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günümüzde’de sunduğu hizmet ve güleryüz ile sektörün
en saygın çelik tedarikçilerindendir.
Ülkemizde sanayileşme her geçen gün daha da
gelişiyor. Buna balı olarak kalıpçılık sektörüde daha çeşitli
ve kaliteli takım çeliklerine olan ihtiyaç artmıştır. Bu süreçte doğru yatırımları, zamanında çözümleri ve iş çözümleri
ve iş disiplini ile üst düzey müşteri memnuniyeti yakalamayı başaran bizler, sektöründe güvenini kazanmaktan gurur
duyarız. İki bin tonluk ürün stoğumuz ile tamamı sertifikalı
olan ürünlerimizi müşterilerimize kalite, hizmet, ve hızlı
sevkiyat prensibiyle ulaştırıyoruz. Müşteri memnuniyeti
esaslı çalışma geleneğimiz başarımızın anahtarıdır.
Büyüklerimizden aldığımız ticari ahlak ve tecrübelerimiz, gelecek için en büyük sermayemizdir...
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GENEL BİLGİLER

ALAŞIM ELEMENTLERİNİN ÇELİK YAPISINA ETKİLERİ
Standart şartlarda karbonlu çeliklerin sahip olamadıkları bazı özellikleri sağlayabilmek için, bir veya
birden fazla alaşım elementi eklemek suretiyle yapılan çelikler alaşımlı çeliklerdir.
Alaşımlı çelikler, alaşım elemanları toplam miktarı % 5 den (düşük alaşımlı) çelikler ve alaşım
elemanlarının toplamı % 5 den (yüksek alaşımlı) çelikler olmak üzere, iki ana gruba ayrılırlar. Alaşımsız
çeliklere benzer davranışa sahip olan düşük alaşımlı çeliklerin en belirgin özelliği, sertleşme kabiliyetlerinin
daha yüksek olmasıdır. Ayrıca, sertlik, çekme dayanımı, akma sınırı, elastiklik modülü gibi dayanım özellikleri ile sıcağa dayanıklılık, meneviş dayanıklılığı, gibi karakteristikler yükselirken, genellikle kopma uzaması, kesit daralması, çentik darbe dayanımı gibi değerlerde azalma olur. Alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklerde istenilen özelliklerin bulunmaması veya yetersiz olması halinde yüksek alaşımlı çelikler kullanılır. Bu tür
alaşımlarına, normal sıcaklıklardaki mekanik dayanımın artırılması yanısıra, özellikle sıcağa, tufallaşmaya ve
korozyona dayanım, sıcaklıkta sertlik ve manyetlenmeme gibi bazı istenen özelliklerin elde edilmesini
amaçlar.
KARBON (C)
Çelik için temel alaşım elementidir. Karbon miktarının artmasıyla sertlik ve dayanım önemli ölçüde artar. %
0.8 karbona kadar çekme gerilmesi ve akma sınırı değeri artar. Bu değerden sonra kırılganlık artar, ısıl
işlem sonu sertlik kalıntı ostenit sebebiyle daha fazla artmaz. Çeliğin alabileceği maxsertlik 67 HRC olup
bu değer 0.6 karbon miktarı ile elde edilir. Karbon miktarının artması aynı zamanda sünekliği, dövülebilirliği, derin çekilebilirliği ve kaynak kabiliyetini düşürür. Yüksek karbonlu çeliklerin ısıl işleminde çatlama riski
de fazladır.
SİLİSYUM (Si)
Çelik üretimi esnasında deoksidan olarak kullanılır. Döküm çeliklerde, döküme akıcılık sağlamak için ilave
edilebilir. Ferrit içerisinde çözünebilme özelliğine sahip olduğu için malzemenin süneklik ve tokluğunu
düşürmeden, dayanımı ve sertliği artırır. Yüksek silis içeren çeliklerin ısı dayanımı da yüksektir. Genel olarak
sertleşebilirliği, aşınma dayanımını, ve elastikiyeti yükseltmesine karşın yüzey kalitesini olumsuz yönde
etkiler.
FOSFOR (P)
Mevcudiyeti ile malzeme tokluğunu düşüren, zararlı etkiye sahip bir elementtir. Çeliğin dayanımını ve sertliği artırıcı özelliği olmasına karşın süneklik ve darbe dayanımını düşürür. Bu etki yüksek karbonlu çeliklerde daha net görülür. Çelik içerisinde mümkün olduğunca düşük olmasına çalışılır ve kükürtle birlikte fosfor
azlığı malzeme kalitesinde birinci kriterdir.
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NİKEL (Ni)
Nikel %5 e varan oranlarda, alaşımlı çeliklerde geniş bir biçimde kullanılır. Nikel malzemenin mukavemetini ve tokluğunu artırır. Özellikle paslanmaz çeliklerde daha geniş yer alır. Nikel aynı zamanda tane küçültme etkisine de sahiptir. Alaşım elemanı olarak nikelin tek başına kullanımı son yıllarda azalmış Ni-Cr alaşımı
başta olmak üzere Ni - Mo yahut Ni - Cr - Mo alaşımları yaygınlaşmıştır. Sıcağa ve tufalleşmeye karşı iyileştirici özelliğe sahip olmasının yanısıra, krom ile birlikte kullanılarak sertleşmeyi, sünekliği ve yüksek yorulma direncini artırır.

KÜKÜRT (S)
Demir ile birlikte FeS bileşiği oluşturarak, tane sınırlarında birikerek malzemenin gevrek olmasına yol açar.
•800° C -1000° C arasında şekil değiştirme esnasında "kızıl sıcaklık kırılganlığı"
•1200° C üzerindeki sıcaklıklarda "akkor sıcaklık kırılganlığı" meydana getirir.
Bu sebeplerle çelik için zararlı bir element olarak kabul edilerek, giderilmesi yönünde çalışılır. Ancak
otomat çeliklerinde İki katı kadar Mn ilave edilerek kullanılmak suretiyle, talaşlı işlenebilirlik kabiliyetini
artırmak amacıyla kullanılır. Genel olarak kaynak kabiliyeti ve sertleşebilirliği olumsuz etkiler.

VANADYUM (V)
Nikel gibi vanadyum da çelikler için önemli bir tane küçültücüdür. % 0.1 gibi bir oranda kullanılması bile,
sertleştirme prosesi esnasında tane irileşmesini önemli ölçüde engeller. Vanadyum sertlik derinliğini artırmakla beraber sıcaklık dayanımını da artırır. Özellikle kesmeye çalışan parçalarda, darbe dayanımının
artmasını sağlayarak kesici kenarların formunun uzun süre muhafaza edilmesinde etkilidir.

KROM (Cr)
Çeliklere en fazla ilave edilen alaşım elementidir. Çeliğe ilave edilen krom Cr7C3 ve Cr23C6 gibi sert
karbürler oluşturarak sertliği direkt olarak artırır. Dönüşüm hızlarını da yavaşlatarak sertlik derinliğini de
aynı oranda artırır. Krom %25 varan değerlerde ilave edilmesi halinde malzeme yüzeyinde bir oksit tabakası oluşturarak paslanmaya karşı direnç sağlar ve malzemeye parlak bir görüntü kazandırır. Çekme dayanımını ve sıcağa dayanımı da artırır özelliğe sahiptir. Bazı alaşımlarda meneviş kırılganlığına sebep olabilir
veya sünekliği düşürebilir. Bu etkileri azaltmak amacıyla daha çok Ni ve Mo ile birlikte kullanılır.

NİOBYUM (Nb)
Tane inceltici etkiye sahip olan element, aynı zamanda, akma sınırını da yükseltir. Kuvvetli karbür yapıcı
özelliği ile sertliği de arttırır.
KOBALT (Co)
Yüksek sıcaklıklarda tane büyümesini yavaşlatır bu nedenle daha çok hız çeliklerine ve sıcağa dayanıklı
çeliklere ilave edilir.
BOR (B)
Düşük ve orta karbonlu çeliklerde sertleşebilirle özelliğini arttırır. Sakinleştirilen çeliklere 0.0005 - 0.003
kadar düşük oranda katılırlar.
MANGAN (Mn)
Yapıya genellikle cevher halinde iken girer. Mekanik özellikleri iyileştirmesi dolayısıyla ayrıca da ilave edilir,
temel alaşım elementi olarak da kendisini gösterebilir. Genel olarak sünekliği azaltmakla birlikte çeliğin
dayanımını artırır özelliğe sahiptir. % 3 Mn miktarına kadar, her % 1 Mn için çekme dayanımı yaklaşık 100
Mpa kadar artar. % 3 - 8 arası artış azalır. % 8 den itibaren düşüş görülür. Çeliğin dövülebilirliği ve sertleşebilirliğini iyileştirici özelliktedir. Kaynak kabiliyetini etkilemez ve kaynaklanabilir malzemeler içinde % 1.6
oranına kadar yükseltilebilir. Manganın iyi yöndeki etkisi karbon oranının artmasıyla birlikte artar.
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MOLİBDEN (Mo)
Molibden düşük nikel ve düşük krom içeren çeliklerde temper gevrekliği eğilimini gidermek için kullanılır.
% 0.3 civarında molibden ilavesi bunu sağlar. Molibden ilavesi yapılan nikel ve krom çeliklerinin temper
sonrası darbe dayanımları da önemli ölçüde yükselir. Aynı zamanda akma ve çekme dayanımını artırır.
WOLFRAM (W)
Wolfram; çeliğin dayanımını artıran bir alaşım elementidir. Takım çeliklerinde, kesici kenarın sertliğinin
muhafazasını, takım ömrünün uzamasını ve yüksek ısıya dayanımını sağlar. Bu sebeple özellikle yüksek hız
çeliklerinde, takım çeliklerinde ve ıslah çeliklerinde, alaşım elementi olarak kullanılır. Yüksek çalışma sıcaklıklarında, çeliğin menevişlenip sertliğini kaybetmemesini sağladığından, sıcağa dayanımlı çeliklerin yapımında kullanılır.
TİTANYUM (Ti)
Kuvvetli karbür yapıcı özelliği vardır ve sertliği artırır. Çelik üretimi esnasında deoksidan olarak da kullanılır.
Tane inceltici etkiye sahiptir.
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ÇELİKLERİN ISIL İŞLEMİ
ALÜMİNYUM (Al)
En güçlü deoksidandır. Isıtmada tane kabalaşması ve yaşlanmayı azaltır. Tane inceltici özelliğe sahiptir.
BAKIR (Cu)
Sıcak şekillendirmede kırılganlığa sebep olduğu için % 0.5 oranı pek aşılmaz. Sünekliği ciddi oranda
düşürmesine karşın korozyon dayanımını arttırır ve sertliği arttırdığı için ilave edilir.
AZOT (N)
Nitrür teşekkül ettirerek sertliği artırır. Nitrürasyon ile 1100 VSD kadar sertlik elde edilebilir. Mekanik dayanım ve korozyona karşı direnci artımasına karşın yanlaşma meydana gelir.

ÇELİKLERİN ISIL İŞLEMİ
Genel olarak ısıl işlem, malzemenin sertliği, tane yapısı ve mekanik özelliklerinin istenen değerlerde olmasını sağlamak amacıyla, malzemeye uygulanan bir dizi ısıtma ve soğutma işlemidir.
TAVLAMA
Malzemelerin, talaşlı işlem ve plastik şekillendirme kabiliyetini artırmak, iç yapı özelliklerini düzeltmek gibi
amaçlarla yapılan ve malzemenin uygun bir sıcaklığa kadar ısıtılıp, yavaş soğutulması şeklinde gerçekleştirilen işlemlerdir.
ISLAH ETME
İstenen sertlik ve mekanik özelliklerin elde edilmesi amacıyla yapılan su verme ve menevişleme işlemidir.
Özellikle parçanın tüm kesitinin sert olması istenen durumlar için kullanılır.
SU VERME
Martenzitik yapı elde etmek için çeliğin östenit sıcaklığından oda sıcaklığına çok hızlı bir şekilde soğutulması işlemidir. Soğutma su, yağ, polimer katkılı sıvı, tuz banyoları, hava gibi çeşitli ortamlarda yapılabilir.
Sonuçta sert ve gevrek mertenzit yapıyı oluşturur.
MENEVİŞLEME
Su verme işlemi sonrası oluşan nihai yapı, çok sert ve kırılgan olup, ani soğutma esnasında oluşan iç gerilmelere sahiptir. Dolayısıyla menevişleme malzemenin tokluğunun iyileştirilmesi için malzemenin tekrar
ısıtılıp, aynı sıcaklıkta bir süre tutularak soğutulmasıdır.
Menevişleme işlemi istenen tokluk oranı, sertlik ve nihai yapıya göre farklı sıcaklıklarda yapılabilir. Su verilen parçanın tamamen soğumasını bekledikten sonra yapılan menevişleme çatlamaya sebep olabilir. Bu
sebeple parça 60 - 80 °C sıcaklığa düşmesiyle birlikte menevişlemenin hemen yapılması gerekir.
NİTRÜRASYON
Nitrürleme, çelik yüzeyinde azotun difüzyon yoluyla zenginleştirilmesini ifade eder. Sementasyon işlemine
benzer şekilde gerçekleştirilen reaksiyon ile yüzeyde nitrür tabakası teşekkül ettirilir, nitrürasyon sonucu
ulaşılan sertlik, sementasyon sonu sertlikten çok daha fazladır. Sementasyon ile ulaşılabilecek sertlik derinliklerine ulaşmak için ise çok uzun nitrürleme süreleri gerekir.
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TAKIM ÇELİKLERİ
NORMALİZASYON
İş parçasının yüksek sıcaklıktan oda sıcaklığına hava yoluyla inme işlemidir. Yapıyı normalize etmeyi hedefler. Yüksek hız çelikleri eçin sertleştirme işlemi yerine geçer.
GERİLİM GİDERME
Özellikle talaş kaldırmak ve kaynak sırasında oluşan fazla gerilimleri azaltmak için uygulanan yöntemdir.
KARBÜRLEME
Düşük karbonlu az alaşımlı malzemelerin sertleştirilmesi için yüzeyinin karbonca zenginleştirme işlemidir.
HOMOJENLEŞTİRME
Hemen hemen bütün döküm parçalarına uygulanır. Döküm ürünlerinin yapısını rafine etmeyi ve de özellikleri segregasyonun şiddetini azaltmayı ( Alışım bileşimini homojen hale getirmeyi) hedefler.
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PLASTİK KALIP ÇELİKLERİ VE BİLEŞENLERİ

PLASTİK TAKIM ÇELİKLERİ KULLANIM YERLERİ

Plastik kalıp çelikleri enjeksiyon, ekstrüzyon ve şişirme yöntemlerindeki kalıpların yapımında kullanılan
çeliklerdir
PLASTİK KALIP ÇELİKLERİ VE BİLEŞENLERİ

0,33

16,0

0,008

PLASTİK KALIP ÇELİKLERİNDE ISIL İŞLEM KOŞULLARI
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SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ KULLANIM YERLERİ

SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ VE BİLEŞİMLERİ
Genel olarak işlem sıcaklığı 200°C’nin altında bulunan iş parçaları işlenir. Soğuk iş takım çeliklerinde beklenen öncelikli özellikler; ısıl işlem sonrası sertliğin ve aşınma dayanımının yanı sıra, bu sertlikte darbelere
karşı direncinin yüksek olmasıdır.
SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ VE BİLEŞİMLERİ

SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİNDE IŞIL İŞLEM KOŞULLARI

SOĞUK İŞ ÇELİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
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SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ VE BİLEŞİMLERİ

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ KULLANIM YERLERİ

Çelik demir, demir dışı metal, polimer ve seramik malzemelerin yüksek sıcaklıklarda şekillendirilmesinde,
çok yüksek mekanik ve termik zorlanma altında kalan takımların üretiminde kullanılır. Yüksek sıcaklık altında sertliğini yitirmeyen, meneviş dayanımı, çekme mukavemeti, toklukları aşınma dayanımları yüksek olan
çeliklerdir. 200°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanılır.
SICAK İŞ ÇELİKLERİ VE BİLEŞİMLERİ

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİNDE ISIL İŞLEM KOŞULLARI

SICAK İŞ ÇELİKLERİNDE ISIL İŞLEM KOŞULLARI
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KARBON VE ISLAH ÇELİKLERİ BİLEŞİMLERİ

KARBON VE ISLAH ÇELİKLERİ BİLEŞİMLERİ
Yapılarında az miktarda mangan, silisyon, kükürt ve fosfor gibi çelik üretim yöntemlerinden gelen
elementler bulunduran demir karbon alaşımlarıdır. Kullanım alanları yapı ve imalat sektörü olduğundan
ötürü imalat çelikleri olarak da bilinirler. Islah çelikleri özellikle karbon bakımından kimyasal bileşimleri
sertleştirilmeye elverişli olan çeliklerdir.
KARBON VE ISLAH ÇELİKLERİ BİLEŞİMLERİ

KARBON VE ISLAH ÇELİKLERİ DİRENÇ ANALİZLERİ
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MAKİNA PARKURUMUZ
1 ADET EVERISING MARKA 700X4000 KESİM KAPASİTELİ DİKEY TESTERE
1 ADET DİVA MARKA 650X2500 KESİM KAPASİTELİ ŞERİT TESTERE
1 ADET DİVA MARKA 600X1250 KESİM KAPASİTELİ ŞERİT TESTERE
1 ADET KESMAK MARKA 1100X1300 KESİM KAPASİTELİ ŞERİT TESTERE
1 ADET KESMAK MARKA 650X1300 KESİM KAPASİTELİ ŞERİT TESTERE
1 ADET KESMAK MARKA 650X1050 KESİM KAPASİTELİ ŞERİT TESTERE
4 ADET KESMAK MARKA 400X600 KESİM KAPASİTELİ ŞERİT TESTERE
1 ADET UZAY MARKA Ø 280 KESİM KAPASİTELİ YARI OTOMATİK ŞERİT TESTERE

ARAÇ PARKURUMUZ

TOPLAMDA 11 ADET TESTEREMİZ İLE HER ÖLÇÜDE KESİM YAPABİLMEKTEYİZ.

DEPO STOK KAPASİTEMİZ

12 TON KAPASİTELİ 1 ADET KAMYON
6 TON KAPASİTELİ 1 ADET KAMYON
1.5 TON KAPASİTELİ 2 ADET KAMYENET
GENİŞ SERVİS AĞIMIZLA ADRESİNİZE KADAR
TESLİMAT YAPIYORUZ…

HER DAİM 3.000 TONLUK ÇELİK STOĞUMUZ
İLE SEKTÖRDE ÖNCÜYÜZ.
2 adet 30 ton vinç
2 adet 10 ton vinç
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KRAUTKRAMER USM 25 ÖLÇÜM ALETİ

FREZE TAŞLAMA İŞLEMLERİ,
HER EBATTA PLAKA YÜZEY KENAR,
PAH KIRMA VE MAPA AÇMA İŞÇİLİĞİ YAPILIR.

ISIL İŞLEM HİZMETİMİZ
VAKUM ALTINDA SERTLEŞTİRME,
VAKUM ALTINDA NİTRASYON,
ATMOSFER KONTROLLÜ ISIL İŞLEME,
İNDÜKSİYON İLE YÜZEY SERTLEŞTİRME.
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TEKNİK BİLGİLER
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YUVARLAK, KARE VE ALTIKÖŞE MALZEMELERİN AĞIRLIKLARI (Kg/m)
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SERTLİK
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