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Özet: Zırh çelikleri: değişik karakterli mermilerin (kinetik penetratörler, yüksek derecede patlayıcı ve parçalayıcı savaş 

başlıkları vb.) çoklu darbesine karşı çatlamaya, parçacıkların kopmasına ve kırılmaya direnç göstermek amacıyla zırhlı 

savaş araçlarında yaygın olarak kullanılan yüksek kalitede homojen bir mikroyapıya sahip düşük karbonlu alaşımlı 

çeliklerdir. Üretimleri esnasında sertleştirme (östenitleştirme ve su verme) ile temperleme aşamalarından geçen bu çelikler 

yüksek temperlenmiş, yani çökelti sertleşen martenzitik bir mikroyapı içerir. Burada haddeleme ile üretilecek saç kesitinde 

sertleştirme ve temperleme sonrası yüksek mukavemet ve tokluk elde edilmesi amaçlanmıştır. Haddelenmiş Homojen 

(RHA) ve Yüksek Mukavemetli (HHA) Zırh Çelikleri olarak başlıca iki grupta değerlendirilen bu çeliklerin kalınlıkları 

boyunca aynı sertliğe sahip olması beklenmektedir. 

 

Zırhlı araç yapımında kullanılan zırh çelikleri: balistik darbelere karşı yüksek direnç, imalat işlemlerinde kolaylık (ör: 

kesme, kaynak yapma, şekillendirme) ve iyi bir bakım davranışı çerçevesinde uzun kullanım ömrü (ör: yüksek yorulma 

direnci) gibi temel özelliklere sahiptir. Bu çalışmada, balistik bilimi açısından zırh çeliklerinin metalurjisi incelenmiş olup; 

üretimleri, çeşitleri, endüstriyel uygulamaları ve test yöntemleri hakkında genel bilgiler verilmiştir.   

 

Anahtar sözcükler: Balistik, Zırh çeliği, Mikroyapı, Isıl işlem, V50 hızı, Askeri uygulamalar   

 

 

Abstract: As low carbon content alloyed steels, armor steels are widely used in military vehicles to resist bullets and 

explosives. These steels have martensitic microstructure as a result of their production route: rolling and heat treatment. 

Main types are rolled homogeneous armor (RHA) and high hardness armor (HHA) steels. The armor steels have high 

resistance to ballistic impacts, easy manufacturing treatments, and long operation life. In this paper, it is given general 

information on production, types, military applications, and ballistic tests of the steels. 
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1. GİRİŞ  

 

Eski insanlar çevresel etkenlerden korunmak amacıyla deri 

ve kürk gibi giysiler kullanmaktaydı. Düşmanlarından 

gelebilecek yaralanmalara karşı da bu giysilerin koruyucu 

avantajından faydalanmak gayet mantıklıydı. İlk başlarda 

av hayvanlarının derisinin işlenmesiyle elde edilen bu çift 

amaçlı giysiler, zaman içinde giderek gelişen saldırı 

silahlarına paralel olarak gelişmiş, yapımında kullanılan 

malzemeler bir hayli çeşitlilik göstermiş ve artık 

günümüzde “balistik koruyucu yelek” adı verilen özel 

amaçlı giysiler haline gelmiştir. Elbetteki zırh 

malzemelerinin kullanım alanı, insan vücuduyla sınırlı 

kalmamış; gerek sivil ve gerekse askeri amaçlı bir çok kara, 

hava, deniz ve hatta uzay aracında yaygın kullanım alanı 

bulmuştur[1].  

 

Günümüzde gerek sivil gerekse askeri platformda en yoğun 

tehdidi, modern ateşli silahlardan çıkan kinetik enerjili 

mermiler oluşturmaktadır. Bu mermiler geometrik, mekanik 

ve kinematik özellikleri açısından çeşitlilik arz etmektedir. 

Belirli bir hedefe yönelik dizayn edilen ve çalışma prensibi 

kinetik enerji mermilerinden bir hayli farklı olabilen özel 

tipte mermilerden de bahsedilmelidir. Merminin hedefe 

çarpmasıyla başlayan darbe sürecinin fiziksel karekteri: 

mermi ve hedefe ait özelliklerin kombinasyonuna bağlı 

olarak çeşitlilik arz etmektedir. 

2. BALİSTİK  

 

Yer çekimi ve atmosferik şartlar altında ateşlenen veya 

itilen cisimlerin, özellikle de şarapnel (parçacık), mermi ve 

roketlerin hareketlerini inceleyen bilim dalına balistik denir. 

Balistik genelde dört kısma ayrılır. Bunlar [2]:  

 

 



 

 

İç balistik: tozların yanması ile silah yada roketteki gaz 

yayılması gibi olaylardaki termodinamik proseslerle 

ilgilenir.  

 

Orta balistik: parçacık yada roketin, tüp veya fırlatma 

düzeneğini terk ederken ki davranışlarıyla ve meydana 

gelebilecek bozukluklarla ilgilenir. 

 

Dış balistik: parçacığın yada merminin, roketin namlu 

ağzını veya fırlatma platformunu terk ettikten sonraki 

hareketleri ile ilgilenir. 

 

Terminal balistik: hedeflerine ulaşan parçacıkların 

etkileriyle ilgilenir.  

 

Hedefin en etkili şekilde delinerek tahribatı, zırh delici 

kinetik enerjili mermiler ve çukur imlalı mermilerle 

sağlanır. Kinetik enerjili mermiler içinde patlayıcı madde 

bulunmaz. Merminin ucu, tungsten (W) ya da Uranyum (U) 

malzemeden sinterleme yöntemiyle elde edilir. Bu 

mermilerin hedefteki delme etkisi; mermi çapına, merminin 

enerjisine, merminin zırha vuruş açısına ve mermi ile zırh 

malzemesinin metalurjik yapısına bağlıdır.  

Balistik koruma, vücut zırhları ve koruma seviyeleri ile 

ilgilenir. Şekil 1’de balistik koruma grupları verilmiştir[3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1. Balistik koruma grupları 

 

Askeri ve polis zırhlarındaki balistik gereklilikler, genelde 

uluslararası standartlar ile tanımlanmıştır. Bu alanda 

Amerikan Ulusal Adalet Enstitü’sünün (NIJ) standartları en 

yaygın olarak kullanılandır. Tablo 1’de koruma sınıfı-NIJ 

standardı verilmiştir. Bu tabloda farklı seviyelerdeki 

tehditler: kalibre, cephane tipi, parçacığın ağarlığı ve hızı 

üzerine kurulu koruma seviyeleri ile belirtilmiştir [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. NIJ standardına göre koruma sınıfları 

Sınıf Mermi Kalibre 

 

Mermi Tipi Kütle 

(g) 

Mermi Hızı 

(m/s) 

I 

 

II-A 

 

II 

 

III-A 

 

III 

IV 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

 

 

.38 özel 

.22 

.357 

9 mm 

.357 

9 

.44 

9 

7,62 

.30-06 

RN kurşun 

LRHV kurşun 

JSP 

FMJ 

JSP 

FMJ 

Kurşun SWC 

FMJ 

FMJ 

AP 

10,2 

2,6 

10,2 

8,0 

10,2 

8,0 

15,5 

8,0 

9,7 

10,8 

259 

320 

381 

332 

425 

358 

427 

427 

838 

869 

AP: Zırh delici                           RN: Yuvarlak burunlu        

FMJ: Tam metal kaplamalı       LRHV:  Uzun tüfek yüksek hızlı 

JSP: Kaplamalı yumuşak uçlu   SWC: Semi wad cutter 

 

3. ZIRH ÇELİKLERİ 

 

Zırh çelikleri: değişik karakterli mermilerin (kinetik 

penetratörler, yüksek derecede patlayıcı ve parçalayıcı 

savaş başlıkları vb.) çoklu darbesine karşı çatlamaya, 

parçacıkların kopmasına ve kırılmaya direnç göstermek 

amacıyla zırhlı savaş araçlarında yaygın olarak kullanılan 

çeliklerdir.  

 

3.1 Özellikler  

 

Zırh çelikleri, temel olarak düşük karbonlu alaşımlı çelik 

sınıfına girmekte olup; başlıca alaşım elementleri Cr, Ni, 

Mo ve Mn’dır. Tablo 2’de ABD Ordu Standartına (MIL-

SPEC) uygun olarak, en çok bilinen zırh çelik kalitelerinin 

kimyasal bileşimleri verilmiştir. MIL-A-12560 en popüler 

zırh çeliği kalitesi olup; “haddelenmiş homojen zırh çeliği 

(RHA)” olarak bilinir. MIL-A-46100 çelik kalitesi ise, 

MIL-A-12560’a göre daha yüksek sertliğe sahiptir [5-7].   

 
Tablo 2. MIL-SPEC’e göre başlıca zırh çeliklerinin kimyasal 

bileşimleri 

Element Kimyasal Bileşim (%) 

12560 46100 46177 

C 0,18-0,28 0,22-0,32 0,18-0,28 

Mn 1,10-1,60 0,70-1,00 1,10-1,60 

P 0,015 0,010 0,025 

S 0,015 0,010 0,015 

Si 0,20-0,40 0,35-0,50 0,20-0,40 

Cr 1,20-1,60 0,40-0,70 - 

Ni 2,00-3,40 0,80-1,30 - 

Mo 0,40-0,55 0,50-0,65 0,40-0,55 

 

Zırh çelikleri temel olarak düşük C (genelde %0,30 

değerinden az) içermektedir. C içeriğinin düşük olması 

üretim kolaylığı yanında iyi tokluk, kaynaklanabilirlik ve 

darbe dayanımı gibi özelliklerin elde edilmesine imkan 

sağlamaktadır.   

 

Genel olarak incelendiğinde kinetik enerjili cisimlerin 

çarpma etkilerine karşı etkili bir koruma sağalayabilmeleri 

için zırh çeliklerinin yüksek sertliğe ve mukavemete sahip 

BALİSTİK KORUMA 

HEDEF GRUP 

SİVİL 

* VIP arabaları 

* Para taşıma  

* Kapı koruma 

ASKERİ 

* Vücut koruma 

* Araç koruması 

* Gemi koruması 

POLİS 

* Yelek/miğfer 

* Zırhlı araçlar 



olması gereklidir. Diğer yandan meydana gelen darbenin 

olumsuz etkisini bertaraf içinse, tokluk özelliğinin gelişmiş 

olması zorunludur. Böylece zırh çeliklerinde: bir yandan 

yüksek sertliğe ve mukavemete gereksinim duyulurken; 

aynı zamanda tersinir bir özellik olan tokluğun da muhafaza 

edilmesi gerekmektedir. Bütün bu özellikler, en uygun  

kimyasal bileşim-ısıl işlem kombinasyonunun 

belirlenmesiyle elde edilmektedir. Tablo 3’te zırh 

çeliklerinin bazı mekanik özellikleri verilmiştir. 

 

Zırhlı araç yapımında kullanılan zırh çelikleri: balistik 

darbelere karşı yüksek direnç, üretim işlemlerinde kolaylık 

(ör: kesme, kaynak yapma, şekillendirme) ve iyi bir bakım 

davranışı çerçevesinde uzun kullanım ömrü (ör: yüksek 

yorulma direnci) gibi temel gereksinimleri karşılayacak 

mekanik özelliklere sahip olacak şekilde üretilmektedir.  

Gerek MIL-A12560 ve gerekse MIL-A-46100 kalitesinde, 

uygulanan ısıl işlem şartlarının değiştirilmesiyle 

özelliklerde belirgin değişiklikler elde edilmektedir. Ör: 

MIL-A12560 Class 1 için farklı levha kalınlıklarına göre 

sertlik değeri, 300-430 HB arasında değişmekte olup; 

mekanik şoka ve parçalanmaya dayanım özelliği 

geliştirilmiş Class 2’de ise sertlik değeri  280 HB’ye kadar 

düşmektedir. Buna karşılık Class 2’nin darbe dayanımı ise 

oldukça yüksek bir değer olan 40 J civarındadır. Benzer 

durum MIL-A-46100 kalitesi içinde geçerlidir. “Yüksek 

sertliğe sahip zırh (high hardness armor)” olarak 

adlandırılan bu kalite çelikte sertlik değerleri 500 HB’ye ve 

çekme dayanımları ise 1800 N/mm
2
’ye ulaşmaktadır. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Üretim 

 

Zırh çeliklerinin üretiminde: ergitme-alaşımlama-sürekli 

döküm-sıcak haddeleme-ısıl işlem olarak özetlenebilecek 

bir teknik işlemler sırası izlenir. Bazik oksijen 

konverterinde ergitilmiş şarja temel alaşım elementleri olan 

Cr, Ni ve Mo’nin ilavesiyle alaşımlandırılmış malzeme, 

sürekli döküm yöntemiyle slab halinde katılaştırılır ve daha 

sonra istenen boyutlara sıcak olarak haddelenir. 

 

Haddeleme sonrası istenen mukavemet-tokluk özellik 

kombinasyonunun elde edilmesine yönelik olarak: üretilen 

levhalar östenitleştirme, su verme ve temperleme 

kademelerinden oluşan bir ısıl işleme maruz bırakılarak 

nihai ürün haline getirilir. Günümüzde MIL-A-12560 kalite 

zırh çelik levha ticari olarak 300 mm, MIL-A-46100 ise 

150 mm kalınlığa kadar üretilmektedir. 

 

 

Zırh çeliklerinin balistik uygulamalarda kullanılmasını 

sağlayan mukavemet-tokluk kombinasyonu, şekillendirme 

sonrası uygulanan ısıl işlemle elde edilmektedir. Sıcak 

haddelenmiş levhalara uygulanan ısıl işlem basamakları, 

Şekil 2’de verilmiştir.  

Ş ekil 2. Zırh çeliklerine uygulanan ısıl işlem basamakları 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900-950 
o
C’de yapılan östenitleştirme işlemiyle çelik 

matriksi, hem C’ca ve hemde yapısında bulunan karbür 

oluşturucu alaşım elementleri ile doyurulmaktadır. Daha 

sonra uygulanan suda su verme işlemiyle mikroyapı, 

martenzitik bir karektere bürünmektedir. Su verme işlemi 

sonrası aşırı yükselen sertliğin giderilmesi ve uygulama için 

gerekli tokluğun kazandırılması için zırh çeliği, bir 

temperleme işlemine maruz bırakılır. Temperleme işlemi 

MIL-A-12560 için min. 580 
o
C’de, MIL-A-46100 içinse 

min. 180 
o
C’de gerçekleştirilir. 

 

 

 

 

 

                                         Tablo 3. Levha kalınlıklarına bağlı olarak üretilen zırh çeliklerinin mekanik özellikleri 

Zırh Çeliği Kalınlık 

(mm) 

Sertlik 

(HB) 

Darbe Enerjisi 

(-40 oC, J) 

Akma Dayanımı 

(N/mm2) 

Çekme Dayanımı 

(N/mm2) 

Uzama 

(%) Kalite Sınıf 

MIL-A-12560 Class 1 3 < 20 380-430 Min. 18 Min. 950 1100-1400 Min. 9 

40-80 300-350 Min. 30 Min. 850 900-1200 Min. 11 

Class 2 3-150 280-330 Min. 40 Min. 800 850-1150 Min. 12 

MIL-A-46100 Class 1 3-150 480-540 Min. 16 Min.1200 1400-1800  Min. 8 

Class 2 3-50 420-480 Min. 27 Min. 1100 1200-1600 Min. 9 

 



Nihai olarak levhalar genellikle kumlanıp boyandıktan 

sonra paketlenmektedir. Isıl işlem sonrası zırh çeliğinin 

mikroyapısı, Şekil 3’te verildiği gibi, yüksek miktarda 

dislokasyon içeren lata tipi martenzitten oluşur. Zırh 

çeliklerinin üretiminde arzulanan özellikler doğrultusunda 

fiziksel ve metalurjik esaslar açısından iki ana etken faktör 

görülmektedir. İlk etapta hedeflenen mukavemet değerleri, 

alaşımlama (katı ergiyik sertleşmesi) ile elde edilir. 

Üretimde izlenecek mekanik deformasyon profili ile 

devamında gerçekleştirilecek sertleştirme (östenitleştirme 

ve su verme) ve temperleme sonucu çelik matriksin karbür 

yapıcı alaşım elementleri ve C ile doyumu, deformasyon 

sertleşmesi ile de ince tane karekteristiği elde edilir. Nihai 

olarak temperlemede uygulanacak sıcaklık ve zaman 

profili, öncelikle özel alaşım karbürlerinin çökelmesi ile 

arzulanan mukavemet ve tokluk  kombinasyonunu belirler. 

Tokluk açısından metalik olmayan kalıntı ve kalıntı 

modifikasyonu büyük önem taşır [8]. 

 

 

(a) 

 

(b) 
 

Şekil 3. Zırh çeliği mikroyapısının a) optik ve b) taramalı elektron 

mikroskop görüntüleri 

3.3 Uygulamalar 

 

Haddelenmiş zırh çeliklerinin başlıca uygulama alanını: 

tank, obüs ve zırhlı muharebe araçlarının mermi, parçacık 

ve blasta (ör: anti tank mayınları, tahrip amaçlı el 

bombaları) karşı korunması oluşturmaktadır.  

 

Geleneksel kara savaşlarında en önemli muharebe aracı 

olan tankların beka yeteneğinin sürüdürülmesine yönelik 

olarak zırhlandırılmasında temel hedef, aracın ve 

mürettebatın tehditkar mühimmatın olumsuz etkilerinden 

korunmasının sağlanmasıdır. Şekil 4’te şematik olarak 

gösterildiği gibi, zırh çeliği tank üzerinde yan panel (Şekil 

4a) ve mayına karşı taban sacı (Şekil 4b) olarak 

kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 
 

Şekil 4. Bir tank üzerinde a) yan koruyucu panel ve b) mayına 

karşı taban sacı olarak zırh çeliği kullanımı 

Zırh çeliğinin kullanıldığı bir başka askeri araç ise, kundağa 

motorlu obüslerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde 

yer alan Fırtına obüslerinde kule veya gövde şekli 

oluşturacak biçimde kaynaklı olarak zırh çeliği uygulaması 

sözkonusudur. Şekil 5’te zırhlandırılmış bir Fırtına obüsü 

görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 5. Çelik ile zırhlandırılmış Fırtına obüsü 

 

 

 

 



Zırh çeliklerinin kullanıldığı diğer askeri araçlara örnek 

olarak zırhlı muharebe aracı (ZMA), zırhlı taktik aracı, 

personel taşıyıcılar, Tow aracı, zırhlı havan aracı, istihkam 

manga aracı ve komuta kontrol aracı verilebilir.   

 

3.4 Balistik Test 

 

Zırh çeliklerinin askeri yada sivil uygulamalarda 

kullanılabilmesi için balistik özelliklerinin önceden 

belirlenmesi önem arzetmektedir. Balistik özelliklerin 

belirlenmesinde: NATO açısı, referans atış, V50 hızı, şahit 

levha, delici ve benzeri çok sayıda farklı kavramdan oluşan 

bir zırh terminolojisinin kullanımı sözkonusudur.  

 

Balistik dayanıklılığının belirlenmesinde, genelde iki çeşit 

ateşleme test yöntemi vardır. Bunlar:  

 

- balistik sınırın, yani parçacığın durdurulabildiği 

maksimum hızın (V) belirlenmesi yada  

 

-    V50 değerinin saptanmasıdır. 

 

V50 hızı, parçacığın %50 olasılıkla durdurulduğu hızdır. 

Şekil 6’da V50 hızının grafiksel tanımı gösterilmiştir. Zırh 

çelikleri için önemli bir parametre olan V50 hızı, MIL-STD-

662F standardına uygun olarak gerçekleştirilen balistik 

teste göre belirlenmektedir. Bu ise NATO standartlarına 

göre parçacıkların, test numunesine V50 hızı olduğu kabul 

edilen hızlar ile atılmasıyla belirlenir. Gerçek V50 değerini 

hesaplamak içinde parçacıkların zırh tarafından 

durdurulduğu en yüksek  üç hız ile zırh içinden geçen 

atışların sahip olduğu en düşük üç hız alınır [9].  

 

 
 

Şekil 6. V50 hızının şematik tanımı 

      

Balistik testlerin üretilen her zırh levhası üzerinde 

gerçekleştirilmesi zorunludur. Balistik testin yapılması 

öncesinde ve sonrasında birçok kontrol mekanizması 

sözkonusudur.  Şekil 7’de şematik olarak verilen test 

düzeneğinin kalibrasyonu, kullanılacak mühimmat ve zırh 

plakalarının tüm teknik ve üretici bilgilerinin kaydedilmesi 

ve test düzeneğinin atışlar için hazır hale getirilmesini 

müteakiben gerçekleştirilen atışlar sonrası elektronik 

cihazlar tarafından ölçülen değerler ve zırh çeliği üzerinde 

açılan deliğin çap ve derinlik bilgileri yardımıyla 

malzemenin balistik davranışı karekterize edilir. Balistik 

test sonrası her levhaya, elde edilen değerlerin yeraldığı bir 

sertifika verilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şekil 7. V50 değerinin tespiti için parçacık ateşlenmesine uygun 

test düzeneğinin şematik gösterilişi 

 

4. ÜLKEMİZDE VE ERDEMİR’DE ZIRH ÇELİĞİ 

 

Ülkemizin coğrafik olarak stratejik bir bölgede yer alması 

nedeniyle, zırh çeliği kullanımı açısından önemli bir 

potansiyel söz konusudur. Bununla birlikte mevcut 

durumda, zırh çeliğinde tamamen yurtdışına bağımlılık söz 

konusu olup; ihtiyaç duyulan zırh çeliği Fransa, Almanya 

ve İsveç gibi ülkelerden ithal edilmektedir. Halihazırda 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Ana Bakım Merkez 

Komutanlıkları ile askeri alanlarda faaliyet gösteren FNSS, 

Otokar ve Hema gibi özel sektöre ait kuruluşlarda obüs, 

ZMA ve benzeri zırhlı araçların üretiminde belirli miktarda 

zırh çeliği kullanılmaktadır. Bunun yanında, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin gündeminde olan ve Savunma Sanayi 

Müsteşarlığınca yürütülen/yürütülecek Hava Savunma 

Topu, Alçak İrtifa Hava Savunma Aracı, Yerli Tank ve 

Yerli Gemi Projeleri kapsamında önemli miktarlarda zırh 

çeliği kullanımı söz konusu olacaktır.  

 

Ülkemizde zırh çeliği üretimiyle ilgili olarak, 

ERDEMİR’de kurulmakta olan Yeni Levha 

Haddehanesinde zırh çeliklerinin üretilmesine yönelik 

yatırım çalışmaları halen sürdürülmekte olup; 2006 yılında 

deneme üretimine geçilmesi planlanmaktadır. 

ERDEMİR'de levha haddehanesi kuruluş çalışmalarının 

başlaması ile savunma sanayine yönelik olarak kullanılacak 

çeliklerin de üretilmesi gündeme gelmiş ve bu amaçla 

Levha Haddehanesi Isıl İşlem Tesislerinin kurulması 

çalışmaları başlatılmıştır. Bu tesislerde denizaltı/denizüstü 

gemi çeliklerinin, karasal nakil ve savunma araçlarının 

kullanacağı özelliklerde çeliklerin üretilebilmesi ve askeri  

standartlarda çelik talepleri karşılanacaktır [10]. 
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