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DÖKME DEMİRDE AŞILAMA 

AŞILAHA NEDİR? 
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1erde katılaşma 
tik karbür ya da 
lemek ve grafit 
ndİrmek amacıyla 
bazı malzemelerin 
da metale İlave 
ama denir. Aşıla-
mlktarlarda İlave 
ğmen malzeme yapı 
e etkileri büyük 
lama Önemli bir 

a aşılayıcılar; içeri— 
'den fazla silisyum ve 
ında çeşitli elementle

ri (Al, Ca, Ba, Zr, Sr» Tİ, Ca) 
içeren malzemelerdir. 

Bu ve benzeri İlaveler silis
yum esaslı aşılayıcılarda fflaxİ— 
mum etkinin sağlanması, diğer 
bir deyişle bunların sıvı metal
deki çözünmüş oksijen İla yap
tıkları bir takım oxİtlerİn 
(CaO, BaO, ZrO vb. gibİ) birer 
nüve vazifesi görmesi için yapı
lır. 
AŞILAMANIN GÖREVİ; 
Dökme demir. Gri (grafitli yapı) 
ve Beyaz (karbUrlü yapı) demir 
olmak üzere İki tipte katılaşa-
bilir. (Şekil 1) 
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ŞEKİL 1: DÖKME DEMİR İÇİN DEHİR-KARBON "ÇİFT" DENGE DİYAGRAMI 

Katılaşmanın grİ ya da beyaz mı 
olacağını tayin eden faktör aşırı 
soğuma miktarıdır. Aşırı soğuma, 
Ötektik bileşimdeki dökme demir 
eriyiğinin düştüğü min.sıcaklık 
olarak ifade edilebilir. Termal 
analiz diagramlarına baktığımız
da likldüs sıcaklığı İle solidüs 
sıcaklığı arasında eğrinin bir 
çukur çizdiğini görürüz. Bu 

çukurlaşma özelİlki 
yan veya aşılanmamı 
de çok daha bari 
çukurun en alt n 
soğumanın miktarını 
Bu alt nokta meta—s 
ma denge eğrisinin 
Ötektik sıcaklığı 
olur ise,beyaz katı 
gelir. 

e hızlı soğü-
ş sıvı metal-
zdir. İşte bu 
oktası, aşırı 
gösterir, 

tabii katılaş-
(Beyaz demir 

nın) altında 
laşma meydana 



ötektlk katılaşma sırasında İki 
önemli faktör aşırı-soğumaya etki 
eöer. Bunlar; çekirdekieşmenİn 
başlayabilmesi İçin gerekil ser
best enerji miktarı ve katılaşma 

sırasındaki soğuma hızıdır. Soğu
ma hızı ve çeklrdekleşme derece-
sinin dökme demirin katılaşma 
sırasındaki etkileri Şekil 2*de 
görülmektedir. 
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HIZLI SOĞUMA 

Yüksek Dûsûk 
Çekirdekleşme Çekirdek legme 
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YAVAŞ SOGUMA 
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ZAMAN 
ŞEKİL 2: SOĞUMA HIZININ VE ÇEKİRDEKLEŞME DERECEStNİN YAPIYA ETKİSÎ 

Düşük çeklrdekleşme seviyesi 
ve hızı soğuma özellikle İnce 
kesitlerde çil oluşmasını teşvik 
eder. 

Silis miktarının artması sta
bii ve metastabii katılaşma 
eğrileri arasındaki sıcaklık 
farklılığını artırır. Bu yüzden 
karbür oluşma İhtimali azalır. 
Krom'un tam ters etkisi vardır. 
Sıcaklık farklılığını azaltır ve 
karbür oluşumunu teşvik eder. 

Aşılamanın görevi, çekirdek
le leşme İçin gerekil serbest ener

ji miktarını azaltmak ve çekir
dek 1 eşmeyi kolaylaştırmaktır. 
Böylece sıvı metalin karbür 
ötektlk (metastabll) katılaşma 
sıcaklığının altına düşme riski 
azalmış olur. 

Bu oluşumu tabiattan bir Ör
nekle daha kolay anlaşılır bir 
şekilde şöyle İfade edebiliriz: 
O (sıfır) derecedeki suyun 
yüzeyine bir demir çubuk veya 
toplu İğne daldırıp suyu soğut
maya devam edersek, görürüz ki 
İlk buz kristalleri bu çubuğun 
veya İğnenin etrafında büyümeye 
başlar. Yani daldırılan cisim 
kristal oluşumu İçin bir başlan
gıç noktası vazifesini görmek
tedir. Katılaşmanın oluşumu İle 

İlgili çeşitli teoriler mevcut
tur. En çok kabul edilen teoriye 
göre, sıvı metalde kristal olu
şumu mikroskobik boyutlardaki 
metal-okslt tanecikleriyle sağ
lanır. Yani nüvelerin başlan
gıç noktaları metal İçinde da
ğılmış metal oksitlerdir. 

Grafit Ötektlk katılaşması 
küçük sayıda çeklrdekleşme İle 
oluşursa, her bir hücrenin 
büyümesi hızlıdır. 8u daha çok 
dallı, İnce aşırı soğumuş gra
fit oluşturur. Aynı eriyikte 
aşılamanın sonucu çok sayıda 
çeklrdekleşme olmuş İse, herblr 
hücrenin büyümesi azalır ve 
ASTM A tipi grafit oluşur. 

KGOD'de aşılamadan dolayı çe
kirdek sayısının fazlaşması 
aşırı soğumayı azaltır. Böyle
likle çil oluşmasıda azalır ve 
yapıdaki nodUl sayısı artar. 
AŞILAMANIN ETKİLERİ: 

Aşılamanın dökme demirlerdeki 
başlıca etkileri şunlardır, 
a- Gri dökme demirlerde: 
1- çili azaltmak ve grafit olu

şumunu teşvik etmek 
2- İnce grafit oluşumunu(D tlpİ) 

azaltmak 
3- Değişik kesitlerde düzenli ya

pılar oluşmasını teşvik etmek 
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4- Mukavemeti arttırmak 
5- Düşük karbon eşdeğerli yük

sek mukavemetli demirlerde 
çil oluşumundan arınmaya İm
kan vermek 

_b- KGDD için ; 
1- çil oluşumunu azaltmak böyle

likle sUnekliğl teşvik etmek. 
2- Genel niteliklerde iyileştir

me İle birlikte grafit nodul 
sayısını arttırmak. 

3- Maksimum mukavemet^süneklilik 
V9rBn tamamen küreselleşmiş 
grafit nodulleri oluşturmak. 

AŞILAMA YÖNTEMLERİ; 
Aşılama yöntemleri iki ania gruba 
ayırabiliriz. 
1— Pota aşılaması; Metal pota 

İçindeyken ya da potaya gi
rerken aşılama malzemesi 
İlave edilmesidir.. 

2- 6eç aşılama; Bu aşılama Iss, 
metal kalıba dökülürken ya da 
kalıp içindeyken aşılama 
malzemelerinin ilavesidir. 

1- POTA AŞILAMASI; 
Aşılayıcı ilavesinin maksimum 

etkisi» malzeme İçinde tamamen 
erimesine, karışmasına bağlı
dır. Bu bakımdan metal sıcaklı
ğının aşılayıcının hızla ve dü
zenli olarak karışması İçin ye
teri kadar yüksek olması gerekli 
dir.örneğin, erimemiş ferro-sl— 
lis parçaları, dökümün İşlene
cek yüzeyinde bulunursa, keeici 
takımların hızlı aşınmasına ne
den olur. 
Aşılayıcı metale İki şekilde 
İlave edilir; 
a) Aşılayıcı İlavesi fırından 

akan metale yapılır. Bu KGDD 
ye uygulanmaz çUnkU magnez
yum İlavesi aşılamadan önce 
yapılmaktadır. 

b) Potadan, potaya aktarma sı
rasında aşılayıcı İlavesi 
yapılır. (K.G.D-D*lerdeki uy
gulama) 

Gri dökme demir İçin çok kulla
nılan yöntem metal fırından 
akarken yapılandır. Akan metale 
aşılayıcıları serpmek, potanın 
dibine atmaktan daha çok tercih 
edilir. Çünkü pota dibine koyma, 
oksitleme ve cüruf İçinde kal
madan dolayı daha çok kayba ne
den olur. Bütün bu yöntemlerde 
aşılanacak metalin yüzeyinin te
miz ve cüruftan arınmış olması 

gerekmektedir. KGDD•de aşılama 
yapılacaksa magnezyum tretma-
nında oluşacak Ürünlerden arın
dırılmış olması gerekir. 
Aşılayıcının etkisini yitirmesi, 
metal dökümden Önce eğer beş 
dakikadan fazla tutulurca artar. 
Eğer döküm normal periyottan 
fazla sürede dökülUrse aşılayı
cının etkisinde değişiklikler 
olur. Bu sorunu yenmek İçin me
tal büyük potalardan küçük 
potalara dökülür ve küçük pota
lar dolarken aşılayıcı ilave 
edilir. Bu durumun imkansız 
olduğu durumlarda örneğin bü
yük parçaların dökümüne rgaç 
aşılama daha İyi sonuç verir. 

KGDD üretiminde aşılayıcının 
ilavesi magnezyum reaksiyonu 
tamamlandıktan sonra yapılır. 
Eğer metal magnezyum potasından 
başka potalara dökülüyorsa, 
uygulanacak yol oldukça basit
tir. Bu transfer sırasında aşı
layıcı İlave edilir. Ama mag
nezyum potasına aşılayıcı İlave 
edillyorea, İyi bir karışım İçin 
dikkatli olmak gerekir. Magnez
yumun tretmanından dolayı oluşa
cak cürufların da aşılamadan 
önce temizlenmesi gerekir. 
Aşılamanın potada nasıl yapıla
cağını şöyle sıralayabiliriz t 
- Dokumdan öncs ve mümkün ol

duğunca geç safhalarda aşıla
ma yapılmalıdır. 

- Aşılayıcıların düzenli bir 
şekilde karışımı sağlanmalı
dır. Küçük potalarda ayrıca 
karıştırma gsreklldir. 

- Aşılama yapılacak metalin cü
ruf ve tozdan arındırılmış 
olması gerekir. 

- İlave edilen silisyum esaslı 
aşılayıcılar granUl halde ve 
büyüklükleri 2-12 mm. arasın
da olmalıdır. 

POTA AŞILAYICI MİKTARLARI» 
Dökme demirlerde ferro-sills 
aşılayıcıdan %0.4'den fazla 
kullanımı çok seyrek olarak 
gerekebilir. Bu miktarın altın
da kullanımı yeterlidir. Bazı 
durumlarda daha etkili özel 
aşılayıcılardan az miktar kul
lanımı ferro-sills aşılayıcının 
çok kullanımdan daha fazla tercih 
edilir.Silisli aşılayıcıların uy
gun kullanımı % 0.35 Sİ•den az 



ötektlk katılaşma sırasında İki 
önemli faktör açırı-soğumaya etki 
eder. Bunlar; çekirdekieşmenin 
başlayabilmesi için gerekli ser
best enerji miktarı ve katılaşma 

sırasındaki soğuma hızıdır. Soğu
ma hızı ve çekirdekleşme derece
sinin dökme demirin katılaşma 
sırasındaki etkileri Şekli 2'de 
görülmektedir. 
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ZAMAN 
ŞEKİL 2: SOĞUNA HIZININ VE ÇEKİRDEKLEŞME DERECESİNİN YAPIYA ETKİSİ 

Düşük çekirdekleşme seviyesi 
ve hızı soğuma Özellikle İnce 
kesitlerde çil oluşmasını teşvik 
eder. 

Silis miktarının artması sta— 
bil ve metastabii katılaşma 
eğrileri arasındaki sıcaklık 
farklılığını artırır. Bu yüzden 
karbür oluşma İhtimali azalır. 
Krom'un tam ters etkisi vardır. 
Sıcaklık farklılığını azaltır ve 
karbür oluşumunu teşvik eder. 

Aşılamanın görevi, çekirdek
leşme için gerekli serbest ener
ji miktarını azaltmak ve çeklr-
dekieşmeyi kolaylaştırmaktır. 
Böylece sıvı metalin karbür 
Ötektik (metastabii) katılaşma 
sıcaklığının altına düşme riski 
azalmış olur. 

Bu oluşumu tabiattan bir Ör
nekle daha kolay anlaşılır bir 
şekilde şöyle ifade edebiliriz: 
O (sıfır) derecedeki suyun 
yüzeyine bir demir çubuk veya 
toplu iğne daldırıp suyu soğut
maya devam edersek, görürüz kİ 
ilk buz kristalleri bu çubuğun 
veya İğnenin etrafında büyümeye 
başlar. Yani daldırılan cisim 
kristal oluşumu için bir başlan
gıç noktası vazifesini görmek
tedir. Katılaşmanın oluşumu ile 

İlgili çeşitli teoriler mevcut
tur. En çok kabul edilen teoriye 
göre, sıvı metalde kristal olu
şumu mikroskobik boyutlardaki 
metal-okslt tanecikleriyle sağ
lanır. Yani nüvelerin başlan
gıç noktaları metal İçinde da
ğılmış metal oksitlerdir. 

Grafit ötektlk katılaşması 
küçük sayıda çekirdekleşme ile 
oluşursa, her bir hücrenin 
büyümesi hızlıdır. 8u daha çok 
dallı, İnce aşırı soğumuş gra
fit oluşturur. Aynı eriyikte 
aşılamanın sonucu çok sayıda 
çekirdekleşme olmuş İse, herbir 
hücrenin büyümesi azalır ve 
ASTM A tipi grafit oluşur. 

KGOD'de aşılamadan dolayı çe
kirdek sayısının fazlaşması 
aşırı soğumayı azaltır. Böyle
likle çil oluşmasıda azalır ve 
yapıdaki nodul sayısı artar. 
AŞILAMANIN ETKİLERİ* 

Aşılamanın dökme demirlerdeki 
başlıca etkileri şunlardır, 
a- Gri dökme demirlerde: 
1- Çili azaltmak ve grafit olu

şumunu teşvik etmek 
2- İnce grafit oluşumunu(D tipi) 

azaltmak 
3- Değişik kesitlerde düzenli ya

pılar oluşmasını -teş̂ vik, etn)ek. 
•ı. • 
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eilisyum artışını sağlar. 
K6DD İçin (ferro-8İlİ8)aşılayıcı 
kullanımı % 0.3 - 0.6 arasında 
değişir. 
2- SEÇ flŞILftHA YÖNTEHt: 

Geç aşılama terimi, kalıp 
boşluğu İçinde ya da kalıba 
akan metale yapılan aşılayıcı 
İlavesini ifade eder. Bu yön
temle pota aşılayıcısından daha 
fazla aşılama seviyesi, daha kü
çük aşılayıcı miktarları İle 
sağlanır. Yüksek kapasiteli ka
lıplama hattında otomatik döküm-
lü fırın kullanımının ve döküm
ler için kalite gerekliliğinin 
artması. ayrıca pota ilavesi 
ile oluşan sorunların başlıcala— 
rının bu öntemle azalması ya- da 
yok olması, bu yöntemin kulla
nılmasını ön plana çıkarmıştır. 

Bu yöntemde, ana sorun etkili 
aşılayıcı malzemesi ssçmek değil, 
döküm boyunca düzenli dağılım 
elde edebilmektir. 
Geç aşılamanın avantajları şun
lardır. 
1- Etki yitirme, kaybolur.Aşıla

nan dökümler arasında büyük 
yapı benzerliği vardır. 

2- Hetal akıntısına İlave,gerek
li aşılayıcı miktarında azal
maya neden olur.Bu yüzden ma
liyet düşer.Gri dökme demirde 
aşılayıcı İlavesi pota İlave
sinde kullanılanın 1/3'İ ka
dar azdır.K6DD İse 1/3-1/5'i 
kadardır. 

3' Silis İçerikli aşılayıcıların 
az miktar ilavesi, metal bi
leşiminde az değişimler yapar. 
Bu da magnezyum—ferro silis 
ile KGDD üretimi yapan döküm
haneler İçin şarjda büyük 
oranlarda döndü kullanımı 
olası kılar. Böylelikle şarj 
malzemelerinin maliyeti düşer. 
Ayrıca Alüminyum miktarındaki 
düşük artış, karıncalanma ha
talarının riskini azaltır. 

4- İnce kesitlerde karbür oluşu
munu engellemede pota—aşıla
masından daha etkilidir- Böy
lelikle bazı dökümler için 
gerekli ısıl-İşlem ihtiyacı 
önlenmiş olur.Bir örnek ver
mek gerekirse 2 mm kesitli 
KGDD için metal akıntısına 
(geç aşılama) * 0.13 ferro-

silis ilavesi yeterli iken 
potada bu % 0.67 ferro-ellis 
İlavesidir. 
2.A)KAHP-ASILAMA Y O H T E H İ I 
Pratikte, aşağıdaki Kalıp-aşı-
lama yöntemleri kullanılır. 
a) Kırılmış 0-1 mm ebadında 

ferro-sİlİB düşey yolluğun 
tabanına (topuğa) yerleşti
rilir. 

b) Tanecik bandları ya da önce
den dökülmüş takoz aşılayı
cılar yatay yolluk sistemin
de bir hazneye yerleştirilir. 
Aşılayıcı ağırlığı dökümdeki 
metal ağırlığının %0.05-0.1*1 
kadardır. 

c) önceden dökülmüş takoz aşıla
yıcılar düşey yolluğun altin-
da ya da dökme kabındaki 
süzgeç maçaya yerleştirilir. 
Toplam metalin % 0.05—O.l'İ 
kadardır. 

Kalıp aşılayıcıları kullanıldığı 
zaman bazı Önlemleri almak gerek
lidir. Bunları şöyle sıralayabi
liriz. 
1- Kolay eriyip, karışmaeı İçin 

aşılayıcı malzemesinin uygun 
büyüklükte olmaeına dikkat 
etmek gerekir. Genellikle 
0.2-0.7 mm'lik ebadlar uygun
dur. 

2- Hetalin,İstenmeyen kalıntılar 
oluşturması İçin aşılayıcıyı 
döküm boşluğuna İtmeyerek 
aşılayıcının üstünden düzenli 
ve sabit hızla akmasını sağ
layan bir şekilde aşılayıcı 
kalıba yerleştirilir. 

3- Döküm boşluğuna cürufun gir
mesini ve alaşım kaybına ön
lemek İçin yolluk sistemine 
önleyici filtre vya engel 
koymak faydalıdır. 

4- Döküm sıcaklığının kontrolü 
önemlidir. 

5- Katı aşılayıcıların erimiş 
metalle temas eden yüzey ala
nının yeteri kadar büyük ol
ması gerekir. Ayrıca temas 
zamanı çekirdekleşmenin düz
gün olması İçin yeterli uzun
lukta olması gerekir. 

6- Ayrıca erimiş metalle ilk 
reaksiyon sırasında aşılayı
cıların soğuk olacağı göz-
önUne alınarak buna göre 
dizayn yapılmalıdır. 

İncelenen konu ve bilgi İstediğiniz diğer dÖkUm konuları İçİn 
adresimize yazınız. 
Gönenoğlu Sok. Birlik Sitesi Nos7/3 Gayrettepe 80280 İSTANBUL 

Telfs 1671387 - 1671398 
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silisyum artışını sağlar. 
K6DD İçin (ferro-sllls)aşılayıcı 
kullanımı % 0.3 — 0.6 arasında 
değişir. 
2- SEÇ AŞILftHA YÖNTEHtt 

Geç aşılama terimi, kalıp 
boşluğu İçinde ya da kalıba 
akan metale yapılan aşılayıcı 
llaveelnl İfade eder. Bu yön
temle pota aşılayıcısından daha 
fazla aşılama seviyesi, daha kü
çük aşılayıcı miktarları İle 
sağlanır. Yüksek kapasiteli ka
lıplama hattında otomatik dokum
lu fırın kullanımının ve döküm
ler İçin kalite gerekliliğinin 
artması, ayrıca pota İlavesi 
İle oluşan sorunların başlıcala-
rının bu öntemle azalması ya- da 
yok olması, bu yöntemin kulla
nılmasını ön plana çıkarmıştır. 

8u yöntemde, ana sorun etkili 
aşılayıcı malzemesi seçmek değil, 
döküm boyunca düzenli dağılım 
elde edebilmektir. 
Geç aşılamanın avantajları şun
lardır . 
1- Etki yitirme, kaybolur.Aşıla

nan dökümler arasında büyük 
yapı benzerliği vardır. 

2- Hetal akıntısına 11ave,gerek
il aşılayıcı miktarında azal
maya neden olur.Bu yüzden ma
liyet düşer.Gri dökme demirde 
aşılayıcı İlavesi pota İlave
sinde kullanılanın 1/3'1 ka
dar azdır.KGOD İse l/3-l/5'l 
kadardır. 

3- Silis İçerikli aşılayıcıların 
az miktar ilavesi, metal bi
leşiminde az değişimler yapar. 
Bu da magnezyum—ferro silis 
ile KGDD üretimi yapan döküm
haneler İçin şarjda büyük 
oranlarda döndü kullanımı 
olası kılar. Böylelikle şarj. 
malzemelerinin maliyeti düşer. 
Ayrıca Alüminyum miktarındaki 
düşük artış, karıncalanma ha
talarının riskini azaltır. 

4- İnce kesitlerde karbür oluşu
munu engellemede pota-aşıla
masından daha etkilidir. Böy- j; 
lelikle bazı dökümler İçin V Cf 
gerekli ısıl-lşlem İhtiyacı 
önlenmiş olur.Bir örnek ver
mek gerekirse 2 mm kesitli 
KGDD için metal akıntısına 
(geç aşılama) % 0.13 ferro-

Sİ1İ6 ilavesi yeterli iken 
potada bu % 0.67 ferro-sili* 
ilavesidir. 
2.A)KALIP-ASILAHft YÖNTEHİt 
Pratikte, aşağıdaki kalıp-aşı-
lama yöntemleri kullanılır. 
a) Kırılmış 0—1 mm ebadında 

ferro-silis düşey yolluğun 
tabanına (topuğa) yerleşti
rilir. 

b) Tanecik bandları ya da önce
den dökülmüş takoz aşılayı
cılar yatay yolluk eletemin
de bir hazneye yerleştirilir. 
Aşılayıcı ağırlığı dökümdeki 
metal ağırlığının ıtO.06-0.1 * i 
kadardır. 

c) Önceden dökülmüş takoz aşıla
yıcılar düşey yolluğun altın
da ya da dökme kabındaki 
süzgeç maçaya yerleştirilir. 
Toplam metalin % 0.06-0.1*1 
kadardır. 

Kalıp aşılayıcıları kullanıldığı 
zaman bazı önlemleri almak gerek
lidir. Bunları şöyle sıralayabi
liriz. 
1— Kolay eriyip, karışması İçin 

aşılayıcı malzemesinin uygun 
büyüklükte olmasına dikkat 
etmek gerekir. Genellikle 
0.2—0.7 mm*İlk ebadlar uygun
dur. 

2- Metalİn,İstenmeyen kalıntılar 
oluşturması İçin aşılayıcıyı 
döküm boşluğuna İtmeyerek 
aşılayıcının üstünden dUzenll 
ve sabit hızla akmasını sağ
layan bir şekilde aşılayıcı 
kalıba yerleştirilir. 

3— Döküm boşluğuna cürufun gir
mesini ve alaşım kaybına ön
lemek İçin yolluk sistemine 
önleyici filtre veya engel 
koymak faydalıdır. 

4- Döküm sıcaklığının kontrolü 
önemlidir. 

6- Katı aşılayıcıların erimiş 
metalle temas eden yüzey ala
nının yeteri kadar bUyUk ol
ması gerekir. Ayrıca temas 
zamanı çekirdekleşmenin düz
gün olması için yeterli uzun
lukta olması gerekir. 

6- Ayrıca erimiş metalle İlk 
reaksiyon sırasında aşılayı
cıların soğuk olacağı göz-
önüne alınarak buna göre 
dizayn yapılmalıdır. 

tncelenen konu ve bİlgİ İstediğiniz diğer döküm konuları İçin 
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4- Mukavemeti arttırmak 
5- Düşük karbon eşdeğerli yük

sek mukavemetli demirlerde 
çil oluşumundan arınmaya İm
kan vermek 

b- K6DD için ı 
1- Çil oluşumunu azaltmak böyle

likle sünekliği teşvik etmek. 
2- Genel niteliklerde İyileştir

me İle birlikte grafit nodul 
sayısını arttırmak. 

3- Naksimum mukavemet,süneklilik 
veren tamamen küreselleşmiş 
grafit nodulleri oluşturmak. 

ftŞItftHA YÖNTEHLERlı 
Aşılama yöntemleri İki ania gruba 
ayırabiliriz. 
i— Pota aşılaması; Metal pota 

içindeyken ya da potaya gi
rerken aşılama malzemesi 
İlave edilmesidir.. 

^ 2- Geç aşılama; Bu aşılama İse» 
metal kalıba dökülürken ya da 
kalıp içindeyken aşılama 
malzemelerinin İlavesidir. 

1- POTA AŞILAMASI; 
Aşılayıcı İlavesinin • maksimum 

etkisip malzeme içinde tamamen 
erimesine» karışmasına bağlı
dır. Bu bakımdan metal sıcaklı
ğının aşılayıcının hızla ve dü
zenli olarak karışması İçin ye
teri kadar yüksek olması gerekli 
dir.Örneğin, erimemiş ferro—si
lis parçaları, dökümün işlene
cek yüzeyinde bulunursa» kesici 
takımların hızlı aşınmasına ne
den olur. 
Aşılayıcı metale İki şekilde 

•^ İlave edilir; 
^ a) Aşılayıcı İlavesi fırından 
^^ akan metale yapılır. Bu KGDD 

ye uygulanmaz çünkU magnez
yum İlavesi aşılamadan Önce 
yapılmaktadır, 

b) Potadan, potaya aktarma sı
rasında aşılayıcı İlavesi 
yapılır. (K.G.D.D'lerdekl uy
gulama) 

Gri dökme demir İçin çok kulla
nılan yöntem metal fırından 
akarken yapılandır. Akan metale 
aşılayıcıları serpmek, potanın 
dibine atmaktan daha çok tercih 
edilir. Çünkü pota dibine koyma, 
oksitleme ve cüruf İçinde kal
madan dolayı daha çok kayba ne
den olur. Bütün bu yöntemlerde 
aşılanacak metalin yüzeyinin te
miz ve cüruftan arınmış olması 

• •'''•'>JR«f;* ' v."-^ 

gerekmektedir. KGDD•de aşılama 
yapılacaksa magnezyum tretma-
nında oluşacak ürünlerden arın
dırılmış olması gerekir. 
Aşılayıcının etkisini yitirmesi, 
metal dökümden önce eğer bey 
dakikadan fazla tutulursa artar. 
Eğer döküm normal periyottan 
fazla sürede dökUlUrse aşılayı
cının etkisinde değişiklikler 
olur. Bu sorunu yenmek İçin me
tal büyük potalardan küçük 
potalara dökülür ve küçük pota
lar dolarken aşılayıcı İlave 
edilir. Bu durumun İmkansız 
olduğu durumlarda örneğin bü
yük parçaların dökümüne ıgeç 
aşılama daha iyi sonuç verir. 

KGDD üretiminde aşılayıcının 
İlavesi magnezyum reaksiyonu 
tamamlandıktan sonra yapılır. 
Eğer metal magnezyum potasından 
başka potalara dökülüyorsa» 
uygulanacak yol oldukça basit
tir. Bu tranefer sırasında aşı
layıcı llavs edilir. Ama mag
nezyum potasına aşılayıcı İlave 
ediliyorsa, İyi bir karışım İçin 
dikkatli olmak gerekir. Hagnez-
yumun tretmanından dolayı oluşa
cak cürufların da aşılamadan 
önce temizlenmesi gerekir. 
Aşılamanın potada nasıl yapıla
cağını şöyle sıralayabilirizt 
- Dökümden önce ve mümkün ol

duğunca geç safhalarda aşıla
ma yapılmalıdır. 

- Aşılayıcıların düzenli bir 
şekilde karışımı sağlanmalı
dır. Küçük potalarda ayrıca 
karıştırma gereklidir. 

- Aşılama yapılacak metalin cü
ruf ve tozdan arındırılmış 
olması gerekir. 

- İlave edilen silisyum esaslı 
aşılayıcılar granül halde ve 
büyüklükleri 2-12 mm. arasın
da olmalıdır. 

POTA AŞILAYICI MİKTARLARI» 
Dökme demirlerde Terro—silis 
aşılayıcıdan %0.4'den fazla 
kullanımı çok seyrek olarak 
gerekebilir. Bu miktarın altın
da kullanımı yeterlidir. .Bazı 
durumlarda daha etkili ' Özel 
aşılayıcılardan az miktar kul
lanımı ferro—silis aşılayıcının 
çok kullanımdan daha fazla tercih 
edilir.Silisli aşılayıcıların uy
gun kullanımı % 0.3B Sl'den az 
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