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ÖZET 

Demir esaslı malzemeler arasında sert metaller, önemli fonksiyonel özelliklere sahiptir. Son yıllarda 

birçok endüstriyel alanda artan verimlilik koruyucu ve sert kaplamalara karşı önemli ve sürekli artan bir 

ilgiye neden olmuştur. Özellikle çelik malzemeler söz konusu olduğunda Toz Metalurjisi, geleneksel 

üretim prosedürleriyle gerçekleştirilemeyen özel veya geliştirilmiş özellikler elde etmeyi sağlar. Yüksek 

sertlikleri, iyi ısıl kararlılıkları ve oksidasyon dirençleri nedeniyle geniş bir uygulama yelpazesinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Sert kaplamalar 1970'lerde endüstriyel alanlarda kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu tür uygulamalar için 1980'lerin ortalarında fiziksel buhar biriktirme teknolojileri (PVD) 

kullanılmaktaydı. Titanyum ve krom nitrürler, kesici takımlar veya kalıplar için kaplama alanında 

piyasadaki ilk malzemelerdir. Fiziksel buhar biriktirme teknolojilerinin evrimi bu konuda giderek daha 

aktif bir şekilde araştırılması, çok katmanlı mimariye sahip kaplamalara neden olmuştur. Sert metalleri 

kullanırken genel fikir sertlik, tokluk, aşınma direnci ve kimyasal stabilite açısından mükemmel 

özelliklerinden yararlanmaktır. Bu özellikler ana uygulama alanını oluşturan kesici alet olarak kullanım 

için ümit verici sert metaller üretmektedir. Özel kullanıma bağlı olarak önemli özelliklere ulaşılabilir. 

Örneğin tüm kompozisyonu oluşturan bileşenler uygun şekilde seçilebilir, fazların nispi kompozisyonu 

değiştirilebilir veya kesici takımın üstüne uygun bir sert metal uygulayarak kaplama yapılabilir. Bu 

çalışmada, farklı takım malzemeleriyle ilgili gerçek uygulamalara genel bir bakış amaçlanmaktadır, Toz 

metalurjisi yöntemiyle üretilen sert metallerin üretim rotaları ve en önemli özelliklerinden 

bahsedilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sert Metaller, Toz Metalurji, Kesici Takımlar. 

 

ABSTRACT 

Among iron-based materials, hard metals have important functional properties. Increasing productivity 

in many industrial areas in recent years has led to a significant and ever increasing interest in protective 

and hard coatings. Especially in the case of steel materials, Powder Metallurgy provides special or 

improved properties that cannot be achieved by conventional manufacturing procedures. Hard coatings 

began to be used in industrial areas in the 1970s. Physical vapor deposition technologies (PVD) were 

used in the mid-1980s for such applications. Titanium and chromium nitrides are the first materials on 

the market in the field of coating for cutting tools or dies. The evolution of physical vapor deposition 

technologies has led to an increasingly active exploration of this issue, resulting in multi-layered 

architecture coatings. The general idea when using hard metals is to take advantage of their excellent 

properties in terms of hardness, toughness, abrasion resistance and chemical stability. These properties 

produce promising hard metals for use as the cutting tool which is the main application area. Important 

features can be achieved depending on the specific use. For example, the components that make up the 

entire composition may be suitably selected, the relative composition of the phases may be altered, or 

coating may be applied by applying a suitable hard metal to the cutting tool. In this study, it is aimed to 

give an overview of real applications related to different tool materials. 

 

Keywords: Hard Metals, Powder Metallurgy, Cutting Tools. 

 

1. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Endüstride farklı alanlarda ve uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış birçok kesici takım 

malzemeleri bulunmaktadır [1][2]. Kesici takımlar arasında önemli farklılıklar vardır ve sadece 

özelliklerinin iyi bir şekilde bilinmesi üreticiye belirli bir uygulama için doğru olanı seçmek ve farklı 

malzemeleri kesmek için rehberlik edebilmektedir [3]. Genellikle kesme işlemi kesilmesi gereken 
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malzemeden daha sert bir malzeme ile yapılmalı ve aynı zamanda kesme kenarı uygun şekilde etkileşime 

girebilecek şekilde tasarlanan boşluk açılarıyla belirli bir geometriye sahip olmalıdır. Etkili bir kesme 

aletinin çalışma sırasındaki erozyona karşı bütünlüğünü koruyabilmesi için iyi bir aşınma direnci, farklı 

yükleme kuvvetleri ve titreşimler tarafından uygulanan enerjiyi emebilecek yeterli bir tokluğa sahip 

olması gerekmektedir. Kesme sırasında şekil ve geometrideki sürekli değişikliklere karşı dayanabilmek 

için uygun bir sertlik gerekmektedir. Ancak aşırı sertlik, doğrudan kırılganlığa sebep olduğu için 

kesinlikle tercih edilen bir özellik değildir [4]. Sert parçaları işleme zor koşullarda yapıldığında sertlik 

daha belirgin hale gelir. Kesici takımlar yüksek sıcaklıklarda bütünlüğünü koruyamaz ve ısısal 

davranışlardan olumsuz yönde etkilenmektedir. Endüstri alanında farklı kesici takım malzemeleri 

kullanılmakta ve sürekli olarak gelişmektedir. Malzemelerin belirli amaçlar için farklı parçalara 

ayrılması ve şekillendirilmesi, özellikle yüksek kesim hızı ve sıcaklık söz konusu olduğunda oldukça 

önemlidir. Bu sebeplerden dolayı malzeme, çalışma sırasında maruz kaldığı çok fazla aşınma ve kırılma 

gibi sorunları önlemek için üstün özellikler göstermek zorundadır. Bu zararlı koşullara dayanabilmek 

için kesici takımın yeterli sertlik ve mukavemet, enerjiyi absorbe etme tokluğu, aşınma direnci, kimyasal 

eylemsizlik ve termal iletkenlik gibi özelliklere sahip olması gerekmektedir [5]. Genel olarak kesme 

aletleri, kesilmesi gereken malzemeye göre mekanik olarak daha sert bir malzeme kullanılarak 

üretilmelidir. Buna ek olarak kesici takımın belirli bir geometriye sahip olması, boşluk açısının kesici 

kenar ile kesilecek olan parça arasında kusursuz bir etkileşime izin verecek şekilde tasarlandığı durumlar 

tercih edilmektedir [6]. Şekil 1.’de farklı takım malzemeleri için tokluk ve aşınma dirençleri grafiği 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 1. Farklı takım malzemeleri için tokluk ve aşınma direnci grafiği 

 

En eski takım malzemeleri karbon çelikleridir, ancak kullanım alanları sınırlıdır.  Metal ve alaşım 

kesimlerinde nadiren kullanılır, çünkü orta derecede düşük kesme sıcaklığında hızlı bir şekilde aşırı 

temperlenirler [7].  Bu tür çelikler yaklaşık % 0.6-1.5 C ve az miktarda Si, Cr, Mn ve V içerir. 1868'de 

Robert Forester Mushet, çeliğin sertliğinin W (Volfram) ilavesiyle arttırılabileceğini keşfetmiştir. Bu, 

yüksek kesme hızlarında, yüksek sıcaklıkların keşfedilmesi için bir başlangıç noktası olmuştur 

[8]. Temel malzemeyi sertleştirmek, kuvvetlendirmek ve olumsuz koşullarda daha dirençli bir tane 

yapısı elde etmek için alaşım elementlerinin eklenmesi gereklidir [9]. Yüksek hız çelikleri uygun ısıl 

işlemlerle çeşitli derinliklerde sertleştirilebilir. Genellikle Mn, Cr, W, V, Mo, Co ve Nb  yüksek hız 

çeliklerinin bileşiminde alaşım elementleri olarak kullanılmaktadır. Co daha yüksek sertlik sağlamak 

için anahtar bir elementtir ve soğuk sertlik olarak adlandırılır [10]. Yüksek hız çelikleri karmaşık 

geometri ve talaş oluşum mekaniği istendiği durumlarda kesici takım malzemeleri olarak kullanılırlar. 

Yüksek hız çelikleri sürekli kesim için uygundur ve matkaplar veya dişli kesiciler gibi karmaşık şekilli 

aletlerin geliştirilmesinde kullanılır. Kesme hızları yaklaşık 10-60 m/dak. aralığındadır. Yaygın olarak 

kullanılan yüksek hız çelikleri M (Mo'lu takım çelikleri) ve T tipleri (W'li takım çelikleri) olarak 

sınıflandırılır ve farklı derecelere sahiptir. Günümüze kadar yüksek hız çeliklerinin verimliliği, 

özellikleri ve yüzey koşulları farklı yöntemlerle değiştirilerek güçlendirilmiştir. Bu çeliklerin 

sertliklerini ve aşınma dirençlerini artırmak için toz metalurjisi kullanılarak yüksek seviyede Co ve V 

kullanılmaktadır. Bu prosedürleri kullanarak kesme hızlarını ve dolayısıyla da takım ömrünü yaklaşık 

üç kat arttırmak mümkün olmaktadır [10]. 
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1920'lerin başında Stellite olarak bilinen manyetik olmayan, aşınmaya ve korozyona dirençli bir Co‐Cr 

alaşımı yüksek hız çeliklerinden biraz daha yüksek hızlarda kullanılmaktadır [11]. Öğütülebilirliği ve 

sinterlenmiş karbürlerin gelişimi nedeniyle Stellite kullanımı çok geçmeden tercih sebebi olmuştur. 

Günümüzde en önemli takım malzemelerinin temelini semente karbür esaslı alaşımlar 

oluşturmaktadır. Geniş bir sıcaklık aralığında yüksek sertliğe sahip olmaları, yüksek ısı iletkenliği ve 

yüksek elastikiyet modülü ile birçok uygulamada kullanılabilmektedir [12]. Yüksek hız çelikleri ile 

karşılaştırıldığında yaklaşık 3-5 kat daha yüksek bir kesme hızına ulaşabilmektedirler. Tungsten karbür 

(WC), titanyum karbür (TiC), tantal karbür (TaC) ve niyobiyum karbür (NbC/Nb2C) sinterleme 

prosedürü ile bir Co matrisi içinde gömülü olan en bilinen sert karbürlerdir. Karpit takımlarının 

performansı karbür tipinden ve Co içeriğinden önemli ölçüde etkilenir ve kompozisyonlarına göre farklı 

uygulamalarda kullanılabilir. Co ile yaklaşık % 3-6 arasında daha yüksek sertliğe ulaşılırken, daha 

yüksek seviyede bir Co (% 15'e kadar) üstün tokluk sağlar, ancak sertliği, aşınma direnci ve kuvveti 

azalır [13]. W seviyesi arttıkça aşınma direnci artar, ancak takım çeliğinin gücünü olumsuz yönde 

etkiler. TiC, malzemeye WC'den nispeten daha yüksek aşınma direnci ve daha düşük tokluk sağlar [14].  

 

2. MATERYAL VE METOD (MATERIAL and METHOD) 

2.1. Sert Metaller ve Bazı Özellikleri 

Sert metaller, metalik elementler ile birleştirilen sert malzemelerden oluşan kompozit malzemeler 

ailesine aittir [15]. Genellikle sert metal içeren bileşenlerin imalatında sinterleme veya sıcak presleme 

kullanılır ve bir kısmı içsel kırılganlıklarının bir sonucu olarak bağlayıcı faz olmadan kullanılabilir [16]. 

Genel olarak altıgen WC en yaygın karbür olarak kabul edilir ve Co diğer malzemelere kıyasla daha 

fazla ıslanma özelliği nedeniyle çoğunlukla bağlayıcı bir malzeme olarak kullanılmaktadır. Yüksek 

sıcaklıklarda spesifik özellikler gerektiğinde, düşük miktarda V ve Cr ilavesi ile kübik TaC, TiC ve NbC 

kullanılır. Genellikle kullanılan karbürler toz metalurjisi yöntemiyle üretilir ve ardından bileşenler bir 

bağlayıcı madde kullanılarak karıştırılır ve öğütülür. Daha sonra püskürtülerek topak haline getirilir ve 

ardından sinterlenmiş yeşil formları elde etmek için preslenir. Gri dökme demir gibi kısa işleme 

aşamaları oluşturan malzemeler söz konusuysa, ana önemli sert metal tipleri WC‐Co'dur. Çelikler gibi 

uzun işleme aşamaları sağlayan malzemeler için ise WC‐TiC‐Co/ WC‐TiC‐TaC‐Co kullanılır [17].  

 

Sert metaller iki farklı aşamada üretilmektedir. Birincisi sıkıştırılmış tozları elde etmek, ikincisi ise tek 

parçacıkların bağlanması için sinterleme adı verilen bir pişirme işlemidir [18]. İlk adım tozların 

üretilmesiyle başlar. Bağlayıcı madde doğru karıştırmalar ile presleme ve ezilme işlemleriyle 

sonlandırılır. Sinterleme vakum sırasında yaklaşık 600 °C'de ardından elde edilecek sert metalin 

kompozisyonuna göre genellikle vakumda veya indirgeyici bir atmosferde yaklaşık 1350-1500 °C 

sıcaklık aralığında gerçek sinterleme işlemi takip edilir. Tozlar son hallerinde preslenemediğinden 

dolaylı şekillendirme yaygın olarak kullanılır [19]. Bu işlemler preslenmiş bir boşluktan başlar ve 

presleme maddesinin çıkarılmasından sonra veya ön kontrolden sonra çevirerek ve ezerek 

gerçekleştirilir ve nihai şeklini almak için yeterli bir güç elde edilir. Genellikle, büyük derli toplu 

katıların elde edilmesi gerektiğinde basınç destekli işlem uygulanır ve bileşimine bağlı olarak soğuk 

izostatik veya sıcak izostatik presleme yapılabilir [20]. 

 

Yapı içersindeki tanelerin büyüklüğü kullanılan hammadde ve bağlayıcı seviye içeriğine, uygulanan 

basınca, sinterleme süresine ve sıcaklığa bağlıdır. Sinterleme sırasında tanecik büyüklüğünün 

genişlemesi sertleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Aynı zamanda bazı tanelerin sayısı farklı 

şekilde artabilir ve olağanüstü boyutlara gelebilir [21]. Bu olumsuz durumlar malzemede çatlamaya ve 

mekanik özelliklerin düşmesine sebep olabilir. Sinterleme sırasında tane büyüklüğünü kontrol etmek, 

sınırlandırmak ve ince taneli karbürler elde etmek için inhibitörler kullanılabilir [22]. Çizelge 1.’de bazı 

seramiklerin mekanik özellikleri görülmektedir. 

 

  



1. ULUSLARARASI MALATYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 
20-22 Aralık 2019/ MALATYA 

 

 

396 www.izdas.org iksad47@gmail.com Kongre Kitabı / Cilt-1 

 
 

Çizelge 1. Bazı seramiklerin mekanik özellikleri [13] 

Tür Kimyasal Formül/ Malzeme Kristal Yapı 
Yoğunluk 

(g/cm3) 

Ergime 

Der. (˚C) 

  TaC Tantal karbür Kübik 14.50 3800 

  TiC Titanyum karbür Kübik 4.94 3100 

  NbC Niobyum karbür Kübik 7.82 3500 

Karbürler VC Vanadyum karbür Kübik 5.77 2810 

  SiC Silisyum karbür Polimorf 3.21 2820 

  HfC Hafniyum karbür YMK 12.76 3900 

  ZrC Zirkonyum karbür YMK 5.56 3400 

  TiN Titanyum nitrür YMK 5.4 2930 

  HfN Hafniyum nitrür YNK 13.9 3385 

  NbN Niyobyum nitrür Kübik 8.47 2573 

Nitrürler VN Vanadyum nitrür Kübik 6.13 2050 

  TaN Tantalyum nitrür Kübik 14.50 3800 

  ZrN Zirkonyum nitrür YMK 7.29 2950 

  ZrB2 Zirkonyum borür Hekzagonal 6.10 3245 

  TiB2 Titanyum borür Hekzagonal 4.52 2970 

Borürler HfB2 Hafniyum borür Hekzagonal 11.19 3380 

  TaB2 Tantalyum borür Hekzagonal 12.54 3040 

  NbB2 Niyobyum borür Kübik 6.97 3050 

 

Yüksek ve kararlı mekanik özelliklere sahip titanyum karbonitrür (Ti (C, N)) esaslı kesici takımlara 

endüstride büyük önem verilmiştir [23][24]. Bu kesme takımlarının yüksek sıcaklıklarındaki sertliği ve 

mekanik özelliklerini arttırmak için Mo, Ni‐Co, WC, TaC, HfC ilavesi önerilmektedir. Malzemenin 

mekanik davranışına bağlı olarak mikro yapı incelmektedir. Mo ilavesinin % 4'ünden fazlası mekanik 

özellikler üzerinde olumsuz bir etki gösterebilmektedir [25]. Literatürde yapılan araştırmalara göre az 

miktarda Ni‐Co ve yaklaşık % 4-8 Mo ile elde edilen sert metallerin en iyi mekanik özelliklere 

ulaşılabileceği varsayılmaktadır. 

 

2.2. Kesici Takım Malzemelerinin Üretimi 

Takım malzemelerinin artan kullanımı, güvenlik sorunlarından ödün vermeden mühendislik 

bileşenlerinin ömrünü ve güvenilirliğini artırmak için geçerli bir desteği temsil eden yüksek bütünlük 

ve iyileştirilmiş performanslar gerektirir [26].  Bahsedilen kesme malzemelerinin ekonomik etkisi, 

karmaşıklığı ve işlenebilirliği zaman içinde farklı uygulamalar geliştirilmesine neden olmuştur [23][25]. 

Elementlerin ayrışma olmadan homojen bir şekilde yayılmasıyla karakterize edilen bir izotropik mikro 

yapı elde etmek kesme malzemelerinin tatbikinde birincil öneme sahiptir. 

 

Toz Metalurjisi yönteminin kullanılması çok yüksek performans elde edebilen ve erken arıza olmadan 

ağır hizmet koşullarına dayanabilen gelişmiş takım malzemelerinin elde edilmesini sağlamaktadır [27]. 

Toz Metalurjisinin tüm işlem fazlarını katı halde gerçekleştirme ve tozları doğrudan nihai veya yarı form 

halinde oluşturma kabiliyeti, bu teknolojinin ana avantajı olarak düşünülebilir. Bu teknoloji ile çok farklı 

yoğunluklara ve erime sıcaklıklarına sahip tozlar elde edilebilmektedir. Genel olarak elde edilen 

malzemeler ile toz metalujisi ile üretilenler arasındaki fark yalnızca üretim rotasına bağlı değildir. Aynı 

zamanda özellikle karmaşık şekilli bileşenler söz konusu olduğunda ve yüksek hassasiyet gerektiren 

durumlarda avantajlara sahiptir. 

 

Sıvı fazın sinterleme üzerindeki etkisi sinterleme süresini etkilediği için önemlidir. Sıvının sıvı fazda 

yüksek çözünürlüğü ile birlikte ideal sıvı seviyesi ve tanecikler arasında tam ıslanma sinterleme işlemini 

etkileyen en önemli parametrelerdir [27]. Şekil 2'de grafiksel olarak gösterilen sinterlemede yer alan ana 

fazlar şunlardır: 

• Yeniden Düzenleme: Sıvının geliştirilmesi ve proseste yer alan katı elementlerin daha kompakt 

bir şekle dönüşmesi ile ıslanması 

• Solüsyon yeniden çökeltme: Yapının yeniden düzenlenmesi yavaş yavaş gerçekleşir ve 

partiküllerin kabalaşması gerçekleşir 

• Katı hal sinterlemesi: En son aşama olarak ürün sinterlenir. 

https://www.intechopen.com/books/powder-metallurgy-fundamentals-and-case-studies/manufacturing-composition-properties-and-application-of-sintered-hard-metals#F2
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Şekil 2. Sıvı faz sinterlemede en önemli aşamalar 

 

Yenilikçi sinterleme prosedürlerinden biri olan reaktif sinterleme farklı imalat süreçlerinde ekonomik 

olarak uygun bir rota ile gelişmiş özellikler elde etmeyi amaçlamaktadır [28][29]. Prosedürün 

kontrolüyle ilgili bazı problemler nedeniyle bu tür metotların yaygın olarak endüstriyel kullanımı hala 

sınırlıdır. Sinterleme için gerekli olan ısı, ana tozlar arasında ekzotermik bir reaksiyonla sağlanır ve 

sıkıştırılmış tozların katı bir malzemeye dönüştürülmesi için yeterli sonuç verir [30]. 

 

2.3. Metal Matris Karakterizasyonu 

Bütün kompozit bileşimler için doğru şekilde karıştırılmış tozlar oda sıcaklığında tek eksenli olarak 

sıkıştırılır. Daha sonra yeterli vakum aralığında ve izotermal bir adımda yüksek vakum altında 

sinterleme, ardından yapısal, mikroyapısal ve mekanik karakterizasyon gerçekleştirilmektedir 

[31]. Şekil 3’te bazı metalik matrislerin mikroyapıları görülmektedir. 

 

 
Şekil 3. Bazı metalik matrislerin optik mikroyapıları 

 

Şekil 3.’te görülen Ti‐Cu ve Ti‐Ni‐Al alaşımları (mikrograflardaki açık gri alanlar) intermetalik 

partiküllerin varlığında benzer bir mikroyapısal davranış ortaya koymaktadır. Şekil 4.’te Reaktif 

sinterleme sonrasında bazı metalik alaşımların XRD görüntüleri görülmektedir. 
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Şekil 4. Reaktif sinterleme sonrasında metalik alaşımların XRD görüntüleri 

 

2.4. Aşınma 

Herhangi bir malzemenin aşındırılması takım malzemelerinin yıpranmasına önemli etkisi olan bir unsur 

olarak kabul edilmektedir [32]. Bu özellikleri belirlemek için farklı yöntemler vardır. En çok kullanılan 

yöntemlerden biri 1970'lerde kayalarda aşınma testi için Fransa'da tanıtılan Cerchar aşınma 

testidir. Yöntemin prensibi, iyi tanımlanmış geometriye ve düzensiz bir kaya numunesinin yüzeyini, 70 

mm'lik bir statik yük altında 10 mm'lik bir mesafe üzerinde 10 mm'lik bir çelik pimi aşınmaya maruz 

bırakmaya dayanmaktadır. İlgili malzemenin aşındırıcılığı çelik pimin sonuçta ortaya çıkan aşınmasının 

ölçülmesiyle elde edilmektedir [33]. Şekil 5.’te pimin aşınma testinden önceki ve sonraki durumu 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 5. (a) Testten önce ve (b) testten sonra  aşınma düzleminde kullanılan pimin anahatları 

 

Cerchar aşınma indeksine (CAI) göre pim üzerinde meydana gelen aşınma  denklem kullanılarak 

hesaplanır. Şekil 6.’da Aşınma testinden sonra metal matrislerin SEM fotoğrafları görülmektedir. 

 

CAI = Cerchar aşınma indeksi, d = düz aşınma çapı (mm) 

c = birim düzeltme faktörü ( c = 1 mm). 

        (1) 
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Şekil 6. Aşınma testinden sonra metal matrislerin SEM fotoğrafları. 

 

3. SONUÇ 

Bu araştırmada farklı malzemelere ilişkin en önemli üretim yöntemlerinin ve önemli özelliklerinin bir 

göstergesinin yer aldığı genel bir bakış sunulmuştur. Bu alanda yıllar boyunca gerçekleştirilen deneysel 

olarak elde edilen bazı sonuçlar irdelenmiştir. Genellikle kesme işlemi kesilmesi gereken malzemeden 

daha sert bir malzeme kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Özellikle yüksek sıcaklıklar gibi zorlu 

koşullarda işleme yapıldığında kesme kenarı, kesilecek parça ile doğru bir şekilde ve sertlikte etkileşime 

girmelidir. Mekanik ve fiziksel özelliklerin iyileştirilmesi için metal sinterler çeşitli yöntemlerle (soğuk 

yeniden presleme, sıcak yeniden presleme ve sıcak izostatik presleme gibi) birçok işleme tabi tutulabilir. 

Sinter, sertleştirme ve temperleme yüzey sertleşmesine ve karbürlenmeye neden olmaktadır. Düşük 

termal iletkenlik nedeniyle sinterleyicilerin ısıtma ve soğutma hızları geleneksel malzemelere göre daha 

küçük ve tavlama süreleri daha uzun olabilmektedir. 
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