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1. GİRİŞ

Günümüz teknolojisinde otomotiv ve savunma sana-
yiinde çok kullanılan dişlilerin ömrünü uzatmak için ısıl 
işlem uygulanmaktadır. Mevcut kullanılan sementasyon 
işlemi ile yüzeye C (karbon) difüze edilerek sertlik alması 
sağlanmaktadır. Geleneksel yöntem olarak bilinen at-
mosfer kontrollü kamaralı fırında yapılan sementasyon 

işleminde soğutma, yağda gerçekleşmektedir. Soğutma 
sırasında ısının bir kısmı ve ısıtma kısmındaki gaz karışı-
mın bir kısmı soğutma kısmına transfer olur. Taşınan gaz 
zehirli bir gaz olduğu için soğutma kısmındaki bacadan 
dışarı yakılarak atılır. Bu da hem insan sağlığına hem de 
çevreye zarar vermektedir [1]. Kamaralı fırınlar ayrıca 
yüksek enerji tüketimi nedeniyle de işlemin maliyetini 
arttırmaktadır. 
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2. DÜŞÜK BASINÇLI SEMENTASYON

Düşük basınçlı sementasyon (karbürizasyon) işlemi, ge-
leneksel sementasyon işlemine göre verimlilik açısından 
daha üstündür [2,3]. Uygulanacak Düşük Basınçlı Se-
mentasyon (DBS ) işlemi ile ortamdaki hava boşaltılarak 
işlem sonucunda kurumsuz ve kaliteli yüzey oluşturulur, 
homojen sert doku derinliğine imkân verilir [4,5]. Düşük 
basınçlı sementasyon yöntemi iç oksidasyonu azaltması, 
oluşan yeni tabakaların yüksek oranda aynı olması, yani 
tekrarlanabilirliğinin yüksek olması gibi avantajlarının 
yanında, işlem sonrasındaki boyutsal değişimin mini-
mum olduğu ürünler elde edilmesine olanak sağlamak-
tadır [6]. 

Düşük basınçlı sementasyon işleminden sonra yağda so-
ğutma işlemi de yapılabilmektedir. Ancak bu yöntemde 
de deformasyon söz konusu olmaktadır. Juri ve arkadaş-
ları gaz soğutma ile yaptıkları çalışmada, dişli parçaların 
sementasyonu ve deformasyonunun yağdaki soğutmaya 
göre çok daha küçük olduğunu tespit etmişlerdir [7]. Bu 
nedenle, bu çalışmada da düşük basınçlı sementasyon 
işleminden sonra gaz soğutma gerçekleştirilmiştir. DBS 
yöntemi ile yapılan işlemlerde; asetilen gazının sahip 
olduğu yüksek %C konsantrasyonu, taneler arası sıfır 
oksidasyon (temiz malzeme yüzeyi), yüksek kalite,  gü-
venilirlik, tekrarlanabilirlik, yüzeyde homojen sert doku 
derinliği, yüksek sıcaklıklarda işleme imkân verirken, iş-
lem sürelerinin kısalmasını sağlaması, ek işlem gerektir-

memesi, düşük deformasyon, yüksek aşınma ve yorulma 
mukavemeti sağlaması gibi avantajları bakımından gele-
neksel yönteme göre üstünlük sağlamaktadır.

Yüzeyde karbon zenginleştirmeyi amaçlayan düşük ba-
sınçlı sementasyon işlemi, asetilen gazı verme (“boost”) 
aşamalarını takip eden “difüzyon” adımlarından oluşan 
bir çevrim içermektedir. Bu esnada fırına belli süre ile 
karbon kaynağı olarak asetilen gazı verilmekte, verilen 
gazın çelik yüzeyinden absorblanması için belli süre di-
füzyon aşamasında beklenmekte ve daha sonra ortam-
daki gazı uzaklaştırmak için vakum uygulanmaktadır. Şe-
kil 1’den de görülebileceği gibi, bu üç basamaklı çevrim 
sayısı, gaz verme süresi, difüzyon süresi ya da fırın sıcak-
lığı değiştirilerek çeliğe çeşitli mekanik özellikler kazan-
dırılabilir. Bu konuda yapılmış pek çok patentli çalışma 
bulunmaktadır [8, 9,10].

DBS yöntemi aşağıdaki adımlardan meydana gelmekte-
dir: 

1- Çelik sementasyon sıcaklığına (östenit sıcaklığı) kadar 
ısıtılmakta ve çelikte homojen sıcaklık elde edilene kadar 
beklenmektedir.

2- Malzeme östenit fazdayken karbon miktarını arttır-
mak için karbonca zengin hidrokarbon gazı veya gazları 
vakum ortamında hesaplanan debide verilerek karbüri-
zasyon gerçekleştirilmektedir. Genel olarak karbonlama 
amacı ile asetilen (C2H2) gazı kullanılmaktadır. Hidrokar-
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Şekil 1.   Düşük Basınçlı Sementasyon İşlem Adımları
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deformasyonların oldukça büyük olduğu tespit edilmiş-
tir [12]. Dişli numunelerde düşük basınçlı sementasyon 
(termokimyasal işlemler), gaz ile soğutma ve temper-
leme sonrasında oluşabilecek deformasyonun miktarı-
nı tespit etmek için hem işlemden önce hem de sonra 
Koordinat Ölçme Makinesi (CMM4)’nde boyutsal kontrol 
yapılmıştır.

Literatür çalışmaları ile elde edilen bilgi birikimi sayesin-
de, sementasyon işleminin süresi, ısıtma süresi ve sıcak-
lığı, karbonlama süresi ve sıcaklığı, azot gazının basıncı, 
C konsantrasyonu, asetilen gazı besleme ve difüzyon 
süresi, soğutma süresi, dengeleme sıcaklığı belirlenerek 
vakum sementasyon fırınının çalışma parametreleri belir-
lenmiştir. Parametreler, işlem gören parçaların et kalınlığı 
ve kimyasal kompozisyonuna uygun belirlenerek uygu-
lanmıştır.

Çalışmalar sonucu; 

 İşlem süresi azaltılmıştır

 Oksidasyon engellenmiştir

 Deformasyon miktarı minimuma indirilmiştir

 Diş yanağı ve diş kökü arasında homojen sert doku 
derinliği elde edilmiştir

 3-5 mm kalınlığındaki hassas ve ince dişlilere de işlem 
yapılabilme yeteneği kazandırılmıştır.

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

3. 1 Malzeme ve Numune Seçimi

Vakum sementasyon ısıl işlem çalışmaları SAE/AISI 8620, 
SAE/AISI 5120, DIN 17CrNiMo6 çeliklerine firmamızda uy-
gulanabilmektedir.  Bu sayede hizmet vermiş olduğumuz 
makine, otomotiv, savunma sanayii ve havacılık sektör-
lerinde kullanılan ring dişli parçalarda en çok kullanılan 
sementasyon çelikleri araştırılmış ve çalışmalarda sektöre 
geniş alanda hizmet veren SAE/AISI 8620 çeliğinin kulla-
nılmasına karar verilmiştir. Kullanımına karar verilen SAE/
AISI 8620 çeliğinin Spektrolab marka OES spektrometre 
ile kimyasal analizi yapılarak malzeme doğrulaması ya-

bon olarak asetilen gazının tercih edilme sebebi, asetilen 
gazının katalitik olarak kolayca ayrışabilmesi ve asetilen-
de karbon yoğunluğunun fazla olmasıdır. Bu aşama “bo-
ost-difüzyon-vakum”, bir adım olarak adlandırılmaktadır. 

3- İkinci adım süresince yüzeyde toplanan karbonun iç-
lere difüzyonu ve kinetik reaksiyonların gerçekleşmesi 
için yeterli miktarda beklenilerek difüzyonun gerçekleş-
mesi sağlanmaktadır. Difüzyona etki eden faktörler, sı-
caklık, süre, karbon konsantrasyonu ve çeliğin kimyasal 
kompozisyonudur.

4- Sementasyon adımları, fırın ve malzeme parametreleri 
dikkate alınarak yinelenmektedir.

5- Sementasyon sonrası malzemenin sertleşmesi için 
(martenzit oluşturmak için) azot gazı ile soğutma işlemi 
yapılmaktadır [11]. 

Geleneksel atmosfer kontrollü fırınlarda gerçekleştirilen 
sementasyon sırasında dişli malzemelerde gözlenen en 
büyük sorun difüzyon sırasında, karbonun diş dibinde 
ve diş kökünde aynı hız ve seviyede difüze olmaması 
sonucu üniform sertlik elde edilememesidir. Bu da diş-
linin mukavemetinin düşük olmasına neden olmaktadır. 
Yapılan literatür araştırmalarında sementasyon işleminin 
vakumda uygulanması ve soğutma işleminin gaz ile ger-
çekleştirilmesi durumunda bu sorunun ortadan kalktığı 
görülmektedir [7]. 

Çalışmalarda, atmosfer kontrollü kamaralı fırında semen-
tasyon işlem süresi ile vakum ortamında düşük basınçlı 
sementasyon işlem süresi karşılaştırılmıştır. Düşük ba-
sınçlı sementasyonda ısıtma süresi, işlem görecek mal-
zemenin et kalınlığı, işlem görecek çeliğin kimyasal kom-
pozisyonu, yüzey sertliği ve sert doku derinliği değerleri, 
mikro yapı incelemeleri, karbonlama süresi, karbonlama 
sıcaklığı, karbon oranı, dengeleme sıcaklığı, soğutma hızı, 
deformasyon miktarı belirleme çalışmaları disk numune-
lerde ön denemeleri yapılıp, uygun sonuçlar veren işlem 
parametreleri farklı diş boyutuna sahip dişli numunelere 
uygulanmıştır.

Dişlilere özellikle ince kesitli dişlilere atmosfer kontrolü 
fırınlarda uygulanan sementasyon işlemlerinde boyutsal 

4 “Coordinate Measuring Machine”
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pılmıştır. Isıl işlem ile kazandırılacak mekanik değerleri 
doğrulayabilmek için Emcotest sertlik ölçme cihazında 
ısıl işlemsiz (ham) malzemeye 1 kgf (HV1) yük uygula-
narak 27 HRC sertlik değeri bulunmuştur. SAE/AISI 8620 
malzemeli numunenin Tablo 1’de kimyasal kompozisyon 
analizi sonucu verilmiştir.

Tablo 1. 8620 Çeliğinin Kimyasal Kompozisyonu

C Si Mn P S Cr Mo Ni

0,21 0,25 0,78 0,02 0,03 0,5 0,22 0,53

3.2 Düşük Basınçlı Sementasyon Yönteminde Farklı Sıcak-
lıklarda Uygulanan İşlem Parametreleri

Düşük (920°C) ve yüksek sıcaklıklarda (980°C) uygulanan 
sementasyon basamakları ile parçalardaki yüzey sertliği, 
sert doku derinliği, deformasyon miktarı, içyapı görüntü-
lerindeki değişimler incelenmiştir. Düşük basınçlı semen-
tasyon yönteminde, fırın işlem adımları Şekil 2’de, uygu-
lanan işlem parametreleri Tablo 2’de verilmiştir.

Parametreler Düşük Basınçlı Sementasyon

Vakum Değeri 1x10-1 mbar

Karbonlama Sıcaklığı 920°C ve 980°C 

Karbonlama Gazı C2H2 (Asetilen)

Asetilen Debisi 1427 l/saat

Karbürleme ve Difüzyon Basıncı 12 mbar

Karbürleme süresi 34 dakika

Difüzyon süresi A 34 dakika

Difüzyon süresi B 60 dakika

Soğutma Şekli, Sıcaklığı ve Basıncı N2, 13bar

Meneviş Sıcaklığı ve Süresi 170-180°C, 90 dakika

Toplam İşlem Süresi 300 dakika

Tablo 2. 920°C ve 980°C DBS Numunelerine Ait İşlem 
Parametreleri

 

 

 

Şekil 2.  Düşük Basınçlı Sementasyon Yönteminde Fırın İşlem Adımları
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3. 3 Uygulanan Mekanik ve Metalografik Testler

Parçaların yüzey sertlik değerlerini ölçmek için yüzey 
sertliği, tokluk özelliğini tespit etmek için çekirdek sert-
liği ölçülmüştür. Sertlik ölçümü kalite kontrol laboratu-
varımızda bulunan Emcotest vickers sertlik ölçüm cihazı 
ile gerçekleştirilmiştir. Yüzey ve çekirdek ölçümleri 1kgf 
(HV1) yük uygulanarak ölçülmüştür. Sert doku derinliği 
ölçümleri de 1 kgf (HV1) yük uygulanarak, 550 HV’ye göre 
belirlenmiştir. 

Numuneler, içyapı incelemeleri için önce farklı boyutlar-
da (320-1200 µm) SiC zımpara kağıtları ile temizlenmiş, 
1 µm monokristalin elmas süspansiyon ile parlatılmıştır. 
Sonra %3 nital çözelti ile dağlanarak hazırlanmıştır.

Mikroyapı görüntüleri kalite kontrol laboratuvarımızda 
bulunan Leica DM 2700 marka optik mikroskopta alın-
mıştır. Aşınma testleri UTS TRIBOMETER T10/20 marka 
cihazda, 120 devir/dakika dönme hızında ve toplam test 
süresi 90 dakika (10800 tur) olacak şekilde yağlamasız 
(kuru kayma) olarak gerçekleştirilmiştir. Parçanın teknik 
resim toleranslarına girip girmediğini tespit ederek de-
formasyon miktarını belirlemek için Brown & Sharpe, Dea 
Mistral marka CMM ile ölçüm yapılmıştır.

Şekil 3.  920°C ve 980°C DBS Yöntemlerine Ait Sertlik Ölçüm Sonuçları

4. SONUÇLAR 
Isıl işlemi tamamlanan parçaların yüzey sertlik değerlerini 
ölçmek için yüzey sertliği, tokluk özelliğini tespit etmek 
için çekirdek sertliği, karbon difüzyon miktarını tespit 
etmek için sert doku derinliği, parçanın teknik resim to-
leranslarına girip girmediğini tespit ederek deformasyon 
miktarını belirlemek için CMM ölçümleri, yüzey sertliğini 
ve çalışma şartlarında dayanımını tespit etmek için aşın-
ma testi yapılmıştır.

4.1 Yüzey sertliği ve Sert Doku Derinliği
 Sertlik ölçüm sonuçları, sıcaklık artışı ile sert doku de-

rinliğinde artış olduğunu kanıtlamıştır. 

 920°C’de sert doku derinliği 0,401 mm iken 980°C’de bu 
değer neredeyse iki katına çıkarak 0,798 mm derinliğe 
ulaşmıştır (Tablo 3).

Yüzey Sertliği 
(HV1)

Sert Doku Derinliği 
(mm)

920°C 720 0,401

980°C 717 0,798

Tablo 3. 920°C ve 980°C DBS Numunelerine Ait İşlem 
Parametreleri
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 Şekil 4. a) 920°C DBS 50x Büyütme Sementasyon Bölgesi, b) 920°C DBS 100x Büyütme Sementasyon Bölgesi, 
c) 920°C DBS 500x Büyütme Sementasyon Bölgesi, d) 980°C DBS 50x Büyütme Sementasyon Bölgesi, e) 
980°C DBS 100x Büyütme Sementasyon Bölgesi, f ) 980°C DBS 500x Büyütme Sementasyon Bölgesi Mikroyapı 
Görüntüsü

	 Artan sıcaklık ile difüzyon hızı ve kafes yapısındaki boş-
luk artmış bu da karbonun çeliğin içerisine difüzyonu-
nu arttırmıştır. Bu nedenle 60°C’lik bir sıcaklık artışı ile 
sert doku derinliği yaklaşık olarak %100 artmıştır.

4.2 İç Yapı Görüntüleri

4.2.1 Sementasyon Bölgesi İç Yapı Görüntüleri

	 Sertlik ölçüm sonucunda elde edilen sert doku de-
rinliğindeki artış mikroyapı görüntülerinde de açıkça 
görülmüştür. 

		 Sıcaklık artışı ile difüzyon hızı artmış ve daha fazla kar-
bonun parça içerisine difüzyonu sağlanmıştır. Böylece 
daha yüksek sert doku derinliği elde edilmiştir. 

		Martenzitin mikroyapıda göründüğü derinlik, sıcaklık 
artışı ile artmıştır.

	 980°C’de parça yüzeyine daha çok karbonun nüfuz 
etmesi diğer tüm koşulların aynı olduğu numunede, 
yüzeyde karbon oranının daha fazla olmasına neden 
olmaktadır.

4.2.2 Çekirdek Bölgesi İç Yapı Görüntüleri

	 Çekirdek sertlik sonuçları ise aynı çıkmıştır. Bu-
nun nedeni sementasyondan etkilenmeyen böl-
gede aynı tür malzemede aynı boyutlarda ve aynı 
fırın koşulunda çalışılmasıdır. 

	 Çekirdeğin mikroyapısı ferritik ve beynitik özellik 
göstermiştir.

4.3 Aşınma Testi

	 Artan sıcaklık ile malzemenin aşınma hızında artış tes-
pit edilmiştir. Ancak sementasyon parçalarının aşınma 
davranışlarının birbirine yakın çıkması dikkat çekmiş-
tir (Tablo 4).

 Artan sıcaklık ile sert doku derinliğinde artış görül-
müştür. 980°C DBS numunelerin daha yavaş aşın-
ması beklenirken daha hızlı aşınmıştır. Bu durum 
yüzeyde bulunan kalıntı östenitin fazla olması ile 
açıklanabilir.
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4.4 CMM Ölçümleri

Parçalar sementasyon işlemi öncesi numaralandırılmış ve 
980°’de düşük basınçlı sementasyon işlemi yapılan çem-
ber dişlilerin ovallikleri ölçülmüştür (Tablo 5). Şekil 7'de 
görülebileceği gibi 1 ve 5 numaralı numuneler fırına ya-

tay olarak 2,3 ve 4 numaralı numuneler ise dikey olarak 
yerleştirilmiştir.

	 Fırına yatay konumda yerleştirilen numunelerde en az 
deformasyon gözlenirken askı konumunda yerleştiri-
len numunelerde en fazla deformasyon görülmüştür. 

Numune Aşınma İz Çapı 
(mm)

Test Öncesi 
Ağırlık (g)

Test sonrası 
Ağırlık (g)

Aşınma Kaybı 
(mg)

Test Mesafesi 
(m)

Aşınma Hızı 
(g/m)*106

DBS/920°C-1 18,3 56,3488 56,344 4,8 619,2 7,8

DBS/920°C-2 25 56,344 56,3382 5,8 848,2 6,8

DBS/920°C-Ort 7,2

DBS/980°C-1 25,5 52,9397 52,9312 8,5 865,2 9,8

DBS/980°C-2 19,5 52,9312 52,9261 5,1 661,6 7,7

DBS/980°C-Ort 8,9

Ortalama aşınma hızı değerleri toplam aşınma kaybının toplam kayma mesafesine bölünmesiyle elde edilmiştir.

Tablo 4. 920°C ve 980°C DBS Yöntemlerine Ait Aşınma Testi Sonucu

 

 Şekil 5.  g) 920°C DBS 100x Büyütme Çekirdek Bölgesi, h) 920°C DBS 200x Büyütme Çekirdek Bölgesi, i) 
920°C DBS 500x Büyütme Çekirdek Bölgesi, j) 980°C DBS 100x Büyütme Çekirdek Bölgesi, k) 980°C DBS 200x 
Büyütme Çekirdek Bölgesi, l) 980°C DBS 500x Büyütme Çekirdek Bölgesi Mikroyapı Görüntüsü
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 En fazla deformasyon olan Numune 3’ te deformas-
yon %0,026’ dır. Bu deformasyon değeri tolere edile-
bilebilir bir dereceye sahiptir. 

5. DEĞERLENDİRME 
Yapılan çalışma sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edil-
miştir:

 

 
Şekil 7. Çember Dişli Numunelerinin Ovallik Derecelerinin 
Karşılaştırması

Numuneler
Yumuşak Ölçüm 

(mm)
Sert Ölçüm

(mm)
Ovallik 

Derecesi

1 80.536 80.413 0,001

2 80.539 80.408 0,007

3 80.518 80.392 0,026

4 80.530 80.420 0,012

5 80.524 80.414 0,005

Tablo 5. Çember Dişli Numunelerinin Ovallik Derecelerinin 
Ölçüm Sonuçları

 

 Şekil 6. Aşınma Testleri Sonrası Numune Yüzeylerinde Oluşan Aşınma İzlerinden Kesitler (solda) ve Karşı Malzeme 
Al2O3 Bilye Temas Yüzeylerinin (sağda) Optik Görüntüleri (50x)  a) 920°C DBS, b) 980°C DBS.
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 Artan sıcaklık ile karbon difüzyon hızı artmış, böylece 
aynı fırın atmosferinde (vakum ortamı) daha fazla C 
difüzyonu ile sert doku derinliği neredeyse %100 art-
mıştır. Böylece daha yüksek sıcaklıkta istenilen özel-
liklerin değiştiği gözlemlenmiştir. 

 Sert doku derinliğinin proje hedefinin çok üzerinde 
olmasından dolayı (min. 0,6 mm ve hedef %20 sert 
doku derinliği artışı), DBS yönteminde parametreler-
de değişikliğe gidilme gerekliliği doğmuştur.

 	Bunlardan ilki sıcaklığın azaltılmasıdır. Azalan sı-
caklık ile sert doku derinliği azalırken, yapıda 
oluşan kalan östenit miktarı azaltılarak parça yü-
zeyinin daha sert ve aşınmaya daha dayanıklı hale 
gelmesi sağlanmıştır. Ancak, DBS yönteminin ge-
leneksel atmosfer kontrollu sementasyon yönte-
mine göre üstün yanı, yüksek sıcaklıklarda çalışı-
larak proses süresinin kısaltılmasını sağlamaktır. 
Bu nedenle sıcaklığın düşürülmesinin daha eko-
nomik sonuçlar sunmadığı görülmüştür.

	 	 Bir başka olasılık ise işlem süresinde kısalmaya gi-
dilmesidir. Bunun için çevrim sayısı azaltılıp daha 
kısa süreli karbonlama yapılarak yapıda C’un azal-
tılması sağlanmıştır. Böylece kalıntı östenit mikta-
rı azaltılarak yüzey dayanımı ve aşınma dayancı 
arttırılmıştır. Ayrıca kısalan işlem süresi ile işlem 
kapasitesi arttırılmıştır.

 	 Fırın sıcaklığının daha çok arttırılması ile proses 
süresinin daha da kısalması sağlanmıştır. 
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