akışkanın, akış özellikleri etkisi 
dikkatli bir analiz yapılmadan, verimi arttırmak için standart 
filtre yuvalarında değişiklikler yapılır. Bu ilk çalışmada, çeşitli 
filtre yuvası tasarım değişikliklerinin, filtre yuvası, yolluk 
sistemindeki ve filtrenin kendisindeki metal akışının kalitesi 
üzerinde oluşan etkiler değerlendirildi.

GENEL OLARAK, SONUÇLAR AŞAĞIDAKI GIBIDIR:

•  Filtre yuvasının giriş ve çıkış alanlarındaki aşırı ufaltmalar 
ve yuva içindeki keskin açılar, düzgün olmayan akış ve 
türbülansa sebep olurlar ve akışı tersine olacak şekilde 
değiştirirler

>> Verimin iyileştirmesi minimumdur
>> Tavsiye edilmez.

• Filtre girişinden önce tasarlanmış bir cürufluk, filtre 
yüzeyinin temizlenmesi ve curufların yakalanmasına 
yardımcı olan saat yönünün tersine bir vorteks akımı yaratır.

>> Önerilir

• Yatay uygulamalarda, filtrenin metal akışına göre 
açılandırılması, filtre akış hızı kabiliyetine ve filtrasyon 
etkinliğine faydalıdır.

>> Önerilir

Bu makale, çeşitli SEDEX filtre yuvası tasarımlarının 
başlangıçı ve teorik çalışması ile akış özellikleri üzerindeki 
etkilerinin araştırılmasından oluşmaktadır. Gelecekteki 
çalışma, ek tasarım kavramlarını gözden geçirmek ve bu 
konfigürasyonları sıvı metalle doğrulamak için planlanmıştır.

Şekil 25. % 10.0 Dolum anındaki Standart ve Açılı Yatay Filtre Merkez 
hattındaki Akışın Karşılaştırması

SONUÇLAR
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GIRIŞ
Kupol ocağında demir eritilmesi, 
yüksek hacimli dökümhanelerde  
büyük miktarlarda sürekli demir 
üretmek için arzu edilen bir yöntemdir. 
Ocakların duruş sürelerinin en aza 
indirilmesi, optimum üretkenliğin 
anahtarıdır. Demir ve cüruf ile 
temasta olan refrakterlerin aşınması, 
kampanya süresini sınırlar ve böylece 
kupolun potansiyelindeki demir 
üretimini azaltır. Bu fırınlar çeşitli 
konfigürasyonlarda mevcuttur ancak 
benzer prensiplerle çalışırlar.

Modern  kupol ocağı, 18. yüzyılın 
sonlarına doğru, Çin‘de yüzyıllar 

öncesindeki benzer eritme 
fırınlarına ait bazı kanıtlarla 
(American Foundrymen’s Society, 
1965) tarihlenmektedir. Refrakter 
malzemeler kupol ocağının  yapısal 
bileşenlerinin korunmasına yardımcı 
olur ve kampanya ömrünü uzatır. 
Refrakter malzemeler, özellikle 
bekleme, sifon bölgesi ve döküm 
deliğinde erimiş demir ve cüruf 
ataklarına karşı koruma sağlamak için 
kullanılır (Şekil 1).

Kupol ocaklarındaki talep edilen 
refrakter özellikleri  katıdır. 
Malzemeler termal, mekanik ve 
kimyasal aşınmalara dayanıklı 

olmalıdır. Kupol ocağı duruşları 
masraflı olduğu için onarımlar, kısa 
sürede yapılmalı, bu da üretimin 
devam etmesi sağlamak için  refrakter 
malzemelerinin uygulanmasını 
, kurutulmasını  ve çok çabuk 
sinterlenmesini gerektirmektedir. 

Yüksek üretim hacimleri ile birlikte ,bu 
fırınlarda kullanılan refrakterler talebi 
sürekli artmıştır. Kullanılan tipik astar 
malzemeleri, alüminyum oksit, silisyum 
karbür ve karbon kombinasyonlarına 
göre üretilmektedir. Korozyon ve 
oksidasyon direncini arttırmak için 
genellikle çeşitli katkı maddeleri 
kullanılır.

KUPOL OCAĞI UYGULAMALARI İÇİN YÜKSEK 
PERFORMANSLI DÖKÜLEBİLİR REFRAKTERLER
 Yazarlar: Paul Stancer, Jerome Drevin, Dave Smith
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Şekillendirilmiş refrakterler veya tuğlalar tarihsel olarak birçok 
uygulamada kullanılmış olmakla birlikte, kısa bir zaman 
süresinde ocakların cüruf ve erimiş metal ile temas eden 
bölgelerin  hızlı bir şekilde bakım ve onarım ihtiyacı süresince 
yerleştirilip, iyileştirilebilecek ve kullanılmaya başlanabilecek 
monolithic ürünlerin  kullanılmasına neden olmuştur. Bu 
duruşları en aza indirgemek, dökümhanenin üretimini devem 
ettirmek önemlidir .Metal eritilmesi için bir kupol ocağı 
kullanan bir dökümhanede  , ocak,  işlemlerin  kalan kısmına 
erimiş demir sağlayarak „dökümhanenin kalbi“ durumundadır.

ÜRÜN DIZAYNI
Refrakter monolitik malzemeker tasarımdaki eğilim uzun 
zamandır bileşimlerin çimento muhtevasının azaltılmasına 
yönelik olmuştur. Aynı zamanda, kullanılan tane büyüklüğü  
dağılımı, katkı maddeleri ve dağıtıcıların iyileştirilmesi yıllar 
içinde optimize edilmiştir. Sonuç olarak, çok düşük çimentolu 
çimentoların mükemmel özellikleri elde edilmiştir.

Çimento bağ sisteminin ortadan kaldırılması,  yıllardır 
uygulanmakta olan ve çeşitli uygulamalarda kullanılan bir 
kavramdır. Çimento bağlama fazını ortadan kaldırmak için 
sayısız avantaj vardır: karıştırma işleminde hızlı ıslanma, 
mükemmel akış özellikleri ve uygulama için hızlı kuruma 
kabiliyeti. CaO-Al2O3 çimento fazının ortadan kaldırılması 
aynı zamanda mullit bazlı ve dolayısıyla daha refrakter olan bir 
bağlama matrisi sağlamalıdır.

Ek olarak, kürleşme sırasında hidrojen gazının çıkışına  yol 
açabilecek metalik katkıların giderilmesi, bu katkı maddeleriyle 
ilişkili bu risklerin azaltılması / ortadan kaldırılması açısından 
önemli bir husustur.

Kolloidal silika, nanometre boyutlu parçacıkların kolloidal 
bir dağılımıdır.  Bu parçacıklar bir yüzey yükü ile stabilize 
edilir. Parçacıklar amorf (kristal olmayan) ve küreseldir ve sıvı 
içinde homojen olarak dağılırlar. Ticari olarak temin edilebilen 
kolloidal süspansiyonlar, parçacık büyüklüğü 10 nm ila 50 nm, 
yüzey alanı 80 ila 250 m2 / g ve konsantrasyon (tipik olarak% 
30-50) arasında değişebilir.

Geleneksel mikrosilika katkı maddelerinin yerine kolloidal 
silikanın kullanımının yararları arasında, küçük parçacık 
boyutu, yüksek yüzey alanı ve bileşimin içinde iyi dağılmış silika 
parçacıkları nedeniyle gelişmiş sinterleşme içerir. Geliştirilmiş 
sinterleme davranışı, artan korozyon ve oksidasyon direnci 
ile birlikte artan yoğunlaşma, daha düşük gözeneklilik, daha 
yüksek mukavemet ve aşınma direnci ile sonuçlanabilir.

Shaft
• Abrasion

Melt zone
• Abrasion
• Molten metal  

contact

Well, syphon box and 
taphole (1500 °C)
• Erosion
• Slag corrosion
• Molten metal contact
• Oxidation

Şekil 1. Tipik Astarlanmış Kupol Ocağı

Şekil 2. Kolloidal partikülün temsili

Şekil 3. Elektron Mikroskobu Görüntü

Şaft
Aşınma

Erime bölgesi

Eh, sifon kutusu ve 
döküm deliği (1500OC) 

Ermiş  metal teması
Aşınma

Oksidasyon
Ermiş  metal teması
Cüruf korozyon
Erozyon
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DENEYSEL PROSEDÜR
Çeşitli agregalar ve katkı maddeleri kullanılarak çoklu bileşimler 
geliştirilmiştir. Bu materyaller laboratuarda dökülmüş ve farklı 
termal davranışlar  verilmiştir. Kurutmadan sonar  fiziksel 
ve kimyasal özellikler açısından değerlendirildiler. Test, 
Vesuvius UK Ar-Ge standart prosedürlerine uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Yüksek performanslı sol gel bağlı ürünlerin geliştirilmesi için, en 
uygun demir ve cüruf mukavemeti sağlayan özelliklerin hangileri 
olduğunu belirlemek için çeşitli bileşimler değerlendirilmiştir. 
Bağ sisteminin iyileştirilmesine ek olarak, büyük agregaların 
da dikkate alınması önemlidir. So bağın doğal oksidasyon 
direnci, sistemlerde karbonun oksidasyonunu azaltmak için 
düzenli olarak kullanılan metalik katkı maddelerinin elimine 
edilmesinin bir yararını sağladı.

Traditional
LCC

Sol Bond 
1

Sol Bond 
2

Competitive 
Sol Bond

Aggre-
gate type

A A B A

SiC + C 27% 21% 21% 19%

Bond CAC CS CS CS

FİZİKSEL ÖZELLİK TESTİ
Yüksek sıcaklıklı korozif uygulamalarda kullanılan refrakter 
malzemelerin temel fiziksel özellikleri arasında yoğunluk, 
gözeneklilik ve mukavemet bulunur. Daha uygun bir şekilde, 
sıcaklıktaki mukavement , hizmetteki performansın temel 
göstergelerinden biridir. Tablo 2‘deki veriler, yeni geliştirilen 
sol bağlı ürünler ile çeşitli dökümlerin bir karşılaştırmasını 
göstermektedir. Daha önce analiz edilen rakip bir sol bağlı ürün 
karşılaştırmalı amaçlar için gösterilmiştir. Karakterizasyon için, 
numuneler, beklenen uygulama sıcaklığına yakın olan 1500 ° 
C‘ye kadar farklı sıcaklıklarda ve atmosferlerde işlendi.

Tablo 2. Değerlendirilen Bileşiklerin Fiziksel Özellikleri

tablo 1: Değerlendirilen Malzemelerin Genel Kompozisyonu

Bulk Density 
(g/cc)

Standard 
Low Cement 
Castable 

Sol Bonded 
Castable 1

Sol Bonded 
Castable 2

Competitive
Sol Bond

Dried 110°C oxidising 2.93 3.22 3.14 3.01

Fired 1000°C oxidising 2.87 3.17 3.1 2.96

Fired 1500°C oxidising 2.86 3.06 3.04 2.95

PLC (%)

Fired 1000°C oxidising 0.0 -0.1 0.0 0.0

Fired 1500°C/oxidising 1.5 1.5 0.8 1.2

Fired 1500°C/reducing 0.1 0.5 0.0 2.0

Apparent 
Porosity (%)

Fired 1000°C oxidising 18.1 13.7 15.1 19.8

Fired 1500°C/oxidising 16.5 12.9 14.3 19.2

Fired 1500°C reducing 17.5 12.3 13.6 20.4

Cold Crushing 
Strength (N/mm2)

Dried 110°C oxidising 45 47 64 26

Fired 1000°C oxidising 55 93 124 45.5

Fired 1500°C/oxidising 55 147 118 48

Hot MOR 
(N/mm2)

Fired 1500°C/reducing 2.5 2.5 9.9 2.0
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Yüksek kaliteli düşük çimentolu 
Refrakter betonlarr (LCC) tipik olarak 
döküm için gerekli olan çok düşük 
sudan dolayı mükemmel yoğunluk 
sergiler. Aşağıdaki çizelgede (Şekil 
4), sol  bağlı betonlar ile elde edilen 
yoğunluktaki belirgin iyileşme 
vurgulanmaktadır. Kurutulduğunda ve 
pişirildiğinde sol gel bağlı karışımlar 
için yoğunlukta% 10‘a varan bir 
gelişme kaydedildi. Geliştirilmiş 
yoğunluk, dökümde kullanılan 
azaltılmış su içeriğine ve ayrıca LCC‘de 
kimyasal olarak bağlı suyun ortadan 
kaldırılmasına bağlanabilir.
Sol bağlı karışımların porositesi , LCC 
analoguna kıyasla sol bağlı döküm 
için% 25‘lik bir azalma sergileyen karşı 
eğilim gösterir.

Bu testte ölçülen en önemli 
özelliklerden biri, yüksek sıcaklıkta 
kopma modülüdür. İkinci sol bağlı 
dökülebilir bileşim (Sol 2), 1500 ° C‘de 
ölçülen mukavemette neredeyse dört 
kat artış gösterdi

CURUF KOROZYON TESTİ
Cüruf korozyonuna karşı direnci 
değerlendirmek için çeşitli cüruf 
korozyon testleri kullanılır. Bu testler, 
cürufun test süresi boyunca yeniden 
doldurulan dinamik testlere nispeten 
az miktarda cürufun refrakter bir 
“kap” içine yerleştirildiği statik kap 
testi ile değişmektedir. Her durumda, 
sonuçlar, test edilen refrakterlerin 
cüruf korozyonuna karşı direncinin 
bazı nispi göstergelerini vermektedir.

CURUF KAP TESTİ
Cüruf kap  testi, malzemelerin önceden 
belirlenmiş bir süre için cüruf ve 
demire maruz kaldığı statik bir test 
prosedürüdür. Test, demir ve cürufla 
korozyona karşı nispi rezistansın iyi bir 
göstergesini sağlar ve test kolaylığı, 
çok miktarda malzemeyi hızlı bir 
şekilde karşılaştırmak için çok iyi bir 
protokol yapar.

Tipik test şartları arasında cüruflu 
kapların dökümü, kürlenmesi ve 110 ° 
C‘ye kadar kurutulması ile hazırlanması 
yer alır.

Şekil 4. Yoğunluk Karşılaştırması

Şekil 5. Porozite Karşılaştırması.

Şekil 6. Refrakter Betonun için Hot MOR 
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Şekil 7. Testten sonra kesilmiş cüruflu kapların görüntüleri.

Şekil 8. Döner Fırın Cüruf Testi Yapılandırması

Tablo 3 Test için Kullanılan Cürufun Kimyasal Analizi

Kaplar ya 10 g demir ya da 10 g cüruf ile doldurulur, ardından 5 
saat boyunca 1500 ° C‘de test edilir. Atmosfer, oksitleyici veya 
indirgenebilir. Test tamamlandıktan sonra, kaplar  aynı test 
koşulları altında malzemelerin doğrudan karşılaştırılması için 
bölümlendirilir. Sonuçlar tipik olarak öznel olarak değerlendirilir, 
ancak testte yer alan reaksiyonları incelemek için SEM ile daha 
fazla analiz edilebilir

DÖNER FIRIN CURUF TESTİ
Refrakter Betonlar  için daha sıkı bir test yöntemi, döner cüruf 
testidir (BS 1902: Bölüm 5.13: 1984). Bu testte, numuneler 
önceden belirlenmiş bir süre boyunca (genellikle 6 veya 12 
saat) sürekli olarak yenilenmiş yüksek sıcaklıklı cürufa maruz 
bırakılır. Bu test için numuneler, küçük bir döner fırın içine 
altıgen olarak yerleştirilmiş mandrel etrafında düzenlenebilen 
örneklere dökülür. Fırın, bir gaz yakıcı ile istenen sıcaklığa ısıtılır.

Bu durumda test numuneleri, 1550 ° C‘de test edilmeden 
önce 1000 ° C‘ye ısıtıldı. Laboratuarda tipik bir kupol cürufu 
sentezlendi ve test için kullanıldı. Bu cüruf reaksiyon ürünleri ile 
doygunluğu önlemek ve agresifliği korumak için 30 dakikalık 
aralıklarla fırına doldurulmuştur.Test toplam altı saat devam 
etti. Bu test için kullanılan cürufun kimyasal analizi aşağıdaki 
Tablo 3‘te gösterilmiştir.

Soğuduktan sonra fırın demonte edilir ve örnekler çıkarılır. 
Numuneler daha sonra aşınmış yüzün ortasına bölümlendirilir. 
Korozyon, ilk kalınlığa göre ortalama aşınma (kalınlık kaybı) ile 
ölçülür. Test sonuçları tipik olarak, 100‘lük bir derecelendirme 
indeksiyle bir standart haline getirilmektedir. Bu testte standart 
malzeme, geleneksel düşük çimentolu kaplama malzemesidir.

Döner fırın cüruf testi verileri Tablo 4‘te gösterilmiştir. Cüruf 
direnci, uzunluk boyunca 25 mm aralıklarla alınan ölçümlerle 
milimetrelik olarak aşınma ölçüldü. Sonuçlar, Tablo 4‘te 
gösterilmiştir. Sonuçlar, numune B‘ye bağlı sol gel bağla 
dökülen malzemenin, değerlendirilen tüm diğer numunelere 
kıyasla korozyona karşı üstün bir dirence sahip olduğunu 
göstermektedir. Örneklerin görüntüleri Şekil 9‘da gösterilmiştir.

Standard LCC
Iron / oxidising

Standard LCC
Iron / oxidising

Standard LCC
Iron / reducing

Standard LCC
Slag / reducing

Sol Bonded
Iron / oxidising

Sol Bonded
Slag / oxidising

Sol Bonded
Iron / reducing

Sol Bonded
Slag / reducing

Wt %
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2
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İNDÜKSİYON OCAK TESTİ
İndüksiyon ocak testi, numunelerin dinamik bir koşul altında 
test edilmesini sağlar. Bu testte, 25 mm x 25 mm x 150 mm 
uzunluğunda olan çubuklar bir çelik mile bağlanır ve belirli bir 
dönme hızında erimiş demir ve cüruf banyosunda dönmeye 
bırakılır. Cüruf , banyonun aşındırıcı kimyasını sabit tutmak için 
düzenli aralıklarla  yeniden doldurulur . Bu testin görüntüleri 
Şekil 10‘da gösterilmiştir.

Demir sıcaklığı,  Test tamamlanana kadar her 30 dakikada bir 
500 glık tipik kupol curuf ilaveleleri  ile 1575 ° C‘de (ortalama)   
tutuldu. 60 dakikalık bir test süresi 12-15 rpm‘lik bir dönme 
hızı ile erozyonu göstermek için yeterliydi. Testten sonra, 
numuneler yeniden ölçülür ve orijinal boyutlarla karşılaştırılır 
ve bir erozyon oranı hesaplanır.

Erozyon testi sonuçları aşağıdaki Tablo 5‘te gösterilmiştir. Cüruf 
bölgesi sonuçları, en iyi cüruf direncini sergileyen SOL GEL BAĞI 
2 karışımı ile döner cüruf testine benzer bir eğilim izlemektedir. 
Cüruf hattının altındaki korozyon, metal ile temas halinde SOL 
BAĞ 1 bileşimini tercih etti

Material Slag Line Metal Line

(mm/hr) (mm/hr)

STANDARD LCC 2.01 0.63

SOL BOND 1 1.28 0.37

SOL BOND 2 0.98 0.85

COMPETITIVE 
SOL BOND

3.14 1.25

Testten sonra korozyon test çubuklarının görüntüleri Şekil 
11‘de gösterilmektedir. SOL GEL 2‘nin çubukları daldırılmış 
alanda en az malzeme kaybını göstermektedir.

Average Wear
Normalised 
Wear

(mm) (LCC-100)

Sol Bonded 2 9.55 72

Sol Bonded 1 14.56 109

Low Cement 
Castable

13.35 100

Competitive Sol 
Bond

26.48 198

Tablo 4. Döner Fırın Cüruf Testi Verileri

Şekil 9. Döner Fırın Cüruf Testi Örnekleri

Şekil 10. Induksiyon ocağı testi

Tablo 5 . Erozyon Test Sonuçları
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Şekil 12. 12 günlük kampanya sonrası 
curuf ayırıcı

Şekil 13. Denemeden sonra 
precast şekli

Şekil 11 . Testden sonar İndüksiyon Ocak Numuneleri

Şekil 14. Yolluk kurutma

Şekil 15. Desulfirazosyon potasının üstünde kullanımda bulunan yolluk.

SAHA DOĞRULAMASI
Optimize edilmiş sol gel bağlı dökülebilir kompozisyon ABD‘de 
yüksek hacimli bir demir dökümhanesinde değerlendirildi. 
Birincisi, cüruf bölgesinde cüruf ayırıştırıcısı bulunan görevli 
malzeme ile birlikte bir prekast blok yerleştirilmiştir. Bu alan 
genellikle bir kampanya sırasında en yüksek yıpranmaya sahip 
olan yerdir.

Bu alanda 12 gün demir / cürufa maruz kalmanın ardından 
korozyon, tipik olarak cüruf hattında yaklaşık 100-120 mm 
malzeme kaybı görür. Sadece demir temasın olduğu cürufun 
altında çok az aşınma var. Prekast şekli deneyi, yerleşik 
malzeme ile malzeme kaybı açısından uygun bir karşılaştırma 
sergilemiştir. (Aşağıdaki şekiller 12 ve 13‘e bakınız). Sonuçlar 
bir şekilde sübjektif olarak alınırken, bu kampanyanın ardından 
kalınlıktaki azalma yaklaşık olarak 90 mm idi ve döküm 
malzemesinin normal cüruf korozyonu yaklaşık 100 mm‘de 
ölçüldü.

Bu uygulamadaki başarının ardından, döküm, demiri kupoldan 
desülfürizasyon potasına yönlendirmek için kullanılan küçük 
bir yollukta değerlendirilmiştir. Bu uygulama, potaya eklenen 
CaCO3 ve CaF2‘den yüksek termal stres ve korozyona eğilimliydi. 
Yolluk  daha önce yüksek bir alümina, SiC içeren ultra-düşük 

çimentolu bir dökme beton ile dökülmüştür. Performans, 
yolluğun çıkış ucundaki erozyona bağlı olarak başarısızlıkla 
yaklaşık 3 günlük kullanımla sınırlandırılmıştır.

Bu yolluk, sol bağlı dökülen tabla ile döküldüğünde, performans 
başlangıçta altı güne uzatıldı. Ardışık yolluklar periyodik temizlik 
ile 2 hafta boyunca kullanılmıştır. İlk denemenin yapıldığı sırada 
dökümhane, sifonun aralıklı olarak kullanılmasını gerektiren 
hem sfero ve hem de gri demiri dökmekteydi. Mevcut üretim,% 
100 sfero demir olarak değiştirildi; bu da, yollukların sürekli 
üretimden kesintiye uğramadan dayanmasını gerektiriyor. 
Kurutma sırasında ve hizmet sırasında yolluğun görüntüleri 
sırasıyla şekil 14 ve 15‘te gösterilmektedir.

CURUF AYIRICI
Prekast şekli için orijinal olarak kullanılan curuf separatörü, 
aynı zamanda, bir yüzeysel  tamirde sol gel bağlı döküm ile de 
dökülmüştür. Bu onarım, montajı kolaylaştırmak için aşınmış 
refrakterin üst tarafa doğru genişleyen konik bir şekilde 
tıraşlanmasını içerir. Temizlendikten sonra, cüruf separatöründe 
oluşan demir ve cüruf kanallarının şeklini oluşturmak için bir 
şablon eklenir. Beton Döşeme bu boşluğa vibrasyon ile dökülür 
i. Döküm yapıldıktan sonra, malzeme gelecek ve sonraki 30 
saat içinde bir brülör ile kurutulur.

25 mm

25 mm
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Cüruf ayırıcısı, kampanya için problemsiz  kullanıldı. Aşınma 
yaklaşık 75 mm‘de ölçülmüş olup, bu durum, yerleşik alçak 
beton kaplamaya kıyasla avantajlıdır. Ek avantajlar, kurulum 
kolaylığı ve standart LCC hızla kuruduklarında meydana 
gelebilecek parçalanma eksikliği idi. Soll yapıştırılmış beton bu 
uygulamanın talepleri için daha uygundur.

PÜSKÜRTME BETON 
Sol  bağlı betonlar , püskürtme beton tamiratları için 
mükemmel adaylardır. Kürleşme  mekanizması, püskürtme 
betonuna elverişlidir ve püskürtme nozulunda bir aktivatör 
eklenene kadar uzun bir çalışma süresi sağlar. Betonlar 
da hızlı bir şekilde karıştırılabilir ve nispeten küçük çaplı 
hortumlardan pompalanabilir. Saatte birkaç ton uygulama 
oranları elde edilebilir. Aktivatör eklendikten sonra ayarlanan 
özellikler, nispeten kalın bölümlerin çekilmesine izin verir. Daha 
sonra malzeme, üretime devam etmek için hızlı bir şekilde 
kurutulabilir ve önceden ısıtılabilir.

Kupolda, eritme bölgesi ve beton malzemelerinin erimiş demir 
ve cürufla temas ettiği yerler.  Püskürtme   aşınmış astarı 
onarmak için iyi bir tamir tekniğidir. Büyük kupolarda onarımı 
nispeten hızlı hale getiren tesisat ekipmanı kapasitesine bağlı 
olarak saatte 3 ila 10 ton arasında uygulama oranları elde 
edilebilir. Aralık 2016‘da günde 1000 ton erime kapasitesine 
sahip yüksek kapasiteli bir kupol ile püskürtme beton 

tamiratı tamamlanmıştır. Yaklaşık 200 mm kalınlığındaki bir 
alan, dökümhanenin diğer alanlarında kullanılan sol bağlı 
malzemenin püskürtme betonu kullanılarak onarılmıştır. 
Sol bağlı malzemeden 12 ton yaklaşık 4 saatte uygulandı. 
Fırın hemen  ısıtılmış olabilir. Her iki haftada bir denetimler 
gerçekleştirilmiş ve performans 5 haftalık başarılı bir kampanya 
ile daha önce kullanılmış malzemelerin performansını aşmıştır. 
Rakip malzemeyi kullanarak önceki kampanya ömrünün 
örneğini dahil et.
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BS 1902: Bölüm 5.13: 1984 - Refrakter malzemelerin test 
yöntemleri. Refrakter ve termal özellikler. Cürufla aşınmasına 
karşı direncin belirlenmesi (Yöntem 1902-513)

Şekil 16. Curuf separatöründe yüzeysel tamiri onarımının şeması

Şekil 18, Püskürtmeden önce kupol

Şekil 19. Uygulanan püskürtme betonu

Şekil 17. Curuf separatöründe yüzeysel tamiri onarımının şeması
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Silindir Gömleklerinin Santrifüj Dökümü için 
Yeni Boya Gereksinimleri
 Yazarlar: Tim Birch - Intl Marketing Manager Mould & Core / Jurgen Radstake - R&D Manager Coatings

GİRİŞ
Otomotiv uygulamaları için içten yanmalı motorların yıllık global üretim 
miktarı 87 milyon adet civarında olup, 53 milyondan fazla motor bloğu 
alüminyumdan üretiliyor. [1]. Alüminyum blokların yüzdesi son 10 yılda 
belirgin bir artış gösterdi ve şu anda piyasanın% 60‘ından fazlasını 
oluşturuyor. Gri dökme demirden alüminyuma hızlı geçiş, ağırlıklı olarak 
hafif malzemeler kullanarak yakıt tüketimini azaltılması enerji verimliliği 
ihtiyacı nedeniyle tetiklenmektedir;.
Alüminyum motor bloklarının çoğunluğu, alüminyum bloğun silindir 
alanını korumak ve pistonlar için uygun bir çalışma yüzeyi sağlamak için 
dökme demir (silindir gömleği) kullanmaktadır. Bu gömlekler tipik olarak 
santrifüj döküm işlemi kullanılarak üretilmektedir. (şekil 1).

Santrifüj döküm işleminde silindirik bir metal kalıp önce ısıtılır ve daha 
sonra yüksek hızda döndürülür. (tipik olarak 1400-1800 rpm‘de) Sıvı Metal 
kalıbın bir ucundan içeri doğru dökülür ve merkezcil kuvvetler, metali 
kalıp uzunluğu boyunca eşit olarak taşır ve böylece bir duvar kalınlığı 
oluşturur. Metal, döndürme devam ederken katılaşır ve dökümün iç 
yüzeyine doğru cüruf gibi daha hafif metal olmayan inklüzyonlar zorlanır, 
ardından talaş kaldırma işlemiyle uzaklaştırılabilir. Silindir gömlekleri 
üretimi için sıcak kalıp genellikle refrakter bir boya ile kaplanır. Bu boya, 
metal kalıp ve döküm arasında, ısı transferini yararlı bir şekilde etkilerken, 
kalıp sıvı metalden korunması, dökümün çıkarılması sırasında bir ayırma 
maddesi olarak hareket ederek ve dökümün yüzey dokusunu etkileyen 
bir bariyer sağlamaktadır. 

İçten yanmalı motor bloklarının üretimi için sayısız teknoloji ve silindir 
alanı içinde dayanıklı bir çalışma yüzeyi sağlamak için  seçenekler 
bulunmaktadır. Alüminyum bloklara odaklanarak; plazma püskürtme, 
hiperötektik AlSi‘nin bilenmesi ve lazer alaşımlanması gibi alternatif 
teknolojiler düşünülebilir. Bununla birlikte, bu teknolojilerin çoğu, 
premium uygulamalar dışında halen yaygın olarak benimsenmemektedir. 
Çoğu durumda, en uygun maliyetli çözüm [2], (heterojen) gri dökme 
demir silindir gömleği dahilindedir. Şekil 1. Santrifüj döküm makinesinin şeması ve güncel makine 

(Gibson Centritech Ltd. katkısıyla)

Molten Metal

Rotation
Metal Die

Rollers
Motor

Coating
Casting

Çoğu alüminyum motor bloğu, „kuru silindir gömleği“ olarak adlandırılan 
ve üç yoldan biriyle takılabilen parçaları içerir:
• Shrink-fit: Basınç altında içeri itilir. Blok başlangıçta deliği genişletmek 

üzere ısıtılır ve daha sonra silindirin etrafında daralır.
• Slip-fit: Hem blok hem de gömlek, yüksek toleranslara göre 

işlenerek, gömleğin minimum kuvvet ile içeri girmesine olanak tanır
• Cast-in: Gömlekler kalıp döküm makinesine yerleştirilir ve 

alüminyum dökülür (Şekil 2)

Her durumda, silindir gömleğinin motor bloğuyla olan etkileşimi tamamen 
fizikseldir ve bu nedenle metalik bir bağ yoktur. Bu, ara yüz boyunca ısı 
transferinin fiziksel kontağın bütünlüğüne bağlı olduğu anlamına gelir.

Devir

Boya Döküm

Silindirler

Metal Kalıp

Sıvı Metal

Motor
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Silindir ile motor bloğu arasındaki boşluklar, ısı iletkenliğinde ısı 
transferinde bir azalmaya yol açan yerel değişikliklere neden olacaktır. 
Tüm motor boyunca sıcaklık dağılımı gerçekleşecek ve bu bozulmaya, 
aşırı aşınmaya neden olacak ve ömrü kısaltacaktır.

Boşluk sorunu, aluminyum alçak basınçlı kalıp dökümü veya kum 
kalıplama ile üretildiğinde çok daha büyüktür. Döküm gömlekleri, 
yüksek basınçlı kalıp döküm yöntemi ile motor bloklarının üretimi için 
başarıyla kullanılabilir, ancak bu blok mimarisini yalnızca bir tasarım 
perspektifinden sınırlanan „açık güverte“ sınırlandırır.
Silindir ve alüminyum arasındaki fiziksel temas, motorun 
performansında önemli rol oynamasına rağmen, gri demir gömleğin 
ve alüminyum bloğun metalurjik özelliklerinin de optimize edilmesi çok 
önemlidir. Şekil 4, silindir ve alüminyum arasındaki fiziksel etkileşimin 
kesitini göstermektedir.

Silindir gömlek pazarındaki mevcut eğilim, tipik olarak düzenli 
pistonlar şeklindeki daha kontrollü bir tanıma sahip döküm yüzey 
kalitesini geliştirmektir (Şekil 5) Bu yapı, sıvı alüminyumun havanın 
sıkışması ve boşluk oluşmadan akması için daha iyi bir yüzey sağlar. 
Alüminyum piston gövde alanı ve döküm silindir gömleği arasında 
oluşan bileşke arayüz ile ilgilidir. Ana döküm yöntemlerinden herhangi 
biriyle iyi sonuçlar alınabilir ve bu gömleklerin kullanımı yüksek basınçlı 
kalıplama ve açık güverte tasarımı ile sınırlı değildir.

Silindir gömlekleri iki gruba ayrılabilir (şekil 3). Birinci grup, harici 
olarak işlenmiş gömleklerdir; bu gömlekler çoğunlukla shrink-fit ve 
slip-fit uygulamaları için kullanılır, ancak cast-in gömlek olarak da 
kullanılabilirler. İşlenmiş dış yüzey pürüzsüzden (shrink-fit ve slip-
fit için) işlenmiş bir spiral veya oluklara (cast-in için kullanılır) kadar 
değişebilir. İkinci grup döküm gömleklerdir; taleplere bağlı olarak 
dış yapı pürüzsüzden dokuluya değişebilir ve dökme işleminde 
kullanılırlar.

Döküm gömlek kullanmanın önemli bir maliyet avantajı vardır 
(diğer bir deyişle harici işleme maliyeti ortadan kalkar). Bununla 
birlikte kaba dökümlü bir ürünün yüzeyinin kendiliğinden rastgele 
oluşu, alüminyum silindirin deliği ile dökme demir gömleği arasında 
kötü arayüz temasına neden olabilir. Gömlek, motor bloğunda 
hızlı sabitlenmelidir ve özellikle çalışma sıcaklıklarında gömlek 
alüminyum tarafından sıkıştırılmalıdır. Gri demirin 11 x 10-6 K-1 
ve alüminyumun 23 x 10-6 K-1 termal katsayısı alüminyum motor 
bloğundaki gri demir gömleğin fiziksel dolaşımı, çalışma sırasında 
yanal veya radyal hareket sağlamaz. Zayıf ara yüz teması motorun 
ömrünü kısaltır. Ek olarak, ısı iletimi için arayüz teması önemlidir. 
Yakıt yakma işlemi sırasında oluşan ısı (gaz sıcaklığı 2000 ° C 
[3] ‚e kadar çıkabilir), silindir gömleğinden alüminyum bloğa 
aktarılmalıdır.

Şekil 2. Döküm gömlek teknolojisini gösteren motor

Şekil 3. Harici olarak işlenmiş gömlekler (pürüzsüz sol, oluklu orta) ve 
döküm gömlek (sağ)

Şekil 4. Bir alüminyum motor bloğundaki dökme silindir gömleğinin kritik 
parametreleri.

1. Silindir gömleğinin metalurjisi

2. Aluminyum motor bloğunun metalurjisi

3. Silindir gömleğinin ve alüminyumun fiziksel bağlanması

4 & 5. Silindir gömleği ve alüminyum arasında sıkışan hava miktarı

Şekil 5. Kaba silindir yüzeye kıyasla omurgalı tip döküm yüzeyi (alt)
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Boya formülasyonunu ve uygulama bilgisini, santrifüj döküm 
yöntemini kullanarak döküm gömlekleri gelişiminde, Foseco, alan 
başına spin sayısı ve ortalama yükseklik bakımından değişen bir 
dizi gömlek üretebilmiştir. Ek olarak, görünüşte „kurtlu“ olarak 
tanımlanan yeni bir silindir yüzeyi kategorisi geliştirildi (şekil 6).

Bu yeni yapının bir endüstri referansı olmadığı için, silindir 
gömleğinin alüminyum gövde ile bağlantısını tahmin etmek için 
STAR-Cast ile simülasyonlar yapıldı.
Simülasyonlar, mevcut ticari pürüzlü yapının, önemli hava cebi 
formasyonlarına sahip olabileceğini göstermektedir, Şekil 7‘de 
kırmızı ve turuncu noktalar olarak görülebilir (alt resimler).
“Kurtcuk” yapı, alüminyumun doku çevresinde daha etkin bir şekilde 
akmasını sağlar, bu da astar ve alüminyum arasında daha az hava 
boşluğuna neden olur.

Şekil 7. Alüminyumdan döküm gömleklerin hava cepleri (STAR-Cast ile 
simule edilmiştir)

Şekil 6. Yüzey dokusu olarak belirgin “kurtlu” desen

„Kurtlu“ görünümü üretmek için özel boya özellikleri ve uygulama 
teknikleri gereklidir. Foseco yeni bir boya  (SPUNCOTE * SP) ve bu 
gereksinimleri karşılayabilecek uygulama bilgisi geliştirdi.  Boyanın, 
sprey işlemi sırasında performansını arttıran, sıcak kalıp üzerinde 
kururken boyanın içindeki gerekli dokuyu (şekil 8) yaratan bir reolojik 
davranışı vardır. Ürünler, minimum çökelmeye ve reolojik olarak kararlı 
ve bakteriyel saldırıya dirençli olarak istikrarlı bir şekilde çalışırlar.
Buna ek olarak, SPUNCOTE SP, santrifüj döküm işlemine özgü 
aşağıdaki özelliklere sahiptir:

• Refrakter dolgu, sıvı demirin yüksek sıcaklığına karşı çok 
dirençlidir ve iyi izolasyon özelliklerine sahiptir.

• Boya, sıcak kalıp üzerine uygulandığında en iyi kurutma 
özelliklerine sahiptir, herhangi bir dökülme veya krater veya 
kabarcık oluşumu olmaksızın, döküm yüzeyinin lekelerden veya 
boya kalıntılarından arındırılmış olmasını sağlar.

• Silindir gömleklerinin kalıptan çıkarılması sırasında herhangi 
bir problemden kaçınmak için mükemmel serbest bırakma 
özellikleri sağlar. Serbest bırakma özellikleri yalnızca üretkenlik 
için değil aynı zamanda kalıp kullanım ömrünü uzatır.

• Boya kullanıma hazırdır, bu nedenle uygulama öncesi başka 
eklentiler (sabun gibi) gerekmemektedir.

BOYA UYGULAMA PARAMETRELERİ
Son kullanıcıların taleplerini karşılamak için döküm gömlekler 
çeşitli dış yapılarla üretilebilir. Dış yapı, boya tipi ve santrifüj 
döküm işleminde boya uygulama basamağı sırasında belirlenir. 
Bu doku, santrifüj döküm makinesinin farklı parametreleri ve 
ayarları, boya uygulaması ve boya özelliklerinden etkilenir.

Şekil 8. Bir kalıba uygulandıktan sonra SPUNCOTE SP

Kurtlu doku

Ticari doku
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Dış yüzey dokusunun belirlenmesinde kullanılan makine ve işlem 
parametreleri şunlardır:

•  Kalıbın dönüş hızı     
G-kuvvetlerinin kalıp yüzeyinde kaplama şekli üzerine büyük 
etkisi vardır ve bu nedenle dönüş hızındaki değişiklikler 
dokunun değişmesine neden olacaktır

•  Kalıbın sıcaklığı     
Boyanın kuruması kalıp sıcaklığından etkilenir ve kuruma 
hızı dokuyu etkiler. Dış yapıdaki tutarlılığı sağlamak için kalıp 
sıcaklığı kontrolü gereklidir. Ek olarak, kalıbın sıcaklığı, kalıbın 
ömrünün maksimize edilmesini sağlayan kritik bir seviyenin 
altında tutulmasını sağlamak için kontrol edilmelidir.

•  Lans ayarları       
Lans ayarları dış yapı için kritik öneme sahiptir. Çoğu santrifüj 
döküm makinesinde lans hızı, ters, çoklu veya tek geçişli 
püskürtme gibi birçok seçenek bulunur. Lans hızı istenilen boya 
miktarına ve kullanılan başlık tipine bağlı olacaktır. Genelde 
tek geçişli püskürtme, çok geçişli püskürtme (ileri ve geri) ile 
karşılaştırıldığında daha sabit bir yapı sağlayacaktır.

• Boya basıncı      
Boyanın nozul basıncı yalnızca uygulanan boya miktarını 
kontrol etmekle kalmaz aynı zamanda püskürtme açısını ve 
hızını belirler.

• Nozul       
Birçok çeşit nozul mevcuttur ve bunların her biri boya yapısını 
etkileyebilecek tipik bir püskürtme şekli ve püskürtme açısı 
sunacaktır.

ÖZET
Otomotiv pazarına silindir gömlekleri tedarikine yönelik 
talepler son on yılda önemli ölçüde arttı, en önemlisi, 
işlenmemiş gömlek kullanımı döküm gömlek teknolojisini 
kullanma eğiliminde arttı. Bu döküm teknolojisi, “kaba” 
bir yüzey kaplamasından “spines (dikensi)”, “mushrooms 
(mantarımsı)” ve “worms (kurtcuksu)” gibi daha belirgin ve 
tutarlı yüzey dokularına doğru ilerledi. Bu yapılar, dökme 
demir yüzeyi ve çevreleyen alüminyum motor bloğu 
arasında daha iyi bir fiziksel bağ oluşturmayı sağlar. Bu 
fiziksel bağ, gömleğin yerinde mekanik olarak kilitlemek 
için değil, aynı zamanda arayüz boyunca etkin termal 
transfer sağlamak için de gereklidir. Bu, motorun ömrünü 
kısaltan sıcak noktalar oluşmasını engeller. Simülasyonlar 
ve mikrografik incelemeler, “kaba” yüzey dokusu ile 
alüminyum ve dökme demir gömlekleri arasındaki hava 
sıkışmasının önemli olduğunu ve geliştirilmiş bir yüzey 
yapısına geçişin, hava sıkışmasını önemli ölçüde ortadan 
kaldırdığını göstermiştir. Bu aynı zamanda yer çekimi ve 
düşük basınçlı döküm gibi döküm işlemlerinin etkin bir 
şekilde kullanılmasını sağlar. Bu yeni yüzey dokularını 
sağlamak için SPUNCOTE SP serisi gibi yeni nesil boyalar 
gerekiyor. Otomotiv OEM’lerinin gelecekteki ihtiyaçlarını 
karşılayan tutarlı ve yüksek kalitede silindir gömlekleri 
sağlamak için bunlar kontrollü ve optimize edilmiş 
santrifüj döküm işlemi ile uygulanmalıdır.
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