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Özet 
 
Segregasyon bir tür karışmama olgusudur ve malzeme 
mikroyapısında görülmesi mikroyapının homojen 
olmamasının bir kanıtıdır. Segregasyona neden olan 
gerekçeler değişiktir; bu çalışmada makro- ve mikro 
düzeyde katılaşmanın neden olduğu segregasyon 
incelenmiştir.  
 
Blok segregasyonu adı verilen makro-segregasyonda 
katılaşma sürecinde yabancı atomlar dendritler önünde 
veya kenarında itilerek interdendritik uzaylara doğru itilir ve 
böylece dendritler arasındaki yörelerde toplanır. Bu tür bir 
segregasyon çeliklerde görüldüğünde genelde C, Mn, S 
gibi yabancı atomlar interdendritik uzaylarda birikir. Bu 
oluşum dendritler arasında çelik bileşimine bağlı olarak 
değişik efektler oluşturur. Katılaşma sonrası deformasyon 
sürecinde dendritler uzatılır ve dendritler ile dendritlerarası 
bölgeler hadde doğrultusunda uzayarak bantlı bir yapı 
oluşturur. Örneğin yalın karbonlu ve benzeri ortalama 
kütle-% 0.2 C lu çeliklerde haddeleme sonrası dendritlerin 
oluşturduğu bantlarda ferrit oluşurken daha yüksek 
karbonlu interdendritik yörelerde perlit oluşur; böylece 
mikroyapıda paralel ferrit ve perlit bantları/satırlanmaları 
görülür. Daha yüksek karbonlu çeliklerde, örneğin sıcak iş 
takım çeliklerinde C ile beraber segrege eden karbür 
oluşturucu elementler dendritler arası yörelerde 
beklenmeyen karbür oluşumuna neden olur. Tüm bunların 
ötesinde mikrodüzeyde kristal içi segregasyon gerçekleşir. 
Kristal büyürken elementlerin miktarları merkezden kenara 
doğru değişir. Kristal segregasyonu difuzyon tavlaması ile 
giderilir. 
 
Bu çalışmada değişik segregasyon örnekleri sunulmuştur. 
Bir yandan katılaşmadaki  makrosegregasyon örneklenmiş 
ve haddelenmiş konumdaki etkisi ve ilgili çatlak ilerlemesi 
açıklanmıştır. Öte yandan kristal segregasyonu ergiyikten 
oluşan birincil bir karbürde örneklenmiş ve element 
dağılımı karbür merkezinden kenara doğru gösterilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Segregasyon, Blok segregasyonu, 
Kristal segregasyonu, Döküm, Çelik, Karbür. 
 
Abstract 
 
Segregation is a kind of non-intervention event and this 
event which occurs in microstructure of material is a case 
of heterogeneous microstructure. Events which cause 
segregation are different. In this paper, segregations which 
caused by solidification in macro and micro levels   are 
investigated.  
 
During the solidification of macro segregation, which is 
also called ingot/block segregation, foreign atoms are 
pushed from the dendrites to interdendritic spaces and 

thus they are enriched between the dendrites. Such a  
segregation in steels leads to the enrichment of foreign 
atoms like C, Mn, S in interdendritic spaces. This formation 
results in different effects depending on steel composition 
in the interdendritic melt. After the solidification, during the 
deformation, dendrites and interdendritic areas are 
elongated in the direction of rolling where a banded 
structure is enabled.  For example, in steels with %0.2 C, 
after the rolling dendritic areas are almost ferritic where 
interdendritic regions transform to pearlite due to higher 
amount of carbon, thus ferrite and pearlite bands are 
observed in the microstructure. In steels with higher 
amount of carbon, e.g. in the hot work tool steels the 
enrichment of those elements and carbon results in an 
unexpected formation of blocky carbides in interdendritic 
regions. Furthermore, segregations also occure in crystals. 
Amount of elements which form the crystal show a 
gradient from center to border while the crystal is growing 
up. Crystal segregation can be removed with diffusion 
annealing.  
 
In this paper, different segregation examples are 
presented. Various segregations and their influence in the 
rolled state on crack formation and grow are explained. 
Crystal segregation is illustrated in a primary carbide and 
the changing of carbide forming elements are shown from 
center to border.       
 
Key words: Segregation, Block segregation, Crystal 
segregation, Casting, Steel, Carbide. 
 
1. Giriş 
 
Segregasyon, metal ve alaşımların katılaşmasında 
oluşabilen ve mikroyapının homojen olmamasına neden 
olan değişik tarz karışmama işlemine verilen addır. 
Segregasyon seiger (dikine anlamına gelir) kelimesinden 
türetilmiştir ve değişik ağırlıktaki ergiyiklerin üstüste 
tabakalaşmasını tanımlar. Başta yoğunluk farkından gelen 
ağırlık segregasyonunun yanısıra blok/ingot segregasyonu 
ile kristal segregasyonları görülür /1-4/. Ağırlık 
segregasyonu öncelikle kurşunun ikili sistemlerinde, 
örneğin Fe-Pb, Cu-Pb ve Pb-Zn gibi yoğun ağırlık farkı 
gösteren elementlerin faz sistemlerinde görülmüştür ve 
kendini ikili sistemlerde sıvı konumda karışma boşluğu (iki 
sıvının bulunduğu bölge) olarak gösterir. Bu tür yer çekimi 
segregasyonları ayrıca birincil kristaller ile kalıntı ergiyik 
arasında belirgin yoğunluk farkı gösteren sistemlerde de 
oluşur. Burada oluşan birincil kristaller kalıntı ergiyiğe göre 
ya sıvı yüzeyine çıkar yada sıvının dibine çöker. Örneğin 
ötektiküstü dökme demir ergiyiklerinde de ilk oluşan birincil 
grafit hafif olması nedeniyle sıvı metal yüzeyine çıkar ve 
buradan köpük grafiti olarak alınır. Bu tarz segregasyonun 
giderimi ancak hızlı katılaşma ile mümkündür. 
 



Karagöz Ş., Ünal H. İ., Kahrıman F. ve Demircan F.G 

 

Blok veya ingot segregasyonu öncelikle tüm kaynar çelik 
ingotunda (durgun çeliklerde yalnızca bloğun üst kısmında) 
yoğun olarak görülmektedir. Burada katılaşma frontu 
(cephesi) önünde sürüklenen kükürt, fosfor, karbon ve 
mangan gibi yabancı elementler ingot merkezinde 
zenginleşirler. Segregasyon ingot boyutunun artmasıyla 
daha da artar.  
 
İkinci bir segregasyon oluşumu olan kristal 
segregasyonunda ise benzer bir oluşum gözlenir.  
Katılaşmadaki element konsantrasyonundaki değişime 
bağlı olarak tane/kristal yapısında da merkezden çepere 
doğru değişik element gradasyonunun elde edildiği 
görülür.  
 
Esasta homojen bir mikroyapı istenir. İzotrop bir mikroyapı 
yöne/yönlenmeye bağımsız olarak özelliklerini değiştirmez. 
Bunu sağlamak için yani segregasyonu gidermek için 
difüzyondan yararlanılır /5/. Bunun için homojenizasyon 
tavlaması yapılır. Dökümde katılaşma hızına bağlı olarak 
birkaç mm seviyesinde segregasyon görülürken kristal 
segregasyonunda bu seviye bir kaç on mikron 
seviyesindedir. Solidus eğrisinin hemen altında yapılan bu 
tavlamada kısa mesafe doğrultusunda kristal içi element 
dağılımı homojenleştirilirken ingot içi dağılım oldukça uzun 
zamanlara gereksinme duyması nedeniyle ilgili dağılım 
düzeltilemez. 
 
2. Deneysel Çalışma 
 
Bu çalışmada yoğun olarak bölümümüz tarafından 
yürütülen sanayi projelerinden segregasyon ile ilgili 
örnekler sunulmuştur. Segregasyonun tanımlanmasında 
mikroyapısal görüntülerden faydalanılmıştır. Görüntülerle 
ilgili olarak bölümümüzde bulunan metalografi laboratuvarı 
kullanılmış, numuneler kısmen parlatılmış konumda, 
kısmen dağlanmış konumda incelenmiştir. Dağlama işlemi 
genelde nital (%3 lük HNO3) ile yapılmıştır. Işık 
mikroskobu (IM) olarak Zeiss, Axiotech 100 modeli 
kullanılmış, tarama elektron mikroskobu (SEM) olarak Jeol, 
6060 modeli kullanılmıştır. Tarama transmisyon elektron 
mikroskobu (STEM) çalışmaları Jeol 200 C modeli ile 
Stuttgart, Almanyada bulunan Max Planck Metal Araştırma 
Enstitüsünde gerçekleştirilmiştir. Kullanılan malzemeler ise 
değişik tür çeliklerdir. Burada alaşımsız ferritik-perlitik yapı 
çeliği (kütle-% 0.2 C), düşük alaşımlı çelik (AISI 4140), 
sıcak iş takım çeliği (AISI H13) ve yüksek hız çeliği (AISI 
M2/HS6-5-2) kullanılmıştır. Analitik çalışmalarda bir 
yandan optik emisyon spektrometresi (Repamet 
Foundrymaster) ile çalışılmış, öte yandan segregasyonla 
ilgili sayım için görüntü analizi (Quantimet 501) devreye 
sokulmuştur. 

 

Şekil 1. Genel segregasyon örnekleri, IM, nital ile 
dağlanmış mikroyapılar.  
 
Tipik ingot/blok segregasyon örnekleri Şekil 1a ve b’de 
verilmiştir. Görüldüğü gibi mikroyapısal inhomojeniteler 
dağlama sürecinde farklı korozyon davranışları nedeniyle 
ortaya çıkar. Sonuçta matriks yapısı bu yörelerde 
tamamen farklı bir oluşum segiler. 
 

(a)  

(b)  

Şekil 2. Genel segregasyon; bainitik mikroyapıda ferrit 
adacıkları; IM, nital ile dağlanmış mikroyapılar.  
 
Döküm (ingot/blok) segregasyonundan değişik bir örnek 
Şekil 2’de verilmiştir. Sertleştirilmiş düşük alaşımlı çelik 
yapısından alınan bu örnekte bainitik matriks içersinde 
ferrit adaları görülmektedir. Ferrit adacıkları deformasyon 
nedeni ile kısmen uzama göstermiş ve elipsoid bir 
görüntüye kavuşmuştur. 
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 (a)  

 (b)  

Şekil 3. Kütle-% 0.2 C’lu yapı çeliği; Ferrit-perlit 
segregasyonu, IM, nital ile dağlanmış mikroyapılar.   
 
Özellikle ferritik-perlitik çeliklerde görülen tipik bir oluşum 
Şekil 3’de verilmiştir. Görüldüğü gibi burada ferrit ve perlit 
fazları haddeleme yönünde satırlanmıştır. Bu tür bir 
oluşum katılaşmada dendritlerin δ-ferrit oluşumu, γ ya 
dönüşümü ve östenitin de nihai olarak önötektoid ferrit ile 
kalıntı östenitin ötektoid reaksiyonla perlite dönüşümünde 
gerçekleşir. Oluşum sürecinde katılaşma cephesi önünde 
sürüklenen C ve Mn tarzı elementler interdendritik uzaylara 
sürüklenir ve difüzyonun yetersiz olduğu durumda bu 
yörelerde birikir. Deformasyon sürecinde dendritik bölgeler 
ferrit dönüşümü gösterirken dendritler arası bölgeler 
yüksek karbon ve mangan doğrultusunda perlitik dönüşüm 
gösterir. Her iki faz da deformasyon boyunca satırlanır. 
Dendritleri temsil eden ferrit bantları arasında perlit satırları 
katılaşma hızına bağlı olarak kalın ve ince satırlar 
oluşturur. 
 
Oldukça rahatsız edici bir oluşum olan bu tür 
segregasyonun giderimi için, en yavaş hareket eden 
element olarak difuzyon hızını belirlediği için Mn elementi 
ile yapılacak hesaplamalarda (ki çok daha küçük boyutlu 
olduğu için daha hızlı bir difüzyon sergileyen karbon 
elementi bu tür hesaplamalarda dikkate alınmaz) 
homojenizasyon tavlaması için gerekli zaman birkaç gün 
olarak oldukça yüksek bir seviyede bulunur. Burada çelik 
ingotlarının tav çukurlarında veya cehennemliklerde tav 
sıcaklığında tutulduğu dikkate alındığında ağır tufalleşme 
kayıplarını göz önünde tutmak gerekir. Bu nedenle tav 
süresi hakikaten ingotun homojen olarak ısıtılması 
seviyelerine indirilmiştir. Bu da homojen bir mikroyapının 
eldesini olanaksızlaştırır. 
 

 (a)  

 (b)  

Şekil 4. Döküm (blok) segregasyonu; interdendritik 
uzaylarda MnS (gri kontrast) ve blokvari MC-karbürleri (çok 
açık kırmızı kontrast); IM, nital ile dağlanmış mikroyapılar. 
 
Şekil 4’de sıcak iş takım çeliğinden bir katılaşma 
segregasyonu örneği sunulmuştur. Segregasyon 
yörelerinde, yani dendritler arası uzaylarda daha fazla 
yabancı elementlerin olması (örneğin karbon ve karbür 
yapıcı elementler) sonucu bu yörelerin sertleştirme 
davranışları değişir. ZSD-diyagramında bu bölgelerde 
dönüşüm daha uzun zamanlara doğru ötelenir. Böylece 
aynı sertleştirme/su verme koşullarında sürekli-
ZSDdiyagramında (ing.: C-TTT) dendritik bölgeler  kaba 
üst bainitik bir dönüşüme uğrarken dendritler arası bölgeler 
yoğun olarak ince lata tipi martenzite dönüşür. Dağlamada 
interdendritik bölgeler yoğun karbon içeriği nedeniyle daha 
zor dağlanır ve böylece aydınlık bir kontrast sunar (Şekil 
3a). Şekil 3a’da ayrıca deformasyonun düşük olduğu ve 
segregasyon bantı oluşumunun hala bağlantılı olduğu 
görülmektedir. Daha yüksek büyütmede dendritler arası 
bölgelerde iki tür faz oluşumu gözlenir: uzamış MnS (gri 
kontrastlı) ve blokvari karbürler (açık kırmızı kontrast). 
Kükürt ve mangan interdendritik uzaylara sürüklendiğinden 
ve orada biriktiğinden oluşum konsantrasyonunun üstünde 
mangansülfür oluşumu başlar. Deformasyon derecesine 
bağlı olarak MnS partikülleri de deforme olurlar ve 
haddeleme yönü doğrultusunda uzarlar. Dikkat edilecek bir 
husus ise karbon ve V, Mo ve Cr gibi karbür yapıcı 
elementlerin bu yörelerde birikiminin kaba blokvari 
karbürlerin direkt olarak ergiyikten oluşumuna neden 
olmasıdır.  
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(a)  

 (b)  

 (c)  

Şekil 5. Döküm (blok) segregasyonu; interdendritik 
uzaylarda MnS (gri kontrast) ve blokvari MC-karbürleri (çok 
açık kırmızı kontrast); IM, nital ile dağlanmış mikroyapılar.     
 
Şekil 5’de benzer bir çelikten aynı karakterde bir 
segregasyon gösterilmiştir. Dendrit bölgelerinde kaba üst 
bainitten oluşurken dendrit arası bölgeler yoğun 
temperlenmiş martenzitten oluşur. Sertlik ölçümleri ile de 
bu durum kanıtlanmıştır. Kaba üst bainitten oluşan dendrit 
bölgelerinde mikrosertlik HV0.1 382 kg/mm2 iken, yoğun 
temperlenmiş martenzitten oluşan dendrit arası bölgelerde 
mikrosertlik HV0.1 559 kg/mm2 değerlerindedir.  
 
Bu yapıda deformasyon derecesi çok daha yüksektir ve 
segregasyon bağlantıları tamamen kopmuş ve ilgili yöreler 
paralel bir şekilde satırlanmış ve bantlaşmıştır. Bu nedenle 
de MnS tanecikleri iyice uzamıştır. Bu tarz bir oluşumda 
enine ve boyuna ölçülen mekanik değerler, örneğin darbe 
tokluğu hemen hemen yarıyarıya farklılıklar gösterir /6/.  

  

 (a)  

 (b)  

Şekil 6. Segregasyon yörelerinde (a) uzamış MnS kalıntısı 
(b) kompleks silikat kalıtıları. 
 
Şekil 6’da karşılaştırmalı olarak çelik üretim tekniğine bağlı 
olarak segregasyon yörelerinde oluşan iki önemli metalik 
olmayan kalıntı türü SEM’de verilmiştir.  Hafif dağlama ile 
ilgili kalıntı fazlarının ortalama atom numaralarına bağlı 
olarak gelişen materyal kontrastları değiştirilmemiş ve 
yalnız matriksin konumu topografi desteği ile ortaya 
konmuştur. Genel olarak matriks düşük alaşımlı bir çeliğin 
yumuşak tavlanmış mikroyapısına sahiptir. Matriks içi bu 
tavlama sonucu oluşan ve kabalaşan M3C ve M23C6 karbür 
çökeltileri görülmektedir. Şekil 6a’da  görülen MnS tanesi 
deformasyon sonucu uzarken Şekil 6b’de görülen silikat 
taneleri deformasyonda kırılarak tanecik dizileri şekline 
kavuşur. Düşük ortalama atom numaralarına bağlı olarak 
her iki fazın ikincil elektron verimleri oldukça düşüktür ve 
koyu gri-siyah bir kontrastla görülür. 
 
Şekil 7’de hız çeliği ve soğuk iş takım çeliklerinde yüksek 
karbon ve karbür yapıcı element konsantrasyonları sonucu 
olası olan karbür segregasyonu verilmiştir. Yukarıda da 
verildiği gibi dendrit önlerinde süpürülen bu elementler 
dendritler arası bölgelerde karbürlerin oluşumuna neden 
olur. Yüksek sıcaklıklarda blokvari birincil karbürler 
oluşurken düşük sıcaklıklarda ötektik γ + karbür oluşur. 
Burada primer monokarbürler dönüşüm göstermezken ve 
yoğun deformasyon altında kısmen kırılırken M2C 
karbürleri MC ve M6C’ye dönüşür /7-9/.  
 

(a)  

(b)  
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Şekil 7. Birincil karbür segregasyonu; yüklenme altında 
kırılmalar. (a)ikincil elektron görüntüsü, (b)materyal 
kontrast görüntüsü. 
 

Bu tür birincil karbürler sıcak iş takım çelikleri gibi termal 
yorulan malzemelerde katiyetle arzulanmaz. Kaba 
karbürlerin bağlantıları yorulma sürecinde -Şekil 7a ve b’de 
gösterildiği gibi-koparak hata/çatlak başlangıcı görevi 
üstlenirler /6, 10-12/. Şekil 7’de tipik bir birincil karbür 
segregasyonu, hem ikincil elektron, hem de geri saçılmış 
elektronlarla görüntülenmiştir. Her iki konumda kontrast 
farkı materyal kontrast doğrultusunda oluşmuştur. 
Zorlanma/yüklenme altında kırılmalar büyük boyutlu 
karbürlere özgündür.  
 

 (a)  

 (b)  

Şekil 8. Karbür segregasyonu; (a) dağlanmış takım çeliği 
mikroyapısında karbür bantları ve (b) parlatılmış 
numunede blokvari karbür taneciği (açık kırmızı kontrastlı) 
ile metalik olmayan kalıntı satırları (açık ve koyu gri 
kontrastlı).  
 
Dağlama sonucu karbür-matriks arayüzeyleri yüksek 
potansiyelleri doğrultusunda öncelikle yenime uğrar ve 
karbürler daha rahat görünür (bkz. Şekil 8a). Parlatılmış 
konumda ise karbürler ya yüksek netlik derinliğinde 
aydınlık alan kontrastı ile ya da aydınlık alan enterferans 
kontrastı veya faz kontrastı ile rahat algılanır. Normal 
konumda matriks benzeri ışık refleksiyon katsayısı ile 
karbürleri matriksten ayırtetmek zordur (bkz. Şekil 8b) /13/.  
 
 
 
 

 (a)  

(b)  

Şekil 9. Kristal segregasyonu, (a) ölçüm işlemi, (b) sıcak 
redüksiyon derecesi ile değişim. 
 
Yüksek hız çeliklerinde karbürlerde görülen 
satırlaşma/bantlaşma davranışını ölçmek amacıyla görüntü 
analizi kullanılmıştır. Bu nedenle aşırı dağlama ile 
matriksin siyah bir kontrasta bürünmesi sağlanmıştır. U=% 
99.8’lik bir deformasyon derecesinde (Şekil 9a) karbürler 
olası yüksek derecede birbirine yaklaşmıştır, ancak yine de 
bant ve satırları görmek mümkündür. Şekil 9b’de ilgili 
ölçümler sunulmuştur. Yüksek deformasyon derecesinde 
karbür bantı eni 10 mikronun altına düşmekte, karbür 
bantları arası mesafe ise 20 mikrona yaklaşmaktadır. 
 
Çatlağın karbür satırları içersinde ilerlediği 
düşünüldüğünde çatlak önündeki plastik alanın da 
boyutları ölçülmüş ve karbür bantları yönündeki partikül 
mesafesi olarak verilmiştir (Şekil 10). Bu mesafe 
deformasyon derecesine göre 3.7-4 mikron seviyesinde ve 
oldukça küçüktür. Bu da bu tür çeliklerde kırılmanın karbür 
taneciğinden en yakın karbür taneciğine atlıyarak ne denli 
ani ve hızlı olarak ilerleyeceğini göstermektedir.  
 
 
 



Karagöz Ş., Ünal H. İ., Kahrıman F. ve Demircan F.G 

 

 (a)                                                     

(b)  

Şekil 10. Karbür segregasyonu (a) ölçüm işlemi, (b) sıcak 
redüksiyon derecesi ile değişim. 
 
Kristal segregasyonunu net olarak gösteren bir örnek 
STEM çalışmalarından alınmıştır /14-15/. Burada ince 
filmde ortaya konan blokvari karbürde merkez ile son 
katılaşma noktası olan karbür kenarlarında ilgili 
segregasyon STEM/EDX ile doğru bir şekilde, yani matriks 
etkisi olmadan açık olarak gösterilebilmiştir (Şekil 9). Şekil 
11a’da blokvari bir MC karbürü elektrolitik olarak derin 
dağlama tekniğiyle ortaya çıkarılmıştır. Şekil 11b’de benzer 
bir blokvari karbür STEM’de bulunabilmiş ve EDX ile 
merkezden kenara doğru analiz edilebilmiştir. Karbür 
tanesi üzerindeki siyah noktalar analiz noktalarını gösterir. 
Analiz sonucu elde edilen diyagram Şekil 11c’de 
verilmiştir.  
 
Görüldüğü gibi karbür tanesi merkezinde altıgen 
görünümlü aluminyumoksit tanesi üzerinde heterojen 
çekirdeklenmiş ve bunun üzerine de TiC/TiCN tanesi 
heterojen çekirdeklenmiştir. Bu tür çoklu heterojen 
çekirdeklenmelere yüksek hız çeliklerinde rastlanır /15/. 
Karbür merkezinden kenara doğru karbürün metal 
kompozisyonundaki kuvvetli karbür yapıcı element olan 
vanadyumun miktarı düşerken daha zayıf karbür yapıcı 
elementler olan molibden ve tungstenin miktarları 
artmaktadır; bu tipik bir MC kristali segregasyonudur. 
 

 (a)   

 (b)  

(c)  

Şekil 11. Kristal segregasyonu, (a) Yüksek hız çeliğinde 
birincil MC partikülü, (b) Tipik bir MC partikülünde 
kompozisyon profili (bu partikülde bir Al2O3 kristali 
heterojen çekirdek olarak görev yapmıştır), (c) merkez-
kenar arası element dağılımı profilleri (X: çekirdek-kenar 
arası mesafe ve x: çekirdekteki prob noktasının uzaklığı).  
 
3. Sonuç ve İrdeleme 
 
Değişik çelik türlerinin incelenmesi sonucu segregasyon 
detaylı olarak gözler önüne serilmiştir. Segregasyonun bir 
doğa kuralı olduğunun göz önünde tutulması gerekir. Bu 
doğrultuda katılaşmada dendritler ile dendritler arası 
bölgelerde alaşım elementi dağılımının farklı olduğu 
görülür. Makro düzeyde gerçekleşen bu segregasyonun 
yanısıra kristallerde de merkez-kenar  konsantrasyon 
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farklılıkları görülür. Mikro düzeyde gerçekleşen bu 
inhomojenite, solidus sıcaklığı altında yapılan tavlamada 
veya çelik bloğun sıcak deformasyon öncesi yapılan 
tavlamasında, difuzyon mesafesinin kısalığı doğrultusunda 
rahatça giderilir. Ancak bu yolla katılaşma 
segregasyonunun giderimi, difuzyon mesafesinin uzun 
olması nedeniyle imkansızdır. İngot veya blok 
segregasyonunun oluşmaması için döküm ile blok 
boyutunun küçük olması ve katılaşma hızının kontrol 
altında tutulması gerekmektedir.  
 
İnterdendritik uzaylarda curuftan gelen yüzdürülemeyen 
oksit ve silikat türü kalıntıların yanısıra kalıntı ergiyikte 
mangansülfür oluşumu görülür. FeS partiküllerinin çatlak 
başlatıcı etkisini gidermek için MnS oluşumu aktive edilir. 
Böylece segregasyon bantlarında metalik olmayan kalıntı 
dizileri veya bantlarına rastlanır. Ayrıca bu yörelerde 
gerçekleşen yoğun konsantrasyon  artışı örneğin sıcak iş 
takım çeliklerinde arzulanmayan kaba blokvari karbür 
taneciklerinin oluşumuna neden olur.  
 
Segregasyon etkilerini mikroyapı farklılıkları üzerinden 
yorumlamak gerekir. Segregasyon, çelikte satırlar arası 
sertlik farklılıklarına ve ZSD davranışında farklılıklara yol 
açar. Böylece segregasyon nedenli farklı mikroyapı 
oluşumları ve beklenmeyen kaba karbür oluşumları çatlak 
başlangıcı olasılığını artırarak kırılmayı müsbet bir şekilde 
etkiler. 
 
Son bir açıklamanın titan elementi üzerine yapılması 
gerekir. TiC/TiCN oluşumu, çeliklerde titan konsantrasyona 
bağlı olarak δ-ferrit oluşumundan önce gerçekleşebilir. 
Burada ilgili TiCN ile δ-ferrit arası kuvvetli epitaksiyel ilişki 
bu elementin tane inceltici olarak kullanımının ana 
nedenidir. δ-ferrit TiCN üzerinde rahatlıkla heterojen 
çekirdeklenebilir ve böylece varolan katılaşma koşullarında 
dendrit sayısı artar. Bu da mikroyapının inceltilmesine 
neden olur /16/. 
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