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Değerli okurlarımız,
Furnace News’in üçüncü sayısı ile karşınızdayız.
Sistem Teknik olarak çalışmalarımızı ve iş or-

taklarımızla elde ettiğimiz başarıları ilk ağızdan 
sizlere dergimiz aracılığıyla aktarmanın mutlulu-
ğunu yaşıyor, sektörel gelişmeleri takip etmenize 
yardımcı olmayı amaçlıyoruz. İçimizdeki amatör 
ruhu kaybetmeden büyük bir şevk ile siz değerli 
okuyucularımıza ulaştırıyoruz. Umarız siz de der-
gimizi keyifle okuyorsunuzdur. 

Bilmenizi isteriz ki dergimiz hakkında düşün-
celeriniz bizim için çok kıymetli… Dergimizi çok 
daha iyi bir noktaya taşımamızda sizin öneri 
ve talepleriniz yol göstericilerimiz olacaktır. Bu 
anlamda tüm öneri ve eleştirilerinizi öğrenmek-
ten mutluluk duyacağımızı belirterek aşağıdaki 

2021’DE TÜM GÜZELLİKLERİN 
KAPIMIZI ÇALMASI DİLEĞİYLE

e-mail adresimize geri bildirimde bulunabileceği-
nizi hatırlatmak isterim. 

Bu vesile ile başta dergimizin mimarı Gökhan 
Lale olmak üzere, yazılarıyla katkı sağlayan ko-
nuk yazarlarımıza, yoğun çalışma temposunda 
bizlere vakit ayırarak röportaj yaptığımız iş part-
nerlerimize ve büyük bir emekle çalışan editoryal 
ekibimize teşekkür ediyorum.

Zorlu geçen 2020 yılına veda ederek 2021’e 
“merhaba” dedik. Biz de Sistem Teknik olarak 
yeni yıla girerken şirketimizde herkesin katıldığı 
bir video hazırladık ve çalışanlarımıza spontane 
sorular sorduk. Onlardan birisi de “Tek kelime ile 
2020’yi özetleyin.” idi. O anda tam doğru kelime-
yi bulamadım ama sonrasında düşündüğümde 
doğru kelimenin “Değişim” olduğunu fark ettim. 
Tahmin edeceğiniz üzere, 2020’de çok şey de-
ğişti.

İş yapış şeklimiz, sosyal ilişkilerimiz, eğitim sis-
temimiz, seyahat olanaklarımız, yaşantımız yani 
kısacası her şey değişti.

Bu değişimin olumsuzları olmakla birlikte pek 
çok olumlu yönü de vardı. Mesela, artık zama-
nımızı daha etkin kullanabildiğimizi gözlemliyo-
rum. Ofis işlerimizi yürütebilmemiz için eskisi ka-
dar önemli bir teşkil etmiyor. Mesai saati kavramı 
yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Her şey online ve 
çok daha pratik olarak gerçekleştiriliyor.

Aşının bulunması ile 2021’de Covid-19 salgı-
nının dert olmaktan çıkacağını ümit ederek yeni 
normalde tüm dostlarımın yeni yılını en iyi dilekle-
rimle kutluyor sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir yıl 
olmasını diliyorum.
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DÜŞÜK BASINÇ SEMENTASYON VE YÜKSEK 
BASINÇLI GAZ İLE SERTLEŞTİRME

Bu teknik makale yüzey sertli-
ğini artırmak için 16MnCr5 ve 
21NiCr5 çeliklerine uygulanan 

asetilen gazı ile düşük basınç se-
mentasyon ve yüksek basınçlı gaz 
ile sertleştirme işlemlerini inceler. 
Geleneksel ısıl işlem yöntemleriyle 
karşılaştırıldığında vakum fırınların-
da sementasyon daha çevre dostu 
bir şekilde yapılabilir. Ayrıca, düşük 
basınç sementasyon ve yüksek 
basınçlı gaz ile sertleştirme işlem-
lerinin avantajları; yüksek kalite, 
güvenilirlik, tekrarlanabilirlik, mi-
mimum distorsiyon ve taneler arası 
minimum oksidasyon sağlamasıdır. 
Bu deneysel çalışma, yatırım ma-
liyetini en aza indirmek, sertleşe-
bilirlik verimliliğini en üst düzeye 
çıkarmak için 20 bar basınçta çalı-
şabilen tek hazneli vakum fırınında 
gerçekleştirilmiştir. Bu makale, 
16MnCr5 ve 21NiCr5 çelikleri için 
sementasyonu ve sertleştirmeyi 
içeren ısıl işlem süreçlerini içermek-
tedir. Sementasyonun mikroyapıya 
etkisi, karbon konsantrasyonu, 
sertlik profili ve kalıntı östenit mik-
tarı incelenmiştir. Martensit yapının 
elde edilmesi, kalıntı östenit mik-
tarının az olması ve oksidasyonun 
olmayışıyla hedeflenen mikroyapı 
elde edilmiştir. 60HRC nihai yüzey 
sertliği ve yaklaşık 0.70 mm kabuk 
derinliği ile sanayideki ihtiyaçları 
karşılamaktadır.

1. GİRİŞ
Düşük basınçlı (vakum) sementas-
yon ve yüksek basınçlı gaz ile sert-
leştirme diğer geleneksel metotlara 
göre hassas ve kompleks parçalar 
için son zamanlarda ısıl islem sek-
töründe sıklıkla kullanılan modern 

yüzey sertleştirme yöntemidir. At-
mosferik proseslerle karşılaştırıldı-
ğında en büyük avantajı; hızlı kinetik 
reaksiyonlar ve vakum sementas-
yon sonucunda oksidasyonsuz 
sementasyon tabakasıdır. Bunun 
yanısıra bu proses malzemeye te-
miz yüzey, minimum distorsiyon, et-

kin difüzyon derinliği, yüksek yüzey 
sertliği, yüksek yorulma ve aşınma 
mukavemeti sağlamaktadır. [1]

Bu çalışma çeliğin sertleştirilme-
sine yönelik, vakum altında kar-
bürleme, yüksek basınçlı gaz ile 
sertleştirme ve meneviş işlemlerini 

Mehmet ÖZDEŞLİK - Levent SİNDEL - Selin KESKİN
Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş.

Şek"l 1 .  Vakum Sementasyon ve Yüksek Basınçlı Gaz "le Sertleşt"rme Fırını
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Tablo 1. Test Malzemeler"n"n K"myasal Anal"zler"

tek merkezde yüksek hızlarda, ardıl 
çevrimler ile yapabilen sisteme sa-
hip Sistem Teknik Sanayi Fırınları 
AŞ tarafından üretilen VF-1D-A-
333-130-1301P tip fırın ile yapıl-
mıştır. (Şekil 1) Fırın çalışma meka-
nizması ve proses birlikte değerlen-
dirildiğinde çevre dostu ısıl işlem, 
ardıl çevrimler ile hızlı ve ekonomik 
sertleştirme yöntemi sunmaktadır.

Bu sistem 250-1350ºC (523-
1623ºF) sıcaklık aralığına sahip, 
5x10-2mbar vakum değerinde 
50kg/h kapasiteyle sementasyon 
ısıl işlem prosesini gerçekleştire-
bilmektedir ve 20bar basınçla Hid-
rojen, Nitrojen, Helyum gibi gazlarla 
sertleştirme yapabilmektedir. Elekt-
rikle çalışan Vakum Sementasyon 
ve Yüksek Basınçlı Gaz ile Sertleş-
tirme Fırını 300x300x300 mm fay-
dalı boyutuyla dikdörtgen iç haznesi 
mevcuttur.

2. VAKUM SEMENTASYON 
TEKNOLOJİSİ
Vakum sementasyon (karbüriza-
yon) genel olarak beş adımda ger-
çekleşir: 

1. Çelikler sementasyon sıcaklığına 
(östenit sıcaklığı) kadar ısıtılır ve çe-
likte homojen sıcaklık elde edilene 
kadar beklenir. 
2. Malzeme östenit fazındayken 
karbon miktarını arttırmak için kar-
bonca zengin hidrokarbon gazı veya 
gazları vakum ortamında hesapla-
nan debide verilerek karbürizasyon 
gerçekleştirilir.
3. Kinetik reaksiyonların gerçekleş-
mesi için fırın içerisine gaz verildik-
ten sonra yeterli miktarda bekle-
nilerek difüzyonun gerçekleşmesi 
sağlanır. 
4. Karbürizasyon-difüzyon adımları 
fırın ve malzeme parametreleri dik-
kate alınarak yinelenir. 
5. Sementasyon sonrası malzeme-
nin sertleşmesi için su verme yapılır. 
[2]

Östenit fazındaki karbon potansiyeli 
fırın kapasitesine, fırın doluluk ora-
nına, malzeme kalitesine ve yüzey 
alanına, kullanılan hidrokarbonun 
karbonca zenginliğine bağlıdır. Kar-
bon potansiyeli aynı zamanda fırın 
performansını ve malzeme kalitesi-
ni olumsuz etkileyen kurum oluşu-

muyla da ilgilidir. Kurum oluşumunu 
minimize etmek için karbürizasyon 
adımı parametreleri ve tekrarlama 
adımları malzeme kalitesine ve yü-
zey alanına göre optimum olmalıdır.

Karbürizasyon-difüzyon stepleri 
tamamlandığında yüzeyi sertleştir-
mek için hızlı soğutma yapılmalıdır, 
böylece yumuşak östenit fazından 
sert ve mukavemeti yüksek marten-
sit fazı elde edilir. 

3. PROSEDÜR

3.1. Test Malzemeleri
Bu çalışmada ısıl işlem sonucu yü-
zeyde sert ve mukavemeti yüksek, 
çekirdekte yumuşak ve tok özel-
likler gösterdiği bilinen 16MnCr5 
ve 21NiCr5 alaşımlı yapı çelikleri 
kullanılarak vakum sementasyon ve 
sertleştirme işlemleri uygulanmış 
ve sonuçlar metalografik olarak 
incelenmiştir. Test malzemelerinin 
kimyasal element analizi aşağıda 
verilmiştir. (Tablo 1) Malzemeler 
15mm kalınlığa sahip lamalar olup 
fırın kapasitesinin %15’i doldurul-
muştur.

3.2.Deneysel Prosedür 
Numuneler fırın içerisine homojen 
yerleşecek şekilde yerleştirilmiş ve 
vakum altında östenit sıcaklığına 
kadar ısıtılmıştır. Bu sıcaklık de-
ğerinde homojenlik elde edildikten 
sonra karbürizasyon-difüzyon 
adımları uygulanarak malzeme yü-
zeyini sertleştirmek için kütle akış 
ölçüm cihazlarıyla reçetede belir-
lenen miktarlarda karbon verilerek 

C Si Mn P max S max Cr Mo Ni

16MnCr5 0,18-0,23 0,20-0,35 0,70-0,90 0,04 0,04 0,40-0,60 0,15-0,25 0,40-0,70

21NiCr5 0,14-0,19 0,15-0,40 1,00-1,30 0,035 0,035 0,80-1,10 - -

ısıl işlem uygulanmıştır. Adımlar 
tamamlandığında yüksek basınçta 
Azot gazı ile hızlı soğutma yapıla-
rak malzemenin martensit yapıya 
geçişi sağlanarak yüzey tabakası 
sertleştirilmiştir. Ardından kalıntı 
östeniti azaltarak aşınma muka-
vemetini daha çok geliştirmek için 
başka bir fırında kriyojenik işleme 
tabi tutulmuştur.
Vakum sementasyon ve yüksek 

basınçlı gaz ile sertleştirme prose-
düründe istenilen karbon kalınlığı 
ve yüzey sertliğine ulaşmak için 
başlangıçtaki karbon oranı, karbü-
rizasyon sıcaklığı, basıncı ve süresi, 
karbürleme gazı ve karbürizasyon-
difüzyon adımlarının sayısı gibi 
birçok parametre dikkate alınarak 
fırın reçetesi oluşturulmuştur. Bu 
çalışmada kullanılan reçete para-
metreleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Teste başlamadan önce numu-
nelere yüzey ve çekirdek sıcaklığı 
homojen olduğunda reçeteyi uy-
gulamak için NiCr-Ni termokupllar 
numunelerin çekirdeğine bağlana-
rak ısıl işlem prosedürleri uygulan-
mıştır. Karbürizasyon sıcaklığına 
ani çıkışta yaşanacak deformas-
yon risklerini ortadan kaldırmak 

Tablo 2. Reçete parametreler"

Şek"l 2. Sıcaklık - Zaman Eğr"s" [4]

Vakum Değeri 5x10-2mbar

Karbürizasyon Sıcaklığı 950 °C

Isıtma Rampası 10 °C/dk

KarbürizasyonGazı Asetilen, C2H2

Asetilen Debisi 4 lt/dk

Karbürizasyon ve Difüzyon Basıncı 1 mbar

Toplam Karbürizasyon Süresi 30 dk

Toplam Difüzyon Süresi 86 dk

Soğutma Gazı ve Basıncı 20 bar N2

için basamaklı sıcaklık artışıyla 10 
ºC/dk rampayla ulaşılmıştır. Kar-
bürizasyon sıcaklığı 950 ºC ve sert-
leştirme sıcaklığı 800-830 ºC’dir. 
(Şekil 2)
Bu çalışmada karbürizasyon gazı 
olarak östenit sıcaklığında hızlıca 
çözünen yüksek karbon konsant-
rasyonluasetilen gazı, C2H2, kul-

lanılarak karbürizasyon-difüzyon 
adımları yinelenmiştir.[3]Vakum 
sementasyon işlemi bittiğinde 
malzeme sertleştirme sıcaklığına 
indirilerek 20 bar N2 gazı ile soğu-
tularak sertleştirilmiştir.Vakum 
sementasyon ve yüksek basınçlı 
gaz ile sertleştirme işlemlerinden 
sonra oda sıcaklığında biten bir 
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Şek"l 3. 16. MnCr5 Vakum sementasyon sonrası m"krosertl"k prof"l" 

Şek"l 4. 16MnCr5 Kr"yojen"k "şlem sonrası m"krosertl"k prof"l"

ısıl işlem prosesinin devamı olan 
kriyojenik işlem(sıfır altı) uygulan-
mıştır. Amaç, düşük sıcaklıklara 
inilerek martenzitik dönüşümün 
devamını sağlamak ve kalıntı ös-
tenik miktarını düşürmektir. Bu 
nedenle düşük basınçta semen-
tasyon işlemi sonrası 16MnCr5 ve 
21NiCr5 çelikleri -140°C’da 3 saat 
Azot ile işleme tabi tutulmuş ve 
metalürjik olarak incelenmiştir.

4. DENEY SONUÇLARI
Vakum sementasyon teorilerden 
çok deneysel sonuçlarla kontrol 

edilmektedir. Kabuk derinliği, sı-
caklık, fırın basıncı, hidrokarbonla-
rın debisi ve zamanına bağlı olarak 
yüzeyden çekirdeğe mikroyapılar 
ve sertlikler değişkenlik gösterir-
ler. Uygulanan ısıl işlem reçeteleri 
sonunda malzemeler değerlendi-
rilmek üzere metalürjik incelemeye 
tabi tutulmuştur.

4.1. Sertlik Ölçümü
Yüzey sertlikleri ısıl işlem prosesi 
boyunca değişmektedir. Isıl işlem 
sonundaki ortalama yüzey sertlik 
değerleri 16MnCr5 ve 21NiCr5 için 

sırasıyla 58 ve 60HV’dir. (Şekil 3 ve 
5) Kriyojenik işlem sonrası düşük 
sıcaklıklara inilerek martenzitik 
dönüşümün devamı sağlandığı ve 
kalıntı östenik miktarı düşürüldüğü 
için ortalama yüzey sertlik değer-
leri artmış ve 16MnCr5 ve 21NiCr5 
için sırasıyla 61 ve 62 HV olarak 
ölçülmüştür. (Şekil 4 ve 6)
Mikrosertlik ölçümlerinde Future-
Tech marka FM300E sertlik ölçüm 
cihazı kullanılmıştır. Bu ölçümlerde 
500gr yük 15 saniye süresince uy-
gulanarak Vickers cinsinden sertlik 
değerleri elde edilmiştir.
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4.2. Semente Malzemelerin Mikroyapısı
Şekil 7 ve Şekil 8 sırasıyla 16MnCr5 ve 21NiCr5 için karbürizasyon sonrası ve kriyojenik işlem sonrası mikroyapı-
ları göstermektedir.

Şek"l 5. 21N"Cr5 Vakum sementasyon sonrası m"krosertl"k prof"l"

Şek"l 6.  21N"Cr5 Kr"yojen"k "şlem sonrası m"krosertl"k prof"l"
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Şek"l 7. (a) 16MnCr5 Karbür"zasyon sonrası m"kroyapı (50x) (b) 16MnCr5  
kr"yojen"k "şlem sonrası m"kroyapı (50x)

Şek"l 8. (a) 21N"Cr5 Karbür"zasyon sonrası m"kroyapı (50x) (b) 21N"Cr5  
kr"yojen"k İşlem sonrası m"kroyapı (50x)

5. SONUÇ
16MnCr5 ve 21NiCr5 çelikleri için 
düşük basınç sementasyon,  yük-
sek basınçlı gaz ile sertleştirme ve 
kriyojenik işlemler uygulanmıştır. 
Fırın ve malzeme koşulları dikka-
te alınarak oluşturulan teorik ve 
pratik bilgilerle optimum proses 
parametreleri uygulanarak çe-
liklerin özellikleri geliştirilmiş ve 
mikrosertlik profili ile mikroyapıları 
incelenmiştir. 

Proses sonunda fırında ve malze-
me yüzeyinde herhangi bir kurum 
oluşumu ve oksidasyon gözlem-
lenmemiştir. Malzeme mikroya-
pısı incelenciğinde tane sınırları 
oksidasyonuna rastlanmamış ve 
kalıntı östenit kriyojenik işlemle gi-
derilerek sertlikler homojen olarak 
arttırılmıştır. Kalıntı östenitin yük-

sek olması katı eriyikteki yüksek 
C miktarı ve hızlı soğumadan kay-
naklandığı düşünülmektedir. C+ 
transferi öngörülenden daha hızlı 
gerçekleşmiştir.
Ortalama yüzey sertlik değerleri 
16MnCr5 ve 21NiCr5 için sırasıyla 
58 ve 60HV’dir. Karbon profilinin 
derinliği proses parametreleri de-
ğiştirilerek arttırılabilir. 

Geleneksel ısıl işlem metotlarıyla 
karşılaştırıldığında VF-1D-A-333-
130-1301P modeli olarak tanımla-
dığımız sementasyon test fırınında 
homojen bir mikroyapı, homojen 
sertlik dağılımları, düşük gaz ba-
sıncı ile yüksek soğuma hızları, 
volumetrik kontrol edilebilen hid-
rokarbon yüzeyler elde edilmiş ve 
ardıl ısıl işlemler gerçekleştirilerek 
süre ve maliyet azaltılmıştır. 
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SİSTEM TEKNİK SANAYİ FIRINLARI  
HİBRİT MİKRODALGA FIRINI

Mikrodalga frekansları, elektromanyetik spektrumda 300 MHz ile 300 GHz arasında radyo frekansları ile kızılötesi 
radyasyon arasındadır. Mikrodalganın karşılık gelen dalga boyları, Şekil 1'de gösterildiği gibi 1 m ile 1 mm arasındadır.

Bu frekans aralığı ile mikrodalgalar 
iki ana uygulamada kullanılabilir: 
bilgi iletimi(telekomünikasyon) 
veya enerji iletimi. Mikrodal-
gaların geniş uygulama alanı 
telekomünikasyon,endüstriyel, tıbbi, 
bilimsel ve askeri uygulamalardır. Bu 
geniş uygulama yelpazesi nedeniyle, 
parazit etkilerini en aza indirmek ve 
bilgi güvenliğini sağlamak için mik-
rodalgalarla enerji iletimi için tahsis 
edilen frekanslar ISM (Industrial Sci-
entific Medical) tarafından sınırlandı-
rılmıştır. ISM, enerji uygulamalarının 
iletimi için 915 MHz ve 2450 MHz'e izin 
verir. Mikrodalga ısıtma için neredeyse 
tüm ev uygulamaları 2450 MHz kulla-
nır, bazı endüstriyel mikrodalga uygu-
lamaları da 915 MHz kullanır. Frekans 

Şek"l 1 Elektromanyet"k Spektrum

Şek"l 2 M"krodalga Isıtmanın Temel B"leşenler"

seçimi, ısıtma amacına bağlıdır.
Mikrodalga ısıtma sistemleri, Şekil 
2'de gösterildiği gibi temelde üç bi-
leşenden oluşur.
1. Mikrodalga güç kaynağı (jenera-
tör): Endüstriyel uygulamalardaki 
mikrodalga güç kaynağı genellikle 
2450 MHz veya 915 MHz'de çalışan 

magnetronlardır.
2. İletim hattı (dalga kılavuzu): Dal-
ga kılavuzları, jeneratörden bir ap-
likatöre mikrodalgalar iletmek için 
kullanılmaktadır.
3. Mikrodalga aplikatör (Kavite): 
Kavite, malzemelerin yerleştirildiği 
ısıtma odasıdır.

Alper Keleşoğlu - Seda Korkmaz
Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş.
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Şek"l 3 Geleneksel ve M"krodalga ısıtma mekan"zma

Mikrodalga ısıtma hem elektrik 
hem de manyetik alan tarafından 
sağlanır. Magnetron gücüne, dalga 
kılavuzu ve kavite boyutuna ve ısıt-
ma malzemesinin elektromanyetik 
ve termofiziksel özelliklerine bağlı 
olarak, alan kuvveti malzemenin ve 
kavitenin içinde değişir. Bir mikro-
dalga alanında, elektrik alanı bile-
şeni çok hızlı salınır (2,45 GHz'de 
alan 4,9 x 109 kere/saniye salınır.) 
ve moleküllerin döngüsel olarak ye-
niden yönlendirilmesiyle sağlanan 
güçlü çalkalama, kilovat kapasiteli 
bir kaynağın mikrodalga radyasyo-
nu kullanıldığında 10 ° C / sn'yi aşan 
ısıtma hızlarına yol açabilen yoğun 
bir iç ısınma ile sonuçlanabilir.
Bir malzeme parçası mikrodalga 
ışınlamasına maruz kaldığında, 
mikrodalgalar şunlar olabilir:
a) Elektrik iletkeni ise yüzeyinden 
yansıyan (örneğin metaller, grafit 
vb.),
b) İyi dielektrik özelliklere sahip iyi 
yalıtkanlar (örn. kuvars cam, porse-
len, seramikler) olması durumunda 
malzemeye absorpsiyon olmadan 
nüfuz edin,
c) Dielektrik kayıp ise malzeme ta-
rafından absorbe edilir (dielektrik 
kayıpları olarak adlandırılan bu mal-
zeme su gibi hızla salınan bir elekt-
romanyetik alanda ısı oluşumuyla 
sonuçlanan bir malzemedir.)

Mikrodalga ısıtma, dielektrik ısıt-
mayı baz alarak bazı polar sıvıların 
ve katıların mikrodalga enerjisini 
absorbe etme ve ısıya dönüştürme 
yeteneğine dayanır. Bu bağlamda, 
önemli bir özellik dipollerin iyonik 
iletim veya dipolar polarizasyon yo-
luyla hareketliliği ve elektrik alanın 
yönüne göre bunların yönlendirme 
kabiliyetidir. Çift kutupların(dipol) 
yönü elektrik alanın büyüklüğü 
ve yönü ile değişir. Kalıcı bir dipol 
momenti olan moleküller, alanın 
yönüyle tamamen veya en azından 
kısmen dönme yoluyla kendilerini 
hizalayabilirler. Bu nedenle, mole-
küler sürtünme ve dielektrik kaybı 
yoluyla ısı şeklinde enerji kaybedilir. 
Bu işlem tarafından üretilen ısı mik-
tarı, matrisin kendisini uygulanan 
elektrik alanının frekansı ile hizala-
ma kabiliyetiyle doğrudan ilişkilidir. 
Dipolün yeniden hizalanması veya 
uygulanan alanla çok hızlı yeniden 
yönlendirilmesi için yeterli zamanı 
yoksa, ısıtma meydana gelmez. 
Tüm ticari sistemlerde kullanılan 
2,45GHz frekans tahsil edilen, bu 
iki uç nokta arasına yerleştirilir ve 
alanda hizalanmak için moleküler 
dipol süresini sunar, ancak alternatif 
alanı tam olarak takip etmez. Mikro-
dalga ışınımı koşulları altında belirli 
bir malzemenin ısıtma özellikleri, 
dielektrik özelliklerine bağlıdır. 

Kuvvetli iletken bir malzeme (örne-
ğin, bir metal) mikrodalga radyas-
yonuna maruz kaldığında, mikro-
dalgalar büyük ölçüde yüzeyinden 
yansıtılır. Bununla birlikte, malzeme 
mikrodalgalar tarafından etkili bir 
şekilde ısıtılmaz; Mikrodalga rad-
yasyonunun elektrik alanına yanıt 
olarak, elektronlar malzemenin 
yüzeyinde serbestçe hareket eder 
ve elektron akışı, malzemeyi dirençli 
(ohmik) bir ısıtma mekanizması 
yoluyla ısıtabilir. İzolatörler (örneğin 
porselen) söz konusu olduğunda, 
mikrodalgalar herhangi bir emilim, 
kayıp veya ısı oluşumu olmak-
sızın malzemeye nüfuz edebilir. 
Mikrodalgalara karşı şeffaftırlar. 
Bazı dielektrikler için, doğası gereği 
elektromanyetik olan mikrodalga 
radyasyonunun geçişi sırasında 
ya kalıcı ya da indüklenmiş çift ku-
tupların yeniden yönlendirilmesi, 
mikrodalga enerjisinin emilimine 
ve sözde dielektrik ısıtma mekaniz-
masına bağlı olarak ısı oluşumuna 
neden olabilir.
Yukarıda anlatılan ısıtma mekaniz-
masına göre, mikrodalga ısıtmanın 
hacimsel bir ısıtma mekanizması 
olduğu ve geleneksel ısıtmadan 
(gaz ateşlemeli ve dirençli ısıt-
madan) farklı olduğu söylenebilir. 
Açıklayıcı şekil, Şekil 3'te gösteril-
mektedir.
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Son on yılda, çevreye zarar vermeyen bir iş-
lem olarak mikrodalga dielektrik ısıtma, çok 
sayıda işlem için verimli bir alternatif enerji 
kaynağı sunan oldukça değerli bir teknik 
haline geldi.
Geleneksel ısıtmaya kıyasla birçok avantajı 
vardır. Örneğin:
1) Temassız ısıtma,
2) Isı transferi yerine enerji transferi,
3) Daha yüksek ısıtma oranı
4) Isıtmanın hızlı başlatılması ve durdurul-
ması,
5) Minimum termal gradyan ile eşit ısıtma,
6) Seçici ısıtma özellikleri,
7) Ters termal etkiler (malzeme gövdesinin 
içinden başlayan ısınma),
8) Enerji tasarrufu ve
9) Daha kısa reaksiyon süresinde daha yük-
sek verim.  
Sistem Teknik Endüstriyel Fırınlar simülas-
yon tekniklerini etkin bir şekilde kullanarak 
bu tür yenilikçi ve yüksek verimli teknolojiyi 
inşa etme kabiliyetine sahiptir. Örneğin, 
multimod kaviteye sahip mikrodalga kesikli 
fırının simülasyonu Şekil 4'te görülebilir.

Şek"l 4 (a) Kes"kl" t"p m"krodalga fırının 3 boyutlu tasarımı 
(b) Fırın "ç"nde Elektr"k ve Manyet"k alan dağılımı,  
(c) Malzeme "ç"ndek" güç dağılımı (üret"m).

 (a)

 (b)

 (c)
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Fırının içinde meydana gelen çok 
sayıda mikrodalga modu ve palet-
lerin varlığı nedeniyle, elektrik ve 
manyetik alan modeli kavitenin tüm 
kesitini değiştirdi. Bununla birlikte, 
Şekil 4 (a)’da görüldüğü gibi, multi-
mod kavitenin dikkatli tasarımı ile, 
paletlerin konumu dikkate alınarak 
kavite içindeki alan kuvvetinin da-
ğılımı homojen hale getirilmektedir. 
Mikrodalga ısıtmadaki karmaşık ol-
gu, simülasyon teknikleri kullanıla-
rak çözülebilir. Elektrik alanın bobin 
kısmını belirleyerek, Şekil 4 (b)'de 
görüldüğü gibi palet içindeki güç 
dağılımını değerlendirmek müm-
kündür. Bu yolla sıcaklık dağılımı el-
de edilebilir ve işlem doğrulanabilir. 
Mikrodalga fırınlarımız da dirençli 

ısıtma yardımıyla hibrit koşullarda 
çalışabilme özelliğine sahiptir. Yu-
karıda bahsedildiği gibi mikrodalga 
ısıtma, hacimsel ısıtma sağlar ve 
malzeme sıcaklığı ilk olarak çekir-
dekten yükselir. Öte yandan suyun 
buharlaşması nedeniyle malzeme-
nin dış yüzeyi soğutulur. Dirençli 
ısıtma ile, sadece mikrodalga ısıt-
maya kıyasla daha yüksek yüzey 
sıcaklıkları elde edilebilir. Bu, nemin 
çekirdekten yüzeye taşınmasına 
yardımcı olur. Böylelikle hibrit ça-
lışma koşulları malzemeden nemin 
uzaklaştırılmasını hızlandırır.
Sürekli tip hibrit mikrodalga fırınımız, 
atmosferik basınç altında 300 °C 
sıcaklıklara kadar ulaşabilir ve bu 
da kürleme uygulamaları için yeter-

lidir. Böylece fırınlarımız izolasyon, 
seramik, ahşap ve diğer nem içerikli 
malzemelerin sürekli kurutulması 
amacına hizmet edebilir. Fırın şekil 
4'te görülebilir. Fırın minimum mik-
rodalga sızıntısına sahiptir ve Dünya 
Sağlık Örgütü gerekliliği olan 5mW 
/ cm2'lik bir sınır kaçak değerini ta-
mamen onaylamaktadır. Fırın, fırın 
içindeki sıcaklığı stabilize etmek için 
2450 MHz'de çalışan 75 kW mikro-
dalga kapasitesine ve yaklaşık 60 
kW direnç gücüne sahiptir. Fırın de-
nemelerinde malzeme cinsine, geo-
metrisine ve nem içeriğine bağlı ola-
rak malzemenin kuruma süresinin 
geleneksel kurutma fırınlarına göre 
en az % 50 oranında azaltılabileceği 
kanıtlanmıştır.

Şek"l 5 Sürekl" T"p H"br"t M"krodalga Fırın
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Tasfiye ve yakıt maliyeti çelik endüstrisinde önemli bir rekabet unsurudur.  Sanayi 
atık yönetimi şirketi Diproinduca, Meksika'daki ArcelorMittal çelik fabrikasında yüksek 
fırınlardaki atıklar için son derece verimli geri dönüşüm tesislerini yönetiyor. Festo, tesis 
için otomasyon piramidinin çeşitli düzeylerini kapsayan komple bir çözüm sağladı.

Çelik endüstrisi: yüksek fırınlardan gelen atığ ın otomatik geri dönüşümü

Festo San. ve Tic. A.Ş.

SIcak gerİ dönüşüm 
soğ ukkanlI hesaplama
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ArcelorMittal, Lázaro 
Cárdenas'ta - Meksika'nın 
stratejik öneme sahip en bü-

yük limanı - dünyanın en büyük çelik 
üreticisi, DRI-EAF yöntemi kullana-
rak çelik plakalar üretiyor. Bu üretim 
yöntemi düzgün bir yüzey dokusu 
sağlıyor ve her yıl üretilen 3.8 milyon 
ton plakanın kalitesini arttırıyor. 
Levha üretiminde önemli bir madde 
kok kömürüdür. Bu madde üretim 
sürecinde yüksek fırına gerekli ısıyı 
sağlar, ancak daha sonra geri dönü-
şüm uygulanmalıdır.

Levha üretimi
Bir levha genişliği ve uzunluğu ka-
lınlığından çok daha fazla olan çelik 
döküm, alüminyum veya bakırdan bir 
külçedir. Levhalar döküm ve hadde-
leme aracılığı ile üretilmekte olup sac 
ve şeritler için ana malzemelerdir. 
Levha boyutu istenen ürünün boyut-
larına adapte edilir.
Levha üretiminin yan ürünlerinden 
biri de kok gazı ve fırın atıkları gibi 
yanma artıklarıdır. Bunlar işlenebilir 
ve daha sonra, yanma sürecine geri 
dönüştürülebilir. Çelik fabrikasının 
artık atıkların geri dönüştürüldüğü ve 
Diproinduca tarafından işletilen bir 
geri dönüşüm tesisine ev sahipliği 
yapmasının nedeni budur.

Başarılı geri dönüşümün sırrı
Kanada merkezli uluslararası bir şir-
ket olan Diproinduca, madencilik ve 
çelik imalat sanayi süreçlerinde atık 
maddelerin geri dönüşümünde son 
yirmi yıl içerisinde iyi bir üne sahip 
olmuştur. Şirketin Kanada, Meksi-
ka, Venezuela ve Trinidad'da geri 
dönüşüm tesisleri bulunmaktadır. 
Endüstriyel atıkların geri dönüşümü 
uzmanları, çelik üretim sürecindeki 
atıkları çelik fabrikalarındaki yük-
sek fırınlarda yeniden kullanılabilir 
briketlere dönüştürmektedir. Briket 
üretiminde önemli bir unsur da çeşit-
li hammaddeler için doğru karıştırma 
oranıdır. Su, çimento ve diğer mad-
deleri bağlamak için seçilmiş kimya-
sal katkı maddeleri atığa eklenir.
Lázaro Cárdenas'ta, bileşenle-
rin doğru bir şekilde dozlanması 

Festo'nun otomasyon çözümü ile 
gerçekleştiriliyor. Festo Proses Oto-
masyonu Ürün Yönetimi Başkanı 
Alexander Vargas bu durumu “Bu 
sistem, teknik konseptin geliştiril-
mesinden kontrol teknolojisi tesli-
matına kadar her şeyi Festo Meksika 
sistem çözümleri mühendisleri 
tarafından gerçekleştirilmiş olan 
gerçekten komple bir çözümdür,” 
diye açıklıyor.

Mükemmel biçimde karıştılır ve 
daha sonra şekilendirilir
Entegre otomasyon sistemi konve-
yör ve çimento hazneleri üzerinde 
yer alan, uygulama için özellikle 
geliştirilmiş yük hücreleri ile dona-
tılmış bir tartı sistemine sahiptir. 
Diğer bileşenler elektrikli motorlarını 
içeren ön karıştırıcı ve karıştırıcı tek-
nolojilerinin yanı sıra su ve kimyasal 
katkı maddeleri için dozlama tek-
nolojisi ile birlikte pnömatik proses 
valfleridir. Tartı sistemi, hammadde 
hunisinde belirli bir parti için atık 
maddelerin doğru miktarını ölçer. 
Bunlar daha sonra homojenize edile-
cekleri bir ön karıştırıcıya taşınır. Da-
ha sonra, karıştırıcıda su, çimento ve 
kimyasal katkı maddeleri ilave edilir. 

Karışım, uygun bir bileşime sahip 
olduğunda, karıştırıcı açılır ve tüm 
karışım briketlerin şekillendiği briket 
makinesine taşınır.

Tüm seviyelerde başarılı
En başından beri projeyi Festo mer-
kezden yöneten ve gerektiğinde 
uzman desteği veren Vargas şunları 
söylüyor: “Meksikalı mühendisler 
komple bir çözüm geliştirmek için, 
otomasyon piramidin tüm düzeyleri 
de dahil, proses otomasyonunda 
kendi uzmanlıklarını ortaya koydu-
lar”. Sensör/aktüatör düzeyinde, 
tesisteki uygulanabilir tüm sıvı mal-
zeme akışları,
kelebek vanaları açmak ve kapatmak 
için kullanılan çeyrek turlu DAPS 
aktüatör
gibi, çeşitli otomatik proses valfleri 
tarafından kontrol ediliyor.
Sahada, PROFIBUS DP üzerinden 
bağlanan üç adet dağıtık yapıdaki 
CPX adası saha araçlarından gelen 
sinyalleri topluyor. Sistem, korumalı 
paslanmaz çelik kontrol panola-
rında, kuruluma hazır olarak teslim 
edilirler ve dış ortamlarda kurulduk-
larında Meksika Pasifiği Kıyısının 
tropik iklimine bile dayanırlar.

Otomat"k hammadde haznes": tartı s"stem" bel"rl" part"ler "ç"n gerekl" atık 
maddeler"n"n m"ktarını ölçer
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Kontrol seviyesinin beyni olarak bir 
adet CECX-X-C1 PLC kullanılmıştır. 
Bir SCADA sistemi, operatör için 
çeşitli tesis alanları ve ekipmanı gör-
selleştirir. PLC ve SCADA sistemleri 
arasındaki iletişim Ethernet ağı üze-
rinden gerçekleşir. SCADA sistemi ile 
birlikte PLC programı, tam otomatik 
veya manuel olarak kontrol edilebilir 
şekilde tüm üretim sürecini izler. 
CECX-X-C1 kontrolörü şeklindeki 
PLC master, gelen bilgileri işler ve 

bunları SCADA yazılımına iletir. Dört 
ekran tesis genel düzeni, paramet-
reler, olaylar ve tesis ile ilgili raporları 
görüntüler.

Verimlilikte sürekli bir gelişme  
Otomasyon uzmanı Vargas sözleri-
ne şöyle devam ediyor: “Meksika sis-
tem çözümü mühendisleri, kontrol 
teknolojisi teslimatı yoluyla teknik 
geliştirmeden satış sonrası hizmete, 
bu projenin her aşaması boyunca 

(A)

(B) (C)

(A) (Mükemmel iklim: Paslanmaz 
çelik kontrol kabinleri, Meksika 
kıyılarının tropikal iklimine karşı CPX 
terminallerini korur.

(B) Tesisin beyni: CECX...-kontrol 
seviyesinde PLC

(C) DAPS çeyrek turlu aktüatör 
sensör/aktüatör düzeyinde akan sıvı 
malzemeler için kelebek vanaları açar 
ve kapatır.

tüm otomasyon bilgilerini paylaştı-
lar". Otomasyon piramidinin her dört 
düzeyindeki otomasyon bileşenle-
rinin entegrasyonu kok kömürünün 
yüksek verimli geri dönüşümünü 
sağlar, bu da yakıt olarak değerlidir 
ve süreç içinde çevreyi korumaya 
yardımcı olur ve levha üretimi üret-
kenliğini artırır. 

  www.festo.com/catalog/cecx
  www.festo.com/catalog/daps

“Otomasyon piramidinin çeşitli düzeylerini 
içeren proses otomasyonu çözümleri 
müşterilerimize dünya çapında hizmet 
veriyor.”

Alexander VARGAS
Ürün Yönet"m" Proses 
Otomasyonu Başkanı, Festo
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www.festo.com.tr

Proses ve fabrika otomasyonunda uzman 
Festo, akışkan ve hareket konusundaki dünya çapında uzmanlığı ile proses 

otomasyonundaki tüm ihtiyaçlarınıza tek elden çözüm üretiyor. İşletmenizde yeni 

sistem kurulum planı veya kurulu sisteminize ilave sistemler planlıyorsanız Festo bir 

iş ortağı olarak en doğru seçimdir. Festo uzmanları tasarım aşamasından planlamaya 

kadar size tavsiyelerde bulunabilir, uygun maliyetli bir proses otomasyon çözümü 

için temel oluşturabilir. Festo ekibi projenin başından sonuna dek size eşlik eder. 

Uzmanlık istiyorsunuz.
Yenilik arıyorsunuz.
Bizler sektörünüzün uzmanlarıyız.

Elektriksel 
terminal CPX-P

ile proses 
otomasyonu
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3E ENDÜSTRİYEL’DEN YERLİ VE  
MİLLİ SCADA ÇÖZÜMÜ, EAGLEYE RSD®
B!lg! ve tecrübeden gelen uzmanlığın, mühend!s dehasıyla buluşma noktası: 3E Endüstr!yel. 
3E Endüstr!yel, otomasyon sektörünün !ht!yaçlarını anal!z ederek gel!şt!rd!ğ! yerl! ve 
m!ll! SCADA Des!gner programı Eagleye RSD® !le müşter!ler!ne kend! arayüzler!n! kolayca 
tasarlayab!lecekler! özel çözümler sunuyor.

Firmanızı kısaca tanımak isteriz. 
Geliştirdiğiniz ürün hakkında 
bilgi alabilir miyiz? 

Firmamız 3E Endüstriyel Mühen-
dislik, 2005 yılında endüstriyel 
otomasyon ve yazılım sektöründe 

kaliteli ve seçkin hizmet sunabil-
mek amacıyla kuruldu. “Expert” 
“Exclusive” “Engineering” kelimele-
rinin ilk harflerinden ismini aldı.
Kurucumuz Gökhan Lale, Tuzla 
Teknik Lisesi ve Kocaeli Üniver-

sitesi Elektrik Mühendisliği bö-
lümündeki eğitimi sırasında 3E 
Endüstriyel Mühendislik adına da 
başarılarının temellerini atarak, 
sektör tecrübesiyle faaliyet ala-
nımıza yön vermiş oldu. Faaliyet 
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göstermeye başladığımız günden 
bu yana 30’a yakın ülkede çözüm 
ortağı olarak birçok projeyi başarı 
ile tamamladık. 
2008 yılında ısıl işlem tesislerinin 
tüm süreçlerinin yönetilmesi ile 
ilgili ihtiyacın karşılanması ama-
cıyla Eagleye HQM® yazılımımızın 
temellerini attık. 2009 yılında ilk 
kurulumumuzu gerçekleştirdik. 
2009 yılından bugüne kadar geçen 
11 yıllık süreçte değerli iş partner-
lerimizin destekleriyle yazılımımızı 
her geçen gün daha çok geliştirdik. 
Diğer ERP yazılımlarından farklı ola-
rak WPF tabanlı arayüzleri, mobil ve 
web yardımcı uygulamaları ile kulla-
nıcıya özel çözümler sunuyoruz.
Eagleye HQM® paket yazılımımızı 
geliştirdikten sonra 2012 yılında 
ERP ile sahadaki üretim verilerinin 
entegrasyonunu sağlayacak Eagleye 
Trend Recorder® (ETR) yazılımımızı 
geliştirmeye karar verdik. Bu sayede 
sahadaki makinalarla ve diğer kont-
rol cihazları ile haberleşerek ihtiyaç 
duyulan verilerin Eagleye HQM® 
sistemimize aktarılmasını sağladık. 
Nihayetinde bu ürün aynı zamanda 
global sahadan veri toplayan özel 
yazılım çözümü haline geldi.  
Eagleye ETR® yazılımı, şirketimizin 
kurulduğu ilk günden beri en önemli 
hedeflerinden biri olan SCADA 
Designer yazılımının da temelle-
rini oluşturdu. Kurulduğu günden 
beri Ar-Ge’ye önem veren ve birçok 
projeyi Türkiye’de ilk gerçekleştiren 
bir firma olarak, merkezimizi 2014 
yılında Marmara Teknokent Tekno-
loji Geliştirme Bölgesi’ne taşıdık. 
Teknokent’e taşındıktan sonra 
yaptığımız ilk Ar-Ge projesi kaynak 
öncesi ve sonrası gerilim giderme 

için kullanılan portatif ısıl işlem 
makinası tasarlamak oldu.  
81-132 kW arasında değişen güç-
lerde yurt dışından ithal edilen bu 
makinaları Ar-Ge merkezimizde ge-
liştirerek, 2015 yılı itibarıyla Eagleye 
PHT®’yi kullanıcılarımıza sunduk.
2016 yılından itibaren, yurt dışı fuar 
katılımlarımız sırasında yapılan 
görüşmeler neticesinde Avrupa, 
ABD ve Çin merkezli firmalar ile 
iş birliğimiz başladı. Bu vesile ile 
Uzak Doğu’ya da ilk yazılım ihraca-
tımızı gerçekleştirmiş olduk. Gerek 
Eagleye ETR® programından, 
gerekse yıllar içinde birçok firma-

nın yazılımları ile yapmış olduğu-
muz çalışmalardan edindiğimiz 
bilgi ve tecrübeler ile nihayet 2019 
yılında Eagleye RSD® yazılımımızı 
tamamlayarak test kullanımlarını 
başlattık.

Eagleye RSD® ürününüzü 
detaylandırabilir misiniz?
Runtime SCADA Designer kelime-
lerinin baş harflerini verdiğimiz 
ürünümüz, Eagleye RSD®, Ar-Ge 
merkezimizde geliştirdiğimiz stan-
dart bir SCADA yazılımıdır.  
Eagleye RSD®’ı, yıllardır pek çok 
projede kullandığımız ve farklı 

MELTEM DAĞDEVİREN LALE 
Ticari Direktör

GÖKHAN LALE 
Genel Müdür

EAGLEYE RSD®’Yİ YILLARDIR EDİNDİĞİMİZ 
TECRÜBELER İLE HARMANLADIĞIMIZ, KULLANIMI 
OLDUKÇA KOLAY VE ÖZEL FONKSİYONLAR İÇEREN 

BİR PROGRAM OLARAK ÖZETLEYEBİLİRİZ.
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markalara ait yazılımlardan edin-
diğimiz tecrübeler ile harmanladı-
ğımız, kullanımı oldukça kolay bir 
yazılım olarak özetleyebiliriz. Bu 
yazılım, Redundant, Server/Client, 
Web Server gibi opsiyonlarıyla 
farklı ihtiyaçlara çözümler sunabil-
mektedir.

3E Endüstriyel Mühendislik,  
Eagleye RSD® ile müşterilerine nasıl 
bir avantaj sunuyor?
Eagleye RSD®’yi geliştirirken 
hedeflerimizden biri de çok basit, 
kullanımı kolay ama aynı zamanda 
da birçok fonksiyonu barındıran bir 
çözüm sunabilmek idi. Kullanıcıla-
rın ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş 
ve diğer hiçbir SCADA yazılımında 
bulunmayan özel fonksiyonları 
yazılımımıza entegre ettik. Bu, aynı 
zamanda şu anda mevcut olma-
sa bile gelebilecek özel taleplere 
cevap vererek, farklı özel fonk-
siyonları da yazılımıza entegre 
edebileceğimizin bir göstergesi 
niteliğini taşıyor. Gelişmiş bir 
SCADA programında aradığınız 
bütün özellikleri bulabileceğiniz 
Eagleye RSD® yazılımımız, kullanı-
cıların proje sürelerine ve bütçeleri-
ne olumlu katkı sağlayacak. 

Bu çözümler içinde makine 
sektörüne yönelik uygulamalarınızı 
ve mümkünse başarı hikayesine 
dönüşmüş bir projenizi anlatır 
mısınız? 
2019 ve 2020 yıllarında yurt içi ve 
yurt dışı olmak üzere 100’ün üze-
rinde farklı projede Eagleye RSD® 
yazılımını kullanıp başarı ile test 
ettik. Bu süreçte yaptığımız farklı 
çalışmalara birçok örnek verebiliriz. 
Bunlardan biri örneğin, endüstriyel 
fırın imalatında Avrupa’nın önde 
gelen bir makina imalatçısının 
yangın test fırınları için fonksiyonel 
reçete tanımlama özelliğini yazılı-
mımıza entegre etmemizdi. Farklı 

bir sektörde boru bükme maki-
nası imalatı yapan bir üretici için 
3 boyutlu grafik simülasyonunun 
entegrasyonunu gerçekleştirdik. Şu 
anda da 2 farklı firma için Gcode ve 
robotik kodlamaların entegrasyonu 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

SCADA’nın Endüstri 4.0 bağlamında 
öneminden bahseder misiniz?
Dijital dönüşümün gerekliliğinin 
farkında olan makine üreticileri ya 
da otomasyon firmaları için SCA-
DA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme 
Sistemleri) kullanımı artık neredey-
se zorunluluk haline geldi. Geçmiş 
yıllarda, genel olarak havacılık ve 
otomotiv sanayisinde önemli olan 
bu süreç, günümüzde diğer sek-
törlerde de bir ihtiyaç olarak önem 
arz ediyor. Özellikle Endüstri 4.0’ın 
yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte 
sahadan üretim verilerinin toplan-
ması ve bunların değerlendirilerek 
raporlandırılmasının önemi üzerine 
çok daha büyük bir farkındalık söz 
konusu. SCADA yazılımları hem 
makinalarınızın uzaktan kontrol 
edilmesini hem de topladığınız veri-
ler ile geçmişe ve geleceğe yönelik 
değerlendirme yapmanızı sağla-
maktadır.

İleriye dönük hedefleriniz hakkında 
bilgi verir misiniz?
Yerli ve milli yazılımımızla, makina 
imalatçıları ve otomasyon firmala-
rının çözüm ortağı olmayı ve tüm 
dünyaya bu yazılımızı ulaştırmayı 
hedefliyoruz.

FARKLI BİR SEKTÖRDE BORU BÜKME MAKİNASI İMALATI YAPAN 
BİR ÜRETİCİ İÇİN DE 3 BOYUTLU GRAFİK SİMÜLASYONUNUN 

ENTEGRASYONUNU GERÇEKLEŞTİRDİK. ŞU ANDA DA 2 
FARKLI FİRMA İÇİN GCODE VE ROBOTİK KODLAMALARIN 

ENTEGRASYONU İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ.



The Visualization and Control of Your Process and System

Eagleye Runtime Scada Designer
makes you Better&Faster

- Vacuum Furnaces
- Nitriding Furnaces (Kn&Kc&Ko)
- Autoclaves
- Atmosphere Controlled Furnaces
- Fire Testing Furnaces
- … much more

T +90 850 840 00 33 
F +90 216 290 54 92 

info@3eendustriyel.com.tr
www.3eendustriyel.com.tr

SPECIAL TOOLS (GCODE, PIPE BENDING ETC.) - UNLIMITED SCREEN DESIGNER - EVENT & TIME SCRIPT - 
ALARM MANAGEMENT - USER MANAGEMENT - SMS & E-MAIL NOTIFICATIONS - WEB SERVER - 

REPORT DESIGNER - RECEIPE MANAGEMENT ... MORE

KEEP UNDER CONTROL
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BÖHLER, 50 ÜLKEDE ÇELİKTE 
KALİTENİN NABZINI TUTUYOR
Nes!llerd!r çel!k sektöründe elde ett!ğ! başarılarla kal!ten!n d!ğer adı olan Böhler, her zaman 
daha !y!ye ulaşma arzusuyla faal!yetler!n! sürdürüyor. 

Türkiye’deki başarısında sınırları 
aşarak bugün 50 ülkede faaliyet 
gösteren bir firma, Böhler. Aldığı 

her projeyi hakkıyla gerçekleştiren 
başarılı firma, müşterilerine sunduğu 
yenilikçi ve akıllı çözümlerle rekabet 
avantajı sağlıyor. 
Böhler Satış ve Pazarlama Direktörü 
Can Tulgarer, firma hakkında kısaca 
bilgi verirken, çok önemli bir noktaya 
değiniyor: Daha iyi olma yolunda ka-
zanılan motivasyon ve dinamizm.
“Bugün Böhler, Türkiye’de 50 yılı aşkın 
süredir faaliyetini sürdürmektedir. Ka-
liteli takım çeliği, yüksek hız çeliği ve 
özel çelikler Böhler markasıyla adeta 
eş anlamlı hale gelmiştir. Dolayısıyla 
da “teknik” olarak içeriği güçlü, bu ka-
dar tanınmış bir markadan beklentiler 
de bir o kadar yüksek durumdadır. Bu 
sorumluluk bizi işimizi daha iyi yapma 
yolunda dinamik tutmaktadır.”

50 ülkede süregelen başarı
Böhler, ülke sınırlarını aşarak, dün-
yaya adını duyurmayı başarmış 
sektörün köklü firmaları arasında yer 
alıyor. Can Tulgarer, Böhler’in dünya 
çapındaki bu başarısını şu sözlerle di-
le getiriyor: “Firmamız dünya üzerinde 
50 ülkede faaliyet göstermektedir. Bu 
da bize elbette global oyuncular ile 
yapılmış çalışmaları ve oldukça geniş 
bir database ulaşma imkanı sağlıyor. 
Bizim bugün ilk kez karşılaştığımız 
sorunlar daha önce çözülmüş ve çö-
zümü ile birlikte karşımıza çıkabiliyor. 
Yıllar içerisinde edindiğimiz know-
how’ı müşterilerimiz ile buluşturabi-
liyoruz.”
Günlük ihtiyaçlarımıza ait üretilen her 
türlü ürün ve üretim alanında kulla-
nılan Böhler çeliklerine pek çok farklı 
sektörde ihtiyaç duyuluyor. Tulgarer, 
Böhler çeliklerinin kullanım alanlarını 

şu şekilde açıklıyor: “Böhler çelikleri, 
günlük ihtiyaçlarımıza ait üretilen her 
türlü ürün ve üretim alanında kullanıl-
maktadır. Örneğin bunlardan sadece 
birkaçı; kesici takım sanayi, bıçak sa-
nayisi, yüksek basınç döküm parça-
ları, plastik kalıp üretimi, gıda sanayi, 
kesme, bükme ve delme gibi işlemle-
ridir. Bunu alanlar dışında döküm
ve özel malzemelerin üretiminde,
havacılık sanayi, türbin üretimi, enerji 
kazanımı, tıbbi ürünler ve medikal 
sektörü, cam endüstrisi, petrol ve 
doğalgaz endüstrisinde de kilit rolleri 
üstlenmektedir.”

 Böhler’in geniş üretim gamı şöyle:
• Takım Çelikleri 
• Sıcak İş takım çelikleri
• Soğuk İş takım çelikleri

• Plastik Kalıp Çelikleri
• HSS - Yüksek Hız Çelikleri
• Toz Metalürjik Malzemeler
• Özel Çelikler
• Paslanmaz Çelikler
• Valf Çelikleri
• Cam Endüstrisi için paslanmaz çe-
likler
•Havacılık Endüstrisi için özel çelikler
• Petrol ve doğalgaz Endüstrisi için 
özel çelikler
• İnconel alaşımları
• Sac ve Plakalar
Böhler markası, şirket kültürün kendi-
sine ve çalışanına yerleştirdiği bilinçle 
müşterisine sadece malzeme satan 
bir şirket olmak yerine kendileri ile çö-
züm ortağı olmayı tercih ediyor. Farklı 
sektörlerin beklentilerini yerli ve ya-
bancı uzman ekibi ile birlikte çözüme 

Can TULGARER
Böhler Satış ve Pazarlama D"rektörü 
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kavuşturuyor. Müşterisini dinleyen, 
anlamaya çalışan kısacası müşteri 
odaklı olmayı merkezine yerleştiren 
bir yapıya sahip olan Böhler, edindiği 
bu prensibin olumlu yansımalarını da 
müşterilerinin geri bildirimleri ile her 
geçen gün daha da görüyor. 

Çözüm ortağı olunan Kırpart 
firmasının Böhler hakkındaki 
yorumları:
Bu çözüm ortağı tanımına Böhler’in 
en uygun partnerlerinden biri olan 
ve AL Enjeksiyon alanında ürettiği 
parçalar ile kendi alanın Türkiye’de 
ve dünyada önemli aktörlerinden 
olan Kırpart firmasının Dökümhane 
Müdürü Kemal Atamay’ın görüşleri ve 
değerlendirmeleri ise şöyle:
“Kırpart, Avrupa’daki otomotiv sek-
törünün ihtiyacı olan kaliteli ve uygun 

maliyetli alüminyum enjeksiyon 
döküm komponentlerin üretiminde 
çözüm ortağı konumundadır.
Çok hızlı gelişen ve rekabetin dina-
miklerinin her gün daha zorlayıcı hale 
geldiği bu sektörde, üretimin kalbinde 
bulunan kalıbın dizaynı ve özellikle 
uygun çelik seçimi projenin akibetin-
de belirleyici olmaktadır. Firma bün-
yesinde yapılan çalışmalar sürecinde 
pek çok markadan çelik ve bu çeliklere 
farklı ısıl işlemler, yüzey kaplamaları 
denenmiştir.
Çözüm ortağımız Böhler ile yürütülen 
çalışmalarda, parça geometrileri ve 
kalıp dizaynları incelenerek sürekli 
iyileştirme kapsamında en uygun 
çelikler ve ısıl işlemler kararlaştırıl-
maktadır. Bu çalışmalar sayesinde or-
talama 25 bin baskı olan ilk bakım pe-
riyodumuz 50 bin baskıya ulaşmış ve 

akabinde kalıba garanti edilen ömrü 
boyunca uygulanan bakım faaliyetleri 
de %50 oranında iyileştirilmiştir.
Kalıp çalışma koşullarına uygun ola-
rak seçilen, yüksek performanslı bu 
çelikler sayesinde, çelik yüzeylerinde 
oluşan aşınma, yapışma, çatlak ve 
kopmaların erken dönemde oluşumu 
tamamen ortadan kaldırılmıştır. Böy-
lece, parça yüzeyinde oluşan keskin 
ve sivri yapılı kusurlar oluşmamış, bu 
hatalara işçilik harcanmamış ve çelik 
bakımı için duruşlar/masraflar oluş-
mamıştır.
Duruşların azaltılması ile OEE ra-
kamlarında iyileşme elde edilmiş, 
termal iletkenliği yüksek çeliklerin 
seçimi ile çevrim süreleri kısaltılmış; 
böylece yeni projeler için yatırıma 
gerek kalmaksızın kapasite yaratıl-
mıştır.”

20K Baskı sonrası termal çatlaklar ve kopmalar neden"yle 
bakım yapılmak zorunda kaldığımız 1.2343 ESR çel"k.

Yolluk g"r"ş" karşısında kalan bölgede 1000 baskı sonrası 
yapışma ve aşınma problem" yaşanmaktaydı. (1,2343 
ESR ve farklı yüzey kaplamaları)

BÖHLER W360 ISOBLOCK "le 40K baskı sonrası aşınma ve 
yapışma problem"ne rastlanmamıştır. (W360 ISOBLOCK)

50K Baskı sonrası üret"me devam eden  BÖHLER W350 
ISOBLOCK.

B Ö H L E R - M A K A L E
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GROUPE ATLANTIC İLE SARVİON’DAN 
KAZANDIRAN İŞ BİRLİĞİ
Bu sayımızda mevcut enerj!ler! sürdürüleb!l!r refaha dönüştürmek m!syonu !le uzun yıllardır 
faal!yette bulunan Groupe Atlant!c f!rmasının Sarv!on !le yaptığı !ş b!rl!ğ!n! d!nled!k. F!rmanın 
başarılı yönet!c!s! Endüstr!yelleşme Müdürü Ar!f Şah!n; !çtenl!kle !k! f!rma arasında !mza atılan 
projey! ve projen!n kazanımlarını anlattı. 

1968 yılında Fransa’da kurulan 
Groupe Atlantic, bugün sahip 
olduğu değerleri ve markaları 

ile havlupan sektörünün öncü fir-
malarından biri. Çevre dostu yüksek 
performanslı ürünler geliştiren ba-
şarılı firmanın Endüstriyelleşme Mü-
dürü Arif Şahin, sorularımızı içten-
likle cevapladı. Dünya çapında 9 bin 
400 çalışanıyla 28 farklı endüstriyel 
bölgede 38 tesisiyle birçok alanda 
üretim yapan firmanın Sarvion ile 
gerçekleştirdiği iş birliği takdire şa-
yan. Dev firma, Sarvion’un moderni-
zasyonunu gerçekleştirdiği Havlu-
pan brazing fırını ile pek çok kazanım 
elde etmiş. Şahin’in röportajımızın 
sonunda bir de Sarvion yetkililerine 
mesajı oldu. Kendisine röportajımız 
aracılığıyla bir kez daha teşekkür 
ediyoruz. Keyifli okumalar!

Havlupan sektörünün öncü 
firmalarından biri olan Groupe 
Atlantic ve üretimi ile ilgili kısaca 
bilgi alabilir miyiz?
Groupe Atlantic, 1968 yılında Pierre 
Lamoure ve Paul Radat tarafından 
La Roche Sur Yon- Fransa’da ısıtma 
cihazları üretmek üzere kuruldu. 
Bugün dünya çapında 9 bin 400 çalı-
şanıyla 28 farklı endüstriyel bölgede 
38 tesisiyle kombi kazan, ısı pom-
pası, ısıtıcı cihazlar, havalandırma 
cihazları ve klimalar başta olmak 
üzere birçok alanda üretim yapmak-
tadır. Misyonumuz, mevcut enerjileri 
sürdürülebilir refaha dönüştürmek. 
Bunu yaparken de herkes tarafından 
erişilebilir olmasını sağlamaktır. 
Termal konfor çözümlerini sunarken 
çevre  dostu ve verimli olması önemli 

kriterlerimiz arasında yer alıyor. 
Groupe Atlantic,  İzmir’in Torbalı il-
çesinde 2008 yılında havlu radyatör 
üretimine başladı. Ardından 2020 
yılında Ege Serbest Bölgesi’ne taşın-
ma işlemini tamamladı ve şu anda 
faaliyetlerine tamamen yeni tesisin-
de devam ediyor.

Sarvion’un modernizasyonunu 
gerçekleştirdiği Havlupan brazing 
fırınının sizler için önemi nedir? 
Bu modernizasyona neden ihtiyaç 
duydunuz?
Brazing fırınlar, havlupan borula-
rının kaynağını en estetik biçimde 
sağladığı için grup hedefleriyle 
örtüşüyor ve  bizim prosesimiz için 
çok kilit bir rol oynuyor. Bu moderni-
zasyon, elimizdeki makinenin daha 
verimli çalışmasını ve çalışma öm-

rünün uzamasını sağlamak adına 
önemliydi.

Sarvion ile yürüttüğünüz 
modernizasyon projesinin genel 
ilerleyişi ve süreç ile ilgili bir 
değerlendirme yapabilir misiniz?
Bu proje çerçevesinde yenileme iş-
lemleri Torbalı’daki eski tesisimizde 
başladı. Böylece Sarvion ekibine de 
rahat ve geniş bir çalışma ortamı sağ-
landı. İlgili fırının tuğlasından tesisa-
tına kadar fonksiyonel tüm parçaları 
yenilendi. Soğuk test işlemi başarıl-
dıktan sonra fırını yeni tesisimize taşı-
dık ve plan dâhilinde denemeleri ger-
çekleştirerek seri üretime başladık.

Peki, modernizasyon sonucunda 
işletme açısından kazanımlar neler 
oldu? Proje ile ilgili beklentileriniz 
karşılandı mı?
Yüzde 100 çalışır durumda 1 brazing 
fırınımız daha oldu. Çalışma ömrü 
uzatıldı ve otomasyon sistemi ça-
ğımıza uyum sağlayacak versiyona 
dönüştürüldü. Bu da proses birimine, 
müdahale kolaylığı ve yapılan de-
ğişikliği daha kolay takip edebilme 
yetisi kazandırdı.

Son olarak Sarvion ile ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?
Sarvion firmasının projenin doğduğu 
andan itibaren sonuçlanmasına ka-
dar geçen sürede yaptığı iş birliği çok 
memnun ediciydi. Yapılan bilgi pay-
laşımları tedarikçi tarafını da müşteri 
tarafını da geliştirdi. En önemlisi, 
değişen planlarımıza uyum sağla-
yan, esneyebilen bir çözüm ortağı 
kazanmış olduk. 

Arif ŞAHİN 
Groupe Atlantic Endüstriyelleşme Müdürü
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ISITMA VE İKLİMLENDİRMEDE 
TÜRKİYE’NİN GURURU: DEMİRDÖKÜM
Isıtma, su ısıtma ve iklimlendirme sektörlerinde faaliyet gösteren DemirDöküm, ülkemize 
sunduğu ilklerle başarılarını perçinliyor. 1954 yılında başlayan başarı serüvenini bugün, 
yaygın yetkili satıcı, yetkili servis ve satış noktası ağı ile sektörünün lider konumunda 
sürdüren DemirDöküm, Türk sanayisinin gelişmesine de önemli katkılar sunuyor.

DemirDöküm İş Hazırlama ve 
Üretim Prosesleri Geliştirme 
Yöneticisi Ahmet Zafer Şenol 

ile Sistem Teknik ile sağlanan iş 
birliği ve Covid-19 sürecinde hayata 
geçirilen şirket stratejileri üzerine 
bir röportaj gerçekleştirdik. İyi oku-
malar dileriz.

Öncelikle sizi kısaca okuyucularımıza 
tanıtmak isteriz. Firmanız hakkında 
kısaca bilgi alabilir miyiz?
1954 yılında kurulan Türk DemirDö-
küm firması 66 yıldır ısıtma-soğutma 
sektöründe faaliyetlerine devam 
etmektedir. 2007 yılında Vaillant 
Group bünyesine katılmıştır. Üretim 

tesislerimiz Bozüyük’te, genel merke-
zimiz ise İstanbul’da bulunmaktadır. 
Group merkezimiz ise Almanya’nın 
Remscheid kentindedir. Ben de 11 
yıldır Vaillant Group bünyesinde ça-
lışmaktayım ve son 5 yıldır Endüstri 
Mühendisliği departmanında görev 
yapmaktayım.

Ahmet Zafer ŞENOL
İş Hazırlama ve Üret"m  
Prosesler" Gel"şt"rme Yönet"c"s"
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Sistem Teknik ile olan iş 
birliğinizden bahseder misiniz? 
Hangi ürün ve hizmetlerinden 
yararlanıyorsunuz?
Bozüyük tesislerimizde kombi-
şofben ürünlerimizin en önemli 
komponentlerinden biri olan 
eşanjörleri kendimiz tasarlayıp 
üretmekteyiz. Sistem Teknik ile iş 
birliğimiz de eşanjör kaynak pro-
sesinde ihtiyaç duyduğumuz tünel 
fırın ürünüyle başladı ve bugüne 
kadar verimli bir şekilde devam etti. 
Dileriz ki bu anlamlı iş birliğini uzun 
yıllar sürdürerek çalışmalarımızı 
güçlendiririz.

Sistem Teknik’in ürettiği fırınlar 
ısıtma, su ısıtma ve iklimlendirme 
sektörlerinde faaliyet gösteren 
birçok firma tarafından kullanılıyor. 
Sizin şofben eşanjörleri üretiminde 
kullandığınızı görüyoruz. Bu 
anlamda Sistem Teknik’in 
verimliliğinize ne gibi katkısı oldu?

Burada ürün ve üretim verimliliği bi-
zim için çok önemliydi. Sistem Tek-
nik ile birlikte fırınımızı tasarlarken 
bu iki kriteri dikkate aldık. Devreye 
aldığımız tarihten itibaren kalite 
oranları, hurda miktarı, enerji tüke-
timi ve üretim verimliliğimizi takip 
ediyoruz, iyileşmeleri gözlemliyoruz.  

Şofben eşanjörleri üretiminde tercih 
ettiğiniz endüstriyel fırınlar için 
teknik olarak dikkat ettiğiniz kriterler 
nelerdir?
30 yıla yakın süredir eşanjör üretiyo-
ruz ve oldukça hakim olduğumuz bir 
proses. Fırınımızı yenilerken Sistem 
Teknik firmasının bize sunduğu yeni 
teknolojik imkanları ve proses verim-
liliğini artıracak önerileri seçimimiz-
de önemli bir rol oynadı. Eşanjörlere 
ve fırınlara hakim bu iki firmanın iş 
birliğinden güzel sonuçlar elde ettik. 

Covid-19 salgını sürecinde birçok 
firmanın üretim stratejilerinde köklü 
değişiklikler görüldü. Siz bu süreçte 
nasıl bir strateji benimsediniz? 
Sizin de belirttiğiniz gibi, Covid-
19’un etkilerini hemen hemen her 
sektörde gözlemliyoruz. Global 

Demir Döküm olarak fırınlarının tasarlanma 
sürecinde ürün ve üretim verimliliği olmak 
üzere iki kriteri esas aldıklarını belirten 
Şenol, yapılan iş birliğinde Sistem Teknik’in 
sunduğu yeni teknolojik imkanları ve proses 
verimliliğini artıracak önerilerinin önemli bir 
rol oynadığını belirtiyor. 

bir firma olan Vaillant Group da bu 
süreci çok yakından takip ederek, 
şeffaf ve etkili bir şekilde grup siner-
jini kullanarak yönetiyor. Gerek yerel 
kararların gerekse grubun aldığı 
ortak kararların olumlu sonuçla-
rını alıyoruz. DemirDöküm olarak 
ülkemizin de içinde bulunduğu bu 
zor süreçte bile ekonomimize olan 
katkılarımıza hız kesmeden devam 
ediyoruz.

Son olarak, Covid-19 nedeniyle 
geçtiğimiz bu zorlu sürecin etkilerini 
geride bırakma umuduyla gelecek yıl 
hedeflerinizden bahseder misiniz?
Sürecin tüm zorluklarını dikkatli bir 
şekilde takip edip her türlü şarta 
karşı kendimizi hazırlıyoruz. 2021 
yılında da hedeflerimizi bu doğrul-
tuda belirliyoruz.
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Bir firma düşünün ki ele aldığı her çalışmada mükemmeliğin sınırlarını zorlasın, hem 
Türkiye sanayisinin kalkınmasına güçlü bir katkı sağlasın, hem de tüm bu gelişimi çevreye 
duyarlı bir yapı inşa ederek sürdürebilsin. İşte o firmanın adı; kalıp sektörünün öncü 
firmalarından VULCAN KALIP METAL GELİŞİM Ltd.

Malzeme ve ısıl işlem teknolo-
jilerinde adını altın harflerle 
yazdıran Vulcan Kalıp Metal 

Gelişim firması, Sistem Teknik’in yerli 
olarak ilk ürettiği vakum sertleştirme 
fırınının ilk kullanıcıları arasında yer 
alıyor. Vulcan KMG, Sistem Teknik 
ile 2003 yılından bu yana süren bu 
değerli iş birliği ile birçok proses, ya-
zılım ve çözümde verimlilik yakalıyor. 
Vulcan KMG Metalurji Mühendisi  
Enis Men ile yaptığımız keyifli röpor-
tajımızda, başarılı firmanın dünü ve 
bugününü konuştuk; Sistem Teknik 
ile yürütülen iş birliğine dair önemli 
bilgiler edindik. İyi okumalar dileriz.

Kalıp sektörünün öncü firmalarından 
biri olan Vulcan Kalıp Metal 
Gelişim'in üretimi ile ilgili kısaca 
bilgi alabilir miyiz?
Firmamız Vulcan KMG Ltd. 2008 
yılında Korkmaz Çelik Ticareti ve 
Sanayi A.Ş.’nin Ege bölge bayisi 
olarak Manisa’da kurulmuştur. 
Kalıpçılık sektörüne yönelik olarak 
yüksek nitelikli takım çeliği ve mü-
hendislik malzemelerin satışı ve ısıl 
işlemlerini yapmak amacı ile faaliyet 
göstermektedir. İşimiz doğrudan 
kalıp imalatı olmamasına karşın iş 
ortaklarımız olan kalıpçılarla birlikte 
çalışmaktayız. Malzeme ve ısıl işlem 

teknolojilerinde, kalıp malzemeleri-
nin çalışma sürecinde karşılaşabile-
ceği hasarlar ve analizleri, daha ve-
rimli üretim için performans artırıcı 
metotlar üzerine yoğunlaşmaktayız. 
Dolayısı ile kalıp sektörü ile paralel 
projelerde onları destekleyerek yol 
almaktayız.
Bu işe temel bakışımız; kalıpları 
ucuza mal etmek yerine çok daha 
geniş bir vizyonda “kalıptan elde 
edilecek birim parçanın maliyetini 
düşürebilecek” malzeme ve ısıl işlem 
teknolojilerin kullanımının çok daha 
efektif bir katma değer oluşturduğu-
na inanıyoruz.

ÇEVREYE DUYARLI YAPISIYLA 
TAKDİR TOPLUYOR

KALIP SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ AKTÖRLERİNDEN VULCAN KMG, 

En"s MEN 
VULCAN KMG Ltd. Metalurj" Mühend"s"

Ş"rket Ortağı
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Dünya genelinde kalıpçılık sektö-
rü 85 milyar Euro’nun üzerinde bir 
pazar payına sahiptir. Bu sektör 
Türkiye’de günden güne sahip ol-
duğu pazar payı dilimini artırarak 
güçlü temeller üzerinde ilerlemekte. 
Buna paralel olarak Korkmaz Çelik 
firmasının kurucusu ve çok değerli 
büyüğümüz Mehmet Ganiyusufoğlu 
“Kusurlu ısıl işlem, en iyi kalite çeliği 
bozar. En iyi ısıl işlem bile kalitesiz bir 
çeliğe fazla bir değer kazandıramaz” 
söylemi ile malzeme ve ısıl işlem tek-
nolojilerinin her zaman çok önemli 
bir payda olduğu bilincindeyiz.

Sistem Teknik ile yollarınız nasıl 
kesişti? Vakum fırını tercih etme 
fikri nasıl oluştu?
Sistem Teknik firmasının Türkiye’de 
birçok ilke imza atması gibi ısıl işlem 
teknolojilerinde ve özellikle vakum 
ısıl işlem fırınlarında gösterdiği geli-
şimin sanayimiz açısından da muaz-
zam önemli olduğunu düşünürüm. 
2003 yılında Sistem Teknik’in yerli 
olarak ilk ürettiği vakum sertleştirme 
fırını Türk sanayisi için atılmış önem-
li bir adımdı. O yıllarda başlayan bir 
projenin ilk kullanıcılarından biri 
oldum. O güne değin yurt dışından 
gelen, işletme ve bakım maliyetleri 
çok yüksek olan vakum fırınların yerli 
olarak yapılıyor olması beraberinde 
kalıpçılık sektörüne de yüksek kalite 
ile ısıl işlem sunmanın ciddi avantaj-
larını doğurmuştu. 
Kalıp çeliklerinin vakum fırınlarda ısıl 
işlem görmesi sonucu daha kararlı 
metalografik yapıları ortaya çıkarır-
ken beraberinde daha düşük defor-
masyon ve çok daha yüksek yüzey 
kalitelerini getirmişti.
Isıl işlemin tarihi o dönemler için 
teorisi pek de bilinmemesine kar-
şın pratiği sanayi devriminden çok 
daha öncelere dayanıyor ve uygu-
lanıyordu. Örnek vermek gerekirse, 
demircilerin kılıçları sağlamlaş-
tırmak için dövdükten sonra suya 
batırarak ani soğutması basit bir 
ısıl işlemdir.
Ülkemizde ise sanayileşmeyle bir-
likte 1950’li yıllarda teknik olarak 
uygulanmaya başlanmış beraberin-

de ısıl işlem teorileri de geliştirilerek 
anlaşılmıştır. Isıl işlem teorilerinin 
en önemli noktaları; sıcaklık, zaman 
ve atmosferin eş zamanlı kontrolü 
ile uygun şartların oluşturulması ve 
yönetilmesi ile sağlanmaktadır. 
Vakum fırınlarda bahsettiğimiz bu 
işlem parametreleri son derece has-
sas olarak kontrol edilebilmektedir. 
Sonuç olarak yapılan işlem kalite-
sinin yüksek, operatör faktöründen 
bağımsız, tekrarlanabilir ve gelişti-
rilebilir olmasını sağlamaktadır. Bu 
sebeplerden dolayı ısıl işlem tesi-
simizde vakum fırınları kullanmayı 
tercih ediyoruz.

Vakum fırınları ısıl işlem sektöründe 
oldukça yaygın şekilde kullanılıyor. 
Siz de üretiminizde vakum fırınlarını 
kullanan bir firma olarak üretim 
ortamınızda vakum fırını ile birlikte 
nelerin değiştiğini açıklar mısınız? 
Bir defa bu soruyu yanıtlamak için 
diğer ısıl işlem yöntemleri ile kı-
yaslamalı olarak yaklaşmak çok 
daha doğru olacaktır. Bahsettiğimiz 
biçimde ısıl işlem sıcaklık, zaman 

ve atmosferin fonksiyonları olarak 
değerlendirilmeli. Diğer yandan 
günümüzde enerji ve çevre bilinci 
çok önemlidir. Özellikle sanayinin 
çevreye etkisi hepimizin üzerinde 
durması gereken çok önemli bir 
konu. Isıl işlem için gerekli sıcaklık 
koşulunun sağlanmasında tüketilen 
enerji, beraberinde atmosferdeki 
karbon salınımı açısından her daim 
kontrol edilmesi gereken bir faktörü 
doğuruyor. 
Bu ısıyı elde ederken yönetebildiği-
miz ya da yönetemediğimiz çok fazla 
parametre var. Vakum fırınlarda bu 
ısı, ilgili iş parçasının gerektirdiği ka-
dar enerji tüketimine yol açmakta ve 
kirliliğe neden olan herhangi bir baca 
gazı oluşturmadan, yüksek verimli-
likte sağlanmaktadır. 
Firmamız bu konuda çevreye son de-
rece duyarlıdır. Birkaç ay öncesinde 
Korkmaz Çelik A.Ş. önemli bir yatırı-
mı tamamlayarak, Türkiye’de ilk defa, 
ısıl işlem tesisimizi güneş enerjisi 
panelleri ile elektrik enerjisi elde ede-
rek kullanmaktayız. Şu an fabrikamız 
çatısı 1.500m2 yüksek verimlilikte 

Bizler açısından Sistem Teknik’in en önemli 
avantajları çalışma sürecimizde kesintisiz 
hizmet sağlamamızı desteklemesi, güçlü ve 
deneyimli bir teknik kadroya sahip olması, 
hızlı çözüme ulaşabildiğimiz bir servis ağı 
sağlaması ve yedek parça konusunda her 
zaman ürettiği fırın ve sistemlere destek 
vermesi tercih sebebimizdir.
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güneş enerjisi panelleri ile donatıl-
mış olup tükettiğimiz enerjinin büyük 
bir kısmını güneşten sağlamaktayız.
Tabii ki yüksek sıcaklık ortamlarında 
çalışmak çalışan sağlığı açısından 
da son derece önemli olup çok farklı 
çalışma zorluklarını da beraberinde 
getirmektedir. Oysa vakum fırınla-
rın çalışma ortamında bu sıcaklık 
dışarıdan algılanmamakta, hem ısı 
verimliliği sağlarken diğer taraftan 
çalışma güvenliğini de çok daha 
yüksek oranda tutmaktadır. Böyle-
likle vakum fırınlar hem çevre hem de 
çalışanlar açısından işletme dostu 
teknolojileri de beraberinde sun-
maktadır.
Bir diğer önemli husus ise yine çev-
resel kirliliğe neden olan ve birçoğu-
nun geri dönüşümü pek de mümkün 
olmayan ısıl işlem sonucu oluşan 
tehlikeli atıklar (soğutma yağları ya 
da kimyasal tuzlar vb.) vakum fırın-
larda oluşmamaktadır.
Bu ve bunun gibi birçok parametreyi 
bir araya getirdiğimizde elde ettiği-
miz sonuç çok daha temiz ve sağlıklı 
bir çalışma ortamı doğurmakta, yap-

tığımızın işin inovasyonu için bizleri 
motive etmektedir.

Bu bağlamda Sistem Teknik’ten 
aldığınız hizmetin firmanızın 
işleyişindeki önemini sizden 
dinlemek isteriz.
Firmamızın çok önem verdiği ko-
nulardan biri de yapacağımız ya-
tırımlarda yerli üreticilerin tercih 
edilmesidir. Bunu hem yerli üreticiyle 
birlikte yol alıp büyümek hem de üre-
tim araçlarımızdaki gelişimi birlikte 
yaşamak ve geliştirmek adına çok 
önemsiyoruz. Bu sebeple kendi ko-
nusunda uzmanlaşan yerli üreticiler 
ile çalışmak bizler açısından çok da-
ha verimli olmakta. 
Sistem Teknik ile 2003 yılında başla-
yan yolculuğumuz bizleri bu konuda 
haklı çıkartmıştır. Türkiye’de yapı-
lan ilk yerli vakum fırından bugün 
kullanılan ve dünya standartları ile 
rekabet edebilir sahip olduğumuz 
ısıl işlem tesisimiz ya da dünyanın 
çok başka bir köşesinde bile yurt dışı 
ziyaretlerimiz sırasında ST logosu ile 
çalışan bir endüstriyel fırın gördüğü-

müzde bizleri gururlandırmaktadır. 
Yaşadığımız deneyimler sonucu ra-
kip sanayi fırınları üreten tesislerden 
teklif bile almayı düşünmedik.
Bu anlamda birlikte geliştirdiğimiz 
birçok proses ve ihtiyaç duyduğu-
muz yazılım ve çözümleri kendimize 
bir partner olarak gördüğümüz Sis-
tem Teknik ile çözmek işimiz adına 
keyif verici bir sürece dönüşmekte.  

Ar-Ge yatırımlarınız ve 
çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir 
miyiz?
İşimiz sürekli gelişen teknolojik pa-
rametrelere bağlı olarak yenilenen 
malzeme kaliteleri ve uygulamalar 
ile baş döndürücü bir hızla ilerlemek-
te. Dolayısı ile hizmet sunduğumuz 
firmalara sadece bir ürünü satmak 
değil, sattığınız üründen sorumlu-
luklarımızın devam ettiğini bilerek 
ve iş ortağı olarak gördüğümüz 
müşterilerimiz ile bizlerde beklenti-
lerimizi yükseltmekteyiz. Bu sebeple 
ısıl işlem proseslerimizde Korkmaz 
Çelik’in Türkiye distribütörlüğünü 
yaptığı Japon HITACHI METALS ile 
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kapsamlı çalışmalar yürütmekteyiz. 
Firmamız geniş olanaklı bir metalog-
rafi laboratuvarına sahiptir. Mühen-
dislik ekibimizle birlikte çelik mal-
zemeler ve ısıl işlemleri ile ilgili hem 
ısıl işlem süreçlerimizi geliştirecek 
prosesler hem de müşterilerimizin 
ihtiyaçları doğrultusunda yürüttüğü-
müz analiz ve deneysel çalışmaları 
gerçekleştirmekteyiz.
Halen devam etmekte bulunan 
üniversite – sanayi iş birlikteliği-
miz bu anlamda bizler için de Türk 
sanayisi açısından da büyük önem 
taşımaktadır. Diğer taraftan inşallah 
önümüzdeki günlerde Sistem Teknik 
firmasıyla birlikte yeni nesil vakum 
fırınlarda ihtiyaçlarımızı analiz edip 
tasarlayarak yatırımlarımıza devam 
etmek arzusundayız.

Covid-19 süreci ve yeni 
normalde nasıl bir firma stratejisi 
benimsediniz?
Maalesef 2020 Mart ayından bu 
yana tüm dünyayı etkileyen süreç 
hepimize tesir etti. Küresel ölçekte 
bir pandemi tüm dünyayı etkilerken, 
organizasyonumuzu müşterilerimi-
zin iş modellerini merkeze yerleşti-
rerek stratejilerimizi geliştirdik. Krizi 
fırsata çevirmek yerine krizde part-
nerlerimiz ile zorlukları daha kolay 
aşmak ve birbirimize destek olarak 
minimum zararla süreci yönetme 
prensibini korumaya çalışıyoruz.

Bu anlamda somut aksiyonlar alarak 
rekabet ekseninde avantajlı konu-
mumuzu korumayı hedefledik. Bu 
süreç bizlere dijitalleşmenin stratejik 
planlarımızda üst sıralarda olması 
gerektiğini de gösterdi.  
Başta çalışanlarımız, tedarikçileri-
miz ve iş ortaklarımızın sağlığının te-
mel iş araçlarımızın üzerinde önemli 
olduğunu, bu süreçten en azami 
etkilenmesi adına tesisimizdeki tüm 
risk analizlerimizi güncelledik ve uy-
gulamaya aldık.
Diğer yandan çevremizdeki dinamik-
lerin değişimini de çok dikkatli olarak 
takip etmekte ve tahminlemeye 
çalışmaktayız. Ürün ve hizmet talep-
lerindeki değişim müşteri beklenti ve 
ihtiyaçlarının ciddi oranda farklılaş-
masına yol açmakta. Yeni normalde 
bu değişimlere adapte olmak ve 
sağlıklı bir gelecek için azami özeni 
göstermeye çalışmaktayız.

Son olarak Sistem Teknik ile ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?
İnanıyoruz ki Sistem Teknik ülke-
mize değer katan köklü kuruluşlar-
dan biridir. Çalışmaya başladığı-
mızdan bu yana mesleki anlamda 
birbirimize farklı alanlarda çok 
değer kattık. Bu sebep ile sanayi fı-
rınları konusunda destek arayışın-
da olan tüm sanayici dostlarımıza 
her zaman referans vererek tavsiye 
ettiğimiz bir marka.
Bizler açısından Sistem Teknik’in 
en önemli avantajları çalışma 
sürecimizde kesintisiz hizmet 
sağlamamızı desteklemesi, 
güçlü ve deneyimli bir teknik 
kadroya sahip olması, hızlı çözü-
me ulaşabildiğimiz bir servis ağı 
sağlaması ve yedek parça konu-
sunda her zaman ürettiği fırın ve 
sistemlere destek vermesi tercih 
sebebimizdir.

Korkmaz Çelik firmasının kurucusu ve çok 
değerli büyüğümüz Mehmet Ganiyusufoğlu 
“Kusurlu ısıl işlem, en iyi kalite çeliği bozar. 
En iyi ısıl işlem bile kalitesiz bir çeliğe fazla 
bir değer kazandıramaz” söylemi ile malzeme 
ve ısıl işlem teknolojilerinin her zaman çok 
önemli bir payda olduğu bilincindeyiz.
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TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA AÇILAN DEV 
ŞİRKET: ORAU ORHAN OTOMOTİV
Pandeminin olağanüstü koşullarına rağmen yatırımlarına devam eden bir firmayı konuk 
ediyoruz bu sayımızda. Sadece ülkemizin değil, dünyanın da önde gelen firmalarından 
biri olmayı başaran ORAU Orhan Otomotiv firması, yüksek teknoloji ürünleri ve müşteri 
memnuniyeti ile tüm takdirleri sonuna kadar hak ediyor. 

Dünyada 4 kıtada hizmet veren 
otomotiv sektörünün dev 
markalarından birini, ORAU 

Orhan Otomotiv firmasını misafir 
ediyoruz bu sayımızda. Küresel 
standartlarda tasarım, geliştirme ve 
üretim hizmeti veren başarılı firma 
hakkında merak edilenleri ORAU 
Metal Üretim Müdürü Gürkan Mus-
tafa Özgür ve ORAU Metal Bakım 
Sorumlusu Tutku Öz anlattı. Ver-
dikleri hizmetlerde her bir detayı en 
ince ayrıntısına kadar hesaplayan ve 
bugün müşteri memnuniyetini en üst 
seviyede tutan firmanın Sistem Tek-
nik ile iş birliği de takdire şayan. Son 
olarak röportajımızın sonunda ORAU 
firmasının yeni yıl hedeflerini ve iyi 
dileklerini de okuyacaksınız. İsterse-
niz şimdi sözü kendilerine bırakalım 
ve sektörün en iyi firmasının hikâyesi 
ile Sistem Teknik imzası ile gerçekle-
şen verimlilik sürecini birinci ağızdan 
dinleyelim. 

Otomotiv sektöründe faaliyet 
gösteren sektörün öncü firmalarından 
birisiniz. ORAU Orhan Otomotiv 
firmasını kısaca anlatır mısınız?
Otomotiv sektöründe vites, esnek 
kumanda telleri, metal ve yay üretim 
faaliyetlerinde bulunan ORAU Orhan 
Otomotiv, 20.000 metrekareye ula-
şan kapalı üretim alanı ve 1.100 çalı-
şanı ile Türkiye’de sektörde öncü fir-
malardandır. Ürünleri ile Avrupa oto-
motiv piyasasında önemli bir pazar 
payını elinde tutan ORAU, dünyada 4 
kıtadaki müşterilerine küresel stan-
dartlarda tasarım, geliştirme ve üre-
tim hizmeti sunmaktadır. Avrupa’da 
üretilen her 5 manuel vitesli araçtan 

1’inde manuel vites mekanizmaları, 
her 4 araçtan 1’inde kaput ve yakıt 
telleri, her 8 araçtan 1’inde egzoz 
braketleri ve her 6 araçtan 1’inde 
yağ seviye çubuğu ORAU tarafından 
üretilmektedir. Sahip olduğu güçlü 
altyapı ve sektör güveni ile dünyanın 
önde gelen otomotiv üreticileri ile 
güçlü bir iş birliği içerisinde ortaklı-
ğını sürdüren ORAU, müşteri mem-
nuniyetine verdiği önem ile ürünlerini 
ve üretim kalitesini devamlı geliş-
tirmektedir. Her bir detayı teknoloji, 
tecrübe ve özenle tasarlanan ORAU 
kalitesini keşfetmek için bize ulaşa-
bilirsiniz. 

Sistem Teknik ile iş birliğiniz ve 
çalışmalarınız ne zaman başladı?
ORAU Metal olarak, Sistem Teknik 
ile iş birliğimiz 2013-2014 yıllarında 
başladı.

Sistem Teknik’ten almış 
olduğunuz “Elektrik Isıtmalı 
Koruyucu Gaz Atmosferli Sert 
Lehim Fırını” sizin ihtiyacınıza 
özel tasarlanmış. Fırının sizler 
için önemi nedir ve avantajlarından 
bahsedebilir misiniz?
Çoğu ürün iki veya daha fazla bir-
birinden farklı parçanın bir araya 
getirilmesi ile elde edilmektedir. Bu 

Gürkan Mustafa ÖZGÜR
Orau Metal – Üret"m Müdürü
Metalurj" ve Malzeme Mühend"s"
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parçalar birbirlerine mekanik olarak 
birleştirilebilecekleri gibi, kaynak, 
lehim ve brazing (Sert Lehim) me-
totları ile de birleştirilebilmektedir. 
Eski metal işçileri, klasik yöntemlerle 
birleştirilmesi imkânsız olan parça-
ların, birleşme bölgelerine ergimiş 
bir metalin doldurularak birleşmenin 
sağlanabileceğini belirtmişlerdir. 
Bu görüşün yaygınlaşması ile bir-
likte sert lehim üzerine çalışmalar 
arttırılmıştır. Sert lehim iki metalin 
bir üçüncü dolgu metalle birbirlerine 
birleştirilmesi metodudur. Birleş-
tirme prosesi, birbirine sıkı geçmiş 
ana iki metal ve bağlantı noktasına 
yerleştirilmiş ergime sıcaklığı ana 
metallerden daha düşük olan üçüncü 
dolgu metal sisteminin, dolgu me-
talinin ergime sıcaklığının üzerine 
çıkarılması ile gerçekleştirilir. Böyle-
ce dolgu metali ergiyecek ve kapiler 
etki ile ana malzemelerin bağlantı 
bölgesindeki boşluklara dolacaktır. 
Sert lehim endüstrinin birçok dalında 
oldukça yaygın olarak kullanılmak-
tadır. Farklı sert lehim metotları farklı 
kullanım alanları sağlamaktadır. Bra-
ze edilmiş bağlantılar, göreceli olarak 
daha güçlüdür, 
• Yüksek süneklik
• İki farklı malzemenin birleştirilmesi-
ne uygunluk 
• Döküm malzeme ile dövme malze-
menin birleştirebilmesi 
• Gözenekli parçaların birleştirilebil-
mesi 
• Yüzey gerilimi oluşturmaması
Bu yönüyle değerlendirdiğimizde;  
Renault; PSA ve Tofaş modellerine 
verdiğimiz yağ seviye ürünlerimizin; 
motor bağlantı bloklarının yağ seviye 
borusuna birleştirilmesinde; hem 
kalite; hem de verimlilik açısından 
Sistem Teknik firmasından almış 
olduğumuz; “Elektrik Isıtmalı Koruyu-
cu Gaz Atmosferli Sert Lehim Fırını” 
müşteri memnuniyeti açısından özel 
bir prosesimizdir.

Peki, bu tercihin size 
kazandırdıkları neler oldu?
Kullanmış olduğumuz bu proses ile 
göndermiş olduğumuz yağ seviye 
borularında hem yüksek kalite per-

TÜM ZORLUKLARA 
RAĞMEN BAŞARDIK!
“Aralık 2019 yılında, 2020 
yılına girişimizi kutlarken; 
kimse böyle bir yıl 
geçireceğimizi öngöremezdi. 
Hepimizi zorlayan bu yılın 
sonunda; önce hayatta 
kalmayı ve çalışanlarımızla 
birlikte işimizin sürekliliğini 
sağlamayı başardık. 2021 
yılına girerken; bir önceki 
yılın olumsuz izlerini ilk 
çeyrek içerisinde sileceğimizi 
ve sonraki çeyreklerde tekrar 
2019’da bıraktığımız büyüme 
trendimizi yakalayacağımızı, 
sürdürülebilir müşteri 
memnuniyeti ile beraber 
ORAU markamızı; siz değerli 
iş ortaklarımız ile daha ileriye 
taşıyacağımızı planlıyor 
ve öngörüyoruz. Bu vesile 
ile tüm dünya için sağlık 
ve huzur dolu; iş ve sağlık 
kaygısı olmaksızın özgürce 
çalışıp, insanların özgürce 
gezip eğlenebildikleri; 
çocukların eğitim ve gelecek 
kaygısı taşımadığı bir yıl 
olmasını; ORAU ailesi olarak 
temenni ediyoruz.”

formansı hem de rekabetçi proses 
sürelerimiz ile dünya üzerindeki bir-
çok rakip firmaya göre yeni ürünlerin 
firmamıza kazandırılması konusunda 
ciddi avantajlar sağlamış bulunmak-
tayız.

Hızlı ve zamanında servis desteği 
Sistem Teknik’ten

Fırınlarda ne tür işlemler 
yapıyorsunuz?
Sistem Teknik fırınlarında sadece sert 
lehim prosesi yapmaktayız. 

Son olarak Sistem Teknik ile ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?
Hızlı ve zamanında servis desteği, her 
daim ulaşılabilir ve çözüm odaklı yak-
laşımlarından ötürü öncelikle firmam 
adına kendilerine teşekkürlerimi ilet-
mek isterim. Alanında uzman, özellik-
le fırın prosesinin çok çeşitli türleri ile 
müşteri özel isteklerini cevaplayarak 
arkasında durabilen bir firmayı; uzun 
yıllar boyunca yüksek müşteri mem-
nuniyetiyle yürütmenin gerçekten zor 
olduğunu düşünmekle beraber tüm 
yönetimi ve tüm çalışanları ayrı ayrı 
kutlarım. Sistem Teknik bizim için bir 
tedarikçi olmaktan öte; bir partner ve 
bir çözüm ortağıdır. Tekrardan ken-
dilerine teşekkür ediyor; işbirlikçi ve 
çözüm odaklı yaklaşım ile uzun yıllar 
çalışmayı umut ettiğimizi belirtmek 
istiyorum. 

M ÜŞT E R İ  D E N E Y İM L E R İ
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“ZAMANLA YARIŞIYORUZ,
DURMA LÜKSÜMÜZ YOK”
Kartal Bombe firmasının Fabrika Müdürü Halil Kartal’dan başarılı firmayı ve Sistem Teknik 
ile yapılan işbirliğini dinledik. Zamanla yarıştıklarını ve hep en mükemmeli hedeflediklerini 
söyleyen Kartal’ın sözlerine lütfen dikkat. Çünkü bu röportajımız aynı zamanda satır 
aralarında başarılı olmanın sırlarını da veriyor. 

Yepyeni bir yıl bizleri bekliyor. 
Yeni heyecanların, yeni yatı-
rımların ve yepyeni projelerin 

start alacağı bu yeni yılda durma-
yan ve en zor şartlarda dahi azimle 
çok çalışarak kazanan firmaların 
yükseleceği bir yıl olacak. İşte bu fir-
malardan biri Türk sanayisine 1945 
yılından bugüne kadar hizmet veren 
Kartal Bombe. Metal şekillendirme 
alanında uzman olan başarılı fir-
manın Fabrika Müdürü Halil Kartal, 
“Zamanla yarışıyoruz, durma lük-
sümüz yok” diyor ve ekliyor: “Pan-
demiden sonra herkesi yeni fırsatlar 
bekliyor olacak” Röportajımızda 
ayrıca Sistem Teknik firması ile ya-
pılan işbirliğine de değinen Kartal; 

“Yerli ve milli adımların hız kazan-
dığı imalatlar görmekteyiz. İşte o 
imalatların görünmez kahramanla-
rından biri Sistem Teknik firmasıdır” 
diyerek açıklamalarda bulundu. 
Röportajımızın satır aralarında ise 
başarılı olmak isteyen okurlarımıza 
ipuçları var. 

Ağır sanayi sektörünün öncü 
firmalarından biri olan Kartal 
Bombe Sanayi (KBS) ve üretimi ile 
ilgili kısaca bilgi alabilir miyiz? 
1945 yılında temelleri atılmış olan 
Kartal Bombe, bugün metal şekil-
lendirme alanında uzmanlaşmış 
kurumsal ve küresel bir kuruluştur. 
Bombe imalatı başlıca işimiz olmak-

la beraber anahtar teslim küre tank 
imalatı ve basınçlı ekipman imalatı 
gibi proje bazlı üretimler yapıyoruz. 
Dilovası OSB ve Dilovası İmes OSB 
olmak üzere 2 farklı lokasyonda üre-
timlerimizi gerçekleştiriyoruz. 

Peki, Sistem Teknik ile işbirliğiniz 
ve çalışmalarınız ne zaman 
başladı? 
Sahip olduğumuz araba tabanlı ısıl 
işlem fırının imalatını 2006 yılında 
Sistem Teknik firması yaptı. İş birli-
ğimiz o tarihlerde başladı. Bahsetti-
ğim o fırın bugün halen Türkiye’deki 
en büyük fırınlardan biri. 17 metre 
boyunda, 7 metre genişliğinde ve 7 
metre yüksekliğinde olduğunu söy-

Hal"l KARTAL
Kartal Bombe Sanay" 
Fabr"ka Müdürü 
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leyebilirim. Bunun haricinde iki fir-
ma sahibinin Kocaeli Sanayi Odası 
başta olmak üzere çeşitli alanlarda 
ülkemiz sanayisi için zaman har-
cadığını ayrıca belirtmek istiyorum. 
Mehmet Özdeşlik ve KBS Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kartal’ın 
dostlukları uzun yıllara dayanıyor. 
Bugün Sistem Teknik firması ile 
rolleri bir parça değiştirdik. Şu an 
onlar bizim müşterimiz, biz onların 
tedarikçisi olarak çalışıyoruz. Şunu 
özellikle belirtmek isterim ki, Sistem 
Teknik firması sahip olduğu kurum 
kültürü ve yaptığı imalatlar ile ger-
çekten bu ülke için büyük bir değer.

Sistem Teknik’ten almış olduğunuz 
fırın sizin ihtiyaçlarınıza özel 
tasarlanmış, büyük ölçülere sahip 
ve fabrika dışında açık havada 
çalışıyor. Fırının sizin için önemini 
ve avantajlarını anlatabilir misiniz?
 Biz kendi imal ettiğimiz ürünlere ısıl 
işlem uyguladığımız gibi müşterile-
rimizin ürünlerine de ısıl işlem uygu-
layabilmekteyiz. Bahsettiğimiz bu 
fırın sadece KBS için değil, diğer bir-
çok firma için de önem arz etmek-
tedir. Bu nedenle durma lüksümüz 
yok. Fırınımızın 100 ton kapasiteli 
olması bizim için çok büyük avantaj 
oluşturuyor. Bunun haricinde gaz 
sarfiyatı ve konstrüksiyonun sağ-
lam olması da çok önemli unsur-
lardan. Diğer taraftan bir fırının açık 
alanda olmasından dolayı sürekli 
ısınıp soğuması problem oluştura-
bilecek etkenlerdendi. Fakat biz bu 
tarz sorunları çok şükür yaşamadık.

“Sistem Teknik, alanında kendini 
ispatlamış global bir aktör”

Bu tercihin size kazandırdıkları 
neler oldu? 
Bizim için her şeyden önemlisi üre-
timin durmaması. Bunun aksinin 
izahını müşterilere yapma lüksü-
müz yok. Zamanla yarıştığımız bir 
dönemde makinelerimizin de bize 
ayak uydurması lazım. Bu tercih 
bize bunu kazandırdı diyebilirim. 
Her marka model üründe hatalar ya 
da iyi yanlar olabilir. Fakat önemli 

ispatlamış markaları kullanmak 
müşteriler açısından size olumlu 
dönüş olarak geri gelebiliyor. Bugün 
Sistem Teknik markası alanında 
kendini ispatlamış global bir aktör. 

Fırınlarınızda ne tür işlemler 
yapıyorsunuz? 
Biz fırınımızı çok büyük bir oranda 
gerilim giderme tavlaması yapmak 
üzere kullanıyoruz. Bunun haricinde 
yeniden kristalleştirme, küresel-
leştirme tavı ve normalizasyon için 
kullanabiliyoruz. Aslında fırının 
çalışabildiği parametreler içerisin-
de müşteri talebini ve uluslararası 
standartların gereksinimlerini kar-
şılamaya çalışıyoruz. 

Son olarak Sistem Teknik ile ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 
Sistem Teknik firmasını yaptığı 
projelerden dolayı öncellikle tebrik 
etmek istiyorum. Bugün yerli ve milli 
adımların hız kazandığı imalatlar 
görmekteyiz. İşte o imalatların 
görünmez kahramanlarından biri 
Sistem Teknik firmasıdır. Örneğin 
beraber gerçekleştirdiğimiz bir di-
ğer proje TEI firmasına yapılan bir 
projeydi. Bugün Roketsan firmasına 
yapılacak olan bir projemiz daha 
var. Yukarıda da belirttiğim gibi 
kendileri bir kültürü olan ve bu ülkeyi 
küresel pazarda temsil eden alanın-
da güzel bir örnek. 

“2021’DE 
HERKESİ YENİ 
FIRSATLAR 
BEKLİYOR”
Kartal Bombe Fabrika 
Müdürü Halil Kartal, 
2021 yılına dair öngörü 
ve beklentilerini şu 
sözlerle anlattı: “Öncelikle 
pandeminin bir an önce 
bitmesini temenni ediyoruz. 
Bizlere ekonomik boyutlar bir 
yana insani olarak zor günler 
yaşattı. 2020 yılı pandemiye 
rağmen satış rakamları 
açısından bizim için olumuz 
geçti diyemeyiz. Fakat zaman 
zaman moral olarak bir 
önceki yıllara oranla düşüş 
yaşadık. Pandemi şartlarının 
minimum ilkbahar belki yaza 
kadar uzayacağı görülüyor. 
Pandemiden sonra ise herkesi 
yeni alışkanlıklar ve yeni 
fırsatlar bekliyor olacak.”

olan bir bütün olarak görevini tam 
yapması. Bizim fırınımız bu anlam-
da bizleri yaklaşık 14 yıldır mutlu 
ediyor. Ayrıca bilinen ve kendini 
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KİM KORKAR HAİN KAÇAKTAN?
En hassas bölgelerdek! kaçakları b!le helyum dedektörler! !le tesp!t edeb!leceğ!n!z! b!l!yor 
muydunuz? Bu yüzden bu yazımızın başlığını “K!m korkar ha!n kaçaktan?” koymaktan kend!m!z! 
alamadık ve s!zler !ç!n ana hatları !le üç t!p helyum dedektörünü markaj altına aldık. 

Vakum sistemlerinde sistemin 
toplam basıncını etkileyen 
birkaç başlık bulunmakta. 

Bunlar, geçirgenlik, sanal kaçaklar, 
gerçek kaçaklar, gaz salınımları, geri 
buharlaşma ve pompalama hızları ile 
tasarım ölçüleri vb olarak ifade edil-
mektedir. Sisteme ait toplam kaçak-
lar gerçek, sanal, gaz salınımları top-
lamı toplam pompalama hızına oranı 
ile sistem performansı hakkında net 
bilgiler alınabilir. Vakum sistemle-
rindeki genel performans iyileştir-

melerinden bazıları kaçak testleri ile 
yapılmaktadır. Helyum dedektörleri 
tam bu aşamada çok işimize yara-
yan bazı avantajlar sunuyor.   
Helyum dedektörleri aslen bir kütle 
spektrometresi olup sadece helyu-
ma duyarlıdırlar. Bu sebep ile çok 
hassas ölçümler alabilen ve bu sa-
yede en hassas bölgelerdeki kaçak-
ları bile bize gösteren bir cihaz olarak 
ifade edilmektedirler. 
Aslında işin sırrı “Her şey sızdırır” 
mottosudur. Önemli olan kabul 

değerlerimizdir. Çünkü bir helyum 
dedektörü ile neredeyse 30 bin yılda 
1 cc helyum sızıntısını bile ölçüm-
leyebiliriz. Ancak bu bir beyaz eşya 
üreticisi için aşırı hassas bir değer 
olacak ve maliyetlerini çok artıra-
caktır. Fakat bir kalp pili üreticisi için 
aynı şeyi söylemek insan sağlığını 
doğrudan olumsuz etkileyeceğinden 
imkânsızdır.
Agilent ürün yelpazesinde bulunan 
ana hatları ile üç tip helyum dedektö-
rü vardır.
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1- Portable Helium Detector – 

PHD-4 seyyar kullanıma müsaade 
eden bataryalı yapısı ve dünyanın 
en hassas koklama metodu ile test 
yapabilen bir cihazdır. Bazı yer altı 
depolarının ve borulama hatlarında 
oluşan kaçakların yerlerini tespit için 
çok sıklıkla kullanılır. Metrelerce hat-
ta kilometrelerce yer altı hattınızın 
olduğunu ve bu hattın neresinde bir 
sızıntının olduğunu bulmak bu cihaz 
için işten bile sayılmaz. Akülü olması 
dolayısı ile dilediğiniz açık arazi-
de çalışabilirsiniz. 4 saate kadar 
kesintisiz çalışmanızı sağlayacak 
olan bataryası uzun ömürlüdür ve 
yeniden şarj edilebilir. Hassasiye-
tinin ise sniffer mod ile ulaşılabilen 
en üst nokta ile sınırlandırılabilmiş 
olmasının bir sebebi var: e-6 mbar 
seviyesine vakumlanmış ve sızdır-
mazlığı sağlanmış bir kamarada 
ikame edilmiş olan iyon pompaları. 
Bu kamara özel bir filtreleme ile 400 
dereceye kadar ısıtıldığında sadece 
helyumun geçiş yapabileceği bir filt-
reden geçen helyum doğrudan iyon 
pompasına ulaşır ve akım çekmesini 
sağlar. Akım miktarı ise ne kadar hel-
yuma maruz kaldığını ölçer ve mikta-
rını ekranda PPM, mbarl/s, atmcc/s, 
Pam3/s ya da gr/yıl cinsinden kaçak 
miktarını ölçer.
Eşit basınç prensibiyle çalışan re-
aktörlerde, yakıt depolarında, sıvı 
depolarında, hidrolik hatlarda, çok 
kritik öneme haiz hidrolik ya da pnö-
matik aksamların testlerinde çok 
hızlı bir şekilde sonuç alınabilecek 
bir cihazdır. 

2- C15 Komponent halinde helyum 

dedektörü.

Bazı testler metrolojik olarak öl-
çümleme yapılması gereken ve 
alınan sonuçlara göre ürünün sevk 
edilmesini ya da geri dönüşüme 
veya iyileştirme prosedürlerine tabi 
tutulması gerektiğine karar veril-
mesini gerektirir.  Bu tür ölçümler 
atmosferik koşulların ölçüm hassa-
siyetini etkilemeyeceği bir sistem ile 
yapılabilir. Bu da tam olarak helyum 
kullanımı ile mümkündür.  Helyum 
gazı doğada serbest halde çok az 

bulunur 5 ppm, inert olması sebebi 
ile tepkimeye girmemektedir. İnsan 
sağlığına ve doğaya zararı yoktur, 
bilinen en küçük molekül boyutuna 
sahip inert gazdır. Bütün bu özel-
likleri ile bu gaz test yöntemlerinin 
kullanımı da son derece güvenlidir. 
Yapılan testler ortam sıcaklığından 
ve ortamın nem miktarından etki-
lenmezler. C15 gerekli sistemlerle 
akuple edildiğinde günde yüzlerce 
motor bloku, alüminyum jant, klima 
kompresörü, airbag ünitesi, yakıt 
deposu, fren borusu ve benzer ürü-
nü sızdırmazlık testi yapıp onay ve-

rebilir ve ürünlerimizi güvenle sevk 
edebiliriz.

3- HLD Programlanabilir Dedektör

Bu tip bir dedektörünüz var ise nerede 
ise hiç sorununuz yok demektir. Cihaz 
ilave aksesuarları ile birlikte çok farklı 
uygulama seçenekleri sunmaktadır. 
Üstelik farklı uygulamalar için uzun 
uzun program yapmanıza da gerek 
kalmadan. Hassas, dayanıklı ve kul-
lanımı kolaydır. Altı farklı kullanım 
modu ile dilediğiniz uygulamayı hızlı-
ca yapabilirsiniz ve çok hızlı sonuçlar 
alabilirsiniz.

Çok fonks"yonlu Kaçak Dedektörü

Taşınab"l"r Sn"ffer
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a- Out side – in (Bölge tespiti için)

Bu metodla yapılacak testlerde kamara 
vakumlanırken dedektör bir hortum yardımı ile 
vakum hattına bağlanır. Cihaz çalıştırılır, elimizde 
bulunan helyum sprey hortumu ile taramalarımıza 
başlayabiliriz. Bu esnada cihazımızın grafik ya da 
değer göstermesini seçebiliriz.

b- Out side – in (Ölçüm için)

Bu metodla ürün konsantrasyonu belirli helyum 
ortamına yerleştirilir ve teste başlanır. Ürün içine 
nereden olduğu belli olmamakla birlikte belli 
miktarda helyum ulaşır ise bu miktar ölçümlenir ve 
kaçak miktarı tespit edilir.

c- Inside-out (ölçüm için) 

Bu metodla ürün helyum ile doldurulur, sonrasında 
boş bir kamara içerisine yerleştirilir. Kamara 
dedektör ile taranarak ne kadar helyuma 
rastlanıldığına bakılır. Bu değer ile ürüne ait sızdırma 
miktarı tespit edilmiş olur. 

d- Inside-out (bölge tespiti için) 

Sızıntıların yerini tam olarak belirlemek (ancak 
ölçmek değil) toplam sızıntı, parçanın olası 
potansiyel sızıntı yerleri girişine bağlı bir Sniffer 
Probe kullanılarak taranır.

e- Inside-out Accumulation 

Bu yöntem, sızıntıları hem bulabilir hem de ölçebilir. 
Bir tür başlık, bir kapağı saracak şekilde yerleştirilir, 
potansiyel sızıntı yeri izin vermek için belirli bir süre 
tanımlanır. Parçada kaçak var ise kapalı alandaki 
helyum konsantrasyonu artacaktır. Sızıntı detektörü 
bu hacimlere valfler ile bağlıdır tek tek sıra ile ya da 
hepsi bir defada ölçümlenebilir.



ULVAC (ULtimate in VACuum) 1952’de kurulduğundan bu yana kendisini vakum işleme teknolojisinin 
ilerlemesine adamıştır. ULVAC, vakum tekniklerinin ve teknolojisinin endüstriyel uygulamaları için 

ekipmanlar ve malzemeler tasarlayan, üreten ve pazarlayan uluslararası bir şirkettir. ULVAC ürünleri 
arasında kuru tip vakum pompaları, mekanik güçlendirici pompalar, difüzyon pompaları, yüksek 
vakum valfleri, gaz analizörleri, sızıntı dedektörleri ve yüzey profili ölçüm sistemleri bulunmaktadır.

Gaz Analizörleri Kullanım Amaçları
Patlayıcı ve yangın tehlikesi olan endüstrilerde, yanıcı ve zararlı gazların emisyonlarının izlenmesi ve 
kontrolü için kullanılır.

Qulee Temel Gaz Analizörü
“Qulee” (“KLEE” olarak telaffuz edilir), ULVAC’ın artık gaz analizi için en son modelidir. Çeşitli üretim 
hatlarındaki tesis mühendislerinden alınan geri bildirimler, yeni ürün tasarımına dahil edilerek son 
derece geliştirilmiştir. Vakumlu evaporatör ve çeşitli tipteki vakumlu fırınların sistem kontrolü için en 
uygun sonuca ulaşılmıştır.

Vakum Karbürizasyon Fırını Qulee Avantajları
• Sistem sızıntı kontrolü sağlar.
• Sistem performansının stabilitesini ve tekrarlanabilirliğini garanti eder.
• Karbürleme esnasındaki oksijen konsantrasyonunu yönetir.
• Ürünlerin yüzey parlaklığını güven altına alır.
• Etkili karbürizasyon süresini tespit eder ve süreyi optimize eder.
• Isınma süresinin uzunluğu dolayısı ile metal bozulmalarını 

engeller.
• Karbürasyon işlemi sonunu tespit eder.
• Proses gazı tüketimini en aza indirir. (C

2
H

2
)

• Sistemde kalan yabancı gazların tespitini yapar.
• Sistemde oluşan H

2
O ve Hidrokarbonların 

miktarlarını tespit eder.

Ürün ve fiyat bilgisi için hemen iletişime geçin!
+90 216 606 40 67 • info@torrvac.com

www.torrvac.com

＊Process monitoring
＊Check a carburize level

Load lock 
chamber

Carburizing 
chamber

Oil cooling (pool)

Add the acetylene gas 
to be around1kPa.
And after to repeat 
several times the 
exhaust and addition.

Add  
C2H2

Vakum Karbürizasyon Süreci

QULEE GAZ ANALİZÖRÜ
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KARTAL BOMBE SANAYİ KBS 
YILLARIN ÖĞRETİLERİYLE YENİLİKÇİ 
TEKNOLOJİSİNİ BİRLEŞTİRİYOR
Furnace News’in bu sayısında köklü bir tarihe sahip olarak, çalışmalarında bugününü 
geçmiş değer ve kazanımlarıyla aydınlatarak yeni teknoloji ile harmanlayan Kartal Bombe 
Sanayi’yi konuk ediyoruz. 

Kartal Bombe Sanayi Fabrika 
Müdürü Halil Kartal firma 
bünyesinde yapılan çalışmalar 

hakkında bilgi vererek şu açıklama-
da bulunuyor: “Kartal Bombe Sanayi 
(KBS) olarak 1945 yılından bugüne, 
başta basınçlı kaplar olmak üzere 
bombe ve şekillendirilmiş parçalara 
ihtiyaç duyulan her alanda var olduk. 
Bugün Türkiye’ nin hemen her kö-
şesinde bir ürünün şekillendirilmesi 
ihtiyacında sahip olduğumuz kapa-
site ve tecrübe ile KBS markası bilinir, 
tavsiye edilir.”
Firma olarak bugüne kadar müşteri 
beklentilerini her zaman ön planda 
tuttuklarını belirten Kartal, müşteri-
nin istekleri doğrultusunda bugünkü 
KBS olduklarının altını çizerek “Yeri 
geldi yeni makine aldık, yeri geldi 
ürün yelpazemizde olmamasına 
rağmen müşterilerimiz talep ediyor 
diye farklı iş kollarında imalat yap-
tık. Bunlardan bir tanesi İçdaş Çelik 
firmasının bir projesi için yaptığımız 
imalat oldu. Bu imalatı elips şeklinde 
bir bombe olarak düşünebilirsiniz fa-
kat kalınlığı 40 mm olan, bir taraftan 
çapı 8680 mm diğer taraftan 10234 
mm olan devasa bir bombeden bah-
sediyorum. Tabi bu imalatı tek bir 
parçadan imal etmek imkânsız. Biz, 
çok parçalı imalat olarak adlandır-
dığımız yöntemle bu bombeyi imal 
ettik. Yalnız burada bugüne kadar 
sektörde yapılmayanı yaparak, hem 
süreden ciddi bir tasarruf ettik hem 
de ürün kalitesinde ciddi bir artış 
sağladık. Bizden önce yapılan ima-
latlarda bombenin kenarlarına gelen 
dilimler, kendi içinde de dilimlere 

ayrılarak montajı yapılıyordu, biz 
burada farklı bir yol izledik. Sahip 
olduğumuz imkanlarla o bölgeyi tek 

seferde presleyecek bir yöntem ge-
liştirerek bugüne kadar yapılmayanı 
yaptık. Neticesinde başta İçdaş Çelik 
yetkilileri olmak üzere herkes çok 
memnun kaldıklarını dile getirerek 
bizleri mutlu ettiler” açıklamasında 
bulunuyor.
Türk sanayisine sağladıkları kat-
kılarından dolayı büyük bir övgüyü 
hak eden KBS’nin bu başarıyı sür-
düreceklerine olan inancımızın tam 
olduğunu belirtirken, Halil Kartal’ın 
şu sözlerine yer vermekten mutluluk 
duyuyoruz: “Biz KBS olarak yaptı-
ğımız her işte adımızı ortaya koyu-
yoruz ve bunu yaparken kimseye 
mahcup olmamak adına elimizdeki 
bütün imkanları kullanıyoruz. Bugün 
Türkiye’de sıcak baskı ile 200 mili-
metreleri şekillendirebiliyor, 2600 
mm çapında bir bombeyi sıcak ola-
rak tek parça halinde basabiliyoruz. 
Bize güvenen bütün müşterilerimize 
teşekkür ediyoruz. 

Hal"l KARTAL
Kartal Bombe Sanay" Fabr"ka Müdürü 



Bombe
Profil, Boru, Silindir Büküm

Isıl İşlem
Tank Aksesuarı

Basınçlı Ekipmanlar
Fabrika	: Dilovası O.S.B. 4.Kısım Ceyhan Cad. No: 25 Gebze-Kocaeli/TÜRKİYE
Şube	 : Çerkeşli O.S.B. Mah. Imes 1. Cad No: 5 Dilovası-Kocaeli/TÜRKİYE
Telefon	: +90 262 724 92 92  l  Faks: +90 262 724 82 50  l   Web:	www.kartalbombe.com.tr  l   Mail:	info@kartalbombe.com.tr



PROTEK TEKNİK ELEKTRİK TİC.SAN.LTD.ŞTİ.

BİZİ TAKİP EDİN...







40 YILLIK TECRÜBE İLE
BAĞLANTI ELEMANLARI SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE 

KATKI SAĞLAMAYA VE YATIRIM YAPARAK KALKINMA 
PRENSİBİYLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ.

2020 yılında İstanbul’da tamamlanan 12 bin m2 , yine İstanbul’da devam eden 16 bin m2 ve  
İzmir’de başlanan 18 bin m2 olmak üzere 

Toplamda 46 bin m2 alanda 10.000.000 S yatırım.

Alipaşa Mah. Hurşit Sk. No: 5 Silivri / İSTANBUL
Telefon: +90 212 875 17 20 - +90 212 875 17 21  -  Faks: +90 212 875 05 13
E-posta: ceylan@ceylanmakina.com.tr  -  www.ceylanmakina.com.tr

29 Ekim Mah. 10001 Sk. No:42/A Menemen / İZMİR
Tel: 0232 833 4005 (pbx) Faks: 0212 833 4004
Email: izmirtesis@cinkosan.com  -  www.cinkosan.com

İkitelli OSB Galvanoteknik San. Sit. İş Merkezi Kat:7 Başakşehir-İSTANBUL
0212 549 16 21 (pbx) Faks: 0212 549 13 97  
E-posta: info@cinkosan.com  -  www.cinkosan.com

Dağyaka Mah. Büyük Saray Toplu Küme Evleri No:49 Kahramankazan / ANKARA
Tel: +90 312 502 50 01 Faks: +90 312 502 50 10
E-posta: info@arsaskaplama  -  www.arsaskaplama.com

Birlik San. Sitesi 5. Cd. No: 25-27 Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 879 05 05  Faks: +90 (212) 879 03 71
E-posta: info@arsaskaplama  -  www.arsaskaplama.com

Koşuyolu Mah. Katip Salih Sk. No: 30-32/1 Kadıköy / İSTANBUL

CEYLAN MAKİNA MONTAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ÇİNKOSAN KAPLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. / İZMİR

ÇİNKOSAN YÜZEY KAPLAMA TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. / İSTANBUL ARSAŞ KAPLAMA SANAYİ MAMÜLLERİ PAZARLAMA A.Ş. / ANKARA

ARSAŞ SANAYİ MAMÜLLERİ PAZARLAMA A.Ş. / İSTANBULYANMAZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YILDA YILDA
ÜRETİM CİRO
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