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Özet 

Bu çalışmada düşük karbonlu ve AISI 304 standardındaki paslanmaz çeliğin yüzeyi elektrik ark 
ve TIG kaynak yöntemi uygulanarak kobalt esaslı elektrot ile kaplandı. Kaplama işleminde  Stellite 6 ve 
Stellite 12 olarak bilinen Co esaslı elektrotlar kullanıldı.  Daha sonra üzeri kaplanan numunelerin kaplama 
tabakası incelendi.  Kaplanan tabakanın iç yapısı, taramalı elektron mikroskobu ile incelenip enerji 
dispersif spektrometresi (EDS) ile analiz edildi ve ayrıca mikrosertliği ölçüldü. Yüzey kaplama 
işleminden sonra ana metale göre daha sert ve dolayısıyla dış etkilere karşı daha dayanıklı bir yüzey 
tabakası elde edildi.  Ayrıca kaplama işlemi sonucunda ana metal ile kaplama tabakası arasında M23C6 
karbürlerinden oluşan ince bir tabakanın meydana geldiği gözlendi. Sertliği 1900 VSD civarında olan bu 
tabakanın oluşumu kimyasal bileşim ve işlem sırasında malzemede meydana gelen faz dönüşümlerine 
dayandırılarak açıklandı. 

Anahtar kelimeler: Co alaşımları, kaplama, sert yüzey kaplama. 

Investigation of Microstructure and Mechanical Properties of 
Materials Cladded By Co-Based Electrodes 

Abstract 

In this study low-carbon steel and  AISI 304 stainless steel was cladded with Co-based electrodes 
using electric arc welding and tungsten inert gas welding.  Cobalt based electrodes, Stellite 6 and Stellite 
12, were deposited onto steel plates.  Appropriate samples were taken from the hardfaced materials and 
the surface layer structure was investigated. The microstructure and properties of the hardfaced material 
was investigated by scanning electron microscopy, chemical analysis and microhardness measurements. 
After surface cladding a surface layer which is harder than the base metal and more resistant to the 
external effects was obtained.  Moreover, a this transition layer consisting of M23C6 type carbides was 
observed between the base metal and the surface layer.  Formation of this layer that has a microhardness 
of approximately 1900 VHN is explained in terms of chemical composition and phase transformation 
which take place in the material during cladding process.  

Keywords: Co alloys, Cladding, Hardfacing 

1. Giriş 

Yüzey kaplama, yeni bir yüzey tabakası elde etmek amacıyla kimyasal bileşimi bilinen 
bir metal veya alaşımın kaynak yöntemleri kullanılarak farklı özellikte başka bir malzeme 
yüzeyine kaplanması işlemidir. Kaplama işlemi ergitme kaynak yöntemleri, metal püskürtme 
veya lazer yöntemi kullanılarak gerçekleştirilir.  Kaynak ve termal püskürtme ile kaplanmış 
yüzeylere alevle sertleştirme, endüksiyonla sertleştirme, nitrürasyon ve sementasyon gibi yüzey 
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sertleştirme işlemleri uygulanamaz. Kaplama malzemesinin ana metalden daha üstün korozyon, 
mukavemet ve aşınma direncine sahip olması gerekir. Günümüzde dört çeşit sert yüzey kaplama 
yöntemi uygulanır.  Bunlar sert yüzey kaplama, dolgu kaplama, koruyucu kaplama ve kademeli 
kaplama olarak adlandırılır [1].  

Yüzey kaplama işlemi uygulamalarında çeşitli metal ve alaşımlar kullanılır.  Bu 
kaplama malzemelerinden birisi de “Stellite” olarak bilinen kobalt esaslı alaşımlardır [2].  
Kobalt esaslı yüzey kaplama alaşımları yüksek sıcaklık dahil, iyi derecede aşınma ve korozyon 
direnci gerektiren uygulamaların tümünde kullanılır [3,4]. Bu alaşımlar, yüksek hacim 
oranlarında karbür içerdikleri için yüksek sertliğe sahiptirler. Ağır ve mekanik darbeli çalışma 
ortamlarında da yüksek tokluğa sahip olmaları nedeniyle başarılı bir şekilde kullanılırlar.  Bu 
alaşımlar aynı zamanda yüksek çalışma sıcaklıklarındaki dayanımlarının ve korozyon 
dirençlerinin yüksek olması nedeniyle jet motorları, rotor, türbin kanatları, valfler, dişçilik ve 
cerrahi aletler, egzos çıkış boruları yapımında kullanılırlar [1].  

 Yüzey kaplama alaşımları mikroyapısal olarak genellikle borürler ve karbürler gibi sert 
çökelti fazları içerirler ve bu çökelti fazları demir, nikel veya kobalt esaslı alaşımlardan oluşan  
daha yumuşak bir matris içinde yer alırlar [2].  Karbürler, demir ve kobalt esaslı yüzey kaplama 
alaşımlarında sert faz olarak bulunurlar. Demir ve kobalt esaslı sert yüzey kaplama 
alaşımlarında karbon oranı ağırlıkça % 4, alaşımlarda karbon ve bor elementlerinin birlikte 
bulunması durumunda bunların toplam ağırlıkça oranının % 5 civarında olması gerekir [1].  
Kobalt, nikel ve demir esaslı yüzey kaplama alaşımlarının bir çoğunun matrisi genellikle % 
35’den fazla Cr, % 30’den fazla Mo ve % 13’ün üzerinde W ve az miktarda silisyum ve mangan 
içerir [2]. 

Kobalt esaslı yüzey kaplama alaşımlarının karbür içerikli alaşımlar ve Laves fazı 
içerikli alaşımlar olmak üzere farklı karbürler içeren ticari iki türü vardır [5,6]. Bu alaşımlardan 
ilk geliştirileni kobalt esaslı Co-28Cr-4W-1.1C  alaşımı olup, bu alaşımın içinde farklı karbürler 
bulunur. Karbür içeren kobalt esaslı alaşımlar arasındaki temel fark bunların karbon oranlarının 
farklı olmasıdır.  Yüksek oranda tungsten içeren alaşımlarda tungstence zengin M6C 
karbüründen başka kromca zengin M7C3 karbürü de bulunur.  Düşük karbonlu alaşımlarda  ise 
daha çok kromca zengin M23C6 karbürü bulunur [2].  

Co-esaslı alaşımlarda karbürler kimyasal bileşime bağlı olarak oluşurlar. Karbür 
dağılımının düzenlenip kararlı hale getirilmesi, alaşımın özelliklerinin iyileştirilmesi ve 
özellikle yüksek sıcaklıkta sürünme dayanımının  artırılması için alaşım elementi oranları çok 
hassas bir şekilde ayarlanmalıdır [7].  Krom oranının yüksek olması nedeniyle (Cr oranı> % 
20), bu alaşımlarda M7C3 ve M3C2 karbürleri nadiren oluşurlar, oluşmaları durumunda da 
yaşlandırma sonucunda çözünürler. Alaşımda bulunan Cr elementi en yaygın olan M23C6 türü 
karbürlerin oluşumunu sağlar.  M23C6 tipi karbürün kimyasal bileşimi alaşımın kimyasal 
bileşimine bağlıdır. MM-509 türü bir alaşımda bu karbür [Cr.77Co.27W.03(Ni+Ta).03]23C6 
formunda bulunur ve  [Cr18Co4(W,Ta)1]C6 formülüyle gösterilebilir.   Alaşıma Mo ve W 
katıldığında yapıda M6C tipi karbür oluşur.  Kobalt karbür oluşturmaz ancak alaşımda bulunan 
% 0,2-1 C, %10-30 Cr  kararlı M23C6 karbürünü oluştururlar [2]. 

Makina elemanları mümkün olan en düşük maliyetli malzemeden üretilmeye çalışılır. 
Daha sonra yüzeyi arzu edilen başka bir malzeme ile kaplanabilir.  Çünkü büyük boyutlarda bir 
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makine elemanının sadece kobalt esaslı alaşım kullanılarak üretilmesi hem zor hem de çok 
pahalıdır.  Üretim aşamasındaki zorluk özellikle kaplama alaşımlarının plastik deformasyon 
özelliklerinin yetersiz ve normal şartlarda sertliklerinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  
Oysa kobalt esaslı alaşımlar yüksek çalışma sıcaklıklarına, aşınmaya ve korozyona karşı 
dayanıklı olmaları nedeniyle bir yüzey kaplama malzemesi olarak kullanılabilir.    Bu alaşımlar 
ileri sanayi ülkelerinde çok iyi bilinmelerine rağmen ülkemizde henüz yakın  zamanlarda bir 
kaplama malzemesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.  Bu nedenle bu çalışmanın amacı  
endüstride çokça kullanılan veya aşınarak hurdaya ayrılma durumuna gelmiş demir esaslı 
makine elemanlarının yeniden kazanımı için aşınan yüzeylerin yüksek sertliğe ve korozyon 
direncine sahip kobalt esaslı alaşımlarla kaplanabilirliğinin araştırılmasıdır. 

2. Materyal ve Metod 

Bu çalışmada ikisi sert yüzey kaplama malzemesi, ikisi de ana malzeme olmak üzere 
toplam dört çeşit deney malzemesi kullanıldı (Tablo 1).  Yüzey kaplama malzemesi kobalt 
esaslı bir süper alaşım olup, Stellite 6 olarak anılmaktadır.  Diğer kaplama malzemesi de Stellite 
12 olarak bilinen kobalt esaslı süper alaşımdır. Her iki kaplama malzemesi de yüksek sertliğe 
sahiptir. Yüzeyi kaplanan malzemelerden biri düşük karbonlu çelik, diğeri  de piyasada çok 
kullanılan AISI 304 standardındaki paslanmaz çeliktir. 

Tablo 1.  Deneylerde kullanılan malzemelerin kimyasal bileşimleri 

Malzeme  Kimyasal bileşim (% ağ) 

No: Malzeme adı   C        Si        S        P        Mn        Ni        Cr       W      Co        Fe

1 Düşük karbonlu çelik  0.3     0.2     0.02    0.01      0.7        0.1      0.07      -       -       98.42

2 Paslanmaz çelik 0.08    1       0.03     0.04       2          9         19          -      -       kalan

3 Stellite 6 1.2      1         -           -          1          2          28        5     kalan     3.5

4 Stellite 12  1.6     1         -          -           1          2          28.5    8.5   kalan     3.5

  

Deney numuneleri 10x100x200 mm boyutlarında seçildi, yüzeyleri iyice temizlendikten 
sonra elektrik ark kaynak ve TIG kaynak yöntemleri ile yüzey kaplama işlemleri uygulandı.  
Paslanmaz çelik elektrik ark kaynak yöntemi ile kaplandı. Kaplama esnasında  örtülü Stellite 6  
elektrotları kullanıldı. Kaynak 120 mm/dak hızda ve ortalama 150 A akım şiddetinde tek paso 
olarak gerçekleştirildi.  Aynı boyuttaki düşük karbonlu çeliğin yüzeyi de TIG kaplama 
yöntemiyle Stellite 12 süper alaşım elektrotları kullanılarak kaplandı.  Bu yöntemde kaynak hızı 
90 mm/dak olarak seçildi.   

Yüzey kaplama işleminin amacı herhangi bir ana malzeme yüzeyinde daha sert bir 
tabaka elde etmek olduğundan kaplanan yüzey tabakasının sertliği büyük önem taşır.  Bu 
sebepten dolayı  hem kaynak yüzeylerinden hem de kaynak dikişine dik kesit üzerinde ana 
malzemeden kaplama tabakasının dışına doğru bir dizi sertlik ölçümleri yapıldı.  Sertlik 
ölçümleri  bir mikrosertlik ölçüm cihazı ile 10 g’lık yük altında yapıldı.   
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Yüzeyi kaplanan malzemeler yapılan kaynak doğrultusuna dik olarak kesildi ve kesilen 
numuneler 10x10x10 mm ve 10x10x15 mm boyutlarına getirildi. Elde edilen numunelerin 
yüzeyleri standart metalografik yöntemlerle parlatıldı ve  5 ml.HNO3 + 5 ml.C2H4O2 + 20 
ml.HCI +  5 ml.H2O    çözeltisi içerisinde dağlandı.  Hazırlanan numunelerin  yüzeyleri ışık ve 
taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelendi ve iç yapılarını gösteren fotoğraflar çekildi.  
Ayrıca numunelerin yüzeyleri SEM ile birlikte kullanılan enerji dispersif  spektrometresi (EDS) 
yardımıyla analiz edildi. 

3. Deney Sonuçları ve İrdelenmesi 

TIG kaynak yöntemiyle  Stellite 12 süper alaşımı kaplanan düşük karbonlu çeliğin 
kaplama tabakasının mikroyapısını gösteren fotoğrafı Şekil 1’de verilmiştir.  Kaplama 
esnasındaki akım şiddeti optimum seviyede tutulduğundan fotoğraftan ana metale kaplanan 
alaşımın nüfuziyet derinliğinin çok fazla olmadığı anlaşılmaktadır. 

Kaplama işlemi sonucu elde edilen numunenin ana metal ile Stellite 12 alaşımının 
birleşme yerinin mikroyapı fotoğrafına bakıldığında kaplama tabakası boyunca geçiş bölgesi 
olarak adlandırılan, ince bant şeklinde bir bölgenin var olduğu görülmektedir (Şekil 2).  Bu 
bölgenin özelliğini anlamak amacıyla mikrosertlik ölçümleri yapıldı ve en yüksek sertlik 
değerlerine bu bölgede rastlandı.  Bu bulgulardan sonra kaplanan numunede üç çeşit bölgenin 
var olduğu anlaşıldı.  Bunlardan birincisi ana malzeme bölgesi, ikincisi kaplanan bölge, 
üçüncüsü de her iki bölge arasında hızlı soğuma sonucu  oluşan ince bir geçiş bölgesidir. 

 

   

Şekil 1.  Yüzeyi TIG kaynak yöntemiyle Stellite 12 alaşımı kaplanan çelik parçanın kesiti 
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Şekil 2. Düşük karbonlu çeliğin yüzeyinin TIG kaynak yöntemiyle  Stellite 12 alaşımı  
kaplanması sonucunda oluşan metaloğrafik yapının görünümü  

 

Her üç bölgenin sertlik değerlerinin anlaşılması amacıyla numune üzerinde mikrosertlik 
ölçümleri yapıldı (Şekil 3).  Ana malzemeden kaplama malzemesine doğru yapılan ölçümlerde 
ana malzemenin 250-300 HV gibi çok düşük bir sertliğe sahip olduğu, ara bölge yani geçiş 
bölgesine doğru yaklaştıkça sertliğin artmaya başlayarak 450-500 HV’e çıktığı, geçiş bölgesinin 
ise maksimum değere çıkarak 1200 HV sertliğine ulaştığı görüldü.  Bu bölgeden sonraki, yani 
yüzey kaplama tabakası içerisinde sertliğin 700-750 HV’e düşerek, en dış tabakada 800 HV 
değerlerine kadar ulaştığı tespit edildi. 

Kaynak işlemi sonrasında kaplama tabakasının iç yapısını gösteren fotoğraf çekilerek 
Şekil 4’de verildi.  Bu fotoğrafta yüzey kaplama tabakasının dentritik bir yapıya sahip olduğu ve 
dentrit kolları arasında matris tabakasının yer aldığı görülmektedir. Fotoğrafta görülen geçiş 
tabakası yüzey kaplama esnasında ilk önce ergiyen ve ana malzeme ile bir alaşım teşkil ederek 
daha sonra hemen katılaşan bölgedir.  Bu bölgede kolay oluşabilen sert karbürler 
bulunmaktadır. 
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Şekil 3. Sertliğin ana metalden kaplama tabakasının yüzeyine doğru değişimini gösteren eğri 
 

Dentrit kolları ve matris tabakasının  EDS analizleri alındı (Şekil 5a,b).  Bu analizlerden 
görüleceği gibi, karbon her iki bölgede eşit olmasına karşılık matris bölgesinde Cr biraz düşmüş 
W ise yarı yarıya azalmıştır.  Buna karşılık dentritik bölgede Fe, Co azalırken matris bölgesinde 
bu elementler bir miktar yükselmiştir. Şekil 5a incelendiğinde Cr, Co,W ve C elementi 
spektrumlarının varlığı görülmektedir.  Öyleyse analizi yapılan bölgede M23C6 tipi 
karbürlerinin bulunacağı, Şekil 5b incelendiğinde ise Cr, W ve C elementleri oranlarının 
düştüğü ve dolayısıyla bu bölgenin alaşım elementi oranları itibariyle M6C tipi karbürlerin 
oluşmasına en uygun yapı olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Şekil 4. Kaplama bölgesinin iç yapısının görünümü 
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a)                      b) 

Şekil  5.  TIG yöntemi ile kaplanan düşük karbonlu çeliğin kaplama tabakası A ve B bölgeleri 
EDS analizleri  a)  A bölgesi EDS analizi,  b) B bölgesi EDS analizi. 

Bu çalışmada yüzey kaplama işlemi uygulanan diğer numune de AISI 304 
standardındaki paslanmaz çeliktir ve  kaplama bölgesinin iç yapısını gösteren fotoğraf Şekil 
6’da verilmiştir. Bu mikroyapı fotoğrafı incelendiğinde yüzey kaplama tabakasının dendritik bir 
yapıya sahip olduğu ve diğer numunede olduğu gibi üç ayrı bölgenin varlığı görülmektedir. 
Geçiş bölgesi diğer numuneye göre sertlik bakımından daha yüksek bir değere sahiptir ve 1900 
HV sertliğe sahiptir.  Geçiş bölgesi altındaki ilave metal ise yaklaşık 640 HV değerindedir.   

 

 

  Şekil 6.  Elektrik ark kaynak yöntemi ile Stellite 6 süper alaşımı kaplanmış paslanmaz çelik 
örneği (x200) 
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Yüzey kaplama tabakasının orta noktası civarında ise sertlik yaklaşık 614 HV dir. Katkı 
metalinin dendrit kolları arasındaki bölgenin yani matris yapısının sertliğinin  650 HV ve 
dendrit kollarının  sertliğinin de 766 HV  değerine ulaştığı ve böylece detritlerin biraz daha sert 
olduğu görüldü  (Şekil 6, 7).  

Şekil 6’daki fotoğrafdan, paslanmaz çeliğin haddeleme nedeniyle katmerli bir yapıya 
sahip olduğu görülmektedir.  Geçiş bölgesi altındaki paslanmaz çelik tarafının ağ görünümlü 
yapısında dilatasyon (sıvılaşma) tabakasının varlığı dikkati çekmektedir.  Dendrit kolları 
mikroyapıyı sık bir şekilde kaplamış, matris tabakası yani dendrit kolları arası ise mikroyapıda 
daha az yer almıştır. Dikkati çeken diğer önemli bir husus da ana metal ile yüzey kaplama 
tabakası arasında  dilatasyon tabakası içerisinde düzgün şerit görünümünde bir geçiş bölgesinin 
bulunmasıdır. 
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Şekil 7. Sertliğin ana metalden yüzey kaplama tabakasının dış yüzeyine doğru değişimini 

gösteren eğri 

 

4. Sonuçlar ve Öneriler 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.   

1. Yüzey kaplama işlemi esnasında ana metal ile ilave metal tabakası arasında ince bir ara 
tabaka oluşmaktadır.  İç yapısı  diğer bölgelerden farklı olan ve geçiş bölgesi adı verilen 
bu tabakanın sertliği düşük karbonlu çelikte 1200 HV, paslanmaz çelikte 1900 HV dir. Bu 
bölgenin sertliğinin yüksek olması iç yapıdaki M23C6 karbürlerinin varlığına 
dayandırılmaktadır.  

2. Ana metalden yüzey kaplama tabakasına doğru gidildiğinde, ana metalin en düşük sertlik 
değerine sahip olduğu, dilatasyon tabakasından itibaren sertliğin artmaya başladığı 
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görülmüştür.  Dilatasyon tabakası içinde yer alan ara tabakanın en yüksek sertlik değerine 
sahip olduğu, bu tabakadan sonra sertliğin düşerek gerçek yüzey kaplama tabakasının 
sertliğine ulaştığı görülmüştür.  Asıl yüzey kaplama tabakasının sertliğinin ise ortalama 
750 HV değerine sahip olduğu belirlenmiştir.  Sonuç olarak yüzey kaplama işleminden 
sonra ana metale göre daha sert ve dolayısıyla daha dayanıklı bir yüzey tabakası elde 
edilmiştir. 
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