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METALİK MALZEMELERDE HASAR 
OLUŞUMU*

Kerim Işık 1

1. GİRİŞ
Metal şekillendirme işlemlerinde, malzemenin yük taşıma 
kapasitesindeki azalma ve akabinde malzeme kırıklarının 
meydana gelme nedenleri, malzeme içerisindeki boşluk 
oluşumları ve bunların birbirleri ile etkileşimleri ile ilgili-
dir. Bir malzemenin mikro yapısı, başlangıç durumunda 
birden fazla faz, yabancı madde veya bazı öncü boşluklar 
içerebilir. Malzemenin şekillendirilmesi sırasında bu mik-
ro yapı elemanlarının içindeki ya da çevrelerindeki boş-
luk miktarını etkileyen mikro mekanik olaylar meydana 
gelir. Bunlar yeni boşlukların meydana gelmesi, var olan 
boşlukların genişlemesi ve son olarak boşlukların birbir-
leri ile birleşmesi şeklinde sınıflandırılabilir. Sonunda iş 
parçasında bir kırılma ile sonuçlanır. Bu mikro hasarların 
varlığı, şekillendirme sırasında nihai kırılmaya kadar olan 
malzeme davranışını etkiler. Yükleme tipine ve malzeme 
şekillendirme davranışına bağlı olarak iki tip kırılma göz-
lenebilir. Bunlar çekme kırılması (açılma) ve kesme kırıl-
masıdır. Kırılma bölgesinde ya baskın olarak bunlardan 
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miştir.
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biri ya da bu kırılma tiplerinin karışımı gözlemlenir. Kes-
me kırılması, kırığın ilerleme düzlemi ile referans alınan 
malzeme düzlemi (örneğin sac levhanın yüzeyi) arasında-
ki bağlantıya göre ayrıca iki gruba ayrılabilir. Bunlar düz-
lem içi ve düzlem dışı kesme kırıklarıdır. Bu kırılma tipleri, 
kırılma mekaniğindeki mod I (çekme modunda kırılma), 
mod II (düzlem içi kesme modunda kırılma) ve mod III 
(düzlem dışı kesme, makaslama modunda kırılma) kırıl-
ma tiplerine karşılık gelir.

2. METAL ŞEKİLLENDİRMEDE HASAR ÇEŞİTLERİ 
Şekillenebilirlik genel olarak, iş parçasında istenen şekil-
lendirmeye herhangi bir kesinti olmadan ulaşmanın bir 
ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Nihai hasar, malzeme 
bütünlüğünün bir makro kırılma şeklinde ayrılması olarak 
tanımlansa da, plastik kararsızlık nedeniyle oluşan boyun 
verme, yüzey pürüzlülüğü (dalgalanmalar) veya mikro 
çatlaklar gibi işleme bağlı öncül veya ara hasar tipleri de 
ortaya çıkabilir. Şekillendirme işleminin ve hedeflenen 
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nihai ürünün özellikleri, uygulanan şekillendirme operas-
yonu için kritik hasar tipini tanımlar. Şekil 1, sac ve kütle 
metal şekillendirme işlemleri için tipik hasar tiplerini ve 
örneklerini göstermektedir. Sac metal şekillendirmede, 
gerinimin bölgesel aşırı artması (plastik kararsızlık) (Şekil 
1a), parçanın bu kısımlarında bölgesel incelme ve buna 
bağlı olarak yük taşıma kapasitesinin azalması ile sonuç-
lanır. Malzeme sürekliliğinde bozulma (kırılma) (Şekil 1b), 
bu tür bir bölgesel gerinimin artmasının akabinde ya da 
doğrudan gözlemlenebilir. Nihayetinde yük taşıma ka-
pasitesinin kaybolmasına neden olur. Kütle (yığın) şekil-
lendirme işlemlerinde, gerinimin kritik şekilde bölgesel 
artması nadiren gözlenebilir. Kütle şekillendirme işlem-
leri için başlıca hasar tipleri, yüzeyden başlayan (örneğin 
dövme (şişirme) işlemi yüzey kırıkları, Şekil 1c) ve iç kısım-
da oluşan kırıklardır (örneğin sıkma (ekstrüzyon) işlemin-
de Chevron kırıkları, Şekil 1d).

3. KIRILMA ÖNCESİ PLASTİK KARARSIZLIK (GERİNİMİN 
BÖLGESEL AŞIRI ARTMASI)
Genel olarak, sac ve kütle metal şekillendirmede gözle-
nen hasar tipleri benzerdir. Bununla birlikte, bu hasar tip-
lerinin oluşumu ve gözlenme sıklıkları, her şekillendirme 
işlemi için farklılık göstermektedir. Plastik şekillendirme 
sırasındaki malzeme davranışı üzerine yapılan deneysel 
araştırmalar, plastik şekillendirmeye bağlı pekleşme ile 
malzeme bozulmalarından kaynaklanan yumuşama ve 
malzeme içindeki hasarlar arasında bir rekabet olduğunu 
göstermektedir. Malzemenin pekleşme etkisi yumuşama-
ya kıyasla daha baskın olduğu sürece, plastik kararsızlık 
(boyun verme) başlayamaz. Kütle şekillendirme işlemleri 
arasında, boyun verme işlemi yalnızca çekme sırasında 
gözlenebilir [2]. Geleneksel sac şekillendirme işlemlerin-

de boyun verme, kütle şekillendirme işlemlerinden daha 
kritiktir. Sac şekillendirme işlemleri sırasında plastik ka-
rarsızlığın (boyun verme) başlangıcını tahmin etmek için 
analitik veya deneysel olarak elde edilen şekillendirme 
sınır eğrileri kullanılır.

3.1 Şekillendirme Sınır Eğrilerinin Deneysel Olarak Elde 
Edilmesi
Boyun verme noktasını sınır kabul eden şekillendirme sı-
nır eğrileri, gerinimin bölgesel aşırı arttığı şekillendirme 
noktalarının (plastik kararsızlık) tanımlanmasına dayanır. 
Özellikle sac levhalarda bu eğriler, eksenleri düzlem içi 
gerinimlerinden oluşan koordinat düzlemlerinde çizilir.

Bu konuda Keeler'in öncü çalışması (1961), sac düzlemin-
deki her iki ana asal gerinme artışının (dε1 ve dε2) pozi-
tif olduğu (de2 /de1>0 ) şekillendirme işlemleri için sınır 
eğrisini tanıtmıştır. Goodwin (1968), gerinim artışlarının 
farklı işaretlere sahip olduğu durumlar (de2 /de1<0) için 
deneysel gözlemleri ekleyerek şekillendirme sınır eğrisini 
tamamladı. Günümüzde sık kullanılan deneysel yöntem, 
Nakajima ve diğerleri (1968)’in çalışmalarından kaynak-
lanmaktadır. Bu çalışmada, derin kap çekme işlemi yarım 
küre şeklinde bir zımba, süzdürme çubukları ve sac me-
tal tutucu ile gerçekleştirilir. Farklı gerinme koşulları elde 
etmek amacıyla farklı başlangıç sac geometrileri kullanıl-
mıştır. Bu sac levhalar dikdörtgendir ve farklı genişliklere 
sahiptir. Hasek (1978) benzer deney ekipmanını farklı sac 
levha geometrileri ile kullanmıştır. Bu levhalar dairesel 
kesilmiş levhadan yine farklı yarıçaplara sahip dairesel 
parçaların çıkartılması ile oluşur (Şekil  2). Şekillendirme 
sınır eğrilerinin bulunması için tanımlanan ISO standardı 
(ISO 12004-2), Hasek testlerine benzer örnek geometrile-
rinin kullanılmasını önerir.

Öncü çalışmalar, örnek parça üzerindeki gerinim da-
ğılımını bulmak amacıyla parça üzerine eşit aralıklarla 

 

 
Şekil 1. Sac Ve Kütle Metal Şekillendirme İşlemlerinde Görülen Tipik 
Hasarlar a) gerinimin Bölgesel Aşırı Artması (plastik kararsızlık), b) 
Kırık, c) Yüzey Kırığı [1]

 

 
Şekil 2. Şekillendirme Sınır Eğrilerinin Bulunmasında Kullanılan, 
Deney Sonrası Parçalar [3]
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işaretlenen dairesel noktacıkları kullanır. Bu noktacıkla-
rın eksenlerindeki değişimler, parçanın o bölgesindeki 
gerinimin bulunmasını sağlar. Günümüzde kullanılan 
optik ölçüm sistemleri, deney sırasında parça üzerinde-
ki gerilimin doğrudan ölçülmesini sağlar. Her iki ölçüm 
yöntemimde de, bölgesel gerinim artışının (plastik ka-
rarsızlık) başlangıç değerinin ölçülmesi, bu gerinim artış 
bölgesinin birkaç mikrometre kalınlığındaki çok ince bir 
şerit halinde gerçekleşmesinden dolayı zordur. Bu amaç-
la, ISO 12004-2'de, şekillendirme bölgesi etrafındaki son 
gerinme dağılımı dikkate alınır. Nihai kırık bölgesi etra-
fında ölçülen gerinimler, en yüksek gerinim değeri kırık 
etrafında olacak şekilde bir çan eğrisi oluşturur (Şekil 3a). 
Kırılma bölgesindeki gerinmenin, boyun verme (plastik 
kararsızlık) başlangıcı için bir eşik olduğu varsayıldığında, 
sınırlayıcı gerinme değeri, elde edilen gerinim eğrisinin 
maksimum noktası (Şekil 3a'da bir üçgenle işaretlenmiş) 
olarak hesaplanır.

Volk ve Hora (2011), şekillendirme sınır eğrisinin tanım-
lanması için zamana bağlı bir belirleme yöntemi geliştir-
miştir. Bu yöntemde optik ölçüm sistemleri ile parçadaki 
gerinim dağılımı deney esnasında ölçülür. Gerinimin böl-
gesel aşırı arttığı kısımdaki en kritik noktaların incelme 
oranları incelenir. İncelme oranı plastik kararsızlığa kadar 
olağan bir şekillendirme aşaması gösterir. Plastik kararsız-
lık başladığında, incelme hızında ani bir artış olur (Şekil 
3b). Bu eğrinin ön ve son bölümlerinden gecen doğru-
ların kesiştiği nokta, boyun vermenin başlangıcı olarak 
kabul edilir (Şekil 3b'de üçgenle işaretlenmiştir).

Kırılma nedeniyle oluşabilecek hasarlar, malzeme özel-
liklerine ve yükleme koşullarına bağlı olarak yukarıda 
belirtilen plastik kararsızlığı takip edebilir. Yüklemenin 
zamansal ve etki özelliklerine bağlı olarak, üç çeşit kırık 
tipi hasar gözlenebilir. Bunlar, aşırı yük, metal yorgunlu-
ğu ve sürünme nedeniyle meydana gelen hasarlardır. Bu 
hasar tiplerinde sünek malzemeler için kırılmaya neden 
olan mikro olaylar, malzeme içerisindeki mikro boşluk ve 
kırıkların birbirleriyle etkileşimleridir. Bölgesel gerinim 
kararsızlığı (boyun verme) ve boşluk olayları aynı anda ya 
da birbirini takip edecek şekilde gerçekleşen olaylardır. 
Genel olarak bölgesel gerinim artmasından sonra baskın 
bir boşluk hacim artışı meydana gelir.

3.2 Malzeme İçi (Mikro) Boşluk Olayları 
Metalik alaşımın içeriğine ve yarı mamul parçanın üretim 
işlemine bağlı olarak, malzeme, şekillendirme işleminden 
önce, öncül boşluklar ve yabancı parçacıklar içerebilir. 
Şekillendirme sırasında, malzeme tane sınırlarında veya 
yabancı parçacıkların çevresinde, yeni boşluklar meyda-
na gelir (boşluk çekirdeklenmesi). Plastik şekillendirme 
boşlukların büyümesine neden olur. Maire ve diğerleri 
(2008), deneysel olarak bu boşluk mekanizmalarının (çe-
kirdeklenme ve büyüme) sadece aşamalı olarak değil, 
aynı zamanda da gerçekleşebileceğini göstermiştir.

Yüklemenin tipine göre (çekme, basma, kesme veya bun-
ların kombinasyonu), boşluk biçiminde bozulma ve / veya 
boşlukların birleşmesi gözlemlenir. Sonunda, bir mikro 
kırık oluşur. Hızlandırılmış boşluk birleşmesi ve kırık iler-
lemesi, malzemede bir makro kırıkla sonuçlanır. Şekil 4, 

 

 
Şekil 3. Plastik Kararsızlık (boyun verme) Başlangıcını Tanımlayan Kritik Gerinim Değeri Bulma Yöntemleri: 
a) ISO Standardı Yöntemi, b) Zamana Bağlı Yöntem, (Volk ve Hora, 2011)’den Uyarlanmıştır. Üçgen ile 
İşaretlenmiş Noktalar, Boyun Vermenin Başladığı Noktalardır.



40

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  ŞUBAT 2020  www.mmo.org.tr

yüksek bir oranda gerçekleşir. 50'li yılların sonunda baş-
layan, “boşluk çekirdeklenmesi ve büyümesi” olgularının 
keşfedilmesine odaklanan çalışmaları, 70'li yılların sonun-
da boşluk büyüme hızının tespiti ve bunları etkileyen et-
menlerin araştırılması izlemiştir. Hancock ve Mackenzie 
(1976), çok eksenli gerilme durumunun boşluk büyümesi 
üzerindeki etkisini, çentikli örneklerin çekme testlerini 
kullanılarak göstermiştir.

Boşluğun ilk şekline, gerilme durumuna ve malzemenin 
mikro yapısına bağlı olarak boşluğun büyümesi, üç bo-
yutsal olarak eşyönsüz (anizotropik) olabilir. Öncül araş-
tırmalarda, gerilim durumunu ayırt etmek için gerilimin 
üç eksenli olma oranı (üç eksenlilik) kullanılmıştır. Üç ek-
senlilik oranı, ortalama gerilimin eşdeğer gerilime oranı 
şeklinde tanımlanır. Negatif ve düşük üç eksenlilik du-
rumlarında, kayma gerilim bileşeninin varlığı, boşluğun 
sekil bozulması ile sonuçlanmaktadır. Boşluk-parçacık 
etkileşimi, boşluğun büyüme yönünü de tanımlar. Par-
çacık tarafından boşluk kilitlenmesi, boşluk ile parçacık 
arasındaki temasın boşluk davranışı üzerindeki homojen 
olmayan etkileri olarak tanımlanmaktadır. 
 

3.5 Boşluk Birleşmesi
Garrison ve Moody (1987), boşluk mekanizmaları hakkın-
da erken bir incelemeleri vardır. Bu derlemede, esas ola-
rak iki boşluk birleştirici mekanizma sunulmuştur:

1. Boşluk teması: bitişik boşluklar arasında malzemenin 
incelerek kopması,

atom ölçeğindeki boşluk çekirdeklenmesinden başlaya-
rak, son makro-kırığa kadar olan olayların tipik ölçeklerini 
göstermektedir. Bu ölçek bandında, plastik kararsız bölge 
için tipik bir genişlik olarak düşünülebilen bir kayma ban-
dının karakteristik uzunluğu, bir mikro kırığın karakteris-
tik uzunluğu etrafına yerleştirilir (0.1 mm civarında). Yük 
taşıma kapasitesi gibi iş parçası gereksinimlerine bağlı 
olarak, kritik miktarda boşluk ve mikro kırık, sınırlayıcı bir 
değer olarak tanımlanabilir. 

3.3 Boşluk Çekirdeklenmesi (Yeni Boşlukların Ortaya 
Çıkması)
Yeni bir mikro boşluğun açığa çıkması (çekirdeklenme), 
tane sınırları ve ikinci faz parçacıkları gibi bölgesel bir 
gerilim arttırıcı tarafından tetiklenir. Mikro yapılarında 
birden fazla faza sahip metalik alaşımlar için, farklı özel-
liklere sahip farklı fazların (özellikle farklı süneklik) varlığı, 
mikro mekanik olayları doğrudan etkiler. Çok fazlı çelikler 
de dahil olmak üzere, yeni boşlukların metalik malzeme-
lerde çekirdeklenmesi, yabancı madde ya da ikincil faz 
parçacıkları çevresinde, tane sınırlarında, kayma bantla-
rının kesişim noktalarında gözlemlenebilir. 

3.4 Boşluk Büyümesi ve Şeklinin Bozulumu 
Malzeme içeresinde bir mikro boşluk oluştuktan sonra, 
bu nokta gerilimi bölgesel olarak artıran bir etmen haline 
gelir. Bu gerilim konsantrasyonundan dolayı boşluk bü-
yümesi, malzemenin şekil değiştirmesine nispeten daha 

 

 Şekil 4. Kırılmaya Kadar Uzanan, Hasar Başlama ve İlerleme 
Aşamaları, (Tekkaya, 2016)’dan uyarlanmıştır. 

 

 Şekil 5. Çekme Testinden Sonra Parçada Gözlemlenen Boşluklar. 
Boşluk Çekirdeklenmesi (i), Boşluk Büyümesi (i ve ii), Boşluk 
Birleşmesi (iii) Olaylarının Görüldüğü Bölgeler (Tasan ve diğerleri 
2009)’dan uyarlanmıştır
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2. Boşluk kesmesi: boşluklar arasında bölgesel kesme.

Bir boşluğun hacmindeki belirli bir artıştan sonra, komşu 
boşluklar arasındaki etkileşim belirleyici hale gelir. Boşluk 
çekirdeklenmesi ve büyümesinde olduğu gibi, malzeme-
nin, boşluk morfolojisinin ve yükleme şartlarının özellik-
leri, oluşabilecek boşluk birleşmesinin türünü tanımlar. 
Boşluk teması sırasında (Şekil 6a), boşluklar arası malze-
me incelerek kopar ve iki boşluk birleşir (Cottrell, 1959). 
Benzerga ve diğerleri (1999) bu boşluklar arası boyun 
verme işlemini deneysel olarak göstermiştir. En sık gözle-
nen ikinci boşluk birleşme tipi de, Rogers (1960) tarafın-
dan sunulan boşluk kesmesidir (Şekil 6b). Bu olayda, bir 
kesme bandı, komşu birincil boşlukları birbirine bağlayan 
nispeten küçük ikincil boşlukların hızlı çekirdeklenmesini 
ve büyümesini tetikler (Cox ve Low, 1974). Boşluklar ara-
sındaki çizgiler şeklindeki ince bağlantı dalları kırık ben-
zeri bir yapı gibi görünse de, Cox ve Low (1974) AISI 4340 
çeliğinde bu bağlantı hattında küçük boşlukların meyda-
na geldiğini göstermiştir.

3.6 Malzeme İçindeki Mikro Boşlukların Nicelendirilmesi 
ve Ölçülmesi 
Boşluk olayları (çekirdeklenme, büyüme ve boşlukların 
birleşmesi), atom ölçeğinden makroskobik ölçeğe kadar 
meydana gelen çok ölçekli olgulardır (Şekil 4). Bu neden-
le, nicelendirme ve ölçme de çok ölçekli bir yöntem ve 
değerlendirme gerektirmektedir. Boşluk hacminin bu-
lunduğu malzeme bölgesine oranı olarak tanımlanan, bi-
riken hasar seviyesi (fv), hasar görmüş hacmin (VD) toplam 
incelenen hacme (VT) oranı olarak belirlenebilir. Benzer 
şekilde, iki boyutlu inceleme için, hasarlı alanın (AD),  top-
lam değerlendirme alanına (AT) oranı düşünülebilir.

D = AD / AT

fv = VD / VT

Hasar görmüş hacim, malzemedeki boşlukların ve mikro 
kırıkların hacmi olarak kabul edilir. Hasar görmüş hacmin 
ölçülmesi için doğrudan ve dolaylı ölçme yöntemleri baş-
lıkları altında iki grup ölçme yöntemleri bulunur.  

3.7 Doğrudan Ölçme Yöntemleri
Doğrudan yöntemler, boşluk hacmini ya da alanını doğ-
rudan değerlendirmek için gereken ölçüm tekniklerini 
içerir. Ölçüm, test sırasında (in-situ) veya testten sonra 
gerçekleştirilebilir. Test sonrası inceleme, hasar alanın, 
araştırılan alandan alınan görüntüler kullanılarak ölçül-
düğü çalışmadır. Görüntü işleme için optik mikroskopu 
(örneğin (Chae ve Koss, 2004)) veya taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) (örneğin (Tasan ve diğerleri, 2012)) 
kullanılır). SEM, yüksek mekansal çözünürlüğü nedeniyle 
bu analizler için sıklıkla tercih edilmektedir. Test sonrası 
inceleme, testin ulaştığı belirli bir deformasyon seviyesi 
için bir boşluk bilgisi sağlar. SEM kapsamındaki yerin-
de test (in-situ), temel olarak hasar davranışını niteliksel 
olarak anlamayı da amaçlamaktadır. Test anında ölçüm 
sırasında, boşluğun gözlemlenmesi, numunenin görü-
nür yüzeyi ile sınırlıdır. İncelenen malzeme için ana hasar 
mekanizmaları tanımlanabilir (örneğin, alüminyum alaşı-
mındaki hasar ilerlemesinin yerinde SEM gözlemlenmesi 
(Mishnaevsky Jr. ve diğerler, 1999).

SEM için numune hazırlığı, mikron altı ölçekte ölçümle-
rin hassasiyetinden dolayı önemli bir konudur. Numu-
ne yüzeyi altındaki araştırmalar için, ilgilenilen bölgeyi 
ortaya çıkartılmalıdır. Shi ve Barnby (1984), numuneyi 
SEM araştırmalarına hazırlamak için malzeme kaldırma 
tekniklerini karşılaştırmıştır. Bu çalışmada, mekanik par-
latma, iyon ışını parlatma ve gevrek kırılma yöntemleri 
karşılaştırılmış ve gevrek kırılma usulü, boşlukların şek-
lini ve boyutunu ortaya çıkarmak için oldukça doğru ve 
özellikle pratik bir yöntem olduğu belirtilerek sonuçlan-
dırılmıştır. İyon ışını parlatma yöntemi, malzemenin ince 
tabakalarının iyon inceltme yöntemi ile uzaklaştırılma-
sıdır (Lehtinen ve Melander, 1980). Bu tekniğin ana sı-
nırlaması, numuneyi hazırlamak için gereken zaman ve 
çabadır (Shi ve Barnby, 1984). Gevrek kırılma yöntemi, 
araştırma bölgesine ulaşmak için numunenin sünek-
gevrek geçiş sıcaklığı altında kontrollü bir kırılmasıdır 
(Shi ve Barnby, 1984). Numune, sünek-kırılgan geçiş sı-
caklığının altındaki değerlere ulaşmak için sıvı azot kul-

 

 Şekil 6. İki Farklı Boşluk Birleşme Şekli: a) Boşluk Teması, b) Boşluk 
Kesme, (Horstemeyer, 2012)’den uyarlanmıştır. 



42

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  ŞUBAT 2020  www.mmo.org.tr

lanılarak kriyojenik sıcaklığa soğutulur. Kırılma çizgisi, 
kırık yolunu kontrol etmek için sığ bir çentik vasıtasıyla 
önceden tanımlanmıştır. Numuneyi parçalamak için hızlı 
bir yükleme (presle veya Charpy-darbeli test çekici ile) 
uygulanır. Amaç, açılan “kırılma” yüzeyinde oluşabilecek 
ek plastik deformasyonu ve boşluk değişimini önlemek-
tir (Tasan ve diğerleri, 2009).

Yakın zamanlarda, X-ışını bilgisayarlı tomografi (BT) yön-
temlerinin kullanılmaya başlaması, şekillendirme sıra-
sında malzeme boşluklarının hacim ve şekil değişiklik-
lerinin yerinde gözlemlenmesini sağladı. Bu yöntemin 
temel avantajı, test boyunca belirli bir boşluk için boşluk 
olaylarını gözlemlenmeye ve ayırt etmeye olanak sağ-
lamasıdır. Weck ve diğerleri (2008), saf bakır ve Glidcop 
(bakır esaslı metal matris kompozit) numunelerinin içine 
yapay olarak yerleştirilmiş boşlukların büyümesini ve bir-
leşmesini incelemiştir. X-ışını BT'nin ana sınırlaması, göz-
lemlenebilecek boşluğun minimum hacmini tanımlayan, 
tomografinin çözünürlüğüdür. Bu konuda ilk örnekler, 
10 μm civarında çözünürlüklerde ölçüm yapabiliyordu. 
Günümüzde ise yaklaşık 0.01 μm çözünürlüğe kadar ula-
şan nanotomografi, yeni boşlukların çekirdeklenmesini 
yakalama olanağını sağlıyor (Maire ve Withers, 2014).

Diğer bir ölçüm yöntemi, boşlukların artışının, numune-
nin hacminde artışa yol açtığına ve dolayısıyla yoğunluğu 
azalttığına dayanır. Yoğunluktaki oransal değişim, numu-
neden alınan küçük küplerin yoğunlukları karşılaştırılarak 
belirlenebilir (Pardoen ve diğerleri, 1998). Hacimdeki de-
ğişiklikler çok az seviyelerde olması nedeniyle, bu yönte-
min ana zorluğu numunenin hacim ve kütlesinin hassas 
ve doğru ölçümüdür (Tasan ve diğerleri, 2012).

3.8 Dolaylı Ölçüm Yöntemleri
Dolaylı yöntemler, hasarı doğrudan değil de, oluşan ha-
sarın mekanik özellikler üzerindeki etkisini ölçme yoluyla 
belirlenmesi tekniklerini içerir (Lemaitre ve Dufailly, 1987). 
Lemaitre (1986), hasardaki artışın, malzemenin elastik 
modülünü arttırdığını ve gerinim pekleşmesine bağlı ola-
rak sertliğini düşürdüğünü göstermiştir (hasar nedeniyle 
yumuşama). Bu nedenle, bu özelliklerde meydana gelen 
değişimin ölçümü için kullanılabilecek ölçüm teknikleri, 
oluşan hasarı belirlemek için de kullanılabilir. Bunun gibi 
hasar ölçümünde kullanılan tekniklerin bazıları:

1. Elastik modülün yükleme ve yük boşaltma durumla-
rında ölçülmesi, örnek: Celentano ve Chaboche (2007)

2. Mikro sertlik testi, örnek: Louws (2008)

3. Akustik/ultrasonik dalga yayılımının ölçülmesi, örnek: 
Gerstein ve diğerleri (2016)

Mekanik özelliklerin yanı sıra, malzemenin elektriksel 
özellikleri de hasarın artması ile değişir. Elektrik direncin-
deki değişiklik, hasar başlangıcı gibi nitel hasar davranı-
şının tespiti için kullanılabilir (Brinnel ve diğerleri, 2014). 
Wilson (1983) çentikli numunedeki kirik ilerlemesini de-
ğerlendirmek için elektrik potansiyel düşüşündeki deği-
şikliği ölçmüştür.

Lemaitre ve Dufailly (1987) ve daha yakın zamanda Lo-
uws (2008) ve Tasan ve diğerleri (2012) doğrudan ve 
dolaylı ölçüm tekniklerini karşılaştırmış ve uygulamaları 
değerlendirmek amacıyla kalite çizelgeleri önermişler-
dir. Bu çalışmalardan, SEM tabanlı alan / hacim ölçümleri 
(doğrudan) ve sertlik ölçümü (dolaylı) tekniklerinin, diğer 
tekniklere kıyasla “nispeten” daha iyi yaklaşımlar olduğu, 
ancak üstünlüklerinin yanında bazı pratik zorluklara ve 
olası belirsizliklere sahip oldukları sonucuna varılabilir.

4. MALZEME İÇİ BOŞLUKTAN KAYNAKLANAN HASAR-
DAN KIRIĞA GEÇİŞ
Makroskopik olarak "kırıksız" malzeme halihazırda mikro 
boşlukları ve mikro kırıkları içerebilir. Boşluk mekanizma-
ları, mikro kırıkların yayılması ile birlikte görünür (makro) 
kırıklara yol açmaktadır. Kırık ilerlemesi metal yorgun-
luğu sırasında daha yavaş ilerlediği için, kırık boyutu ve 
ilerlemesi ile ilgili terimler esasen yorulma incelemeleri 
altında incelenmiştir. De-Guang ve diğerleri (1998) metal 
yorgunluğu sırasındaki hasar oluşumunu ve ilerlemesini 
beş aşamaya böler: (1) erken deformasyon ve hasar, (2) 

 

 Şekil 7. X-ışını Bilgisayarlı Tomografi Sonuçları: a) İncelenen 
Numunede Bulunan Boşluklar, b) Başlangıç Noktasında Belirlenen 
Boşlukların Deney Süresince Ölçülen Sekil Değiştirmeleri, (Landron 
ve diğerleri, 2011)’den uyarlanmıştır
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mikro kırık çekirdeklenmesi, (3) kısa kırık ilerlemesi, (4) 
makro kırık yayılması, (5) nihai kritik kırık. Bu terimler, 
daha kısa zaman aralıklarına sahip ani kırıklar için benzer 
şekilde uygulanabilir. Yorulma analizi sırasında, küçük kı-
rıkların büyüklüğü, Ritchie ve Lankford (1986) tarafından 
ilgili mekanizmalarına göre tanımlanmaktadır: mikroya-
pisal küçük kırıklar, tane büyüklüğündedir; fiziksel olarak 
küçük kırıklar, 1 mm civarındadır; mekanik olarak küçük 
kırıklar plastik bölge boyutlarındadır (birkaç milimetre). 
Cui (2002) bu uzunluk ölçeklerini ölçme sistemlerindeki 
gelişmeler çerçevesinde güncellemiştir: mevcut teknoloji 
ile tespit edilebilen en küçük kirik uzunluğu 0.1 μm civa-
rındadır; fiziksel olarak küçük kırıklar 10 μm civarındadır, 
uzun kırıklar için en küçük değer 1 mm civarındadır. Kırık-
ların uzunlukları hakkındaki bu sınıflamalar sadece mak-
ro örneklerde kırık ilerlemesini karşılaştırmak içindir.

Kırılma yüzeyi, kırık oluşumu ve ilerlemesi hakkında 
ipuçları içerir. Fraktografi, hasarın nedenini ve gelişimini 
tanımlamak için malzemelerin kırılma yüzeylerini ince-
leyen bilim disiplinidir. 1540'da Vannoccio Biringuccio 
tarafından yayınlanan “De La Pirotechnia” ve 1722'de de 
Réaumur'un çalışmaları fraktografide öncü eserlerdir 
(Parrington, 2001). Modern dünyada, Zapffe ve Moore 
(1943), ilk mikro-fraktografik analiz olarak sayılan çalış-
malarında, optik mikroskopu altında (yüksek büyütme-
lerde: x 1000) kırılma yüzeyini araştırdılar.

Gevrek ve sünek malzemeler, belirgin bir kırılma yüzey 
özelliklerine sahiptir. Boşluk mekanizmaları (boşluk bir-
leşmesiyle sona eren), mikroskobik ölçekte sünek malze-
melerin çukurlu bir kırılma yüzeyini bırakır (Parrington, 
2001). Bu çukurcukların yönelimleri, baskın olan bölgesel 
yükleme koşulları hakkında bir ipucu verir. Becker (2002), 
üç kırık ilerleme modu ile çukurların morfolojisi ve yük-
leme koşullarını aşağıdaki gibi ilişkilendirmiştir (Şekil 8):

• Mod I, açılma, çekme modu: eksenel yükleme nedeniy-
le eş eksenli çukurlar,

• Mod II: kırılma yüzeylerinde zıt yönlere işaret eden, 
uzamış çukurlar,

• Mod III: makro ölçekli kirik ilerleme yönüne göre dön-
dürülmüş, uzamış çukurlar.

Eğer kırık belirtilen modların birleşimi seklinde meydana 
gelirse, kırılma yüzeyi bu çukur morfolojilerinin birkaçını 
içerebilir.

Şekil 9, çentikli bir çubuğun çekme testinde ölçülen yük 
ve çubuk çapındaki azalma eğrisi ile hasar oluşumu ve 
kırık ilerlemesi adımlarını temsili olarak göstermektedir. 
Maksimum yüke ulaşıldıktan sonra, numunenin yük ta-
şıma kapasitesi, plastik kararsızlık ve/veya boşluk meka-
nizmaları nedeniyle azalır. Başlangıçta boşluk çekirdek-
lenmesi ve boşlukların büyümesi gibi olgular baskındır 
(A noktasına kadar). Belli bir deformasyondan sonra, bü-
yük boşlukların birleşmesi baskın olduğunda (B noktası 
çevresinde) yük eğrisinin azalma eğimi artar. Yük taşıma 
kapasitesi, D noktasındaki zikzak mikro kesme kırıklarının 
oluşmasına ve akabinde son kırılmaya (E noktası) kadar 
azalmaya devam eder (Pineau ve diğerleri, 2016). Kırılma 
gerinimi, mikro kırıkların başlangıcı olarak B noktasında 
veya son ayrılmadan sonra (E noktasında) ölçülebilir (Pi-
neau ve diğerleri, 2016).

 

 Şekil 8. Kirik İlerlemesine Neden Olan Yükleme Tiplerini Ve Onlara 
Karşılık Gelen Kırılma Yüzey Topografilerinin (Çukurlar Yapılarının) 
Şematik Gösterimi: a) Mod I (açılma), b) Mod II (düzlem içi kesme), 
c) Mod III (düzlem dışı kesme, makaslama), (Becker, 2002)’den 
uyarlanmıştır.

 

 
Şekil 9. Silindirik, Çentikli Çelik Çubukta Hasar Oluşum Evrelerinin 
Yük Eğrisi Üzerinde Gösterimi (Pineau ve diğerleri, 2016)’den 
uyarlanmıştır
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5. KIRIK EĞRİLERİNİN DENEYSEL OLARAK ELDE 
EDİLMESİ
Kırık oluşumu ve ilerlemesi öncelikle malzemenin üzerin-
deki yükleme koşullarıyla ilgilidir. Aynı boşluk mekaniz-
maları, sac veya kütle metal şekillendirme işlemleri için 
mikro seviyede gözlense de, bu işlemler esnasında görü-
len genel yükleme koşullarındaki farklar, makro seviyede 
farklı baskın kırılma modlarına neden olur. Kırık eğrileri, 
malzemenin kırık başlama sınırlarının, seçilen bir gerilme 
veya gerinme koordinat düzleminde gösterimidir. Genel 
olarak, sac levha şekillendirmede boyun verme şekillen-
dirme sınır eğrilerine benzer şekilde, gerinme koordinat 
düzlemlerinde çizilirler.

Örnek olarak, kütle şekillendirme işlemlerinden şişirme 
için, Kuhn (1988), düz, konik ve flanşlı, 1045 soğuk çekil-
miş çelik numunelerin testlerinden kırılma sınır diyag-
ramını şekil 10’daki gibi belirlemiştir. Bu kırılma çizgileri, 
kırılan numunenin dış yüzeyindeki kırılma durumları için-
dir. Burada düzlem dışı herhangi bir gerilim bileşeni ol-
madığından, düzlem-gerinme deformasyonu gerçekleşir. 
Bu nedenle, bu kırık eğrisi, uygulanan düzlem-gerinmeli 
şekil değiştirme koşullarına özgüdür.

Buna benzer olarak (Işık ve diğerleri, 2014) sac metal şe-
killendirme için negatif eğime sahip kırık eğrisini çekme 

testi, şişirme testi, Nakajima testleri gibi çeşitli deneyleri 
kullanarak AA1050 malzemesi için elde etmişlerdir. De-
neysel çalışmalar, kırılma çizgilerinin gerçekte belirli sınır-
ları olan kırılma bantları olduğunu ve eğimlerinin malze-
meye göre farklılık gösterebileceğini ortaya koymuştur. 

6. SONUÇ VE HASAR MODELLEME ÜZERİNE
Metal şekillendirme işlemlerinin tasarlanması amacıyla 
yapılan şekillendirilebilme tahmini, son on yıllardır zorlu 
bir çaba halinde devam etmektedir. Deneysel diyagram-
lar, şekillendirilebilme analizinde öncü eserlerdir. Şekil-
lendirme sırasındaki hasar başlangıcını tahmin etmek için 
geliştirilen analitik ve sayısal modeller bu diyagramları 
takip etmiştir. İlgili gerilim durumları için önceden tanım-
lanmış numune geometrilerinde boyun verme başlangı-
cını esas alan, deneysel olarak elde edilen şekillendirme 
sınır eğrileri, sektörde geniş kullanım alanı bulmuştur. 
Plastik kararsızlığın ötesinde, bu eğriler malzemedeki son 
kırılmayı tahmin etmek için yetersiz kalmaktadır. Bu şe-
manın bir başka sınırlaması, sadece iki boyutlu gerilme 
durumlarında (düzlem-gerilme) deformasyon için uygu-
lanabilirliğidir. Eğer malzeme üç boyutlu malzeme akışı 
ve gerilim özellikleri gösteriyorsa, bu eğriler bu işlemler 
için işlevselliğini yitirir. Muhtemel çözüm, doğrusal olma-
yan şekillendirme ve üç boyutlu gerilim durumları için 
daha genel bir çözüm sunan, gerilim durumuna bağlı ha-
sar modellerinin kullanılmasıdır. 

Literatürde boşluk mekanizmaları üzerindeki deneysel 

 

 Şekil 10. AISI 1045 Soğuk Çekilmiş Çelikten Yapılmış Düz, Konik 
Ve Flanşlı Numunelerin Şişirmesi Sırasında Gözlemlenen Kırık 
Başlangıç Eğrileri, (Kuhn, 1988)’dan Uyarlanmıştır.

 

 
Şekil 11. AA1050-H111 Malzemesi İçin Kirik Eğrisi (Işık Ve Diğerleri, 
2014)’den Uyarlanmıştır.
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gözlemleri, malzemedeki boşluk içeriği değişimini ve 
bunun malzeme özellikleri üzerindeki etkilerini model-
lemeye çalışan sayısal modeller takip etmiştir. Malzeme 
modellerinin amacı iki ana gruba ayrılabilir. Literatürdeki 
kırılma kriterlerinin çoğu, kırık başlangıcının belirlenme-
sini hedeflemektedir. Diğer modeller sadece kırılma baş-
langıcını değil, aynı zamanda kırığa kadar gerçekleşen 
boşluk/hasar miktarının değişimini göstermeye çalışır. 
Sonlu eleman yazılımlarının uygulanması, şekillendirme 
işlemlerinin karmaşık malzeme modelleri ile sayısal ana-
lizini kolaylaştırır. Bu modeller, esas olarak oluşan hasarın 
malzemenin deformasyon davranışı üzerindeki etkisinin 
dahil edilmesine olanak sağlayarak, gerçeğe daha yakın 
sonuçları hedeflerler. Diğer taraftan kırık eğrilerini temel 
alan hasar modelleri ve benzeri çalışmalar, deformasyon 
ve hasar gelişimini birbirinden ayırarak analiz ederek ana-
lizi basitleştirmeyi hedefler. Sonlu eleman programlarına 
basit bir şekilde uygulanması ve malzemeler için model 
parametrelerinin doğrudan bulunması, bu modellerin te-
mel avantajlarıdır.
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