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Abstract 
In this study AISI 304 stainless steel material was produced by the method of 

casting, while the production different ratios of B have been added from Al-Ti-B 

master alloy, the effect of B addition to the micro structure and mechanical 

properties of produced AISI 304 stainless steel materials were investigated. The 

microstructures and wear scars of the specimens were examinedby optical, 

scanning electron microscopy (SEM) and X-ray microanalyses by EDX. 

As a result of experiments, improvement of mechanical properties depending on 

the amount of added B was observed. Ductile fracture was found in the samples 

homogenized with 1000 oC from SEM microstructure and brittle fracture mode 

was found in the casting cases. 
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Döküm AISI 304 Paslanmaz Çeliğin Mekanik Özelliklerine Bor 

Ilavesinin Etkisi 
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Özet 

Bu çalışmada, döküm yöntemiyle üretilen AISI 304 paslanmaz çelik 
malzemeye değişik oranlarda Al-Ti-B master alaşımı ve ferrobor ilave 
edilerek mikro yapı ve mekanik özelliklere etkisi araştırılmıştır. 
Numunelerin mikroyapısı ve kırılma modları, optik mikroskop, SEM, X-ışını 
kırınım analizi ve mikroanalizler ise EDX’la yapılmıştır. Deney sonuçları, 
ilave edilen bor içeriğine bağlı olarak mekanik özeliklerin iyileştiği tespit 
edilmiştir. SEM mikroyapılarından 1000oC homojenlenen numunelerde 
sünek kırılma, döküm durumu numunelerde ise gevrek kırılma modu tespit 
edilmiştir. 
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1. Giriş 

Bor ve ferrobor içerikli alaşım elementleri çelik endüstrisinde farklı amaçlar için 
kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra B düşük karbonlu çeliklerde ( % 0,25 C) ve aynı 
zamanda yaygın olarak kullanılan orta karbonlu çeliklerde ( % 0,4 C) çok daha 
fazla etkilidir.  Çeliklere düşük miktarlarda bor ilavesi sertleşebilirliği mükemmel 
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şekilde arttırmaktadır [1-6]. Bu faydalı etkinin bor’un tane sınırlarına segregare 
olmasına atfedilmekte böylece tane sınırı enerjisini azaltarak östenitin ferrite 
dönüşümünü yavaşlatmaktadır. Borun oksijen ve azota karşı ilgisi yüksektir. Bu 
nedenle bor, çelik içinde çözünmüş olan oksijen ve azot tarafından bağlanır. Bunu 
önlemek için bor, bu iki elementten korunmalıdır. Boru oksijenden korumak için 
sıvı çelik; kalsiyum, alüminyum ve silisyumdan herhangi birini veya birkaçı 
kullanılarak ön deoksidasyona tabi tutulur. Titanyum (Ti) veya Zirkonyum (Zr) 
kullanmak suretiyle de, sıvı çelik içindeki azotun bor yerine Ti veya Zr ile 
reaksiyona girmesi sağlanır [7]. Çelik içerisinde B’un maksimum etkili olabilmesi 
için (N,Ti ve Mo) gibi alaşım elementleriyle birlikte kullanılmalıdır.  Bununla 
birlikte düşük alaşımlı çeliklerde sertlik artışı için düşüş bor içeriğinin olması 
gerektiği ifade edilmektedir [1]. Paslanmaz çelik ve alaşımlarında tane boyutunun 
kontrolü mikro yapının katılaşma sırasında ve katılaşmadan sonra kontrol altında 
bulunması ve amaçlara göre yönlendirilmesi ile sağlanabilir. Mikro yapı ile 
paslanmaz çelik ve gereçlerin mekanik özellikleri arasındaki ilişki göz önünde 
bulundurularak kullanım amacına en uygun mikro yapının oluşumu sağlanmalıdır. 
Paslanmaz çelik dökümlerde tane inceltmenin verimliliği silisyumun morfolojisi, 
soğuma hızı ve döküm sıcaklığı gibi diğer üretim parametrelerinin çeşitliliği ile 
arttırılabilir.  Paslanmaz çelik ve alaşımlarında tane inceltilme işlemi, kaliteli ve 
nitelikli dökümler için çok önemli ve gereklidir. Paslanmaz çelik içerisine ilave 
edilen alüminyum, titanyum ve bor AISI 304 paslanmaz çelik malzememizde; 
alüminyum oksijen giderici olarak kullanılmış, akma dayanımını ve darbe 
tokluğunu arttırıcı etki göstermiş ve titanyum ile birlikte tane küçültücü görevine 
de katkıda bulunmuştur. Titanyum paslanmaz çeliklerde krom karbürün olumsuz 
etkisini giderebilmek için karbür oluşturucu alaşım elementi olarak kullanılmıştır. 
Bor ise malzemelerin fiziksel, kimyasal, mekanik ve metalürjik özelliklerini olumlu 
yönde arttırdığı tespit edilmiş olup korozyon direncini önemli ölçülerde 
arttırmıştır. Mevcut çalışmalar için ülkemizde en çok kullanılan paslanmaz çelik 
türü olması nedeni ile AISI 304 çeliği tercih edilmiştir. AISI 304 paslanmaz çeliği 
genel olarak mutfak eşyaları, evyeler, ev aletleri, endüstriyel mutfaklar, kimya ve 
petro-kimya sektörü, gıda sektörü, otomotiv sanayi, eşanjör ve boyler üretimi gibi 
çok çeşitli yerlerde kullanılma yelpazesine sahip olmaktadır. Bunun yanı sıra, bor 
içeren çelikler ise, ısıl işlem sırasında söndürme ve bozulmaya karşı da daha az 
hassastır. Bor çelikleri için tipik uygulamalar, hafriyat ve tarım araçları, ormancılık 
makineleri için parça segmentleri, kar küreme aşınma plakaları, kırıcılar ve diğer 
işlem makineleri, forklift kamyon kolları, biçme bıçakları, zincir parçaları ve 
bağlantı elemanlarıdır. Östenitik paslanmaz çelikler, özellikle de AISI 304L, yüksek 
sünekliğe ve tokluğa ek olarak, mükemmel korozyon direnci, iyi kaynaklanabilirlik 
ve şekillendirilebilirlik, hidrojen gevrekleşmesine karşı iyi direnç gösterir. Bununla 
birlikte, tavlanmış halde nispeten düşük akma mukavemetine sahiptirler [8]. 300-
serisi östenitik paslanmaz çelikler içinde, en düşük sıcaklık dayanıklılığı ve 
korozyon direncinden dolayı 304 sınıfı en yaygın kullanılanıdır [9]. Son 
zamanlarda, östenitik paslanmaz çeliğin [10–13] mekanik özelliklerinin, korozyon 
direncini azaltmadan iyileştirilmesine değinen çok fazla araştırma yapılmıştır [14–
17]. Bu çalışmada farklı oranlarda bor ilavesi ve 800oC, 900oC ve 1000oC 
tavlamanın döküm AISI 304 paslanmaz çelik malzemenin mikro yapı ve mekanik 
özelliklerine etkisi araştırılacaktır. 
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2. Deneysel Çalışma 

Deneysel çalışmada kullanılacak numuneler TSE TS-526 standardına uygun olarak 
karbondioksitle sertleşen reçine Y-blok kalıplarda hazırlanmıştır. Numunelerin 
işleme payları göz önüne alınarak hazırlanan Y-blok kalıbı Şekil 1.’de 
gösterilmiştir. Deneysel çalışmada kullanılan numuneler 500 kg kapasiteli 
Inductotherm marka indüksiyon ocağında yapılmıştır. AISI 304 paslanmaz çelik 
hurdası yüklenmiş ve normal atmosferde ergitilmiş, malzeme sıvı hale geldikten 
sonra sıvı çelik üzerine perlit ilave edilmiş, sıcaklık 1635 ºC çıktıktan sonra, bir 
süre aynı sıcaklıkta tavlama yapılmıştır. İşlem potasına alınan sıvı paslanmaz çelik 
içerisine döküm işleminden önce Al, Al-Ti-B ve ferrobor ilavesi yapılmıştır [26-28]. 
Sıvı çelik içerisine ilave edilecek Al-5Ti-1B ve ferrobor ekipmana ve çalışanlara 
zarar vermemesi için nemli olmamalı ve her ihtimale karşı döküm zamanına kadar 
ısıtılarak nem giderilmiştir. AISI 304 malzemesi 1635 ºC’de ergime işlemi 
gerçekleştikten ve tavlama işleminden sonra 40 kg kapasiteli potaya yaklaşık 35 kg 
alınarak numune dökümleri gerçekleştirilmiştir. Döküm işleminden önce sıvı AISI 
304 paslanmaz çelik malzemeye farklı oranlarda Al-5Ti-1B master alaşımı ve %10-
20 oranlarda bor ihtiva eden ferrobor alaşımı ilave edilmiştir. Karbondioksitle 
sertleşen reçine kalıplara (Y-blok) 1587ºC, sıcaklığında numune dökümleri 
gerçekleştirilmiştir. Normal oda sıcaklığında soğumaya bırakılmıştır. Dökülen 
deney numunelerinin spektro analizleri 2 farklı yerde yapılmış ve ortalama 
değerleri alınmıştır. Deneysel çalışmalarda kullanılan AISI 304 paslanmaz çelik 
malzemenin spektro analiz sonucu Çizelge 1’de verilmiştir. AISI 304 malzemesinin 
Çizelge 1.’de belirtilen kimyasal analiz sonuçlarında saf malzemede %0,014 
alüminyum ve % 0,002 titanyum görülmektedir. AISI 304 malzemesine ilave 
edilecek Ti, Al ve B miktarları hesaplanırken, saf malzemede bulunan bu oranlar da 
dikkate alınmıştır.  Dökümü gerçekleştirilen numuneler, katılaşma sırasında 
tanelerin içerisinde oluşan kimyasal bileşim farklılıklarını difüzyon (yayınma) 
yoluyla gidermek için, 800 oC, 900 oC ve 1000 oC sıcaklıklarda 1 saat 
homojenleştirmeye tabi tutulmuş ve atmosferde soğutularak deneysel 
çalışmalarda kullanılmıştır. Döküm hali için, alaşımsız ve alaşımlı Y-bloklardan 
numuneler alınmış, bu numunelere soğuk gömme işlemi uygulanmıştır. Daha sonra 
numuneler sırasıyla 180, 320, 600, 800, 1000, 1200 ve 2000 mesh’lik zımparalarla 
aşındırılmıştır. Numuneler 3 μm’luk Al2O3 ve elmas pasta ile parlatılmıştır. 
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Şekil 1. Çekme ve  diğer deney numunelerinin işlendiği Y-Blok  kalıp modeli. 

 

Çizelge 1. Çalışmada kullanılan Numunelerin kimyasal analizleri. 
Numune C Si Mn P S Cr Ni Al Ti B 

Saf 0.085 0.65 0.78 <0.001 <0.001 17.715 8.93 0.014 0.002 <0.001 

10 ppm 0.090 0.79 0.81 <0.001 <0.001 18.443 8.69 0.073 0.024 0.001 

20 ppm 0.089 1.29 0.98 0.011 <0.001 19.048 9.46 0.061 0.023 0.002 

30 ppm 0.086 1.14 1.04 <0.001 <0.001 18.343 8.90 0.052 0.022 0.003 

40 ppm 0.085 1.20 1.05 <0.001 <0.001 18.793 8.96 0.052 0.023 0.004 

50 ppm 0.090 1.28 1.00 0.039 <0.001 19.040 9.05 0.064 0.024 0.005 

60 ppm 0.088 1.27 0.94 <0.001 <0.001 18.621 9.11 0.038 0.023 0.006 

Alkol ile temizlenen numuneler 10 gr oksalik asit 100 ml saf su karışımı ile 
elektrolitik dağlayıcı ile dağlanmış ve tekrar alkol ile yıkanıp ılık hava akımıyla 
kurutulduktan sonra mikro yapı incelemelerine hazır hale getirilmiştir.  Mikro yapı 
incelemelerinde bilgisayar donanımına bağlantılı Nikon marka optik mikroskopta 
Clemex Captiva programı kullanılmıştır. Çekme deneyi sonucu oluşan kırık 
yüzeyleri daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilmek için taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Çekme deneyi gerçekleştirilen numunelerin 
yüzeyleri hiçbir etkileşime girmeden ve optik mikroskopta inceleme için hazırlan 
numuneler gibi zımparalama veya dağlama işlemi yapılmadan görüntüler Karabük 
Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü SEM Laboratuvarları’nda LS10 ZEISS SEM – EDS 
model cihazda hazırlanmıştır. Numunelerin X-ray karakterizasyon ODTÜ Metalürji 
ve Malzeme Mühendisliği Bölümü laboratuvarında RIGAKU D/MAX2200/PC marka 
cihazla yapılmıştır. Analizler 1.54056 Å dalga boyuna sahip CuKα radyasyonu 
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kullanılarak 2θ açı ile 20o ile 100o aralığında taranarak gerçekleştirilmiştir.  Mikro 
yapı fotoğrafları çekilen numuneler üzerinde sertlik ölçümleri için SHIMADZU 
marka mikro sertlik cihazı kullanılmış ve 0,5 kg yük altında bu çalışmada 
kullanılan numunelerin düzlemsel yüzeyleri üzerinden HV cinsinden sertlik 
değerleri ölçülmüştür. 10 farklı bölgelerden sertlik ölçümleri yapılmış ve bunların 
ortalamaları sonuç olarak değerlendirilmiştir. Numunelerin çekme testi için 
SHIMADZU Marka 50 KN kapasiteli çekme cihazı kullanılmıştır.  Çekme deney 
numuneleri TSEN 6892-1:2010 B standardına göre (bu standard TS 138 EN 
10002-1 (1996) standardının yerine geçmiştir) hazırlanmıştır (Şekil 2.). Karabük 
Üniversitesi’nde bulunan cihazda "Metalik Malzemeler-Çekme Deneyi-Bölüm 1: 
Ortam Sıcaklığında Deney Metodu” ile çekme deneyi yapılmıştır. 

Şekil 2. Çekme deneylerinde kullanılan çekme deney numunesi. 

 

3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma 

Döküm durumu alaşımsız ve bor içeren AISI 304 paslanmaz çelik numunelere ait 
farklı büyütmelerdeki mikro yapılar Şekil 3(a)’de verilmiştir.  Şekil 3(a) 
incelendiğinde, mikro yapıların metalik matris ve ötektik yapıdan oluştuğu 
görülmektedir. Östenitik katılaşmış yapı Cr19Ni9 içeren paslanmaz çelik titanyum 
ve bor içermektedir [18,19]. Literatürde [20] dört bileşenli Fe-25Cr-C-B alaşımı faz 
diyagramında, yüksek borlu paslanmaz çeliğin katılaşma prosesinin geleneksel 
1Cr18Ni9Ti östenitik paslanmaz çeliklerden farklı olduğu belirtilmektedir. Bu 
durum, yüksek bor konsantrasyonundan dolayı alaşımın ötektik noktasının sol 
tarafa kayacağı ve belirli sayıda ötektik yapının oluşabileceğine atfedilmiştir. 
Ayrıca tane içerisinde heterojen turuncu renkte köşegenli (genelde dikdörtgen) 
parçacıkların olduğu görülmektedir. Bu yapıların Şekil 5’de SEM ve EDX analizi 
alınan numuneye göre TiN çökeltileri olduğu görülmektedir. Bu yapılar mikroyapı 
resimleri üzerinde kutular içerisine alınarak daha belirgin hala getirilmiştir. Şekil 
3(b)’de, 800 ºC’de 1 saat homojenleştirilmiş malzemelere ait mikroyapı 
görüntüleri bulunmaktadır. Tane boyutlarında büyüme olurken, turuncu renkli 
köşegenli parçacıkların (TiN) yapı içerisinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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Şekil 3. Döküm durumu alaşımsız ve 800oC 1 saat tavlanan AISI 304 çelik numunelerin 
mikro yapısı. 

 

Şekil 4(a)’de 900 ºC’de 1 saat homojenleştirilmiş malzemelere ait mikro yapı 
görüntüleri bulunmaktadır. Tane boyutlarında küçülme olurken, 800oC ‘deki 
homojenlenen numunelerde olduğu gibi benzer şekilde turuncu renkli köşegenli 
parçacıkların (TiN) yapı içerisinde bulunduğu görülmektedir. Şekil 4(b)’de 1000 
ºC’de 1 saat homojenleştirilmiş malzemelere ait mikroyapı görüntüleri 
bulunmaktadır. Tane boyutlarında 900 ºC’deki gibi küçülme olurken, turuncu 
renkli köşegenli parçacıkların (TiN) yapı içerisinde görülmediği anlaşılmaktadır. 
Literatürde uygulanan homojenleme ısıl işlemle birlikte TiN çökeltilerinin 
çözüldüğü belirtilmekte, deney sonuçları litaratürle uyumludur [21]. 
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Şekil 4. 900oC ve 1000oC’da 1 saat tavlanan AISI 304 çelik numunelerin mikro yapısı. 
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Şekil 5. 900 ºC’de 1 saat homojenleştirilmiş 60 ppm bor içeren numuneye ait SEM ve EDX 
analizi. 

 

Şekil 6’da döküm durumu AISI 304 paslanmaz çelik malzemelere ait X-ışını 
kırınımı görülmektedir. X-ışını kırınım analizleri incelendiğinde mikro yapının  -

Fe, M23C6 ve M7C3 fazlarından oluştuğu tespit edilmiştir. Bilindiği gibi karbürler 
alaşım elementinin karbon elementi ile yaptığı sert ve mukavemetli kompleks 
yapılardır. Bu alaşım elementlerini Mn, Cr, Mo, W, Ta, V, Nb ve Ti oluşturmaktadır 
[22]. Ayrıca bir üst satırda verilen elementlerin karbona olan ilgileri de soldan sağa 
doğru artmaktadır. Bu fazlardan  -Fe şekil üzerine de faz ismi ile belirtilmiştir. 

Mikro yapıda  -Fe içerisinde meydana gelen M7C3 ise Cr7C3şeklinde teşekkül 

etmiş yine şekil üzerinde M7C3 olarak faz ismi ile belirtilmiştir. Bazı literatürlerde 
M7C3 fazının 1000 ºC ‘de taneler şeklinde meydana geldiği belirtilmektedir [23]. 
Yine X-ışını kırınım analizinde M23C6 fazı şeklinde tespit edilen ve (Cr, Fe)23C6 
seklinde oluşmuş karbürler ise tane sınırlarında film seklinde meydana gelmiştir 
ve bu karbürlerin şekil üzerinde faz isimleri belirtilmiştir. Kolay kolay çözülmeyen 
kompleks karbürler östenitik faz içerisinde, katı çözeltinin dışında bulunurlar ve 
tane büyümesini de önlerler. M23C6 karbürleri kompleks kübik yapıya sahiptirler 
ve mikro yapıda tane sınırlarında film, küremsi, plaka, yaprağımsı ve hücre 
şeklinde meydana gelirler. Çelik içerisinde bulunan bütün karbürlerin, çeliğin oda 
sıcaklığındaki mukavemetine olan etkileri hemen hemen aynı olup, bu etkiler 
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kimyasal bileşime bağlı değildir. Yani, karbürler kimyasal bileşime bağlı kalmadan 
çeliklerin oda sıcaklığındaki mukavemetini benzer şekilde etkiler [24]. Şekil 6(b-
d)’da 1 saat homojenleştirilen numunelerin X-ışını kırınım analizleri verilmiştir. 
Alaşım elementi ilaveli numunelerin içerisinde BN bileşiklerinin de olduğu 
görülmektedir. Bor nitrür, taşıdığı yüksek ısıl şok direnci, ısıl iletkenlik, elektriksel 
yalıtkanlık, kimyasal kararlılık ve yağlayıcılık gibi üstün özelliklere sahip sentetik 
bir malzemedir. Bu özellikleri nedeniyle metalürjik yüksek sıcaklık 
uygulamalarında, elektrik-elektronik endüstrisinde, seramik kompozit 
malzemelerin yapımında ve kimya endüstrisinde toz, şekillendirilmiş kütleler, 
sprey ve macun biçimlerinde kullanılmaktadır ve yeni kullanım alanları bulmaya 
yönelik bir potansiyele de sahip olduğu özelliklerinde barındırmaktadır [25].   

Şekil 6. Döküm durumu ve bor ilave edilmiş AISI 304 numunelere ait X-ışını kırınım 
analizi 

 

Şekil 7’da AISI 304 numunelerin sertlik değerlerini gösteren grafik verilmiştir. Bor 
elementi döküm ve soğuma sırasında östenit içerisine çözünmekte ve buna bağlı 
olarak östenitik matrisin sertliğini artırmaktadır [26-28]. Malzeme bileşiminde 
titanyum bulunması durumunda Ti’yum azotla reaksiyona girer ve TiN çökeltisi 
oluşturur, böylece malzeme bileşimde bulunan B yapı içerinde serbest kalır, bunun 
sonucu B tane sınırlarına segregare olur, malzemenin darbe tokluğunun 
azalmasına sebep olur [21]. Tane sınırlarına çökelerek oluşan TiN, çözülerek 
uzaklaştırılırsa darbe özellikleri iyileşir. Literatürde [29,30], B’nin N’ile birleşmesi 
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neticesinde sertliğin ve tokluğun iyileştiği belirtilmiştir. BN ve BC tane sınırlarında 
çökelmesi sonucu çökelti sertleşmesi olur. 1000 ºC’de homojenleştirilmiş B 
elementli malzemelerde bu durum görülmektedir. Bu çökeltiler dislokasyon 
hareketlerini engelleyici rol oynar. Bunun sonucunda yüksek dayanım elde edilir. 
Bununla birlikte TiN ve serbest B içermesi tane sınırlarında ferrit ve perlit 
oluşumunu engeller [31]. Bunun neticesinde 800 ºC’de homojenleştirilmiş B 
elementli malzemelerde dayanımın düştüğü görülmektedir. Ferritin dayanımını Ni-
Mo veya Ni-Cr-Mo arttırır [32]. % 0,005 B içeren paslanmaz çeliğin sertliği, bor 
içermeyen östenitik paslanmaz çelikten ve % 0,006 B içeren paslanmaz çelikten 
daha yüksektir. Ayrıca homojenleştirme sıcaklığının artmasıyla daha homojene 
yakın bir yapı oluştuğundan ve tane yapılarının incelmesinden dolayı sertlik 
miktarı artmıştır. Elde edilen sonuçlar literatürle de uyumludur. 

Şekil 7. AISI 304 çelik numunelerin bor içeriğine ve homojenleştirme sıcaklığına bağlı 
sertlik değişimi 

 

AISI 304 paslanmaz çelik döküm durumu numunelerin çekme test sonuçları Şekil 8 
ve Şekil 9’da verilmiştir. Çekme test sonucuna bakıldığında akma dayanımının bor 
miktarı arttıkça azaldığı gözlenmiştir. Literatürde malzeme bileşiminde titanyum 
bulunması durumunda Ti’nin N’la reaksiyona girer ve TiN çökeltisi oluşturur, 
böylece malzeme bileşimde bulunan B yapı içerinde serbest kalır, bunun sonucu B 
tane sınırlarına segregare olur ve mazlemenin çekme dayanımının ve darbe 
tokluğunun azalmasına sebep olur [21]. % uzamada ise dayanım artarken belirgin 
bir azalma olmuştur ve % 0,006 B içeren malzemede tekrar yüzde uzama artış 
göstermiştir. Dayanım artarken sünekliğin azalması tokluğun azaldığını 
göstermektedir [26] (Şekil 6.5.). 800 ºC, 900 ºC ve 1000 ºC’de 1 saat 
homojenleştirilen AISI 304 paslanmaz çelik malzemelerin çekme test sonuçları 
Şekil 6.4. ve Şekil 6.5.’de verilmiştir. Döküm durumu AISI 304 paslanmaz çelik 
malzemeye göre akma dayanımında azalmalar olmasına rağmen homojenleme 
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uygulanmış numunelerin çekme dayanımlarında önemli bir artış görülmüştür. 
Malzeme bileşiminde minimum miktarda Ti bulunması durumunda B’un N ve C’la 
reaksiyona girmesine neden olur ve bu durum mikroyapı içerinde BN ve BC 
çökelekleri şeklinde çökelir. Bu çökeltiler homojenleme ısıl işlemi uygulandığında 
tane sınırlarında çözünür ve malzemenin çekme dayanımı ve darbe özellikleri 
iyileşir. Literatürde [21,33,34], bu durumu benzer şekilde açıklamışlardır. % 
uzama miktarlarının da artması malzemenin yapı içerisindeki elementlerin daha 
homojen dağılarak kararlı hale geldiğini ve bir miktar daha sünek malzeme 
olduğunu göstermektedir. Sertlik ile çekme test sonuçları ve ilave edilen bor 
içerikleri birlikte irdelendiğinde en yüksek sertlik ve çekme dayanımının değerleri; 
ilave edilen bor içeriğinin optimum değerinin %0,005 olduğunu göstermektedir. 
Genel olarak çekme testleri sonuçlarıyla da uyumlu olduğu görülmüştür. 
Literatürde [35], Ç1020 çeliğine değişik oranlarda bor ilave etmiş ve akma 
dayanımının 20 ppm bor oranında en yüksek değere ulaştığı belirtilmektedir. 
Diğer çalışmada ise, su verilmiş ve tavlanmış yüksek saflıktaki çeliklere değişik 
miktarda bor ilavesi yapılmış, çalışma sonucunda sertleştirilmiş ve tavlanmış 
çeliklerin çekme dayanımına B’un etkisinin olmadığı sonucuna varmışlardır [36]. 

 

Şekil 8. AISI 304 çelik numunelerin bor içeriğine ve tavlama sıcaklığına bağlı sertlik 
değişimi 
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Şekil 9. AISI 304 çelik numunelerin bor içeriğine ve tavlama sıcaklığına bağlı sertlik 
değişimi 

  

Şekil 10.’da döküm durumu numunelere ait kırık yüzey görüntüleri verilmiştir. 
Kırılma yüzeylerine göre; genel olarak sünek (petekli yapı) kırılma morfolojisine 
sahip malzemeler artan bor miktarına göre kısmen gevrek (ayrılma düzlemleri) 
kırılmalara maruz kaldığı görülmektedir. Fakat gevrek kırılmanın bir göstergesi 
olan ayrılma düzlemleri homojenleştirilmemiş numunelerde en fazla, 
homojenleştirilmiş numunelerde ise en az olduğu tespit edilmiştir. Literatürde 
benzer sonuçları tespit edilmiştir [34]. Sünek kırılmanın göstergesi olan petekli 
yapının oranı ise tam tersi olarak gerçekleşmektedir. Örneğin 1000oC’de 1 saat 
homojenleştirilmiş, alaşımsız ve alaşımlı numunelerde yüksek oranda petekli 
yapıdan oluşan alanlar görülürken homojenleştirme işlemi uygulanmamış 
numunelerde daha düşük oranda görülmüştür [34]. Bu durum Şekil 8 ve Şekil 9’da 
verilen % uzama değerleriyle de uyum içerisindedir.  
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Şekil 10. Döküm durumu numunelere ait kırık yüzey görüntüleri 

 

Şekil 11 – Şekil 13.’de 800 ºC, 900 ºC ve 1000 ºC’de 1 saat homojenleştirilmiş 
numunelere ait kırık yüzey görüntüleri verilmiştir. Genel olarak sünek kırılma 
morfolojisine sahip malzemeler burada da artan bor miktarına göre kısmen gevrek 
kırılmalara maruz kaldığı görülmektedir.  Homojenleştirme sıcaklığına bağlı 
olarak, en fazla kesit daralmasını sergileyen malzemeler, 1000 ºC’de 1 saat 
homojenleştirmeye tabi tutulan malzemeler olarak dikkat çekmektedir. Özellikle 
alaşımsız malzeme, kesit daralmasını maksimum seviyede sergileyerek sünek 
kırıldığı görülmektedir. Sünek kırılmaların göstergesi olan petekli yapıların 1000 
ºC’de daha yoğun olduğu Şekil 13.’de görülmektedir. 
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Şekil 11. 800 ºC 1 saat homojenleştirilen numunelere ait kırık yüzey görüntüleri 
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Şekil 12.  900 ºC 1 saat homojenleştirilen numunelere ait kırık yüzey görüntüleri 
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Şekil 13. 1000 ºC 1 saat homojenleştirilen numunelere ait kırık yüzey görüntüleri 

 
 

4. Sonuçlar 

 SEM ve EDX analizlerinde mikroyapıda görülen turuncu renkte köşeli 
parçacıkların titanyum nitrür (TiN) olduğu tespit edilmiştir. 

 X-ışını kırınım analizi sonucunda alaşımlı malzemelerde Bor Nitrür (BN) 
oluştuğu tespit edilmiştir. 

 % 0,005 bor içeren ve 1000 ºC homojenleme uygulanan numunenin en sert 
malzeme olduğu tespit edilmiştir. 

 SEM mikroyapılarından 1000 oC homojenlenen numunelerde sünek kırılma, 
döküm durumu numunelerde ise gevrek kırılma modu tespit edilmiştir. 
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