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ÖZET 

Bu çalışmada, kardan mili uygulamalarında kullanılan kaynaklı bağlantıların mekanik özellikleri 

nanoindentasyon yöntemi kullanılarak belirlenmesi hedeflenmiştir. Farklı çelik malzemelerden 

üretilen kardan mili elemanlarından tüp çatal ve borunun kaynak bölgesinden alınan numunelerin 

mekanik özellikleri nanoindentasyon yöntemiyle incelenmiş ve kaynaklı bağlantının farklı 

bölgelerindeki elastisite modülü tespit edilmiştir. Kaynak dikişi boyunca 43 farklı noktadan sertlik 

değerleri tespit edilmiştir. Bu ölçüm sonuçları yardımıyla Berkovich Metodu kullanılarak borunun ısı 

tesiri altındaki bölgesinin (ITAB) elastisite modülü 397 GPa, kaynak dolgu malzemesi bölgesinin 

elastisite modülü 297 GPa ve tüp çatal ITAB bölgesinin elastisite modülü 331 GPa olarak 

hesaplanmıştır. Buna ek olarak kaynaklı bağlantı bölgesinde TS EN ISO 6507-1 standartına göre 

gerçekleştirilen Vickers sertlik taraması sonucunda en yüksek sertlik değeri tüp çatalın ITAB 

bölgesinde 462 HV1 olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elastisite modülü, gaz altı kaynağı, kardan mili, mekanik özellik, 

nanoindentasyon, sertlik 

ABSTRACT 

In this study, mechanical properties of welded joints used in cardan shaft applications were 

determined by nanoindentation method. The mechanical properties of the specimens taken from the 

weld zone of the tube yoke and the tube from the cardan shaft components produced from different 

steel materials were examined and determined by nanoindentation method. The hardness values were 

determined along the weld seam from 43 identation points. With the help of these measurement 

results, the modulus of elasticity of the heat affected zone (HAZ) region of the tube, the welding filler 

material and HAZ region of the tube yoke are calculated as 397, 297, 331 GPa by using the Berkovich 

method. In addition, According to the TS EN ISO 6507-1 standard the Vickers hardness test is 

performed in the welded connection area. And the highest hardness value is determined as 462 HV1 

in the HAZ region of the tube yoke. 

Key Words: Modulus of elasticity, metal active gas welding (MAG), cardan shaft, mechanical 

property, nanoindentation, hardness 
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1. GİRİŞ 

Birçok araştırmacı, gaz altı kaynağında kaynaklı bağlantıyı karakterize etmek amacıyla 

çalışma yapmıştır. Taylor ve arkadaşlarının 
[1]

 yaptığı çalışmada, ferrit ve martensit 

bileşenlerinin sertliğini ölçmek için, piyasada üretilen DP980 çift fazlı çelikler ile 

nanoindentasyon ölçümleri yapılmıştır. Mikro yapı tane boyutu, martensit hacim fraksiyonu 

ve kalan östenit içeriğini belirlemek için değerlendirilmiştir. Tane büyüklüğü mikro yapısal 

özellikleri, MVF östenit tutulan ve sertlik değerlendirildi ve ticari olarak üretilen sekiz adet 

DP980 çeliğinin makroskopik mekanik özellikleri ile olan korelasyonları değerlendirmek 

için kullanılmıştır. Nanoindentasyon sertlikleri ve kantitatif mikro yapısal ölçümler, çekme 

özellikleri ve delik genişleme testindeki performans ile ilişkilendirilmiş ve nanoindentasyon 

verilerine dayanan ortalama malzeme sertliği doğrudan Vickers sertlik ölçümleriyle 

ilişkilendirerek nanoindentasyon tekniğinin geleneksel sertlik ölçümleriyle tutarlı veri 

üretme kabiliyetini doğrulanmıştır.  

Pham ve arkadaşları 
[2]

, SS400 çelik kaynaklı mafsalın mikroyapılarının ve mekanik 

özelliklerinin incelenmesi için nanoindentasyon tekniğini kullanmıştır. Bu amaçla, nano-

indentasyon testleri, mikroyapı muayeneleri ve dekonvolüsyon tekniği ile istatistiksel 

analizler gerçekleştirilmiştir. Kaynak bölgesinde mevcut olan mikro-yapısal bileşimler, 

nano-indentasyon ve optik mikroskopi kullanılarak analiz edilmiştir. Nanoindentasyon, ana 

metal (BM), ısı etkilenen bölge (HAZ) ve kaynak metali (WM) dahil olmak üzere kaynak 

bölgesinin üç farklı yerinde gerçekleştirilmiş, belirlenen noktalar için elastik modül ve 

sertlik, nano-indentasyon sonuçlarından çıkarılmıştır. Mikroyapıların karakteristikleri olarak 

mekanik özellikleri göz önünde bulundurarak, Optik mikroskopi ve nano-indentasyon 

gözlemlerinden, nano-indentasyonun, mikro zaman bileşimlerinin ve kaynak bölgesinin üç 

farklı yerindeki çelikteki karşılık gelen hacim fraksiyonlarının doğrulanmasında kabul 

edilebilir olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, sonuçlar, çelikten ferrite bir mikro yapının mekanik 

olarak düşük ve yüksek sertlikte ferrit olmak üzere iki tipte karakterize edildiğini gösterdi.  

Bu çalışmada Hernandez ve arkadaşları 
[3]

 tarafından direnç nokta kaynağının hızlı ısıl 

döngülerine tabi tutulan çift fazlı bir çeliğin ana (baz) metali ve temperlenmiş bölge üzerinde 

nano-indentasyon sertliği çalışması gerçekleştirilmiştir. Nanosertlik sonuçları, ana metaldeki 

martensit ile karşılaştırıldığında temperlenmiş martensit için nano-ölçekli "yumuşama" 

meydana gelmiştir. Temperlenmiş martensit, ana metaldeki martensitik partiküllere nazaran 

nano sertlikte önemli bir düşüş ile sonuçlanmıştır. Parçalanan martensitin mikro ölçekte 

"ölçülen" yumuşatmanın başlıca katkısı olduğu bulunmuştur. Kritik HAZ altındaki ferritin 

nanosertlik değerlerinde de az miktarda bir azalma olduğu gözlemlenmiştir. 

Nanoindentasyon sonuçları, temperli martensitin yükleme aşamasında sürekli deformasyon 

gösterdiği sonucuna varılmıştır. Peşkersoy’a 
[4]

 ait doktora tezinde yapılan çalışmada, sağlıklı 

ve çürük diş dokuları ile klinikte kullanılan iki farklı estetik restoratif materyalin mekanik 

özelliklerinin nanoindentasyon yöntemi ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

Mekanik özelliklerin belirlenmesinde kullanılan geleneksel test yöntemlerinin 

standardizasyonunun sağlanma güçlüğüne bağlı bazı sınırlamalar nanoindentasyon 
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yöntemiyle diş dokuları ve dental materyallerin özelliklerinin daha net, tekrarlanabilir ve 

karşılaştırılabilir şekilde incelenmesiyle ortadan kaldırılmıştır. Nanoindentasyon test metodu 

kullanılarak, biyolojik dokuların ve sentetik malzemelerin mekanik özelliklerini nano 

düzeyde belirlemede uygulama kolaylığı sağlamıştır. Nanoindentasyon yöntemi ile diş 

dokularında oluşabilen yapısal değişikleri daha ayrıntılı görülebilme imkânı elde edilmiştir. 

Nanoindentasyon test yöntemi için 2 mm kalınlığında diskler şeklinde hazırlanarak örnekler 

5 gruba ayrılmıştır. Nanoindentasyon cihazında test edilmesiyle her bir örneğe ait gerilme, 

gerinim, sertlik, elastisite modülü, akma dayanımı, kırılma tokluğu ve elastik toparlanma 

değerleri ölçülmüştür.  

Gül’ün 
[5]

 yüksek lisans tezinde nanoindentasyon deneyi sonucu elde edilen kuvvet-yer (K-

Y) değiştirme eğrisi, deneyin simülasyonu ile elde edilmeye çalışılarak malzeme 

parametreleri belirlenmiştir. Bunun sonucunda daha karmaşık analizler için hem 

parametreler belirlenmiştir hem de program nanoindentasyon simülasyonu üzerinden 

hassasiyet bakımından kalibre edilmiştir. Çalışmada kontak mekaniği, nanoindentasyon da 

geçerli malzeme davranış kanunları ve derinlik hassasiyetli sertlik deneylerinde analitik veri 

islemesi yöntemleri incelenmiş ve deneysel çalışmalar üzerinde uygulaması yapılmıştır. 

Deneysel K-Y eğrilerinden yola çıkılarak, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak farklı 

davranış kanunları ile simülasyonlar yapılmış, Örnek malzemesi için plastisite parametreleri 

belirlenmiştir. Sonuç olarak, işlemsiz numune üzerinde, 3 boyutlu ideal Berkoviç uç ile 

lineer izotropik plastisite kanunu kullanılarak yapılan simülasyonlarda kullanılacak en uygun 

elastisite modülü değerleri belirlenmiştir. Sebestova ve arkadaşlarının
 [6]

 yapmış olduğu bu 

çalışmada, geleneksel füzyon kaynak yöntemlerine kıyasla birçok avantaja sahip olan yüksek 

güç yoğunluğuna sahip malzeme birleştirici bir teknoloji olan lazer kaynağı yapılan kaynak 

bölgelerinin sertlik değerleri tespit edilmiştir. Lazer kaynağında çok daha yüksek soğutma 

oranları mevcuttur ve bu nedenle farklı kaynak özellikleri beklenebilir. Özellikle darbeli bir 

lazer ile ince tabaka dikiş kaynağı, ışık etkisiyle hafif mikroskopik teknikler kullanarak 

gözlenemeyen çok küçük boyutlu kaynaklara neden olacağından mikro ve özellikle nano 

çekme tekniklerinin kullanılması, kaynaklı malzemenin mekanik özelliklerinin güvenilir bir 

şekilde ölçülmesi için uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

2.  NANOİNDENTASYON TEST METODU 

Nanoindentasyon, malzemenin mekanik özelliklerinin hasarsız tespit edilmesi için kullanılan 

bir yöntemdir. Elastisite modülünün tespiti için malzemeye kalıcı hasar vermeden ölçümler 

yapılmaktadır. Test edilecek malzemenin yüzeyine rijit ve deforme olmayacak bir batıcı uç 

belirli bir mekanik yük altında uygulanır. Bunun sonucunda Şekil 1’de görüldüğü gibi 

malzemenin karakteristik özelliği olan yük-batma derinliği eğrileri elde edilmektedir. 
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Şekil 1. Malzeme Davranışı 

[8]
  

Test sonucunda yük altında geometrik ölçüleri bilinen batıcı ucun oluşturduğu alan ölçülür. 

Şekil 2’ de verilen yük-yer değiştirme eğrisinin şekli elastisite modülünü vermektedir. Tablo 

1’ de farklı tipte indentasyon uçlarına dair özellikler verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Yük-Yer Değiştirme Eğrisi 
[7] 
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2.1 Berkovich Metodu İle Elastisite Modülünün Hesaplanması 

Şekil 3’te geometrik özellikleri yer alan Berkovich batıcı ucun denklemi Tablo 1’de yer 

almaktadır. Şekil 2’de gösterilen yük-yer değiştirme eğrisinden okunan kuvvet (P) ve yer 

değiştirme (h) değerleri Berkovich batıcı ucunun oluşturduğu alan (A) yardımıyla elastisite 

modülün hesaplanması için denklem (1-13)’den yararlanılır 
[7]

. 

 

Tablo 1. İndentasyon Uçların Geometrik Bağıntı ve Özellikleri 
[8]

 

Batıcı Uç İz Düşüm Alanı Yarım-Açı (θ) 
Koniklik 

Açısı (α) 

Kesme 

Katsayısı 

Geometri 

Düzeltme 

Katsayısı 

(β) 

Küre A ≈ π2Rhp N/A N/A 0,75 1 

Berkovich A = 3hp 
2
tan

2
θ 65,3° 70,2996° 0,75 1,034 

Vickers A = 4hp 
2
tan

2
θ 68° 70,32° 0,75 1,012 

Knoop 
A=2hp

2
tan

2
θ1

2
tan

2
θ

2 
θ1=86,25°, θ2=65° 77,64° 0,75 1,012 

Küp köşe A = 3hp
2
tan

2
θ 35,26° 42,28° 0,75 1,034 

Koni A ≈ πhp
2
tan

2
α α α 0,72 1 

 

 
Şekil 3. Berkovich Batıcı Uç Geometrisi 

[7]
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𝑃 =
2

𝜋
𝐸∗ℎ𝑒

2𝑡𝑎𝑛𝛼;                                                                                                                    (1)  

 ℎ = (
𝜋

2
−

𝑟

𝛼
) 𝑎𝑐𝑜𝑡𝛼′ 𝑟 ≤ 𝑎;                                                                                                   (2) 

 𝑟 = 0, ℎ = ℎ𝑒 için:  ℎ𝑒 =
𝜋

2
𝑎𝑐𝑜𝑡𝛼′ ;                                                                                     (3) 

𝑟 = 𝑎, ∶  ℎ = ℎ𝑎  için: ℎ𝑎 = (
𝜋

2
− 1) 𝑎𝑐𝑜𝑡𝛼′;                                                                        (4) 

ℎ𝑎 = (
𝜋−2

𝜋
) ℎ𝑒 ve ℎ𝑡 = ℎ𝑐 + ℎ𝑎;                                                                                           (5)    

ℎ𝑡 = ℎ𝑐 +
𝜋−2

𝜋
ℎ𝑒 ;                                                                                                                 (6) 

Denklem 1’den: 
𝑑𝑃

𝑑ℎ
= 2𝐸∗ 2

𝜋
ℎ𝑒𝑡𝑎𝑛𝛼′; 𝑃 =

1

2

𝑑𝑃

𝑑ℎ
ℎ𝑒;                                                               (7) 

ℎ𝑒 = 𝑃
2

𝑑𝑃/𝑑ℎ
;   (8)                             (8) 

ℎ𝑚𝑎𝑥 = ℎ𝑐 + [
2(𝜋−2)

𝜋
]

𝑃
𝑑𝑃

𝑑ℎ

;   (9)                                        (9) 

Ayrıca, hmax, Pmax ve
dP

dh
  değerleri ölçüldüğü için hchesaplanabilmektedir. 

Denklem (1) ve (7) yardımıyla; 

ℎ𝑒 =
2

𝜋
𝛼𝑡𝑎𝑛𝛼; (10) 

𝑑𝑃

𝑑ℎ
= 2𝐸∗ 2

𝜋

𝜋

2𝑒
𝛼; (11) 

𝑑𝑃

𝑑ℎ
= 2𝐸∗𝛼; (12) 

 𝐸∗ =
𝑑𝑃

𝑑ℎ

1

2

√𝜋

√𝐴
;   Elastisite modülü hesaplanabilir. (13)                                                                                                                          



 
X. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ 

BİLDİRİLER KİTABI 

7 
 

3. DENEYSEL ÇALIŞMA 

3.1 Malzeme Özellikleri 

Bu çalışmada, farklı tip çelik malzemelerden üretilmiş olan kardan mili elemanlarından tüp 

çatal (TY) ve dikişli borunun (TU) gaz altı kaynağı tekniği kullanılarak birleştirilmesi 

sonrasında ortaya çıkan kaynaklı bağlantının elastisite modülü nanoindentasyon metodu 

yardımıyla hesaplanmıştır. Bu parçaların kimyasal kompozisyonu boru için malzeme 1 ve 

tüp çatal için malzeme 2 olarak Tablo 2 ‘de belirtilmiştir. Kaynaklı bağlantının TS EN ISO 

6507-1 standartına göre gerçekleştirilen micro-Vickers sertlik testi sonucunda sertlik 

değerleri tespit edilmiştir. 
 

Tablo 2. Çelik Malzeme Kimyasal Kompozisyonu 

Malzeme kimyasal 

kompozisyonu 

C Si Mn Cr P S 

% 

Malzeme 1 0,17 0,25 1,20 0,02 0,019 0,007 

Malzeme 2 0,46 0,23 0,74 0,14 0,012 0,030 

 

3.2 Numune Hazırlanması 

Tüp çatal-boru kaynaklı bağlantı bölgesinden kesme cihazı kullanılarak alınan numunelerin 

Vickers sertlik testi ve nanoindentasyon işlemi öncesi için aşağıdaki adımlar izlenerek 

hazırlanan numuneler Şekil 4‘de verilmiştir. 

 Numune sırasıyla 120, 400, 600, 800, 1000, 1200 SiC zımparalar ile zımparalandı. 

 Her kademe geçişi arası numune su ile temizlenip akol ile kurutuldu. Zımpara 

kademeri arası numuneler 90° çevrilerek uygulanmıştır. 

 6 μm elmas pasta yardımıyla çuhada parlatıldı. İstenilen yüzey pürüzlülüğü elde 

edilene kadar işlem tekrarlandı. 

 Parlatma sonra numune su ile temizlenip alkol yardımıyla kurutuldu. 

 Nemden etkilenmeyecek şekilde numune paketlendi. 

 
Şekil 4. Nanoindentasyon test numunesi 
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3.3 Nanoindentasyon Testi 

Kaynaklı bağlantının elastisite modülünün nanoindentasyon metodu ile tespiti için Dokuz 

Eylül Üniversitesi Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi (EMUM) ‘inde 

bulunan, Şekil 5’de gösterilen IBIS DME Tools DS 95-50 cihazı kullanarak 

nanoindentasyon testi gerçekleştirilmiştir. 

 
Şekil 5. Nanoindentasyon Test Cihazı 

Kaynaklı bağlantı numuneleri boru-kaynak metali ve kaynak metali-tüp çatal olmak üzere iki 

bölgeye ayrılarak ölçüm noktaları belirlenmiştir. Kaynaklı bağlantı bölgelerinden 

nanoindentasyon testi için 1. bölgeden 19, 2. bölgeden 23 olmak üzere alınan ölçüm 

noktalarına Şekil 6‘da yer verilmiştir.   

 
Şekil 6. Nanoindentasyon Testi Ölçüm Noktaları 

Nanoindentasyon test parametreleri test kuvveti, iz arası mesafe bilgisi, ölçüm adedi ve 

toplam ölçüm alınan mesafe bilgisi Tablo 3’de verilmiştir. 
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Tablo 3. Nanoindentasyon test parametreleri 

 1.Bölge 2.Bölge 

Ölçüm Yerleri Boru – Kaynak Metali 
Kaynak Metali – 

Tüp Çatal 

Test Kuvveti 150 mN 150 mN 

İz arası mesafe 250 µm 250 µm 

Ölçüm adedi 20 iz 23 iz 

Toplam ölçüm mesafesi 5 mm 5,75 mm 

 

3.3.1 Nanoindentasyon Test Sonuçları 

Nanoindentasyon testi sonrasından bölge izlerinin tespit edebilmek için metal mikroskobuyla 

100X büyütme oranı ile alınan numune görüntüleri Şekil 7-8 ‘de yer almaktadır. 

 
Şekil 7. Boru-Kaynak Metali Bölgesinden Alınan İzlerin Mikroyapı Görüntüleri 

 

 
Şekil 8. Kaynak Metali-Tüp Çatal Bölgesinden Alınan İzlerin Mikroyapı Görüntüleri 
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Nanoindentasyon testi sonucunda kaynaklı bölgenin elastisite modülü değerleri Tablo 4’de 

özetlenmiştir. Şekil 9’da belirtildiği üzere, borunun ITAB bölgesinde kaynak metalinden 1 

mm uzaklıkta elastisite modülü 397 GPa olarak ölçülmüştür. Şekil 10’da belirtildiği üzere, 

tüp çatalda kaynak metaline en yakın noktada 331 GPa olarak ölçülmüştür. Kaynak 

metalinde ise 263 – 297 GPa elastisite modülü aralığında olduğu tespit edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Nanoindentasyon Testi 1. Bölge Elastisite Modülü Ölçüm Sonuçları 

 
Şekil 10. Nanoindentasyon Testi 2.Bölge Elastisite Modülü Ölçüm Sonuçları 
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Tablo 4.  Kaynaklı Bölgenin Nanoindentasyon Metodu ile Tespit Edilen Elastisite Modülü Değerleri 

 Elastisite Modülü, GPa 

 Maksimum Minimum Ortalama 

Boru ITAB 397 264 320 

Kaynak Dolgu Malzemesi 297 263 282 

Tüp Çatal ITAB 331 266 290 

 

3.4 Vickers Sertlik Taraması 

Vickers sertlik taraması TS EN ISO 6507-1 standardına göre gerçekleştirilmiş olup, test 

parametreleri Tablo 5‘de verilmiştir.  

Tablo 5. Vickers Sertlik Taraması Test Parametreleri 

Test Standardı TS EN ISO 6507-1 

Test Cihazı Zwick ZHV10 

Test Yükü / Uygulama Süresi 9,807 N / 10 sn 

Ölçü Skalası HV1 

Ölçüm Aralığı 0,5 mm 

 

3.4.1 Vickers Sertlik Taraması 

Şekil 11’de belirtildiği üzere, Vickers sertlik taraması sonucunda tüp çatal ITAB bölgesinde 

sertlik değeri 462 HV, boru ITAB bölgesinde 196 HV olarak ölçülmüştür. 

 
Şekil 11. Kaynaklı Bağlantı Bölgesi Vickers Sertlik Taraması Sonuçları 
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4. SONUÇLAR  

Kardan mili elemanlarından farklı tip malzemelerden üretilmiş olan tüp çatal ve borunun 

kaynaklı bağlantı bölgesinin mekanik özelliklerin tespiti için nanoindentasyon testi 

gerçekleştirilmiştir. Nanoindentasyon testi için kaynaklı bağlantıdan alınan 43 ölçüm 

noktasından yapılan ölçümler sonucu boru ITAB bölgesinin, tüp çatal ITAB bölgesinin ve 

kaynak dolgu malzemesinin elastisite modülü tespit edilmiştir. Elastisite modülünü 

hesaplanırken Berkovich metodundan faydalanılmıştır. Borunun ITAB bölgesinde 397 GPa, 

tüp çatal ITAB bölgesinde 331 GPa, kaynak metalinde ise 263 – 297 GPa aralığında olduğu 

tespit edilmiştir. Buna ek olarak, numuneler üzerinden yapılan Vickers sertlik taraması 

sonucunda tüp çatal ITAB bölgesindeki sertlik değeri 262 HV, boru ITAB bölgesinde 296 

HV olarak ölçülmüştür.  
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