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2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları
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2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları

Düğüm noktasında yerel burkulma
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2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel gelişimi

Klasik arkeolojinin bir teorisine göre dünyada ilk defa demir cevherinin işlenmesi, antik 
çağlarda şimdiki Türkiye’de Kaz dağları’nda çıkan büyük orman yangınında, toprağın 
içerdiği demire şekil verilebilecek derecede ısınması sonucunda meydana gelmiştir. Bir 
diğer teori ise, insanların dünyaya düşen meteorlar sayesinde demiri işlemeyi 
öğrendikleridir. İnsanlar, büyük ihtimalle meteorla gelen metali dövüp, işleyerek ilkel 
araç-gereç ve silah yapabildiler diye kabul edilir.

Demir 5000 yıldır kullanılmakla beraber, iki yüzyıl öncesine kadar yalnızca silah ve eşya 
yapımında yer almışlardır. Ancak, 18. yüzyılda İngiltere’de ham demir üretiminin 
başlamasıyla birlikte demir yapı malzemesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
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Metalürjinin  gelişimiyle demire alternatif olan font kullanılmaya başlanmıştır. Fontun 
basınç dayanımı yüksek, çekme dayanımı ise düşüktür.

Font kullanılarak inşa edilen ilk köprü yaklaşık 1778 yılında tamamlandığı tahmin edilen 
İngiltere’de, Severn nehri üzerindeki Coalbrookdale Köprüsü’dür. Abraham Darby
tarafından yaptırılmıştır. Abraham Darby taş kömürü kullanarak kok kömürü üretebilmeyi 
ve demiri kok kömürü kullanarak işleyebilmeyi ilk başaran kişidir. (1700’lere kadar 
demirin işlenmesinde zengin karbon içeriği nedeniyle odun kömürü kullanılmaktaydı, 
ancak o yıllarda Avrupa ormanlarının tükenmesi demirin işlenmesini zorlaştırmıştı. 
İngiltere’de bol miktarda taş kömürü mevcuttu, fakat taş kömürüyle yeterli sıcaklıklara 
ulaşma imkanı yoktu. Bu nedenlerle, kok kömürünün eldesi çelik çağını başlatan büyük 
bir buluş olarak kabul edilir.)

Coalbrookdale Köprüsü
(bazı değişiklikler yapılmış günümüzde kullanıma kapalı, ancak ayakta)

2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel gelişimi

cast iron (döküm demir)http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/iron_bridge_01.shtml
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Ancak, Darby’nin işlediği demirin kalitesinde bazı sorunlar vardı. İşlenen demirin içi 
karbon köpüğüyle doluydu ve gevrek davranışa yol açıyordu. Üstelik fontun çekme 
dayanımı bünyesel kusurları nedeniyle zayıftı. 

Yine bir İngiliz olan Henry Cort 1780'lerde yüksek fırın ve puddling metodunu geliştirerek 
dövme demir üretiminde safsızlıkları azaltmayı başarmıştır. Bu buluş sayesinde 
sanayiye yetecek miktarda iyi kalite çelik elde edilebilmiş ve odun kömürü ile demir 
işleyen Rusya ve İsveç`in tekeli kaldırılmıştır. 

2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel gelişimi

Modern puddling fırınıİlkel puddling
wrought iron

C%<0.008 

Yumuşak demir

2.5 milyon adet perçin
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2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel gelişimi

Böylece İngiltere çelik piyasasına hâkim olmuş ve gerek madeni, gerekse üretim 
yöntemiyle dünyaya kendini kabul ettirmiştir. Bu dönemde İngilizler madencilikte 
dünyada rakipsiz duruma yükselmişlerdir. Birçok ülke, İngiliz mühendislerini davet edip,
kendi ülkelerinde demir fabrikaları kurmakla görevlendirmişlerdir. Fransa ve Almanya`da 
ilk yüksek fırını İngilizler kurmuştur (1787). O yıllarda dövme demir kullanılarak dolu 
gövdeli ana kirişli ve kafes ana kirişli köprülerin yapımına başlandı. Bunlardan birisi, 
1846’da İngiltere’de inşa edilen 140m açıklıklı Britannia Köprüsü’dür.

Britannia Köprüsü
Tarihi yüksek fırınlar
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İlerleyen yıllarda Bessemer (1855), Siemens-Martin (1864), Thomas (1879)  
yöntemlerinin bulunmasıyla ham demirin sıvı haldeyken arıtılması sağlanmış ve dökme 
demir üretimi olanağı ortaya çıkmıştır. Böylece 1800’lü yılların sonlarından itibaren 
dökme demir, en çok üretilen cins olmuştur. Özellikle 20. yüzyılın başında elektrik 
fırınlarının da kullanılmaya başlanmasıyla da çelik yapı tekniklerinde büyük ilerlemeler 
meydana gelmiştir.

2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel gelişimi

Bessemer fırını
Siemens Martin fırını
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1883 Brooklyn Köprüsü, dünyanın ilk çelik kablolu köprüsü

2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel gelişimi

Garabit Viyadüğü, Fransa
Gustav Eiffel 

Dünyanın ilk yumuşak demir
(wrought iron) kemer köprüsü

Eyfel kulesi de yumuşak demir

1884
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Çelik yapıların hızlı inşa edilebilmesi nedeniyle birinci dünya savaşı sonrasında, ikinci 
dünya savaşı sırası ve sonrasında çelik yapı inşası yaygın olarak gözlenmiştir. Birinci 
dünya savaşı sonrasında dağılan sanayinin yeniden üretime geçebilmesi amacıyla çelik 
inşası tercih edilmiştir. 

İkinci dünya savaşı sırasında ise Alman ordusunun Volga Nehri’ne kadar onlarca 
devletin arazilerini işgal ederek, sanayi binalarının donanımlarını söküp yeni arazilere 
taşıması ve bu arazilerde hızlı sanayi üretimine geçebilmesi ancak çelik taşıyıcı
sistemlerin kullanılması ile mümkün olmuştur. 

Savaş sonrasında ise, sanayi, sosyal-spor tesisleri, okul ve konut binalarının hızla 
yapılması ihtiyacı, ancak çelik kullanımı ile mümkün olabilmiştir. 

Böylelikle çelik yapı taşıyıcı sistemlerinin hesaplama yöntemlerinin ve tasarım 
esaslarının gelişmesi mümkün olmuştur. 

Bu süreçte kaynak teknikleri de gelişmiştir.

2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel gelişimi
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Günümüzde çelik konstrüksiyonların kısımları, ulaşım olanaklarına bağlı olarak, mümkün 
olduğunca büyük parçalar halinde, kaynaklı birleşimler yapılmak suretiyle atölyelerde 
hazırlanır. Bu kısımlar şantiyede genellikle bulonlu montaj birleşimleriyle birleştirilerek 
çelik konstrüksiyon tamamlanır.

2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel gelişimi

Atölyede kaynaklı birleşim
Şantiyede bulonlu montaj

“Shop Welds, Site Bolts – Fabrikada Kaynak, Şantiyede Bulon” genel kural*
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2.1.3. Demir ve çeliğin tanımı

Demir ve Özellikleri

-Kimyasal gösterimi:Fe
-Atom numarası: 26
-Atom Ağırlığı: 55,847 g/mol
-Yoğunluğu: 7,86 g/cm3

-Ergime Derecesi: 1538 °C
-Kaynama Noktası: 2861 °C
-Kristal Yapısı: Hacim Merkez Kübik (HMK)
-Atom yarıçapı: 126pm(pikometre) (1x10-12m )
-YoungModülü: 211GPa

Bir atom gramda; örneğin 55,85 
gram demirde 6,02×1023 (Avagadro
sayısı ) kadar atom vardır. 

Demir atomunun 165 milyar kez büyütülmüş hali (HMK)
Brüksel Belçika, 1958

Metalik bağ
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: delta demir
: gama demir
α: alfa demir 

2.1.3. Demir ve çeliğin tanımı
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2.1.3. Demir ve çeliğin tanımı

Çelik, ana bileşeni demir, ana alaşım elementi ise karbon olan bir demir 
karbon alaşımdır. Üretim yöntemleri ve kullanılan cevherlerden dolayı
manganez, silisyum, fosfor ve kükürt çeliğin bünyesinde bulunan diğer 
elementler olabilir.

Alaşımsız çelik kafes yapısı

Ara yerAra yer

YabancYabancıı atomlar kristal kafes atomlar kristal kafes 
iiççerisinde hareketleri zorlaerisinde hareketleri zorlaşşttıırrıır !!!r !!!

Alaşım : Metalik özelliklere sahip, en azından biri metal olmak üzere iki veya daha fazla
kimyasal elementin bileşiminden oluşan bir malzemedir.
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Orthorhombic Fe3C. 
Maviler Fe atomları

• Sementitin bir diğer adı demir karbittir (Fe3C 
(veya Fe2C)). Bileşiminde ağırlıkça %6.67 
karbon ve %93.3 demir bulunur.

• Ortorombik kristal yapısına sahiptir. Sert ve 
kırılgan olup normalde seramik olarak 
sınıflandırılır. 

2.1.3. Demir ve çeliğin tanımı

Sementit
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Günümüzde yaklaşık 3500 adet 
farklı fiziksel ve kimyasal 
özelliklerde çelik bulunmaktadır. 
Mevcut çeliklerin yaklaşık %75’i son 
20 yıl içerisinde geliştirilmiştir. Eğer 
eyfelkulesi bugün yeniden inşa 
edilecek olsa mühendisler için daha 
önceden tüketilen miktarın 1/3’ i 
yeterli olabilecektir. 

Bu örnek çelik türlerinin her geçen 
gün kalitelerinin iyileştirildiğini 
göstermektedir. 

2.1.3. Demir ve çeliğin tanımı
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Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli kriterlerden biri de o ülkede kişi 
başına tüketilen çelik miktarı olarak kabul edilmektedir. 

2.1.4. Dünyada ve Türkiye'de çelik üretimi - tüketimi

2010 yılı üretim rakamlarıyla dünyanın 10. Büyük üreticisi olan Türkiye’nin coğrafik 
konumu itibarıyla küresel pazarlarda önemli bir rekabet avantajına sahip olması
sebebiyle Türk demir çelik sektörünün dünya üretim sıralamasında daha ön sıralarda yer 
alması beklenebilir. 2010 yılında Türk demir çelik endüstrisi 26 milyon ton üretim 
gerçekleştirmiştir. 40 milyon tonu aşan üretim kapasitesine sahip olan Türk demir çelik 
sanayinin kapasitesinin önümüzdeki yıllarda 50 milyon tona çıkması beklenmektedir.

Mittal - Tata
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World Steel Association (worldsteel) 2009 yılı verilerine göre kişi başına çelik tüketimi:  

Çin 445,2 kg

Güney 1.122 kg

Tayvan 926 kg 

Japonya 538.6 kg

ABD 291,6 kg

AB-27 ülkelerinde 339,9 kg 

Türkiye 322,8 kg

BDT ülkeleri 218 kg

2.1.4. Dünyada ve Türkiye'de çelik üretimi - tüketimi
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Temel olarak günümüzde çelik üretiminde takip edilen iki güncel yol vardır.

1. Yol :Entegre tesislerde demir cevherinden Yüksek fırınlarda pik demir üretimi ve 
devamında bu pik demirden Bazik Oksijen Fırınlarında (BOF) Çelik Üretimi 

2. Yol :Mevcut demir çelik hurdalarının elektrik ark ocaklarında tekrar ergitilmesiyle çelik 
üretimi şeklindedir.

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Dünyada çelik üretiminin yaklaşık 1/3’ü çelik hurdasından elde edilirken kalanı demir 
cevherinden elde edilmektedir. 

Türkiyede ise çelik üretiminde hurda kullanımı çok daha yüksek orandadır. 

2007 yılı itibariyle Türkiye'de üretilen 25,8 milyon ton çeliğin 19,5 milyon tonu çelik 
hurdasından elde edilmiştir. Bu hurdanın sadece 6,2 milyon tonu ülke içinden temin 
edilmiş olup, kalanı tamamen ithal edilerek karşılanmıştır. Türkiye, mevcut rakamlara 
bakıldığında dünyanın en önemli çelik hurda ithalatçıları arasındadır. 

2007 yılındaki Pik demir üretimimiz 6,2 milyon ton olup toplam pik tüketimimiz 6,6 milyon 
ton kadardır.

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Türkiyedeki demir çelik entegre tesisleri

1.Karabük
2.Zonguldak ereğli
3.İskenderun demir çelik tesisleri

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Yüksek fırınlara üretimlerinin artması için doğurganlık özelliği nedeniyle kadın isimleri
verilmiştir.

İskenderun Demir-Çelik Fabrikası'nda Cemile, Ayfer,Gönül isimlerinde 3 adet, Ereğli Demir-
Çelik Fabrikası'nda Ayşe ve Atatürk'ün annesinin adının verildiği Zübeyde olmak üzere iki adet, 
Karabük Demir-Çelik Fabrikası'nda ise Fatma (1939-Türkiye'nin ilk Yüksek Fırını), Zeynep
(1950) ve Ülkü (1962) olmak üzere 3 adet ve toplam 8 adet yüksek fırın mevcuttur.

Fatma Ayşe

Türkiyedeki demir çelik entegre tesisleri

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Demir cevherinden demir-çelik üretimindeki aşamalar

1-Hammaddenin (demir cevheri, kok kömürü, kireç taşı, sıcak hava) yüksek fırın için 
hazırlanması.
2-Yüksek fırında pik demir üretimi
3-Sıvı pik demirden bazik oksijen fırınlarında çelik üretimi
4-Sıvı çeliğin sıcaklık ve kimyasal kompozisyon bakımından sürekli düküm için 
hazırlanması.
5-Sürekli döküm ile sıvı çelikten katı blok parçaların üretimi. 
6-Blok parçalardan haddeleme ile yassı (levha) veya uzun (profil) çelik ürün elde 
edilmesi

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Hammade hazırlığı ve yüksek fırında pik demir üretimi

Yüksek Fırına Yüklenen Malzemeler

1-Demir cevheri
2-Metalurjik kok kömürü
3-Cüruf yapıcı katkı maddeleri 
4-Sıcak ve basınçlı hava

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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1. Demir Cevheri

Cevher: Ekonomik değeri olan iki ve daha fazla mineralden oluşan mineral 
guruplarına maden, metal içeren madenlere de cevher denir.

Dünyanın önemli cevher üreticilerinin ürettikleri demir cevherlerinin ortalama içerikleri : 
%57-66 Fe, % 1-5 SiO2 , %1,5-2,5 Al2O3, %0,02-0,05 S, %0,01-0,07 P şeklindedir.

Mineral :Yeryüzünde doğal olarak varolan, benzer veya farklı fiziksel özellikleri olan 
ve belli bir kimyasal form ile ifade edilebilen inorganik maddelerdir. 

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

Cevher Zenginleştirilmiş Cevher
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Demir Mineralleri

Demir, tabiatta bileşikler halinde bulunur ve genellikle oksit halde bulunur. Bileşimlerine 
göre ad alan demir minerallerinden demir çelik üretiminde kullanılabilenleri şunlardır.

Magnetit
Fe3O4

Hematit 
Fe2O3

Geotit Limonit Siderit

H2FeO4(H2O)Fe2O3.H2O

(Fe2CO3)

Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir ve kabuğun yaklaşık olarak % 4,5 unu 
teşkil eder. Meteorlar haricinde serbest bir eleman olarak bulunmaz.

oksitler hidroksitler

FeO(OH) FeO(OH)·nH2O

karbonatlar

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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2006 Yılı Demir Cevheri Üretimi (Milyon ton olarak)

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Yüksek Fırına Yüklenen Cevherlerde Aranan Özellikler

�Cevherin Parçacık Büyüklüğü
�Cevherin İndirgenebilirlik Özelliği
�Cevherin Gözenekliliği
�Cevherin Mukavemeti
�Cevherlerin Yüksek Fırın İçerisindeki 
Şişme Özellikleri ve Fırına Olan Etkileri

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

Hemen tüm cevher türleri Silisyum Oksit (SiO2) ihtiva etmektedirler. Çoğu cevher türleri 
az miktarda Fosfor, Alüminyum, Kükürt, vb. elementler içermektedir.
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Cevherin Parçacık Büyüklüğü

Malzeme: Parçacık boyutu (mm)
Pelet: 4,7-19
Sinter: 4,7-31
Parça cevher: 9,5-17

Yüksek fırına yüklenen cevherin oranları
genellikle %15 parça cevher, % 10 pelet
cevher ve % 75 sinter cevher şeklindedir.

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Demir Cevherlerini Sinterlemenin Amacı

1.Fazla tozlu cevherlerin tozlarının aglomera edilerek yüksek fırında kullanılabilir hale 
getirmek.
2.Demir cevherinde mevcut olan kükürtü oksit hale dönüştürmek ve kükürt miktarını
azaltmak.
3.Yüksek fırın çalışma şartlarında kullanılabilecek ve indirgenme kabiliyeti yüksek, 
mukavemetli, ufalanmaya dayanıklı şarj malzemesi elde etmek. Böylece üretim verimini 
artırmak ve işletme arızalarını en aza indirmek.

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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� Düşük demir oranlı veya safsızlıkları yüksek olan cevherler, yüksek fırına verilmeden 
önce zenginleştirme işlemine tabi tutulurlar. 

� Zenginleştirme sonrası elde edilen konsantre ürün bu haliyle yüksek fırında 
kullanılmaya uygun değildir. Bu durumda konsantre ürünün içerisine katılan bir bağlayıcı
madde ile nem ve ısı yardımıyla belli boyutlarda sertleştirilme işlemine peletleme denir. 

Demir Cevherlerini Peletlemenin Amacı

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Pelet yapımında kullanılan bağlayıcı maddeler

Pelet yapımı sırasında cevher konsantresine 
katılan bağlayıcılar genellikle bentonit, kireç, 
olivin ve organik maddeler gibi bağlayıcı
özelliği taşıyan katkı maddeleridir. 

Divriği pelet tesislerinde 
kullanılan bentonit'in özellikleri

Kimyasal Özellikleri
SiO2% 58-65
A2O3% 18-25
Fe2O3% 6 Maksimum
Na2O + K2O % 4 Maksimum
CaO +MgO % 5 Maksimum 
Kızdırma Kaybı %6.5 maksimum 

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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2. Metalurjik Kok 

Demir ve demir dışımetallerin üretiminde kullanılan yüksek fırınlarda tüketilen yegane 
yakıt metalurjik kok kömürüdür. Kok kömürü, taşkömüründen destilasyonu sonucu elde 
edilmektedir. 

Taş kömüründen kok üretimi

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Neden kok kömürü?

Taş kömürünün havasız ortamda, bütün uçucu 
bileşenlerinin giderildiği yüksek sıcaklıklara kadar 
ısıtılmasıyla elde edilen kalorisi yüksek kömürdür.

kömür                 kok kömürü
antrasit

+ yan ürün havagazı

Petrokok başka bişey: kömür tozu ile petrol karışımı pres kömürü (yasak)

2. Metalurjik Kok 

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Yüksek Fırında Kok Kömürünün Görevleri

� Yanarak fırın içinde gerekli olan ısıyı verir,
� Kısmi yanma sonucu fırındaki demir oksit minerallerini indirgemek üzere gerekli 
olan CO gazını sağlar,
� Yüksek fırından üretilen pik demir içerisindeki bulunan yaklaşık % 4 karbonun
kaynağını teşkil eder.

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

3. Cüruf Yapıcı katkı maddeleri

Katkı maddesi olarak genellikle kireçtaşı (CaCO3) kullanılmaktadır. Kireçtaşı
parçalanarak CaO açığa çıkar ve kalsiyum silikat bileşiminde cürufu oluşturur.
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4. Sıcak Hava

Sıcak hava 600-1000°C arasına ısıtılır ve 1-1,5 atmosfer fazla basınç ile fırına üflenir. 
Kompresörlerde üretilen bu hava, ısıtıcılardan geçtikten sonra fırının haznesi 
çevresindeki ana hava simidi vasıtası ile üfleme borusundan tuyerlere üflenir.

Tuyer (tuyere) modern fırınlarda 
sayıları 20 civarındadır. 40'ın 
üzerine çıkabilir. 

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Yüksek fırına malzeme (şarj) beslemesi

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Şarjı Oluşturan Hammaddeler 

Kaliteli cevher

Kok kömürü Sinterlenmiş cevher

Peletlenmiş cevher

Normal olarak günümüz yüksek 
fırınlarında 1 ton pik demir elde 
edebilmek için yüksek fırına 
sinter, pelet veya parçacık 
şeklinde toplam 1600 kg cevher 
yüklemesi yapılmaktadır. Ayrıca 
380 kg kok ve 280 kg kireçtaşı
tüketilmektedir.

Bunların yanısıra yüksek fırının 
tüyerlerinden sobalarda 1150-
1250oC aralığında ısıtılmış 1000 
m3 hava üflenmektedir.

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Yüksek fırındaki tüm reaksiyonlar 

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Yüksek fırın boyunca meydana gelen cevher reaksiyonları

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Yüksek Fırına yüklenen malzemeler ve alınan ürün 

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

letiye(curuf)letiye(curuf)
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Pik Demir

Sıvıhalde fırından dışarı akıtılan metalik faza pik demir denmektedir.

Elde edilen pik demirdeki Mn ve Si oranı yüksek fırındaki kullanılan cevher ve 
kireçtaşındaki miktarlarına bağlı olarak değişmektedir. 

Pik demirdeki manganın fazla olması demirin karbonla Fe3C (sementit) şeklinde 
bileşik yapmasını kolaylaştırır ve elde edilen pik demirdeki sementit fazından dolayı
beyaz renktedir. Bu tür pik demir, çelik üretiminde kullanılır. 

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

beyaz fontbeyaz font
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Eğer mangan yerine pik demirde silisyum daha fazla bulunuyorsa silisyum pik demirin 
soğumasını yavaşlatacak ve pik demirdeki karbonun serbest halde yani grafit halde 
bulunmasını sağlayacaktır. 

Bu durumda grafitin renginden dolayı elde edilen pik demir esmer renkte olacaktır ve 
esmer pik demir olarak isimlendirilir. 

Bu tür pik demir daha çok dökme demir parçaların üretiminde tüketilmektedir. Esmer 
pik demir sert ancak kırılgandır.

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

esmer fontesmer font

Sert yüksek dayanımlı ama  kırılgan!
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Buraya kadar pik demir elde edilmiştir. 

Halen çeliğe ulaşamadık.  

Çelik, pik demirin çelik üretim fırınlarında (elektrik ark ocakları veya bazik oksijen 
konvertörleri) ikinci bir işlem görmesinden sonra elde edilen üründür. Çelik içerisinde 
%1,7’ye kadar karbon, % 1’e kadar mangan, % 0,5’e kadar silisyum ve % 0,05’ten az 
kükürt (S) ve fosfor (P) bulunduran demir karbon alaşımıdır.

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

Çelik ve Tanımı
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Elde edilen ham demirin karbon oranı yüksek (%3-5) olduğundan şekil değiştirmeye ve 
kaynaklanabilmeye elverişli değildir. Bu nedenlerle ham demir işlenerek çelik veya 
dökme demire dönüştürülebilir. 

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Kullanılan Metotlar

--Bessemer –Thomas çelik üretim metodu
--Simens-Martin çelik üretim metodu
--Elektrik ark ocaklarında çelik üretimi
--Bazik oksijen konvertörlerinde çelik üretimi

Bu üretim metotlarından bazıları gönümüzde önemini yitirmiş olup daha çok çelik üretimi
yeni üretim teknikleriyle gerçekleştirilmektedir. 

2002 yılı itibariyle bütün dünyada üretilen yaklaşık 900 milyon çeliğin % 60’ı Bazik 
Oksijen Konvertörlerinde, % 33,9’u Elektrik Ark Ocaklarında, % 3,8’i Simens-Martin 
ocaklarında ve % 2,2’si ise diğer üretim metotlarıyla üretilmektedir.

Türkiye’de üretilen çeliğin % 31'i bazik oksijen konvertörlerinde, kalan % 69'u ise elektrik 
ark ocaklarında üretilmektedir.

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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1. Bessemer –Thomas Çelik Üretimi Metodu

Konvertör İçerisinde Meydana Gelen 
Reaksiyonlar

Bu metot 1856 yılında İngiliz Henry Bessemer tarafından geliştirilmiştir. Bu metodun 
geliştirilmesinden sonra dünya çelik üretiminde önemli bir artış olmuştur. Şekli verilen 
konvertörün iç çapı yaklaşık 3,5 metre, yüksekliği 6-7 metre ve kapasitesi 25-100 ton 
arasıdır. İşlem süresi yaklaşık 25-30 dakikadır. Fırının dış cephesi çelik konstrüksiyon 
olarak yapılmış iç kısmı ise yüksek sıcaklıklara mukavim refrakter tuğlalarla örülmüştür.

Bessemer – Thomas konvertörü

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Hava üflenmeden önce fırın içine katı kireçtaşı ilave edilir; Sebebi; Karbon, 
Silis, Mangan gibi fazla istenmeyen malzemeleri üfleme işlemi sırasında 
yakarak cüruf haline getirmektir. 

Üfleme tamamlandıktan sonra sülfür ve fosforda yanar. Bu sırada %15 
oranında demirde oksitlenip cürufa geçer. Bu metotla elde edilen çelik istenilen 
kalitede olmayıp içindeki azot (N2) miktarı fazladır (hava üflendiğinden). 

Yukarıdaki nedenlerden ötürü Bessemer metoduyla çelik üretimi yavaş yavaş
terk edilmektedir. 

1. Bessemer –Thomas Çelik Üretimi Metodu

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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2. Simens –Martin Çelik Üretim Metodu

Ocak içine yüklenen 
maddeleri
1-Çelik hurdası%50’ye 
kadar olabilir.
2-Ergimişpik demir
3-Katıpik demir
4-Cüruf yapıcı(kireçtaşı)

1864’de Fransa’da Martin tarafından keşfedilmiş ve daha sonra Siemens tarafından 
geliştirmiştir. Tipik bir Siemens-Martin fırınının (250 ton kapasiteli) ebatları şunlardır.
Boy 15 m, Genişlik 6 m, ve 1 metre derinliğinde sıvı çelik tutabilecek niteliktedir. 
Genellikle bu ocakların kapasitesi her ısı devresi için 100-375 ton kadardır. Her devre 8-
10 saat sürer. Günümüzde kullanımı azalmış bir yöntemdir. 

Kaplanan refrakter asidiktir.

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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3. Elektrik Ark Fırınları

Elektrik ark fırınlarında (EAF) hurda çelik ergitilir ve yeniden yüksek kaliteli çeliğe 
dönüştürülür. 

Modern elektrik ark fırınlarının pek çoğunun temel görevi katı hammaddeyi 
olabildiğince kısa sürede sıvı ham demire dönüştürmektir. Dünya çelik üretiminin 
üçte biri EAF’larında gerçekleşmektedir. Hurda çelik tüketerek EAF’larında geniş bir 
aralıkta düşük ve yüksek alaşımlı çelik üretilebilmektedir (özellikle paslanmaz 
çelikler). Normal olarak EAF’nın kapasiteleri 50-150 ton arasında değişmektedir. 
Üretim süresi ise 45 dakika ile 2 saat arasında değişebilir. Fırındaki hurda tamamen 
ergidiğinde fırın sıcaklığı 1650oC üzerine çıkar.

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Hurda malzemeler;

1-Kimyasal kompozisyonlarına göre (düşük alaşımlı, Paslanmaz çelik gibi)
2-Atık element miktarına göre (S, P ve Cu gibi)
3-Fiziksel boyut ve şekline göre gruplandırılır. 

Yüksek kalite hurda demek, her yönüyle (fiziksel ve kimyasal içerik olarak) çok 
iyi tanımlanmış, düşük atık içeren hurda demektir. Bu tip hurdalar çok pahalıdır 
ve çelik üretiminde son aşamada tüketilir. 

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

3. Elektrik Ark Fırınları
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Çelik hurdası veya diğer demir içeren malzemeler ilk olarak EAF'da yüklenir. Daha sonra 
fırının kapağı kapatılır. Bu kapak üzerinde fırın içerisine inip kalkabilen grafit elektrotlar 
bulunmaktadır. Elektrotlara verilen akım ile elektrotlardan fırın içerisindeki malzemeye 
geçerken ara yerde şiddetli ark oluşmaktadır. Bu ark ile açığa çıkan ısı ise fırın 
içerisindeki hurda malzemeyi eritmektedir. Bu işlem için gerek duyulan elektrik 100 000 
nüfusu olan bir kasabaya yetecek miktardadır. 

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

3. Elektrik Ark Fırınları
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2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Ergitme işlemi esnasında elde edilecek çelikte gerekli kimyasal kompozisyonu 
sağlayacak şekilde diğer demir esaslı metaller ilave edilir. Bazik oksijen fırınlarında 
olduğu gibi çeliği saflaştırmak için fırın içerisine oksijen üflenir. Ayrıca yapıdaki demir 
dışı atıkları bağlayarak cüruf oluşturacak katkı maddeleri ilave edilir. Kimyasal 
kompozisyonu kontrol etmek üzere numune alımından sonra sıvı ergiyik üzerinde 
bulunan önce cüruf alınır. Daha sonra fırından çelik alınarak ya ikinci bir arıtma işlemine 
yada sürekli döküm ünitesine gönderilir.

Bu gün modem elektrik ark ocaklarında her ergitmede 150 ton çelik üretilirken bu işlem 
için gerekli süre yaklaşık 90 dakika kadardır. Bu fırının tek avantajı içeri katkı maddesi 
vermeden temiz bir ısıtma sağlamasıdır. Bu metot elektriğin ucuz ve bol olduğu 
ülkelerde daha fazla tercih edilen bir metottur.

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

3. Elektrik Ark Fırınları
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Bakırçay Havzasında 11 Demir-Çelik fabrikası bulunmaktadır ve Türkiye’de ark ocaklı
demir-çelik üretiminin yaklaşık yüzde 40’ı bu fabrikalar tarafından üretilmektedir. 
Havzadaki demir-çelik ve hurda fabrikalarında Aliağa’daki Limanlarıyla birlikte çalışan 
sayısı 8 bine yaklaşmaktadır.

İDÇ
Habaş
Cebitaş
Erege Metal (Sider Demir-Çelik) 
Sözden Demir-çelik
Ege Çelik (Çukurova Demir-Çelik)

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

Türkiye'de Elektrik Ark Fırınları

http://www.izdemir.com.tr/
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Özel Kalite Çelikler: Pek çok alaşımlı ve özel kalite çelik diğer 
metallerin çeliğe ilave edilmesiyle elektrik ark ocaklarında 
üretilmektedir. Bu çeliklerin en yaygın olarak bilinenleri paslanmaz 
çeliklerdir. Bu çeliklerde korozyon direnci oluşturmak için çelik içerisine 
belli oranlarda krom ve nikel ilavesi yapılmaktadır.

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

3. Elektrik Ark Fırınları
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4. Bazik Oksijen Fırınında Çelik Üretimi (BOF)

Elektrik ark ocaklarına göre bazik oksijen fırınlarının temel farklılıkları;
1- Fırında meydana gelen reaksiyonların otojen olarak devam etmesidir. Yani kendi 
kendine yetecek enerjiye sahiptir.
2- Öncelikle bazik oksijen fırınlarının hammaddesini %70-80 oranında yüksek fırından 
gelen sıvı metal (sıvı pik) oluşturmaktadır. Kalan kısmı ise çelik hurdası veya demir 
cevheri oluşturmaktadır.

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

BOF Yüksek fırından 
alınan sıvı pik 
demir
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Bazik oksijen fırını yaklaşık olarak 45 
derece eğimli iken içerisine doğru toplam 
yükün ağırlık olarak yaklaşık % 25-30'u 
kadar hurda malzeme yüklenir. Daha 
sonra hemen üzerine sıvı pik metal 
ilavesi yapılır. Fırın dikey konuma 
getirilerek üst kısımdan cüruf yapıcı
madde (kireçdolomit) ilavesi yapılır. 
Oksijen üfleyecek nozıl fırın tabanına 
birkaç feet kalacak şekilde indirilir. 
Oksijen nozılı sürekli olarak su soğutmalı
olarak çalışmaktadır.

4. Bazik Oksijen Fırınında Çelik Üretimi (BOF)

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Bazik oksijen fırınlarının içerisi bazik karakterde MgO
refrakter tuğlalarla astarlanmıştır. MgO fırına 
yüklenen sıvı pikteki fosfor ve kükürdü alarak cüruf 
oluşturmaktadır. Bazik oksijen fırınlarının kapasiteleri 
tipik olarak 250 ton kadardır. Bazik oksijen 
fırınlarında çelik üretimi yaklaşık 15-20 dakikada  
gerçekleştirilmektedir. 250 ton kapasitedeki bir 
BOF'nın yüksekliği 10,33 m, dış çapı 7,9 m, cidar 
kalınlığı 0,92 m ve çalışma hacmi 290 m3 kadardır. 
Fırına yüklenecek optimum sıvı metal ve hurda 
oranlarını, cüruf yapıcı katkı maddelerinin miktarını, 
fırına oksijen üfleyen mızrak yüksekliğini ve üfleme 
zamanını bilgisayarla otomatik olarak kontrol 
edilmektedir.

4. Bazik Oksijen Fırınında Çelik Üretimi (BOF)

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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İlgili hammadde bazik oksijen fırınına 
yüklendikten sonra fırının üst kısmından % 99,5 
den daha saf ve yüksek hızda içeri saf oksijen 
üflenir. Oksijen sıvı pikte bulunan karbon ve 
silisyumu oksitleyerek fırındaki yaklaşık % 20 
oranında bulunan katı hurdayı eritebilecek ısıyı
açığa çıkarır. Ayrıca sıvı pikteki manganın, 
demirin ve fosforun oksidasyonu ile de ortama 
bir miktar ısı katkısı sağlanmaktadır. Bazik 
oksijen fırını ürünü olan çeliğin 1537-1650 °C 
kimyasal analizi yapıldıktan sonra ya ikinci bir 
arıtma işlemine yada doğrudan sürekli döküm 
ünitelerine gönderilmektedirler. Burada yani 
sürekli döküm ünitelerinde katılaşan çelik yarı
bitmiş halde kare, dikdörtgen veya plaka 
seklindeki kütükler haline getirilirler.

4. Bazik Oksijen Fırınında Çelik Üretimi (BOF)

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

Fırına oksijen gönderilip kaynama başladığında sıvı metaldeki silisyum SiO2'e dönüşür 
ve bu SiO2 diğer cüruf yapıcılarla reaksiyona girer. Aynı zamanda sıvı metaldeki 
karbonun yanmasıyla CO gazı açığa çıkar. 
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2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Bazik oksijen fırınında çelik üretimi esnasında egzotermik oksidasyon reaksiyonu ile 
önemli ölçüde enerji açığa çıkmaktadır. Bu ekstra ısı ortama ilave edilen çelik hurdası
veya demir cevherinin ergitilmesi için tüketilmektedir. Tipik olarak bir BOF’na yüklenen 
sıvı metal (pik demir) ve fırından alınan çeliğin kimyasal kompozisyonu ve sıcaklık 
değerleri aşağıdaki tabloda görülmektedir.

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

4. Bazik Oksijen Fırınında Çelik Üretimi (BOF)
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Günümüzde fırın konvertörünün
tabanından da oksijen üflemesi 
yapılan sistemler geliştirilmiştir. 

14-22 adet tuyersle oksijen gazı
beslemesi yapılmaktadır. 

Konvertöre girişte tuyerslerin dış
kısımları hidrokarbon sıvı ile 
soğutulmaktadır. Ortama oksijen 
üfleme debisi ise yaklaşık 4-4,5 
m3/dakikadır. Bazik oksijen 
fırınlarında üretilen her ton çeliğe 
karşılık 60 ila 100 kg arası cüruf 
açığa çıkmaktadır.

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

4. Bazik Oksijen Fırınında Çelik Üretimi (BOF)
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2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

4. Bazik Oksijen Fırınında Çelik Üretimi (BOF)
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İngot demir (saf demir)

İngot demirin endüstride çok az ve özel kullanım alanları vardır. 

Saf demir olarak da isimlendirilen ingot demirin tipik kimyasal analizi şu şekildedir.

�Karbon (C): % 0,012
�Manganez (Mn): % 0,017
�Fosfor (P): % 0,005
�Sülfür (S): % 0,025
�Silisyum (Si): % eser halde

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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İkinci aşama çelik üretimi işlemleri 

Bazik oksijen fırınında veya elektrik ark ocaklarında çelik üretimi ile döküm arasında 
yeralan kritik bir aşamadır. Arzu edilen çelikteki kimyasal kompozisyonu sağlamak ve 
müşteri taleplerini karşılamak üzere çelikteki bazı elementlerin giderilmesi bazılarının ise 
ortama ilave edilmesi gerekmektedir.

Deoksidasyon (oksijen giderme): Demir oksit dökümde boşluk ve zayıflıklara 
yol açar. Miktarı kısıtlanmalıdır.

Dekarbürizasyon (karbon giderme): bir sonraki slayt

Desülfürizasyon (sülfür giderme): Mangan ve demirle yaptığı bileşikler 
çeliğin kırılganlaşmasına yol açtığından miktarı sınırlandırılmalıdır. 

Azot Giderme: Kırılganlığa yol açar bu nedenle sıvı çelik hava ile temas etmemeli 
(yüzeyde minimum curuf tutulup temastan korunmalı)

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri
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Karbon çelik için tek başına en önemli alaşım elementidir. Aşağıda verilen tabloda 
karbon miktarının çeliğin özellikleri üzerine olan etkisi ve bu çeliklerin bazı tüketim 
alanları görülmektedir.

Y.fırından gelen sıcak ve ergiyik metal (pik demir) yaklaşık % 4,7 karbon içermekte ve bu değer yukarıdaki tabloda 
verilen karbon değerlerinin çok üzerindedir. Bazik oksijen fırınlarında (BOF) sıvı metale oksijen vererek karbonun 
büyük kısmı olmak üzere silis, mangan ve fosfor giderilir. BOF’larından alınan sıvı ergiyik metal %0,003-0,07 arası
karbon içermektedir. Bu nedenle pek çok uygulamada tüketilmekte olan çelik türleri için BOF’dan alınan sıvı çeliğe 
karbon ilave etme mecburiyeti vardır. Bazı uygulamalarda tüketilen çelikler içinde karbon miktarını daha da 
azaltma gereği vardır (örneğin östenitik paslanmaz çelikler için).

2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

İkinci aşama çelik üretimi işlemleri 
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2.1.5. Çelik üretim yöntemleri

İkinci aşama çelik üretimi işlemleri 
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2.1.6. Demir-sementit denge diyagramı ve fazlar 
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2.1.6. Demir-sementit denge diyagramı ve fazlar 
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2.1.6. Demir-sementit denge diyagramı ve fazlar 
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Demir Sementit Denge Diyagramı Üzerinde Görülen Fazlar Ve Yapılar

Sementit (Fe3C) : Sementit, demir sementit denge diyagramı üzerinde görülen en sert 
fazdır. Kristal yapısı ortorombik olup, % 6,67 karbon içermektedir. Sert, kırılgan, çekme
mukavemeti düşük, basma mukavemeti yüksek bir arayer bileşiğidir.

Östenit (Austenite (γ ): Y.M.K yapıda olup 1130 °C’de max %2 oranında karbon 
çözebilmektedir. Karbonla arayer katı eriyigi yapabilmektedir. Normal olarak oda 
sıcaklığında. Ancak belli şartlar altında oda sıcaklığında östenitik yapı elde edilebilir. 
(Östenitik paslanmaz çeliklerde olduğu gibi).

2.1.6. Demir-sementit denge diyagramı ve fazlar 
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Ledeburit : Ötektik orandaki sementit ve austenitin karışımından ibarettir. 1130 °C’de
oluşur ve % 4,3 karbon içermektedir.

Ferrit (∝) : Alfa sembolü ile gösterilen ferrit H.M.K yapıda olup, diyagram üzerindeki en 
yumuşak fazdır. Karbonla arayer katı eriyik oluşturabilen ferrit fazı içerisindeki karbonun 
çözünebilirliği 723 °C’de % 0,025 ve oda sıcaklığındaki çözünebilirliği sadece % 0,008 
kadardır. Ferritin uzama miktarı % 40, sertliği 90 Rb’den daha azdır.

Perlit : Çok yavaş bir soğuma ile 723 °C’de oluşan ve % 0.8 karbon içeren sementit ve 
ferritin oluşturduğu ötekdoit bir karışımdır. Perlitik yapı sementit ve ferrit plakalarının yan
yana gelmeleri ile oluşmaktadır. 

Demir sementit denge diyagramında içerisinde % 0.8’den daha az karbon bulunan 
çeliklere ötekdoit altı çelikler, % 0.8 ila % 2 arası karbon içeren çeliklere ise ötekdoit üstü
çelikler denir. Demir sementit denge diyagramının % 2’den fazla karbon içeren 
bölümünü ise dökme demirler oluşturmaktadır.

2.1.6. Demir-sementit denge diyagramı ve fazlar 
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Demir sementit denge diyagramı üzerinde görülen önemli reaksiyonlar

Ötekdoit: Yavaş soğuma anında % 0,8 karbon içeren çeliğin 723 °C’de sementit ve 
ferritin karışımından ibaret perlitik yapıya dönüşmesidir. Yani tek bir katı fazdan iki farklı
katı faza dönüşümdür. Meydana gelen reaksiyon tersinirdir.

Ötektik : Demir sementit denge diyagramı üzerinde % 4,3 karbon içeren demirin 1130 
°C’de sabit sıcaklıkta sementit ve austenitin karışımından ibaret yapıya dönüşmesidir. 
Yani tek bir sıvı fazın soğuma ile iki farklı katı faza dönüşümüdür. Bu reaksiyon 
tersinirdir.

2.1.6. Demir-sementit denge diyagramı ve fazlar 
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The Society of Automotive Engineers (SAE)

2.1.7. Alaşımlı çelik standartları
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Çeliklerin Sınıflandırılması
Çelikler sahip oldukları karbon miktarına göre sınıflandırılabilirler. Buna göre;
% 0,25’e kadar karbon içeren çeliklere düşük karbonlu çelikler,
% 0,25-0,55 arası karbon içeren çeliklere orta karbonlu çelikler,
% 0,55’in üzerinde karbon içeren çeliklere yüksek karbonlu çelikler denir.

Bazı standart sade karbonlu çeliklere örnekler

2.1.7. Alaşımlı çelik standartları
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Bazı Alaşım Çelikleri

2.1.7. Alaşımlı çelik standartları
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Demir sementit denge diyagramında yalnızca demir ve demir karbon bileşiği olan 
demir karbür arasındaki etkileşim incelenmiştir. Oysa bunların dışında sade 
karbonlu çelikler az miktarda da olsa diğer bazı elementleri de içerirler.

2.1.8. Karbon dışındaki diğer safsızlıkların çeliğin özellikleri üzerine etkisi

Sülfür

Fosfor

Silis

Mangan
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Sülfür (S): Demirle birleşerek FeS (Demir-Sürür) oluşturur. Sülfür oluşturan diğer bir 
malzeme mangandır. FeS katılaşma olurken tane hudutlarında çökelir. Dolayısı ile 
alaşımın sıcak işlenebilirliğini olumsuz yönde etkiler. Çünkü sülfürün ergime noktası
düşüktür. Tane hudutlarında demir sülfür çökeltisi olması sıcak çatlamalara sebep olur.
(Yüksek sıcaklıkta sülfür çökeltileri ergiyerek, bulunduğu yerde ergir ve parçanın 
çatlamasına, kırılmasına sebep olur.)

2.1.8. Karbon dışındaki diğer safsızlıkların çeliğin özellikleri üzerine etkisi

Sıcak şekillendirmede mangan ilavesi ile mangan-sülfür 
oluşması sağlanabilir. Çünkü manganın kükürde karşı
kimyasal aktivitesi fazladır. Manganın sülfüre oranı m/s 
3/1-8/1 arasında tutulmalıdır. Çoğunlukla çeliklerde 
sülfür oranı % 0.05’ten aşağıda bulundurulur. Eğer sülfür 
0.075-0.15 arasında bulundurulursa çeliğin işlenmesi 
(talas kaldırılması) kolaylaşır ve kesici takımın aşınması
azalarak ömrü uzar (Çünkü sülfür kalıntısı talaşın kolay 
kırılmasını sağlar).
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Fosfor (P) : Fosfor ferritin içinde küçük miktarlarda çözülür. Böylece mukavemeti ve 
sertliği artırır. Çeliklerde çoğunlukla % 0.05’ten az fosfor bulundurulur. Fosfor miktarı bu 
sınırı geçtiği zaman süneklikte ve mekanik özelliklerde azalma görülür. Bu da soğuk 
çatlamalara sebep olur.

2.1.8. Karbon dışındaki diğer safsızlıkların çeliğin özellikleri üzerine etkisi
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Silis (Si) : Silisin çelikteki miktarı % 0.2’den küçük olduğu zaman ferritin içinde 
tamamıyla çözünmüş halde bulunur. Bu miktar % 0.2-% 0.4 arasında olduğu zaman 
elastik sınır ve mukavemet artar fakat süneklik büyük ölçüde büyük ölçüde azalır. Düz 
karbonlu çeliklerde %0.4’den fazla silis bulunduğu zaman söneklikte büyük bir düşme 
görülür. Çeliğin ergitilmesinde ve saflaştırılmasında silis deoksiden (oksijen giderici) 
olarak kullanılır. Ve O2 alarak curufa karışır. 

Dökme demirde silisin sementit dengesini azaltmakta önemli bir rolü vardır. %1den fazla 
silis ihtiva eden Fe3C alaşımlarda sementit o kadar dengesizdir ki bozularak demir ve 
grafite ayrışır.

2.1.8. Karbon dışındaki diğer safsızlıkların çeliğin özellikleri üzerine etkisi
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Mangan (Mn): Mangan demir ve demir karbor alaşımlarında çok önemli alaşımlardan 
birisidir. Saf haldeki (Karbonsuz) demirde mangan katı çözelti meydana getirir. Yeteri 
kadar C, bulunduğu hallerde de mangan karbür Mn3C oluşturur. Sementit ve mangan 
karbürün çelik üzerinde önemli bir sertleşme etkisi vardır. Mn miktarı % 2’yi geçtiği 
zaman çeliğin sünekliği büyük ölçüde zarar görür.

2.1.8. Karbon dışındaki diğer safsızlıkların çeliğin özellikleri üzerine etkisi
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Dokuz Eylül Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Alternatif Yapı
Malzemeleri

2. Yapılarda çelik kullanımı
2.2. Betonarme donatısı, çelik tel ve kablolar

2.2.5. Çelik hasır üretimi ve çeşitleri

2.2.2. Betonarmede kullanılan çelik çubukların üretimi ve standartları

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri

2.2.1. Betonarmenin keşfi ve donatılandırma

2.2.3. Betonarmede kullanılan yeni nesil çelik çubuklar 
2.2.4. Torçelik
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Ferrocement: Çelik telli beton

1850 — İlk betonarme örneği : Fransız A.Lambot çelik telli beton kayık.

1854 — İngiliz W.B. Willkinson. 2 katlı beton yapıyı
demir çubuk ve kablolarla donatılandırmıştır. İlk 
betonarme yapı.    

2.2.1. Betonarmenin keşfi ve donatılandırma
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2.2.1. Betonarmenin keşfi ve donatılandırma
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2.2.1. Betonarmenin keşfi ve donatılandırma

Francois Coignet Binası, İlk betonarme binalardan, 1853 
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2.2.1. Betonarmenin keşfi ve donatılandırma

Betonarme ile ilgili ilk kitap: Francois Coignet, 1861 



6

1861 — Joseph Monier, bahçıvan, çelik tellerle oluşturduğu iskeleti kalıplayıp betonarme 
saksı üretmiştir. 

1890 — Alman, Avusturyalı ve ABD'li mühendisler benzer zamanlarda donatılandırma ile 
ilgili yöntemler geliştirmiştir. 

2.2.1. Betonarmenin keşfi ve donatılandırma

1871 — William E. Ward - Port Chester, New York
Betonarme çok katlı yapı



71875- Joseph Monier'in tasarladığı: Chazelet Bridge

2.2.1. Betonarmenin keşfi ve donatılandırma
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2.2.1. Betonarmenin keşfi ve donatılandırma

1875- Joseph Monier'in betonarme sistemi (kolon-kirişler)
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2.2.1. Betonarmenin keşfi ve donatılandırma

GA Wayss ve Prof. Emil Morsch'un kiriş testleri
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2.2.1. Betonarmenin keşfi ve donatılandırma

GA Wayss ve Prof. Emil Morsch'un kiriş testleri
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2.2.1. Betonarmenin keşfi ve donatılandırma

1903 - Ohio ilk betonarme gökdelen 
E.L. Ransome
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Yuvarlak çubuk mamuller, 
düz ve nervürlü, sıcak 
haddeleme, soğuk çekme 
yöntemleri

2.2.2. Betonarmede kullanılan çelik çubukların üretimi ve standartları
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1. TS708'e g1. TS708'e gööre Beton re Beton ÇÇelik elik ÇÇubuklarubuklarıınnıın Fiziksel ve Mekanik n Fiziksel ve Mekanik ÖÖzelliklerizellikleri

IV-bk
(S500bk)

1010183250 (%)
5810

12121828

Min. kopma uzaması (%)

--1.081.101.20Çekme/akma min. day. 
oranı

550500550500340Min. çekme day. (MPa)

500420500420220Min. Akma day. (MPa)

4-1614-186-126-506-506-50Anma çapı (d) (mm)

IV-bs
(S500bs)

III-b
(S420b)

IV-a
(S500a)

III-a
S(420a)

I-a
(S220a)

Sembol

Soğuk mekanik işlem uygulanarak imal 
edilen (b)

Termo-mekanik 
işlemle imal 

edilen (a)

Sıcak haddeleme 
işlemi ile imal 

edilen (a)

Sınıflar

Nervürlü (N)                   Profilli (P)Düz 
Yüzeyli 

(D)

Yüzey özelliği
 

Beton çelik hasırlar, yapıldıkları çubukların minimum kopma uzaması değerlerine göre;
- Minimum kopma uzaması %8 olanlar (s)
- Minimum kopma uzaması %5 olanlar (k)

2.2.2. Betonarmede kullanılan çelik çubukların üretimi ve standartları
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AFBYYHY- Betonarme donatısı için şartlar

- Kullanılan donatının kopma birim uzaması %10’dan az 
olmamalıdır. 

- Ortalama akma dayanımı, öngörülen karakteristik akma 
dayanımının 1.3 katından fazla olmamalıdır.

- Çekme / akma dayanımı min. oranları sağlanmalıdır. 

2.2.2. Betonarmede kullanılan çelik çubukların üretimi ve standartları
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TS708'e göre betonarme yapılarda S220 - S420 ve S500 beton çeliği 
kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Bunları da (a) ve (b) olmak üzere iki gruba 
ayırmak mümkündür. 

(a) grubundaki alaşımlar yüksek fırında kütükler halinde üretildikten sonra hemen 
sıcakta çekilerek (haddeleme) doğal bir sertlikte kullanıma hazır duruma 
getirilmişlerdir. 

Buna karşın (b) grubundaki alaşımlar soğukta deformasyon işlemine maruz 
bırakılmak suretiyle gerilmeler ile ilgili özelliklerinde artışlar oluşturulmuştur. 

2.2.2. Betonarmede kullanılan çelik çubukların üretimi ve standartları
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Soğuk çekme yöntemiyle üretilen çelikler

2.2.2. Betonarmede kullanılan çelik çubukların üretimi ve standartları



17

Bu sıcaklıktan sonra malzeme havada soğumaya bırakılır. Oluşan çeliğin 
mikroyapısı ferrit+perlit’ten oluşmaktadır. 

Karbon oranı % 0.25’den daha küçük olan demir-karbon alaşımı kütükler halinde 
imal edilir sonra haddeleme için yaklaşık 1200C’ye kadar tekrar ısıtılır. 

Isıtılan bu çelik normal oda koşullarında soğuma esnasında merdaneler arasından 
geçirilerek kademeli olarak boyut küçültülmesi sağlanır ve sıcaklık yaklaşık 
1000C’ye düştüğünde istenen form elde edilir. 

2.2.2. Betonarmede kullanılan çelik çubukların üretimi ve standartları

S220a (yumuşak çelik) eski Ia çeliği

* Karbon oranı : %0.15 - 0.25

Etriye için uygundur. 
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S220a çeliklerine göre daha sert olan bu çeliklerin göreceli işlenebilirlikleri daha az 
ve kırılganlıkları daha fazladır. 

S420a çeliği eski IIIa

Ayrıca bu tip çelikler kaynak işleri için uygun değildir.

2.2.2. Betonarmede kullanılan çelik çubukların üretimi ve standartları

* Karbon oranı : %0.25 - 0.4

Esas donatı için 
uygundur. 
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*Karbon eşdeğeri:
0.500.0120.0500.0500.22S500a

--0.0500.0500.40S420a
--0.0500.0500.25S220a

≤ Ced*
%

≤ N
%

≤ S
%

≤ P
%

≤ C
%Sembol

2. TS708'e g2. TS708'e gööre Beton re Beton ÇÇelik elik ÇÇubuklarubuklarıınnıın Kimyasal Bilen Kimyasal Bileşşimleriimleri

15
CuNi%

5
VMoCr%

6
Mn%C%C% ed







2.2.2. Betonarmede kullanılan çelik çubukların üretimi ve standartları

Kaynak yapılacak beton çeliklerinin karbon eşdeğeri % 0.4 değerini geçmemelidir 
(TS 500 Şubat 2000).
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Bu sınırın konulmasının nedeni yüksek karbon oranlı çeliklerin yüksek sıcaklıkta 
kaynak yapılması durumunda oluşan martenzitik yapının çok sert ve kırılgan 
olmasıdır.

Ayrıca yüksek sıcaklığa çıkan çeliğin ani soğuması nedeniyle, kaynak yapılan 
bölgede hacim sabitliği bozularak çatlamalar oluşabilmektedir. 

2.2.2. Betonarmede kullanılan çelik çubukların üretimi ve standartları

Ayrıca kaynaktan sonra oluşacak olumsuzlukları engelleyecek özel kaynaklama 
yöntemleri de uygulanmaktadır. 

Yüksek karbonlu çeliklerde bu oluşumların engellenebilmesi için ya soğuma 
önlenmesi ya da kaynak yapılan bölgeye daha sonra ısıl işlem uygulanması
gerekmektedir. 
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Yüksek mukavemet ve tokluk için tavlama ve temperlemenin birlikte kullanımı

Yüksek mukavemetli çelik elde etmek için alaşım elementleri kullanımının dışında, bazı
çelik cinslerini tavlayarak ve temperleyerek kalitesini iyileştirmek mümkündür.

Eğer su ile hızlı olarak soğutulursa, kırılgan “martenzit” yapıya sahip olur. Buna karşılık 
kontrollü olarak soğutulduğunda, çelik iyi bir süneklik kabiliyetine, kırılma dayanımına ve 
yüksek çekme mukavemetine sahip olur. 

Günümüzde bu tür çelikler, çeşitli üretici firmalar tarafından çelik dizaynı yapan 
mühendislerin kullanımına sunulmuştur.

2.2.3. Betonarmede kullanılan yeni nesil çelik çubuklar 

Son ySon yııllarda S420a llarda S420a ççeliklerinin eliklerinin üüretiminde retiminde 
%0.25%0.25’’den daha dden daha düüşşüük karbon oranlk karbon oranlıı demirdemir--karbon karbon 
alaalaşışımlarmlarıı da kullanda kullanıılmaktadlmaktadıır.r.
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Bu iBu işşlem slem sıırasrasıında malzemenin ynda malzemenin yüüzey szey sııcaklcaklığıığı 250250CC’’yeye
kadar dkadar düüşşer, ancak merkezinin ser, ancak merkezinin sııcaklcaklığıığı 900900C civarC civarıındadndadıır.r.

TermeksTermeks TempeksTempeks, , tempcoretempcore, vb. isimler verilen bu y, vb. isimler verilen bu yöönteme gnteme gööre re 
en en ççok % 0.25 karbon oranlok % 0.25 karbon oranlıı ççelik 1000elik 1000CC’’dede nervnervüürlendiktenrlendikten
sonra ani sosonra ani soğğutma iutma işşlemine tabi tutulur.lemine tabi tutulur.

2.2.3. Betonarmede kullanılan yeni nesil çelik çubuklar 
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2.2.3. Betonarmede kullanılan yeni nesil çelik çubuklar 
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Yüksek dayanımlı bölge 
(900 MPa) Kalınlığı yarıçapın 
%10-20 si kadar

Düşük dayanımlı
bölge (370 MPa)

Termeks

Korozyon 
(Paslanma) 
Durumunda 

Küçük Kesit Kayıpları
Büyük Dayanım 
Kayıplarına Yol Açabilir 

2.2.3. Betonarmede kullanılan yeni nesil çelik çubuklar 
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2.2.4. Torçelik

Soğuk çekilirken çekme ekseni etrafında burulan çeliktir.  

Cold Twisted Deformed (CTD) Steel Reinforcement Bar 

Akma dayanımı soğuk çekme nedeniyle iki 
misline kadar artmaktadır (örneğin 250 
MPa'dan 400-500 MPa). 

Yüzey şekli betonla aderans yüzey alanını
arttırmaktadır. 
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2.2.4. Torçelik

Öngerilmeli ve ard germeli betonarme uygulamalarında kullanılır.

10-32mm çaplı 500 MPa akma 
dayanımı ve min. %10 uzama
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Vid: ard-germe uygulaması

Sakarya Otobüs Terminali

Vid: ön-germe uygulaması
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 Donatı yerleştirilmesini kolaylaştırmak 
amacı ile, birbirine dik ve paralel 
çubuklardan oluşan hasır donatı kullanılır

*Kat döşemelerinde
*Tünel kalıp uygulamalarında
*Münferid ve radye temellerde
*Perde ve istinat duvarı yapımında
*Saha ve yol betonlarında
*Fabrika zemin betonlarında
*Su deposu ve havuz betonlarında
*Asmolen döşemelerde
*Beton borularda
*Prefabrik yapı elemanlarında
*Metro, tünel ve galerilerde
*Su yapılarında, baraj, kanal ve kanaletlerde

2.2.5. Çelik hasır üretimi ve çeşitleri

Ferrocement
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• Karbonu düşük normal S220 çeliğinin soğukta işlem görerek (soğuk 
haddeden geçirilerek) çekilmesi ile elde edilir. 

• Çekme sırasında tamburlara sarılan bu çubukların otomatik 
doğrultma ve kesme makinalarında istenilen boylarda kesildikten 
sonra elektronik programlı punto kaynak makinalarında dokunması, 
kaynaklanması veya kelepçelenmesi sureti ile imalatı yapılmaktadır.

2.2.5. Çelik hasır üretimi ve çeşitleri
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• Soğuk çekme; malzemenin sertleşmesine, akma ve kopma 
mukavemetinin artmasına, buna karşılık kopma uzamasının 
azalmasına sebep olmaktadır. 

• Minimum akma sınırı: 500 MPa
• Minimum Çekme Dayanımı: 550 MPa
• Minimum Kopma Uzaması: %5-%8
(TS708 ve TS4559)

2.2.5. Çelik hasır üretimi ve çeşitleri

Mekanik Özellikleri

Normal çelikHasır çelik soğukta 
çekilmiş (S420b) 
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TS 4559 BETON ÇELİK HASIRLARI
Steel Mesh for Concrete

Beton içinde kullanılacak çelik hasırların birleşme 
şekline göre sınıflandırılması: 
- Kaynaklı birleşimli (KY)
- Kelepçeli birleşimli (KL)

Beton çelik hasırlar yapıldıkları çubukların yüzey 
özeliklerine göre;
- Düz yüzeyli çubuklardan yapılmış (D),
- Nervürlü çubuklardan yapılmış (N),
- Yüzeyi profilli çubuklardan yapılmış (P),

2.2.5. Çelik hasır üretimi ve çeşitleri
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1-Kare gözlüler: Q HASIRLARI (Her iki yöndeki çubuklar taşıyıcıdır)

Hasır donatı türleri

2.2.5. Çelik hasır üretimi ve çeşitleri
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2-Dikdörtgen gözlüler: R HASIRLARI (Uzun çubuklar(boy) taşıyıcıdır)

Hasır donatı türleri

2.2.5. Çelik hasır üretimi ve çeşitleri
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2.2.5. Çelik hasır üretimi ve çeşitleri

2-Dikdörtgen gözlüler: TR HASIRLARI (Kısa çubuklar(en) taşıyıcıdır)

Hasır donatı türleri



35

Çelik hasır sehpası

Çelik hasırda 
bindirmeler

Hasırın beton dökümünden sonra da 
istenen yerde kalması sağlanmalıdır.

2.2.5. Çelik hasır üretimi ve çeşitleri

Hasır donatıda dikkat edilmesi gerekenler Bozdoğan rapor
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Çelik Hasırın Avantajları:

Projelendirme sırasında betonarme hesaplarda kullanılacak S420b yüksek 
mukavemetinden dolayı, mevcut beton kesitinde normal çeliğe (S220a) kıyasla 
gerekli donatı miktarı azalmakta, dolayısı ile çelikte ağırlık tasarrufu 
sağlamaktadır. 

Şantiyede kolay taşınabilir ağırlıklarda oluşu nedeni ile montajı kolay ve çabuk
olmaktadır. Normal demire kıyasla çubukların düzeltilip kesilerek hazırlanması
ve bağlanması yerine, muntazam aralıklarla teşkil edilmiş donatı kullanılmış
olur. 

2.2.5. Çelik hasır üretimi ve çeşitleri



37

Çelik teller sıcak ve soğuk şekillendirme sonunda istenen çapa indirgenerek kangallar 
halinde stoklanır. Tavlama yöntemleri ile süneklikleri arttırılabilir.  

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri

Etriye ve donatıların birbirine bağlanmasında 
kullanılan teller (bağ teli) tavlama ile 
sünekleştirilmiştir. 

Cıvata, somun, vida gibi malzemeler de çelik 
tellerden üretilip sertleştirme işlemlerine tabi tutular.

Parlak Tavlı Tel 
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Çelik tellerin hammaddesi filmaşin'dir (sıcak 
haddelenmiş yarı mamul kangal çelik).

Çekme işlemi yağlama bakımından kuru ve ıslak 
olmak üzere ikiye ayrılır. Kuru çekmede gres veya 
sabun tozu kullanılırken, ıslak çekmede sıvı yağ
kullanılır. 

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri

Kuru tip tel çekme makineleri

Sulu tip tel çekme makineleri
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2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri

Tel Çekme İşlemi Hazırlıkları

1.Adım (pas giderme): Önce filmaşinler kangal halinde hammadde olarak getirilir. 
Üzerleri paslı olduğu için, bu pasların giderilmesi gerekir. Paslı haldeyken çekme 
yapılırsa kalıp aşınması meydana gelir. Ayrıca çıkan ürünün yüzeyinde kusurlar oluşur. 
Pas ya mekanik yolla ya da kimyasal yolla giderilir. 

Mekanik yolla pas gider: Birbirine dik iki makara üzerinde kıvrılan telin yüzeyindeki 
oksit çatlatılır. Daha sonra tel metal fırçalar arasından geçirilerek tel temizlenir. Diğer bir 
mekanik yöntem ise metal bilya püskürtmektir.
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Kimyasal işlem (dekapaj):  Oksit giderme ise sülfirik asit (H2SO4) ve hidroklorik asit 
(HCl) banyolarında yapılır. Filmaşin kangalları asit banyolarına daldırılır. Pas 
tabakasının kalınlığına ve banyonun asitlik derecesine göre belli bir süre banyoda 
tutulur. Banyoda fazla kalırsa asitteki hidrojen çeliğe nüfuz eder ve çeliği kırılgan yapar. 
Banyodan gereğinden az kalırsa pas çıkmaz.

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri

Tel Çekme İşlemi Hazırlıkları
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2.Adım (yıkama): Banyodan çıkartılan kangallar sıcak veya soğuk suda iyice yıkanarak 
asit kalıntılarından temizlenir.

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri

Tel Çekme İşlemi Hazırlıkları

3.Adım (kireç banyosuna daldırma): Kireç banyosuna daldırılan kangallar böylece son 
asit kalıntılarını da kireçle nötralize etmiş olurlar. Bu yüzey paslanmalarına engel olur. 
Bazen fosfat banyosuna da daldırılırlar. Böylece korozyona karşı iyi bir koruyucu tabaka 
elde edilir.

4.Adım (kurutma): Kireçli veya fosfatlı filmaşinler su ile tekrar yıkanırlar ve 100o'lik 
fırınlarda kurutulurlar. Böylece filmaşinler çekime hazır hale getirilirler.
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Tel Çekmede Yağlama :

Soğuk tel çekme işleminde genellikle kuru çekme yapılıyorsa toz şeklinde sodyum 
sabunu içerisinden tel geçirilir ve böylece yağlanmış olur yada ıslak çekme yapılıyorsa 
tel sıvı yağın içerisinden geçirilir. Islak çekme sadece 0,5 mm den ince tellerde 
uygulanır. Bazı metallerin soğuk çekilmesinde yağlama aşağıdaki şekildedir.

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri
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2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri

Isıl İşlem

Çekme işlemi soğuk işlem yapıldıktan sonra tel 
işlenemeyecek kadar sertleşirse pekleşmenin 
giderilmesi için yeniden kristalleşme tavı yapılır.

Genellikle :
1) Sıcak haddelenmiş çekilecek tel kolay çekilsin 
diye ÖN TAV yapılarak tel çekme işlemine 
başlanır.
2) Çekme işlemi yapıldıktan sonra malzeme 
pekleşir ve çekilemez hale gelir. Tel çekmeye 
devam edebilmek için ARA TAV (Yeniden 
kristalleşme-Rekristalizasyon) uygulanır.
3) Tel çekme işlemi bittikten sonra kullanılacağı
yerde çalışırken içinde gerilme olmaması için 
SON TAV yapılmalıdır.
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Tel çekme kalıbı

Böyle bir kalıp aşağıda görülmektedir. 
Kalıp 4 kısımdan oluşmaktadır.
1.Giriş
2.Konik Kısım
3.Silindirik Kısım
4.Çıkış Kısmı

Tel çekmedeki hıza göre 
farklı çaplarda makaralar

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri
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2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri

Sahada çıplak kullanılacak teller çeşitli kaplama yöntemleri ile korunur:

Boyama

Plastik kaplama

Galvanizleme (çinko kaplama)

Nikel kaplama 

Krom kaplama 

Bakır kaplama 

Mutfak banyo eşyaları için maliyeti yüksek

Çelik telin korunması
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Nikel ve krom kaplamada 
10-12 mikron kalınlık

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri

krom kaplama

Mat krom ve nikel kaplama
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SICAK DALDIRMA GALVANİZ

Çelik malzemeler yaklaşık 450°C ‘deki ergimiş çinkoya daldırılır. Sıcak Daldırma 
Galvaniz yönteminde çelik malzemeler ile çinko arasında oluşan reaksiyon sonucu, 
malzemelerinizin yüzeyinde bir demir (Fe)-çinko (zn) alaşımı meydana gelir. Bu 
katmanın en üst kısma saf çinkodan oluşmaktadır. Böylelikle masif ve metalik bir çinko 
katmanı ortaya çıkmaktadır (malzemeye bağlı olarak yaklaşık 50 – 150 µm ) (TS914).

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri
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Avantajları:

1. Kalın ve homojen bir yüzey filmi oluşturur, diğer yöntemlerle ulaşılamayan kritik 
noktalar (iç hacimler, keskin köşeler, kesim yerleri, delik yüzeyleri, boşluklar) vs. 
korunmuş olur. 

2. Diğer yöntemler, ufak zedelenmelere karşı çok hassastır ve genelde korozyon bu 
zedelenmelerde baş gösterir. Oysa galvaniz kaplama çiziklere karşı dirençlidir ve hatta 
kendi kendini onarma özelliğine sahiptir. Buna “self healing effect” ve “katodik koruma”
denir. Aynı nedenlerle, sıcak daldırma galvanizle kaplanmış yüzeyler, darbelere karşı da 
görece korunmalıdır. Çinko çeliğe kıyasla daha az asal olduğundan kendini feda ederek 
çeliği korur.  

3. Kaplanan malzeme ile çinko metalurjik bir bağ oluşturur ve malzeme yüzeyinde 
meydana gelen alaşım tabakaları dış etkilere karşı dayanıklı bir kaplama sağlar. 

4. Belli bir estetik cazibesi vardır. İlk başlarda parlak ve iki boyutlu kristalin bir görünüşe 
sahip olan kaplama yüzeyi, zamanla matlaşarak homojen mat gri renkte bir yüzeye 
dönüşür. 

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri
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Avantajları:

5. Uzun ömürlüdür (çizilmezse ve öngörülen kalınlıkta kaplama oluşursa). En ağır 
endüstriyel ve deniz ortamlarına en az 10–20 yıl, daha zararsız ortamlarda 25 yıldan 
uzun süre bakım-onarım gerektirmeden dayanır. 

6. Uygulama Hızı: Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlemede tam bir koruma birkaç
dakikada elde edilebilirken, boya işleminde birkaç kat için zamana ihtiyaç duyulur.

7. Kalite Kontrolde Kolaylık: Kaplama kontrolü, kaplamanın standartlarına (ASTM A 
123, BS 729, DIN 50976, TSE 914) uygun kalınlıkta yapılıp yapılmadığının kontrolüdür. 
Testler mikrometre veya tahribatsız muayene ölçüm aletleriyle kolayca yapılıp, 
standartlara uygunluğu karşılaştırılır.

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri
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Dezavantajları:

1. Sıcak daldırma galvaniz yöntemi ile kaplanmış metallerin onarılması ve tamiri
mümkün değildir, parçanın tadilat/onarımdan sonra bir tüm olarak tekrar galvanizlenmesi 
gerekir.

2. Parçaların teker teker galvanizlenmesi gerekir, yani montajdan sonra galvaniz, 
sağlıklı bir yöntem değildir, parçaların galvanizlenmesi için önce sökülmeleri, işlemden 
sonra da takılmaları gerekir. 

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri
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Galvanizli Çit Teli, Fens Teli, Helezon Örgülü Tel 

Düz kangal halindeki teller , tel 
örgü makinesine girdiği zaman 
örülecek telin göz aralıklarına 
göre gruplandırılmakta, sonraki 
aşamada galvanizlenmektedir.

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri
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Öngerilmeli betonarme yapılarda yüksek dayanımlı beton çeliği kullanılır. 

TS 3721 standardına göre bu çelikler %0.8 karbonlu perlitik çeliklerin soğuk çekilmesi ile 
elde edilir. 

Filmaşin (12 cm çaplı sıcak işlenmiş perlitik çelik çubuk) aşamalı olarak soğuk çekilir ve 
5-6 mm çaplı tellere dönüştürülür. Çekme mukavemeti 1100 MPa olan filmaşinin
mukavemeti soğuk çekme ile 1800 MPa'a yükselir. Bu çelik teller 7'lik demetler halinde 
örülerek halat haline getirilir ve ön gerilmeli beton elemanlarda kullanılır. 

Çelik halatlar (öngerilmeli beton için)

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri
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Çelik halatlar (öngerilmeli beton için)

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri
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 Ancak elastisite modülleri önemli derecede farketmeyip,      
2.1x105 MPa mertebesinde kalmaktadır. 

 Aynı şekilde yapı çeliklerinde Poisson oranı 0.26-0.30
arasında kalmaktadır.

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri
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Asansörlerde kullanılan çelik tel halatlar

TS EN 12385-5
“Asansörler için Halatlar” standardı

Çapları 0,2 ila 2,4 mm olan ince tellerin bir çekirdek tel etrafında bir veya birkaç katlı
olmak üzere helis seklinde sarılmasıyla kordonlar, kordonların bir öz etrafında yine helis 
seklinde sarılmasıyla halat meydana gelir.

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri
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Halatlar, kordonlarında bulunan tellerin sarım şekline göre adlandırılırlar. 

Bir kordonu oluşturan tellerin sarım açısı her tabakada aynı ise, bu kordona çapraz 
sarımlı kordon denir. Halatlar kordonların sarılış yönlerine göre ve kordonları meydana 
getiren tellerin düzenleniş şekline göre sınıflandırılır. 

Kordonları meydana getiren teller ile halatı oluşturan kordonların sarılış yönleri harflerle 
temsil edilir. Kordonu meydana getiren teller sağa sarılışlı ise “z”, sola sarılışlı ise “s”
harfleri ile gösterilir. 

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri

Asansörlerde kullanılan çelik tel halatlar
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TS EN 12385-5’e göre halat mukavemet sınıfı, halatın alt kat ve üst kat tellerinin çekme 
mukavemet sınıflarını göstermelidir. Örneğin halat mukavemet sınıfı 1370/1770 
denildiğinde; dıs kat telleri 1370 N /mm2 ve iç kat telleri 1770 N /mm2 mukavemet sınıflı
ikili anma çekme mukavemetli bir halat anlaşılmalıdır.

Halat mukavemet sınıfı 1570 denildiğinde tek anma çekme mukavemet sınıflı bir halat 
olarak üst ve alt kat telleri 1570 N/mm2 çekme mukavemet sınıflı bir halat anlaşılmalıdır.

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri

Asansörlerde kullanılan çelik tel halatlar
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Çelik tel testleri

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri

Vid.
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Su altında döşenecek halat çekme testleri

2.2.6. Çelik tel ve halatların üretimi ve çeşitleri
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Dokuz Eylül Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Alternatif Yapı
Malzemeleri

2. Yapılarda çelik kullanımı
2.3. Haddeleme çelikleri, profil ve yassı mamül
2.3.1. Haddeleme
2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

2.3.4. Çelik Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları ile İlgili Gelişmeler
2.3.3. Ekstrüzyon Yöntemiyle Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri
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2.3.1. Haddeleme 
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İki tane döner merdanenin basma kuvvetinin etkisiyle araya giren malzemeye plastik 
şekil verme işlemine haddeleme denir. Haddeleme belirli bir sıcaklığın üstündeki çelikte 
yapılabildiği gibi göreceli olarak daha düşük sıcaklıktaki çelik malzemeye de 
uygulanabilir. Dolayısıyla; haddeleme yöntemi sıcak veya soğuk olarak adlandırılır. 

Soğuk haddeleme (cold rolling), görece düşük sıcaklıkta malzemeye verilen plastik 
deformasyonun derecesine bağlı olarak çeliğin mekanik özelliklerini değiştirir, oysa 
metalin plastik şekil değiştirmesi belirli bir sıcaklığın üzerinde yapılırsa, mekanik 
özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmaz. 

2.3.1. Haddeleme

Sıcak haddeleme (hot rolling), sırasında 
kalıplara döküm yapılarak çelik katı
eriyiğinden elde edilen slab, kütük veya blum 
denilen mamüller merdaneler yardımıyla 
şekillendirilir. 

Genelde haddeleme işlemi sırasında sıcaklık 
1200oC-800oC aralığında değişmektedir.
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Haddeleme yoluyla; kare, yuvarlak, yassı, çokgen, kesit, köşebent, T 
demiri, I demiri, U demiri, ray gibi mamuller üretilir. Haddelemenin en 
temel hammaddesi 1x1x1,5m boyutlarında çok büyük ingotlardır.

Dökümle üretilen ilk ürün = İNGOT’lar

2.3.1. Haddeleme
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İngot’ların haddelenmesi sonucu slab, bloom ve kütük adı verilen yarı mamuller üretilir. 

2.3.1. Haddeleme

Slab (dikdörtgen)
(Eni 60*150 cm kalınlığı

5 cm – 25 cm)

Bloom (kare)
(maks. 30*30 cm
min.15*15 cm)

Kütük (kare)
(maks.15*15 cm, 

min.5*5 cm)
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Sıcak haddeleme ile ingottan slab eldesi

2.3.1. Haddeleme
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Slab’ dan ;
LEVHA : ( Kalınlığı 5 mm den büyük , genişliği 60 cm den büyük) ,
SAC : (Kalınlığı 5 mm’den küçük, genişliği 60 cm’ den büyük)
ŞERİT- BAND : (Kalınlığı 5mm den küçük, genişliği de 60 cm’den küçük) ebatlarında 
olan ara ürünler elde edilir.

2.3.1. Haddeleme

LEVHA kalınlık > 5 mm 
En= 60-150 cm

SAC kalınlık < 5 mm 
En> 60 cm

ŞERİT-BANT kalınlık < 5 mm 
En< 60 cm

vid
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Merdaneler yardımıyla kütük ve blumdan çeşitli geometrilerde profiller elde edilir. 

2.3.1. Haddeleme
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Çeliğin haddelenmesi esnasında, plastik deformasyon ve hemen 
ardından yeniden kristalleştirme olayının meydana gelmesinden dolayı
tane boyutu küçülür. 

çıkış
Haddelemeye 

giriş

1100 C 850 C

2.3.1. Haddeleme
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Çeliklerin ısıtılıp soğutulma işlemlerine tavlama denilir. 

Soğuk işlemin etkileri (iç gerilmeler) tavlama denilen metal işlendikten sonra 
yapılan bir ısıtma işlemi ile giderilir. 

Tavlama sonucu, elastik dayanım biraz azalabilir ancak enerji yutma kapasitesi 
ve düktilite büyük ölçüde artar ve yassılaşan taneler birbirleri ile kaynaşırlar. 

2.3.1. Haddeleme
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ASTM*) standartlarında tanımlı yapı çelikleri**)

*) ASTM (American Standard for Testing Materials)
**) A514 dışında bütün çelikler sıcak hadde mamülüdür. Ancak, A514 tavlanmış ve temperlenmiştir.
***) Burada yer alan kimyasal elementlerin açıklamaları aşağıda görülmektedir:
C:karbon Mn:manganez P:fosfor Si:silisyum Cu:bakır S:kükürt

2.3.1. Haddeleme
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DIN 17100 Uyarınca Yapı Çeliklerinin Kimyasal Bileşimi

*) istenilen özellikte
1) U: gazı alınmamış (dinlendirilmemiş)
R: gazı alınmış (dinlendirilmiş)
RR: tam gazı alınmış (tam dinlendirilmiş)
2) Eğer her % 0.001 N için verilen en fazla fosfor miktarının altında % 0.005
kadar bir P tutulabildiği takdirde, verilen maksimum değerin aşılmasına
izin verilir. Azot miktarı ise % 0.012’yi aşmamalıdır.
3) Örneğin, en az % 0.020 A1toplam
4) Serbest bırakılmış.
5) Silisyum miktarı % 0.55’i ve Manganez miktarı ise % 1.60’ı aşmamalıdır.
6) 16 mm < kalınlık ≤ 30 mm için, maksimum C %0.20.

2.3.1. Haddeleme
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Standart Profiller

Hadde çeliğinden yapılan standart profiller, tek başlarına, perçinli, cıvatalı ve kaynaklı
bağlantılarla birleştirilerek yapı elemanı olarak kullanılabilmektedir:

1. I profil 5. Z profil

2. U profil 6. Özel üretim profiller

3. L profil 7. Kapalı yapı profilleri

4. T profil 8. Açık yapı profilleri

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

Yassı ürünler

Belli bir kesite sahip olan, (bu kesitin şekli düz veya amaca uygun değişik şekilde 
olabilir) ve kesit/boy oranı küçük olan, başka bir deyişle, boyu eninden çok daha fazla 
olan şekillendirilmiş malzemeler "profil" olarak tanımlanır. 
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1. I Profilleri

Normal I
(I veya IPN)

Orta Genişlikte I 
(IPE)

Geniş Başlıklı I
(IPB veya HEB)

Geniş Başlıklı Ağır I
(IPBv veya HEM)

6 veya 12 m'lik

Standart Profiller

Putrel

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri
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Bu profiller cm olarak yükseklikleri ile belirtilir. Örneğin 22 cm yüksekliği I çeliği, I 22 
işareti ile belirtilir. I çeliklerinin h yüksekliği 8–60 cm, başlıklarının eğimi % 14'e 
eşittir. Bu nedenle bulonla birleşimde kama biçiminde pul kullanılması gerekir. 

Normal I Profili

Geniş Başlı I Profili

Geniş başlıklı ve başlık yüzeyleri birbirine paralel olan IP çelikleri de cm olarak 
yükseklikleri ile belirtilir. Örneğin; IP 22 gibi. Başlık iç yüzeyleri eğimli olabilir.(h=10–
18 cm'ye kadar eğim % 9). Başlık yüzeyleri birbirine paralel olan IP çeliklerinin hı
yükseklikleri 10-100 cm' dir. Başlıklarında perçinleme ve vidalama kolaydır.

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri



17

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

I=H ???



18

Yüksekliği 30–400 mm, başlık genişliği 33~110 mm ve gövde 
kalınlığı 50~140 mm, başlık eğimi %5~% 8 arasında değişir. 
Yapı elemanlarının oluşturulmasında tek olarak veya iki U 
profili gövdelerden veya başlıklardan birleştirilerek kullanılır. 
İşareti yanına cm olarak yüksekliğinin yazılması suretiyle 
belirtilir (DIN 1026) 

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

2. U Profilleri
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Köşebent veya korniyer profilidir. Kesit boyutları 20x30x3 mm 
ile 100x200x16 mm arasında değişir.

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

3. L Profilleri
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a. Eşit kollu L Profili (Korniyer)

Kol genişlikleri 20~200 mm'dir. L işareti yanına mm olarak kol yüksekliği X kol genişliği X 
kol kalınlığı (Lxhxd) yazılarak gösterilir. Örneğin; L 80x80x10 gibi. Kuvvet taşıyan 
perçinler için minimum L 50x50x5 gereklidir. Ekonomik bakımdan büyük kol 
kalınlılarından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Eşit kollu L çelikleri; ek yerlerinde, 
dolu gövdeli kirişlerin başlıklarında; kafes kiriş çubuklarında vb. yerlerde 
kullanılır.

b-Eşit Kollu Olmayan L Profili (Korniyer)

Bunlar da L işareti yanına mm. olarak kol yüksekliği X kol genişliği X kol kalınlığı(hxbxd) 
yazılarak gösterilir. Örneğin; L 100x50x8 gibi. Kol genişlikleri 30x20 veya 40x20 mm'den
150x100 veya 200x100 mm'ye kadar değişir

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri
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4. T Profilleri

a. Yüksek Gövdeli T Profili
Yükseklik ile ayak genişliği birbirine eşit olup 2-14 cm' dir. Bu profiller, ┴ işareti yanına 
yüksekliğin yani genişliğin cm olarak yazılması ile gösterilir. Örneğin; ┴ 5 gibi.

Ayak yüzeylerinin eğimi % 2'dir. Camlı örtü döşemelerine ara demiri olarak ve 
kaynaklı çelik yapılarda kullanılır.

b- Geniş Ayaklı T Profili

Yükseklik ayak genişliğinin yarısına eşittir. Ayak 
genişlikleri 2~14 cm' dir. Bu profiller, ┴ işareti 
yanına cm olarak ayak genişliği X yükseklik 
yazılarak gösterilir. Örneğin; ┴ 12x6 gibi. Ayak üst 
yüzeyinin eğimi %2, gövdenin iki yanal yüzeyinin 
eğimi %4 tür.

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri
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Yapı elemanı olarak az kullanılan bu profillerin yükseklikleri 30~200 mm, genişlikleri
30~80mm ve gövde kalınlıkları 4-10 mm arasında değişir.

5. Z Profilleri

Sandviç sistem çatılarda 
Yalıtımlı esnek çatı kaplamalarında 
Endüstriyel konveyör sistemlerinde bant kızaklarda 

TS11372

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri
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Standart profiller dışında, uygulama projesinin gerektirdiği şekillerde profiller 
haddeden çekilerek veya bükülerek yapılabilir. Profil kesitleri çelik boyunca aynı
veya farklı olacak şekilde yapılabilir. Hafiflik için I profili gövdesi boyunca zig-
zaglı olarak kesilmesiyle elde edilen iki parçanın kaydırılıp kaynak ile yeniden 
birleştirilmesi sonucu petek kirişler elde edilebilir

Özel üretim profiller (petek kirişler)

6. Özel Üretim Profiller

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

Petek Kesitler daha çok düzgün yayılı yüklerin taşınmasında kiriş olarak kullanılmaktadır. 
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1 - 32 mm CNC Plazma saç kesim 
Petek Kiriş İmalatı görüntüleri 

6. Özel Üretim Profiller

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri
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petek kirişler

6. Özel Üretim Profiller

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri
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2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

6. Özel Üretim Profiller
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Kesim işleminin esnekliği nedeniyle istenildiğinde delikleri değişken boyutlu olabilen 
petek kirişlerin avantajları; 

1. Şantiyede yapılan pahalı güçlendirme işlemlerine gerek kalmadan hafif ve orta 
büyüklükteki noktasal yükleri taşıyabilmeleri, 

2. Üst başlığına kaynatılacak kesme bağlayıcıları ile 
bileşik kesitli kiriş olarak da kullanılabilmeleri, 

3. Daha yüksek ve daha hafif olan kirişlerin gövdesinde oluşan deliklerden elektrik, 
mekanik ve su püskürtme tesisatları geçirilebildiğinden kat yüksekliklerinin 
arttırılmasına gerek kalmaması, 

4. Açıkta bırakıldıklarında, mimari tasarımı güzelleştirmeleri

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

6. Özel Üretim Profiller
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Altıgen, sekizgen ve dairesel gözlü petek kiriş uygulamaları günümüzde yaygındır. Ünlü
Mimar Claude Vasconi’nin katkısıyla göz seklinde daha geniş kiriş gövde açıklığı
sağlayacak sinüs gözlü petek kiriş fikri bu alanda yaratıcı tasarım ödülü kazanarak bir 
yenilik getirmiştir.

Dairesel gözlü petek kirişten 
Sinüs gözlü petek kirişe geçiş

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

ArcelorMittal tarafından AngelinaTM kirişi 
olarak patentlenen bu kiriş ile tasarlanan 
binalar döşeme içi servis kanalları çözümleriyle 
kat yüksekliklerinin optimizasyonunda büyük 
rol oynar.

6. Özel Üretim Profiller
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Dairesel ve Sinüs gözlü petek kirişlerde servis bütünlüğü

Bu tip petek kirişler boyuna tek kesim ve daha az kaynak gerektirdiği için daha verimli 
imalat sürecine sahiptir. Göz seklindeki boşluklar servis kanallarının profil gövdesi 
içinden rahatça geçerek düzenlenmelerine olanak verirken kirişlerin hafifliği, şeffaflığı ve 
estetiği tercih nedenidir.

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

6. Özel Üretim Profiller
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7. Kapalı Yapı Profilleri (Borular)

Mat ve D.K.P. çelik bantlardan yapılan kapalı profiller daire, kare ve dikdörtgen kesitinde 
yapılır. Profil borular çeşitli ve standart boyutlarda bulunur. Bu profiller yük taşıyıcı
eleman olarak genellikle kolonlarda, mobilya ve kaplama işlerinde, ayrıca T, Z ve L 
kesitinde olanlar çelik kapı ve pencere doğramalarının yapımında kullanılır.

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

Kaynaklı dikiş teknikleri veya ekstrüzyon ile üretilir.

D.K.P.: soğuk haddelenmiş, tufali temizlenmiş sac

- Dikişli Borular
- Dikişsiz Borular
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2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

7. Kapalı Yapı Profilleri (Borular)
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Çelik yapı elemanları için özel olarak istek üzerine yapılır. Yük taşıyıcı olmaktan çok 
kaplama, doğrama ve çelik konstrüksiyon işlerinde kullanılır. Mat ve D.K.P. çelik borular 
profilin açınım ölçüsü kadar genişlikte kesilir, bükülerek istenilen profil elde edilir. Bu 
malzemelere bükme profiller de denir

Açık yapı profilleri

8. Açık Yapı Profilleri

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri



33

9. Lamalar

1. Dar Lama Çelikleri
Genişlikleri 500 mm'ye kadar, kalınlıkları ise 8 mm'ye
kadar olan şerit biçimindeki lama çeliklerine; ince 
lama çeliği adı verilir.
2. Normal Lama Çelikleri
Genişlikleri 12~ 1500 mm ve kalınlıkları 5~60 mm 
olan dikdörtgen kesitli lama çelikleri 30 m uzunluğa 
kadar üretilebilmektedir.
3. Geniş Lama Çelikleri
Bu lama çeliklerinin kenarları keskin olup, dikdörtgen 
şeklindeki kesitlerinin genişliği 152~ 1000 mm ve 
kalınlıkları 5~60 mm arasındadır. Bu lama çelikleri 
başlık levhası olarak kullanılır. Düğüm levhası
olarak kullanılmaları uygun değildir.

İnce uzun ve belli bir kalınlığı olan profiller

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri
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Çelik Levhalar (yassı çelikler)

Çeşitli kalınlık ve boyutlarda bulunur, levha olarak ve ayrıca diğer profillerin elde 
edilmesinde kullanılır. Presler altında istenilen düzgünlüğe getirilebilir ve 
şekillendirilebilir.

Sac levhalar yüzey şekillerine göre 

1. düz, 

2. baklavalı veya çıkıntılı, 

3. oluklu, 

4. silindirik veya kubbeli 

levhalar olmak üzere dört gruba ayrılabilir.

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri
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1. Düz Levhalar

Çelik yapı elemanlarında birleştirme, kaplama ve üst işlemlerinde kullanılan levhalar 
kalınlıklarına göre ince, orta ve kalın olmak üzere üç kısma ayrılır. İnce saç levhaların 
kalınlıkları 3 mm’den az, orta sac levhalar 3~5 mm kalınlığında ve kalın levhalar 5~60 
mm kalınlığındadır.

Düz saç levhalar

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri
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Kalınlığı, diğer ölçülerine göre çok küçük olan levha halindeki malzemelere sac denir.

Saclar yapılışlarına göre sınıflandırılır.

Siyah saclar: sıcak olarak haddelenmiş saclardır.
DKP saclar: soğuk olarak haddelenmiş saclardır.
Galvanizli saclar: haddelendikten sonra çinko kaplanmış saclardır.

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

Sac
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Siyah sac (sıcak haddelenmiş)

Slab olarak adlandırılan ve sıvı çeliğin, sürekli döküm yöntemiyle katılaştırılması sonucu 
meydana gelen, dikdörtgen kesitli yarı ürünün, sıcak haddehanede, sıcak olarak 
haddelenmesi ile elde edilen ve kalınlıkları 1,50 - 20,00 mm aralığında değişen rulo veya 
sac şeklindeki yassı çeliklerdir. 

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri
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HRP sac (Temizlenmiş Sıcak Sac)

Temizleme hattında yüzeyi temizlenen saclar isteğe 
göre yağlanabilir. Malzeme müşteri isteğine göre rulo 
veya boy kesilmiş olarak satılır. Rulolar soğuk 
haddehanede işlenir. 

Sıcak haddelenmiş rulo veya levha sacların yüzeyinde 
tufal tabakası (oksitlenme) bulunur. Bu tabaka soğuk 
çekme ve işleme için temizlenmelidir. HCl (hidroklorik 
asit) ile temizlemiş saca HRP sac denir.

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

SICAK DÖVME VEYA DÖKÜM MALZEMELERDE MEYDANA GELEN TUFAL TABAKASI GÖZLE GÖRÜLMESE BİLE ISIL 
İŞLEMLER SONRASI ORTAYA ÇIKAR. ISIL İŞLEMLER PLASTİK ŞEKİLLENDİRME SICAKLIKLARININ DAHA ALT 
SEVİYELERİNDE YAPILDIĞI İÇİN BU YÜZEYDEKİ KABUK TABAKASINI RESTORE EDEMEZ. BU NEDENLERLE ISIL İŞLEM 
SONRASI TEMİZ YÜZEYLER İÇİN KUMLAMA VEYA TALAŞ KALDIRMA+KUMLAMA PROSESLERİ UYGULANMAKTADIR. 
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2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

DKP sac (soğuk haddelenmiş)

Tufali alınmış ve soğuk haddelenmiş sactır.  

Galvanizli saclar: haddelendikten sonra çinko kaplanmış saclardır

Sıcak haddelenmiş rulo veya levha sacların 
yüzeyinde tufal tabakası (oksitlenme) 
bulunur. Bu tabaka soğuk çekme ve işleme 
için temizlenmelidir. HCl (hidroklorik asit) ile 
temizlemiş
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Bir yüzeyi düz, diğer yüzeyinde 1,5~2,5mm yüksekliğinde kabarıklıklar bulunan, orta ve 
kalın sac levhalardır. Üzerinde bulunan çıkıntılar kaymayı önlediğinden çelik köprülerde, 
merdiven basamaklarında veya kaldırımlarda kullanılırlar

2. Baklavalı veya Çıkıntılı Levhalar

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri
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Levha ve/veya sacların 900oC'ye ısıtılarak istenen forma uygun merdanelerden 
geçirilmesi ve istenen ebatlarda kesilmesi yoluyla üretilir. 

2. Baklavalı veya Çıkıntılı Levhalar

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

Gözyaşı damlalı siyah saç
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3. Oluklu Levhalar

İnce sactan ve çoğunlukla ince galvanize edilmiş olarak kullanılan dalgalı sac levhalardır
Dalga yüksekliğinin genişliğine oranı bakımından üçe ayrılır. Dalga genişliği yüksekliğinin
iki katına eşit olanlara normal levha denir. Dalga genişliği yüksekliğinin iki katından fazla
olanlar yassı oluklu olup, çatı oluklu levhası adı verilir. Dalga genişliği yüksekliğinin ik
katından az olan levhaya kiriş oluklu levha denir

normal levha

yassı oluklu levha, çatı oluklu levhası

kiriş oluklu levha

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri
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Boyalı oluklu levha Galvanizli oluklu levha

2.3.2. Sıcak Haddeleme ile Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

3. Oluklu Levhalar

4. Silindirik ve Kubbeli Levhalar

Düz veya galvanizli sac kullanılır. 
Kullanım yerlerine göre görsellik veya 
atalet arttırma amacıyla orta kısımları
silindir veya kubbe şeklinde eğimli 
yapılır
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Dikişsiz boru üretimi: Dikişsiz borular ekstrüzyonla üretilirler. Silindirik takozlar dolu 
veya deliklidir. Direkt ekstrüzyonda hem dolu hem delikli takoz kullanılırken indirekt
ekstrüzyonda yanlızca delikli takozdan boru üretilir. Istampaya bağlı bir mandrel
kullanılır.

2.3.3. Ekstrüzyon Yöntemiyle Üretilen Çelik Yapı Malzemeleri

Extrüzyonla sınırlı çap’taki parçalar şekillendirilebilirler. Al’ için (6 mm – 1m arası), çelik 
için ( 150 cm’ye kadar) Tipik ürün uzunlukları da 7,5 m den küçük olur.
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Arcelor-Mittal Differdange ağır profil hadde hattında bulunan ve Fransadaki CRM 
(Centre de Recherches Métallurgiques) laboratuvarlarında birlikte geliştirilmiş olan QST 
ünitesi, çelik üretiminde yüksek dayanım ve süneklik ile kaynaklanabilirlik özelliklerinin 
birleştirilmesini sağlamıştır.

1. Termomekanik (TM) haddeleme teknikleri (QST) ile üretilen yüksek dayanımlı
çelik profiller

* ArcelorMittal’in katkısıyla Avrupa’daki beş üniversiteden oluşan bir takım ile başlatılan INERD 
projesinden elde edilen sonuçlar sunulacaktır.

2.3.4. Çelik Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları ile İlgili Gelişmeler
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Yüksek dayanımlı çelik üretmek için geleneksel yöntemde çeliğe alaşım elemanları
eklenir ve kontrollü sıcaklıklarda haddelenir. Bu termomekanik (TM) haddeleme 
tekniğinde nispeten düşük sıcaklıklarda yüksek sekil değiştirme oranları elde edilmesi 
için hadde hatlarının mekanik gücünün çok yüksek olmasının gerekliliği, çeliğin 
dayanımını arttırırken aynı zamanda karbon eşdeğerliğini (CE) düşük tutabilme ve 
dolayısıyla kaynaklanabilirlik özelliğini sürdürebilmenin neredeyse olanaksız olması gibi 
kısıtlamaları vardır.

Geleneksel Yüksek Dayanımlı Çelikler

2.3.4. Çelik Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları ile İlgili Gelişmeler
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QST Çeliklerinin Özellikleri

QST sürecinde ise basınçlı su ve haddeleme ısısından yararlanır. Son TM haddesinden
sonra, profilin tüm yüzeyine yoğun olarak su püskürtülerek dış soğutma uygulanır. Bu 
soğutma çekirdek sıcaklığı etkilenmeden önce bitirilir ve dış cidarlar çekirdekten yüzeye 
kendiliğinden akan enerjiyle ısıl işlem görür (metalurji dilinde temperleme). Son hadde 
standından çıkan profilin doğrudan soğutma ünitesine girerken sıcaklığı tipik olarak 
850°C'dir. Profilin tüm yüzeyine su verilme işleminden sonra, 600°C'de kendiliğinden 
temperleme ısıl işlemi gerçekleşir.

QST sürecinin ve ısı akısının şematik gösterimi

2.3.4. Çelik Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları ile İlgili Gelişmeler
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QST süreci çeliğin akma dayanımını ve CVN (Charpy V Notch) tokluk değerini önemli 
ölçüde artırır. HISTARTM markasıyla pazarlanan bu çelik kaliteleri EN 10025-4:2004 
kaliteleri ile karşılaştırıldığında tüm ürün kalınlıklarında garanti edilen minimum akma 
değerleri daha yüksektir (aşağıdaki şekil). 

HISTAR ile yapısal çelik kalitelerinin karşılaştırılması

Akma dayanımı

2.3.4. Çelik Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları ile İlgili Gelişmeler
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Normal yapısal çelik kaliteleri ile karşılaştırıldığında daha düşük karbon eşdeğerliğinden 
dolayı çeliğin kaynaklanabilirliği ve sünekliği önemli ölçüde gelişmiştir. Kalın etli 
kesitlerde bile düşük hidrojenli (< 8 ml/100g) elektrotlar kullanılarak ön ısıtma olmaksızın 
0°C üzerindeki sıcaklıklarda kaynaklanabilir.

HISTAR ile yapısal çeliklerin kaynaklanabilirligi

Kaynaklanabilirlik

2.3.4. Çelik Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları ile İlgili Gelişmeler
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Yüksek Dayanımlı Çeliklerin Deprem Bölgelerinde Kullanımı

HISTAR çelik kalitesinde üretilen çelik profiller, geniş açıklıklı uzay çatıların çelik 
elemanları, yüksek binaların ağır yük taşıyan “jumbo” kesit çelik kolonları, kompozit
köprülerin derin çelik kirişleri, derin temellerin çelik zemin kazıkları gibi özellikli 
uygulamalarda kullanılmaktadır.

2.3.4. Çelik Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları ile İlgili Gelişmeler
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Deprem yönetmeliklerinde tavsiye edilen minimum tokluk değerlerini rahatlıkla sağlayan 
HISTAR kaliteleri günümüzde yüksek binaların tasarımında en ekonomik biçimde “güçlü
kolon – zayıf kiriş” elde etmek için kullanılmaktadır. Bu, kolonlarda yüksek dayanımlı, 
kirişlerde daha düşük dayanımlı çelik kullanarak ve/veya sıklıkla moment aktaran 
çerçeve birleşimlerindeki plastik mafsalların kiriş-kolon düğüm noktasından uzakta, 
tasarlanan yerde, oluşmasını garanti etmek için geliştirilmiş “Azaltılmış Kiriş Kesiti”
(AKK) ile birlikte kullanılarak da sağlanmaktadır.

Yüksek Dayanımlı Çeliklerin Deprem Bölgelerinde Kullanımı

2.3.4. Çelik Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları ile İlgili Gelişmeler
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AKK, kiris kesit ataletini azaltmak için kiriş başlık malzemesinin tasarıma göre kesilmesi
prensibine dayanır. Bu şekilde kolon yüzeyine aktarılan momentin ve dolayısıyla kolonda 
göçme olasılığının azalması, kolon-kiriş bağlantılarında H-kolon kesiti için çift burkulma 
levhası gereksiniminin azalması, kolonla karşılaştırıldığında kirisin daha yüksek akma 
dayanımına sahip olması halinde bile daha güçlü kolonlar elde edilmesi, maliyet 
açısından birleşim detayının daha hesaplı olması sağlanmış olur.

Azaltılmıs kiris kesiti (AKK) ile birlikte “güçlü kolon-zayıf kiris” kavramı

Yüksek Dayanımlı Çeliklerin Deprem Bölgelerinde Kullanımı
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HISTAR kirisleri binalarda kolon, derin kirişlerde veya çatı makaslarında çekme elemanı
olarak kullanıldıklarında yapısal ağırlıkları; malzeme, üretim tasıma ve montaj 
maliyetlerini ve dolaylı olarak temel maliyetlerini azaltarak önemli kazançlar sağlayabilir.

Tipik olarak, S355 kalitesi ile karşılaştırıldığında HISTAR 460'ın maliyet farkı sadece 
+%5 kadardır. Yüksek akma dayanımından tam olarak faydalanıldığı takdirde HISTAR 
460 kalitesinde kiriş, S355 kalitesinde eşdeğeri bir kirişten %25 daha hafiftir ve sadece 
malzeme olarak ekonomik avantaj yaklaşık %15-20 civarındadır. 

Yüksek Dayanımlı Çelikler ile Ekonomik Kazançlar

HISTAR 460 S235 yerine kullanılabildiği 
takdirde kazançlar çok daha fazla 
olacaktır. Bu yüzden Almanya ve 
ABD’deki çok katlı otoparkların 
çoğunda 15-17 metre açıklıklar için 
HISTAR 460 kalitesinde kirişler 2-2,5 m 
aralıklarla dizilerek kompozit olarak 
kullanılmaktadır.

2.3.4. Çelik Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları ile İlgili Gelişmeler
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Yüksek dayanımlı çeliklerin otopark uygulamalarında kullanımı

Yüksek Dayanımlı Çelikler ile Ekonomik Kazançlar

2.3.4. Çelik Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları ile İlgili Gelişmeler



55

2. Çelik-Beton Kompozit Köprüler

Karayolu ve demiryolu uygulamalarında çelik-beton kompozit köprüler temel olarak 
ekonomik, sağlam, uzun ömürlü ve bakımı kolay köprülerdir. Kısa ve orta açıklıklı bu 
köprü tiplerini optimize etmek için, H-kirişinin gövdesinin ortasından belirli bir biçimde 
kesilmiş iki adet T parçasından oluşan prefabrike elemanlar üst beton parçasıyla 
kompozit olarak kolay ve hızlı montaj için tek bir parça olarak dökülürler (aşağıdaki 
resim). HISTAR çelik ve beton içindeki T parçaları arasında kesme kuvvetlerinin güvenli
aktarımını doğrulamak için yapılan deneyler olumlu sonuç vermiştir.

Çelik-beton kompozit prefabrik köprü elemanı

2.3.4. Çelik Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları ile İlgili Gelişmeler



56

3. Enerji Tüketen Merkezi Çaprazlı Çerçeveler

INERD kapsamında merkezi çaprazlı
çerçevelerin sismik tasarımında kısmi dayanım 
güçlü birleşimlerin enerji tüketme potansiyeli 
üzerine yapılan araştırma, ‘pim’ birleşim ve ‘U 
form’ birleşim adıyla iki tasarımın gelişmesiyle 
sonuçlanmıştır. 

Klasik bulonlu düğüm noktasıU form birleşim

‘pim’ birlesim
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U form birleşim

3. Enerji Tüketen Merkezi Çaprazlı Çerçeveler

‘Pim’ birleşimlerde pim elastik olmayan eğilme ile enerjiyi tüketirken ‘U form’
birleşimlerde enerji tüketimi bükülmüş levha(lar)da olmaktadır.
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Yapılan birçok test ve sayısal modelleme sonrasında her iki birleşim, enerji tüketici 
çaprazların uzama kapasitesine benzer, birleşim başına 50 mm, yani bir diagonal başına
kopmadan toplam 100 mm’den fazla uzama kapasitesi sağlayarak süneklik yönünden 
potansiyellerini kanıtlamıştır. 

Pim birleşim ayrıca taşıma gücü ve rijitliği bakımından gösterdiği potansiyel ile 
uygulamada kullanılabilir. 

3. Enerji Tüketen Merkezi Çaprazlı Çerçeveler
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4. İçine Çelik Profil Yerleştirilen Betonarme Kolonlar

1999 Marmara Depremlerinde betonarme moment aktaran çerçeveli binalarda en sık 
görülen “yumuşak kat” göçme moduna karşı önlem geliştirmek üzerine alt katlarında 
geniş açıklıklar istenilen betonarme binaların alt kat betonarme kolonlarının içine 
yerleştirilen çelik profillerin bina performansına etkisi araştırılmıştır (INERD projesi).

Sabit basınçla birlikte tekrarlı eğilme yüklemesi altında test edilen kolonların moment-
dönme grafiği incelendiğinde içine çelik profil yerleştirilen kolonların, orijinal 
betonarme kolonlara kıyasla daha fazla dayanım ve süneklik sağladığı gösterilmiştir.

2.3.4. Çelik Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları ile İlgili Gelişmeler
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İçine çelik profil yerleştirilen betonarme kolonun moment-dönme grafiği

4. İçine Çelik Profil Yerleştirilen Betonarme Kolonlar
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