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Üçüncü Nesil Çeliklerin Otomotiv 
Tasarımında Kullanımı

Otomotiv endüstrisinde çeliklerin kullanım oranları, 
özellikle araç gövdelerinde çelik sacların kullanımı oldukça 

fazladır. Bu sebeple her daim otomotiv endüstrinde 
önemini korumuştur. Ekolojik denge gereklilikleri, bu 
sektörden beklentiyi yükseltmiştir. Bunun ana sebebi 

ise dünyadaki karbondioksit salınım oranının %20 sinin 
otomobillerden kaynaklanıyor olmasıdır. Küresel ısınmada 
etkili olan sera gazlarının büyük oranının (%80) sorumlusu 

olarak yine otomotiv sektörü görülmektedir. Çevre 
şartlarının iyileştirilmesi için otomotiv sektöründe birçok 
farklı çalışmalar bulunmaktadır. Araç hafifletme, motor 

çalışmaları, hibrit araçlar vb. Araç hafifletme kapsamında, 
çelik üreticilerinin geliştirmiş olduğu 3. Nesil çelikler bu 

çalışmalardan biridir. Bu çeliklerin temel özellikleri, 1. nesil 
çeliklere göre daha yüksek dayanım oranlarında, daha 

esnek uzama ve formlanabilirlik kabiliyetlerinin olmasıdır. 
Bu özelliği ile mevcutta kullanılan saclar yerine daha 

mukavemetli saclar kullanarak, kalınlığın azaltılmasına, 
dolayısıyla ağırlığın azaltılmasına olanak sağlamaktadır. 3. 
Nesil Çeliklerin üzerinde literatürde otomotiv endüstrisinde 

yeterli oranda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada 
ilgili çeliklerin araç üzerinde kullanım bölgeleri ve tasarım 

gereklilikleri üzerinde durulmuştur. Sanal analizler ve 
fiziksel testler yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda 3. 
Nesil Çeliklerin araç hafifletme amacıyla araç üzerinde 

kullanımının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

1. GİRİŞ

Yaşadığımız yüzyılda artarak devam eden ekolojik baskı-
lar bütün dünyadaki otomobil üreticilerini yeni arayışlara 
ve araştırmalara yöneltmiştir [1]. Bu arayışlarda ekolojik 
dengeyi bozan atık gazların miktarını azaltmak için gü-
venlikten ödün vermeden, konfordan vazgeçmeden, ha-
fif araçların geliştirilmesi otomobil üreticilerinin önemli 
bir problemi olmuştur. [2-3].

CO2 emisyonuna başlıca etki eden faktörler ağırlık, aero-
dinamik yapı, lastik yuvarlanma direnci ve motor sistem-
leridir. 

Araç gövde ağırlığı, araç ağırlığının %40’ lık kısmını oluş-
turmakta olup, yaygın olarak çelik malzemeler ile bu ya-
pılar kurgulanmaktadır.

2. nesil çeliklerin maliyetlerinin yüksek oluşu sebebiyle 
hem ABD hem de Avrupa birliği tarafından, 3. Nesil çe-
liklerin geliştirilmesi desteklenmiş ve fonlanmıştır. Bu 
kapsamda hedeflenen durum 1. Nesil çeliklerden daha 
mukavim yapı, 2. Nesil çeliklerden daha düşük maliyettir.

Bu alanda yapılan çalışmalarda Q&P, TBF ve Nanosteel 
olarak adlandırılan 3. çelik sınıfı geliştirilmiştir. Genel ola-
rak bu çelikler şekil 1’de gösterildiği gibi %12 ile %30 ara-
sında uzama değerlerine ulaşmışlardır.
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Bu değerlerin yanında 3. Nesil çeliklerin geri yaylanma 
problemleri ve yüksek tonaj problemleri bilinen tipik so-
runlarıdır. [4].

Bu çalışmada 3. Nesil çelikler kullanılarak, artan rekabet 
ortamında gelişmiş malzeme, tasarım ve uygulamalarla 
mevcuttan %20 daha hafif, buna bağlı olarak daha düşük 
CO2 emisyon seviyesine sahip daha güvenli araç geliştir-
me yapılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada ayrıca 3. Nesil 
Serisinden olan TBF çeliği, araç üzerinde geometri ve öl-
çüsellik olarak üretiminde istenen yeterlilikleri sağlamak-
ta çok zorlanılan A Direği, B Direği ve C direği parçaları 
tekrar kurgulanıp tek parça haline getirilerek üretilebilir-
lik limitleri gözlemlenmiştir. Simülasyon sonuçları kulla-
nılarak tasarım girdilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Şekil 1. 1. Çelik Sınıflarının Kopma ve Uzama Değerleri

2. DENEYSEL ÇALIŞMA

Bu çalışmada, 0,95 mm ve 1,55 mm kalınlığındaki TBF 
çelik sac malzemeleri kullanılmıştır. Bu çeliğe ait ölçülen 
kimyasal analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca de-
ney malzemesinin mekanik özellikleri de Tablo 2’de belir-
tilmiştir.

Hali hazırda 2 parça olarak üretilen A direği ve C direği 
parçaları yeniden kurgulanarak tek parça olarak tasarlan-
mıştır. Parça kalınlıklarında azaltmaya gidilmiştir. Mevcut-
ta 2 parçadan oluşan B direği yeni bir kurgu ile tek parça 
olarak tasarlanmış tekil ve paket kalınlıklarında önemli 
oranda azaltma sağlanmıştır. (Şekil 2). 

Fe C Mn Si N Al Nb V P

Geri Kalan 0.20 1.80 1.45 0.004 0.035 0.035 0.011 0.005

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan TBF Çelik Sac Malzemesinin Kimyasal Kompozisyonu (%Ağ.)

Akma Dayanımı [Mpa]
Çekme Dayanımı

[MPa]
Uzama

[%]

745±21 1085±24 17±1

Tablo 2. Çalışmada Kullanılan TBF Çelik Sac Malzemesinin Mekanik Özellikleri
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Fizibilite çalışmaları Autoform programı ile yapılmıştır. 
Fizibilite sonuçlarına tasarımlarda iyileştirme süreçleri 
devam etmiştir. Tasarımlara yön verecek olan kritik du-
var açıları radyüs değerleri detaylı olarak analiz edilerek, 
iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Tüm bu iyileş-
tirme çalışmalarına paralel olarak araç üzerinde güvenlik, 
NVH (Noise, vibration, and harshness) ve direngenlik ana-
lizleri yapılmıştır. Her çevrim tasarıma girdi sağlamıştır.

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA

Yeni tasarımın fizibilite çalışmalarına göre genel olarak 
parça dip ve akış radyüsleri, parça duvarları ve birleşim 
bölgelerindeki geçişlerde yırtılmalar gözlemlenmiştir. 
Bunların yanı sıra parça ebatlarının büyümesi ile doğru 
orantılı olarak geri yaylanma problemleri artmıştır. Parça-
ların fizibilite çalışmaları Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 
6‘da verilmiştir.

Simülasyon programlarının çıktıları doğrultusunda, Şekil 
3, Şekil 4 ve Şekil 5 belirtilen radyüs bölgelerine odakla-
nılmıştır. Bu bölgelerde radyüs duvarları ve radyüs ölçüle-
rinde büyütmeler yapılmıştır. Duvar açılarında geliştirme 
çalışmaları yapılmıştır.

Şekil 3 de belirtilen A direği parçasının orta bölgesindeki 
birleştirme geçişinde açılı duvar yerine, büyük radyüsler 
ile yumuşak bir geliştirme yüzeyi oluşturulmuştur. Geliş-
tirme çalışması sonrası Autoform ve sanal analizlere göre 
uygun olan geçiş kesiti Şekil 6 ‘daki gibidir.

B direği birleştirme bölgesindeki geçiş için ise araçtan 
beklenen performans ve kalıplanabilirliğin iyileştirmesi 
amacıyla yapıla çalışmalardan biri Şekil 7’deki gibidir.

Radyüs bölgelerinde, parça geçiş bölgelerinde, parça 
ana duvarlarında ve akma bölgelerinde yapılan radyus 
büyütme, duvar açma ve sac akışını rahatlama yönünde 

 

Şekil 2. Simülasyon Çalışması Gerçekleştirilen Yekpare A-Direği ve B-Direği Parçası

 

 Şekil 3. A-Direği Parçasının Yapılan İlk Simülasyon Çalışmaları
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Şekil 4. A-Direği Parçasında Meydana Gelen Yırtılma Problemi

Şekil 5. B-Direği Parçasının İlk Simülasyon Çalışmaları
 

Şekil 6. A-Direği Parçasının B-B Kesitindeki İyileştirme Çalışması  

Şekil 7. A-Direği Parçasının E-E Kesitindeki İyileştirme Çalışması

yapılan iyileştirme çalışmaları sonuç vermiştir. Öncelik-
le Autoform programında kalıp fizibilite tamamlanmış-
tır. Sonrasında ise sanal analiz programları ile güvenlik 
analizleri, direngenlik analizleri ve NVH analizleri ile araç 
performansları incelenerek hedef değerlere ulaşıldığı so-
nucuna varılmıştır.
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Araç performans ve üretilebilirlik analizlerinin doğrulan-
ması sonrası prototip kalıplar ile fiziki parçalar ile 2 adet 
araç hazırlatılarak önden çarpma, yandan çarpma ve NVH 
testleri tamamlanmıştır. Fiziki testlerin sonucunda aşağı-
daki sonuçlara varılmıştır.

4. SONUÇ

Parçaların zor direkt olarak çarpmaya etki eden güvenlik 
parçaları olması ve istenen hedefleri sağlaması sebebiyle 
araç üzerinde yaygınlaştırılması sonucuna varılmıştır. Bu-

radan yola çıkılarak belirlenen potansiyel parçalar Şekil-
8’de belirtilmiştir.

Malzemenin mekanik özellikleri, kalıplanmaya ve araç 
üzerinde kullanılmaya uygundur. Parça dip radyüsleri, 
mevcut duruma göre iki kat daha büyük yapılmalıdır. Par-
ça birleşim bölgelerindeki geçişler sadece radyüsler ile 
yapılmalıdır. Parça tasarımlarında kalıp eksenine göre ters 
açıda kalan bölge olmamalıdır. Parça kesitlerinde müm-
kün olduğunca kademeli geçişten kaçılarak, büyük açılar 
ile bağlanarak sacın akışı sağlanmalıdır.
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6. KISALTMALAR

TBF : TRIP-aided bainitic ferrite
NVH : Noise, vibration, and harshness
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