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FOREWORD 

Machining process is one of the most commonly used methods in various industries to produce 

components. Researchers have been working on machining to improve machining performance of 

difficult-to-cut materials, to come up with analytical, finite element, and empirical model to improve 

and control processes. Nowadays, many researchers are working on the machining to contribute this 

area. International Symposium on Machining (UTIS) is an effort to contribute this area by solely 

focusing on machining processes including turning, milling, grinding, nonconventional machining 

processes, etc.  

The first six of this symposium series organized as National Symposium on Machining, but the 

success of the previous National Symposiums on Machining ( Yıldız Technical University, 2009; 

Selcuk University, 2010; Gazi University 2012; Ege University, 2013; Uludağ University, 2014; and 

Sabancı University 2015) motivated UTIS steering committee to make this symposium an 

International event to exchange of knowledge and experience and to share the latest developments in 

the field of machining by scientists and engineers from all over the world. To fulfill this objective, 

comprehensive program are being prepared which includes keynote lectures, a panel focusing on 

automotive industry, industrial presentations, etc. 

One of the significant aims of this symposium is to build a bridge between experts from industries 

and academia, so that we can continue to advance the knowledge and understanding of machining 

processes and its industrial applications. Collaboration between academia and industry is the almost 

only way to convert knowledge to the application and in turn benefit. I believe that UTIS is the 

common platform for the academia and industry. Considering this, I would like to thank all 

participants from academia and industry. Besides, I would like to sincerely appreciate sponsor 

companies for financially supporting this event.  

I would like to also thanks to UTIS 2016 keynote speaker, Prof. I.S. Jawahir whose contribution is 

very important and valuable for us. Effort made by Dr. Emre Özlü to organize panel focusing on 

“machining in automotive industry” is greatly appreciated.  

This symposium was supported by Research Fund of the Marmara University. Project Number: 

FEN-L-100616-0276. Organizing committee sincerely thanks to Marmara University. 

Special thanks goes to symposium scientific secretaria, Mr. Melih Özkütük whose help throughout 

preparation process of this symposium was great. I also thanks to all my research assistants, Mr. 

Armin Gharibi, Mr. Erkin Duman, Mr. Ümit Yılmaz, and my student Mr. Emre Taşcıoğlu for their 

contribution to this event. I would like to also thanks to Mrs. Cansın Poroy and Lovi Turizm for 

their help. 

 

 

 

Assoc. Prof. Yusuf KAYNAK 

UTIS 2016 Symposium Chair 
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DELMEDE KESME PARAMETRELERİNİN VE MATKAP 

GEOMETRİSİNİN İTME KUVVETİ VE TORK ÜZERİNE 

ETKİLERİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 

Hacı Saglam
a
, Süleyman Neşeli

b 

a
Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makina Mühendisliği, 42031, Konya, Turkey, 

hsaglam@selcuk.edu.tr 
b
Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makina Mühendisliği, 42031, Konya, Turkey, sneseli@selcuk.edu.tr 

Özet 

Delme, matkapla malzemelere silindirik delik açmak için en yaygın olarak kullanılan bir işleme tipidir. Helisel 

matkap oldukça karmaşık bir geometriye sahiptir. Buna paralel olarak delik oluşturma operasyonları da farklı 

parametreler ve şartlardan etkilendiğinden o nispette karmaşıktır. İmalat ekonomisi açısından delik oluşturma 

işlemlerinde en etkili olan parametrelerin, operasyon verimliliği üzerine etkileri gelişen malzeme teknolojisine 

bağlı olarak büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmada ASM 1967 delme numunesinin kesilmesi sırasında 

kullanılan kesme parametrelerini optimize etmek için Taguchi metodu uygulanmıştır. Bu metot sayesinde en 

ideal kesme şartlarının tespiti amacıyla geleneksel yöntemle yapılması gereken deney sayısı minimize edilerek 

optimum parametre kombinasyonuna düşük maliyetle ulaşılmış olur. Bu çalışmada delme işlemi verimliliğini 

etkileyen en önemli dört faktör (kesme hızı, ilerleme, helis açısı ve uç açısı) üçer seviyeli olarak ele alınmış ve 

deneyler gerçekleştirilmiştir. Deney tasarımı 𝐿27  ortogonal dizin kullanılarak oluşturulmuştur. Parametrelerin, 

itme kuvveti ve tork tepkileri üzerine etkilerinin grafik ve oransal analizi sinyal gürültü oranı (S/N) ve varyans 

analizi (ANOVA) yöntemleri ile tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi ile itme kuvveti ve tork için en 

etkili parametrelerin sırasıyla ilerleme ve uç açısı olduğu sonucuna varılmıştır. Her bir tepki için ise en etkisiz 

parametrenin kesme hızı olduğu %95 güven aralığında tespit edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Delme parametreleri, İtme kuvveti, Taguchi metodu, Tork, Varyans analizi 

INVESTIGATION OF EFFECT OF CUTTING PARAMETERS AND 

DRILLGEOMETRY ON THRUST FORCE AND TORQUE IN 

DRILLING BY USING TAGUCHI METHOD 

Abstract 

Drilling is a manufacturing type that most commonly used for make a cylindrical hole on materials by using drill 

bit. The helix drilling tool has a quite complex geometry. As a parallel the made of hole operations is so complex 

which it’s affected by different parameters and conditions. In terms of the manufacturing economy, the most 

effective parameter of the hole making process effects on operational efficiency is of great importance due to 

emerging materials technology. In this study, Taguchi method was applied to optimize of cutting parameters 

used during the cutting of the ASM 1967. With this method, minimizing the number of tests to be done with 

traditional methods in order to determine the optimum cutting conditions to the optimum parameter combination 

is achieved at low cost. The four most important factors affecting the drilling efficiency in this study (cutting 

speed, feed, helix angle and end angle) is taken as the three-level and experiments were performed. Experimental 

design was developed using L27 orthogonal arrays. Graphical and proportional analysis were performed to 

determine effects of parameters on response, thrust force and torque, using signal and noise ratio (S/N) and 

analysis of variance (ANOVA) analysis, respectively. As a results of data analysis shown that the most effective 

parameters were on thrust force and torque are federate and point angle, respectively. Also we determined from 

this analysis that cutting velocity has lowest effect on the response in 95% confidence interval. 

 

Keywords: Drilling parameters, Thrust force, Taguchi method, Torque, ANOVA 

1.GİRİŞ 

Metal kesme operasyonlarında delme geleneksel talaş kaldırma işlemleri arasında (tornalama, frezeleme vs.) en 

yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Gerek operasyon sırasındaki talaş oluşumu açısından gerekse 

kesici olarak kullanılan takımın (helisel matkap) kompleks geometrik yapısı bakımından günümüzde kullanılan 
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en karmaşık talaş kaldırma operasyonu olarak ifade edilebilir. Bu nedenle matkapla delik oluşturma sürecinin 

optimizasyonu ile operasyon verimliliğinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi halen üzerinde durulması 

gereken önemli konulardan biri olma özelliğini korumaktadır [1, 2].  

 

Helisel matkap genelde yüksek hız çeliği veya karbür malzemeden yapılan bir kesici takımdır. Bu takım iki adet 

kesici kenar ve oluşan talaşları dışarı atmaya yarayan ve kesici kenarlardan itibaren başlayan iki helisel kanala 

sahiptir. Aslında bu takımlarla oluşturulan delik tam ölçüde ve düzgün bir yüzey tamlığına sahip bir çap 

oluşturmaz. Kesilen malzemenin özelliği ve dokusu dikkate alınırsa delme operasyonları sırasında meydana 

gelen dinamik yükler, değişken itme kuvveti ve torka sebep olurlar. Delme işlemin minimum enerjiyle 

gerçekleşmesi için bu dinamik yüklerin sebep olduğu kuvvet ve torkun da minimum olması gerekir. İlaveten 

helisel matkabın uç geometrisi, matkap ucu performans karakteristiklerini yani itme kuvveti ve delme torkunu 

tayin etmede önemli elemanlardır. Matkap ucu açılarının oluşturulması bakımından delme parametrelerinin 

optimizasyonu uç imalatı için doğrudan gerekli bileme parametrelerini sağlamaz, böylece matkap ucu geometrisi 

için bileme parametrelerinin de esas alınması gerekir [3]. 

 

Strenkowski ve ark. matkap geometrisi ve malzemesinin itme kuvveti ve torkunu kayda değer ölçüde etkilediğini 

ifade etmişlerdir. Yaptıkları çalışmada HSS matkap ile WC-Co matkabın kullanımları sırasında oluşan itme 

kuvvetleri kıyaslanmış ve buna göre HSS matkabın kullanımı ile meydana gelen itme kuvvetinin WC-Co takımla 

işlemede ortaya çıkan itme kuvvetinden daha fazla olduğu sonucuna varılırken yaklaşık aynı değerde tork 

meydana geldiğini gözlemlemişlerdir. Delme sırasında matkap kesici kenarı ve matkap göbeğinde oluşan itme 

kuvvetinin büyük bir kısmı (%50’den fazlası) takımın yarma etkisiyle oluştuğuna dikkat çekmişlerdir. Buna 

sebep olarak ise sert WC-Co matkap ucu yüksek bir elastikiyet modülüne sahip olduğundan kesme kenarlarında 

daha az aşınma ve deformasyon ürettiği ve dolayısıyla keskinliğinin uzun vadede yarma işlemini daha rahat 

gerçekleştirdiği vurgulanmıştır [4]. Son günlerde kaplamalı HSS takımlar, kaplamasız matkaplarına nazaran 

deleme operasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Delmede ölçülen itme kuvveti ve tork delme zamanı ile 

değişiklik gösterir. İlk temastan sonra zayıf bir itme kuvveti oluşur. Tork ise, matkap konik ucu iş parçasına 

dalana kadar yavaş yavaş artar. İlerleme artırıldığında ve aynı zamanda aşınmış matkap kullanıldığında itme 

kuvvetinde artış kaydedilmesi bir sürpriz değildir. Böylece aşındırıcı aşınma metal işlemede kullanılan çelik 

takımların aşınmasında önemli rol oynar. Dıştan içe doğru takım radyüsü, efektif talaş açısı ve helis açısının her 

kesitte artması, aslında bu kesme aksiyonunun meyilli kesme işlemi olmaya başladığını gösterir. Keski kenarı 

(öz) bölgesi boyunca ise ortogonal şartlar etkilidir, bundan dolayı meyil açısı sıfırdır ve talaş açısı büyük bir 

negatif değere sahiptir. Beklendiği gibi, keski kenarı bölgesinde radyal kuvvet sıfır olur. 

 

Bera and Bhattacharya [5], delme operasyonunda itme kuvveti ve torku belirleyebilmek için bu alanda yapılan 

ender sayıdaki modelleme çalışmalarından biri olan teorik bir kesme modeli tanımlamışlardır. Yaptıkları 

çalışmada delme olayını analiz ederken helisel matkabı; dalma işleminin gerçekleştiği öz kısmı yarma işleminin 

gerçekleştiği kesici kenardan ibaret olarak tasavvur etmişlerdir. Buna göre kesici kenar uzunluğu ile itme kuvveti 

değerinin oransal bağlantısı olduğu sonucuna varmışlardır. 

 

Bu deneysel çalışmada, delme parametreleri ve helisel matkapta itme kuvveti ve torku etkileyen delme 

geometrisi özellikleri araştırılmış ve süreç optimize edilmiştir. Bunun için Taguchi deneysel tasarımına göre bir 

seri test gerçekleştirilmiş ve sonuçlar statik olarak analiz edilmiştir. 

 

2. MATKAP GEOMETRİSİ 

Delme işlemi üzerine yapılan çalışmalar ve analizler sırasında matkabın karmaşık geometrisi yüzünden bazı 

güçlüklerle karşılaşılır. Standart bir helisel matkap formu, onun ekseni etrafındaki simetrisi ve bileme tipi 

tarafından karakterize edilir. Bilemenin gayesi; kesici kenar keskinliğini artırmak ve geometrik simetriyi 

sağlayarak düzgün kuvvet dağılımı oluşturup delme sırasında oluşan itme kuvveti ve torku azaltmaktır. Bileme 

parametreleri matkabın serbest yüzeyini tayin eder. Kesme kenarı keski kenarı (chisel edge) ile tamamlanır ve 

kesme kenarları sadece serbest yüzey değil fakat aynı zamanda kanal bileme parametreleri tarafından karakterize 

edilen helisel yüzey tarafından belirlenir [6]. Helisel matkap için üç bileme tipi Armarego and Wright’ın [7] 

çalışmasında tanımlanmıştır. 

  

Bir helisel matkabın geometrisi üç parametre ile tanımlanır: helis açısı, uç açısı ve keski kenar (öz). Helis ve uç 

açısı kesme kenarı boyunca talaş açısını etkiler. Büyük bir helis açısı, kesme verimini iyileştiren fakat kesme 

kenarını zayıflatan daha pozitif bir talaş açısı sağlar. Geometrik parametreler matkabın aktif bölümlerinde kesme 

mekanizmasını tanımlamak için kullanılan temel giriş verileridir (Şekil 1).   
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Şekil 1. Bir helisel matkabın geometrisi ve ilgili terimleri 

Helis açısı çevredeki kılavuz kenar tarafından tanımlanır. Helis açısı eksenel talaş açısına tekabül eder, helis 

açısı, yüksek talaş açısı gibi kesme performansını iyileştirir, fakat helisel kanalın uzaması halinde talaş çıkışı 

kötüleşmeye başlar, kesme kenarı keskin olduğundan matkap kesme kenarlarında parçacık kopması ve 

bozulmalar oluşur. Helis açısı normal matkaplar için genellikle 300 − 400’dir. Bu açı iş malzemesine ve onun 

sertliğine göre seçilmelidir. Yüzeyin helis açısı ilerleme ile artar.  

 

Keski kenar/öz (web) rijitliği artırmak için keski kenar koniğine sahiptir. Eksenel doğrultuda itme kuvveti kesme 

kenarın uzunluğuna bağlıdır. Kesme kenarın eksantrikliği ve kenar yüksekliği büyük çapta delik delinmesine, 

kötü yüzey yapısına ve delme torkunda artışa sebep olur. Yaygın olarak oluşan deliğin büyük çapta olması 

matkap tipine, matkabın uzun bağlanmasına, mandrendeki tamlık ve rijitliğe, kullanılan takım tezgâhına, yüzey 

durumuna, iş malzemesi sertliği ve delme şartlarına bağlı olarak değişir. Keski kenarda gerçek bir talaş 

formasyonu yoktur. Bu sebeple, keski kenarda üretilen itme kuvveti oldukça fazladır. Endüstride itme kuvvetini 

azaltmak için keski kenara farklı bileme tipleri uygulanmaktadır.  

 

Uç açısı iki doğru kesme kenarı arasındaki açı olup,   900 − 1300 arasında değişir. Eğer uç açısı  1180’den 

büyük bilenirse kesme kenarları konkav olacak ve küçük bilenirse konveks olacaktır. Büyük uç açısı delme 

torkunu azaltır, fakat bunun aksine itme kuvvetini artırır. Ayrıca uç açısı  malzeme cinsine, delme şekli, 

malzeme sertliği ve delme şartlarına göre seçilmelidir. 

 

3. DELME PARAMETRELERİ 

Bu çalışmanın gayesi delme parametreleri ile hem itme kuvveti hem de tork arasında fonksiyonel bir ilişki 

kurmaktır. Delmede en önemli parametreler kesme hızı ve ilerlemedir. Kesme hızı arttığı zaman iş parçası, 

kesme kenarı ve matkap zırhı (margin) arasındaki sürtünmenin artmasından dolayı artan delme sıcaklığının bir 

sonucu olarak aşınma artar. Çevredeki delme hızı keski kenardakinden daha fazladır, böylece sıcaklık merkezden 

çevreye doğru yavaş yavaş artar. Buna ilaveten, takım ömrü azalır, itme kuvveti ve tork ilerleme artışı ile orantılı 

olarak artar. Delme derinliği matkap çapının üç katı uzunlukta tutulur. Eğer bu boyuttan fazla olursa, kesme 

sıvısının nüfuziyeti azalır ve talaşın çıkışı kötüleşmeye başlar. Bu sebeple, delme şartları delme derinliğine göre 

ayarlanmalıdır. 

 

4. İTME KUVVETİ VE TORK 

Bir matkapta keski kenar, iş malzemesini ezmeye çalışır ve böylece o itme kuvvetine büyük oranda, torka ise 

daha az katkı sağlar. Kesme kenarı malzemeyi keserek delme torkunun çoğunu üretir. Ayrıca onlar uç açısı 

yüzünden itme kuvvetine önemli miktarda katkı sağlar. Frezelemeden farklı olarak helisin kesmeye katkı 

sağlamadığı dikkate alınmalıdır. Matkap geometrisi kesme kuvvetlerinde karmaşık bir etkiye sahiptir. Talaş 

açısı, helis açısı ve kesme hızı matkap çapı boyunca değişir. Özellikle, normal talaş açısı matkabın merkezinde 

büyük bir negatif değere sahip olup, büyük itme kuvveti doğmasını sağlar. Sonra keski kenarı boyunca negatiften 

pozitife değişir ve genellikle torktan etkilenir [8]. 
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5. DENEYSEL METOT 

Delme testleri sütunlu tip bir matkap tezgâhında (TEZSAN M20MS) gerçekleştirildi, delme operasyonları 

sırasında doğan itme kuvveti ve tork değerleri uzama esaslı, iki-boyutlu bir delme dinamometresi ile 

ölçülmüştür. Numuneler dinamometre üzerindeki aynaya bağlanmıştır. Dinamometreden alınan kuvvet ve tork 

sinyalleri yükseltici (Advantech- ADAM-3016) ve veri toplama bordu (Advantech PCLD-8712) üzerinden 

geçirilerek PC’ye yerleştirilen veri toplama kartına (Advantech PCI-1712) transfer edilmiştir. Sinyaller Visual 

Basic 5.0’te yazılan bir programla toplanmıştır. Kayıt fazında matkap tam delme pozisyonunda iken sinyallerin 

ortalaması kaydedilmiştir. Matkabın malzemeye tam girişine kadar ve çıkmaya başladıktan sonraya tekabül eden 

sinyaller dikkate alınmamıştır. Deneysel kurulum Şekil 2’de görülmektedir [9]. 

 

Yükseltici

ADAM  3016 Veri Toplama

     Bordu
PCLD 8712

Veri Toplama

     Kartı
  PCI 1712ADAM  3016

Tezgah tablası

Dinamometre

A/D Konvertör

vF

Mt

Bağlama
aparatı

İş parçası
Matkap ucu

İş mili
PC

 

Şekil 2. İtme kuvveti ve tork ölçümünde kullanılan deney tesisatı  

Deneysel çalışmada kullanılan takım geometrisi özellikleri ve kesme parametre değerleri Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Deneylerde kullanılan geometrik ve kesme parametreleri 

Parametreler Sembol Birim Değerler 

Kesme hızı v m/dak 18, 22, 28 

İlerleme f mm/dev 0.1, 0.2, 0.3 

Uç açısı ψ (°) 100, 118, 130 

Helis açısı γ (°) 20, 25, 30 

Delme testleri 10 mm, HSS helisel matkap kullanılarak matkap tezgâhında gerçekleştirilmiştir. Tüm delme 

testleri kuru kesme şartlarında yapılmıştır. Deneylerde ASM 1967 çelikten hazırlanan 30x30 mm silindirik 

numuneler kullanılmıştır. Numunenin kimyasal kompozisyonu Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Deney numunesinin kimyasal bileşeni 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu 

0.443 0.81 0.219 0.0057 0.0207 0.156 0.109 0.0715 0.136 

 

5.1. İtme Kuvveti ve Torkun Ölçülmesi 
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Gerçekte fiziksel deney şartlarını göz önüne alındığında imalat ortamlarında sistemi etkileyen birçok faktör 

vardır. 27L ortogonal dizini normalde üç seviyeli on üç faktör (3
13

) kombinasyonunun etkilerinin araştırılmasında 

kullanılabilir. Ancak birçok araştırmada olduğu gibi bazı faktörlerin ihmal edilerek deney sayısı azaltılabilir ve 

zamandan son derece büyük tasarruf sağlanabilir [10, 11]. Bu çalışmada kullanılan üç parametre ve üç seviye 

için 27L  Taguchi standart ortogonal deney tasarımına bağlı kalınarak toplam 27 fiziksel deney 

gerçekleştirilmiştir. 27L  deney tasarımına göre üç seviyeli on üç faktörün 27 farklı deneysel kombinasyonu 

Tablo 3 ile verilmiştir. Tablo 3 içerisindeki kalın rakamlarla gösterilen 1, 2 ve 5 no’lu sütunlar parametre 

optimizasyonu için kullanılacak kodlanmış 3
3
 deneysel tasarımını göstermektedir. 

 

Tablo 3. L27 Taguchi ortogonal deney tasarımı 

Deney Deneysel parametreler 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

5 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 

6 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 

7 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 2 2 2 

8 1 3 3 3 2 2 2 1 1 1 3 3 3 

9 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 

10 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

11 2 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

12 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

13 2 2 3 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2 

14 2 2 3 1 2 3 1 3 1 2 1 2 3 

15 2 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1 

16 2 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 3 1 

17 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 3 1 2 

18 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 

19 3 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 

20 3 1 3 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 

21 3 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

5.2. Deneysel Tasarım 
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22 3 2 1 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1 

23 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 1 3 2 

24 3 2 1 3 3 2 1 1 3 2 2 1 3 

25 3 3 2 1 1 3 2 3 2 1 2 1 3 

26 3 3 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 1 

27 3 3 2 1 3 2 1 2 1 3 1 3 2 

 

Deneysel çalışmaların zorluğunu oluşturan ana unsur, parametre kombinasyonlarını içeren deney tasarımlarıdır. 

Parametre sayısına bağlı olarak oluşabilecek deneysel sıralamalar son derece kompleks ve gerçekleşmesi uzun 

zaman gerektiren sonuçlar doğurabilir. Bu durum imalat maliyetlerini artırarak verimliliği düşürür. 

 

Taguchi metodu, ortogonal deney tasarım tekniği sayesinde çok miktarda yapılması öngörülen deney sayısını 

ciddi oranlarda aşağılara çekmekte ve kontrol dışı faktörlerin (gürültü) etkilerini minimize etmektedir. Bu 

metodun en büyük avantajı deneysel çalışma sürecinin süresini indirgemesi dolayısıyla maliyetleri düşürmesi 

ilaveten etkin faktörlerin kısa zaman aralığında ortaya çıkmasını sağlamasıdır [12]. 

 

Taguchi tekniğinde kalite karakteristiklerinin en ideal seviyelerinin seçiminde sinyal gürültü oranları (S/N) 

kullanılır. Üç çeşit amaç fonksiyonu yani S/N oranı vardır: en büyük en iyi, en küçük en iyi ve hedef değer en 

iyi. Yapılan bu çalışmada minimum kuvvet ve tork değerlerine ulaşabilmek için en küçük en iyi fonksiyonu 

(Deklem (1)) kullanılmıştır. 

21
10logS N y

n
        (1) 

Burada y elde edilen pürüzlülük değerleri, n deney sayısıdır. L27 ortogonal dizinine bağlı olarak yapılan 27 adet 

deney sonucu elde edilen pürüzlülük değerleri Minitab 15 programı aracılığıyla Eşitlik (1) fonksiyonu 

kullanılarak S/N oranları ve seviyeleri hesaplanmıştır. Elde edilen değerler Tablo 4’te verilmiştir. 

 

6. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Delme işlemi gerçekleştirildikten sonra ölçülen itme kuvveti ve tork değeri ile uyumlu ampirik denklemler elde 

etmek için toplanan veri uygun bir metod ile değerlendirilmelidir. Deneyin amacı önemli faktörleri ve faktörlerin 

işleme üzerindeki kombine etkisini bulmak için en küçük itme kuvveti ve tork değerini elde etmektir. Bu 

maksatla “en küçük en iyi” kalite karakteristiği amaç fonksiyonu dikkate alınarak S/N oranları tespit edilmiştir 

(Tablo 4). 

 

ANOVA analizinin amacı belirlenen çıktılar üzerine imalat süreci içerisinde kullanılan en önemli parametrelerin 

veya etkileşimlerinin etkililik seviyelerini belirlemektir. Tablo 5 ve 6’da itme kuvveti ve tork için ayrı ayrı en 

etkili süreç parametrelerin (kesme hızı, ilerleme, uç açısı ve helis açısı)) etkililikleri gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

5.3. Taguchi Metodu 

6.1. Varyans Analizi (ANOVA) 
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Tablo 5. İtme kuvveti S/N oranları için ANOVA sonuçları
 

Source DF Seq SS Adj MS F P PC% R2 

v 2 0.363 0.181 0.07 0.932 0.15 

81% 

f 2 135.779 67.889 26.48 0.000 55.77 

ψ 2 51.740 25.870 10.09 0.001 21.25 

γ 2 9.436 4.718 1.84 0.187 3.88 

Residual error 18 46.144 2.564    

Total 26 243.462     

 

Tablo 6. Tork S/N oranları için ANOVA sonuçları
 

Source DF Seq SS Adj MS F P PC% R2 

v 2 1.643 0.822 4.91 0.020 7.52 

86,2 

f 2 6.269 3.135 18.72 0.000 28.67 

ψ 2 2.722 1.361 8.13 0.003 12.45 

γ 2 8.218 4.110 24.54 0.000 37.58 

Residual error 18 3.014 0.167    

Total 26 21.866     

 

ANOVA analizinde bir parametrenin tepki üzerinde etkili olup olmadığı P (önem/olasılık) değerine bakılarak 

kararlaştırılır. %95 güven aralığı göz önüne alınarak P<0.05 (%5 önem değeri) olduğunda parametrenin tepki 

üzerinde etkili olduğu sonucuna varılır. Bu çalışmada yapılan ön analiz sonucu faktör etkileşimlerinin sonuçlar 

üzerine etkisinin az olduğu görülerek etkileşimler ihmal edilmiştir. Toplam varyasyon üzerine her bir faktörün 

katkısı çizelgelerin en sağ sütunlarında % olarak gösterilmiştir. Buna göre Tablo 5 incelendiğinde kuvvet için en 

etkili parametrenin %55.77 oranında ilerleme oranı ve akabinde %21.25 ile uç açısı olduğu sonucuna varılır. 

Buna karşılık etkisi en az olan parametreler ise sırasıyla %3.88 etki oranıyla helis açısı ve %0.15 etki oranıyla 

kesme hızı olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 6 ile verilen tork için ANOVA tablosunda ise en etkili iki parametrenin sırasıyla %37.58 etki oranıyla uç 

açısı ve %28.67 etki oranıyla ilerleme oranı olduğu gözlemlenmiştir. Tork için etkisiz diyemeyeceğimiz fakat 

diğer iki faktör kadar etkili olmayan iki parametre ise sırasıyla %12.45 ile helis açısı ve kesme hızı olduğu ifade 

edilebilir. Verilen her ANOVA tablosu için etki seviyeleri belirtilen parametreler haricinde parametre 

etkileşimlerinin etkileri ihmal edilerek analizler yorumlanmıştır. 

Yapılan ANOVA analizi sonucu kuvvet ve tork değerlerinin oluşumu esnasında süreçte kullanılan faktörler 

içerisinde en etkisiz faktörün kesme hızı olduğu sonucuna varılmıştır. Literatürde daha önce yapılmış olan bazı 

çalışmalarda da bulunan sonuçlara paralel yaklaşımların olduğu gözlemlenebilir. 

 

6.2. Kesme Parametrelerinin Optimizasyonu 

Tablo 7 ve Tablo 8 ile her bir seviye için verilen Delta değerlerinin en yüksek olduğu parametre, pürüzlülük 

üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Etki sıralaması Rank olarak tablo altlarında ifade edilmiştir. Buna göre 

muhtemel parametre kombinasyonu optimum kuvvet değerlerine ulaşabilmek için v1f1ψ2γ3 olarak ve tork 

değerlerine ulaşabilmek için v3f1ψ3γ3 olarak tespit edilmiştir. 
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Tablo 7. İtme kuvveti için ortalama S/N tepki tablosu (en küçük en iyi) 

Level v f ψ γ 

1 -64.52 -61.79 -66.53 -65.16 

2 -64.59 -64.84 -63.26 -64.93 

3 -64.79 -67.27 -64.10 -63.81 

Delta 0.27 5.48 3.27 1.35 

Rank 4 1 2 3 

 

Tablo 8. Tork için ortalama S/N tepki tablosu  (en küçük en iyi) 

Level v f ψ γ 

1 -26.21 -25.28 -26.59 -26.35 

2 -25.81 -25.90 -25.81 -25.91 

3 -25.62 -26.46 -25.24 -25.48 

Delta 0.59 1.18 1.18 0.78 

Rank 4 2 1 3 

 
Kuvvet ve tork için S/N tepkilerinin grafikleri Şekil 3 ve Şekil 4’te verilmiştir. Grafiklerdeki eğimlerin en 

yüksek olduğu yerler parametrelerin etkinlik seviyelerini göstermektedir. 
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Şekil 3. Faktör ve matkap geometrisinin itme kuvvetine etkileri. 
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Şekil 4. Faktör ve matkap geometrisinin tork üzerine etkileri. 
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7. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Taguchi metodu ve ANOVA analizi kullanılarak minimum kuvvet ve tork tepkilerine bağlı delme 

operasyonunun parametre optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışma sonucu varılan neticeler aşağıda 

sıralanmıştır: 

 

1. Yapılan deneysel çalışmada kullanılan 4 farklı parametre ve bunlara ait 3 seviyenin faktöriyel tasarım 

yapılarak kombinasyonu sonucu 81 deney yapılması gerekirken L27 Taguchi ortogonal dizini kullanılarak 

sadece 27 deneyle süreç temsil edilmiştir. Buna göre endüstri uygulamalarında istenen optimum parametre 

seçimi için gerekli ön hazırlık zamanı minimize edilerek maliyetler azaltılmış olacaktır. 

2. Denklem (1) kullanılarak elde edilen S/N oranlarının ortalamalarına ait grafikler yardımıyla kuvvet ve tork 

için optimum parametre kombinasyonları sırasıyla v1f1ψ2γ3 ve v3f1ψ3γ3 olarak bulunmuştur. 

3. Kuvvet ve tork üzerine parametre etkilerinin rakamsal büyüklük olarak tespiti için ANOVA analizi 

uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kuvvet için en etkili parametrelerin %55.77 etkililik oranı ile 

ilerleme oranı ve %21.25 etkililik oranı ile uç açısı olduğu tespit edilmiştir. Yine tork için en etkili 

parametrelerin %37.58 etkililik oranı ile helis açısı ve %28.67 etkililik oranı ile ilerleme oranı olduğu 

görülmüştür. 

4. İleriki çalışmalarda, süreç verimliliğini artırmak için daha fazla parametre kullanılarak analiz 

genişletilebilir. 

5. Son olarak delik delme operasyonlarında meydana gelen kuvvet ve tork analizi ve optimizasyonları için 

Taguchi metodunun sistematik, sade ve verimli bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlaveten akademik 

çalışmalara ve sınıf içi eğitim ortamlarında yapılan Taguchi uygulamalarına bu çalışma ile ışık tutulacağı 

umulmaktadır. 
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Özet 

Bu çalışmada, dizel motor enjektör gövde üretiminde kullanılmakta olan Ø8 mm derin delme matkabı (L/D=9) 

için, sensorik takım tutucu yardımıyla mekanik yükler ölçülmüş, kesme parametrelerinden kesme hızı ve 

ilerleme ile kaplama malzemesi ve kesme kenar hazırlama işleminin sürece olan etkileri incelenmiş, kesme 

parametreleri optimize edilerek takım ömründe bir artış hedeflenmiştir. Deney tasarımı için DOE (Deney 

Tasarımı) yöntemlerinden yararlanılmış, deney parametre ve sayısının tespiti, verilerin analizi ve bulguların 

doğrulanmasında Taguchi Metodu kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Derin delik delme, Namlu matkabı, Taguchi, Takım ömrü 

ANALYSES OF CUTTING PARAMETERS ON DEEP HOLE DRILLING 

AND TOOL LIFE IMPROVEMENT 

Abstract 

In this study, deep hole drilling with Ø8 mm which has been used in body part of diesel engine injection, has 

been researched depending on cutting parameters, feed rate, coating material and cutting edge preparation of 

drilling process and optimum machining conditions have been identified with sensory tool holder cutting forces 

measurement equipments. DOE (Design of Experiment) methods are used in order to plan the experiment and 

Taguchi method is used so as to verificate parameters and number of experiment, analyze datas and verificate 

findings. 

Keywords: Deep hole drilling, Gundrill, Taguchi, Tool life 

1. GİRİŞ 

Bir işletmede performansı belirleyen en önemli ölçütler (KPI: Key Performence Indicators) ürün maliyeti, ürün 

kalitesi ve teslimattır. Piyasada rekabetin sürdürülmesi için bu ölçütlerin iyileştirilmesine yönelik sürdürülebilir 

iyileştirme aktivitelerinin tanımlanması gerekir. Kurumsal işletmelerde bu üçlü sac ayağından en az bir tanesine 

dayandırılmayan hiçbir aktivitenin işletme için katma değeri yoktur. Bu nedenle maliyet ve kalite aktiviteleri 

işletmeler için hiçbir zaman önemini yitirmemektedir. Elde edilen olumlu çıktılar dolaylı yoldan üretimin 

teslimat adetlerini de yükseltir. 

 

Üretim için oluşan maliyetler takım maliyetleri, işletme maliyetleri ve bakım maliyetleri olmak üzere üç ana 

başlık altında toplanır. Takım maliyetleri talaşlı imalat ile doğrudan ilgili olup; seçilen yöntemin şekline, 

kullanılan kesici takımın çeşidine göre farklılık gösterir. Tezgahın etkin kullanım oranı ile ilişkili olan teknik 

kayıpları, sık takım değişimi ve makine duruşları Kesici takımlarda düşük takım ömrüne sebep olmaktadır. Bu 

nedenle bu çalışmada kesme şartlarının iyileştirilmesi ile kesici takım performansının arttırılmasına 

odaklanılmıştır. 

Delik delme işlemi en yaygın talaşlı imalat yöntemlerinden birisidir. Delme işlemi genel olarak spiral matkap 

aracılığıyla klasik matkap tezgahlarında ve gelişmiş CNC tezgahlarda bir iş parçası üzerinden talaş kaldırılarak 

gerçekleştirilir [1]. 

 

Tüm işlemlere uygulanabilen genel kural; efektif takım uzunluğunun (L) en iyi rijitliğin ve hassasiyetin elde 

edilmesi için minimize edilmesidir. Delik işlemede efektif takım uzunluğu delik derinliğince belirlenir. Rijitlik 

daha büyük takım çapı (D) kullanıldığı zaman artar. Ancak talaş tahliyesi ve radyal hareketler açısından delik 

içerisindeki boşluğunda dikkate alınması gerektiğinden takım çapı açısından bazı sınırlamalar vardır. Rijitlik L/D 

oranı ile tanımlanır, daha küçük bir L/D oranı işlem boyunca daha iyi bir rijitlik sağlar [2]. 
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Delik derinliğinin delik çapına oranı (L/D Oranı) aynı zamanda delme işlemini tanımlar. Derin delik terimi delik 

derinliği-delik çapı oranı büyük olan delikler için kullanılan bir terimdir. Bu delikler çaplarının 5 ila 100 katı 

derinliklere sahip olan deliklerdir [2]. 

Birçok farklı teknolojik uygulamalarda küçük çaplı deliklerin delinmesi ve büyük delik derinliği-delik çapı oranı 

gereklidir (örneğin; havacılık sanayii için türbin kanatçıklarının soğutma kanalları, tıp alanında kemik iğneleri ve 

şiruji iğneleri ya da otomotiv sektöründe püskürtme teknolojisi gibi). İşlem gereği bu tarz küçük deliklerin 

delinmesinde özel hassasiyetler talep edilmiştir. Bu işlemde kendiliğinden oluşan bir kesici takım hatasına 

sebebiyet verebilecek olan, yeterli olmayan talaş tahliyesi probleminden bahsedilebilir. Talaş tahliyesini 

belirleyen iş parçası malzemesi ve işlem büyüklükleridir [3].    

 

Delik delmede talaş kırma ve talaşın boşaltılması kritik öneme sahiptir. Delik derinliği ne kadar uzunsa işlemi 

kontrol etmek ve talaş kaldırmak o kadar zor olur. Delme işlemi sırasında meydana gelen talaş oluşumu kesme 

kuvvetlerini, kesme sıcaklığını ve dolaylı olarak deliğin yüzey kalitesini ve ölçü tamlığını etkilemektedir [4]. 

Yaşar, Sekmen ve Günay sıcak iş takım çeliğinin işlenmesinde kesme parametrelerini optimize etmişler ve yüzey 

pürüzlülüğünü modellemişlerdir. Çalışmada deney tasarımı yöntemi uygulamış, farklı kesme parametrelerinin 

(kesme hızı, ilerleme miktarı, kesme derinliği) etkilerini incelemişlerdir. Yüzey pürüzlülüğü üzerine en etkili 

faktörün ilerleme miktarı olduğunu bulmuşlardır [5]. 

 

Uysal ve Altan kesici kenarı yuvarlatılmış, aşınmış takımlarla ortagonal talaş kaldırma için geliştirilen bir kayma 

hattı modeli ile deneysel bir çalışma yaparak çeşitli talaş kaldırma parametrelerinde kesme ve radyal 

kuvvetlerinin dalma kuvvetine oranını bulmuş, dalma kuvvetinin kesme parametreleriyle etkileşimini 

incelemişlerdir.  Bu inceleme sonucunda serbest yüzey aşınma miktarı artıkça dalma kuvvetlerinin kesme ve 

radyal kuvvetler üzerindeki etkisinin arttığı belirlemiş; kesici kenar yuvarlama yarıçapı arttıkça kesici kenarın iş 

parçasına dalması için daha fazla kuvvete gereksinim duyduğunu, talaş derinliğinin artması ile birlikte dalma 

kuvvetinin de arttığını saptamışlardır. Kesme hızı ve talaş açısı arttıkça kesme kuvveti ve radyal kuvvet 

azalmakta ancak dalma kuvveti çok fazla etkilenmemektedir [6]. 

 

Baytok, Tuna, Toprak, Özlü ve Budak freze ve delik delme işlemlerinde kullanılan karbür takımların sistematik 

olarak performanslarını incelemiş; kesme kuvveti ile ilgili olarak kesme kuvvetleri arasında en yüksek fark %15 

’ten az olmak üzere marjinal farklılıkların olduğu, farkların başta ilerleme yani talaş kalınlığı ile değişebildiği, 

özellikle ince işlemede kullanılan düşük talaş kalınlıklarında kesici ağız yuvarlatma çapının daha etkin hale 

geldiğini ve belirleyici olduğunu, yüksek yuvarlama yarıçapının kesme kuvvetleri üzerinde önemli rol oynadığını 

ve takım ile parça esnemelerini arttırdığını belirtmişlerdir [7]. 

 

Kesici takımlarda kullanılan malzemelerden beklenen temel özellikler belirli bir tokluk değerine sahip 

olmalarının yanı sıra, özellikle yüksek sıcaklıklarda aşınma ve oksidasyona karşı bir dayanımdır. Bu amaçla 

geliştirilen yüzey kaplamalarından beklenen başlıca özellikler yüksek sertlik, iş parçasına düşük ancak kesici 

takıma yüksek yapışma, yüksek aşınma direnci, yüksek kimyasal kararlılık ve tokluk, yüksek yük taşıma 

kapasitesi, düşük kesme kuvvetleri, düşük ısıl iletim katsayısı şeklinde sıralanabilir. Bu özellikleri sağlamak 

üzere kullanılan TiN (Titan Nitrür), TiAlN (Titan Alüminyum Nitrür), TiCN (Titan Karbon Nitrür), CrN (Krom 

Nitrür) başlıca kaplama [8] türleri yanında, son dönemde kaplama teknolojilerinde yönelim tek katmanlı 

kaplamalardan, nano boyutta çok katmanlı kaplamalara doğru olmuştur. 

 

Delik delme işleminde kesme parametrelerinin sistematik bir biçimde Taguchi yöntemiyle incelenmesi ve kesme 

şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili benzer bir çalışmayı Meral, Sarıkaya ve Dilipak yapmışlardır. Yaptıkları 

çalışmada Taguchi yöntemi ile işleme sırasında istenmeyen faktörlerin etkisi kısa sürede tespit edilmiş, zaman ve 

maliyet düşürülerek ürün kalitesi arttırılmıştır. Kesme parametreleri ile ilgili olarak kesme kuvvetleri sonuçlarını 

etkileyen en büyük faktörün ilerleme değeri ve matkap çapı olduğunu, kesme hızının ise daha az etki ettiğini 

tespit etmişlerdir [9]. 

 

Bu çalışmanın amacı; ilgili üretim biriminin takım maliyetlerini düşürmek için çubuk diyagramına (Şekil 1) göre 

ikinci sırada yer alan Ø8 derin delme matkabının kesme şartlarının optimize edilerek takım ömrünün arttırılması 

ile üretimde takım tüketiminin azaltılmasıdır. 
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Şekil 1. Çubuk diyagramı 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

 

Şekil 2. İş parçası 

 

Bu çalışmaya kadar işletmemizde mevcut durumda uygun kesme parametrelerinin belirlenmesi için denemeler 

zaman açısından maliyetli, derin bir uzmanlık bilgisi gerektirmekte ve işlem esnasında oluşan mekanik yükler 

ölçülememektedir. Bu nedenle çalışmanın diğer hedefleri; delme işlemi esnasında oluşan mekanik yüklerin 

(İlerleme Kuvveti, Moment ve benzeri) sensörik bir takım tutucu (SeTT) yardımı ile ölçülmesi, talaşlı imalat için 

yeni takip parametrelerinin tanımlanması, kesici takım ömrü ile ilgili çalışmalar için yapılan deneme adedinin 

azaltılması, temel denemelerde %50 ’ye kadar zaman kazanımı, işlem optimizasyonunda kesme parametrelerinin 

yeniden belirlenmesinde bir metodik yaklaşımın getirilmesi şeklinde olmuştur. 

İş parçası malzemesi 40 ± 3 HRC sertliğinde 1.7225 ıslah çeliğidir. Bu çelik otomobil ve uçak sanayisinde, 

sünekliliği yüksek parçaların yapımında kullanılır. Ø65 x 55 mm ölçülerindeki iş parçasına 20 adet boydan boya 

delik delinmiştir (Şekil 2). Derin delik delme matkabı öncesi Ø8,02 mm çapında spiral matkap ile 10 mm 

derinliğinde bir pilot delik delinmiştir. 

Kesici takım olarak Ø8 x 175 mm ölçülerinde konvansiyonel D/4 bileme, içten soğutmalı, komple karbür derin 

delme matkabı kullanılmıştır (Şekil 3). Seride takım ömrü bileme başına 250 delik olup, karşılığı 13,5 m ‘dir. 

Seride üretim kesme parametreleri Tablo 1’deki gibidir. 
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Şekil 3. Derin delme matkabı 

Tablo 1. Seri üretim kesme parametreleri 

Kesme Parametreleri Sembol Birim Mevcut Durum 

Kesme Hızı   Vc [m/dak] 75 

Devir n [dev/dak] 3000 

İlerleme fn [mm/dev] 0.06 

Kaplama - - TiAIN (Tek Katmanlı) 
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Şekil 4. Sensörik takım tutucu 

  

Şekil 5. Enjektör gövdesi 

 

 

Şekil 6. Derin delme matkabı kesme ağzı serbest yüzey aşınması [10] 

 

Denemeler Siemens 840 kontrol ünitesine sahip Chiron TBZ 12W dik işleme derin delme tezgahında yapılmıştır. 

Soğutma sıvısı yağ olarak doğal ester esaslı yüksek performanslı katkı maddesi içermeyen yağ kullanılmıştır. Bu 

yağlar diğer viskozite mineral yağlarıyla karşılaştırıldığında çok azaltılmış kullanım görülür. Delme işlemi 

sırasında oluşan ilerleme kuvveti, tork ve bükülme momenti gibi mekanik yükler sensörik takım tutucu (Şekil 4) 

yardımı ile ölçülmüş ve tork değerleri analiz edilmiştir. Yeni kesme koşulları daha sonra seri üretimde 

kullanılmakta olan dik torna işlem merkezinde, enjektör gövdesi (Şekil 5) üretiminde test edilecektir.   

Deney tasarımının her bir adımında sensörik takım tutucu ile alınan mekanik yük ölçümleri ile beraber derin 

delme matkabının VBmax kesme ağzı serbest yüzey aşınması miktarının (Şekil 6) ölçülmesi ve mevcut seri üretim 

değerleri ile karşılaştırılması, denemelerde ilerleme ve derin delme matkabının mevcut takım ömrünün 

arttırılması ölçütü olarak belirlenmiştir. VBmax kesici ağız serbest yüzey aşınması için üst limit ISO 3685‘te 

kesme ağzı serbest yüzey düzensiz aşınma için tanımlanmış olan maksimum 0,6 mm değeri referans olarak 

alınmıştır. 
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Tablo 2. Deney faktörleri ve seviyeleri 

Faktörler Birim  Seviye-1 Seviye-2 Seviye-3 

Kaplama - 
TiAIN  

(Tek Katmanlı) 

TiAIN 

(Çok Katmanlı) 
- 

Kesme Kenar 

Hazırlama 
- 

Manyetik aşındırma 

uygulanmış 

Manyetik aşındırma 

uygulanmamış 
- 

Devir [Dev/dak] 3.582 3.981 4.379 

Kesme Hızı [m/dak] 90 100 110 

İlerleme [mm/dak] 0.050 0.065 0.080 

 

 

                                                                                                                                                     (1) 

T: Tork [Nm], D: Çap [mm], Fcz: Kesme Kuvveti [N], Z: Kesici Ağız Sayısı [ - ] 

 

3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Şekil 7. Deney faktörleri etki seviyeleri 

 

Kesici takım ömrü sonuna doğru son 5 parçada yüzey pürüzlülüğü ölçümü ve iyileştirilmiş durumda enjektör 

gövdesi üretiminde bakılacak olan delik çapı için işlem yeterlilikleri ve üretilen enjektör gövdesi için ömür 

dayanım testi istenilen ilave kalite gereklilikleridir. 

 

Deney tasarımı için faktörleri ve seviyeleri Tablo 2’de verilmiştir. Bu girdiler doğrultusunda Minitab yardımıyla 

yapılan L12 ‘Half Design’ Deney tasarımı Tablo 3’deki gibidir. 

Deneylerde ölçülen tork değerleri ve bu değerlere karşılık basit Tork Denklemi (1) yardımıyla ampirik olarak 

hesaplanmış kesme kuvveti değerleri Tablo 3 ’te sunulmuştur. 

Faktörlerin her birinin kesme kuvveti(N) üzerine etki seviyeleri Şekil 7’de verilmiştir ve buna göre kesme 

kuvveti üzerine en etkin faktör ilerleme değeridir.  
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Tablo 3. Sensorik takım tutucu ölçüm değerleri sonuçları 

Deney 

No 

İşlem 

Sırası 

Merkez 

Nokta 
Kaplama Kesme Kenar 

Vc               

[mm/ dak] 

fn       

[mm/dev] 

Tork 

[Nm] 

FCZ   

[N] 

1 1 1 Tek katlı 
Manyetik 

Aşındırmalı 
90 0.05 4.2 2140 

2 2 1 
Nano 

katlı 

Manyetik 

Aşındırmalı 
90 0.08 6.4 3261 

3 3 1 Tek katlı Aşındırmasız 90 0.08 6.3 3210 

4 4 1 
Nano 

katlı 
Aşındırmasız 90 0.05 4.3 2191 

5 5 1 Tek katlı 
Manyetik 

Aşındırmalı 
110 0.08 5.4 2752 

6 6 1 
Nano 

katlı 

Manyetik 

Aşındırmalı 
110 0.05 4.4 2242 

7 7 1 Tek katlı Aşındırmasız 110 0.05 4.1 2089 

8 8 1 
Nano 

katlı 
Aşındırmasız 110 0.08 5.8 2955 

9 9 0 Tek katlı 
Manyetik 

Aşındırmalı 
100 0.065 5.0 2548 

10 10 0 
Nano 

katlı 

Manyetik 

Aşındırmalı 
100 0.065 4.8 2446 

11 11 0 Tek katlı Aşındırmasız 100 0.065 4.8 2446 

12 12 0 
Nano 

katlı 
Aşındırmasız 100 0.065 5.0 2548 

 

 

Sinyal/Gürültü oranına (S/N: Signal to Noise Ratio) en düşük kesme kuvveti için bakılacak olup, bu yaklaşım ile 

“en düşük en iyidir” analizi etkin faktörün ilerleme değeri olduğunu burada bir kez daha göstermektedir. Artan 

ilerleme değeri ile beraber kesme kuvveti de etkin bir şekilde artmaktadır. Kaplama, kesme kenar hazırlama ve 

kesme hızı faktörleri kesme kuvvetini etkin bir şekilde etkileyen faktörler olarak kesme kuvveti modelinde (2) 

yer almamışlardır. Yine de kesme kuvvetinin çok katmanlı kaplama ile bir miktar yükseldiğini, kesme kenar 

hazırlama işleminin burada neredeyse hiçbir etkisinin olmadığını, artan kesme hızı ile birlikte kesme kuvvetinin 

azaldığı şeklinde yorumlayabiliriz.  
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Şekil 8. Sinyal / Gürültü oranı 

 

Kesme Kuvveti = 701 + (29,299 x İlerleme) – (108,3 x CtPt)                                                                                (2) 

 

 

Tablo 4. Taguchi metodu doğrulama deneyi değerleri 

  fn[mm/dev] Fcz Teorik [N] Fcz Pratik [N] 

0,03 1.573 1.631 

0,04 1.866 1.885 

0,05 2.159 2.140 

 

 

Şekil 9. Taguchi metodu doğrulama deneyi sonuçları 

Bu sonuçlara göre kesme kuvveti için model denklemi (2) aşağıdaki gibidir ve kesme kuvveti ilerlemenin bir 

fonksiyonu olarak doğru orantılı artmaktadır. Kesme kuvvetinin yükselmesini istemediğimiz durumda ilerleme 

değeri mümkün olduğu kadar düşük tutulmalıdır: 

Taguchi Metodu ile ortaya çıkmış olan kesme kuvveti modelini doğrulamak için 0,03 mm/dev, 0,04 mm/dev, 

0,05 mm/dev ilerleme değerleri seçilmiştir (Tablo 4). Hesaplamalarda Center Point (CtPt) 0,065 mm/dev ve 

kesme hızının modelde bir etki göstermemesinden dolayı uygulamada sabit 110 m/dak alınmıştır. Doğrulama 

deneyi sonuçları Şekil 9’daki gibidir. 
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Şekil 10. Kesme kuvveti ölçüm sonuçları 

 

Tablo 5. İyileştirilmiş kesme parametreleri 

Kesme 

Parametreleri 
Sembol Birim Mevcut Durum İyileştirilmiş Durum 

Kesme Hızı Vc [m/dak] 75 90 

Devir N [dev/dak] 3.000 3.582 

İlerleme fn [mm/dev] 0,06 0,05 

Kaplama - - TiAIN (Tek Katmanlı) TiAIN (Çok Katmanlı) 

 

Şekil 9 ‘da görüldüğü üzere seçilmiş olan ilerleme değerlerine göre tahmin edilen kesme kuvveti değerleri ile 

uygulamada tezgah üzerinde seçili parametrelerle yapılan delik delme işlemi esnasında ölçülen kesme kuvvetleri 

değerleri arasında anlamlı bir fark yoktur. Bu doğrulama aynı zamanda yapılan ölçümlerin güvenirliğini ortaya 

koymaktadır. 

 

Taguchi Metodu doğrulama işlemi neticesinde, talaşlı imalat esnasında oluşan mekanik yükleri ölçmek için 

işletmemizde ilk defa kullanılmakta olan sensörik takım tutucunun ilk ölçüm sonuçlarının güvenirliğinin ortaya 

konması ile birlikte derin delik delme matkabının kesme parametrelerinin optimizasyonu ile takım ömrünün 

iyileştirilmesi çalışmasına devam edilmiştir. 

 

Serideki derin delik delme matkabının takım ömrü sonu olan 250 adet ömürde ölçümü yapılan kesme kuvveti ve 

kesici takım serbest yüzey aşınması değerleri; kesici takımın ömrünü arttırmak için yapılacak olan delme 

işlemlerinde karşılaştırmak ve deney numarasını elimine etmek için referans olarak alınmıştır (Şekil 10).  

Kesme kuvveti ölçüm sonuçlarından Şekil 10’da görüleceği üzere deney tasarımında yer alan her bir seri 

ölçümleri referans değerleri ile karşılaştırılmış ve seri üretimde ulaşmış olduğumuz maksimum kesme kuvveti 

2700 N değerinden ve/-ya kabul edilebilir maksimum kesme kenarı serbest yüzey aşınma miktarı 0,6 mm ’den 

yüksek değerde deneme serileri göz ardı edilmiştir. 

Tüm bu karşılaştırmalar neticesinde 350 ömürde 4 numaralı deneme serisi koşulları istenilen kesme kuvveti ve 

kesici takım serbest yüzey aşınma miktarı ölçütlerini sağlayarak başarılı olmuştur. 4 numaralı deneme serisi 

parametreleri Tablo 5 ‘teki gibidir. 

Optimize edilmiş olan kesme parametreleri ve kesici takım kaplaması seride dik torna işlem merkezinde, 

enjektör gövdesi (Şekil 5) üretiminde test edilmiştir. Üretilen enjektör gövdeleri ömür dayanım testini başarıyla 

geçmiştir (Şekil 11). 
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Şekil 11. Ömür dayanım testi sonuç raporu 

 

a)        b)  

Şekil 12. VBmax Kesme kenarı serbest yüzey aşınması 

 

Tablo 6. Yüzey Pürüzlülük (Rzmax) Ölçüm Sonuçları 

Rzmax Ölçümleri Seride Optimize Durum 

Takım Ömrü 250 [Adet] 350 [Adet] 

Ölçüm-1 4,316 [µm] 3,960 [µm] 

Ölçüm-2 2,614 [µm] 3,459 [µm] 

Ölçüm-3 4,663 [µm] 3,625 [µm] 

Ölçüm-4 3,130 [µm] 4,396 [µm] 

Ölçüm-5 3,240 [µm] 4,603 [µm] 

Sonuç                                             Rzmax < 16  [µm] 

Önceki durumda derin delme matkabı için 250 ömürde VBmax kesme kenarı serbest yüzey aşınma miktarı 0,505 

mm (Şekil 12-a), yeni durumda 350 ömürde VBmax kesme kenarı serbest yüzey aşınma miktarı 0,334 mm (Şekil 

12-b) ölçülmüştür. 

 

Yüzey kalitesi ölçümleri (Tablo 6) ve delik çapı için işlem yapabilirliklerinde (Şekil 13 ve Şekil 14) anlamlı bir 

fark görülmemiş, kalite yeterlilikleri sağlanmıştır.     
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 Önceki Durum: 

 

 

Şekil 13. Proses yapabilirliği önceki durum değerleri (Cp/Cpk) 
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Sonraki Durum: 

 

 

Şekil 14. Proses yapabilirliği sonraki durum değerleri (Cp/Cpk)  
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Çalışmanın neticesinde sensörik takım tutucunun sağlamış olduğu verilerin analizi ve kalite yeterliliklerinin 

yerine getirilmesi ile birlikte başlangıçta hedeflediği gibi derin delme işleminde kesme parametreleri, kaplama 

tipi ve kesme kenarı hazırlama işlemi etkileri incelenmiş ve kesme şartlarından ilerleme hızı, kesme hızı ve 

kaplama optimize edilerek takım ömrü %40 arttırılmıştır. 

 

Buradaki metodik yaklaşım ile takım ömrünü iyileştirmek için gerekli olan deneme sayısı azaltılmıştır. Taguchi 

L12 “Half Design” Deney Tasarımı ile 36 adet deney yerine 12 adet deney gerçekleştirilmiştir. S/N oranı ile 

faktörlerin kesme kuvveti üzerine etkileri incelendiğinde, en etkin faktörün ilerleme hızı olduğu tespit edilmiştir. 

İlerleme hızı en etkin faktör iken; kaplama ile kesme kuvveti bir miktar yükselmekte, artan kesme hızı ile birlikte 

kesme kuvveti ise azalmaktadır. Kesme kenar hazırlama işleminin artan ya da azalan yönde bir etkisi bu 

çalışmada görülmemiştir.  

Taguchi Metodundan elde edilen kesme kuvveti modelinin doğrulaması yapılarak, denklemden hesaplanan 

teorik kesme kuvveti değerleri ile uygulamada ölçülen kesme kuvveti değerleri arasında anlamlı bir farka 

rastlanmamıştır. Bu sonuçlar metodun başarısını ve yapılan ölçüm değerlerinin güvenirliğini ortaya koymuştur. 

 

Sensörik takım tutucu yardımı ile delme işlemi sırasında ölçülebilen ilerleme kuvveti, tork, bükülme momenti 

gibi mekanik yükler işletmemizde talaşlı imalat işlemlerinde ölçülebilir ve karşılaştırılabilir yeni büyüklükler 

olarak tanımlanmıştır. Faktörler ve seviyelerdeki kısa ya da uzun vadeli değişkenlikleri kolay analiz edebilecek 

ve yorumlayabilecek fayda sağlamıştır. 

 

Seri üretimde iyileştirmenin uygulanabilmesi için iyileştirilmiş durumda; kesme kuvveti değerinin 2700 N ve 

kesme kenarı serbest yüzey aşınma miktarının 0,6 mm referans değerlerinden düşük kalması, ömür dayanım 

testinin başarılı sonlanması, yüzey pürüzlülük değerleri ölçümlerinin ve işlem yapabilirlik değerlerinin istenilen 

kalite yeterliliklerini yerine getirmesi ile birlikte öncelikle kesme parametreleri içerisinde en etkin faktör ilerleme 

hızı 0,060 mm/dev değerinden 0,050 mm/dev değerine düşürülüp, kesme hızı değeri 75 m/dak değerinden 90 

m/dak değerine yükseltilmiştir. Artan kesme hızı ile birlikte artması beklenilen kesme kenarı serbest yüzey 

aşınması miktarı tek katmanlı kaplamadan nano boyutta çok katmanlı kaplamaya geçilerek dengelenmiştir. Tüm  

bu şartların bir araya getirilmesi ile birlikte Ø8 mm derin delme matkabı ömrü 250 adetten (Eski Durum: 13,5 m) 

350 adede (Yeni Durum: 19 m) başarılı bir şekilde yükseltilmiştir. 
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Özet 

Bu çalışmada, Al-5083 alaşımının frezelenmesinde, kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliğinin kesme kuvveti, 

yüzey pürüzlülüğü ve çapak yüksekliği üzerindeki etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. Deneyler, 10 mm 

çapında kaplamasız karbür parmak freze ile üçer adet kesme hızı (3000-4000-5000 dev/dak), ilerleme (0.05-

0.075-0.1 mm/diş), ve kesme derinliği (1-1.5-2 mm) kullanılarak Taguchi L9 (3
3
) orthogonal deney düzeneğine 

göre yapılmıştır. Deneyler sonucunda, kesme hızının artması ile kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğünün 

azaldığı, çapak yüksekliğinin arttığı gözlenmiştir. İlerlemenin artması ile kesme kuvvetleri, yüzey pürüzlülüğü 

ve çapak yüksekliğinin arttığı belirlenmiştir. Varyans analizi (ANOVA) yardımıyla bağımsız değişkenler 

arasında ilerleme parametresinin, kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve çapak yüksekliği üzerinde en etkili faktör 

olduğu, bunu sırasıyla kesme hızı ve kesme derinliğinin takip ettiği belirlenmiştir. Doğrulama deneyleri 

sonucunda, optimizasyon çalışmalarının başarılı bir şekilde sonuçlandığı tespit edilmiştir.     

 

Anahtar kelimeler: Frezeleme, Kesme kuvveti, Yüzey pürüzlülüğü, Çapak yüksekliği, Taguchi 

OPTIMIZATION OF CUTTING FORCE, SURFACE ROUGHNESS AND 

BURR HEIGHT IN MILLING OF AL-5083 ALLOY 

Abstract 

In this study, effects on cutting force, surface roughness and burr height of cutting speed, feed rate and depth of 

cut were experimentally investigated in milling of Al-5083 alloy. Experiments were made by using Taguchi L9 

(3
3
) the orthogonal array experimental setup with 10 mm diameter of two-flute uncoated carbide end mill cutters, 

three cutting speeds (3000-4000-5000 rev/min), feed rates (0.05-0.075-0.1 mm/tooth) and depth of cut (1-1.5-2 

mm). As a result of experiments it is determined that cutting force and surface roughness reduced with 

increasing cutting speed and the burr height increased. It is found that cutting force, surface roughness and burr 

height increased with increasing feed rate. According to the analysis of variance (ANOVA) feed rate parameter 

among the independent variables is the most influential factor on cutting force, surface roughness and burr 

height, followed cutting speed and depth of cut. As a result of validation experiments it was found that the 

optimization studies was successfully resulted.   

 

Keywords: Milling, Cutting force, Surface roughness, Burr height, Taguchi 

1. GİRİŞ 

Al-5083 malzemesi, genel olarak magnezyum-manganez-krom-aluminyum alaşımından oluşmaktadır. 

Günümüzde savunma, havacılık, otomotiv ve gemi sanayisinde temel mühendislik malzemesi olarak yaygınlıkla 

kullanılmaktadır [1]. Yüksek dayanım/ağırlık oranları, iyi korozyon/yorulma direnci ve yüksek talaş kaldırma 

oranı gibi avantajlara sahip olan alüminyum alaşımlarına ait işlenebilirlik çalışmalarının büyük bir kısmını 

frezeleme operasyonları oluşturmaktadır [2]. Frezeleme, imalat işlemleri arasında yaygınlıkla kullanılan 

işlemlerden biridir. İmalat operasyonları ile üretilen parçaların kalitesi, yüzey form hataları ve bitirme yüzeyine 

göre belirlenmektedir. Yüzey kalitesi, ürün kalitesinin yanı sıra fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesinde rol 

oynamaktadır. İyi yüzey kalitesi, malzemelerin tribolojik özelliklerini, aşınma direncini, yorulma dayanımını, ısı 

iletimini ve estetik görünümünün arttırılmasında etkili olmaktadır. Ancak, üretim maliyetlerinin artmasına da 

sebep olabilmektedir [3]. Yüzey kalitesini etkileyen durumlardan diğeri ise kesme işlemi esnasında kesilen 

kenarda plastik deformasyondan kaynaklanan çapak oluşumudur. Çapak, birbirleri arasında çalışan makina 

parçalarının montajını zorlaştırarak ölçü tamlığının sağlanmasını da olumsuz etkilemektedir. Bunun yanında, iş 
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parçasının kesme yüzeyinde çentik etkisine ve yüzey üzerinde deformasyon oluşumuna da sebep olmaktadır [4]. 

Çapağın temizlenmesi için ilave operasyon gerektiğinden üretim maliyetlerini de arttırmaktadır. Çapak oluşumu, 

kesme parametrelerinin yanı sıra, tezgâh titreşimi, iş parçası malzemesinin sertliği ve sünekliği, kesici takım 

geometrisi gibi kriterlerden etkilenmektedir. Buna göre, çapağın minimize edilebilmesi için bu kriterlerin kontrol 

altına alınması gerekmektedir. Yüzey pürüzlülüğü ve çapak oluşumu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, 

Kakati ve ark. [3] alüminyum alaşımının iki ağızlı karbür kesici uçlar ile frezelenmesinde kesme hızınının 

artması ile yüzey pürüzlülüğünün azaldığını, ilerleme ve kesme derinliğinin artması ile yüzey pürüzlülüğünün 

arttığını, Tosun ve ark. [5] AA7075-T6 alaşımının HSS ve karbür kesiciler ile hava ve geleneksel soğutma 

şartları altında frezelenmesinde, benzer sonuçlar elde ettiğini, farklı olarak hava ile soğutma yönteminde yüksek 

kesme hızlarında, geleneksel soğutma yönteminde ise düşük kesme hızlarında daha düzgün yüzeyler elde 

edildiğini belirtmişlerdir. Hüseyinoğlu ve Tosun [6], Al-7075 alaşımının frezelenmesinde, optimum yüzey 

kalitesi için düşük ilerleme ve yüksek kesme hızlarının kullanılması gerektiğini, karbür kesiciler ile işlenen 

yüzeylerin HSS ve TiN kaplamalı kesicilere göre daha iyi olduğunu, Kadirgama ve ark. [7] AA6061 alaşımının 

karbür kaplamalı kesici uçlar ile frezelenmesinde RSM (Response Surface Methodology) ve RBFN (Radian 

Basis Function Network) optimizasyon yöntemleri ile yüzey pürüzlülüğü üzerindeki en etkili parametrenin 

ilerleme olduğunu, Karagiannis ve ark. [1] iki ağızlı karbür parmak freze ile Al-5083 alaşımının 

frezelenmesinde, ANN (Artificial Neural Network) ile yüzey kalitesi açısından yüksek kesme hızı ve düşük 

ilerleme oranının kullanılması gerektiğini tavsiye etmişlerdir. Lekkala ve ark. [8] Al 2124’ün karbür parmak 

frezeler ile mikro frezelenmesinde ilerleme değerinin artması ile çapak yüksekliğinin azaldığını, ancak kesici 

takım yapıçapının artması ile azaldığını, Seoung Hwan ve Sang-Heon [9] Al-6061’in frezelenmesinde, çapak 

oluşumu üzerinde kesme hızı ve ilerleme parametrelerinin etkili olduğunu, Niknam ve ark. [10] AA6061-T6’nın 

frezelenmesinde kesici uç yarıçapının artması ile kesme kuvvetlerinin ve çapak kalınlığının azaldığını, kesme 

hızının artması ile kuvvetlerin azaldığı, ancak çapak yüksekliğinin arttığını, Hovsepian ve ark. [11] Al-7010-

T7651 malzemenin HSS parmak frezeler ile frezelenmesinde, kesici takımlara yapılan kaplama işleminin 

(TiAlN/VN) kesme kuvvetlerini, kesme kenarına yapışan talaş oluşumunu ve yüzey pürüzlülüğünü azalttığını, 

Zaghbani ve Songmene [12], Al6061-T6 ve Al7075-T6 alaşımlarının yüksek kesme hızlarında frezelenmesinde 

malzeme özellikleri ve kesme parametrelerine bağlı olarak kesme kuvveti ve sıcaklığın tahmin edilebilmesi için 

matematiksel model geliştirmişlerdir. Kishawy ve ark. [13], A356 alüminyum alaşımının yüksek kesme 

hızlarında frezelenmesinde, kesme kuvveti ve aşınma oluşumu açısından optimum kesme şartlarının, kaplamasız 

karbür uçlar ile MQL (Minimum Quantity of Lubricant) soğutma ile gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Davim ve 

ark. [14] Al7075 alaşımının PCD (Polycrystalline diamond) ve sementit karbür (K10) kesiciler ile işlenmesinde, 

gerilme, kuvvet ve sıcaklık oluşumunun yanı sıra takım ömrü açısından PCD kesicilerin daha iyi performans 

sergilediğini belirtmişlerdir.  

Bu çalışmada, Al-5083 alaşımının kaplamasız karbür parmak frezeler ile frezelenmesinde, kesme hızı (3000-

4000-5000 dev/dak), ilerleme (0.05-0.075-0.1 mm/diş) ve kesme derinliğinin (1-1.5-2 mm) kesme kuvveti, 

yüzey pürüzlülüğü ve çapak yüksekliği üzerindeki etkileri araştırılarak kesme parametrelerinin optimizasyonu 

yapılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Deney tasarımı ve analizi için Taguchi metodu kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki etkileşimlerin analizine ve 

modellenmesine olanak sağlamasının yanı sıra zaman ve maliyet bakımından da avantaj sağlamaktadır [15]. 

Taguchi yöntemi ile standart deney tasarımlarında kontrol edilemeyen faktörlerden kaynaklanan değişkenlikler 

de kontrol edilebilmektedir. Bu yöntemde, kontrol edilemeyen faktörlere karşı kontrol faktörlerine ait seviyelerin 

performansının belirlenmesinde, amaç foksiyonundan elde edilen değerler sinyal/gürültü (S/N) oranlarına 

dönüştürülmektedir. S/N oranı, deneysel sonuçların performansının belirlenmesinde kullanılan önemli bir 

kriterdir [16, 17]. S/N oranının belirlenmesinde, “en küçük en iyi, en büyük en iyi, hedef değer en iyi”, amaç 

fonksiyonları kullanılmaktadır. Bağımsız değişkenlerin istatistiksel önem derecesinin belirlenmesinde ANOVA 

(Analysis of Variance) kullanılmaktadır. S/N oranları ve ANOVA yardımıyla optimum şartlar belirlenmekte ve 

doğrulama testleri yapılarak optimizasyonun geçerliliği tespit edilmektedir [15]. Bu çalışmada, Al-5083 

alaşımının frezelenmesinde oluşan kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve çapak yüksekliği için kesme 

parametrelerinin optimizasyonu yapılmıştır. Bağımsız değişkenler olarak kesme hızı (dev/dak), ilerleme 

(mm/diş) ve kesme derinliği (mm) belirlenmiş olup her bir değişken için üç farklı seviye belirlenmiştir. Deney 

tasarımı için Taguchi’nin L9 (3
3
) orthogonal deney düzeneği kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler ve bu 

değişkenlere ait seviyeler Tablo 1’de verilmiştir.  

 

2.1. Deney Tasarımı ve Analizi 
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Tablo 1. Bağımsız değişken ve seviyeler 

Değişkenler Kontrol faktörleri Sembol Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

A Kesme Hızı (dev/dak) V 3000 4000 5000 

B İlerleme (mm/diş) f 0.05 0.075 0.1 

C Kesme Derinliği (mm) a 1 1.5 2 

 

Bağımsız değişkenlerin optimizasyonu, kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve çapak yüksekliği için ayrı ayrı 

yapılmıştır. Değişkenlerin optimum seviyelerinin belirlenmesi için kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve çapak 

yüksekliğinin en küçük olması arzu edilmektedir. Bu durumda, Eş.(1)’de S/N oranlarının belirlenmesinde 

performans karakteristiğinin “en küçük en iyi” olduğu amaç fonksiyonu kullanılmıştır.    

S/NSB

= −10 log (
1

𝑛
∑ 𝑌𝑖2

𝑛

𝑖=1

)                                                                                                                                                     (1) 

Deneysel sonuçlar için %95 düzeyinde (α=0.05) güven seviyesinde ANOVA uygulanarak bağımsız 

değişkenlerin kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve çapak yüksekliği üzerindeki etki düzeyleri belirlenmiştir. 

Optimizasyon ve ANOVA uygulamaları, Minitab 17 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

Kesme deneyleri, kuru kesme şartları altında 7.5 kW güce sahip CNC JohnFord VMC-850 marka dik işleme 

merkezinde yapılmıştır. İş parçası olarak 80x50x12 mm ölçülerinde Al-5083 alaşımı kullanılmıştır. Deney 

malzemesine ait ağırlıkça yüzde kimyasal bileşim Tablo 2’de, fiziksel özellikler ise Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 2. Al-5083’ün ağırlıkça kimyasal bileşimi (%) 

Fe Si Cu Mn Mg Zn Cr Ti Diğer 

0.45 0.3 0.05 0.15 0.7-1.1 1.2-1.8 0.2 0.1 0.05 

 

 Tablo 3. Al-5083 malzemesinin fiziksel özellikleri 

Temper  Akma Mukavemeti (Mpa) Çekme Mukavemeti (Mpa) 

 

Uzama (%50) 

min-max 

Sertlik (Brinell) 

HX8 335 400 8 110 

 

Deneylerde; Ø 10 mm çapında, 19 mm kesme, 72 mm toplam boy ve 30° helis açısına sahip iki ağızlı 

kaplamasız karbür Sandvik Coromant marka parmak frezeler kullanılmıştır. İş parçasının frezelenmesi esnasında 

oluşan kesme kuvvetlerinin ölçülebilmesi için Kistler 9273 model dinamometre, yükselteç (Amplifier) ve 

sonuçların grafik olarak elde edilmesinde Kistler-Dynoware programı kullanılmıştır (Şekil 1.a). Yüzey 

pürüzlülüğü ölçümleri için Mahr Perthometer M1 (MarSurf PS1) marka izleyici uçlu yüzey pürüzlülük cihazı 

kullanılmıştır. Standard tablolar yardımıyla örnekleme uzunluğu 0.8 mm, ölçüm uzunluğu ise 4 mm olarak 

belirlenmiştir. İşlenebilirlik kriterlerinden birisi olan ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) değerleri, ISO 4287 [18] 

standardı dikkate alınmış olup, işlenmiş yüzeyler üzerindeki pürüzlülük profilindeki sapmaların aritmetik 

ortalamasından elde edilen sonuçlar ile yüzey pürüzlülükleri hesaplanmıştır. Kesme kenarında oluşan çapak 

yüksekliğinin ölçülmesi için Hexagon Global Performance marka CMM (Coordinate measurement machine) 

kullanılmıştır. Kesme kenarı üzerinde beş farklı noktadan ölçüm yapılarak elde edilen değerlerin aritmetik 

ortalaması ile çapak yüksekliği belirlenmiştir (Şekil 1.b).  

 

2.2. İş Parçası Malzemesi, Kesici Takım ve Cihazlar 



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

27 

 
 

Tezgah Tablası

Al-5083 Plaka

PC/Dynoware 
Yazılımı

Parmak Freze

İlerleme

Devir

Kistler 9273
Dinamometre

Yükselteç
Kistler 5070A

CNC

 

 

a) b) 

Şekil 1. a) Deneysel düzenek, b) CMM cihazı ile çapak yüksekliklerinin ölçülmesi 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Al-5083 alaşımının L9 orthogonal deney tasarımına göre yapılan frezeleme işlemi sonucunda ölçülen kesme 

kuvveti (Fc), yüzey pürüzlülüğü (Yp) ve çapak yüksekliği (Çy) değerleri ile Taguchi’nin “en küçük en iyi” amaç 

fonksiyonuna göre hesaplanan S/N değerleri Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Taguchi L9 orthogonal dizine göre deney sonuçları ve S/N oranları 

Deney 

Sıra 

No 

A B C 

Fc (N) 
S/N 

(dB) 

Yp 

(µm) 

S/N 

(dB) 
Çy (mm) S/N (dB) 

1 2 3 

1 3000 0.05 1 169.867 -44.602 1.316 -2.385 0.214 13.391 

2 3000 0.075 1.5   234.568   -47.405   0.947    0.473  0.252  11.972 

3 3000 0.1 2 348.569 -50.845 1.992 -5.985 0.316 10.006 

4 4000 0.05 1.5 179.847 -45.098 0.911 0.809 0.227 12.917 

5 4000 0.075 2 212.549 -46.549 1.158 -1.274 0.268 11.437 

6 4000 0.1 1 248.659 -47.912 1.974 -5.906 0.336 9.473 

7 5000 0.05 2 174.854 -44.853 0.816 1.766 0.311 10.144 

8 5000 0.075 1 158.547 -44.003 0.974 0.228 0.348 9.168 

9 5000 0.1 1.5 248.574 -47.909 1.013 -0.112 0.391 8.156 

Deney sonuçlarına göre belirlenen S/N oranlarına ait ana etki grafikleri Şekil 2.a’da gösterilmiştir. Buna göre, 

kaplamasız karbür parmak freze kesiciler ile frezeleme işleminde, kesme kuvveti için optimum seviyeler, A3 

(5000 dev/dak), B1 (0.05 mm/diş) ve C1 (1 mm) olarak belirlenmiştir. Şekil 2.b’de ise, deneysel olarak 

hesaplanan kesme kuvveti değerlerinin, kesme hızı ve ilerleme parametrelerine göre değişimleri verilmiştir.   

3.1 Kesme Kuvvetinin Analizi  
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Şekil 2. a) Kesme kuvvetine ait S/N oranları için ana etki grafiği, b) Kesme hızı ve 

ilerlemenin kesme kuvveti üzerindeki etkisi 

Taguchi yönteminde performans belirlemede üç farklı analiz bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kesme 

kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve çapak yüksekliği değerlerinin minimize edilmesidir. Bu amaçla, “en küçük en iyi” 

yaklaşımı kullanılmıştır. Kesme kuvveti için belirlenen S/N oranlarının bağımsız değişkenlere göre dağılımı ise 

Tablo 5’te verilmiştir. Şekil 2’deki ana etki grafiği ve Tablo 5’teki maksimum ve minimum noktalar 

incelendiğinde kesme kuvveti üzerinde etkili olan en önemli değişkenin ilerleme olduğu belirlenmiştir. 

Değişkenlere ait önem sıralamasının sırasıyla ilerleme, kesme hızı ve kesme derinliğinin olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 5. Kesme kuvveti için bağımsız değişkenlere ait seviyelerin S/N yanıt tablosu  

Değişkenler 

Kesme kuvveti (N) 

S/N Oranları 

Max.-Min. 

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Kesme hızı, V (dev/dak) -47.62 -46.52 -45.59 2.03 

İlerleme, f (mm/diş) -44.85 -45.99 -48.89 4.04 

Kesme derinliği a (mm) -45.51 -46.80 -47.42 1.91 

 

Şekil 2.b’de, ilerleme değerinin artması ile kesme kuvvetinde artış olduğu gözlenmiştir. Birim zamanda 

kaldırılması gereken talaş hacminin artmasına bağlı olarak kesme işlemi için daha fazla güç gerekmektedir. 

Böylelikle, kesme kuvveti artmaktadır [19]. Kesme hızının artması ile kesme kuvvetinin genel olarak azaldığı 

gözlenmiştir. Kesme hızının artması ile kesme kuvvetlerinde oluşan azalma, kesici takım talaş yüzeyinde takım-

talaş temas uzunluğunun azalması ve kesme bölgesinde oluşan ısının artması ile malzemenin kayma dayanımının 

azalması ile açıklanabilir [19-20]. 

 

Bağımsız değişkenlerin kesme kuvveti üzerindeki etki seviyesinin belirlenmesi için varyans analizi (ANOVA) 

sonucunda elde edilen sonuçlar Tablo 6’da gösterilmiştir. Bu tabloda, bağımsız değişkenlerin sonuçlar 

üzerindeki anlamlılık düzeyini ifade eden P değeri, serbestlik derecesi (SD), kareler toplamı (KT), kareler 

ortalaması (KO), verilerdeki sistematik varyans miktarının sistematik olmayan varyans ile karşılaştırılması için 

kullanılan F değeri ve yüzdelik katkı (YK-%) oranı verilmiştir. ANOVA tablosu için P<0.05 olması durumunda, 

bağımsız değişkenin sonuçlar üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu kabul edilmektedir [17].   
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Tablo 6. Kesme kuvvetine ait S/N oranları için ANOVA tablosu 

Kaynak SD KT KO F P YK (%) 

V (dev/dak) 2 6.190 3.095 26.92 0.036 16.226 

f (mm/diş) 2 26.018 13.009 113.16 0.009 68.209 

a  (mm) 2 5.709 2.854 24.83 0.039 14.965 

Hata 2 0.229 0.115   0.6 

Toplam 8 38.148    100 

Tablo 6’da, P<0.05 olduğu için bağımsız değişkenlerinin tümünün kesme kuvveti üzerinde istatistiksel öneme 

sahip olduğu ve bunlar sırasıyla ilerleme (%68.209), kesme hızı (%16.226) ve kesme derinliği (%14.965) olarak 

tespit edilmiştir.  

 

Taguchi metodunda, kesme kuvveti için optimum seviyeler belirlendikten sonraki aşama ise doğrulama 

deneylerinin yapılmasıdır. “En küçük en iyi”, amaç fonksiyonu için hesaplanan S/N oranlarına göre kesme 

kuvveti (Fc) için optimum seviyeler A3, B1 ve C1 olarak belirlenmiştir. Bu seviyelere göre, elde edilebilecek en 

düşük kesme kuvveti değeri Tablo 7’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 7. Kesme kuvveti için doğrulama deney sonucu ile hesaplanan sonuçların karşılaştırılması 

Doğrulama deney sonuçları Hesaplanan değerler Farklar 

Fcölç. (N) S/N (ηölç, dB) Fches (N) S/N (ηhes, dB) Fcölç.- Fches. ηölç- ηhes 

126.542 -42.044 122.087 -41.733 4.445 0.311 

  

Tahmin edilen kesme kuvveti değerinin doğruluğunun test edilmesi için güven aralığı (Confidence interval-CI) 

Eş.(2) ve (3)’e göre hesaplanmaktadır [21]: 

 

𝐶𝐼

= √𝐹𝑎,1,𝑉𝑒 . 𝑉𝑒𝑝 . (
1

𝑛𝑒𝑓𝑓

+
1

𝑅
)                                                                                                                                                    (2) 

 

𝑛𝑒𝑓𝑓

=
𝑁

1 + 𝑇𝑑𝑜𝑓

                                                                                                                                                                              (3) 

 

Eş. (2)’de 𝐹𝑎,1,𝑉𝑒, %95 güven seviyesindeki F oranını, 𝑎, önem seviyesini, 𝑉𝑒, hatanın serbestlik derecesini, 𝑉𝑒𝑝, 

hata varyansını, 𝑛𝑒𝑓𝑓 , efektif tekrar sayısını, R, doğrulama deney sayısıdır. Eş. (3)’te, N, toplam deney sayısını 

ve 𝑇𝑑𝑜𝑓 ise kontrol faktörlerinin toplam serbestlik derecesini ifade etmektedir. 

 

Kesme kuvveti için F test tablosuna göre, 𝐹𝑎,1,2=18.51’dir. 𝑉𝑒𝑝= 0.115, R=3, N = 9, 𝑇𝑑𝑜𝑓 = 6 ve Eş. (3)’e göre 

𝑛𝑒𝑓𝑓= 1.285’tir. Güven aralığı (CI), Eş. (2) ve (3) kullanılarak 1.537 dB olarak hesaplanmıştır. Bu değer, Tablo 

7’de doğrulama deney sonucundan elde edilen S/N oranı ile Eş.(2) ve (3) kullanılarak belirlenen S/N oranı 

arasındaki farktan (0.311 dB) büyük olduğu için optimizasyonun uygunluğu test edilmiştir.  

 

Al-5083 alaşımının kaplamasız karbür parmak frezeler ile frezelenmesinde oluşan yüzey pürüzlülüğüne ait 

deneysel sonuçlar Tablo 4’te ve buna göre hesaplanan S/N oranlarına ait ana etki grafikleri Şekil 3.a’da 

3.2 Yüzey Pürüzlülüğünün Analizi 
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verilmiştir. Şekil 3.b’de ise, kesme hızı ve ilerlemenin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisini gösteren grafik 

verilmiştir. 
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a) b) 

Şekil 3. a) Yüzey pürüzlülüğüne ait S/N oranları için ana etki grafiği, b) Kesme hızı ve ilerlemenin yüzey 

pürüzlülüğü üzerindeki etkisi 

Şekil 3.a’da, yüzey pürüzlülüğü için optimum seviyeler, A3 (5000 dev/dak), B1 (0.05 mm/diş) ve C2 (1.5 mm) 

olarak hesaplanmıştır. Yüzey pürüzlülüğü için belirlenen S/N oranlarının bağımsız değişkenlere göre dağılımı ise 

Tablo 8’de verilmiştir. Şekil 3.a’daki ana etki grafiği ve Tablo 8’deki maksimum ve minimum noktalar 

incelendiğinde yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkili olan en önemli değişkenin ilerleme (4.065) olduğu 

belirlenmiştir. Bunu sırasıyla, kesme hızı (3.260) ve kesme derinliğinin (3.077) takip ettiği belirlenmiştir. 

Tablo 8. Yüzey pürüzlülüğü için bağımsız değişkenlere ait seviyelerin S/N yanıt tablosu 

Değişkenler 

Yüzey pürüzlülüğü (µm) 

S/N Oranları 

Max.-Min. 

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Kesme hızı, V (dev/dak) -2.632 -2.123 0.627 3.260 

İlerleme, f (mm/diş)  0.063 -0.190 -4.001 4.065 

Kesme derinliği a (mm) -2.687 0.390 -1.831 3.077 

Şekil 3.b’de ise, ilerleme miktarının artması ile yüzey pürüzlülüğünde artış olduğu gözlenmiştir. İlerleme 

miktarındaki artış, yüksek kesme kuvvetlerinin oluşmasına, düşük kayma açısına ve kaldırılan talaş hacminin 

artmasına sebep olmaktadır [3, 5, 22]. Bu durum, işlenmiş yüzey kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bağımsız 

değişkenlerin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki istatistiksel etkisinin belirlenmesinde kullanılan ANOVA sonuçları 

Tablo 9’da verilmiştir.    

 

Tablo 9. Yüzey pürüzlülüğüne ait S/N oranları için ANOVA tablosu 

Kaynak SD KT KO F P YK (%) 

V (dev/dak) 2 18.458 9.229 54.81 0.018 28.375 

f (mm/diş) 2 31.113 15.556 92.39 0.011 47.829 

a  (mm) 2 15.141 7.570 44.96 0.022 23.280 

Hata 2 0.336 0.168   0.516 

Toplam 8 65.050    100 
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Tablo 9 incelendiğinde, yüzey pürüzlülüğü üzerinde P<0.05 olduğu için bağımsız değişkenlerin istatistiksel 

olarak etkili olduğu belirlenmiştir. Bu değişkenler arasında %47.829 ile en fazla ilerleme parametresinin etkili 

olduğu, bunları sırasıyla kesme hızı (%28.375) ve kesme derinliğinin (%23.280) takip ettiği tespit edilmiştir. 

Yüzey pürüzlülüğü için belirlenen optimum seviyelere göre, elde edilebilecek en düşük yüzey pürüzlülüğü 

değeri Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 10. Yüzey pürüzlülüğü için doğrulama deney sonucu ile hesaplanan sonuçların karşılaştırılması 

Doğrulama deney sonuçları Hesaplanan değerler Farklar 

Ypölç. (µm) S/N (ηölç, dB) Yphes (µm) S/N (ηhes, dB) Ypölç.- Yphes. ηölç- ηhes 

0.957 0.381 0.936 0.573 0.021 0.192 

F test tablosuna göre,  𝐹𝑎,1,2=18.51’dir. 𝑉𝑒𝑝= 0.168, R=3, N = 9, 𝑇𝑑𝑜𝑓 = 6 ve Eş. (3)’e göre 𝑛𝑒𝑓𝑓= 1.285’tir. 

Güven aralığı (CI), Eş. (2) ve (3) kullanılarak 1.858 dB olarak hesaplanmıştır. Bu değer, Tablo 10’da hesaplanan 

0.192 dB’den büyük olduğu için optimizasyonun etkinliği ortaya konmuştur. 

 

Al-5083 alaşımının kaplamasız karbür parmak frezeler ile frezelenmesinde oluşan çapak yüksekliğine ait 

deneysel sonuçlar Tablo 4’te ve buna göre hesaplanan S/N oranlarına ait ana etki grafikleri Şekil 4.a’da 

verilmiştir. Şekil 4.b’de ise, kesme hızı ve ilerlemenin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisini gösteren grafik 

verilmiştir. 
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Şekil 4. a) Çapak yüksekliğine ait S/N oranları için ana etki grafiği, b) Kesme hızı ve ilerlemenin çapak 

yüksekliği üzerindeki etkisi 

Şekil 4.a’ya göre, çapak yüksekliği için optimum seviyeler, A1 (3000 dev/dak), B1 (0.05 mm/diş) ve C2 (1.5 mm) 

olarak hesaplanmıştır. Çapak yüksekliği için belirlenen S/N oranlarının bağımsız değişkenlere göre dağılımı ise 

Tablo 11’de verilmiştir. Şekil 4.a’daki ana etki grafiği ve Tablo 11’deki maksimum ve minimum noktalar 

incelendiğinde yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkili olan en önemli değişkenin ilerleme (2.939) olduğu 

belirlenmiştir. Bunu sırasıyla, kesme hızı (2.633) ve kesme derinliğinin (0.486) takip ettiği belirlenmiştir. 

Tablo 11. Çapak yüksekliği için bağımsız değişkenlere ait seviyelerin S/N yanıt tablosu  

Değişkenler 

Çapak yüksekliği (mm) 

S/N Oranları 

Max.-Min. 

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Kesme hızı, V (dev/dak) 11.790 11.276 9.157 2.633 

İlerleme, f (mm/diş) 12.151 10.859 9.212 2.939 

Kesme derinliği, a (mm) 10.678 11.015 10.529 0.486 

3.3 Çapak Yüksekliğinin Analizi 
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Şekil 4.b’de ise, kesme hızının artması ile çapak yüksekliğinin arttığı gözlenmiştir. Kesme hızının artması, 

kesme bölgesinde ısı oluşumunu arttırdığından, kesilen malzemenin sünekliğinin ve kesme bölgesinde oluşan 

plastik deformasyonun artmasına sebep olmaktadır [4, 23-24]. Bu durum, çapak oluşumunu arttıran bir etken 

olarak ortaya çıkmaktadır. İlerleme değerinin artması ile birim zamanda kaldırılması gereken talaş hacmi 

artmaktadır. Böylelikle, kesme bölgesinde plastik deformasyon oluşumu hızlanarak, kesilmemiş alanın dışarıya 

doğru yönlenmesine ve çapağın oluşmasına sebep olmaktadır (Şekil 5) [25-26]. 
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 V: 3000 dev/dak, 

 f:0.05 mm/diş, a: 1 mm 

V: 4000 dev/dak, 

f:0.1 mm/diş, a: 1 mm 

V: 5000 dev/dak, 

    f:0.1 mm/diş, a: 1.5 mm 

a) b) c) 

Şekil 5. Farklı kesme parametrelerinde oluşan çapak formları 

Kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliği değişkenlerinin herbirinin çapak yüksekliği üzerindeki istatistiksel 

etkisinin belirlenmesi için hesaplanan ANOVA sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.   

 

Tablo 12. Çapak yüksekliğine ait S/N oranları için ANOVA tablosu 

Kaynak SD KT KO F P YK (%) 

V (dev/dak) 2 11.650 5.825 34.60 0.028 46.134 

f (mm/diş) 2 12.915 6.457 38.36 0.025 51.147 

a  (mm) 2 0.351 0.175 1.04 0.489 1.389 

Hata 2 0.336 0.168   1.330 

Toplam 8 25.252    100 

Tablo 12’de, çapak yüksekliği üzerinde P<0.05 olduğu için bağımsız değişkenler arasında kesme hızı ve 

ilerlemenin istatistiksel olarak etkili olduğu belirlenmiştir. Buna göre, ilerlemenin %51.147, kesme hızının ise 

%46.134 oranında istatistiksel öneme sahip olduğu gözlenirken, kesme derinliğinin bir etkisinin olmadığı 

edilmiştir. 

  

Çapak yüksekliği için optimum seviyeler A1, B1 ve C2 olarak belirlenmiştir. Bu seviyelere göre, elde edilebilecek 

en düşük çapak yüksekliği değeri Tablo 13’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 13. Çapak yüksekliği için doğrulama deney sonucu ile hesaplanan sonuçların karşılaştırılması 

Doğrulama deney sonuçları Hesaplanan değerler Farklar 

Çyölç. (µm) S/N (ηölç, dB) Çyhes (µm) S/N (ηhes, dB) Çyölç.- Çyhes. ηölç- ηhes 

0.221 13.311 0.209 13.458 0.012 0.147 

F test tablosuna göre,  𝐹𝑎,1,2=18.51’dir. 𝑉𝑒𝑝= 0.168, R=3, N = 9, 𝑇𝑑𝑜𝑓 = 6 ve Eş. (3)’e göre 𝑛𝑒𝑓𝑓= 1.285’tir. 

Güven aralığı (CI), Eş. (2) ve (3) kullanılarak 1.859 dB olarak hesaplanmıştır. Bu değer, Tablo 13’te hesaplanan 

0.147 dB’den büyük olduğu için optimizasyonun uygunluğu test edilmiştir. 
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4. SONUÇLAR  

Alüminyum alaşımları, düşük yoğunluk, yüksek korozyon direnci ve kolay işlenebilme gibi özelliklerden dolayı 

endüstriyel alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Kullanım amaçlarına göre bu malzemeler, frezeleme, tornalama 

ve delme gibi farklı işleme operasyonlarına tabi tutulmaktadır. Bu işleme operasyonları esnasında, kesme 

kenarında oluşan yüzey pürüzlülüğü ve çapak, makine parçalarının performansını olumsuz etkilemektedir.  

 

Bu çalışmada, Al-5083 alaşımının kaplamasız karbür parmak frezeler ile frezelenmesi esnasında kesme hızı, 

ilerleme ve kesme derinliği parametrelerinin kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve çapak oluşumu üzerindeki 

etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. Buna göre, çalışmalar neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

 

 Kesme hızının artması ile kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü azalmış, çapak yüksekliği ise artmıştır, 

 İlerlemenin artması ile kesme kuvvetleri, yüzey pürüzlülüğü ve çapak yüksekliği artmıştır, 

 Kesme kuvveti için optimum seviyeler A3B1C1, yüzey pürüzlülüğü için A3B1C2 ve çapak yüksekliği için 

A1B1C2 olarak tespit edilmiştir,  

 ANOVA sonuçlarına göre, kesme kuvveti üzerinde ilerleme değerinin %68.209, kesme hızının %16.226 ve 

kesme derinliğinin %14.965, yüzey pürüzlülüğü üzerinde ilerleme değerinin %47.829, kesme hızının 

%28.375 ve kesme derinliğinin %23.280, çapak yüksekliği üzerinde ise ilerleme değerinin %51.147, kesme 

hızının %46.134 ve kesme derinliğinin %1.389 istatistiksel öneme sahip olduğu belirlenmiştir, 

 Çalışma sonuçlarına göre optimizasyon işleminin başarılı bir şekilde uygulandığı belirlenmiştir.   
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Özet 

Frezeleme işleminde işleme parametrelerinin işleme zamanı, işleme kalitesi, yüzey pürüzlülüğü, takım aşınması 

ve maliyete bağlı olarak belirlenmesi özellikle CNC tezgahlarda oldukça önemlidir. İşleme parametrelerinin bu 

kriterlere uygun olarak optimizasyonu müşteri istek ve taleplerinin karşılanmasında önemlidir.  

Bu çalışmada 316L paslanmaz çeliğin frezelemesinde kesme parametrelerinin optimizasyonu için parçacık sürü 

optimizasyon yöntemi yaklaşımı kullanılmıştır. Öncelikle Parçacık Sürü optimizasyonunun (PSO) temel 

prensipleri anlatılmış, sonra optimizasyon parametreleri PSO’ya uyarlanarak ve kesme parametrelerinin 

optimizasyon sonuçları deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Bulgular göstermektedir ki işleme zamanı takım 

ömrü ve toplam talaş hacmi oldukça geliştirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Frezeleme, Optimizasyon, Parçacık sürü optimizasyonu 

 

OPTIMIZATION OF CUTTING PARAMETERS USING WITH THE 

APPROACH PARTICLE SWARM OPTIMIZATION IN END MILLING 

Abstract 

In the milling process, especially in CNC machines the selection of machining parameters is very important as 

depend on, cost, processing time,  surface roughness and tool wear. Optimizing the machining parameters has 

become an essential one in order to be competitive and to meet customer demands quickly. For this purpose 

several optimization techniques are used.  

 

This paper presents an ideal approach for the optimization of cutting parameters on end milling of 316L stainless 

steel with particle swarm optimization. First, the basic principles of PSO was presented; then, optimization 

parameters  have been adapted to the PSO, and finally, The results of the optimization of cutting parameters 

were compared with experimental results. According to findings show that the machining time, tool life and 

the total volume of the chips were improved obviously. 

 

Keywords: End-Milling, Optimization, Particle swarm optimization 

1. GİRİŞ 

İmalat sanayindeki temel talaşlı imalat üretim yöntemlerinin başında Frezeleme gelmektedir. Frezeleme, 

geleneksel ve yaygın olarak kullanılan talaş kaldırma yöntemlerinden biridir. Frezeleme esnasında işlemeye etki 

eden birçok parametre bulunmaktadır. Bu parametrelerin çok geniş aralıklarda olması, işleme esnasında kaynağı 

bilinmeyen bozucu faktörlerin devreye girmesi maliyeti yükseltmekte, kaliteyi ve verimliliği ise düşürmektedir. 

İşleme operasyonunun başarısı işleme parametrelerinin en optimum koşullarda seçimine bağlıdır. Bir insan süreç 

planlayıcısı kullanılan kesme parametrelerini kendi deneyimlerine, el kitaplarına veya üretici kataloglarından 

seçer. Oysa bu parametreler optimal sonuçları vermez. Bu parametrelerin etkin optimizasyonu maliyetleri 

minimize ettiği gibi ürün kalitesinin de artmasına yardımcı olur [1]. 

İşleme parametrelerinin optimizasyonu genellikle iki adımdan oluşur. Birinci adım matematiksel bir 

optimizasyon modeli oluşturmaktır. İkinci adım ise optimal yada optimale yakın uygun çözüm prosedürleri 

araştırmaktır. Optimizasyon modeller geliştirilirken amaç fonksiyonları optimizasyon kriteri olarak belirlenir. 

İşleme parametrelerinin optimizasyonunda beş amaç fonksiyonu belirlenebilir.  
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- Minimum üretim maliyeti  

- Minimum üretim zamanı veya maksimum üretim hızı  

- Maksimum kar oranı  

- Maksimum yüzey kalitesi   

- Maksimum talaş hacmi ve ayrıca 

- Çeşitli amaç fonksiyonlarının ağırlıklı kombinasyonu[2,3].  

Literatür araştırmaları göstermektedir ki birçok araştırmacı frezelemede kesme parametrelerinin optimizasyonu 

konusunda çalışmıştır. Geleneksel optimizasyon yöntemlerinin yanında, basit yapısı, karmaşık matematiksel 

hesaplamalar içermemesi, basit parametrelere sahip olması gibi özelliklerinden dolayı, guguk kuşu araştırma 

algoritması, diferansiyel evrim algoritması, genetik algoritma (GA), arı kolonisi algoritması, ateşböceği 

algoritması ve parçacık sürü algoritması gibi popülasyon temelli optimizasyon teknikleri yaygın olarak 

kullanılmaktadır[4-7]. 

Zhao ve ark. yaptıkları çalışmada, GA’nın, yaygın olarak kesme parametrelerinin optimizasyonunda 

kullanılmasına rağmen, kodlama ve kod çözme işlemlerinde genetik işlemlerin karmaşıklığı, değişken ikiden 

fazla olduğu zaman arttığını belirtip bunun da sürecin verimliliğini büyük ölçüde azaltacağı için değişkenin fazla 

olduğu durumlarda PSO algoritması kullanılması gerektiğini belirtmiştir[8]. Huang Li ve Lin tarafından önerilen 

yeni bir teknikte dalgacık sinir ağı ve uyarlanmış parçacık sürü optimizasyonu birleştirilerek takım aşınmasının 

belirlenmesini ve tahminini yapan bir model geliştirilmiştir. Sonuçlar yapılan deneylerle karşılaştırılmıştır[9]. 

Cus ve ark. kesme parametrelerinin adaptasyonu ile frezeleme esnasında kesme kuvvetini kontrol eden ve yüzey 

pürüzlülüğünü sabit tutan bir algoritma geliştirmişlerdir. Çalışmada sistemi modellemek ve frezeleme prosesinin 

adaptif kontrolünü sağlamak için YSA, bulanık mantık ve PSO’dan oluşan metodun kullanımı 

tartışılmaktadır[10]. Yusup ve ark. yaptıkları çalışmada, Evrimsel optimizasyon tekniklerinin, yüksek ürün 

kalitesi, düşük maliyet ve zaman gibi en son üretim hedeflerine ulaşmak için kullanılmaya başlandığından 

önemle, 5 yıllık (2007-2011) dönemdeki bu konuda yapılan çalışmaları incelemişlerdir. Özellikle genetik 

algoritma, benzetim tavlaması, parçacık sürü optimizasyonu, karınca koloni algoritması ve yapay arı kolonisi 

gibi optimizasyon yöntemleriyle yapılan çalışmaları incelediklerinde çok amaçlı ve büyük işleme 

operasyonlarında genetik algoritmanın tercih edildiğini saptamışlardır[11-12]. Reibenschuh ve ark.  yaptıkları 

çalışmada, optimizasyon yönteminin doğru seçimi için farklı yöntemlerden kısaca bahsedilerek, bulanık 

sistemler, sinir ağları, genetik algoritma, tavlama benzetimi, karınca koloni algoritması, parçacık sürü 

optimizasyonu, lens teknolojisi ve diğer birleşik hibrit teknolojiler konusunda bilgiler verilerek 

karşılaştırılmıştır.  PSO ve GA algoritması, kesme koşulları iyileştirmek, kesici uç takım aşınmasını azaltmak, 

yüzey pürüzlülük değerlerini geliştirmek ve takıma gelen kuvvetleri azaltmak için uygulanmaktadır[13]. Duan ve 

Hao yaptıkları çalışmada yüzey pürüzlülüğünü tahmin etmek için frezelemede “Geliştirilmiş parçacık sürü 

optimizasyonu – en küçük kareler destek vektör makinası” olarak adlandırdıkları bir yöntem geliştirerek diğer 

yöntemler karşısındaki başarısını göstermişlerdir[14]. Baskar ve ark. Geleneksel olmayan farklı optimizasyon 

tekniklerini(Genetik Algoritma, Sürekli karınca kolonisi algoritması, Tabu araştırma ve Parçacık sürü 

optimizasyonu) kullanarak frezelemede işleme parametrelerinin optimizasyonunu yapmışlardır. Yaptıkları 

uygulamada el kitapları ve diğer yöntemlere göre PSO’nun her zaman en iyi sonucu verdiğini göstererek PSO 

kullanımını önermişlerdir[15]. Deepak yaptığı çalışmada frezeleme işleminde kesme parametrelerinin 

optimizasyonu için sezgisel optimizasyon yöntemlerinden Genetik algoritma ve Parçacık sürü optimizasyon 

yöntemlerini maksimum fayda amaç fonksiyonuna göre değerlendirmiştir[16]. Chen ve arkadaşları yaptıkları 

çalışmada Al 7075-T6 alaşımının frezelenmesinde optimal yüzey pürüzlülük değerini belirlemek için 

geliştirdikleri Taguchi tabanlı çok amaçlı Quantum davranışlı parçacık sürü optimizasyonu metodunu 

kullanmışlardır[17]. Mocnik ve arkadaşları yaptıkları çalışmada PSO algoritmasını kullanarak takım aşınmasını 

tahmin etmişlerdir. PSO modelinden tahmin edilen değerler, deney sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır[18]. Gao ve 

arkadaşları yaptıkları çalışmada hücresel parçacık sürü optimizasyon algoritması olarak adlandırdıkları yeni bir 

metotla frezelemede kesme parametrelerini toplam üretim zamanını amaç fonksiyonu alarak optimize 

etmişlerdir. Sonuçlar deneysel çalışmalarla karşılaştırılmıştır[19]. Pare ve arkadaşları yaptıkları çalışmada en iyi 

bitirme yüzeyini elde edebilmek için girdi parametrelerinin ayarlanmasında parçacık sürü optimizasyonu 

algoritmasını kullanmışlardır. Elde edilen sonuçları literatürdeki Genetik algoritma ile elde edilen sonuçlarla 

değerlendirmişlerdir. Bu alanda PSO’nun daha uygun sonuç verdiğini belirtmişlerdir[20]. Raha ve Baskar 

yaptıkları çalışmada yüzey frezelemede, amaç fonksiyonu olarak, minimum üretim zamanı içerisinde istenilen 

yüzey pürüzlülüğünü elde etmek için parçacık sürü optimizasyon algoritması uygulamasını kullanmışlardır[21]. 

 

Bu çalışmada paslanmaz çeliklerin frezelenmesinde kesme kuvvetleri, takım ömrü ve yüzey pürüzlülüğü için 

elde edilen matematik modeller kullanılarak PSO yöntemi ile optimum kesme koşullarının elde edilmesi ve 

çeşitli kriterlere göre elde edilen sonuçların karşılaştırılması yapılmıştır. 
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

Takım aşınmasının ve yüzey pürüzlülüğünün tespiti için yapılan deneylerde Frezeleme işlemi, Mazak Variaxis 

500-5X, 5 eksen CNC dik işleme tezgâhında yapılmış, Kesme kuvvetinin ölçülmesinde Kistler firmasına ait 

9257-B modeli dinamometre kullanılmıştır. Deneylerde kesme esnasında takımın her 300 mm’lik kesme işlemi 

esnasında bir kuvvet ölçümü olarak kaydedilmiştir. Ölçme işlemi yüzeyden kaldırılan her pasodan sonra 

yapılmıştır. Paso sonunda kesici uçlar sökülerek oluşan serbest yüzey aşınma miktarı (Vb) takımcı 

mikroskobuyla ölçülmüştür. Kesici takım aşınma kriteri, TS ISO 8688’e bağlı kalınarak yan yüzey aşınma şeridi 

genişliği (Vb=0,3 mm) esas alınmıştır. Kesmede kullanılan her iki takımdaki aşınma ayrı ayrı ölçülmüş, ortalama 

aşınma alınmıştır.  

Her paso sonunda kesilen parçaların yüzey pürüzlülüğü ölçülmüştür. Ölçüm işlemi parçanın 3x3 matris şeklinde 

9 noktasından yapılarak ortalaması alınmıştır. Ölçümler Mitotuyu marka Surftest SJ-301 Portatif Yüzey 

pürüzlülük ölçüm cihazı ile yapılmıştır. 

Yapılan çalışmada bağımsız değişken olarak talaş kaldırma işleminin gerçekleştirilmesinde en etkin değerler 

olan kesme hızı (v), ilerleme (f), talaş derinliği (ap) ve talaş genişliği (ae) seçilmiştir. Bu çalışmada, uygun 

parametrelerin seçiminde aşağıda verilen işleme parametrelerinin sınırları ve seviyeleri, takımcı firma 

kataloglarından ve tecrübelerin ışığında Tablo 1’de verilen değerlerden seçilmiştir.  

Tablo 1. Parametrelerin max. min. sınırları ve seviye tablosu 

Parametre Birim 
Faktör seviyeleri 

2 1 0 -1 -2 

Kesme hızı-v m/dk 283 200 141 100 71 

İlerleme-f mm/diş 0,226 0,16 0,113 0,08 0,028 

Kesme 

derinliği- ae 
mm 2,59 1,5 0,866 0,5 0,144 

Kesme 

genişliği- ap 
mm 11,95 10 8,37 7 2,92 

       

 

Deneysel planın oluşturulmasında faktöriyel tasarımdan faydalanılmıştır. Belirlenen seviyelere göre deneyler, 

Tablo 2’de görüldüğü gibi 25 farklı parametre ile 6 tekrardan meydana gelmektedir.  

 

Tablo 2. Deneysel plan ve elde edilen deney sonuçları 

Den. 

X1 X2 X3 X4 

Ort.Tk 

ömrü  

T(dk) 

Talaş Ort. 

Ra 

(µm) 

Den 

X1 X2 X3 X4 

Ort.Tk 

ömrü  

T(dk) 

Talaş Ort. 

Ra 

(µm) 
 No 

Hacmi 

(cm
3
) 

 No. 
Hacmi 

(cm
3
) 

1 -1 -1 -1 -1 41,5 66 0,601 14 1 -1 1 1 21,01 133,89 0,575 

2 1 -1 -1 -1 13,12 41,78 0,325 15 -1 1 1 1 12,03 82,07 1,232 

3 -1 1 -1 -1 10,86 34,6 1,017 16 1 1 1 1 4,44 56,83 1,057 

4 1 1 -1 -1 12,32 76,96 1,398 17 -2 0 0 0 59,5 150,6 0,701 

5 -1 -1 1 -1 50,9 243 0,498 18 2 0 0 0 8,46 78,14 0,373 

6 1 -1 1 -1 13,7 130,8 0,579 19 0 -2 0 0 95,55 108,74 0,337 

7 -1 1 1 -1 22,6 216,3 1,4 20 0 2 0 0 8,05 73,99 0,767 

8 1 1 1 -1 8,4 160,3 0,648 21 0 0 -2 0 60,5 46,21 0,433 

9 -1 -1 -1 1 47,3 50,16 0,424 22 0 0 2 0 12,85 176,6 0,743 

10 1 -1 -1 1 22,76 48,36 0,319 23 0 0 0 -2 57,06 91,49 0,449 

11 -1 1 -1 1 18,9 40,08 0,876 24 0 0 0 2 21,18 138,99 0,588 

12 1 1 -1 1 10,18 43,27 0,673 25 0 0 0 0 35,34 140,18 0,537 

13 -1 -1 1 1 39,21 124,8 0,348 
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3. PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU 

Parçacık sürü optimizasyonu 1995 yılında J.Kennedy ve R.C. Eberhart tarafından; kuş ve balık sürülerinin 

davranışlarından esinlenilerek ortaya çıkarılmış popülasyon tabanlı optimizasyon tekniğidir[22]. Doğrusal 

olmayan problemlerin çözümü için tasarlanmıştır. Genellikle çok parametreli ve çok değişkenli optimizasyon 

problemlerine en uygun çözümü bulmak için kullanılmaktadır. Çok kısıtlı birçok mühendislik problemlerine 

uygulanmış ve diğer yöntemlere göre başarılı sonuçlar alınmıştır[23]. 

Parçacık sürüsü, optimizasyon için sosyal-psikolojik ilkelere dayanan toplum temelli bir stokastik algoritmadır. 

Parçacık sürüsü optimizasyonu, evrimsel algoritmalardan farklı olarak, eleme yöntemi kullanmaz[24]. PSO, 

genetik algoritmalar ve karınca koloni optimizasyonu gibi yöntemlerle birçok benzerlik gösterir. Fakat onlardan 

çok daha basittir ve onlardaki gibi mutasyon/çaprazlama yada feromon kullanılmaz. Bunların yerine sistem, 

rastgele çözümler içeren bir popülasyonla başlatılır ve nesilleri güncelleyerek en optimum çözümü araştırır[25]. 

PSO da parçacık olarak adlandırılan olası muhtemel çözümler, o andaki optimum parçacığı izleyerek problem 

uzayında dolaşırlar. PSO'nun klasik optimizasyon tekniklerinden en önemli farklılığı türev bilgisine ihtiyaç 

duymamasıdır. Bu özellik birçok problemin çözümü için gerekli olan karmaşık işlem yükünün hafifletilmesini 

sağlamaktadır. Ayrıca PSO'nu uygulamak, algoritmasında ayarlanması gereken parametre sayısının az olması 

sebebiyle oldukça basittir.  

Parçacık Sürü Optimizasyonu, bir grup rastgele çözümle (parçacık sürüsü) başlatılır ve güncellemelerle optimum 

çözüm bulunmaya çalışılır. Şekil 1’de PSO’nun akış diyagramı görülmektedir.  

Sistemin çalışması tüm optimizasyon problemlerinde olduğu gibi tekrarlamalar şeklinde gelişir. Her 

tekrarlamada, tüm parçacık konumları, iki en iyi değere göre güncellenir. birincisi; o ana kadar parçacığın elde 

ettiği en iyi çözümü sağlayan koordinatlardır. Bu değer “pbest” olarak adlandırılır ve hafızada saklanır. Diğer en 

iyi değer ise, popülasyonda o ana kadar tüm parçacıklar tarafından elde edilen en iyi çözümü sağlayan parçacığın 

koordinatlardır. Bu değer global en iyidir ve “gbest” ile gösterilir. Popülasyonda “sürü (S)” diye bahsedilmekte 

ve bu sürünün içerisindeki her bir bireye “parçacık( xi)” denmektedir. Her parçacık ise “d” adet parametreden 

meydan gelmektedir. “n” ise sürü içerisindeki toplam parçacık sayısını göstermektedir. Farklı sürüler 

içerisindeki parçacıklar değişiklik gösterebilmekte ve parçacıklar birden çok parametreye bağlı 

olabilmektedirler. Parçacığın bağlı olduğu parametre sayısı “boyut” olarak adlandırılmaktadır ve denklem 1 

şeklinde tanımlanmaktadır. S matrisinde d boyutlu, i’ninci parçacık; 

 

𝒙𝒊 = [𝒙𝒊𝟏 + 𝒙𝒊𝟐 + ⋯ +𝒙𝒊𝒅]         (1) 
Parçacıkların her bir iterasyon için bir en iyi pozisyon değeri “pbest” olarak adlandırılmaktadır. Önceki en iyi 

uygunluk değerini veren i’ninci parçacığın pozisyonu olarak ifade edilir.  

 

𝒑𝒃𝒆𝒔𝒕𝒊 = [𝒑𝒊𝟏 + 𝒑𝒊𝟐 + ⋯ + 𝒑𝒊𝒅]         (2) 

Sürü içerisindeki parçacıklar sezgisel olarak en iyi durumları konusunda bilgi alışverişinde bulunduğundan, 

sürüdeki en iyi pozisyona sahip olan parçacık takip edilecektir. Bunun için pbestler arasından, uygunluk 

fonksiyonu kullanılarak minimum değer olan “gbest” seçilir. gbest” her iterasyonda tüm parçacıklar için bir 

tanedir ve denklem (3) şeklindedir. 

 

 𝒈𝒃𝒆𝒔𝒕𝒊 = [𝒑𝟏 + 𝒑𝟐 + ⋯ + 𝒑𝒅]   (3) 

Parçacıkların her bir iterasyonda gözlem yapılan uzayda (A) hareket ettikleri varsayılmaktadır. Bu durum ise hız 

ve pozisyon vektörlerinin ortam şartlarına uyum sağlamasıyla gerçekleşmektedir. Denklem 4’deki hız vektörü, 

her adımda bir önceki adımdaki bilgilere göre güncellenmektedir. Buna göre, i’ninci parçacığın hızı (her boyut 

için konumunun değişim miktarı) olarak ifade edilir. 

 

𝒗𝒊 = [𝒗𝒊𝟏 + 𝒗𝒊𝟐 + ⋯ +𝒗𝒊𝒅]         (4) 



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

39 

 
 

 

Şekil 1. Parçacık sürü optimizasyonu akış diyagramı 

İki en iyi değerin (pbest ve gbest) bulunmasından sonra tüm parçacıkların hızları ve konumları aşağıda verilen 

(5) ve (6) no’lu denklemlere göre güncellenerek parçacıkların bir sonraki konumları bulunmuş olur. 

  

𝑣𝑖
𝑘+1 = (𝑤). 𝑣𝑖

𝑘 + 𝑐1. 𝑟𝑎𝑛𝑑1
𝑘(𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖

𝑘 − 𝑥𝑖
𝑘) + 𝑐2. 𝑟𝑎𝑛𝑑2

𝑘(𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖
𝑘 − 𝑥𝑖

𝑘)    (5) 

𝒙𝒊
𝒌+𝟏 = 𝒙𝒊

𝒌 + 𝒗𝒊
𝒌+𝟏               (6) 

𝒘 = (
𝒘𝒎𝒂𝒙−𝒘𝒎𝒊𝒏

𝒊𝒕𝒆𝒓𝒂𝒔𝒚𝒐𝒏 𝒔𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤
) 𝒊             (7) 

Denklemdeki 𝑟𝑎𝑛𝑑1
𝑘  𝑣𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑑2

𝑘  değerleri 0-1 arasında rastgele atanan değerlerdir. 

 

İterasyon, özellikler karşılanana (yeterli düzeyde iyi bir uygunluk veya işlem sayısının maksimum seviyeye 

ulaşması) kadar dönülür.  

 

PSO da ayarlanması gereken çok fazla sayıda parametre yoktur. Bu durum PSO’ya diğer optimizasyon 

yöntemlerine karşı bir avantaj sağlar. Aşağıda bu parametrelerin listesi ve tipik değerleri verilmiştir. Bu 

parametreler PSO’nun ortaya çıkışından itibaren yapılan çalışmalar ve deneyler sonucu elde edilen değerlerdir. 

4. OPTİMİZASYON, AMAÇ FONKSİYONU, UYGUNLUK 

FONKSİYONU VE PSO’YA UYARLANIŞI 

Bu optimizasyon modelinin amacı, birim üretim maliyetini veya birim üretim zamanını en aza indirmek 

amacıyla kesme hızı, ilerleme eksenel kesme derinliği ve radyal kesme genişliği de dahil olmak üzere optimum 

kesme koşullarını belirlemektir[26]. Çalışmalarda genellikle frezelemede de çok yoğun olarak kullanılan “en 

düşük birim üretim zamanı”, “en düşük birim üretim maliyeti” amaç fonksiyonları kullanılmaktadır. Toplam 

üretim zamanı ve toplam üretim maliyetinin minimizasyonu amaç fonksiyonu olarak verilmektedir[5]. Çok 

amaçlı optimizasyon problemlerinde amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır. 

 

Minimize f(x)={f1(x), f2(x), f3(x),… fk(x),}       (8) 
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Bu çalışmada amaç fonksiyonu olarak üretim zamanı ve talaş hacmi kullanılacaktır. 

 

f1(x)= (v,f,ap,ae) min üretim zamanı        (9) 

f2(x)= (v,f,ap,ae) Toplam talaş hacmi (fonksiyonu min yapmak için (-) ile çarpılır.) 

 

f(x)= x*f1(x)+y* f2(x)  şeklindedir.          (10) 

 

Çalışmada iki amaç fonksiyonu arasında dengeleme yapan x ve y değerlerinin değişimi (0,1) artışlarla (0-1) 

aralığında incelenmiştir 

 

Frezeleme işleminde bir parça için birim üretim zamanı aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

 

𝑻𝒖 = 𝒕𝒔 + 𝒕𝒎 + 𝒕𝒕𝒄 +
𝒕𝒎

𝑻
            (11) 

 

Burada; ts=2 dk. (hazırlık zamanı), ttc =0.5 dk. (takım değiştirme zamanı), ,  tm :işleme zamanı,   T: takım 

ömrüdür[2-3]. 

Takım ömrü “T”, Tablo.2 de verilen deney koşullarında yapılan deneylerden elde edilen ikinci derece modelden 

regresyon analiz metodu ile bulunmuştur.  

Takım ömür denklemi aşağıda verilmiştir. 

𝑻 = 𝟐𝟗𝟏, 𝟖𝟗𝟑 − 𝟎, 𝟔𝟑𝟔𝒙𝟏 − 𝟏𝟔𝟏𝟗, 𝟕𝟏𝟔𝒙𝟐 − 𝟒𝟖, 𝟏𝟓𝟐𝒙𝟑 − 𝟏𝟒, 𝟏𝟓𝟐𝒙𝟒 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟐𝒙𝟏
𝟐 + 𝟐𝟓𝟖𝟏, 𝟔𝒙𝟐

𝟐 +

𝟏, 𝟗𝟔𝟓𝒙𝟑
𝟐 + 𝟎, 𝟓𝟎𝟐𝒙𝟒

𝟐 + 𝟐, 𝟖𝟒𝟗𝒙𝟏𝒙𝟐 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟖𝟒𝟖𝒙𝟏𝒙𝟑 − 𝟎, 𝟎𝟏𝒙𝟏𝒙𝟒 + 𝟔𝟒, 𝟓𝒙𝟐𝒙𝟑 + 𝟐𝟏, 𝟏𝟔𝟗𝒙𝟐𝒙𝟒 +

𝟑, 𝟓𝒙𝟑𝒙𝟒               (12) 

A:Boy (mm), B: Genişlik (mm), H: Yükseklik (mm), i: paso sayısı olmak üzere, 

Sistemde A*B*H boyutlarında bir kütük işlenecekse L (işleme boyu); 

L= A*(B/ae)*i ve   i=H/ap ise; 

atop=H 

L=A*(B/ae)*(H/ap), ve L= A*B*atop/(ae*ap)        (13) 

Bir işleme operasyonundaki işleme zamanı aşağıdaki gibi ifade edilir[26]. 

𝒕𝒎 =
𝑳

𝒇.𝒛.𝑵
                  (14) 

Burada L=İşleme boyu, f=diş başına ilerleme, z=freze çakısı diş sayısı, N=freze çakısı devir sayısıdır. 

  

𝑵 =
𝟏𝟎𝟎𝟎.𝒗

𝝅.𝑫
                       (15) 

𝒕𝒎 =
𝝅.𝑫.𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎.𝒛
.

𝟏

𝒗.𝒇
                             (16) 

𝑲𝟏 =
𝝅.𝑫.𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎.𝒛
                (17) 

bulunur.  K1 =operasyon sabitidir. 

 

İşleme zamanı aşağıdaki gibi düzenlenmiş olur.  

 

𝒕𝒎 = 𝑲𝟏. 𝒗−𝟏𝒇−𝟏               (18) 

Toplam Talaş hacmi; 

Vf=f.z.N            (19) 

Wh=vf*ap*ae*T;              (20) 



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

41 

 
 

Böylece amaç fonksiyonu; 

OBJ=x*𝑻𝒖 + (−𝒚 ∗ 𝑾𝒉)          (21)  

şeklinde gösterilir.  

Kısıtlar; 

Yüzey pürüzlülüğü kısıtı; İş parçasının yüzey kalitesi takım radyüsü yarıçapından etkilenir. Yine yüzey kalitesi 

ilerleme köşe radyüsünün bir fonksiyonudur. Çalışmada kullanılan yüzey pürüzlülük denklemi deneyler sonucu 

elde edilmiş regresyon denkleminden türetilmiştir. 

Deneysel verilerden yararlanarak elde edilen ikici derece model yüzey pürüzlülüğü denklemi aşağıda verilmiştir. 

𝑹𝒂𝒚 = −𝟐, 𝟎𝟐𝟖𝟗 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟖𝒙𝟏 + 𝟏𝟏, 𝟎𝟏𝟎𝟏𝒙𝟐 + 𝟏, 𝟑𝟖𝟔𝟖𝒙𝟑 + 𝟎, 𝟐𝟐𝟒𝟒𝒙𝟒 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟐𝟒𝒙𝟏
𝟐 − 𝟐𝟎, 𝟒𝟎𝟓𝟐𝒙𝟐

𝟐 −

𝟎, 𝟎𝟒𝟕𝟗𝒙𝟑
𝟐 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟖𝐱𝟒

𝟐 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟏𝐱𝟏𝐱𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐𝐱𝟏𝐱𝟑 + 𝟎, 𝟎𝐱𝟏𝐱𝟒 − 𝟎, 𝟕𝟏𝟒𝟒𝐱𝟐𝐱𝟑 − 𝟎, 𝟎𝟏𝟑𝟓𝐱𝟐𝐱𝟒 −

𝟎, 𝟏𝟑𝟔𝟒𝐱𝟑𝐱𝟒                     (22) 

𝐑𝐚𝐲 ≤ 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐱                (23) 

𝐘ü𝐳𝐞𝐲 𝐩ü𝐫ü𝐳𝐥ü𝐥ü𝐤 𝐤ı𝐬ı𝐭ı;  𝐑𝐚𝐲 − 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐱 ≤ 𝟎             (24) 

Şeklinde alınır. 

Ramax ince frezelemede 1,2 µm, pürüzlülük değeri alınacaktır. 

Güç kısıtı; kesici takıma etkiyen kesme gücü, tezgâh tarafından sağlanan motor gücünü aşmaması gerekir.  

Pm: Tezgâh tarafından sağlanan motor gücü(kW) olmak üzere; 

𝑷𝒄 =
𝟎,𝟕𝟖.𝑲𝒑.𝑾.𝒛

𝟔𝟎.𝝅.𝒅.𝒆
. 𝒗. 𝒇𝟎,𝟖. 𝒂𝒆. 𝒂𝒑 ≤ 𝑷𝒎                (25) 

𝑪 =
𝟎,𝟕𝟖.𝑲𝒑.𝑾.𝒛

𝟔𝟎.𝝅.𝒅.𝒆
                (26) 

𝑷𝒄 = 𝑪. 𝒗. 𝒇𝟎,𝟖. 𝒂𝒆. 𝒂𝒑                  (27) 

𝑷𝒄 ≤ 𝑷𝒎     ve Pm              (28) 

𝐆üç 𝐤ı𝐬ı𝐭ı =
𝑷𝒄

𝑷𝒎
− 𝟏 ≤ 𝟎               (29) 

Kesici takım sehim kısıtı; çalışma esnasında takımda oluşan sehim miktarı kaba işlem için δmax =0.25 mm,  ince 

işlem için   δmax= 0.025 sınırlarını aşmaması gerekir. 

𝜹 ≤ 𝜹𝒎𝒂𝒙                  (30) 

𝜹 − 𝜹𝒎𝒂𝒙 ≤ 𝟎                (31) 

𝜹 =
𝑭𝒎𝒂𝒙𝑳𝟑

𝟑𝑬𝑰
                (32) 

𝑺𝒆𝒉𝒊𝒎 𝒌𝚤𝒔𝚤𝒕𝚤 = 𝜹 − 𝜹𝒎𝒂𝒙             (33) 

Kesme parametreleri kısıtları ve yüzey pürüzlülüğü ve güç kısıtları birlikte optimizasyondaki kısıtlar aşağıdaki 

gibidir. 

𝒈𝟏(𝒙) = 𝒗 − 𝒗𝒎𝒂𝒙 ≤ 𝟎                             (34) 

𝒈𝟐(𝒙) = 𝒗𝒎𝒊𝒏 − 𝒗 ≤ 𝟎                (35) 

𝒈𝟑(𝒙) = 𝒇 − 𝒇𝒎𝒂𝒙 ≤ 𝟎                     (36) 

𝒈𝟒(𝒙) = 𝒇𝒎𝒊𝒏 − 𝒇 ≤ 𝟎                (37) 
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𝒈𝟓(𝒙) = 𝒂𝒆 − 𝒂𝒆𝒎𝒂𝒙
≤ 𝟎                        (38) 

𝒈𝟔(𝒙) = 𝒂𝒆𝒎𝒊𝒏
− 𝒂𝒆 ≤ 𝟎               (39) 

𝒈𝟕(𝒙) = 𝒂𝒑 − 𝒂𝒑𝒎𝒂𝒙
≤ 𝟎                 (40) 

𝑔8(𝑥) = 𝑎𝑝𝑚𝑖𝑛
− 𝑎𝑝 ≤ 0          (41) 

𝒈𝟗(𝒙) = 𝑹𝒂𝒚 − 𝑹𝒂𝒎𝒂𝒙            (42) 

𝒈𝟏𝟎(𝒙) =
𝑷

𝑷𝒎
− 𝟏 ≤ 𝟎              (43) 

𝒈𝟏𝟏(𝒙) = 𝜹 − 𝜹𝒎𝒂𝒙              (44) 

 

5. OPTİMİZASYON SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Optimizasyon parametrelerinin seçimi birçok denemeden sonra aşağıdaki gibi oluşmuştur.  

- Parçacık sayısı: 50, 

- Tasarım değişken sayısı:4, 

- Maksimum iterasyon sayısı:150, 

- Öğrenme Faktörleri c1:0,5 ve c2:2,5 

- Atalet ağırlığı başlangıç değeri: 0,4 

- Atalet ağırlığı final değeri: 0,9 

- İşlenecek parça boyutları A=300 mm, B=50 mm ve H=10 mm, 

- Ağırlıklandırma katsayıları x, y şeklindedir. 

Ağırlıklandırma katsayıları, her bir fonksiyonun amaç içerisindeki önemini belirlemektedir.  x=1,0 ve y=0,0 

katsayıları, Tu (işleme zamanı) değerinin %100, Wh’ın (Bir takım ömrü zamanında toplam talaş hacminin,cm
3
) 

etkisinin % 0 olduğunu, x=0,0 ve y=1,0 katsayılarının ise toplam amaçta, Wh (Toplam Talaş Hacmi) değerinin 

%100, Tu (işleme zamanı) değerinin % 0 olduğunu göstermektedir.  

 

Tablo 3. Tu/MRR Değerinin min. olduğu optimizasyon değerleri 

x y Tu Wh T MRR v f ap ae Vf Tu/Wh Tu/MRR 

1,0 0,0 5,892 1890,97 41,764 45,277 172,002 0,2182 2,5838 11,737 1492,99 0,0031 0,1301 

0,9 0,1 5,578 2009,06 40,223 49,948 198,342 0,2230 2,5490 11,132 1760,23 0,0028 0,1117 

0,8 0,2 7,570 1285,76 42,461 30,281 111,924 0,2234 2,5757 11,819 994,68 0,0059 0,2500 

0,7 0,3 9,460 912,45 41,338 22,073 85,876 0,2170 2,5031 11,894 741,42 0,0104 0,4286 

0,6 0,4 11,456 661,06 38,470 17,184 71,008 0,2221 2,3345 11,730 627,53 0,0173 0,6667 

0,5 0,5 13,701 592,77 43,265 13,701 75,512 0,1535 2,5261 11,763 461,09 0,0231 1,0000 

0,4 0,6 16,450 550,95 50,240 10,967 71,063 0,1296 2,5755 11,622 366,37 0,0299 1,5000 

0,3 0,7 20,181 444,37 51,380 8,649 74,188 0,1158 2,1555 11,736 341,90 0,0454 2,3334 

0,2 0,8 25,963 424,531 65,405 6,491 72,920 0,0889 2,1315 11,800 258,05 0,0611 4,0000 

0,1 0,9 38,211 394,40 92,896 4,246 72,262 0,0503 2,4984 11,748 144,65 0,0969 9,0000 

0,0 1,0 22,062 129,60 15,901 8,150 91,236 0,2186 0,9422 10,898 793,71 0,1702 2,7070 

 

Farklı ağırlıklandırma değerlerinin optimum parametreler üzerindeki etkilerini belirlemek için x ve y değerleri 

0,1 den 0,9’a kadar değiştirilerek her bir durum için programı 30 kez çalıştırılmıştır. Elde edilen 30 farklı 

optimum parametrenin (
𝑇𝑢

𝑀𝑅𝑅
) ve (

𝑇𝑢

𝑊ℎ
) oranlarının minimum olduğu değerler belirlenerek değerlendirmeye 

alınmıştır(Tablo 3 ve Tablo 4). 
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Tablo 4. Tu/Wh değerinin min. olduğu optimizasyon değerleri 

x y Tu 
Wh 

(cm
3
) 

T (dk) 
MRR 

(cm
3
/dk) 

v f ap ae Vf 
Tu/Wh 

dk/cm
3
 

TU/MRR 

(dk/(cm
3
/dk)) 

1,0 0,0 5,929 674,95 14,431 46,772 278,522 0,1400 2,5879 11,645 1551,98 0,0088 0,1268 

0,9 0,1 7,330 1301,43 40,223 31,818 120,752 0,2239 2,5201 11,735 1075,89 0,0056 0,2300 

0,8 0,2 7,574 1224,38 40,902 30,295 120,752 0,2239 2,4520 11,870 1041,17 0,0062 0,2500 

0,7 0,3 9,489 702,48 31,729 22,140 95,788 0,2229 2,3598 11,043 849,57 0,0135 0,4286 

0,6 0,4 11,505 478,68 27,737 17,258 83,264 0,2043 2,3679 10,767 676,87 0,0240 0,6667 

0,5 0,5 13,891 252,79 18,197 13,891 73,740 0,2030 2,4993 9,332 595,58 0,0550 1,0000 

0,4 0,6 16,857 148,52 13,215 11,238 96,601 0,1688 1,9792 8,752 648,78 0,1135 1,5000 

0,3 0,7 21,366 58,46 6,353 9,202 93,083 0,2242 1,5227 7,278 830,35 0,3655 2,3218 

0,2 0,8 27,513 46,784 6,801 6,8784 83,816 0,2228 1,2838 7,208 743,23 0,5881 4,0000 

0,1 0,9 39,851 43,16 9,747 4,428 93,728 0,2212 0,9223 5,821 824,76 0,9233 9,0000 

0,0 1,0 14,232 64,12 4,015 15,970 151,549 0,1466 2,3681 7,629 884,01 0,2220 0,8912 

 

Tablo 3’de tanımlanan çıktılar 
𝑇𝑢

𝑀𝑅𝑅
 

𝑑𝑘

(
𝑐𝑚3

𝑑𝑘
)
   ile ifade edilen oranının minimum olduğu çıktılardır. Buradan elde 

edilen minimum değerler işleme zamanının en küçük, toplam talaş hacminin en büyük olduğu durumu gösterir. 

Bu durumda azalan takım ömrü, birim zamanda kesilen talaş hacmini (MRR 
𝑐𝑚3

𝑑𝑘
) büyütmektedir. Bir takım ömrü 

boyunca kesilen toplam talaş hacmini(Wh) ise azaltmaktadır. Takım ömrünün azalması ise takım ucu maliyetleri 

ve takım değiştirme maliyetlerini artırmaktadır. 

Tablo 4’de tanımlanan çıktılar (
𝑇𝑢

𝑊ℎ
  

𝑑𝑘

𝑐𝑚3)   ile ifade edilen oranının minimum olduğu çıktılardır. Buradan elde 

edilen minimum değerler işleme zamanının küçük ve bir takım ömrü zamanında talaş hacminin en büyük olduğu 

durumu gösterir. Bu durumda Tablo 4’ye göre artan bir takım ömrü zamanında kaldırılan toplam talaş hacmini 

(𝑐𝑚3) büyütmektedir.  Birim işleme zamanı ise azaltmaktadır. Takım ömrünün artması ise takım ucu maliyetleri 

ve takım değiştirme maliyetlerini azalmaktadır.  

Yukardaki nedenlerle Tablo 3’de işleme zamanı minimumu ve birim zamanda kesilen talaş hacmi(
𝑐𝑚3

𝑑𝑘
)   

maksimumu için uygun sonuç vermekte, ancak takım ömrü azaldığı için maliyetler artmaktadır.  

Tablo 4’de işleme zamanı minimumu ve bir takım ömrü zamanında talaş hacmi  (𝑐𝑚3) maksimumu için uygun 

sonuç vermekte, ancak Tablo 3’e göre işleme zamanı daha uzun olmakta, daha uzun takım ömrü ile maliyetler 

azalmaktadır. 

x değerinin sıfır yani amaç fonksiyonunun yalnızca maksimum talaş hacmi olduğu durumda veya y değerinin 

sıfır yani amaç fonksiyonun sadece minimum işleme zamanı olduğu tek amaçlı optimizasyon sonuçlarının her iki 

değeri de çok amaçlı optimizasyon değerlerinden daha düşük seviyede kalmıştır.  

Ağırlıklandırmada işleme zamanı minimizasyonun etkisinin en yüksek, talaş hacmi maksimizasyonunun 

etkisinin en az olduğu değerler optimizasyon için en iyi sonucu vermektedir. Optimizasyon için en iyi sonuçlar 

Tablo 5’te x=0,9 ve y=0,1 ağırlıklandırma değerlerindeki sonuçlardır.  

 

Tablo 5. Optimum çıktı değerleri 

x y Tu Wh T MRR v f ap ae Vf 
Tu/W

h 

Tu/MR

R 

0,9 0,1 5,578 
2009,0

6 

40,22

3 

49,94

8 

198,34

2 

0,223

0 

2,549

0 

11,13

2 

1760,2

3 
0,0028 0,1117 

0,1 0,9 
38,21

1 
394,40 

92,89

6 
4,246 72,262 

0,050

3 

2,498

4 

11,74

8 
144,65 0,0969 9,0000 

  

x’in etkisinin azalması y’nin etkisinin artmasıyla optimizasyon değerlerinin tamamında (talaş hacmi, takım ömrü 

gibi çıktılarda) azalmalar görülmektedir.  

Optimizasyonu maksimum talaş hacmi ve maksimum takım ömrü yönünden deney sonuçlarıyla karşılayacak 

olursak en optimum sonuçlar Tablo 3’te x=0,1 ve y=0,9 olduğu değerlerdir.  

Yapılan deneyler sonucunda en yüksek oranlar(Şekil 2); Kesme hızı 100 m/dk, ilerleme 0.08 mm/dis, Kesme 

derinliği 1.5 mm ve kesme genişliği 10 mm işleme şartlarında ve talaş hacmi 243 cm
3
 ile 5 nolu deneyden, takım 

ömrü olarak ise; Kesme hızı 71 m/dk, ilerleme 0.113 mm/dis, Kesme derinliği 0.866 mm ve kesme genişliği 8.37 
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mm işleme şartlarında ve 95.55 dk. takım ömrü ile 19 nolu deneyden elde edilmiştir[27]. Şekil 2’de 26 nolu 

deney olarak gözüken değerler yapılan çalışmada Parçacık sürü optimizasyonu ile elde edilen değerleri 

göstermektedir. Elde edilen bu sonuçlara göre, takım ömrü açısından deneylerde elde edilen en uzun takım ömrü 

değeri 95,55 dk, optimizasyonda elde edilen takım ömrü değeri ise 92.90 dk.’dır. Yine Tablo 2’ye göre, toplam 

talaş hacmi açısından deneylerde elde edilen en yüksek talaş hacmi değeri 243 cm
3
 iken optimizasyonda elde 

edilen değer ise 394,40 cm
3
 olmuştur. 

 

 

Şekil 2. 0,3 mm takım aşınmasına göre elde edilen deney sonuçlarına göre takım ömrü ve toplam talaş hacmi 

değerleri ve optimize edilmiş değerler 

Ancak deneylerde elde edilen bu değerler farklı işleme parametreleriyle elde edilirken PSO ile aynı işleme 

parametreleriyle en yüksek takım ömrü ve en büyük talaş hacmi elde edilmiştir. Bu durumda PSO algoritmasının 

başarısını ortaya koymaktadır. 

 

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışmada, 316L paslanmaz çeliğinin frezelemesinde işleme zamanın minimum talaş hacminin 

maksimizasyonu için PSO ile optimizasyonu yapılmıştır. Bunun için öncelikli olarak bir deney tasarımı 

doğrultusunda iş parçası frezeleme işlemine tabi tutularak Takım aşınması, Yüzey pürüzlülüğü ve kesme 

kuvvetleri ölçülmüştür. Elde edilen verilerden takım ömrü ve yüzey pürüzlülük denklemi deneyler sonucu elde 

edilmiş regresyon denkleminden türetilmiştir. Optimizasyon elde edilen bu değerler doğrultusunda 

yönlendirilmiştir. Matematiksel modeller yardımıyla PSO’da kullanılacak amaç fonksiyonu, uygunluk 

fonksiyonu ve kısıtlar oluşturulmuştur. Optimizasyonda birim üretim zamanı minimize edilirken, talaş hacminin 

maksimize edildiği iki farklı amaç fonksiyonu kullanılmıştır.  

Bu veriler Parçacık Sürü Optimizasyonu algoritmasına uyarlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu; 

- Parçacık sürü optimizasyonu kesme parametrelerinin belirlenmesinde başarıyla uygulanabilmektedir. 

- Optimizasyon sonucunda, deneyler sonucu elde edilen maksimum talaş hacminin % 50’si daha fazla 

talaş hacmi elde edilirken aynı işleme şartlarında deneylerde elde edilen maksimum takım ömrü de 

yakalanmıştır.   

- Optimizasyon parametrelerini ayarlamak için algoritmanın pek çok kez çalıştırılması gerekmektedir.  

- Optimizasyon için tek amaçlı fonksiyonlar yerine çok amaçlı fonksiyonlar daha iyi sonuçlar 

vermektedir. 

- Sezgisel yöntemler kesin sonuçlar vermek yerine birçok çözümün olduğu sonuçlar vermektedir. Bu 

sebeple sezgisel optimizasyon yöntemler kullanılırken en optimum değeri bulacak yöntemler 

geliştirmek gerekmektedir. 
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Özet 

Bu çalışmada; AISI 1050 çeliğinin tornalaması sonucunda elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri Taguchi 

metoduyla analiz edilmiştir. Deneylerde Taguchi ortogonal karma deney tasarım metodu kullanılmıştır. Kontrol 

faktörleri olarak kesme hızı; 150, 200 ve 250 m/dak, ilerleme; 0,15; 0,25 ve 0,35 mm/dev, kesme derinliği; 1,6 

ve 2,5 mm ve SA ve MA formuna sahip iki farklı kesici uç şeklinde belirlenmiştir. İşleme parametrelerine uygun 

olarak deney tasarımı Taguchi L36 (2
2
x3

2
) ortogonal dizilimi seçilmiştir. Deney sonuçlarının 

değerlendirilmesinde Taguchi ve Varyans analizi (ANOVA) analizleri yapılarak yüzey pürüzlülükleri için 

sinyal/gürültü (S/N) ve etki grafikleri oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar, yüzey pürüzlülüğüne etki eden 

faktörlerin sırasıyla ilerleme (%81), kesici uç formu (%8), kesme derinliği (%4) ve kesme hızı (%1) olduğunu 

göstermiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Taguchi, Tornalama, Yüzey pürüzlülüğü, Kesme parametreleri  

 

MODELLING OF SURFACE ROUGHNESS VALUES IN TURNING OF 

AISI 1050 MATERIALS WITH TAGUCHI METHODS  

Abstract 

In this study; surface roughness values obtained as a result of turning of AISI 1050 steel were analysed by using 

Taguchi method. In the experiments, Taguchi orthogonal mixture experimental design method was preferred. 

The control factors were determined as cutting speed; 150, 200 and 250 m/min, cutting feed; 0.15, 0.25 and 0.35 

mm/rev, depth of cut; 1.6 and 2.5 mm and two different cutting tools with SA and MA forms. Experimental 

design, Taguchi L36 (2
2
x3

2
) orthogonal sequence, was selected in accordance with the machining parameters. At 

the evaluation of experiment results, Taguchi and variance (ANOVA) analyses were performed, and also, for 

surface roughness of the signal/noise (S/N) and effects graphics were generated. The obtained results showed 

that factors affecting the surface roughness were cutting feed (81%), the cutting tools form ( 8%), depth of cut 

(4%) and cutting speed (1%), respectively. 

 

Keywords: Taguchi, Turning, Surface roughness, Cutting parameters 

1. GİRİŞ  

Yüzey pürüzlülüğü, makine parçalarının yüzey kalitesi, işleme performansı, verimlilikleri üzerinde ve aynı 

zamanda işleme doğruluğunun değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar. Yüzey pürüzlülüğü, kesme 

parametreleri, işlenen malzemenin cinsi, kesici uç özellikleri gibi birçok parametreden etkilenmektedir. Bundan 

dolayı en uygun işleme şartlarının ortaya konulması büyük bir önem arz etmektedir. Taguchi yöntemi, tornalama 

operasyonlarında iyileştirilmiş kesme şartlarının belirlenmesi yada seçilmesinde yaygın olarak tercih 

edilmektedir [1]. Taguchi metodu, kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliği gibi kesme parametreleri tarafından 

yüzey pürüzlülüğüne etkisini araştırmak için kabul edilen bir istatistik aracıdır [1-2]. Birçok araştırmacı, kesme 

parametrelerini iyileştirerek en düşük yüzey pürüzlülük değerleri elde etmek için Taguchi deney tasarımını tercih 

etmiş ve birçok matematiksel model geliştirmiştir [1-14]. 
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Asiltürk vd.; Taguchi metodu kullanarak sert tornalamada yüzey pürüzlülüğü üzerinde kesme parametrelerin 

etkisini belirlemişlerdir. Deney tasarımı olarak Taguchi ortoganal L9 dizisini seçerek kesme parametrelerinin 

yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Sinyal gürültü oranı (S/N) ve varyans analizine 

(ANOVA) göre kesme parametrelerinin etkilerini ortaya koymuşlardır. Çalışmanın sonucunda yüzey 

pürüzlülüğü üzerinde en etkili faktörün ilerleme olduğunu bulmuşlardır [3]. Günay vd.; çalışmalarında iki farklı 

sertliğe sahip yüksek alaşımlı dökme demirin tornalanmasında optimum yüzey pürüzlülüğünün belirlemek için 

Taguchi metodunu uygulamışlardır. Kesme parametreleri olarak kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliğini 

seçmişlerdir. Deney tasarımı olarak Taguchi L18 ortogonal dizim seçilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü optimum 

kesme şartlarında sinyal gürültü oranı kullanarak en küçük en iyidir yaklaşımına göre hesaplanmıştır. İstatiksel 

analizler sonucunda yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili parametrelerin sırasıyla kesme hızı ve ilerleme 

olduğunu ortaya koymuşlardır [4]. Selvaraj vd.; azot alaşımlı dubleks paslanmaz çeliğinin kuru tornalamasında 

Taguchi metodu kullanarak kesme kuvveti, takım aşınması ve yüzey pürüzlüğünü iyileştirmişlerdir. Deneylerde, 

üç farklı kesme hızı, üç farklı ilerleme ve sabit bir kesme derinliği kullanmışlardır. Kesme parametrelerini sinyal 

gürültü oranı ve varyans analizi kullanarak optimize etmişlerdir. Çalışmalarında kesme kuvveti ve yüzey 

pürüzlülüğü üzerinde en önemli etkiye ilerleme sahip iken takım aşınması üzerinde ise kesme hızı olduğunu 

vurgulamışlardır [5]. Debnath vd.; çalışmalarında, yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınması üzerinde farklı kesme 

sıvıların etkisini belirlemek ve deney sayısını azaltmak için Taguchi ortogonal dizin metodunu uygulamışlardır. 

Yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili faktörün % 34,3 ile ilerleme iken %33.1 ile kesme sıvısı akış oranı 

olduğunu tespit etmişlerdir. Ancak yazarlar, çalışmalarında kesme hızı ve kesme derinliğinin yüzey pürüzlülüğü 

üzerinde etkisinin çok küçük oranlarda olduğunu göstermişlerdir [6]. Asiltürk vd.; Taguchi ve yüzey yanıt 

metodlarını kullanarak yüzey pürüzlülüğü üzerinde kesme parametrelerinin etkisini ortaya koymuşlardır ve 

ayrıca varyans analizi yapmışlardır. Yüzey pürüzlülük değerlerini tahmin etmek için geliştirdikleri modellerin 

geçerliliğini yaklaşık olarak %92 olduğunu tespit etmişlerdir. Çalışmalarında yüzey pürüzlülük üzerinde en etkili 

parametrenin kesici takım uç köşe radyüsü olduğunu göstermişlerdir. En az yüzey pürüzlülük değerlerini, iş mili 

devri 318 dev/dak, ilerleme 0,1 mm/dev, kesme derinliği 0,7 mm ve kesici takım uç köşe radyüsü 0,8 mm 

olduğunda elde etmişlerdir [7].  Vijian vd.; yüzey pürüzlülük değerleri için Taguchi metodu kullanarak LM6 

alüminyum alaşımının sıkıştırmalı döküm parametrelerinin optimizasyonunu gerçekleştirmişlerdir. Uygulamış 

oldukları Taguchi metodunda sinyal gürültü oranı belirlemek için üç seviyeli ortoganal dizilimini 

kullanmışlardır. Çalışmalarının sonucunda, sıkıştırmalı döküm parçalarının yüzey pürüzlülüğü üzerinde 

sıkıştırma basıncı ve kalıp ön tavlama sıcaklığı önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuşlardır [8]. 

Sarıkaya vd.; Taguchi ve yüzey yanıt metodu kullanarak, tornalama operasyonlarında farklı soğutma yöntemleri 

altında işleme parametrelerinin yüzey pürüzlülük üzerinde etkisini incelemişlerdir. Testler, Taguchi L16 

ortogonal dizilimine göre tasarlanmış ve varyans analizi, sinyal gürültü oranları testleri ile parametrelerin yüzey 

pürüzlülük üzerinde etkilerini göstermişlerdir. Çalışmalarında, yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkili parametrenin 

ilerleme olduğunu ve soğutma koşullarının önemli ölçüde etkili olduğunu vurgulamışlardır [9]. 

 

Pontes vd.; ağ parametereleri için Taguchi ortogonal dizilimin kullanarak AISI 52100 sert çeliğinin 

tornalamasında yüzey pürüzlülüğü tahmini için yapay sinir ağlarının (YSA) uygulanabilirliği üzerinde 

çalışmışlardır. Çalışmalarında, elde edilen yapay sinir ağları modelleriyle yüzey pürüzlülüğünü doğru, hassas ve 

ekonomik bir şekilde tahmin etme yeteneğine sahip olduğunu kanıtlamışlardır. Ayrıca yazarlar, yüzey 

pürüzlülüğünün tahmini için deney metodolojisi tasarımında radyal taban fonksiyonlu yapay sinir ağının tasarımı 

en yaygın deneme ve yanılma yaklaşımında daha iyi bir yaklaşım sergilediğini sonucuna varmışlardır [10]. 

Rajasekaran vd.; karbon fiber takviyeli polimer malzemesinin tornalamasında elde edilen yüzey pürüzlülük 

değerlerinin tahmini için Taguchi analizi kullanmışlardır. Çalışmalarında tornalama operasyonlarında deney 

sayısını bulmak için Taguchi ortogonal dizilimini ve kesme parametrelerini araştırmak için de varyans analizi 

uygulamışlardır. Yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili parametrenin ilerleme ve daha sonrada kesme hızı 

olduğunu vurgulamışlardır [11]. Sahu vd.; sert tornalamada kaplamalı ve kaplamasız kesici uçları karşılaştırarak 

kesici uç aşınmalarının tahminini ve Taguchi metodu kullanarak ta yüzey pürüzlülüğü üzerinde kesme 

parametrelerinin etkisini araştırmışlardır. Taguchi analizlerinden yüzey pürüzlülük değerini azaltmak için 

ilerleme bir ana parametre olarak rol oynadığını bulmuşlardır. Kaplamalı ve kaplamasız kesici uçlar 

karşılaştırıldıklarında ise kaplamalı kesici uçlarla elde edilen sonuçların daha iyi olduğunu görmüşlerdir. Tüm 

kesme şartlarında gözlenen başlıca aşınma mekanizmasının abrasiv aşınma olduğunu ve kesme derinliğinin 

aşınma oranı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır [12]. Kishore vd.; Taguchi L27 ortogonal 

dizilimini kullanarak Al6061-TiC metal matrisli kompozitin tornalanmasında kesme kuvvetleri ve yüzey 

pürüzlülüğü iyileştirmek için işleme parametrelerini optimize etmişlerdir. Kesme kuvvetleri ve yüzey 

pürüzlülüğü üzerinde varyans analizi yaparak kesme kuvvetleri üzerinde en çok kesme derinliği etkili olurken 

yüzey pürüzlülüğü üzerinde ise en çok ilerlemenin etkili olduğunu bulmuşlardır [13]. Gupta vd.; tek yönlü cam 

elyaf takviyeli plastik malzemenin işlenmesinde yüzey pürüzlülüğü üzerinde işleme parametrelerini etkisini 

ortaya koymak için Taguchi metodunu uygulamışlardır. Deney tasarımı olarak L18 ortoganal dizlim 

kullanmışlardır. Yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili parametrenin ilerleme olduğunu daha sonra kesme hızı ve 
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kesme derinliği olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca optimum yüzey pürüzlülük değerini Ra=1,498µm;  ilerleme 0,2 

mm/dev, kesme derinliği 1,4 mm ve kesme hızı 159,66 m/dak olduğunda elde etmişlerdir [14].  

 

Bu çalışmada, tornalama işlemi sonucu oluşan yüzey pürüzlülüğü üzerinde iki faklı kesici uç ve kesme 

parametrelerinin etkisi araştırılmıştır [15, 16]. Talaşlı imalat işlemlerinde ürün performansı değerlendirmesinde 

en etkili parametrelerden birisi olan yüzey pürüzlülüğüdür.  Taguchi L36 ortogonal dizilimi kullanılarak yüzey 

pürüzlülüğü için seçilen kontrol faktörlerinin (kesme hızı, ilerleme, kesme derinliği ve kesici uç formu) etkileri, 

doğrulama deney sonuçlarıyla karşılaştırılmış, bağımlı - bağımsız değişkenler arasındaki ilişki varyans analizi ve 

sinyal gürültü oranlarına göre modellenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

Deneylerde iş parçası malzemesi olarak günümüz imalat sanayisinde geniş bir kullanım alanı olan AISI 1050 

karbon çeliği seçilmiştir. Ham deney malzemesi Ø 43x249 mm boyutlarında olup KOSGEB malzeme 

laboratuarında spektral analizi yaptırılarak, malzemenin kimyasal kompozisyonu belirlenmiş ve sonucu Tablo 

1.’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. Deney numunelerinin kimyasal bileşimi 

% C %Si %Mn %P %S %Cr 

0,430 0,212 0,730 0,0197 0,0390 0,0776 

%Mo %Ni %Al %Co %Cu %Fe 

0,00752 0,0972 0,0110 0,00603 0,297 98,06 

 
ISO 3685’te belirtilen deney şartlarına uygun olarak 75° yanaşma açısına sahip SNMG120408R formunda 

sementit karbür kesici uçlar ile buna uygun PSBNR252512 formunda takım tutucu kullanılmıştır [17]. Kesici 

uçlar için Mitsubishi takım firmasının SA, MA formlu kesici uçları ve iş parçası malzemesine uygun ISO P15 

sınıfına karşılık gelen üretici firmanın UC6010 kaliteleri seçilmiştir. Deneylerde kullanılan kesici uçlar ve takım 

tutucu özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Deneylerde, kesme parametreleri üç farklı kesme hızı (V= 150, 200, 250 m/dak), üç farklı ilerleme (f= 0,15; 

0,25; 0,35 mm/dev) ve iki farklı kesme derinliği (a=1,6 ve 2,5 mm) dikkate alınacak şekilde belirlenmiştir. 

Deneyler FANUC kontrol ünitesine sahip, TC-35 JOHNFORD marka, CNC torna tezgâhında kuru işleme 

şartlarında yapılmıştır. Her bir deney sonrası tezgâh durdurularak kesme hızı, kesme derinliği ve ilerleme 

parametreleri değiştirilmiş ve her bir kesici formu için 18 adet deney yapılarak toplam 36 adet deney 

gerçekleştirilmiştir. İşlenen parçaların yüzey pürüzlülükleri “Mahr” marka Perthometer M1 tipi yüzey 

pürüzlülük ölçme cihazıyla ölçülmüştür. Her bir yüzey üzerinden (5,6 mm ölçme boyunda) 3 ölçüm yaparak 

aritmetik ortalamaları alınmıştır. 
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Tablo 2. Deneylerde kullanılan takım tutucu, kaplamalı kesici uçlar ve özellikleri [18] 

Kesici uç kaplama özellikleri Kesici uçlar 

 

 

Kalite Sertlik 

(HRA) 

Burulma 

direnci 

(Gpa) 

UC6010 90,5 2,0 

Kesici uç tutucu ve özellikleri 

Kaplama katmanı 

 

Bileşim 

Üç katlı 

TiCN-Al2O3-TiN 

3. DENEY TASARIMI 

Bu çalışmada, CNC torna tezgahında AISI 1050 çeliğinin tornalama işlemi sonucunda elde edilen aritmetik 

ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerleri için kesici uç formu ve kesme parametrelerinin optimizasyonu 

yapılmıştır. Kesici uç formu (SA ve MA), kesme hızı (V, m/dak), ilerleme (f, mm/dev) ve kesme derinliği (a, 

mm) değişken olarak seçilmiştir. Bu faktörlerden kesme hızı ve ilerleme için üç farklı seviye, kesici uç formu ve 

kesme derinliği için ise iki farklı seviye belirlenmiştir. Deney tasarımında belirlenen kontrol faktörleri ve 

seviyeleri Tablo 3’te verilmiştir.  

 

Minitab 15.4 yazılımı yardımı ile belirlenen L36 karma deney tasarımı yapılmıştır. Tablo 3’deki kontrol 

faktörleri göz önünde bulundurulduğunda, tornalamayla elde edilen yüzey pürüzlülüğü deneyleri için en uygun 

tasarım olarak karma Taguchi L36 ortogonal dizin seçilmiştir. İş parçasının işlenmesinde nihai ürünü elde 

ederken yüzey pürüzlülük ölçümlerinin en düşük değerlerde olması istenir. Bundan dolayı deney verileri için 

yüzey pürüzlülüğünün en düşük değeri hedef olarak belirlenerek Sinyal Gürültü (S/N) oranının hesaplanmasında 

“en küçük en iyidir” formülü uygulanmıştır. Sinyal gürültü oranı formül Eşitlik 1’de gösterilmiştir. 

 

𝑆 𝑁⁄ = −10 𝑥 log(
∑ 𝑦2

𝑛
)                                                                                                                (1) 

Burada, 

𝑦 : Performans karakteristik değeri (yüzey pürüzlülüğü), 

𝑛: 𝑦 değerlerinin sayısıdır. 
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Tablo 3. Kontrol faktörleri ve seviyeleri 

Semboller Kontrol 

Faktörleri 

 

Birimler 

 

Seviyeler 

 

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

A Kesici uç Formu - SA MA  

B Kesme Hızı  m/dak 150 200 250 

C İlerleme Oranı   mm/dev 0,15 0,25 0,35 

D Kesme derinliği mm 1,6 2,5  

 

4. DENEYSEL SONUÇLAR VE ANALİZLER 

Taguchi metodu kullanarak tornalama sonucunda elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri üzerinde etkili olan 

kontrol parametreleri ve seviyelerine ait sinyal gürültü oranları Tablo 5’de verilmiştir. Yapılan Taguchi 

metodunda faktörlerin etkinliğini belirlemek için Sinyal Gürültü oranlarının en yüksek seviyeye sahip olması 

istenir. Tablo 5’deki Delta değerleri yüzey pürüzlüğü üzerinde faktörlerin en yüksek ve en düşük değerleri 

arasındaki farkı göstermektedir. Sıralama (Rank) ise faktörlerin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkinlik 

sıralamasını ortaya koymaktadır. Bu sinyal gürültü oranlarına bakılarak yüzey pürüzlülüğü üzerinde en büyük 

etkiye Tablo 5’deki Sıralama değeri 1 olan ilerleme olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla kesici uç formu, kesme 

derinliği ve kesme hızı izlemektedir.  

 
Tablo 4. Sinyal gürültü (S/N) oranı değerleri 

  

 

 

 

 

 

 

Yüzey pürüzlülüğünü etkileyen faktörlerin sinyal gürültü oranları grafiksel olarak Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 

1’deki grafikler incelendiğinde, yüzey pürüzlülüğü üzerinde en büyük etkiye sırasıyla ilerleme (C), kesici uç 

formu (A), kesme derinliği (B) ve kesme hızı (D) olduğu görülmektedir.  Literatürde yapılan deneysel 

çalışmalarda da yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili parametrenin ilerleme olduğu tespit edilmiştir [3, 5-6, 9, 

11-14]. 

 
Şekil 1. Faktörlerin sinyal gürültü grafikleri 

 S/N Oranları için Ana etkiler 

O
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a
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m
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Main Effects Plot for SN ratios
Data Means

Signal-to-noise: Smaller is better

Kontrol Parametreleri 

Seviye Kesici uç 

Formu 

Kesme 

Derinliği 

İlerleme 

Oranı 

Kesme Hızı 

1 -8,390 -8,697 -5,170 -9,442 

2 -10,315 -10,007 -8,751 -9,168 

3   -14,135 -9,446 

Delta 1,925 1,310 8,965 0,277 

Rank 2 3 1 4 
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Yapılan varyans analiz sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Toplam kareler yöntemine göre elde edilen Seq SS 

değerleri Tablo 6’da görülmektedir. Varyans analizi sonucunda, bağımlı değişken olan yüzey pürüzlülük verileri 

bağımsız değişkenler tarafından %93,7 R kare değerinde açıklanmıştır.  

Tablo 5. Ortalama varyans analizi 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

A 1 2,1703 2,1703 2,17033 6,61 0,050 

B 1 0,9204 0,9204 0,92038 2,80 0,155 

C 2 21,2094 19,4487      9,724362      9,62       0,002 

D 2 0,1563 0,1563 0,07813 0,24 0,797 

Residual Error 5 1,6415 1,6415 0,32831   

Total 11 26,0979  

 

Faktörlerin yüzey pürüzlülüğü üzerinde yüzdelik dağılımları Şekil 2’de verilmiştir. Yüzey pürüzlülüğünü en 

büyük yüzdelik dağılım ile ilerleme %81 ve sonrasında sırasıyla kesici uç formu %8, kesme derinliği %4 ve 

kesme hızı %1 oranlarında etkilediği görülmüştür.  

 

Şekil 2. Yüzey pürüzlülüğü üzerinde kontrol faktörlerinin etkinlik yüzdesi 

Deneyler sonucunda, kesici uç formu ve uygulanan kesme parametrelerine bağlı olarak ölçülen yüzey pürüzlülük 

değerleri Şekil 3’deki grafikte verilmiştir. Yapılan deneylerde kesme derinliği açısından yüzey pürüzlülüğü 

değerlendirilecek olursa kesme derinliğindeki artışa bağlı olarak, her iki kesici uç formu için yüzey 

pürüzlülüğünün değerlerinin artığı gözlenmiştir (Şekil 3). Söz konusu bu durum artan talaş kesitine ve artan talaş 

yüküne atfedilebilir. Şekil 3’teki grafikler, yüzey pürüzlülüğü üzerindeki en iyi etkiye sahip olan ilerleme 

değerine bağlı olarak incelendiğinde ise ilerleme miktarının artması ile yüzey pürüzlülük değerlerinde bir artış 

görülmektedir. Bu durumu; yüzey pürüzlülüğünün tahmininde kullanılan; Eşitlik 2’den faydalanarak açıklamak 

mümkündür [19]. 

 
r

f
R

.8

2

max                                                                                                                                                                         (2) 

Bu eşitlikte Rmax: En büyük yüzey pürüzlülüğü (µm), f: ilerleme (mm/dev), rε ise kesici uç uç yarıçapı (mm)’dir. 

Eşitlik 2’deki yüzey pürüzlülüğü ve ilerleme birbiriyle doğru orantılı olduğu görülmektedir. İlerleme oranının 

değişimi yüzey pürüzlülüğünün miktarının değişimine doğru orantıda etki etmektedir. Bundan dolayı ilerleme 

artıkça yüzey pürüzlülüğü değeri de artacaktır. Şekil 3.’teki grafiklere bakıldığında kesme hızının artışına bağlı 

olarak yüzey pürüzlülüğü değerleri azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu düşme eğilimi beklenen bir 

eğilimdir. Yüzey pürüzlülüğünü iyileştirmek için kesme hızının artırılması literatürdeki en yaygın yöntemdir 

[20-22]. Kesme hızının artmasıyla artan sıcaklığa bağlı olarak deformasyon kolaylaşacağından talaş akışı 

kolaylaşmakta ve buna bağlı olarak yüzey pürüzlülük değerlerinin düşmesine sebep olmaktadır. 

kesici takım 
formu

8% kesme 
derinliği  

4%

ilerleme oranı 
81%

kesme hızı 
1%

hata 
6%
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Şekil 3. Kesici uç formu ve kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüğündeki (Ra) değişimi 

Genel olarak Şekil 3’teki grafikler incelendiğinde, SA formuna sahip kesici uç formu, MA formuna sahip kesici 

takamla elde edilen yüzey pürüzlülük değerlerinden daha iyi sonuç verdiğini göstermektedir. Söz konusu bu 

durum SA formuna sahip kesici uçun (10
°
) talaş açısına ve MA formunun da (6

°
) talaş açısına sahip olmasına 

atfedilmiştir (Tablo 2). Talaş açısı azaldıkça yüzey pürüzlülük değerlerinin arttığı, talaş açısı artıkça yüzey 

pürüzlülük değerlerinin azaldığı bilinmektedir. Talaş açısının artması ile kesici uç talaş yüzeyi üzerinde talaşın 

takımla sürtünme alanı küçüleceğinden ve yığıntı talaş (BUE) oluşum eğilimi azalacağından yüzey pürüzlülük 

değerleri azalır [23]. Kesme parametreleri (V=350 m/dak, f=0,15 mm/dev a=1,6 ve 2,5 mm) olduğunda ise MA 

formuna sahip kesici uçla elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri SA formuna sahip kesici uçla elde edilen yüzey 

pürüzlülük değerlerinden daha düşük çıktığı Şekil 3’ de görülmektedir. Kesici uç üretici firma tarafından MA 

formlu kesici uçların orta talaş işlemleri için SA formuna sahip kesici uçların ise ince talaş işlemleri için 

önerilmektedir. Dolayısıyla bu kesme şartlarında MA formlu kesici ucun SA’ya göre daha iyi sonuç vermesi, 

kesici takım üretici firma bilgilerinden yola çıkılarak,  SA formuna sahip kesici uçlar için verilen hız sınırları 

dışına çıkılmış olmasına bağlı olarak açıklanabilir [18]. Hız sınırların dışına çıkılmasıyla, takım beklenenden 

daha hızlı aşınma sürecine girmekte ve aşınma yüzey kalitesini olumsuz etkilemektedir. 

Geliştirilen Taguchi methodunun deney sonuçlarını ne oranda tahmin ettiğini belirlemek için rastgele seçilen on 

değer tahmini edilmiş ve mukayesesi Şekil 4’de grafiksel olarak verilmiştir. Rasgele örnekleme metodu ile 

seçilen on deney sonucu ve Taguchi yöntemi ile tahmin edilen sonuçlar Şekil 4’de görülmektedir. Yapılan 

tahmin sonucları deney sonuçları ile % 91,91 oranında örtüşmekte ve Taguchi methodunun uygulanabilir 

olduğunu göstermektedir. 

  
a) f=0,15 mm/dev 

  
b) f=0,25 mm/dev 

  
c) f=0,35 mm/dev 
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Şekil 4. Deney sonuçları ve Taguchi tahminlerinin karşılaştırılması 

5. SONUÇLAR 

Bu çalışmada kesme parametreleri ve kesici uç formunun yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi Taguchi ortogonal 

karma L36 (2^2 3^3) deney tasarımı metoduyla ile gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçları sinyal gürültü oranlarına 

göre değerlendirilmiş, ANOVA testi ile parametrelerin önem sırası araştırılmış ve parametrelerin birbirleri ile 

ilişkileri analiz edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar;  

 Sinyal gürültü oranları değerlerine göre yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili faktörün %81 oranında 

ilerleme olduğu görülmüştür.   

 Kesme derinliği ve ilerleme artıkça yüzey pürüzlülüğü değerlerinin artığı, kesme hızı artıkça yüzey 

pürüzlülüğü değerlerinin azaldığı görülmüştür. 

 Genel olarak kesici uç formuna göre en düşük yüzey pürüzlülük değerleri SA formuna sahip kesici uçlarla 

işlenmiş yüzeylerde, en yüksek yüzey pürüzlülük değerleri ise MA formuna sahip kesici uçlarla işlenmiş 

yüzeylerde tespit edilmiştir. 

 Bağımlı değişken olan yüzey pürüzlülük değeri bağımsız değişkenler tarafında %93,7 R kare değerinde 

açıklanmıştır.  
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Özet 

Alüminyum alaşımlı jantların üretim adımlarından biri olan tornalama sürecinde, kesici takımlar aracılığı ile 

tornalama teknikleri kullanılarak, jantların lastik yüzeyi, iç yüzeyi, kol arkası ve göbek bölgeleri boya öncesi son 

ölçülerine getirilir. Yalın 6Sigma projesi olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı; tornalama sürecine ait 

çevrim sürelerinde ortalama 10 sn azaltma sağlayarak kapasite artışı ve işçilik kazancı elde etmektir. Yapılan bu 

projede tezgah kapı açılma/kapanma ve tabla dönüş hareketleri kapsam dışı tutularak, özellikle kesici takımların 

talaş kaldırma ve boşta hareketlerini optimize ederek çevrim zamanına yönelik gerçekleştirilen iyileştirme 

çalışılmalarını ve sonuçlarını içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Talaşlı imalat proses iyileştirme, 6Sigma, Üretim verimliliği, Zaman etüdü, Tornalama 

THE ENHANCEMENT OF WHEEL TURNING PROCESS EFFICIENCY 

BY USING 6SİGMA AND TİME STUDY 

Abstract 

Turning process is one of the key steps of wheel manufacturing. Different types cutting tools and turning 

tecniques are used to machine rim, inner rim, spoke and hub sections to give the wheel it’s final dimensions prior 

to painting process. The target of this study, which realised as a 6 Sigma Project, is reduction in the turning  

process time by about 10 seconds and increase the production efficiency. Loading-unloading, CNC door 

opening-closing times are eliminated and cutting tool path and free running times are optimised and results and 

developments are shared as a result of this study. 

Key Words: Machining process improvement, 6sigma, Production efficiency, Time study, Turning 

1. GİRİŞ 

Malzeme yüzeyinden talaş kaldırmak suretiyle malzemeleri belirli bir biçim ve boyuta getirmek amacıyla 

yapılan işlemler genel olarak talaşlı imalatın amacını oluştururken talaş alma işlemi elastik ve plastik şekil 

değiştirmeye dayanan, sürtünme, ısı oluşumu, talaşın kırılması, işlenen parça yüzeyinde oluşan deformasyon 

sertleşmesi ve kesici ucun aşınması gibi olayların gözlendiği temelinde karmaşık bir fiziksel olgudur [1-2]. Metal 

kesimi, parça üretim yöntemleri içinde yaygın şekilde kullanılan bir yöntem olup metal kesme uygulamaları, bir 

kesici takımın zorlamalı hareket ile iş parçası üzerinden talaşlar halinde metal uzaklaştırılması işlemini esas 

almaktadır [2-3].  

Talaşlı imalat işlemleri üretim faaliyetleri yürüten firmalar açısından iyileştirme çalışmalarının yapılacağı en 

geniş alanlardan birisidir. Proses yönetiminde elde edilen iyileştirmeler doğrultusunda gerek döküm yöntemi ile 

üretilen ürünlerdeki talaş payı miktarları azaltılarak hammadde maliyetlerinden avantaj sağlanabilmekte gerekse 

de talaşlı imalat prosesinde gerçekleştirilecek proses iyileştirmeleri ile çevrim sürelerinde elde edilecek 

gelişmeler ile birim üretim maliyetleri azalırken üretim adetleri arttırılabilecektir. Bu nedenle üretim 

gerçekleştiren işletmelerde talaşlı imalat proseslerine ve proses iyileştirme çalışmalarına öncelik ve önem 

verilmektedir. 
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Şekil 1. ABDY döküm yöntemi ile jant üretimi proses adımları 

Alüminyum alaşımlı jant üretimi açısından ele alındığında talaşlı imalat işlemleri Şekil 1’de verildiği gibi alçak 

basınç döküm yönteminde (ABDY) üretimin temel proses adımlarından birisidir. Genel olarak bakıldığında jant 

üretim süreci başlıca döküm, talaşlı imalat ve boya süreçleri olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. 

ABDY döküm yöntemi ile jant üretim prosesinde bekletme potasına konulan sıvı alüminyum yüzeyine kontrollü 

bir basınç uygulayarak dikey bir yolluk boyunca (riser tüp) sıvı alüminyumun hareket etmesi ve jant kalıbını 

doldurması işlemini esas almaktadır [4-6]. Kalıp etrafında bulunan indirekt soğutmalarla kalıp içinde soğuyup 

katılaşan jant, kalıp alt ve üst maçalarının ayrılıp kalıptan itici pimler yardımıyla ayrılır  [7]. Isıl işlem sonrası 

talaşlı imalata gelen jant CNC tezgahlarında işlemeye alınarak Şekil 2’de gösterilen jantın iç çapı, dış çapı, delik 

ve offset kenarları ilk talaş operasyonu olarak, kapak, stil damak ve ilk talaş operasyonundan kalan dış çap 

işlenir, bijon ve subap deliklerinin açıldığı son talaş olarak adlandırılan işlemler gerçekleştilir. Daha sonra jantlar 

tesviyeye alınır ve boyahaneye sevk edilir. Talaşlı imalat adımından gelen kirletici faktörlerin (yağ, su kalıntısı 

gibi) bertaraf edilmesi için ön hazırlık işlemi yapılır. Öz hazırlık işlemi sonrası ürtim talimatlarına göre istenilen 

renge göre jant boyanır, kürlenir ve sevkiyat işlemleri için ambalajlanır. 

 

 
Şekil 2. Jant tanımları 

Günümüzde üretimin istenilen nitelikte ve doğru olmasının yanı sıra üretim sürelerinin kısa olması ve müşteriye 

iletim süresi de büyük bir önem kazanmaya başlamıştır. Bu durum üretimin her adımında üretim zamanlarını 

esas alan etütlerin yapılmasını ve elde edilen sonuçlara göre proses iyileştirmelerinin gerçekleştirilmesini 

zorunlu hale getirmektedir. Müşteri ve piyasa beklentisinin karşılanmasının yanı sıra firmaların süre anlamında 

verimliliğin arttırılmasını ve üretim adetlerinin artması ile birlikte birim ürün başına maliyetlerin de 

azaltılmasında avantaj sağlamaktadır. 
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2. UYGULAMA 

Jant üretim süreçlerinde talaşlı imalat işlemleri sırasında tornalama işlemi proses sürelerinin azaltılması amacıyla 

yapılan bu çalışmanın uygulama kısmı iki başlıktan oluşmaktadır. İlk olarak mevcut durum analizi kapsamında 

yapılan çalışmalar ele alınmaktadır. İkinci kısımda ise yapılan iyileştirme çalışmaları ve bunların seri üretimdeki 

yansımaları özetlenmektedir. 

2.1. Mevcut Durum Analizi 

CMS Jant ve Makina San. A.Ş.’de jant tornalama işleminde kullanılan tezgahların çift taretli olması sayesinde 

iki ayrı CNC program eş zamanlı olarak çalıştırılabilmektedir. Tezgahların bu özellikte olması, jantın farklı 

bölgelerinde aynı anda tornalama işlemi yapabilme kabiliyeti kazandırmaktadır. Şekil 3’de de görülebileceği 

üzere sol taretteki kesici takımlar jantın lastik yüzeyi ve iç yüzey bölgelerinden talaş kaldırırken aynı anda sağ 

taretteki kesici takımlar da kol arkası ve göbek bölgesinden talaş kaldırmaktadır. 

 

 
Şekil 3. Taret ve kesici takım pozisyonları 

Talaşlı imalat prosesinde mevcut durumun tanımlanabilmesi ve çevrim süresinin uzamasına sebep olabilecek 

kök nedenlerin belirlenebilmesi amacıyla Şekil 4’deki gibi temel süreç adımları çıkarılmıştır.  

 

Şekil 4. Temel süreç adımları 

Toplamda 12 adımdan oluşan süreçte bu adımlarındaki her bir aşama için çevrim süresinin uzamasına sebep 

olabilecek girdiler belirlenmiştir. Oniki adımdan oluşan bu temel süreç adımlarının uygulanması sırasında 

çevrim süresine olumsuz yönde etki edebilecek olası etkenler Şekil 5’de verilmektedir. 

Tüm bu süreç adımları ve bu adımlara olumsuz yönde etki eden faktörler göz önüne alınarak oluşturulan sebep 

sonuç matrisi Şekil 6’da verilmektedir. Şekil 6’da verilen sebep sonuç matrisi göz önüne alınarak puanlama 

yapılmış ve çözüme ulaşmak için üzerinde durulacak kritik girdiler tespit edilmiştir. 
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Şekil 6. Sebep sonuç matrisi 

 

Şekil 5. Temel süreç adımlarında çevrim süresine olumsuz etki eden faktörler 

2.2. Veri Toplama ve Analiz Çalışmaları  

Gerçekleştirilen projenin uygulama kısmında belirlenen iki jant modeli (CMS A ve CMS B) için video analiz 

tekniği kullanılarak analiz yapılmıştır. Şekil 7 a ve b video analiz tekniği ile işlem türüne göre gerçekleşen 

süreleri göstermektedir. 
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(a) 

 

(b) 

Şekil 7. Video analiz sonuçları a) CMS A modeli b) CMS B modeli 

Yapılan analizler sonucu, sağ ve sol taret işlem sürelerinin birbirine eşitlenmesi gerekliliği, ayrıca mevcut 

durumda kullanılan kesici takımlarda değişikliğe gidilerek özellikle birden fazla pasoya sahip bölgelerde ara 

tornalama adımlarının elemine edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

2.3. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İyileştirme Çalışmaları 

Analiz sonucunda elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara göre yapılan iyileştirme çalışmalarını maddeler halinde 

aşağıdaki gibi özetlenmektedir; 

 Tornalanan talaş derinliğinin yüksek olması nedeni ile en fazla çevrim süresine sahip bölgelerden biri 

olan göbek bölgesinde kullanılan kesici takımda revizyon yapılması gerektiği görülmüştür. Yapılan 

farklı tip takım denemeleri sonucu Şekil 8’de gösterilen takım ile sağ taret programında 12 sn 

iyileştirme elde edilmiştir. Göbek bölgesi önceki durumda minimum 7 adımda işlenebilirken, yeni 

takım ile işlem 3 adımda tamamlanmıştır. 

1.adımda kesici takım göbek merkezinden gönderilerek, 38 mm olan referans göbek çapı tek seferde 8,5 mm 

talaşa girilerek 55 mm çapa genişletildi, 2.adımda kontak yüzeyindeki yaklaşık 2,5 mm talaş tek seferde alındı, 

3.adımda ise göbek profili tek seferde işlenerek operasyon tamamlandı. 
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Şekil 8. Jant göbek bölgesi iyileştirmesi 

 Sağ tarette yapılan iyileştirmenin karşı tarette dengelenmesi gerekliliğinden dolayı iç yüzey profilini 

oluşturan takım yolunun bir kısmı, iç yüzey çevriminden (sol taret) çıkarılıp, kol arkası çevrimine (sağ 

taret) dahil edilmiştir. Bu değişiklik sonucu sol taret programında 5 sn iyileştirme elde edilmiştir (Şekil 

9).  

 

Şekil 9. Sol taret iyileştirmesi-1  

 

 Kesici takımların geri kaçma hareketleri hipotenüs olacak şekilde değiştirildi. Etek lastik yüzey, iç 

yüzey ve stil lastik yüzey işleme adımları sonrası kesici takımın geri kaçma hareketi dik kenarlar yerine 

hipotenüs olacak şekilde değiştirildi. Bu değişiklik sonucu sol taret programında 3 sn iyileştirme elde 

edilmiştir (Şekil 10).  

 

Şekil 10. Sol taret iyileştirmesi-2  
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 Kapak işleme çevriminden ön yüzey işleme çevrimine geçişteki gereksiz hareketlerin kısaltılabilmesi 

için; kapak kateri yalnızca Z ekseninde referansa gönderildi ve bu noktada takım değiştirme hareketi 

yaptırıldı. Ön yüzey çevrimi ise içten dışa olacak şekilde revize edilerek kesici takımın en kısa yoldan 

işlemi tamamlayarak referans noktasına gitmesi sağlandı. Bu değişiklik sonucu sağ taret programında 

4,5 sn iyileştirme elde edilmiştir (Şekil 11).  

 

Şekil 11. Sağ taret iyileştirmesi 

 

 Takım yolunun uzun olması ve bazı jant modellerinde talaş derinliğinin yüksek olmasından dolayı kaba 

talaş adımı tekrarlanmak durumunda kalınan iç yüzey bölgesinde, çevrim süresini azaltabilmek için 

kullanılan kesici takımda revizyon yapılması gerektiği görülmüştür. Şekil 12’deki gibi yapılan farklı tip 

takım denemeleri sonucu farklı kater başlık sistemine geçilmiş tutucu sisteminin konik temas yüzeyleri 

sayesinde kater ve tutucu gövde arasında boşluksuz bağlantı sağlanarak maksimum stabilite elde 

edilmiştir. Ayrıca kesici uç radüs değeri R1,6’dan R2,0’a çıkarılmıştır. Bu değişiklik sonrası kaba 

tornalama adımları iptal edilmiş olup sol taret programında 4,5 sn iyileştirme elde edilmiştir.  

 
Şekil 12. Kesici takım revizyonu 

2.4. İyileştirme Çalışmaları Sonucu  

Yapılan kater revizyonları ve takım yolu optimizasyonları sonrasında çevrim süreleri ortalamalarında 11,5 sn 

iyileştirme sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 1’de verildiği gibidir.  

Tablo 1. İyileştirme çalışmaları sonuçları 

İyileştirme 

Adımı 

Sol Taret 

Programı 

Sağ Taret 

Programı 

1  -12 sn 

2 -5 sn + 5sn 

3 -3 sn  

4  -4,5 sn 

5 -4,5 sn  

TOPLAM -12,5 sn -11,5 sn 
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3. SONUÇLAR 

Talaşlı imalat proseslerinde elde edilebilecek süre avantajları özellikle üretimde dar boğazların yaşanmasını 

önlemenin yanı sıra proses sürelerinin optimum kullanılması birim üretim maliyetlerinin azaltılması açısından 

büyük bir önem taşımaktadır. Sadece prosese yönelik yapılabilecek zaman etüdü çalışması ve piyasada varolan 

alternatif takımların kullanılması halinde bile bir ürün işlenmesinde elde edilebilecek zaman kazanımları bu 

çalışma kapsamında detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur. Talaşlı imalat ile üretim yapan işletmelerin proses 

iyileştirmeleri kapsamında zaman etüdüne önem vermeleri gerekmektedir. 
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Abstract 

Milling is the most practical operation to remove excess material to attain high quality surfaces. However, 

milling composite materials presents some problems such as delamination and poor surface quality that depend 

on material properties and cutting parameters. In order to minimize these problems, a study with the regard to 

evaluate the cutting parameters such as cutting speed and feed rate related to machining force in the workpiece, 

surface roughness in polymer composite materials which has %30-40 calcite as filler, %30-40 as chopped strand 

and rest of as resin, was presented. Experiments were performed by using uncoated end mill that has 2, 3 or 4 

teeth and compression end mill with 6 teeth.  Taguchi method was used to determine optimum cutting 

parameters and the proper tool. In this research study 125, 150, 175, 200 m/min of cutting speed and 0,025, 

0,0375, 0,05, 0,0625 mm/tooth of feeds were deployed. This study showes that the apppropriate cutting speed 

was 125 m/min, feed was 0,05 mm/tooth, and the tool was the end mill with 4 teeth. 

 

Keywords: Polymer composite milling, Taguchi design, Cutting parameters, Surface roughness 

1.INTRODUCTION 

Polymer materials have produced and consumed in wide range recently. Yet, polymer materials are used 

generally with mineral fillers. As the polymer materials are used so much, manufacturers try to ot only cost but 

also their functionality and quality. [1], [2] and [3]. Nowadays, functional fillers have ground in the polymer 

material industry to improve stiffness, toughness and electric insulation. 

Since calcium carbonate is one of the huge amount of  mineral materials, it has been used from its discovery to 

produce polymer composites. Calcium carbonate could be used as fillers for polymer composites or coating 

material to improve high surface qualities. After manufacturing process of polymer composite material, the 

edges of material must machine to reform given that there may be excess of material at edges. Generally milling 

and drilling processes are needed. Milling composite materials are remarkable effected delaminate under 

machining force. However, in order to improve the quality of surface roughness and delamination, optimum 

cutting parameters must be pay regard to so it is necessary to assest the optimum cutting parameters[4]. 

Many researchers [5-9], when considering milling composite materials have shown that the surface roughness 

and delamination factor is directly related to cutting parameters, tool type and machining forces. Davim and Reis 

[10] conducted an experiment of milling carbon fibre reinforced plastic (CFRP) with two and four flute 

cemented carbide end mills. 

In this study peripheral milling processes has been conducted to determine optimum cutting parameters of 

polymer composite material. Taguchi method is used for design of experiment. For this study calcite is used as 

filler material % 30-40, glass fiber is used as chopped strand %30-40 and rest of it is resin. It is manufactured as 

bulk moulding compound (BMC) paste at first, after that to shape it is pressed with desired thickness. This 

polymer composite material generally finds places such as electricial industry, street lightnings and transfermer 

station. 

 

2.MATERIAL AND METHOD 

The experiments have been carried out using end mills with 12 mm of diameter with 2,3 and 4 teeth and 

compression end mill which is presented in the Figure 1, respectively.  The experiments were performed on LER 

VQ 75 CNC machining center with a maximum spindle speed of 11000 rpm ( as shown in Figure 2).  As cutting 

parameters cutting speed has varied between 125 and 200 m/min, the feed rate between 0,025 mm/tooth and 

0,0625 mm/tooth.  
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Figure 1. End Mills with 2, 3, 4 and 6 teeth  

       

Figure 2. LER VQ 75 CNC Machining Center  

Delamination was assested with width length and  measured with Dyno-Lite Pro2 microscope which has 

1:10000 accuracy ratio (Fig. 3). When considering surface roughness, there are different assesments depending 

on its applications like Ra, Rt, Rq, Rk, yet roughness average Ra is generally used in industry to evaluate surface 

roughness, which is also known as arithmetic average (Eq. 1)[11]. The surface roughness (Ra) was evaluated 

using Mitutoyo SJ-310. Five measurements were performed over machined surfaces for each experiment, 

according to Fig. 4 [10].   
n

i

i 1

1
Ra Y

n 

                                              (1) 
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Figure 3. Dyno-Lite Pro2 Microscope 

  

 

Figure 4.  Chart of Surface Roughness Measurements  

For experimental design Taguchi method was modelled using Minitab16 software. Taguchi method is a 

technique of engineering and statistical methods used to optimize the product design and manufacturing 

processes.  It reduces the cost and time by reducing the number of experiments using orthogonal arrays.  The 

effect of noises are eliminated using three signal to noise ratios namely, smaller the better, nominal the better and 

larger the better.  Taguchi’s method of experimental design can be applied to determine the optimal machining 

process parameters.  In this research smaller the better was used (Eq. 2)[12].  
n

2

10 i

i 1

S 1
10log [ y ]

N n 

                                             (2) 

Cutting parameters is shown Table 1.  Experiments were conducted with end mills that have 2, 3, 4 and 6 teeth 

and cutting speed varied between 125 m/min and 200 m/min and as feed type feed per tooth is selected.  And as 

the experimental design L16 orthogonal array was used. 
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Table 1. L16 Orthogonal Array of Milling. 

 

3. RESULTS 

The quality of surface depends on tool geometry, number of teeth and cutting parameters such as cutting speed, 

feed rate. For polymer composite material, surface roughness and the delamination after milling process was 

analysed.  In this research 16 experiments were conducted and Taguchi method was used.  Table 2 shows the 

delamination factor results of experiments. The set up for measurement of delamination was done using 

microscope Dyno-Lite Pro2 and the maximum width of damage in μm was measured as shown in Figure 5. The 

delamination factor (Fd) that assigned as maximum width of damage (Wmax) over the desired width (W)  was 

determined. This factor is defined as fraction between the maximum width of damage (Wmax) and the width of 

desired cut (W). The formula of delamination factor (Fd) is obtained by the following equation (Eq. 3). 

maxW
Fd

W
                                             (3) 

Wmax is the maximum width of damage in μm and W is the width of cut in μm. 

 

 

Figure 5. Chart of The measurement of Wmax and W 

 

Trial No Number of Teeth Vc (m/min) f (mm/tooth) 

1 2 125 0,0250 

2 2 150 0,0375 

3 2 175 0,0500 

4 2 200 0,0625 

5 3 125 0,0375 

6 3 150 0,0250 

7 3 175 0,0625 

8 3 200 0,0500 

9 4 125 0,0500 

10 4 150 0,0625 

11 4 175 0,0250 

12 4 200 0,0375 

13 6 125 0,0625 

14 6 150 0,0500 

15 6 175 0,0375 

16 6 200 0,0250 
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Table 2. The Results of Delamination Factor 

Trial No Fd  

1 1,0013 

2 1,0023 

3 1,0010 

4 1,0027 

5 1,0004 

6 1,0008 

7 1,0017 

8 1,0080 

9 1,0002 

10 1,0008 

11 1,0008 

12 1,0008 

13 1,0012 

14 1,0008 

15 1,0016 

16 1,0024 

 

After machining polymer composite material, surface roughness was measured according to Figure 6 and the 

results were shown in Table 3. Surface roughness measurements for 1st and 16th experiment were shown in 

Figure 7.  

  

Figure 6.  Mitutoyo SJ-310 surface roughness measurement 
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Figure 7. Surface roughness measurements for 1st and 16th experiment  

Table 3. The results for surface roughness 

Trial No Ra Results (µm) 

1 1,484 

2 1,112 

3 1,165 

4 1,551 

5 2,138 

6 1,61 

7 1,775 

8 2,423 

9 1,64 

10 1,492 

11 1,122 

12 1,384 

13 1,528 

14 1,252 

15 1,343 

16 1,176 

The main effect plot for the signal noise ratios for number of teeth was shown Figure 8.  As seen from the plot, 

cutting tool with 4 teeth is the most suitable to reduce the delamination factor. 
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Figure 8. SN ratios of number of teeth 

The main effect plot for the signal noise ratios for feed per tooth was shown Figure 9.  It is noticed that the 

values of signal noise ratios are more at 0,05 mm/tooth of feed rate.  Hence it is revealed that the feed rate 

parameter also has influence on delamination factor and the appropriate cutting condition to minimize the factor 

is 0,05 mm/tooth. 

 

 

Figure 9. SN Ratios of Feed 

The main effect plot for the signal noise ratios for cutting speed was shown Figure 10. It is observed that the 

values of signal noise are more when the speed is 125 m/min to reduce delamination factor.   

 

 

Figure 10. SN Ratios of Cutting Speed 

In evaluation of surface roughness, the cutting parameters are different from cutting parameters that is optimum 

for delamination factor. Appropriate cutting parameters for surface roughness is end mill with 2 teeth, 175 

m/min as cutting speed, 0,0250 mm/tooth of feed rate and it is shown in Figure 11. 

 

 
Figure 11. Optimum Cutting Parameters For Surface Roughness 
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4. CONCLUSION 

The delamination factor and surface roughness in milling of polymer composite which has 30-40% calcite as 

filler, 30-40% glass fiber and rest of resin, with end mill with  2,3,4 and 6 teeth has been measured under 

different cutting parameters using Taguchi’s L16 orthogonal array. The delamination and surface roughness 

were evaluated and based on experimental results, end mill with 4 teeth, 0,05 mm/tooth feed rate and 125 m/min 

cutting speed are the suitable cutting conditions for delamination factor whereas appropriate cutting parameters 

for surface roughness are end mill with 2 teeth, 175 m/min as cutting speed, 0,025 mm/tooth as feed rate. 
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Özet 

Frezeyle tornalama işleminde işlemiş parça doğruluğu ve üretkenliği arttırarak işlem performasını iyileştirmek 

kesme kuvvetlerini ve takım ucundaki ısı kaynaklı deformasyonları kontrol etmekle mümkündür. Bu çalışmanın 

amacı frezeyle tornalama sırasında ortaya çıkan ısı kaynaklı deformasyonları belirlemek ve bunları 

basınçlandırılmış soğuk hava kullanarak azaltmaktır. Kesme kuvvetleri, takım sıcaklıkları ve deformasyonlar 

sonlu elemanlarla modellenmiş ve deneylerle doğrulanmıştır. Kuru kesme koşullarında bu deformasyonların 

paso derinliğinin %40’ı kadar olabileceği ve bunun sonlu elemanlarla tahmin edilecebileceği gösterilmiştir. 

Ayrıca bu deformasyonlar soğuk hava ile %65’e kadar azaltılabilir. 

 
Anahtar kelimeler: Frezeyle tornalama, Modelleme, Termal deformasyonlar 

MODELLING THERMALLY INDUCED DEFORMATIONS ON TOOL 

DURING TURN-MILLING 

Abstract 

It is possible to increase the machined workpiece accuracy and productivity during turn-milling operation by 

modelling the cutting forces and thermally induced deformations on cutting tool. In order to achieve this task, the 

main objective of this study is to determine the thermally induced deformations on tool during turn-milling 

operation and reduce them by applying pressurized cooled air. In this study cutting forces, tool temperatures and 

deformations modelled by FEM coupled with analytical and mechanistic expressions are compared to those 

obtained by some series of experiments. It was shown in the study that those deformations could be upto 40% of 

the depth of cut during fine turn-milling. However they can be reduced by means of cooled air by 65%.   

 
Keywords: Turn-milling, Modeling, Thermally induced displacements 

1. GİRİŞ  

Yüksek performanslı kesme daha yüksek kesme hızlarında, düşük takım aşınması ile birlikte yüksek verimlilik 

sağlarken işlenen parçada hassas boyutsal doğruluk ve yüksek yüzey kalitesini de elde etmeyi amaçlamaktadır. 

Kesme işlemlerinde statik ve dinamik özelliklerin yanısıra ısı oluşumu da işlenmiş parça doğruluğu ve kalitesini 

etkilemektedir [1].  Talaşlı imalatta ısı oluşumu iki mekanizma vasıtası ile gerçekleşir bunların birinci yüksek 

miktarda plastik deformasyon iken ikincisi sürtünmedir. Talaşlı imalat süreci için harcanan enerjisinin çok büyük 

bir kısmı ısıya dönüşür bunun sonucu olarak da kesme sıcaklığı önemli bir artış gösterir [2]. Yapılan çalışmalar 

göstermiştir ki benzer kesme koşulları altında kesintili kesmede sürekli kesmeye göre daha düşük sıcaklıklar elde 

edilir [3]. Bu nedenle çok ağızlı kesme takımlarının kullanıldığı frezeyle tornalama işlemi, sürekli bir kesme 

işlemi olan tornalamada kesme sıcaklıklarının düşürülmesi için bir seçenek olabilir. Frezeyle tornalama işlemi 

temel olarak bir tornalama işlemi olup işlemin mekaniği açısından ise bir freze işlemidir. İşlemde freze takımı 

kullanılması nedeniyle süreç kesintili bir işlem olup bu sayede yüksek talaş kaldırma hızları elde edilebilir. 

Ayrıca kesintili işlem nedeniyle takım bir dönüşü sırasına ısınma ve soğuma döngülerine maruz kalır bu sayede 

kesme sıcaklıkları geleneksel tornalamaya göre daha düşük olur.  

Takımda ısı kaynaklı deformasyonların azaltılması ve kompanzasyonu parça kalitesi ve işlem doğruluğu 

açısından oldukça önemlidir. Isı kaynaklı deformasyonlar çevreden kaynaklanabileceği gibi iç ısı kaynakları 

nedeniyle de oluşabilir [4]. Bununla birlikte bu deformasyonlar kesme sürecinin kendisi nedeniyle de oluşabilir. 

Literatürde kesme sıcaklıklarının modellenmesi için birçok sayısal ve analitik model bulunmaktadır. Sunulan bu 

modellerin birçoğu iki boyutlu dik kesme işlemi içindir [5]. Buna rağmen frezeyle tornalama işlemi dik kesme 

geometrisinden çok daha karmaşıktır ayrıca süreç kesintili olduğu için problemin zamana bağlı çözülmesi 
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gerekmektedir. Kesintili işlemlerde kesme sıcaklığı üzerine literatürde birkaç çalışma bulunmaktadır. 

Stephenson [3] Green fonksiyonlarını kullanarak üç boyutlu ve zamana bağlı olarak iletim problemini çözerek 

kesme sıcaklıklarının kesintili işlemlerde sürekli işlemlere göre daha düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Radulescu ve Kapoor [6] analitik bir model geliştirerek bu modele zamana bağlı ısı akısı ve taşınım terimlerini 

eklemişlerdir. 

Bu çalışmada hassas frezeyle tornalama işleminde ısı kaynaklı deformasyonların tahmin edilmesi için bir termo-

mekanik model geliştirilerek bunun deneysel doğrulaması yapılmıştır. Buna ek olarak bu deformasyonların 

azaltılması için bir soğutma stratejisi de sunulmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda bu makalede şu kısımlar 

anlatılmıştır: Bölüm 2’de süreç modeli detaylı olarak tartışılmıştır. Süreç modelinin doğrulanması ve ısı kaynaklı 

deformasyonların azaltılması için gerçekleştirilen deneysel çalışma Bölüm 3’te verilmiştir. Sonuçlar Bölüm 4 ‘te 

sunulmuş ve bunların üzerine detaylı bir tartışma yapılmıştır. Son olarak Bölüm 5’te elde edilen çıktılar 

özetlenmiştir. Bunlara ek olarak çalışmada da belirtildiği gibi hassas frezeyle tornalamada ısı kaynaklı 

deformasyonların hesaba katılması işlem doğruluğu açısından önemlidir; çünkü bu deformasyonlar seçilen paso 

derinliğinin %40 kadar olabilir. Ayrıca çalışmada bu deformasyonların çeşitli simülasyonlarla tahmin 

edilebileceği ve kullanılan doğru soğutma teknikleri ile azaltılabileceği gösterilmiştir. 
 

2. FREZEYLE TORNALAMA OPERASYONUNUN MODELLENMESİ 

Bu çalışmada kesici takımda meydana gelen ısı kaynaklı deformasyonların tahmin edilebilmesi amacıyla bir 

termomekanik model geliştirilmiştir. Bu model 3 boyutlu sonlu elemanlar modeli ile kimi analitik ve mekanistik 

yaklaşımların birleştirilmesinden oluşmaktadır. Çalışmada kesme kuvvetleri kesilmemiş talaş geometrisi ve 

kesme sabitlerini kullanarak mekanistik yaklaşımla elde edilmiştir. Bu kesme kuvvetleri kullanılarak, takım-talaş 

arayüzeyinde oluşan ısı enerjisi takımın bir dönüşü için hesaplanmıştır. Bu ısıya karşılık gelen ısı akısı takımın 

kesma kenarına bir sınır koşulu olarak uygulanmış ve ortaya çıkan iletim problemi zamana bağlı olarak sonlu 

elemanlar metodu (MSC. MARC) ile bütün bir takım geometrisi için çözülmüştür. Son olarak ısıya bağlı ortaya 

çıkan takım deformasyonları hesaplanmış ve bunlar deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. 

 

Frezeyle tornalama işlemine ait temel kinematik parametreler Şekil 1’de verilmiştir. Takımda eğim açısı 

olmaması nedeniyle işlem sürecince iki yönde kuvvet oluşmaktadır; kesme kuvveti Fc ve eksenel kuvvet Fa.  Bu 

kuvvetler kullanılarak kesme sırasında ortaya çıkan ısı akısı ve buna bağlı olarak kesme sıcaklıkları bulunabilir. 

Frezeyle tornalamada geleneksel tornalama işleminden farklı olarak kesilmemiş talaş geometrisi zamanla değişir 

bunun sonuncunda da kesme kuvvetleri değişir. Şekil 2‘de bu çalışmada konu alınan işlem için kesilmemiş talaş 

geometrisi ve temsili olarak eksenel kuvvetin takımın bir dönüşü için zamana bağlı olarak değişimi verilmiştir.   

Kesme kuvvetlerinin modellenmesi için ilk aşama Şekil 2’de gösterilen kesilmemiş talaş geometrisinin  elde 

edilmesidir. Şekilde W ile gösterilen kesilecek parçanın genişliğini temsil etmektedir. Yine şekilde e ile 

gösterilen eksantirisite olup işparçası ve takım eksenleri arasındaki mesafe olarak tanımlanmaktadır; çalışmada 

bu parametre kesici takımın kesme kenar uzunluğu ve işparçası geometrisi hesaba katılarak uygun bir değerde 

seçilmiştir. Çalışmada uygulanan frezeyle tornalama işlemi dik frezeyle tornalama olarak bilinmektedir, dik 

frezeyle tornalamada talaş takımın hem altı hem de yanı ile oluşturulmaktadır [7]. Ancak bu çalışmada seçilen 

eksantirisite değeri ve düşük paso derinliği nedeniyle talaş sadece takımın altı ile kesilmektedir. 

Kesilmemiş talaş geometrisinin sınırları x1, x2 ve x3 noktaları ile belirlenmektedir. X1x2 ve x1x3 doğruları 

arasında kalan açı θ şu şekilde bulunabilir:  

 

  (1) 

Burada m kesme ağzı sayısı ve rn ise takımın dönme hızının(nt) işparçası dönme hızına (nw) oranıdır.   

2.1 Kesilmemiş Talaş Geometrisi ve Kesme Kuvvetleri  
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Şekil 1. Frezeyle tornalama işleminin kinematiği ve geometrisi 

 

 

Şekil 2. Kesme kuvveti hesabı için kesilmemiş talaş geometrisi 

Şekil 2’deki talaş kalınlığı h(x) X yönü boyunca değişmektedir. Bu değişim sırasında iki farklı bölge 

bulunmaktadır. Birinci bölgede talaş kalınlığı h(x): 

 

   (2) 

İkinci bölgede bulunan eğrisel parça işparçası çapının bir kısmı olup bunu veren ifade şu şekildedir: 

 

  (3) 
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Son olarak talaş geometrisinin belirlenmesi için giriş (ϕst)  ve çıkış açılarının (ϕex)  bilinmesi gerekir: 

 

  (4) 

  (5) 

Burada e eksantirisite, Rw işparçası yarıçapı ve ap ise paso derinliğidir. 

 

Sonuç olarak denklemler (1-5) kullanılarak Şekil 2’de görülen talaş geometrisi hesaplanabilir ve bu geometri 

kesme kuvveti hesabında kullanılabilir. 

  

Kesme kenarının takımın dönmesi sırasındaki konumuna bağlı olarak kesme kuvvetinin nasıl değiştiği Şekil 2’de 

temsili olarak verilmiştir. Kesme kuvvetleri talaş geometrisinin yanı sıra kesme katsayılarının da  (Kt, Ka) 

fonksiyonudur. Buradan hareketle kesme kuvvetleri şu şekilde hesaplanabilir: 

  (6) 

Burada φ takımın dönme açısı olup dz ise elemantel eksenel kesme derinliğidir. 

 

Takıma geçen ısı akısı kesme kuvvet sonuçları kullanılarak bulunabilir. Takım üzerindeki talaş ve eğim açısı 0° 

olduğundan  Z yönündeki kesme kuvvetleri sürtünme kuvvetini vermektedir. Buradan hareketle talaş 

yüzeyindeki üretilen ısı miktarı şuşekilde bulunabilir: 

 

  (7) 

burada Q ikinci deformasyon bölgesinde sürtünmeye bağlı olarak ortaya çıkan ısı miktarını temsil etmekteyken 

Vchip ise talaş akış hızıdır. Şekil 2’den de görüleceği gibi radyal yöndeki takım ve işparçası teması takımın 

dönüş hareketi boyunca değiştiğinden kesme hızı da dönüş boyunca değişir. Bu nedenle simülasyonda ortalama 

hız değeri kullanılmıştır. 

Üretilen ısı miktarı Q ve Şekil 3’te gösterilen takım-talaş temas alanı A kullanılarak ortalama ısı akısı q şu 

şekilde hesaplanabilir: 

 

  (8) 

A alanının büyüklüğü bölgedeki maksimum sıcaklık miktarı üzerinde büyük bir öneme sahipken ısı kaynaklı 

deformasyonlar üzerinde sadece küçük bir etkiye sahiptir; çünkü ısı kaynaklı deformasyonlar talaş yüzeyindeki 

ısı akısından ziyade üretilen ısı miktarı ile alakalıdır. Bu üretilen ısının da büyük bir kısmı talaş tarafından 

uzaklaştırılırken belirli bir miktarı ise kesici takıma iletilir. 

Frezeyle tornalama kesintili bir işlemdir; bu nedenle takımın bir dönüşü ısınma ve soğuma döngülerinden oluşur. 

Buradan hareketle çalışmada ısı akısı bir basamak fonksiyonu şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Takım ucunda meydana gelen ısı kaynaklı deformasyonların bulunabilmesi için zamana bağlı ısı iletim denklemi 

Denklem (8) verilen ısı akısı kullanılarak bütün bir takım geometrisi için çözülmelidir. Şekil 3’te zamana bağlı 

ısı iletim problemi için takım geometrisi ve sınır koşulları verilmiştir. Analize söz konusu olan kesici takım 23.7 

mm çapa ve 270 mm uzunluğa sahiptir. Oluşturulan sonlu elemanlar modelinde takım şaftı 67017 elemana 

2.2 Takıma Geçen Isı Akısı 

2.3 Zamana Bağlı Isı İletimi ve Isı Kaynaklı Deformasyon Analizi 
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sahipken, takma uç 26140 elemana sahiptir; ayrıca takma uçta ısı akısının uygulandığı bölgede daha küçük 

elemanlar kullanılarak analiz hassasiyeti arttırılmıştır. Modelde hem takım şaftı hem de takma uç elastik 

malzemeler olarak tanımlanmıştır; böylelikle ısı kaynaklı deformasyonlar hesaplanabilmiştir. Şaft ve takma uç 

arasındaki ısı transfer katsayısı 40000 W/m
2
/K olarak seçilmiştir, bu sayede takım ucunda uygulanan ısı akısının 

takımın geneline ulaşması sağlanmıştır. Diğer termo-elastik ve termo-fiziksel parametreler program kütüphanesi 

kullanılarak analize aktarılmıştır. 

 

 

Şekil 3. Kesici takımdaki sıcaklık modeli 

Analiz sırasında taşınımla çevreye olan ısı kaybının da hesaba katılması için bütün yüzeylerde taşınım özellikleri 

tanımlanmıştır. Takım şaftının üst yüzeyinde yani takımın anamile bağlandığı bölgede sınır koşulu sabit oda 

sıcaklığı olacak şekilde 20° olarak ifade edilmiştir. Isı akısı ise Şekil 3’te yeşil renkte görülen bölgeye zamanın 

bir fonksiyonu olarak uygulanmıştır. Isı akısı fonksiyonu ısınma (takımın kesme halinde olduğu zaman dilimi) 

ve soğuma döngülerini (takımın kesme halinde olmadığı zaman dilimi) içermektedir. Şekil 3’te gösterildiği gibi 

her ısınma süresi 16.6 saniye sürmektedir. Bütün bir analiz süresi Şekil 3’ten de görüleceği üzere 246.7 

saniyedir.  

 

3. DENEYSEL ÇALIŞMA 

Geliştirilen modellerin doğrulanması ve ısı kaynaklı deformasyonların azaltılması için GMX 250 çok maksatlı 

takım tezgahında kesme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Yüzeyi indüksiyon ile 58±2 HRC’ye sertleştirilmiş beş 

adet yatağa sahip EN-GJS-600-3 kam mili malzemesi CBN takma uç kullanılarak frezeyle tornalanmıştır. Takma 

ucun, takımın ve işparçasının geometrik özellikleri şu şekildedir; talaş açısı γ = 0°, serbest açı α = 7°, eğiklik 

açısı λ = 0°, takım yarıçapı Rt=11.8 mm ve işparçası yarıçapı Rw=30 mm. İşlemde kullanılan kesme parametreleri 

ise; takımın dönme hızı nt= 6000 dev/dak, paso derinliği ap= 0.1 mm, diş başına ilerleme  fz = 0.114 mm/rev ve 

eksantirisite e = 4.5 mm. Şekil 4’te soğutulmuş hava tertibatı ile birlikte deney kurulumunu göstermektedir. 

Testler kuru ve basınçlı soğutulmuş hava koşulları altında gerçekleştirilmiştir. Soğutulmuş havanın sıcaklığı 

çıkış ağzında termoeleman yardımı ile ölçülmüştür bu sıcaklık deney sırasında -6 ila -8 °C arasındadır. Kuru 

kesme koşulları altında 28 deney gerçekleştirilirken, soğuk hava ile birlikte 14 deney gerçekleştirilmiştir. 

İşparçasına ait her yatak 2 paso halinde işlemiştir dolayısı ile her testte toplam 10 adet kesme yapılmıştır. 
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Şekil 4. Deney kurulumu 

Testler sırasında kesme kuvvetleri, sıcaklık ve ısı kaynaklı deformasyonlar ölçülmüştür. Kesme kuvvetleri 

Kistler marka döner dinamometre ile ölçülmüştür. Testlerde kullanılan dinamometre eksenel yöndeki (Z yönü) 

ve torku (Z etrafında) ölçebilmektedir. Sıcaklık ve deformasyon ölçümleri ilki kesmeden önce (t=0) ikincisi ise 

kesmeden sonra (t=246.7 saniye) olmak üzere iki kez gerçekleştirilmiştir. Deformasyon ölçümleri için Şekil 4’te 

görülen deplasman sensörü yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık ölçümleri ise termal kamera yardımı ile 

yapılmıştır. Emissivite parametresi termal kamera ile ölçüm sırasında oldukça önemli bir parametredir. Bu 

nedenle ölçümlerde kullanılan emissiviteyi kalibre etmek amacıyla emissivite değeri bilinen özel bir boya 

kullanılmıştır. 

 

4. MODELİN DENEYSEL SONUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 

Çalışma sırasında kesme kuvvetleri Bölüm 2.1’de tartışıldığı şekilde elde edilmiş ve bunlar deneylerle elde 

edilen kuvvetlerle karşılaştırılmıştır. Şekil 5’te bu kesme kuvvetlerinin karşılaştırılması verilmiştir, şekilden de 

görüleceği üzere elde edilen kuvvetler arasında oldukça iyi bir uyum vardır.  

Ortalama kesme kuvveti ve ortalama kesme hızı verileri kullanılarak ısı üretimi hesaplanmış ve bundan yola 

çıkarak kesme ağzına uygulanan ısı akısı bulunmuştur. Şekil 3’te gösterilen ısınma ve soğuma döngüleri sonlu 

elemanlar metodu ile modellenmiş ve bunlar deneylerle doğrulanmıştır. 

Zamana bağlı ısı iletimi analizinde ısınma döngülerinde 22 W’lık bir ısı girdisi kullanılırken bu değer soğuma 

döngülerinde 0’dır. Bu döngüler sonucunda t=246.7 saniye sonucunda takım ucunda hesaplanan deformasyon 

değeri 44 μm’dir. Gerçekleştirilen 28 adet kuru kesme testi sonrasında ölçülen ve ortalaması alınan deformasyon 

değeri ise 40 μm’dir. Bu sonuçlardan açıkça görüleceği üzere zamana bağlı ısı iletim analizi ve deneyler arasında 

iyi bir korelasyon vardır. Bu analizdeki ısı girdisi değeri kilit bir öneme sahiptir ve bu değer talaşlı imalatta ısı 

paylaşım miktarı ile belirlenmektedir. Takıma olan ışı paylaşım oranı literatürde %1-20 arasında olarak 

belirtilmiştir [9]. Bu çalışmada ise ısı paylaşım oranı % 3.43 olarak alınmıştır,bu değer literatürde belirtilen 

değer aralığındadır.  
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Şekil 5. Kesme kuvvetlerinin karşılaştırılması 

 

Şekil 6. Birinci yatağa ait kesme kuvveti sonuçları 

Isı kaynaklı deformasyonların kesme işlemi üzerinde etkisi olduğuna dair diğer bir kanıt ise kesme kuvveti 

sonuçlarıdır. Deneysel çalışma bölümünde anlatıldığı üzere işparçası beş adet yataktan oluşan bir kam milidir ve 

her testte bu yataklardan her birinden iki paso talaş kaldırılmıştır. Aynı yatak için birinci ve ikinci paso değerleri 

karşılaştırıldığında kesme kuvvetlerinde ΔF kadar bir artış gözlemlenmiştir. Bu artış Şekil 6’da takımın bir devri 

için görülebilir. Kesme kuvveti modeline göre böyle bir artışa kesme ucundaki 22 μm’lik bir deformasyon yol 

açabilir, zamana bağlı ısı iletimi analizinde ise bu değer 25 μm’dur ve farklı yollardan elde edilen bu değerler 

birbirine oldukça yakındır.   

 

Yukarıda da bahsedildiği gibi takımdaki kesme sıcaklıkları termal kamera yardımı ile ölçülmüştür. Şekil 7’de bu 

ölçüm sonuçları ve sonlu elemanlar modelinden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Şekil 7’den de görüleceği 

üzere deneysel sonuçlar sonlu elemanlar modelini doğrulamaktadır. 
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Şekil 7. Kesme sıcaklıklarının SEM ile karşılaştırılması  

Şekil 8’de ise ısı kaynaklı termal deformasyonlar için elde edilen analiz sonuçları ve bunların deneysel sonuçlar 

ile karşılaştırılması bütün bir kesme işlemi için verilmiştir. Bu sayede geliştirilen termo-mekanik model üç farklı 

deneysel yöntem ile doğrulanmıştır ve sonuçlar oldukça tatmin edicidir. Geliştirilen model ve deneysel sonuçlar 

arasındaki farklar %10-12’lik bir aralıkta değişmektedir. 

 

Deneysel çalışmanın ikinci adımında soğutulmuş hava kullanılmıştır, bu deneylerde takım ucunda ölçülen ısı 

kaynaklı termal deformasyonların ortalaması 14 μm olmuştur. Bu değer Şekil 8’de de görülebilir. Kuru kesmede 

bu değerin 40 μm olduğu hatırlanırsa bu oldukça kayda değer bir azalmadır.  

 
Şekil 8. Takım ucundaki termal deformasyonların karşılaştırılması 

Şekil 9’da ise soğutulmuş havanın etkisi termal kamera görüntülerinden açıkça görülmektedir. Her iki görüntü de 

kesme işlemi sonunda elde edilmiştir. 
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Şekil 9. Kuru ve soğuk hava ile işlemede sıcaklık karşılaştırılması 

5. SONUÇ 

Bu çalışma frezeyle tornalama operasyonunun analitik ve mekanistik araçlar kullanılarak 3B sonlu elemanlar 

metodu ile başarıyla modellenebileceğini göstermektedir. Analiz ve deneyler ısı kaynaklı takım ucunda meydana 

gelen deformasyonların frezeyle tornalama sırasında önemli olduğunu göstermektedir. Bu deformasyon miktarı 

kesme koşullarına bağlı olarak paso derinliğinin %40’ına kadar ulaşabilir. Ancak bu deformasyonlar uygun 

yöntemlerle tahmin edilebilir ve çalışmada da gösterildiği gibi soğuk hava kullanılarak azaltılabilirler. 

Gerçekleştirilen deneyler göstermektedir ki basınçlandırılmış soğuk hava bu deformasyonları %65’e kadar 

azaltabilir ve böylelikle frezeyle tornalanan parçaların geometrik doğruluğu arttırılabilir.  
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Özet 

Bu çalışmada, talaş kaldırma işlemlerinde, kesici takımın içeriden soğutulduğu bir soğutma metoduna ilişkin 

tasarım iyileştirilmesi yapılmıştır. Takımın içeriden farklı akışkanlar ile soğutulduğu bu yöntemde, takım tutucu 

içerisinde, soğutma amacıyla kapalı döngü olarak dolaşan su ve R134a gazı, çeşitli farklı giriş sıcaklığı ve hızlar 

kullanılarak analiz edilmiştir. Sonlu Elemanlar Metodu (SEM), ile Ansys Fluent programı kullanılarak yapılan 

analizler de kesme sıcaklığı dağılımları, kuru kesme işlemi ile karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; kuru 

kesme işlemleri ile su ve R134a gazının sıcaklık dağılımına etkileri karşılaştırılmıştır. Simülasyon sonuçlarına 

göre, suyun R134a gazına göre daha iyi bir soğutma yaptığı görülmüştür. İçeriden takımın soğutulması ile kesme 

sıcaklığında belirgin azalmalar meydana gelmekte ve bu metot ile sıcaklığın kontrol altında tutulması mümkün 

olmaktadır. Bu durum, takım ömrü ve aşınmayı hızlandıracak kritik sıcaklık değerlerinden takımın uzak 

tutulmasını sağlayabilecek özelliktedir.    

 

Anahtar kelimeler: Sonlu elemanlar yöntemi, İçeriden soğutma, Takım, Kesme sıcaklığı 

EVALUATING THE PERFORMANCE OF COOLANTS FOR 

INTERNALLY COOLED TOOL HOLDER 

Abstract 

In this study, performance of coolants in an innovative tool holder having a cooling fluid circulating inside via a 

closed internal cooling system was evaluated. In the present work, the tool was cooled internally by cooling 

water and R134a gas circulated in the tool holder and the cooling performance of both coolants was analyzed for 

a variety of different inlet temperatures and speeds. Finite Element Method (FEM) analyses were deployed using 

Ansys Fluent software and the cutting temperature distributions for both cases were compared with the dry 

cutting. According to the simulation result, the water displayed a better cooling than R134a gasses. The results 

clearly showed that with the reduced cutting temperature of the internal cooling, it was possible to control the 

temperature and thus prevent it to reach the critical cutting temperatures. This would keep the tool away from the 

temperatures that accelerate the tool wear, thus reduce the tool life. 

 

Keywords: Finite element methods, Internal cooling, Tool, Cutting temperatures 

1.GİRİŞ 

İmalatın amacı; hammadde halinde bulunan malzemeyi herhangi bir şekle dönüştürmektir. İmal edilen 

parçalarda yüzey, boyut ve şekil kalitesi bakımından, istenilen kaliteyi sağlaması nedeniyle talaşlı imalat, 

endüstride yaygın olarak kullanılan imalat yöntemlerinden biridir. Talaşlı imalat işleminde en önemli hususlar: 

üretimin mümkün olan en düşük maliyetle, arzu edilen kalitede ve en kısa sürede gerçekleşmesidir. Takım 

tezgâhlarında, talaşlı imalat yöntemiyle malzemelerin şekillendirilmesinde temel amaç; iş parçasının nihai 

şeklinin ilgili malzemenin işlenmesi ile elde edilmesidir. Talaş kaldırma işlemi elastik ve plastik şekil 

değiştirmeye dayanan, sürtünme, ısı oluşumu, talaşın kırılması ve büzülmesi, işlenen parça yüzeyinde oluşan 

deformasyon sertleşmesi, kesici ucun aşınması gibi olayların gözlemlendiği karmaşık bir fiziksel olgudur.  

 

Talaş kaldırma işlemlerinde ortaya çıkan tüm enerji, plastik deformasyon sonucu ısıya dönüşür. Sıcaklık artışı iş 

parçasında ölçü hatalarına, takım kesme yüzeyinde aşınmalara ve bunun sonucu iş parçasının temas yüzeyinden 

uzaklaşmasına neden olur. Birçok parametrenin etkilediği kesici uçtaki ısının azaltılması ve alternatif 

yöntemlerle uzaklaştırılması bu nedenle çok önemli bir konudur. Bu konuda yapılan literatür araştırmasında 

genel olarak; talaşlı imalatta kesme bölgesinde meydana gelen ısının azaltılmasına yönelik kullanılan teknikler 
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ve bunların etkileri karşılaştırmalı olarak deneysel veriler kullanılarak incelenmiştir. Literatürde bu konuda 

yapılan araştırmalar aşağıda belirtilmiştir.  

 

Vicentin, G.C. ve arkadaşları; torna tezgâhında takım tutucuda içeriden soğutulmuş, soğutma sıvısı kullanımının 

kesme bölgesindeki sıcaklık üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Bu araştırmada R-123, hidroklorofluokarbon 

(HCFC) akışkan soğutma sıvısı olarak kullanılmıştır. Deneyler üç farklı kesme koşullarında yapılmıştır. Bunlar; 

kuru kesme, geleneksel soğutma sıvısı kullanım ve takım tutucunun içeriden soğutulması yöntemidir. Araştırma 

sonuçlarına göre bu yeni yöntemde; yüzey pürüzlülüğünün %10 kuru kesme işleminden daha iyi, takım ömrünün 

ise geleneksel soğutma sıvısı kullanımına yakın olduğu ancak kuru kesme işleminden %32 daha iyi olduğu 

gözlemlenmiştir. Çevreye etkileri ve ekonomik maliyet açısından daha avantajlı olduğu belirlenmiştir [1]. 

Sreejith, P.S. ve arkadaşları; kuru kesme işleminin geleceğini araştırmışlardır. Geleneksel soğutma sıvısı 

kullanımının çevreye verdiği zararlar dikkate alındığında, gelecekte endüstride zorunlu olmadıkça soğutma sıvısı 

kullanılmayacağını veya yasalarla soğutma sıvısı kullanımının kısıtlanacağını ve önleneceğini; böylece gelecekte 

kuru kesme işleminin daha çok kullanılan bir yöntem olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca soğutma sıvılarının üretim 

maliyetlerinde %16-20 olmasının da dikkate alınması gereken bir faktör olduğunu ifade etmişler ve kuru kesme 

uygulamalarından örneklere çalışmalarında yer vermişlerdir [2]. Sanchez, L.E.A. ve arkadaşları; takım tutucunun 

içerden soğutulduğu bir yöntem geliştirmişler ve işlenebilirlik üzerine etkilerini araştırmışlardır. Yapılan 

deneylerde geleneksel soğutma sıvısı ile yeni geliştirilen ve henüz endüstride kullanılmayan takım tutucunun 

soğutulması yöntemini karşılaştırmışlardır. Tornada yapılan talaş kaldırma işlemlerine ilişkin deneylerde, aynı 

takım ömrü elde edilirken, çevreye daha az zarar verdiği ve daha ekonomik olacağı sonucuna varmışlardır [3]. 

Sun, X. ve arkadaşları; talaşlı imalatta kuru kesme işleminde takım tutucunun soğutulduğu bir takım tutucu 

tasarlamışlardır. Kesme işleminde kullanılan soğutma sıvıları çevre kirliliğine, operatörlerde sağlık sorunlarına 

neden olmakta ve üretimde maliyet arışlarına sebep olduğunu dikkate alarak takım tutucunun soğutulmasının 

kesme işlemi üzerine etkilerini teorik ve deneysel olarak karşılaştırmışlardır [4]. Shu S. ve arkadaşları takım 

tutucuda takımın altında takım ile temas eden bölgede 0,8 mm derinliğinde havuz oluşturarak kapalı döngü ile 

suyun dolaşmasını sağlamışlardır. Bu yöntemle kesme bölgesinde oluşan ısının dışarı atılmasını ve takımın 

soğutulmasını farklı debi ve hızlarda deneysel olarak incelemişlerdir. Kuru kesme ile içeriden takımın 

soğutulmasında soğutma sıvısı kullanılmasının etkilerini karşılaştırmışlardır [5]. Rozzi, J.C. ve arkadaşları; 

talaşlı imalatta dolaylı soğutma sistemlerini teorik ve deneysel olarak karşılaştırılmışlar ve analiz etmişlerdir. 

Geleneksel soğutma sıvılarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla, tornada takım tutucuda açılan 

mikro-kanallar kullanılarak soğutma sıvısının kesme bölgesinde meydana gelen sıcaklıkları ortamdan 

uzaklaştırdığı bir modelin tasarım ve imalatını yaparak bu modelle deneysel çalışmalar yapmışlardır. Yapılan 

araştırma sonuçlarına göre farklı kesme hızlarının tamamında takım ömründe artışlar görülmüştür [6]. Işık Y. 

talaşlı imalatta; soğutma sıvısı ile kuru kesme işleminin karşılaştırılmasını deneysel olarak araştırmıştır. Yapılan 

deneysel çalışmalarda takım ömrü süresince kesme kuvveti, serbest yüzey aşınması, yüzey pürüzlülüğü 

ölçümleri yapılarak kuru kesme ve soğutma sıvısı kullanımının performans analizleri ve işlenebilirlik değerleri 

karşılaştırılmıştır [7]. Ramana, M.V. ve arkadaşları tornada talaş kaldırma işlemlerinde titanyum alaşımlarından 

Ti-6Al-4V malzemenin işlenmesinde farklı soğutma koşullarında optimum kesme parametrelerinin 

belirlenmesini deneysel olarak incelemişlerdir. Yüzey kalitesinin üretimde en önemli parametrelerden birisi 

olması nedeni ile farklı kesme koşullarında, soğutma sıvısının miktarının ve konumunun pürüzlülük üzerine 

etkilerini incelemişlerdir. [8].  

 

Bu çalışmada talaşlı imalatta takımın içeriden soğutulduğu bir takım tutucu modelinin tasarımının iyileştirilmesi 

yapılmıştır. Kuru kesme ile içeriden soğutma metodunda su ve R134a gaz kullanımının soğutma etkisi SEM ile 

incelenmiştir. Bu yöntemde takım tutucu içerisinde, soğutma sıvısı olarak kullanılan saf su ve R134a gazı çeşitli 

farklı giriş sıcaklığı ve hızlarda kapalı döngü olarak dolaştırılmıştır. İçeriden takımın soğutulması metodu ile 

kesme sıcaklığında belirgin olarak azalmalar meydana gelmekte ve kesme işlemi sırasında takım sıcaklığı 

kontrol altında tutularak takımın kritik sıcaklık değerlerinden uzak tutulması mümkün olmaktadır. Bunun sonucu 

olarak takım ömründe ve takım aşınmasında iyileşmelerin mümkün olacağı değerlendirilmektedir.           

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Talaş kaldırma işlemlerinde ortaya çıkan tüm enerji plastik deformasyon sonucu ısıya dönüşür. Bu durum takım 

kesme bölgesinde sıcaklığın yükselmesine neden olur. Bunun nedeni ısı oluşumunun doğrudan plastik 

deformasyon ve sürtünmeye bağlı olmasıdır. Oluşan ısının üç temel kaynağı vardır. Bunlar; kesme bölgesinde 

meydana gelen plastik deformasyon, kesici takım ucunda oluşan sürtünme ve takım ile talaş arasında oluşan 

sürtünmedir. Sıcaklık artışı işparçasında ölçü hatalarına, takım kesme yüzeyinde aşınmalara ve bunun sonucu iş 

parçasının temas yüzeyinden uzaklaşmasına neden olur. Bunun sonucu oluşan ölçü hataları yaklaşık 0.01~0.02 

2.1. Talaşlı İmalatta Isının Etkisi  
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mm dir. Kesme bölgesinde oluşan ısının %60~80’i talaş tarafından ortamdan uzaklaştırılır. %10-20’si takıma, 

%10’u ise işparçasına geçer.  Metal kesme sırasında oluşan ısının dağılımı Şekil 1’de görülmektedir. Kesme 

sıcaklığı; işparçası, takım ve talaşın tamamında aynı değildir. En yüksek sıcaklık takım ucundan, talaş 

derinliğine bağlı olarak belirli bir uzaklıkta oluşur. Takım ucunda oluşan sıcaklık dağılımı Şekil 2’de 

görülmektedir. Metal kesme işlemlerinde plastik deformasyon sonucu oluşan ısı enerjisi Q (W) olarak Sata ve 

Takeuchi [9, 10] tarafından Q = 1.68 a f 
0.15

V
0.85

 olarak tanımlanmıştır. Burada a = (mm) talaş derinliği,  

f=(mm/dev),  ilerleme, V = (m/dak) kesme hızıdır.   

 

 

Şekil 1. Metal kesme işleminde ısının dağılımı [11] 

 

 
Şekil 2. Sıcaklık dağılımı [12] 

Talaşlı imalatta ısının minimize edilmesi ve ortamdan uzaklaştırılması üretilen iş parçasının yüzey kalitesi, takım 

ömrü, işlenebilirlik ve maliyet üzerine önemli etkiler yapmaktadır. Isı artışından en çok kesici takım 

etkilenmektedir. Talaş kaldırma esnasında ortaya çıkan yüksek sıcaklıklar kesici takımın sertliğini etkilemekte, 

sertliklerini su verme yolu ile kazanan takım çelikleri ve hız çelikleri gibi bazı takım malzemeleri yüksek 

sıcaklıkta sertliklerini kaybetmektedirler. Ayrıca sıcaklık takımın aşınmaya karşı mukavemetini azaltmakta ve 

takım ömrünün kısalmasına neden olmaktadır.  

 

Endüstride talaşlı imalatta, kesme bölgesinde meydana gelen ısı artışının olumsuz etkilerinin önlenmesinde 

yaygın olarak soğutma sıvısı kullanılmaktadır. Soğutma sıvılarının kullanımı; soğutma bölgesinde sıcaklığın 

azalmasını sağlamakta, takım ömrünü artırmakta, sürtünmeyi azaltmakta ve yüzey kalitesini artırmakta, yağlama 

etkisi yaparak talaşın uzaklaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu olumlu etkilerinin yanında kullanılan soğutma 

sıvısı; çevreyi kirletmekte, tezgâh operatörlerinin sağlık sorunlarına neden olmakta, ekonomik olarak da üretim 

maliyetini artırıcı etki yapmaktadır.  

 

Yeni bir metot olarak, takımın içeriden soğutulması, takım tutucuda yapılacak tasarım değişikliği ile çok daha az 

miktarda soğutulmuş suyun takım tutucuya gönderilerek, kapalı döngü dolaşımla, takımın soğutulması esasına 

dayanmaktadır. Soğutucu olarak su ve R134a gibi farklı akışkanlar kullanılması aynı oranda olmasa da sıcaklığın 

azaltılmasında olumlu etkiler yapabilecek özelliktedir.   

3. DENEY TASARIMI VE ANALİZİ  

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD), akış, ısı transferi ve bunlarla ilişkili diğer fiziksel durumların 

belirlenmesi için kullanılan matematiksel bir yöntemdir. Bu konuda; momentum, ısı ve kütle transferi işlemlerini 

3.1.  Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği  
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tanımlamak için kullanılan denklemler Navier-Stokes denklemleri olarak bilinir. Günümüzde bu denklemlerin 

çözümü, geliştirilen yazılımlarda paket programlar yardımıyla yapılmaktadır. HAD denklemlerini bilgisayar 

tabanlı yazılımlarla simüle etmek mümkündür.  Bu çalışmada HAD çözümleri için kullanılan ANYSY FLUENT 

yazılımı; ön ve son işlemler ara yüzü ve ileri bir sonlu hacimler çözücüsü içeren, endüstride güvenirliliğini ispat 

etmiş bir yazılımdır.  

 

Talaşlı imalatta kullanılan kesici takımların analizinin gerçekleştirildiği takım tutucu ve takım modeli, endüstride 

yaygın olarak kullanılan takımlar dikkate alınarak, SolidWorks yardımıyla çizilmiştir. Şekil 3’de takım ve takım 

tutucu modeli ile takım-talaş ara yüzeyinde ısının uygulandığı temas noktası görülmektedir. Akışkanın geçeceği 

kanal çapı 2 mm ve kesici ucun altında bu kanal yarım daire şeklinde devam edip takım alt yüzeyi ile temas 

ettikten sonra tekrar tam çapa dönecek şekilde tasarlanmıştır. Şekil 4’de içeriden soğutma yönteminde giriş/çıkış 

bağlantıları ve soğutma kanalları görülmektedir. Kesici ucun talaş kaldırma sırasında parçaya temas edeceği uç 

kısmında oluşacak ısı için 1x1mm’lik kare yüzey oluşturulmuştur. Model üzerinde yüksek soğutma özelliği 

nedeniyle soğutma sıvısı olarak su ve R134a gazı kullanılarak iki akışkanın soğutma etkileri farklı akış hızı ve 

sıcaklık değerlerinde kuru kesme işlemi ile karşılaştırılmıştır.  

 

 
Şekil 3. Takım tutucu ve takım modeli 

 

 

 
Şekil 4. içeriden soğutma yönteminde giriş/çıkış bağlantıları ve kanallar 

 

Takım yüzeyinde ısı akışı adiabatik ve takım tutucu yüzeyinde ısı akışı ambient olarak tanımlanmıştır. Kesici 

takım modelinde Tay ve arkadaşları [13] tarafından geliştirilen adiabatik sınır şartları esas alınmıştır. Takım–

talaş ara yüzeyinde temas noktasında sıcaklık dağılımının simülasyonunda SEM 3-D modeli kullanılmıştır. Isı 

oluşumunda kesme işlemi sırasında en önemli etken, sürtünme ve plastik deformasyondur. Simülasyon 

sonuçlarının doğru ve gerçekçi olması için takım ve takım tutucu gerçek boyutlarında ve malzeme özelliklerinde 

tasarlanmıştır. Isıl analizi için hesaplanan ısı geçiş değerleri kullanılmıştır. Konvektiv ısı iletim katsayısına göre 

takım ucunda ısı enerjisi 20 W/m
2 0

C olarak uygulanmıştır. Isının oluştuğu alan A=πx1 mm
2
/4= 0.78x10

-6
 m

2 

3.2. Geometrik Model   

4. SEM METODU İLE ISI SİMÜLASYONU  

4.1 Sonlu Elemanlar Modeli  
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olarak tanımlanmıştır. Soğutma için kullanılan su kanalları boru hattı şekil 5’de görülmektedir. Takım ve takım 

tutucu malzemesinin ısıl ve mekanik özellikleri Tablo 1’de görülmektedir  

 

               
Şekil 5. Soğutma akış hattı 

 

Tablo 1. Kesici takım SEM analizi giriş değerleri  

Takım tutucu genişlik ve yüksekliği  20.00 mm 

Takım tutucu uzunluğu  120.00 mm 

Takım ucu kalınlığı  4.00 mm 

Takım yoğunluğu  14900 kg/m³ 

Takım ısıl iletkenliği  36 W/m K 

Takım özgül ısısı  302 J/kg K 

Takım tutucu yoğunluğu  7850 kg/m³ 

Takım tutucu ısıl iletkenliği  16 W/m K 

Takım tutucu özgül ısısı  434 J/kg K 

 

SEM analizlerinde takım ağ yapısını oluşturmak, kaliteli bir çözüm açısından en önemli adımdır. Bu yüzden 

geometride ağ yapısı oluşturulurken, özellikle yüksek sıcaklık değişimlerinin gerçekleşeceği soğutma sıvısının 

geçeceği kanalda ve kesici takım üzerinde daha fazla sayıda ağ yapısı oluşturularak sonuçların hassasiyetinin 

arttırılması sağlanmıştır. Şekil 6’de ANSYS tasarım modülünde kesici takımın modellenmesi görülmektedir. Ağ 

yapısının oluşturulmasında üçgen elemanlar kullanılmıştır. Analizlerde eleman sayısı: 79237 ve düğüm noktası 

460018 olarak uygulanmıştır. Şekil 7’da SAE üçgen elemanlara ayrılmış geometrik model görülmektedir.  

 

 
Şekil 6. ANSYS’de kesici takımın modellenmesi 

4.2. Ağ Yapısının Oluşturulması  
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Şekil 7. SEM elemanlara ayrılma  

Talaşlı imalatta kesme bölgesinde oluşan sıcaklık değişimlerine ilişkin analizlerde, akışkan olarak su ve R134a 

gazı kullanılmıştır. ANSYS FLUENT’de sınır şartları tanımlanarak, her bir analiz, ortalama 500 iterasyon ile 

çözülmüştür. Hesaplamalarda türbülanslı akış modeli olarak k-ɛ modeli kullanılmış ve R134a gazı için ideal gaz 

kabulü yapılmıştır. Analizlerde kullanılan su ve R134a gazı için termofiziksel özellikler Tablo 2 ve Tablo 3’de 

verilmiştir. Kullanılan PC’de analiz sayısı: 6, süre: 1 saat (her bir analiz için) olarak uygulanmıştır. Analiz 

sonrası kesici takım üzerinde ve akışkanın dolaştığı hacimde sıcaklık dağılımları kontur olarak gösterilmiştir. 

Analizlerde dış ortam sıcaklığı 25 °C olarak alınmıştır. Kesici ucun talaş kaldırması sırasında plastik 

deformasyon ve sürtünme ile oluşan ısı enerjisi 20W olarak tanımlanmıştır. Akışkan olarak suyun kullanıldığı 

analizlerde ulaşılabilen maksimum debi 10 gr/s ve 2 mm çapındaki kanalda su akış hızları 0-1,6 m/s arası hız 

dağılımına göre ortalama 0,8 m/s olarak belirlenmiştir. Su giriş hızı sıcaklıkları 0 °C ve 18 °C de aynı akış 

hızlarında soğutma etkilerinin çözümleri yapılmıştır. Bir sonraki adımda 3,2 m/s akış hızında 0
0
C ‘de su 

gönderilerek çözümler yapılmıştır. Diğer bir akışkan olarak R134a gazı kullanılmış ve sırasıyla 0, -5 ve -10 °C 

sıcaklıklarda çözümleri yapılarak giriş hızı için en uygun değerlerde soğutma etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Şekil 8’de akışkan dinamiği modeli ve akış hızı ile ısı dağılımı görülmektedir.  

 

Tablo 2. Suyun özellikleri (25 
0
C) 

 

Termofiziksel özellikler 

Özgül Isı 875 J/kg K 

Yoğunluk 1,225 kg/m³ 

Viskozite 1,193*10
-5 

kg/ms  

Isı İletim Katsayısı 0.1397 K 

 

Tablo 3. R134a’nın özellikleri (25 
0
C)   

 

Termofiziksel özellikler 

Özgül Isı 4182 J/kg K 

Yoğunluk 1000 kg/m³ 

Viskozite 0.001kg/m s 

Isı İletim Katsayısı 0,6 W/m K 

 

4.3. Analiz Çözümleri 
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Şekil 8. Akışkan dinamiği modeli ve akış hızı ve ısı dağılımı  

5. ANALİZ SONUÇLARI VE TARTIŞMA  

Kesme işlemi sırasında oluşan sıcaklık analizleri için, takımın içeriden soğutulduğu modelde, farklı akışkanlar 

kullanılmasının etkileri SEM ile incelenmiştir. Tablo 3’de farklı akışkanlarla yapılan analiz sonuçları 

görülmektedir. Kuru kesme işleminde ısı enerjisinin 20W olarak tanımlanması ile yapılan analizlerde en yüksek 

sıcaklık kuru kesme işleminde 484 °C olarak görülmüştür. Şekil 9’da kuru kesme işleminde SEM analizi sıcaklık 

dağılımı görülmektedir. İçeriden takımın soğutulması metodunda akışkan olarak suyun kullanıldığı analizlerde 

en yüksek ısı farkı suyun 3,2 m/sn akış hızında, giriş sıcaklığı 0°C olarak kullanılması durumunda sıcaklık 

435°C olduğu görülmüştür. İçeriden soğutma metodu ile kuru kesme işlemi ısı değişimleri karşılaştırıldığında 

sıcaklığın 49 °C azaldığı görülmüştür. Su ile içeriden soğutma metoduna ait sıcaklık değerleri Şekil 10’da 

görülmektedir. Fakat suyun 0 °C de kullanılması için antifriz karıştırmak gibi önlemler alınması gerektiği bir 

gerçektir. Isı akışı, takım ucunda takım-talaş temas noktasına uygulanmıştır. Akışkan olarak R134a gazı ile 

yapılan analizlerde sırasıyla 0 °C, -5 °C, ve -10 °C giriş sıcaklıklarında çözümler yapılarak giriş hızı için en 

uygun değerlerde soğutma etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. R134a gazı ile yapılan analizlerde 10 m/s’ye kadar 

olan giriş hızlarında sonuçların yakınsadığı buradan sonra ise sonuçların yakınsamadığı gözlenmiştir. Bu nedenle 

yapılan diğer analizlerde R134a gazı için üst sınır 10 m/s giriş hızı seçilip kullanılmıştır. Akışkan olarak R134a 

gazının kullanılmasında en yüksek ısı farkı 10 m/sn akış hızında -10 °C giriş sıcaklığında 528 °C olarak 

ölçülmüştür. Su ile R134a gazının soğutma etkileri karşılaştırıldığında su ile daha iyi soğutma etkisi 

gözlemlenmiştir. Ancak R134a gazı ile yapılan analizlerde gazın basınç parametrelerine ve yoğunlaşmasına göre 

detaylı hesaplar yapılması gerekmektedir. Şekil 11’de R134a gazı ile yapılan soğutma görülmektedir.  

 

Tablo 4. Farklı akışkanlarla analiz sonuçları 

Analiz 

no 

Akışkan Giriş hızı 

(m/s) 

Giriş sıcaklığı 

(
0
C) 

Kesme sıcaklığı 

(
0
C) 

1 kuru kesme - - 484 

2 su  0.8 0 440 

3 su 0.8 18 458 

4 su 3.2 0 435 

5 R134a 10  0 529 

6 R134a 10 -5 528 

7 R134a 10 -10 528 
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Şekil 9. Kuru kesme işleminde SEM analizi sıcaklık dağılımı 

 

 
Şekil 10. Su ile içeriden soğutma (akış hızı 3,2 m/sn, giriş sıcaklığı 0 °C) 

 

  
Şekil 11. R134a gazı ile içeriden soğutma (akış hızı 10 m/sn, giriş sıcaklığı -10 °C)  

 

6. SONUÇLAR 

 Talaş kaldırma işlemlerinde, kesici takımın içeriden su ve R134a gazı kullanılarak farklı giriş 

sıcaklığı ve hızlarda soğutulduğu yeni bir soğutma metodu ile kuru kesme işleminde oluşan sıcaklık 

değerlerinin karşılaştırılması Sonlu Elemanlar Metodu (SEM), ile Ansys Fluent programı 

kullanılarak yapılmıştır. Analiz sonuçlarından elde edilen veriler aşağıda açıklanmıştır.  

 Talaş kaldırma işlemlerinde takımın içeriden soğutulduğu metod ile kesme bölgesinde oluşan 

sıcaklığı düşürmenin kesin olarak mümkün olduğu SEM analiz sonuçlarından anlaşılmıştır. 
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 Kuru kesme işleminde ısı enerjisinin 20W olarak tanımlanması ile yapılan analizlerde en yüksek 

sıcaklık 484 °C olarak görülmüştür. İçeriden takımın soğutulması metodunda akışkan olarak suyun 

kullanıldığı analizlerde en yüksek ısı farkı suyun 3,2 m/sn akış hızında 0 0C olarak kullanılması 

durumunda sıcaklık 435°C ve sıcaklık farkı 49°C olarak ölçülmüştür. Fakat suyun 0 °C de 

kullanılması için suya antifiriz karıştırması gerekecektir.  

 Akışkan hızlarının analizinde, hızı yüksek olan sıvının daha iyi soğutma etkisi yaptığı fakat sistemi 

daha hızlı dolaştığı için fazla ısınamadan ortamdan uzaklaştığı gözlenmiştir.  

 Akışkan olarak R134a gazının kullanıldığı analizlerde ise suya göre daha az bir soğutma etkisi 

görülmüştür. Ancak doğru bir analiz için gazın basınç parametrelerine ve yoğunlaşmasına göre 

detaylı hesaplar yapılması gerektiğidir.  
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Özet 

Düzlem yüzey taşlama işlemi, yüzeyleri işlemek amacıyla yaygın bir şekilde kullanılan bir imalat yöntemidir. Bu 

yöntemde taş, radyal hareket ile kendi ekseni etrafında dönerken iş parçası ise doğrusal olarak ilerler. Bu 

çalışmada, taşın radyal hareketine dik bir düzlemde eş zamanlı olarak taşa ikinci bir dönme hareketini 

verebilecek şekilde geliştirilen sistemde, ikinci hareket için kullanılan motor gücünün değeri matematiksel 

modelleme yöntemiyle hesaplanmıştır. Modellemede İdeal bir taşlama işlemi için gerekli kesme hızı, 25-30 

m/dak, ve taşın çapı ise 75-325 mm aralığında seçilerek her iki dönme hareketi için gerekli devir sayıları ve 

motor gücü hesaplanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: İkincil dönel taşlama, Taşlamada motor gücü, Düzlem yüzey taşlama, Taşlama Tekniği 

INVESTIGATION THE CALCULATION OF ENGINE POWER BY 

MATHEMATICAL MODELLING METHOD IN SECONDARY 

ROTATIONAL AXIS GRINDING PROCESS  

Abstract 

Surface grinding process is one of the widely using a manufacturing method, on the purpose of machining the 

surfaces. In this method while the grinding wheel is rotated around its axis, the workpiece proceeds linearly. In 

designed system, which provided a rotational movement simultaneously as vertical direction to the radial axis of 

the grinding wheel, the capacity of engine power was calculated by mathematical modelling. For an ideal 

grinding process, in modelling the cutting speed has been between 25-30 m/min and in case wheel diameter has 

been between 75-325 mm and rotation speed and engine power calculated for both of rotation motions. 

 

Keywords : Secondary rotational axis grinding, Engine power in grinding, Surface grinding, Grinding technique  

1. GİRİŞ  

Taşlama imalat yöntemi, yüzey hassasiyeti gerektiren medikal araçların, aerodinamik yapıların, hassas otomotiv 

parçalarının, elektronik araçların üretiminde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır [1]. Bir imalat işleminde 

minimum maliyeti ve maksimum üretim hacmini, kesme hızı, kesme kuvveti, devir sayısı gibi parametrelere 

bağlı olarak tespit etmek esastır. Taşlama işleminde de maliyeti azaltmak ve iş parçasının kalitesini artırmak 

amacıyla işlem için uygun taş ve parametrelerin seçilmesi gerekir. Uygun parametrelerin seçilmemesi 

durumunda taş hızlı aşınır, yanar, iş parçasının yüzey kalitesi bozulur ve işlemin maliyeti artar [2]. Taşlama 

işleminde en büyük kuvvetler, büyük talaş derinlikleri, yüksek taş sertliklerinde ve küçük taş dokularında elde 

edilmiştir [3, 4]. Taşlama işleminde taşın kesici taneciği ile iş parçası ara yüzeyindeki plastik deformasyon ve 

tanecik-iş parçası arasındaki sertlik dağılımı, iki (2D) boyutlu yüzey-gerilme, kayma-doğru alan teorisine ve üç 

boyutlu (3D) piramit şekilli pürüzlülük modeline bağlı olarak modellenmiş ve elde edilmiş değerler deneysel 

sonuçlar ile doğrulanmıştır [5-8]. Taşlama işleminde aktif kesme noktalarının sayısı, tanecik başına düşen 

ortalama normal ve teğetsel kuvvetler modelleme yöntemiyle, kesme kenarı ve tane kesme derinliğinin ortalama 

talaş temas ara yüzeyinin bir fonksiyonu olarak hesaplanmıştır [9].   
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Ayrıca taşlama işlemindeki taşlama kuvveti ve gerekli güç miktarı, işlemin kinematik şartları, malzeme 

özellikleri, taşın mikro yapısı, dinamik etkilerin bir fonksiyonu ve deformasyona uğramamış talaş kalınlığının 

olası dağılımına bağlı olarak hesaplanmıştır [10]. Taşlama hızının artmasına paralel olarak taşın genleştiği 

analitik olarak modellenmiş ve elde edilmiş değerler deneysel sonuçlar ile doğrulanmıştır. Ayrıca yüksek kesme 

hızlarında talaş kaldırma miktarı arttıkça kesme kuvveti daha belirgin bir şekilde artmıştır [11]. Taşın gözenek 

yapısı, taşın bünyesinde tuttuğu ısı miktarı ve taneler arasındaki boşluk miktarının kesme kuvvetlerine etkisi 

modellenmiş ve deneysel sonuçlar ile doğrulanmıştır [12]. 

 

Bütün taşlama sistemlerinde dönen bir taş ile taşlama işlemi yapılıyorsa bu taşın kendi ekseni etrafında radyal 

yönde dönme hareketi yaptığı görülecektir. Dönen bu taş ile birlikte iş parçasına değişik şekillerde verilen 

doğrusal ve dairesel hareketlerin birleşiminden oluşan bir operasyon görülecektir. Taşlanan iş parçasının yüzey 

pürüzlülüğü incelendiğinde taş hareketine bağlı olarak değişik yüzey pürüzlülüğü profilleri meydana gelir, taş 

körelir ve taşın biçimine bağlı olarak yüzey pürüzlülüğü profili oluşur.  Taşlama yönteminde elde edilen talaş 

biçimi frezeleme işlemindeki talaş biçimine benzediği görülmüştür. 

 

Düzlem yüzey taşlama sisteminde kendi ekseni etrafında dönen taşa, geliştirilen yeni bir mekanizma yardımı ile 

taşın dönme düzlemine dik bir düzlemde ikincil bir dönme hareketi verilmiştir. Taşın eksenine dik yönde elde 

edilen dönme hareketi ile farklı talaş derinlikleri, farklı devir sayıları, farklı yanal kayma miktarları ve değişik 

taş cinsleri ile yüzey pürüzlülüğü arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca talaş derinliğinin, ikincil dönme 

hareketinin devir sayısının, yanal kayma miktarının ve taş sertliğinin, yüzey pürüzlülüğüne etkisi de 

incelenmiştir. Geliştirilmiş ikincil dönel eksenli taşlama sisteminin aparatı CNC tezgâhının fener miline 

bağlanmış ve St 37-2 çelik malzeme değişik kesme parametrelerinde taşlanmıştır. Taşlanmış yüzeylerin 

pürüzlülüğü taşın ilerleme yönüne dik, paralel ve çapraz yönlerde yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerleri ölçülmüştür. 

Ölçülmüş sonuçlar, talaş derinliği, devir sayısı, yanal kayma miktarı ve taş sertliği parametrelerine bağlı olarak 

analize edilmiş, elde edilmiş talaşlar optik mikroskop yardımıyla incelenmiş, talaş kesiti modellenmiş, yeni 

sistemin kesme kuvveti, güç, enerji ve sıcaklık yaklaşımı yöntemlerinin matematiksel bağıntıları elde edilmiştir. 

İkincil dönel eksenli taşlama sistemi CNC freze tezgâhlarına adapte edilerek taşlama tezgâhlarına olan ihtiyacı 

ortadan kaldırabilecektir [13]. 

 

İdeal taşlama işlemi için kesme hızı 25-30 m/dak aralığında seçilmelidir. Geliştirilmiş ikincil dönel eksenli 

taşlama aparatının ikincil dönme hareketini sağlayan motorun gücü ve özellikleri, taşın devir sayısına, taşın 

çapına ve taşlama kuvvetine bağlı olarak matematiksel modelleme yöntemiyle hesaplanmıştır. Bu çalışmanın 

amacı taşın kesme hızı yukarıda belirtilen ideal aralıkta seçilerek motorun gücünü, taş çapına, devir sayısına ve 

taşlama kuvvetine bağlı olarak tespit etmektir. Ayrıca matematiksel modellemedeki denklemlerde 1 mm
2
 deki 

tanecik sayısı (c) 0,01-10, K1 sabitesi 3-11 ve taş çapı ise 75-325 mm arasında seçilmiştir. (Geliştirilen düzlem 

yüzey taşlama yöntemi ve mekanizması 2015/10842 sayı ile Türk Patent Enstitüsüne “Düzlem Yüzey Taşlama 

İşleminde İkincil Dönel Eksenli Taşlama Mekanizması” başlığı ile patent başvurusunda bulunulmuştur.) 

 

2. MATEMATİKSEL MODELLEME  

İkincil dönel eksenli taşlama sistemi, taşlama işleminde taşa birbirine iki farklı eksende dönme hareketi 

sağlayabilen, geliştirilmiş, Konvansiyonel ve CNC Freze tezgâhlarına uyumlu bir sistemdir. Sistemin çalışma 

biçimi Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

İkincil dönel eksenli taşlama sisteminde (Şekil 1) 14 numaralı taş, 13 numaralı taş milinin ve 15 numaralı Fener 

Milinin eksenleri etrafında olmak üzere eş-zamanlı iki dönme hareketini gerçekleştirir. Bu sistem yeni 

olduğundan 3 numaralı motor tarafından gerçekleştirilen ikincil dönel hareket için gerekli devir sayısı ve motor 

gücünün hesaplanması gerekmektedir. Bu amaçla ideal bir taşlama işleminde kesme hızı 25-30 m/dak aralığında 

seçilerek gerekli devir sayısı, taşlama kuvveti ve motor gücü matematiksel modelleme yöntemiyle hesaplanmış 

ve değişkenlere bağlı olarak Matlab programında grafikleri elde edilmiştir. 
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Şekil 1. İkincil dönel eksenli taşlama sistemi ve sistemin elemanları [13]. 

 

1- Tabla 

2- Bağlantı Milleri 

3- Elektrik Motoru 

4- Kasnak 

5- Kayış 

6- Ana Yatak 

7- Karşı Kasnak 

8- Düz Dişli 

9- Pinyon Dişli 

10- Ara Mil 

11- Konik Dişli 1 

12- Konik Dişli 2 

13- Taş Mili 

14- Taş 

15- CNC veya Freze 

tezgâhının Fener 

Mili 

16- Ana Mil 

17- Taş Yatağı 
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Tablo 1. Şekil 1’de ikincil dönel eksenli taşlama aparatında kullanılan standart elemanların geometrik boyutları  

Standart Elemanın Adı Şekil 1’deki Montaj No Özellikleri 

Kayış 5 SPZ TS 198      9.5x1125 

Motor 3 

Güç 2HP 1.5KW 

Devir 2855 dev/dak 

Bağlantı 3 Faz 

Frekans 50 Hz 

Kasnak 4 Ø100 

Kasnak 7 Ø104 

Pinyon düz dişli 9 

Modül 2 

Diş sayısı 18 diş 

Pinyon karşılık dişlisi 8 

Modül 2 

Diş sayıs 46 diş 

Konik dişliler 1 11 

Modül 1.25 

Diş sayısı 20 

Konik dişliler 2 12 

Modül 1.25 

Diş sayısı 20 

 

Şekil 1’de sırasıyla 4 – 6 – 9 – 12 – 11 ve 14 numaralı dişli çarklar ve kasnakların geometrik boyutları Tablo 

1’de gösterilmiştir. Yapılan matematiksel modelleme yönteminde Matlab programı yardımıyla yapılan 

analizlerde Tablo 1’de belirtilen geometrik boyutlar kullanılarak devir sayıları, gerekli motor güçlerinin değerleri 

hesaplanmıştır. Burada seçilen boyutlar, imal edilmiş ve giriş bölümünde başvuru ile ilgili bilgileri verilen patent 

başvurusunda bulunan aparata ait boyutlardır. Belirtilen taşlama sisteminde kullanılacak başka bir aparatın 

imalatında kullanılacak dişli çarkların ve kasnakların boyutlarının değişmesiyle Çevrim (Ço) oranı da 

değişeceğinden hesaplamalar sonucunda seçilecek parametrelere göre gerekli motor güçlerinin değeri de farklı 

olacaktır.  
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2.1. İkincil Dönel Taşlama Sisteminde Kesme Hızının Matematiksel Modeli 

Düzlem yüzey taşlama operasyonlarında ideal kesme hızının değerleri 25-30 m/dak arasında seçilmelidir. İkincil 

dönel eksenli taşlama sisteminde taşın her iki dönme hareketi için de kesme hızlarının değeri, ideal kesme hızı 

değerleri olan aralıkta seçilmiş ve gerekli olan devir sayıları hesaplanmıştır. Matlab programı yardımıyla kesme 

hızı ve seçilmiş diğer parametrelere göre devir sayısının değişim grafikleri Şekil 3 (a – d)’te gösterilmiştir. 

 

Fener Milinin dönme hareketinin kesme hızı Ve, taşın çapı D, devir sayısı Ne aşağıda gösterildiği şekilde 

yazılabilir. 

 𝑽𝒆 =
𝟐.𝝅.𝐍𝒆

𝟔𝟎
.

𝑫

𝟐
⇒ 𝑵𝒆 =

𝟔𝟎.𝑽𝒆

𝝅.𝑫
                                                                                                                                   (1) 

Taşın ikincil dönel eksenli dönme hareketinin açısal hızı wr, kesme hızı Vr, taşın çapı D, devir sayısı Nr denklem 

2’de gösterildiği şekilde yazılabilir. Taşın etkili dalma derinliğine (a), açısal hızına we, kesme hızına (Vr), ve taşın 

çapına bağlı olarak taşın ikincil dönel eksenli dönme hareketinin devir sayısı Ne denklem 1’de gösterildiği 

şekilde yazılabilir. Taşın etkili kesme derinliğine ve taşın çapına bağlı olarak devir sayısının denklem şekil 

2’deki geometriden matematiksel olarak elde edilebilir.  

𝑽𝒓 =
𝟐.𝝅.𝐍𝒓.𝑫

𝟔𝟎.𝟐
⇒ 𝑵𝒓 =

𝟑𝟎.𝑽𝒓

𝝅.√(
𝑫

𝟐
)𝟐−(

𝑫

𝟐
−𝒂)𝟐

               (2) 

Taşlama işleminde, her iki dönme hareketi için kesme hızlarının bileşkesi V’nin değeri denklem 3’te 

gösterilmiştir. 

𝑽 = √𝑽𝒆
𝟐 + 𝑽𝒓

𝟐                 (3) 

Taşlama işleminde, her iki dönme hareketi için dönme hızlarının bileşkesi N’nin değeri denklem 4’te 

gösterilmiştir. 

 

𝑵 = √𝑵𝒆
𝟐 + 𝑵𝒓

𝟐                   (4) 

Şeklinde yazılabilir. 

 

 

Şekil 2.  Taşın ikinci dönme hareketine bağlı eksenel, radyal ve bileşke kesme hızları [13]. 

Denklem 1’de Ne fener mili dönme hareketinin, talaş derinliğine bağlı olarak oluşturduğu etkili devir sayısı ve 

denklem 2’de Nr taşın ikinci motor (Şekil 1, 3 numaralı parça) tarafından oluşturulan dönme hareketinin devir 

sayısının kesme hızına ve taşın çapına bağlı olarak değişimleri Şekil 3’te grafiklerde gösterilmiştir.  

 

VeVr

Vr+Ve

Ve

D/2D/2-a

a

.

Vr

Ve

Vr+Ve
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Şekil 3.  İkincil dönel taşlama sisteminde kesme hızının devir sayılarına etkisi a. Kesme hızının fener milinin 

devir sayısına etkisi b. Kesme hızının taşın ikincil devir sayısına etkisi c. Kesme hızının bileşke devir sayısına 

etkisi c. Kesme hızının devir sayılarına etkisi  

Denklem 1’e göre taşın iş parçasına dalma derinliğine, denklem 2’ye göre ikinci dönel hareketine ve denklem 

4’te ise bileşke devir sayısına bağlı olarak devir sayıları hesaplanmıştır. Şekil 3’te kesme hızının etkili devir 

sayısına, ikincil dönel hareketin devir sayısına ve bileşke devir sayısına etkileri ayrı ayrı olacak şekilde sırasıyla 

Şekil 3 a, b ve c’de gösterilmiştir. Şekil 3 d’de ise her üç devir sayısı aynı grafik üzerinde gösterilmiştir. Ne, 

etkili devir sayısı taşın iş parçasına dalma derinliğine bağlı olarak meydana gelen ve fener milinin hareketini 

belirleyen devir sayısıdır. Bu devir sayısı Şekil 3 a’da gösterildiği gibi parametrelere bağlı olarak 50 – 330 

dev/dak arasında elde edilmiştir. Şekil 3 b’de ikinci hareketin devir sayısı ise en fazla 7150 dev/dak civarında 

elde edilirken bileşke devir sayısı ise Şekil 3 c’de gösterildiği gibi 1470 – 7646 dev/dak arasında elde edilmiştir.  

 

 

a b 

c d 
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Şekil 4.  ikincil dönel taşlama sisteminde taş çapının devir sayılarına etkisi a. Taş çapının fener milinin devir 

sayısına etkisi b. Taş çapının taşın ikincil devir sayısına etkisi c. Taş çapının bileşke devir sayısına etkisi d. Taş 

çapının devir sayılarına etkisi  

 

2.2. İkincil Dönel Taşlama Sisteminde Taşlama Kuvvetinin Matematiksel Modeli 

Düzlem yüzey taşlama operasyonlarında enerji oluşumu modeli kullanılarak taşlama işlemi için gerekli kuvvet 

hesaplanabilir. İşlem için gerekli olan güç P, harcanan enerji u ve talaş işleme oranı ise T.İ.O. ile gösterilirse, 

Geliştirilmiş yeni taşlama sistemi aparatının bağlandığı freze tezgâhının fener mili ve ikincil dönel hareketi 

sağlayan motorun devir sayıları, kesme hızı 25- 30 m/dak, taş çapı 75-325 mm ve talaş derinliği ise 0.01 – 0.06 

mm aralığında seçilerek, hesaplanmıştır. Şekil 4’te taş çapının, Şekil 3’te ise kesme hızının fener mili dönme 

hareketinin talaş derinliğine bağlı olan etkili devir sayısı Ne’ye, ikinci motorun dönme hareketinin devir sayısı 

olan Nr’ye ve bileşke devir sayısı N’ye etkisi gösterilmiştir. Grafikler, denklem 1 ve 2’ye göre Matlab programı 

yardımıyla çizilmiştir. Şekil 4 a’da, taş çapının artışına paralel bir şekilde fener milinin etkili devir sayısında 

azalma meydana gelmiştir. Ancak 75 – 175 mm aralığında artan taş çapı ile devir sayısı sert bir şekilde azalırken 

175 mm’den daha büyük taş çaplarında devir sayısındaki azalma miktarı düşmüştür. En büyük bileşke devir 

sayısı 75 mm taş çapında 30 m/dak kesme hızında 7646 dev/dak olarak hesaplanırken en küçük bileşke devir 

sayısı ise 325 mm taş çapında 25 m/dak kesme hızında 1470 dev/dak olarak hesaplanmıştır. Şekil 3’te artan 

kesme hızı ile devir sayılarında artış meydana gelmiştir. Taş çapında her 25 mm artışın devir sayılarına etkisi, 

kesme hızındaki ancak 1 m/dak’lık kesme hızı değerinin etkisine denk olduğundan kesme hızının devir 

sayılarındaki artışa olan etkisi taş çapının etkisinden daha fazla olmuştur. 

 

Şekil 3 ve 4’te görüldüğü gibi hem kesme hızının hem de taş çapının devir sayılarına etkisi birbirine benzer 

olmuştur. Fener milinin hareketinin etkili devir sayısı (Ne), talaş derinliğinden dolayı taşın ikinci hareketinin ve 

bileşke devir sayılarına göre çok az olmuştur. Taşın ikinci hareketinin ve bileşke devir sayıları birbirine çok 

yakın değerlerde olmuştur. Bu durumda taşın ikinci hareketini sağlayan ek motorun devir sayısının, taşlama 

kuvvetinin ve gerekli güç miktarının hesaplanması yeterli olacaktır. Ancak daha güvenli olması amacıyla hem 

taşlama kuvvetinin hem de gerekli gücün bileşke değerleri ile birlikte her iki hareket için ayrı ayrı değerleri de 

bölüm 2.2 ve 2.3’te hesaplanmıştır. 

a b 

c d 
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𝑷 = 𝒖 ∗ 𝑻. İ. 𝑶. ⇒ 𝑭𝒕𝒂ş ∗ 𝑽𝒕𝒂ş = 𝒖. 𝒇. 𝒃 ⇒ 𝑭𝒕𝒂ş =
𝒖.𝒇.𝒂.𝒃

𝑽𝒕𝒂ş
            (5) 

Denklem 5’te (f) iş parçasının ilerleme hızını (300 mm/dak), (a) talaş derinliğini (a=0,01-0,06 mm), (b) taşın 

genişliğini (b=16 mm), (Vtaş) kesme hızını (25-30 m/dak) ifade eder. 

Harcanan enerji miktarı (u), talaş genleşme oranı (r), talaş uzunluğu (l) talaşa dönüşmüş talaş genişliği (w), talaşa 

dönüşmüş talaş kalınlığı (t) ile orantılı olduğundan 

 

𝒖 = 𝑲𝟏
𝟏

𝒕
.                      (6) 

Şeklinde yazılabilir. Denklem 5 ve 6’nın ortak çözümünden denklem 7’de gösterildiği gibi Ftaş taşlama kuvveti 

elde edilir. 

 

𝑭𝒕𝒂ş = 𝑲𝟏.
𝟏

𝒕
.

𝒇.𝒂.𝒃

𝑽𝒕𝒂ş
                (7) 

 

 𝑻. İ. 𝑶. = 𝒇. 𝒂. 𝒃                  (8) 

 

𝑻𝒉 =
𝟏

𝟒
. 𝒘. 𝒕.          (9) 

𝒘 =
𝒓

𝒕
…                (10) 

 

7, 8 ve 9 denklemlerinin ortak çözümünden, 

  

𝒇. 𝒂. 𝒃 = 𝑽𝒕𝒂ş. 𝒄. 𝒃.
𝟏

𝟒
. 𝒓. 𝒕. 𝒕. 𝒍………………………………………………………………….……   …………(11) 

İkincil dönel taşlama işleminde etkili talaş uzunluğu lr, fener milinin dönme hareketinin kaldırdığı talaşın 

uzunluğu le uzunluklarına bağlı olarak bileşke talaş uzunluğu hesaplanmıştır. 

 

𝒍𝒓 = √𝑫. 𝒂……………          

  ………………………………………………………...…………………………  ……..       (12) 

 

𝒍𝒆 = √𝑫. 𝒂
𝒘𝒆.√(

𝑫

𝟐
)

𝟐
−(

𝑫

𝟐
−𝒂)

𝟐

𝒘𝒓.
𝑫

𝟐

…………………………………………………………………………….………..(13) 

 

𝒍 =
√𝑫.𝒂+𝟒.𝒘𝒆

𝟐.𝒂𝟐.(𝑫−𝒂)

𝒘𝒓.
𝑫

𝟐

…………………………………………………………...………………………………(14) 

le değeri ile bileşke talaş uzunluğu l arasında, ihmal edilebilecek düzeyde küçük olduğundan, denklemde bileşke 

talaş uzunluğu l’nin değeri esas alınmış ve denklem 14’te gösterildiği gibi hesaplanmıştır. 

Talaşa dönüşmüş talaş kalınlığı t, talaş uzunluğuna, taş çapına, talaş derinliğine, 1 mm
2
’deki aşındırıcı tanecik 

sayısına, talaş genleşme oranına, taşın açısal hızlarına bağlı olarak denklem 15’te gösterildiği gibi yazılabilir.  

 

𝒕 =
√

𝟒.𝒇.𝒂

𝑽𝒕𝒂ş.𝒄.𝒓√
𝑫.𝒂+𝟒.𝒘𝒆

𝟐.𝒂𝟐.(𝑫−𝒂)

𝒘𝒓𝟐.𝑫

………………………………………………...…………………………………. (15) 

Talaş hacmi, 
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Talaşa dönüşmüş talaş kalınlığı t’nin değeri denklem 7’de yazılarak düzenlenirse taşlama kuvveti denklem 16’da 

gösterildiği gibi hesaplanabilir.  

𝑭𝒕𝒂ş = 𝑲𝟏. 𝒃.
√

𝟒.𝒇.𝒂

𝑽𝒕𝒂ş.𝒄.𝒓√
𝑫.𝒂+𝟒.𝒘𝒆

𝟐.𝒂𝟐.(𝑫−𝒂)

𝒘𝒓𝟐.𝑫

…………………………………………………………………………..(16) 

K1 sabitinin değeri [14, 15] , taşlanacak malzemenin ve kullanılacak taşın özelliklerine bağlı olarak 3-11 arasında 

seçilebilir. Bu çalışmada, taşın ikinci hareketini sağlayacak motorun gücünü hesaplamak ve yeterli güce sahip 

motorun seçilebilmesi amacıyla bütün hesaplamalarda K1 sabitinin değeri 3-11 aralığında, c 1 mm
2
’deki tanecik 

sayısı 10 aralığında, talaş derinliği a 0.01-0.06 mm aralığında, r talaş genleşme oranının değeri ise 20 ve bileşke 

devir sayısı N=1470- 6411 dev/dak aralığında seçilmiştir. Gerekli taşlama kuvveti Ftaş denklem 16 kullanılarak 

hesaplanmıştır. Gerekli olan bileşke taşlama kuvveti ise denklem 16’da fener milinin etkili açısal hızı we ve taşın 

ikinci hareketinin açısal hız değeri olan wr değerlerinin her ikisinin yerine bileşke açısal hızın değeri olan w 

yazılarak hesaplanmıştır. 

Denklem 16’da taşlama kuvveti Ftaş, K1= 3, 4.6, 6.2, 7.8, 9.4 ve 11, taş genişliği b=1, 4, 7, 10, 13 ve 16, talaş 

derinliği a=0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 ve 0.06 mm, bileşke devir sayısı N=1470, 2705, 3940, 5176, 6411 ve 

7646 seçilerek elde edilmiş taşlama kuvvetinin değerleri Şekil 5’te gösterilmiştir. Bileşke devir sayısının seçilen 

değerleri bölüm 2.1’de denklem 4’e göre hesaplanmış en küçük ve en büyük bileşke devir sayıları arasından eşit 

aralıklarla sadece 6 değer seçilmiştir. Şekil 5 a’da taşlama kuvveti sabiti K1’in, b’de taş genişliği b’nin, c’de 

bileşke devir sayısının ve d’de ise talaş derinliği a’nın taşlama kuvvetine etkisi gösterilmiştir.  

 

  

  

Şekil 5.  ikincil dönel taşlama sisteminde taşlama kuvvetinin değişimi a. Taşlama kuvveti sabiti K1’in taşlama 

kuvvetine etkisi b. Taş genişliği b’nin taşlama kuvvetine etkisi c. Bileşke devir sayısının taşlama kuvvetine etkisi 

d. Talaş derinliğinin taşlama kuvvetine etkisi 

a b 

c d 
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Şekil 5’te taşlama kuvveti sabiti K1’in, taş genişliği b’nin, bileşke devir sayısı N’nin ve talaş derinliği a’nın 

taşlama kuvvetine etkisi gösterilmiştir. Şekil 5 a ve b’de taşlama kuvveti sabitinin ve talaş genişliğinin artışına 

paralel olarak taşlama kuvvetinde artış meydana gelmiştir. Denklem 16’ya göre taşlama kuvveti ile talaş 

genişliği ve taşlama kuvveti sabiti doğru orantılı olduğundan taşlama kuvvetine en fazla etki eden değişkenler 

olduğu görülmüştür. Bileşke devir sayısı ve talaş derinliğinin de artışlarına paralel olarak taşlama kuvvetinde 

artış meydana gelmiştir. Ancak denklem 16’ya göre taşlama kuvvetine etkileri taşlama kuvveti sabitine ve taş 

genişliğine göre daha az olmuştur. Şekil 5 a, b, c ve d’de aynı sonuçlar elde edilmiştir. Bu grafikler denklem 

16’ya göre çizilmiştir. Denklemdeki K1, b, a ve N değişkenlerinin her birisi için 6 farklı değişken seçildiğinden 

toplamda 1296 farklı taşlama kuvveti değeri elde edilmiştir. Bu değerler arasından en küçük değeri 0,62 N ve en 

büyük değeri 175,90 N arasında eşit aralıklarla olacak şekilde 6 farklı taşlama kuvveti seçilerek ikinci dönel 

hareketi sağlayan motorun gücü bölüm 2.3’te gösterildiği gibi hesaplanmıştır. Bu dört değişkenden üçü sabit 

tutularak sadece birinin taşlama kuvvetine etkileri ayrı ayrı görülebilir. Ancak bu çalışmamızın amacı, ikincil 

dönel taşlama sisteminde ikinci hareketi sağlayan motorun gücünü matematiksel modelleme yöntemiyle 

hesaplamak olduğundan bu değişkenlerin taşlama kuvvetine etkilerine gerek duyulmamıştır.  

 

2.3. İkincil Dönel Taşlama Sisteminde İkinci Dönme Hareketini Sağlayan Motor 

Gücünün Matematiksel Modelleme Yöntemiyle Hesaplanması 

Taşlama işlemlerinde ideal kesme hizi 25- 30 m/dak araliğinda seçilmelidir. Bu çalişmada bölüm 2.1 ve 2.2’de 

hesaplanmiş bileşke devir sayisi ve taşlama kuvveti seçilerek ikinci hareketi sağlayan motorun gücü 

hesaplanmiştir. fener miline dönme hareketi sağlayan motorun gücü hesaplanmamiştir. seçilecek tezgâhin motor 

gücü taşlama işlemi için ihtiyaç duyulan gücü karşiladiği kabul edildiğinden ayrica hesaplanmamiştir. ayrica 

bileşke taşlama kuvveti, dişli çark, kasnak ve taşin çevrim oranlarinin, ideal taşlama işlemi için gerekli kesme 

hizi ile çarpimi ile (denklem 17) hesaplanmiş motor gücü ayrica fener mili için gerekli motor gücünü de 

belirleyecektir. 

 

Şekil 1’de 14 numaralı taşın taşlama kuvveti Ftaş’ın değerleri denklem 16’ya göre hesaplanarak kesme hızı 

değerleri ile çarpıldıktan sonra elde edilen güç P değerleri, dönen dişli çarkların çaplarının oranına göre 

hesaplanarak tespit edilmiştir. Şekil 1’de ikinci dönme hareketi sağlayan motorun ürettiği hareket sırasıyla 4 – 6 

– 9 – 12 – 11 elemanlar üzerinden 14 numaralı taşa iletilmektedir. Bu çalışmada matematiksel modelleme 

yöntemiyle yapılan hesaplamada ise taşlama kuvveti, seçilen parametrelere göre hesaplandıktan sonra dişli çark 

ve kasnakların çaplarına gücü iletme oranları (Ço) (denklem 17) değerleri ve kesme hızı ile çarpılarak ikinci 

taşlama hareketini sağlayan motorun (Şekil 1’de 3 numaralı parça) gücü hesaplanmıştır. Motor gücünün kesme 

hızı ve bileşke taşlama kuvvetine ve taş çapına bağlı olarak değişimi Şekil 6 ‘da gösterilmiştir.  

 

Taşlama için gerekli olan güç miktarı,  

𝑃𝑡𝑎ş = Ç𝑜. 𝐹𝑡𝑎ş. 𝑉𝑡𝑎ş………………………………………………………………………………......………….(17) 

 

Şeklinde hesaplanmıştır.  

 

17 numaralı denklemde denklem 16’da, farklı değişkenlere göre hesaplanmış bileşke taşlama kuvvetinin 

değerleri 25-30 m/dak aralığında seçilmiş kesme hızları ve dişli çark-kasnakların toplam çevrim oranı ile 

çarpılmış ve gerekli taşlama gücü hesaplanmıştır. Taşlama gücünün motor (Şekil 1’de 3 numaralı parça) ile taş 

arasındaki değişimi, güç ve hareketi ileten dişli çark ve kasnak elemanlarının çevrim oranlarına(Şekil 1’de 

sırasıyla 4 – 6 – 9 – 12 – 11 elemanlar arasındaki çevrim oranına) göre hesaplanmıştır. İkincil dönel eksenli 

taşlama işlemi için gerekli olan motor gücünün bileşke taşlama kuvvetine ve kesme hızına bağlı olarak değişimi 

Şekil 6’de gösterilmiştir. 
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Şekil 6.  ikincil dönel taşlama sisteminde ikinci hareketi sağlayan motor gücünün değişimi a. Kesme hızının 

motor gücüne etkisi b. Bileşke taşlama kuvvetinin motor gücüne etkisi  

 

Şekil 6 a’da kesme hızının b’de ise bileşke taşlama kuvvetinin ikinci hareketi sağlayan motorun gücüne etkisi 

gösterilmiştir. Hem fener milinin hem de ikinci motor hareketleri için kesme hızı, ideal taşlama için gerekli olan 

25-30 m/dak aralığında seçilmiştir. Kesme hızının ve bileşke taşlama kuvvetinin artışı ile ikincil dönel eksenli 

taşlama sistemi için gerekli olan motor gücü artmıştır. Denklem 17’ye göre Matlab programı yardımıyla yapılan 

modelleme analizinde en büyük motor gücü değeri 17150 W, en küçük değeri ise 11,63 W olarak hesaplanmıştır. 

11,63 – 17150 W aralığında belirlenen parametrelere göre ikinci hareketi sağlayan motor için gerekli olabilecek 

güç miktarı tespit edilebilir.  

2.3.1. Bileşke Kesme Hızı ve Bileşke Taşlama Kuvvetine Göre Gerekli Bileşke Motor 

Gücünün Matematiksel Modelleme Yöntemiyle Hesaplanması 
 

Denklem 3 kullanılarak fener milinin dönme hareketinin etkili kesme hızı Ve =25-30 m/dak, taşın ikinci dönme 

hareketinin kesme hızı Vr= 25-30 m/dak aralığında seçilerek bileşke kesme hızı V hesaplanırsa, elde edilecek 

değerler 35.36 – 42,43 m/dak arasında 36 adet değer elde edilir. Bileşke kesme hızının ve bileşke taşlama 

kuvvetinin bileşke motor gücüne etkisi denklem 18’e göre hesaplanabilir.  

𝑃𝑏 = Ç𝑜. 𝐹𝑡𝑎ş. 𝑉………………………………………………………………………………………………… (18) 

Ftaş’ın ve Ço’ın bölüm 2.3’te belirtilen, en küçük ve en büyük değerleri arasından altı değer seçilmiştir. Bileşke 

kesme hızı ise denklem 3 kullanılarak hesaplanmış en büyük ve en küçük değerler arasından altı adet değer 

(V=35.36, 36.77, 38.19, 39.60, 41.02 ve 42.43) seçilerek bileşke motor gücü hesaplanmıştır. Denklem 16’ya göre 

hesaplanmış taşlama kuvveti ve 3’e göre hesaplanmış bileşke kesme hızları ile dişli çark ve kasnakların çevrim 

oranlarına bağlı olarak denklem 18’e göre Matlab programı yardımıyla hesaplanmış bileşke motor gücündeki 

değişim Şekil 7’de gösterilmiştir. 

  
 

Şekil 7. İkincil dönel taşlama sisteminde bileşke motor gücünün değişimi a. Bileşke kesme hızının bileşke motor 

gücüne etkisi b. Bileşke taşlama kuvvetinin bileşke motor gücüne etkisi  

 

a b 

(a) (b) 
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Şekil 7 a’da bileşke kesme hızının b’de ise bileşke taşlama kuvvetinin motorun bileşke gücüne etkisi 

gösterilmiştir. Hem fener milinin hem de ikinci motor hareketleri için kesme hızı, ideal taşlama için gerekli olan 

25-30 m/dak aralığında seçilerek denklem 3’e göre gerekli bileşke kesme hızı hesaplanmıştır. Hesaplanan 

bileşke kesme hızının en küçük değeri 35,36 m/dak ve en büyük değeri ise 42,43 m/dak olmuştur. İkincil dönel 

eksenli taşlama sisteminde motor için gerekli bileşke motor gücü hesaplanırken 35,36-42,43 m/dak aralığında 

altı adet değer (35.36, 36.77, 38.19, 39.60, 41.02 ve 42.43 m/dak) seçilmiştir. Şekilde 7 a’da bileşke kesme 

hızının ve b’de taşlama kuvvetinin artışı ile ikincil dönel eksenli taşlama sistemi için gerekli olan bileşke motor 

gücü artmıştır. Denklem 18’e göre Matlab programı yardımıyla yapılan modelleme analizinde en büyük bileşke 

motor gücü değeri 24256 W, en küçük değeri ise 16,44 W olarak hesaplanmıştır. 16,44– 24256 W aralığında 

belirlenen parametrelere göre ikincil dönel eksenli taşlama sisteminde kullanılacak motorların bileşke güç 

miktarı tespit edilebilir. 

 

3.SONUÇLAR 

 

İkincil dönel eksenli taşlama işleminde taşın birbirine dik iki farklı eksendeki eş-zamanlı dönme hareketi talaş 

derinliği ve taşın geometrik boyutlarına bağlı olarak matematiksel modellenmiştir. Modelleme yöntemiyle elde 

edilmiş denklemler kullanılarak fener milinin etkili talaş derinliğine ve taşın geometrisine bağlı olarak etkili 

kesme hızı Ve, ikinci dönme hareketinin kesme hızı Vr’nin ise taşın geometrisine bağlı olarak, ayrıca bileşke 

kesme hızının V’nin denklemleri elde edilmiştir. Taşın birbirine dik doğrultudaki her iki dönme hareketinin devir 

sayıları Ne, Nr ve N’nin, taşlama kuvveti Ftaş’ın, ikinci hareketi sağlayan motorun gücü P’nin ve her iki hareket 

için gerekli bileşke motor gücü Pb’nin denklemleri matematiksel modelleme yardımıyla elde edilmiş, bu 

değerlerin denklemlerde etkili olan parametrelere göre değişimleri matlab programı yardımıyla analiz edilmiş ve 

değişim grafikleri elde edilmiştir. 

 

Taş çapının 75 – 175 mm aralığında artması ile devir sayısındaki artış daha fazla olurken 175 mm’den daha 

büyük taş çaplarında ise devir sayısındaki azalma oranı daha az olmuştur. En büyük bileşke devir sayısı 75 mm 

taş çapında 30 m/dak kesme hızında 7646 dev/dak olarak hesaplanırken en küçük bileşke devir sayısı ise 325 

mm taş çapında 25 m/dak kesme hızında 1470 dev/dak olarak hesaplanmıştır.   

 

Bileşke taşlama kuvveti, talaş kaldırma kuvveti sabitine, talaş genişliğine, talaş derinliğine ve devir sayılarına 

bağlı olarak en küçük değeri 0,62 N ve en büyük değeri ise 175,90 N olarak hesaplanmıştır.  

İkinci dönme hareketini sağlayan motorun en büyük güç değeri 17150 W, en küçük değeri ise 11,63 W ve her iki 

hareket için gerekli en büyük bileşke güç miktarı 24256 W, en küçük değeri ise 16,44 W olarak tespit edilmiştir.  

İkincil dönel eksenli taşlama işleminde gerekli olan motor gücü, matematiksel modellemede taşlama işlemi ile 

ilgili yapılmış modelleme ve deneysel çalışmalardan elde edilmiş denklemler matlab programı yardımıyla 

hesaplanmıştır. Bu modelleme çalışmasında elde edilmiş değerler, yapılacak deneysel çalışmalar ile 

doğrulanacaktır. Deneysel çalışmada belirlenecek parametrelere uygun güçte motor seçilecek ve elde edilecek 

sonuçlar modellemede hesaplanmış değerler ile karşılaştırılacaktır.   

 

SEMBOLLER LİSTESİ 

t: Talaşa dönüşmüş talaş derinliği (mm) 

b: Taş genişliği (mm) 

c: 1 mm
2
’deki aktif (eş-zamanlı kesme yapan) tanecik sayısı 

K1: Taşlama kuvveti katsayısı 

a: Kesme derinliği (mm) 

D: Taş çapı (mm) 

Ftaş: Toplam taşlama kuvveti (N), 

f: İlerleme (mm/dak) 

l: Talaş uzunluğu (mm) 

N: Bileşik devir sayısı (dev/dak) 

Ne: Fener milinin etkili devir sayısı (m/dak) 

Nr: Taşın ikinci hareketinin milinin etkili devir sayısı (m/dak) 

r: Talaş genleşme oranı 

u: Toplam enerji (joule) 

V: Bileşke kesme hızını (m/dak) 

Vr: Taşın ikinci hareketinin kesme hızı (m/dak) 

Ve: Fener milinin etkin kesme hızı (m/dak) 
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W: Taşın bileşke açısal hızı (rad/s) 

T.İ.O.: Talaş işleme oranı 
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We: Fener milinin etkili açısal hızı (rad/s) 

Wr: Taşın ikinci hareketinin etkili açısal hızı (rad/s) 

Ptaş: Taşın ikinci hareketini sağlayan motorun gücü (W) 

Pb: İkinci dönel eksenli taşlama işleminde gerekli bileşke motor gücü (W) 

Ço: İkincil dönel eksenli taşlama işleminde kullanılan aparatındaki dişli çark ve kasnaklar arasındaki çevrim 

oranı 

Vtaş: Taşın kesme hızı (m/dak): Ve: Vr: (25-30 m/dak) 

http://en.kuretoishi.com/support/attention/follow.html
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Özet 

Düzlem yüzey taşlama işlemi, taşın radyal hareket ile kendi ekseni etrafında dönerken iş parçasının doğrusal 

olarak ilerlediği imalat işlemlerinin nihai aşamasını oluşturur. Bu imalat yönteminde geleneksel düzlem yüzey 

taşlama yöntemindeki taşın radyal hareketinin gerçekleştiği düzleme dik bir düzlemde eş zamanlı olarak taşa 

ikinci bir dönme hareketini verebilecek şekilde geliştirilen sistemde, ikinci hareketin taşlama kuvveti 

matematiksel modelleme yöntemiyle hesaplanmıştır. Deneysel çalışmalar ile elde edilmiş kuvvet denklemi, hem 

geleneksel ve hem de ikincil dönel eksenli taşlama sistemlerinde enerji oluşumu ve tanecik modelleri 

kullanılarak, seçilen parametrelerin taşlama kuvvetine etkisi ayrı ayrı hesaplanmış ve değişim grafikleri Matlab 

programı yardımıyla elde edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: İkincil dönel taşlama, Taşlama kuvveti, Düzlem yüzey taşlama, Taşlama tekniği 

INVESTIGATION GRINDING FORCE IN SECONDARY 

ROTATIONAL AXIS GRINDING PROCESS BY USING 

MATHEMATICAL EQUATIONS AND MATLAB SOFTWARE 

Abstract 

Surface grinding process is one of the latest processes in manufacturing in which, while wheel rotating around its 

axis, the workpiece proceeds linearly. In this designed system while the grinding, which provided a rotational 

movement simultaneously as vertical direction to the radial axis of the grinding wheel, the grinding force was 

calculated by mathematical modelling. By using the equation, which obtained from experimental results, power 

formation and grain models in both traditional and secondary rotational axis, the effects of parameters on the 

grinding force was calculated separately, the alteration diagrams in grinding forces obtained by means of Matlab 

program. 

 

Keywords: Secondary rotating axis grinding, Force in grinding, Surface grinding, Grinding technique 

1. GİRİŞ  

Taşlama işleminde de tüm talaşlı işleme mekanizmalarında olduğu gibi kesme kuvveti, işlemin sonuçlarına etki 

eden en önemli parametrelerden biridir. Talaşlı işleme operasyonlarında kesme kuvveti olarak adlandırılan bu 

parametre taşlama işlemlerinde de kesme kuvveti veya taşlama kuvveti olarak adlandırılır. Taşlama işleminde 

seçilen parametreler taşlama kuvvetini etkiledikleri gibi bu parametreler birbirlerini de etkilerler. Bu 

parametrelerin birbirlerine olan etkileri tam olarak bilinmez ve tespit edilmezse taş hızlı bir şekilde aşınır, yanar, 

iş parçası bozulur, yüzey kalitesi azalır, işlemin maliyeti artar ve zaman israfına neden olan problemler ortaya 

çıkar [1].  

Taşlama işleminin temel amacı; iş parçasını istenilen yüzey kalitesi ve ölçü tamlığında imal etmek ve Sertliği 50 

RC’den yüksek olan malzemeleri talaşlı işlemektir. Taşlama işlemleri imalatın nihai işlemi olduğundan 

parametrelerin hassas ve doğru bir şekilde seçilmesi gerekir. İşlemdeki sürtünme ve deformasyonun etkisiyle iş 

parçasının yüzeyinde kalıcı gerilmeler ve metalürjik hasarlar meydana gelir. Bu hasarları azaltmaya ve taşlama 

kalitesini artırmaya yönelik bir takım çalışmalar ile işlemin kalitesinin artırılmasına yönelik teorik ve deneysel 
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çalışmalar yapılmıştır. İşlemde, taş tanelerinin geometrik şekilleri düzenli olmadığından dolayı, kesici tanelerin 

kesme açılarının ve her tanenin kaldırdığı talaş derinliği tam olarak belirlemek, taşlama kuvvetlerini hesaplamak 

ve modellemek oldukça zordur. İşlem sırasında taneler köreldiğinden yüzey kalitesinin belirlenen tolerans 

aralığında kalabilmesi için taş bilenmelidir. Kör taşlar ile yapılan taşlama işlemlerinde meydana gelen taşlama 

kuvvetleri, bilenmiş taşlarda meydana gelen taşlama kuvvetlerinin yaklaşık üç katı olduğu tespit edilmiştir [1]. 

Talaşlı işleme operasyonlarında olduğu gibi taşlama işlemlerinde de kesme kuvvetleri, ısı oluşumu, takım ömrü, 

işlenen yüzeyin kalitesi, iş parçasının boyutları üzerinde ve ayrıca takım tezgâhlarının, kesici takımların ve 

bağlama kalıplarının tasarımında önemli bir etkiye sahiptir. Taşlama işlemlerinde etkisi tam olarak tespit 

edilemeyen parametreler ve çok yönlü gerilmelerden dolayı modelleme yöntemiyle hesaplanan veriler ile 

deneysel çalışmalardan elde edilmiş sonuçların birbiriyle uyuşmadığı görülmüştür [1]. 

Talaşlı imalatın temel elamanı olan makine, kesici takım ve işlenecek malzemeler ile ilgili yıllardan beri devam 

eden araştırmalar, taşlama kuvvetlerinin analizini ve kuvvet üzerindeki etkili parametrelerin doğru bir şekilde 

belirlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu amaçla taşlama işlemlerinde birçok sayıda çalışma yapılmasına 

rağmen, taşlama işlemi esnasında meydana gelen problemler tamamıyla çözülememiştir [2]. Düzlem bir yüzeyin 

taşlanması için, ideal bir taşlama, taşın yanal kayma miktarı ile oluşan kazıma, iş parçasının hareketi, aşındırıcı 

taş, iş parçasının elastikliği, titreşim gibi birçok işlemin birleşimi gerekmektedir. Kontrol edilebilen ve 

edilemeyen çok sayıda parametre taşlama işlemlerinde etkilidir [3].  

Deneysel olarak dalma taşlama işleminde elde edilmiş sonuçlar, metal olamayan kırılgan malzemelerin 

taşlanmasında taşın özelliklerinin işlemin performansını önemli oranda etkilediğini göstermiştir. Çalışmada taşın 

üzerindeki aktif bir tanecik esas alınarak, kesme kalınlığı modeli, taşlama işleminin kinematik simülasyonuna 

bağlı olarak yapılmıştır. Bu model, tane boyutu, doku, birleştirme maddesi ile talaş arasındaki ilişki gibi taşın 

parametrelerini tanımlar. Yapılan modelleme ve deneysel sonuçlar, tane boyutunun taşlama performansı 

üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu göstermiştir [4]. Yapılan deneysel çalışmalarda matematiksel modelleme 

ve yüzey yanıt yönteminin işlemden önce uygun taşlama şartlarının belirlenmesine yardımcı olacağını 

belirlenmiştir [5]. 

Deneysel yüzey taşlama işleminde taş dokusunun yüzey pürüzlülüğüne ve taşlama kuvvetlerine etkilerinin 

incelendiği bir deneysel yüzey taşlama işleminde, Al2O3 taşlarla farklı tabla hızlarında ve farklı kesme 

derinlikleri kullanılarak işlem sırasında meydana gelen taşlama kuvvetleri dinamometre ile ölçülmüş ve elde 

edilen veriler bilgisayara kaydedilmiştir. Taş dokusunun değişmesi ile yüzey pürüzlülük değerlerinde önemli 

değişiklikler olurken taşlama kuvvetlerinde ise dikkate değer bir değişiklik olmamıştır. En büyük taşlama 

kuvveti en yüksek kesme derinliğinde en küçük taş dokusuna sahip taş ile yapılan taşlamada elde edilmiştir. Taş 

dokusuna bağlı en kararlı yüzey pürüzlülük değerleri ve taşlama kuvvetleri, orta sıklıkta dokuya sahip 60M5 

taşında elde edilmiştir [6]. 

Taşlama kuvvetleri, iş parçasının taşlanmış yüzeyinin topografisi ve yüzey pürüzlülüğü değerleri kullanılarak 

tahmin edilmiş ve taneciklerin kesme kenarlarının talaş kaldırma işlemi simülasyonu, taş ve iş parçası arasındaki 

bağıl harekete göre simülasyon yöntemiyle modellenmiştir [7].  İki farklı bilgisayar modelleme yöntemiyle 

yapılan teorik çalışmada işlem ile ilgili tabloları hesaplayan ve taşlama kuvvetlerini tahmin edebilen bir model 

geliştirilmiştir. Tahmin edilen kuvvetler deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır [8]. Ayrıca taşın malzeme 

yüzeyindeki çizgiler ve oyuklar iki boyutlu (2D) yüzey-gerilme kayma-doğru alan teorisine ve üç boyutlu (3D) 

piramit biçimli pürüzlülük yöntemine bağlı olarak modellenmiştir. Yapılan modellerde tanecik iş parçası ara 

yüzündeki plastik deformasyon ve taş-iş parçası arasındaki sertlik dağılımları incelenerek tanecik ile iş 

parçasının temas yüzeyindeki kuvvetler modellenmiş ve teorik olarak hesaplanan kuvvetlerin deneysel sonuçlar 

ile uyumlu olduğu, ayrıca 3D model ile de doğru tahminlerde bulunulmuştur [9-12].  

Taşlama işleminde taşın iş parçası ile olan temas uzunluğunun elastik deformasyona, gerekli olan toplam enerji 

miktarına,  teğetsel ve normal kuvvetlere etkisi tahmin edilmiş ve elde edilmiş veriler deneysel sonuçlar ile 

doğrulanmıştır.  Taşın üzerindeki tanelerin rastgele yapısını kapsayan başka bir çalışmada ise işlemin şartları 

tane dağılımının bir fonksiyonu olarak modellenerek taşlama kuvveti hesaplanmıştır. Dinamik taşlama kuvveti, 

tek bir tane kuvveti ve tane yoğunluk fonksiyonunun birleşimine bağlı olarak matematiksel modellenmiş ve 

matematiksel denklemi elde edilmiştir. Modelde tek tanenin maruz kaldığı kuvvet, taşlama işleminin belirleyici 

itme tepkisi olarak kabul edilerek taşın geometrisi analiz edilmiştir [13, 14]. İş parçası ile temas eden her tanenin 

kesme hareketi, simülasyon yöntemiyle yapılan taşlama işleminde her bir tanenin maruz kaldığı kuvvet 

modellenmiştir. Ayrıca taneciğin iş parçasına batma ve kazıma etkisi modellenerek kesme kuvvetleri 

modellenmiş ve tahmin edilen değerler deneysel sonuçlar ile doğrulanmıştır [15]. Yapılan çalışmalarda kesme 

kuvvetlerinin tespit edilmesi ve analiz edilmesi, talaşlı imal edilen iş parçasının kalitesinin arttırılması ve 

maliyetlerin düşürülmesi açısından oldukça önemlidir [16, 17].  
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Taşlama işlemlerinde takım aşınması ve taşın ömrü, yüzey pürüzlülüğü, ısı oluşumu, işlenen yüzey kalitesi gibi 

önemli sonuçlar, taşlama kuvveti tarafından önemli ölçüde etkilendiğinden yapılan birçok çalışmada hem teorik 

hem de deneysel olarak taşlama (kesme) kuvveti araştırılmıştır. Taşlama işlemi ile yapılan teorik modelleme 

yöntemlerinde, taşlama kuvveti ile ilgili elde edilmiş matematiksel denklemler ve modelleme yöntemleri 

kullanılmıştır. Taşlama işlemi ile ilgili yapılmış birçok modelleme yöntemi mevcuttur, ancak bu modelleme 

yöntemlerinde en fazla kullanılanlar: enerji oluşumu ve tanecik modelleridir. Bu çalışmada,  enerji oluşumu ve 

tanecik modelleri kullanılarak elde edilmiş matematiksel denklemler ve taşlama işlemi ile ilgili yapılmış 

deneysel çalışmalardan elde edilmiş sonuçlar kullanılarak gerekli taşlama kuvvetleri, seçilen parametrelere bağlı 

olarak Matlab programı yardımı ile analiz edilmiştir. Seçilen parametreler yapılmış deneysel çalışmalarda ve 

imalat sanayiinde taşlama işlemlerinde kullanılan parametrelerin en küçük ve en büyük değerleri arasında 

kalmak şartıyla her bir parametre için altı adet parametre seçilmiştir. Bu parametrelerin taşlama kuvvetine etkisi, 

matematiksel denklemler ve Matlab programı kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca enerji oluşumu ve tanecik 

modelleri ikincil dönel eksenli taşlama işlemine de uygulanarak gerekli taşlama kuvveti, seçilen parametrelere 

göre Matlab programı yardımıyla hesaplanmıştır. Matematiksel modelleme yöntemiyle teorik olarak elde edilen 

taşlama kuvvetleri değerlerinin taşlama kuvveti katsayısına K1’e, taş genişliği veya taşın yanal kayma miktarı 

b’ye, milimetre karedeki aktif tanecik sayısı c’ye, talaş oranı r’ye, taşın fener mili hareketinin sağladığı etkin 

devir sayısı Ne’ye ve ikinci dönme hareketin devir sayısı Nr’ye bağlı olarak bölüm 2.1 – 2.5’te incelenmiştir. 

Konunun kapsamı geniş olduğundan bu çalışmada, her bir parametrenin taşlama kuvvetine ayrı ayrı etkisi 

incelenememiştir. Bu nedenle taşlama işleminde, taşlama kuvveti üzerinde etkili olan en büyük ve en küçük tüm 

parametrelerin taşlama kuvvetine etkisi analiz edilmiştir. Matematiksel modelleme yöntemiyle seçilen 

parametrelere bağlı olarak elde edilecek taşlama kuvvetlerinin hesaplanan değerleri yapılacak deneysel 

çalışmalar ile doğruluğu incelenecektir. (Geliştirilen düzlem yüzey taşlama yöntemi ve mekanizması 2015/10842 

sayı ile Türk Patent Enstitüsüne “Düzlem Yüzey Taşlama İşleminde İkincil Dönel Eksenli Taşlama 

Mekanizması” başlığı ile patent başvurusunda bulunulmuştur.) 

2. MATEMATİKSEL MODELLEME  

İkincil dönel eksenli taşlama sisteminde taş birbirine iki farklı eksende, ikinci bir motor yardımıyla dönme 

hareketi yapabilir. İkincil dönel eksenli taşlama işlemini sağlayan aparat  bir freze tezgâhına bağlanarak yapılan 

bir sistemdir. Bu taşlama sistemi yeni bir sistem olduğundan araştırılması ve tespit edilmesi gereken birçok 

bilinmeyen içermektedir. Bu bilinmeyen parametrelerden biri de diğer parametrelere bağlı olan taşlama 

kuvvetidir. İkinci dönel taşlama kuvvetinin, kuvvet sabiti K1’e, taş genişliği veya taşın yanal kayma miktarı b’ye, 

milimetre karedeki tanecik sayısı c’ye, talaş genleşme oranı veya talaş oranı r’ye, iş parçasının veya tablanın 

ilerleme hareketi f’ye, taşın çapı D’ye, talaş derinliği a’ya, taşın kesme hızı Vtaş’a, taşın devir sayılarına, bağlı 

olarak, ayrı ayrı matematiksel modelleme yöntemiyle, Matlab programı yardımıyla araştırılmıştır.  

Taşlama işlemlerinde gerekli kuvvetin hesaplamak amacıyla birçok çalışma yapılmış ve modeller geliştirilmiştir. 

Bu çalışmada geliştirilmiş modeller kullanılarak parametrelerin taşlama kuvvetine etkisi araştırılmıştır. Ayrıca 

geliştirilmiş modeller ikincil dönel taşlama sistemine uyarlanarak taşlama kuvvetinin deneysel parametrelere 

bağlı olarak değişimi matematiksel modelleme yöntemiyle incelenmiş ve taşlama kuvvetinin denklemlerinde 

etkili parametrelerin etkisi Matlab programı yardımıyla elde edilmiş grafikler ile gösterilmiştir. 

Taşlama işlemlerinde, taşlama kuvvetine etki eden parametreler aşağıda belirtilmiş aralıklarda seçilmiştir. 

Seçilen parametre aralıkları: talaş derinliği a=0.01 – 0.03 mm, taş genişliği veya taşın yanal kayma miktarı b=1 – 

16 mm, taşın kesme hızı Vtaş= 25 – 30 m/dak, tablanın veya iş parçasının ilerleme hızı VT= 150 – 500 mm/dak, 

özgül kesme kuvveti, demir esaslı malzemeler için olacak şekilde, c=0.01 – 10, D=75 – 325 mm,  ks=1589 – 

4181 N/mm
2
 [19] aralığında seçilmiştir. Bu parametre aralıkları bu güne kadar deneysel ve imalat amacıyla 

yapılmış taşlama işlemlerinde kullanılmış en büyük ve en küçük değerler esas alınarak belirlenmiştir. Böylece bu 

çalışmamız yardımıyla ikincil dönel taşlama sisteminde gerekli olacak taşlama kuvveti belirlenecek 

parametrelere bağlı olarak tespit edilebilecektir.  
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Şekil 1.  a) Taşlama işleminde talaş oluşum, b) taş-iş parçası ara yüzey temas alanı c) kesme teorisi modeli ve d) 

ikincil dönel taşlama sisteminin çalışma biçimi [20]. 

Şekil 2 a’da geleneksel taşlama işlemlerinde, b’de ise bu çalışmanın konusu olan ikincil dönel eksenli taşlama 

sistemindeki taşın hareketleri gösterilmiştir. Şekil d’de ise taşa ikincil dönel hareketi sağlayan sistemin çalışma 

biçimi gösterilmiştir. 
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Şekil 2.  a) Geleneksel taşlamada dönme hareketi b) İkincil dönel eksenli taşlamada talaş oluşumu ve taşın 

dönme hareketi [20]. 

Şekil (3 – 7) b’de yukarıda belirlenen tüm parametrelerin taşlama kuvvetine etkisi gösterilmiştir. Ancak bu 

şekilde değer aralığı çok küçük olan parametrelerin etkisi grafik üzerinde net bir şekilde görülemediğinden 

Bölüm 2.1 – 2.5’te Şekil (3 – 7) a’da değerleri 0 – 30 aralığında seçilen kesme hızı Vtas, talaş oranı r, mm
2
’deki 

tanecik sayısı c, talaş derinliği a ve taş genişliği veya taşın yanal kayma miktarı b’nin etkisi ayrı olarak 

gösterilmiştir.   

2.1. Yatay Milli Düzlem Taşlama İşleminde Taşlama (Kesme) Kuvveti 

Düzlem yüzey taşlama işlemlerinde kesme kuvveti ve tezgâhın gücü, frezeleme işlemlerindeki talaş kaldırma 

yönteminden yararlanılarak hesaplanabilir. Düzlem yüzey taşlama işleminde taşlama kuvveti (1-3) 

denklemlerinden yararlanılarak hesaplanabilir. Bu başlık altında sadece geleneksel taşlama işleminde, deney 

parametrelerinin taşlama kuvvetine etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda elde edilen değerler ikincil 

dönel taşlama işleminde elde edilmiş değerler ile karşılaştırılmıştır. Denklem 3’te belirtildiği gibi taşlama 

kuvveti talaş derinliği a’ya, taşın yanal kayma miktarı veya taşın genişliği b’ye, ilerleme hızı f’ye, özgül kesme 

kuvveti ks’ye bağlı olduğundan bu modelleme yönteminde ikincil dönel taşlama işleminin analizinin yapılmasına 

gerek duyulmamıştır.  Yatay düzlem taşlama işleminde taşın kesme hızı Vtaş’ın değeri, ikincil dönel taşlama 

işleminde hesaplanarak incelenebilmesine rağmen ideal bir taşlama işleminde kesme hızı Vtaş’ın değeri 25 – 30 

m/dak aralığında olması gerektiği [18] esası göz önünde bulundurularak gerek duyulmamıştır. İkincil dönel 

taşlama işleminde yatay düzlem taşlama modelinde kesme hızının ikincil dönel taşlama işleminde taşlama 

kuvvetine etkisi incelenmesi durumunda kesme hızı Vtaş’ın değeri 30 m/dak’dan büyük olur. Bu durum da başka 

bir çalışmada araştırılması planlanmıştır. 

Taşlama işleminde taşın iş parçasına temas ettiği alanı,  

𝐴 =
𝑎.𝑏.f

60.𝑉𝑡𝑎ş
 𝑚𝑚2                (1) 

Taşlama kuvveti, taşın iş parçasına temas alanı ile özgül kesme kuvveti cinsinden denklem 2’de belirtildiği gibi 

yazılabilir. 

𝐹𝑡𝑎ş = 𝐴. 𝑘𝑠                 (2) 

Denklem 1 ve 2’nin ortak çözümünden taşlama kuvvetinin değeri talaş derinliği, taş genişliği, ilerleme hareketi, 

özgül kesme kuvveti ve kesme hızı cinsinden denklem 3’te gösterildiği gibi yazılabilir. 

𝐹𝑡𝑎ş =
𝑎.𝑏.f

60.𝑉𝑡𝑎ş
 . 𝑘𝑠          (3)[18] 

Vw

x

z
y

Taþlama

yüzeyi

Ýþlenmemiþ

yüzey

Ýþ

parçasý

Taþ dönme yönü

Vw

Taþlama

yüzeyi

Ýþlenmemiþ

yüzey

Ýþ

parçasý

Taþ dönme yönü1

x

z
y

Taþ dönme yönü2

b a 
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Şekil 3.  a) Talaş derinliğinin, taş genişliğinin ve kesme hızının b) talaş derinliği, Talaş genişliği, özgül kesme 

kuvveti, ilerleme ve kesme hızlarının taşlama kuvvetine etkisi  

Şekil 3 a ve b’de yatay düzlem taşlama modelinde matlab programı yardımıyla yukarıda belirlenen parametlerin 

değer aralığında elde edilmiş en küçük taşlama kuvveti 0,8 N ve en büyük kuvvet ise 678 N olarak 

hesaplanmıştır. Denklem 3’e göre taşın kesme hızının artması ile taşlama kuvveti azalırken talaş derinliği, taşın 

genişliği veya yanal kayma miktarı, ilerleme hızı ve özgül kesme kuvveti parametrelerin artışı ile taşlama 

kuvveti artmıştır. 

2.2. Enerji Oluşumu Modeli Yöntemiyle Taşlama Kuvvetinin Araştırılması 

Düzlem yüzey taşlama işlemlerinde enerji oluşumu modeli kullanılarak taşlama kuvveti hesaplanabilir. Taşlama 

işlemindeki enerji denklem 4’te gösterildiği gibi talaş, sürtünme ve kayma enerjilerinin toplamından oluşur. 

𝑢 = 𝑢𝑡𝑎𝑙𝑎ş + 𝑢𝑠ü𝑟𝑡ü𝑛𝑚𝑒 + 𝑢𝑘𝑎𝑦𝑚𝑎               (4) 

Taşlama işleminde gerekli gücün değeri denklem 5’teki formül ile hesaplanabilir.  

𝐺üç = 𝑢. 𝐾𝑇𝑂                 (5) 

Taşlama işleminde gerekli gücün değeri denklem 6’da belirtildiği gibi kesme hızı, enerji, ilerleme, talaş derinliği 

ve taş genişliğine bağlı olarak yazılabilir.  

𝐹𝑡𝑎ş. 𝑉 = 𝑢. 𝑓. 𝑎. 𝑏                               (6) 

𝐹𝑡𝑎ş = 𝑢.
𝑓.𝑎.𝑏

𝑉𝑡𝑎ş
                 (7) 

Taşlama işleminde gerekli olan enerji miktarı talaşa dönüşmüş talaş kalınlığı t ile denklem 9’da gösterildiği gibi 

orantılıdır. 

𝑢 ∝
1

𝑡
         veya        𝑢 = 𝐾1.

1

𝑡
               (8) 

Denklem 8’de enerjinin (u’nun) denklem 9’daki eşitliği yerine yazılarak çözülürse denklem 10 elde edilir.  

𝐹𝑡𝑎ş = 𝐾1.
1

𝑡
.

𝑓.𝑎.𝑏

𝑉𝑡𝑎ş
                 (9) 

Denklem 10’da talaşa dönüşmüş talaş kalınlığının (t’nin) yerine denklem 11’deki değeri yazılarak düzenlenirse 

denklem 12 elde edilir. 

𝑡 = √
4.𝑓

𝑉𝑡𝑎ş.𝑐.𝑟
√

𝑎

𝐷
                (10) 

a b 
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𝐹𝑡𝑎ş = 𝐾1. 𝑏. √
𝑎.𝑐.𝑟.𝑓

4.𝑉𝑡𝑎ş
. √𝐷. 𝑎              (11) 

Geleneksel düzlem taşlama işlemindeki kuvvet, denklem 12 kullanılarak taşlama kuvveti katsayısı, taş genişliği 

veya yanal kayma miktarı, milimetre karedeki aktif tanecik sayısı, talaş oranı, iş parçasının ilerleme hızına, taş 

çapına, talaş derinliğine ve kesme hızına bağlı olarak hesaplanabilir. Denklemde etkili olan her bir parametrenin 

kuvvete etkisi ayrı ayrı analiz edilebilir.  

 

Şekil 4.  a) Özgül kesme Kuvveti katsayısının, talaş derinliğinin, tanecik sayısının, talaş oranının, taş genişliğinin 

ve kesme hızının b) Vtas, f, K1, a, b, c, r ve D’nin taşlama kuvvetine etkisi 

Şekil 4 a ve b’de enerji oluşumu modelinde matlab programı yardımıyla yukarıda belirlenen parametrelerin 

değer aralığında elde edilmiş en küçük taşlama kuvveti 0,64 N ve en büyük kuvvet ise 1656 N olarak 

hesaplanmıştır.  Denklem 12’ye göre enerji oluşumu modelinde de kesme hızının artışı ile taşlama kuvvetinde 

azalma olmuştur. 

2.3. Tanecik Modeli Yöntemiyle Taşlama Kuvvetinin Analiz Edilmesi 

Geleneksel düzlem yüzey taşlama işleminde taşlama kuvveti taşın üzerindeki aktif taneciklerin matematiksel 

modeli kullanılarak hesaplanabilir. Taşın üzerindeki aktif taneciğin taşlama kuvveti gerekli enerji ve taş ile iş 

parçasının temas alanı yardımıyla denklem 13’te gösterildiği gibi hesaplanabilir.  

𝐹𝑡𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑘 = 𝑢. 𝐴𝑙𝑎𝑛              (12) 

Taş ile iş parçasının temas alanının değeri denklem 14’te yerine yazılırsa, 

𝐹𝑡𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑘 = 𝑢.
1

2
𝑤. 𝑡              (13) 

elde edilir. Talaşa dönüşmüş talaş genişliğinin (w’nin), talaşa dönüşmüş talaş kalınlığına (t’ye) oranı olan talaş 

oranı veya talaş genleşme oranı r elde edilebilir. 

𝑤 = 𝑟. 𝑡                (14) 

Talaşa dönüşmüş talaş genişliğinin değeri w’nin değeri denklem 14’te yerine yazılır ve düzenlenirse denklem 16 

ve 17 elde edilir. 

𝐹𝑡𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑘 = 𝐾1
1

𝑡
.

1

2
. 𝑟. 𝑡. 𝑡              (15) 

𝐹𝑡𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑘 =
𝐾1

2
. 𝑟. √

4.𝑓

𝑉𝑡𝑎ş.𝑐.𝑟
. √

𝑎

𝐷
⇒   𝐹𝑡𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑘 = 𝐾1. √

𝑓.𝑟

𝑉𝑡𝑎ş.𝑐
√

𝑎

𝐷
          (16) 

Denklem 17 kullanılarak denklemde belirtilen parametrelere bağlı olarak taşlama kuvveti, tanecik modeli 

yöntemiyle matematiksel olarak hesaplanabilir.  

 

b a 
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Şekil 5.  a) Özgül kesme kuvveti katsayısının, talaş derinliğinin, tanecik sayısının, talaş oranının ve kesme 

hızının b) Vtas, f, K1, a,  c, r ve D’nin taşlama kuvvetine etkisi 

Şekil 5 a ve b’de tanecik modelinde matlab programı yardımıyla yukarıda belirlenen parametrelerin değer 

aralığında elde edilmiş en küçük taşlama kuvveti 0,45 N ve en büyük kuvvet ise 3923 N olarak hesaplanmıştır.  

Denklem 17’ye göre tanecik modelinde de kesme hızının karekökünün artışı ile taşlama kuvvetinde azalma 

olmuştur. Tanecik modelinde, taşlama kuvvetine en fazla etki eden parametreler talaş oranı r ve kuvvet sabiti K1 

olmuştur. Bu iki parametre doğrudan taşlama kuvvetini etkilerken diğer parametreler karekökleri oranında 

etkilemiştir.  

2.4. İkincil Dönel Taşlama Sisteminde Enerji Oluşum Yöntemiyle Taşlama Kuvvetinin 

İncelenmesi 

Düzlem yüzey taşlama operasyonlarında enerji oluşumu modeli kullanılarak taşlama işlemi için gerekli kuvvet 

hesaplanabilir. İşlem için gerekli olan güç P, harcanan enerji u ve talaş işleme oranı ise T.İ.O. ile gösterilirse, 

𝑃 = 𝑢 ∗ 𝑇. İ. 𝑂. ⇒ 𝐹𝑡𝑎ş ∗ 𝑉𝑡𝑎ş = 𝑢. 𝑓. 𝑏 ⇒ 𝐹𝑡𝑎ş =
𝑢.𝑓.𝑎.𝑏

𝑉𝑡𝑎ş
          (17) 

Denklem 5’te (f) iş parçasının ilerleme hızını (300 mm/dak), (a) talaş derinliğini (a=0,01-0,06 mm), (b) taşın 

genişliğini (b=16 mm), (Vtaş) kesme hızını (25-30 m/dak) ifade eder. 

Harcanan enerji miktarı (u), talaş genleşme oranı (r), talaş uzunluğu (l) talaşa dönüşmüş talaş genişliği (w), talaşa 

dönüşmüş talaş kalınlığı (t) ile orantılı olduğundan 

𝑢 = 𝐾1
1

𝑡
               (18) 

Şeklinde yazılabilir. 

Denklem 5 ve 6’nın ortak çözümünden denklem 7’de gösterildiği gibi Ftaş taşlama kuvveti elde edilir. 

𝐹𝑡𝑎ş = 𝐾1.
1

𝑡
.

𝑓.𝑎.𝑏

𝑉𝑡𝑎ş
              (19) 

𝑇. İ. 𝑂. = 𝑓. 𝑎. 𝑏               (20) 

Talaş hacmi, 

𝑇ℎ =
1

4
. 𝑤. 𝑡. 𝑙               (21) 

𝑤 =
𝑟

𝑡
                (22) 

a b 



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

112 

 
 

20, 21 ve 22 denklemlerinin ortak çözümünde çözümünden, 

𝑓. 𝑎. 𝑏 = 𝑉𝑡𝑎ş. 𝑐. 𝑏.
1

4
. 𝑟. 𝑡. 𝑡. 𝑙                           (23) 

İkincil dönel taşlama işleminde etkili talaş uzunluğu lr, fener milinin dönme hareketinin kaldırdığı talaşın 

uzunluğu le uzunluklarına bağlı olarak bileşke talaş uzunluğu hesaplanmıştır. 

𝑙𝑟 = √𝐷. 𝑎                                          (24) 

𝑙𝑒 = √𝐷. 𝑎
𝑤𝑒.√(

𝐷

2
)

2
−(

𝐷

2
−𝑎)

2

𝑤𝑟.
𝐷

2

             (25) 

𝑙 =
√𝐷.𝑎+4.𝑤𝑒

2.𝑎2.(𝐷−𝑎)

𝑤𝑟.
𝐷

2

              (26) 

le değeri ile bileşke talaş uzunluğu l arasında, ihmal edilebilecek düzeyde küçük olduğundan, denklemde bileşke 

talaş uzunluğu l’nin değeri esas alınmış ve denklem 27’de gösterildiği gibi hesaplanmıştır. 

Talaşa dönüşmüş talaş kalınlığı t, talaş uzunluğuna, taş çapına, talaş derinliğine, 1 mm
2
’deki aşındırıcı tanecik 

sayısına, talaş genleşme oranına, taşın açısal hızlarına bağlı olarak denklem 28’de gösterildiği gibi yazılabilir.  

𝑡 = √
4.𝑓.𝑎

𝑉𝑡𝑎ş.𝑐.𝑟√
𝐷.𝑎+4.𝑤𝑒

2.𝑎2.(𝐷−𝑎)

𝑤𝑟
2.𝐷

             (27) 

Denklem 27’de talaşa dönüşmüş talaş kalınlığı t’nin değeri denklem 28’de yazılarak düzenlenirse taşlama 

kuvveti denklem 28’de gösterildiği gibi hesaplanabilir.  

𝐹𝑡𝑎ş = 𝐾1. 𝑏. √
4.𝑓.𝑎

𝑉𝑡𝑎ş.𝑐.𝑟√
𝐷.𝑎+4.𝑤𝑒

2.𝑎2.(𝐷−𝑎)

𝑤𝑟
2.𝐷

            (28) 

𝑊𝑒 =
2.𝜋.N𝑒

60
               (29) 

𝑊𝑟 =
2.𝜋.N𝑟

60
               (30) 

 

Denklem 28’deki etkili açısal hız we’nin ve fener mili hareketinin açısal hızı wr’nin değeri yerlerine yazılarak 

taşlama kuvveti seçilen devir sayıları için hesaplanabilir. Denklem 29 ve 30’da seçilen etkili devir sayısı ve fener 

milinin devir sayısı için hesaplanan we ve wr’nin değerleri denklem 28’e yerine yazılarak ikincil döner eksenli 

taşlama işlemi için gerekli taşlama kuvveti hesaplanabilir. 
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Şekil 6.  a) Özgül kesme kuvveti katsayısının, talaş derinliğinin, tanecik sayısının, talaş oranının, taş genişliğinin 

ve kesme hızının b) Vtas, f, K1, a, b, c, r ve D’nin taşlama kuvvetine etkisi 

Şekil 6 a ve b’de ikincil dönel eksenli taşlama işleminde taşlama kuvveti enerji oluşumu yöntemiyle matlab 

programı yardımıyla yukarıda belirlenen parametrelerin değer aralığında elde edilmiş en küçük taşlama kuvveti 

0,38 N ve en büyük kuvvet ise 1379 N olarak hesaplanmıştır.  Denklem 31’e göre enerji oluşumu modelinde de 

kesme hızının karekökünün artışı ile taşlama kuvvetinde azalma olmuştur. Tanecik modelinde, taşlama 

kuvvetine en fazla etki eden parametreler talaş genişliği b ve kuvvet sabiti K1 olmuştur. Bu iki parametre 

doğrudan taşlama kuvvetini etkilerken diğer parametreler karekökleri oranında etkilemiştir. Fakat taşın çapı D ile 

taşın açısal hıları We ve Wr taşlama kuvvetini en az etkileyen parametreler olmuştur. 

2.5. İkincil Dönel Taşlama İşleminde Tanecik Modeli Yöntemiyle Taşlama Kuvvetinin 

İncelenmesi 

İkincil dönel taşlama sisteminde taşın üzerindeki aktif tanecik modeli kullanılarak taşlama kuvveti 

hesaplanabilir. Tanecik modeli ile taşlama kuvveti, denklem 32’de gösterildiği gibi gerekli enerji miktarı ve taşın 

iş parçasına temas alanı parametrelerine bağlı olarak hesaplanabilir.  

𝐹𝑡𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑘 = 𝑢. 𝐴𝑙𝑎𝑛              (31) 

Denklem 31’deki alanın değeri yerine yazılırsa denklem 32 elde edilir. 

𝐹𝑡𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑘 = 𝑢.
1

2
𝑤. 𝑡                  (32) 

𝑤 = 𝑟. 𝑡                (33) 

𝑢 = 𝐾1.
1

𝑡
               (34) 

Denklem 31’de enerji miktarı u’nun ve alanın yerine denklem 32-34’deki değerleri yazılarak düzenlenirse 

denklem 35 elde edilir. 

𝐹𝑡𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑘 = 𝐾1
1

𝑡
.

1

2
. 𝑟. 𝑡. 𝑡               (35) 

𝑡 = √
4.𝑓.𝑎

𝑉𝑡𝑎ş.𝑐.𝑟.√
𝐷.𝑎+4𝜔𝑒2.𝑎2.(𝐷−𝑎)

𝜔𝑟2.𝐷

                 (36)

            

Denklem 35’de talaşa dönüşmüş talaş kalınlığı t’nin yerine denklem 36’daki değeri yazılırsa denklem 37’de 

gösterildiği gibi tanecik modeline göre gerekli taşlama kuvvetinin denklemi elde edilir.  

a b 
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𝐹𝑡𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑘 = 𝐾1. √
𝑓.𝑟

𝑉𝑡𝑎ş.𝑐
.

1

√𝐷.𝑎+4𝜔𝑒2.𝑎2.(𝐷−𝑎)

𝜔𝑟2.𝐷

             (37)  

İkincil dönel eksenli taşlama işleminde tanecik modeline göre gerekli taşlama kuvveti denklem 38’deki 

parametrelere göre hesaplanabilir. Ayrıca bu parametrelerin taşlama kuvvetine etkileri ayrı ayrı hesaplanarak 

taşlama kuvvetindeki değişimin grafikleri, Matlab programı yardımıyla elde edilebilir.  

 

Şekil 7.  a) Özgül kesme kuvveti katsayısının, talaş derinliğinin, tanecik sayısının, talaş oranının, taşlama kuvveti 

katsayısının ve kesme hızının b) Vtas, f, K1, a, c, r ve D’nin taşlama kuvvetine etkisi 

Şekil 7 a ve b’de ikincil dönel eksenli taşlama işleminde taşlama kuvveti tenecik modeli yöntemiyle matlab 

programı yardımıyla yukarıda belirlenen parametrelerin değer aralığında elde edilmiş en küçük taşlama kuvveti 

0,26 N ve en büyük kuvvet ise 3489 N olarak hesaplanmıştır.  Denklem 38’e göre tanecik modelinde taşlama 

kuvvetine en fazla etki eden parametre kuvvet sabiti K1 olmuştur. Diğer parametreler ise karekökleri oranında 

etkilemiştir. Fakat taşın çapı D ile taşın açısal hıları We ve Wr taşlama kuvvetini en az etkileyen parametreler 

olmuştur. 

3. SONUÇLAR 

İkincil dönel eksenli taşlama işleminde taşın birbirine dik iki farklı eksendeki eş-zamanlı dönme hareketi, talaş 

derinliği ve taşın geometrik boyutlarına bağlı olarak matematiksel modellenmiştir. Modelleme yöntemiyle elde 

edilmiş denklemler kullanılarak talaş derinliğinin, taş genişliğinin, kesme hızının, taş çapının, özgül kesme 

kuvvetinin, talaş oranının, milimetre karedeki tanecik sayısının, taşın açısal ve ilerleme hızlarının taşlama 

kuvvetine etkisi incelenmiştir. Matematiksel denklemler kullanılarak Matlab programı yardımıyla belirlenen 

parametrelerin değer aralıklarında en büyük ve en küçük taşlama kuvvetleri hesaplanmıştır. Elde edilmiş bu 

değerler, yapılacak bütün taşlama işlemlerinde seçilen parametrelere göre elde edilebilecek kuvvet değerleri 

olacaktır.  

Seçilen parametre değereleri aralığında, yatay düzlem taşlama modelinde elde edilmiş en küçük taşlama kuvveti 

0,8 N ve en büyük kuvvet ise 678 N, enerji oluşumu modelinde 0,64 N ve 1656 N, tanecik modelinde,0,45 N ve 

3923 N, ikincil dönel eksenli taşlama işleminde taşlama kuvveti enerji oluşumu yönteminde 0,38 N ve 1379 N, 

ikincil dönel eksenli taşlama işleminde  tanecik modelinde 0,26 N ve 3489 N olarak hesaplanmıştır.   

En küçük taşlama kuvveti değerleri yatay düzlem taşlama yönteminde, en büyük değerler ise hem geleneksel 

yöntemde hemde tanecik modellerinde elde edilmiştir. Elde edilmiş bu değerler yapılacak deneysel çalışmalar ile 

doğrulanacaktır. Deneysel çalışma sonucunda elde edilecek sonuçların hangi modelleme yönteminin değerleri ile 

uyumlu olduğu tespit edilecektir. 
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SEMBOLLER LİSTESİ 

t: Talaşa dönüşmüş talaş derinliği (mm) 

b: Taş genişliği (mm) 

c: 1 mm
2
’deki aktif (eş-zamanlı kesme yapan) tanecik sayısı 

K1: Taşlama kuvveti katsayısı 

a: Kesme derinliği (mm) 

D: Taş çapı (mm) 

Ftaş: Toplam taşlama kuvveti (N), 

f: İlerleme (mm/dak) 

l: Talaş uzunluğu (mm) 

N: Bileşik devir sayısı (dev/dak) 

Ne: Fener milinin etkili devir sayısı (m/dak) 

Nr: Taşın ikinci hareketinin milinin etkili devir sayısı (m/dak) 

r: Talaş genleşme oranı 

u: Toplam enerji (joule) 

W: Taşın bileşke açısal hızı (rad/s) 

We: Fener milinin etkili açısal hızı (rad/s) 

Wr: Taşın ikinci hareketinin etkili açısal hızı (rad/s) 

Ptaş: Taşın ikinci hareketini sağlayan motorun gücü (W) 

Pb: İkinci dönel eksenli taşlama işleminde gerekli bileşke motor gücü (W) 

Vtaş: Taşın kesme hızı (m/dak): (25-30 m/dak) 

T.İ.O.: Talaş işleme oranı 
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Özet 

Bu çalışmada, birleştirilmiş kesme mekaniği yaklaşımı ve dik talaş kaldırma sürecinin Lagrangian sınırlarına 

sahip sonlu eleman (SE) modeliyle küresel uçlu parmak frezeleme kuvvetleri araştırılmıştır. Bu kestirimci 

yaklaşımı kullanarak frezeleme kuvvetlerini belirlemek için dik talaş kaldırma işleminin iki boyutlu SE modeli 

hazırlanmıştır. Tungsten karbür takımla 20NiCrMo5 çeliğinin işlenmesinde dik talaş kaldırma çıktılarını tespit 

etmek için tam çiftlenmiş ısıl-gerilme benzetimleri gerçekleştirilmiştir. Dik talaş kaldırma çıktıları, eğik kesme 

teorisi uygulanarak helisel kesici takım geometrisine taşınmıştır. Sayısal ve analitik çözümlere dayanarak kesme 

koşullarının bir aralığı için frezeleme kuvvetleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Küresel parmak frezeleme kuvvetleri, Kesme koşulları, SE modelleme, Dik talaş kaldırma 

A STUDY OF BALL-END MILLING FORCES BY FINITE ELEMENT 

MODEL WITH LAGRANGIAN BOUNDARY OF ORTHOGONAL 

CUTTING OPERATION 

 

Abstract 

In this work, ball-end milling forces are investigated by the unified mechanics of cutting approach and finite 

element (FE) model with Lagrangian boundaries of the orthogonal machining process. Two-dimensional FE 

model of the orthogonal machining operation is prepared to determine milling forces using this predictive 

approach. Fully coupled thermal-stress simulations are performed to establish the orthogonal machining 

outcomes in machining of 20NiCrMo5 steel by tungsten carbide tooling. Applying the oblique cutting theory, 

the orthogonal machining outcomes are carried to helical cutting tool geometry. Based on numerical and 

analytical solutions, the milling forces are determined for a range of cutting conditions. 

Keywords: Ball-end milling forces, Cutting conditions, FE modeling, Orthogonal machining  

 

1. GİRİŞ 

Frezeleme kuvvetleri, kesici takım sehimi ve aşınmasını, iş parçası sehimi ve boyutsal yüzey hatalarını 

hesaplamak için gereklidir. Talaş kaldırma işleminin SE yöntemine dayalı modelleme ve benzetimi frezeleme 

sürecinde oluşan kesme kuvvetlerini analitik olarak tahmin etmek için araştırmacıların ilgisini çekmektedir [1]. 

Kesme kuvvetlerini tahmin etmek için genellikle kesme kuvveti katsayılarının ölçülen kesme kuvvetlerine 

ampirik eğri uydurma ile belirlendiği mekanistik yaklaşım kullanılmaktadır [24]. Mekanistik modeller büyük 

miktarda deneysel test gerektirmektedir ve belirli bir kesici takım-iş parçası çifti için uygulanmaktadır. Küresel 

uçlu takımlarla frezeleme işleminde çok pratik değildir. Budak vd. [5] kesme kuvvetlerinin tahmininde 

karşılaşılan bu kısıtlamaları önlemek için dik kesme deneylerinden elde edilen kayma gerilmesi, sürtünme açısı 

ve talaş kalınlığı oranını kapsayan veri tabanına dayalı birleştirilmiş kesme mekaniği yaklaşımını önermiştir. Lee 

ve Altıntaş [6] küresel uçlu parmak frezelerle talaş kaldırma işlemi için birleştirilmiş kesme mekaniği 

yaklaşımını iyileştirmiştir. Küresel uçlu parmak freze geometrisine dik kesme verilerini taşımak için klasik eğik 
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kesme yöntemi kullanılmıştır. Wan vd. [7] kayma gerilmesi, kayma açısı ve sürtünme açısını belirlemek için 

deneysel frezeleme kuvvetlerini normal düzlem üzerindeki yerel bir koordinat sistemine taşımıştır. 

SE benzetimlerinin Eulerian ve Lagrangian olmak üzere iki ana formülasyonu vardır. Lagrangian 

formülasyonunda, SE ağı malzeme ile birlikte şekil değiştirmektedir. Eulerian formülasyonunda, ağ uzayda 

sabittir ve bundan dolayı ağ bozulması meydana gelmez. Bu analizlerde, zaman bölümlemesi içrek veya belirtik 

integrasyon teknikleriyle gerçekleştirilmektedir. Belirtik yaklaşım, doğrusal olmayan dinamik problemlerin 

çözümünde kullanılırken, içrek teknik doğrusal statik problemleri analiz etmek için uygulanmaktadır. Aydın [8]  

20NiCrMo5 çeliğinin dik talaş kaldırma işleminde oluşan iş parçası üzerindeki kalıcı gerilmeleri araştırmak için 

SE modeli tasarlamıştır. Bu model, Lagrangian sınır koşullu belirtik integrasyon tekniğine dayalıdır. Miguélez 

vd. [9] Lagrangian formülasyonlu SE kodunu kullanarak düzlemsel-gerinim koşulları altında adiyabatik kayma 

bandını analiz etmiştir. Duan ve Zhang [10] yüksek hız kesme sürecini doğru olarak modellemek için dik kesme 

modeli kurmuştur. Model, kararlı olarak yeniden ağ oluşturma özelliğine sahip içrek Lagrangian formülasyonuna 

dayalıdır. Ancak, Lagrangian formülasyonu talaşın ayrılması için bir kriter gerektirmektedir. Bu amaçla, şekil 

değiştirme enerjisi yoğunluğu ve efektif şekil değiştirme kriteri gibi çeşitli yaklaşımlar talaş oluşumu 

benzetimlerinde kullanılmaktadır. Talaş oluşumu için hasar kriterinin kullanımını önlemek amacıyla Eulerian 

formülasyonu da çeşitli araştırmalarda uygulanmıştır [11, 12]. Eulerian ve Lagrangian formülasyonlarının bir 

kominasyonundan oluşan Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) formülasyonu, doğrusal olmayan problemlerin 

benzetimini yapmak için kullanılan nispeten yeni bir modelleme tekniğidir. Arrazola ve Özel [13], Adetoro ve 

Wen [14] ve Aydın [15] kesme benzetimlerinde ALE modelleri kullanmıştır. 

Bu çalışmada, talaş kaldırma işleminin Lagrangian sınırlı ALE SE modeli ve birleştirilmiş kesme mekaniği 

yaklaşımıyla küresel uçlu parmak frezeler üzerine etki eden kesme kuvvetleri araştırılmıştır. Kamyonlarda tork 

aktarımını sağlayan pinyon dişli yapımında kullanılan 20NiCrMo5 çeliğinin sürekli talaş oluşturduğu 

varsayılarak belirtik dinamik termo-mekanik analizler gerçekleştirilmiştir. Talaş kaldırma işleminin SE 

modeliyle gerçekleştirilen sayısal benzetimler deneysel çalışma yerine yapılmıştır. 

2. TALAŞ KALDIRMA SÜRECİNİNİN LAGRANGIAN SINIR 

KOŞULLU ALE SE MODELİ 

Bu çalışmada, birleştirilmiş kesme mekaniği yaklaşımı ile birlikte dik kesme benzetimlerinden frezeleme 

kuvvetlerinin belirlenmesi için ABAQUS/Explicit SE kodu ile Lagrangian sınırlarına sahip iki boyutlu ALE SE 

modeli tasarlanmıştır. Bu yaklaşımda, SE ağı iş parçası malzemesi ile ilişkilendirilmektedir ve benzetim 

süresince malzemeyi takip etmektedir. Bu teknik, talaş kaldırma benzetimi için başlangıçta bir talaş şekline 

ihtiyaç duymamaktadır. Ancak, yüksek ağ bozulmaları, Lagrangian formülasyonu için kaygı verici bir konudur. 

Talaş kaldırma sürecinin benzetimini yapmak için iyi ayarlanmış parametrelere sahip uyarlamalı ağ yapısını 

kullanmak son derece önemlidir. Bu çalışmada, dik kesme sürecinin benzetimi sırasında yeniden ağ oluşturmak 

için frekans 1 olarak alınmıştır. Her bir uyarlamalı ağ artışı sırasında yeni ağ uyarlamalı ağ bölgesinde 5 süpürme 

gerçekleştirilerek oluşturulmuştur. ALE SE modelinde ağ güncelleştirme işlemi için tekdüze ağ düzgünleştirme 

kullanılmış ve yeni ağ güncel düğüm konumlarından tahmin edilmiştir. Ağ yoğunluğunun azaldığı alanlara 

düğümleri sürüklemek için eğrilik rötuşu 2 olarak alınmıştır. Büyük ağ bozulmaları olduğunda düğümlerin 

yeniden konumlandırılması için hacim ağırlıklı ortalama algoritma kullanılmıştır. Gerilme güncelleştirme işlemi 

için hesaplama verimliliğinden dolayı eleman merkezi izdüşüm algoritması kullanılmıştır.  

Tablo 1’de verilen ısıl ve mekanik özellikleri içeren SE modeli geliştirilmiştir. Çözüm zamanı kesme hızına 

bağlı olarak 0.0025 ve 0.001 s arasındadır. Birleştirilmiş sıcaklık-yer değiştirme analizi için iş parçası ve kesici 

takım modellerinin ağ yapısı, dört düğüm noktasına, dörtgen geometriye ve daha iyi yakınsama özelliklerine 

sahip CPE4RT eleman tipi kullanılarak oluşturulmuştur. İş parçası şekil değiştirebilir bir gövde olarak 

tanımlanmasına karşın, tungsten karbür takım rijit bir gövde olarak modellenmiştir. 
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Tablo 1. İş parçası ve takımın özellikleri [16, 17] 

Özellikler İş parçası (20NiCrMo5) Takım (tungsten karbür)  

Yoğunluk (kg/m
3
) 7800 14500 

Poisson oranı 0.3 0.227 

Elastikiyet modülü (Pa) 2.110
11

 5.410
11

 

Isıl iletkenlik (W/mC) 47.7 

84 (20 C) 

63 (1000 C) 

Özgül ısı (J/kg C) 556 220 

Isıl genleşme (1/C) 1.210
6

 5.810
6

 

Kesme koşullarının tümünde sürekli talaş elde edildiği varsayılmıştır. Küresel parmak frezelemede küresel uçta 

sıfıra yakın kesme hızları oluştuğu için 0.25’den 3.5 m/s’ye değişen kesme hızı büyüklükleri kullanılarak dik 

kesme verileri çıkarılmıştır. Tablo 2 kesme koşulları ve takım geometrisini özetlemektedir. 20NiCrMo5 çeliği iş 

parçasının davranışı, Stenberg [16] tarafından önerildiği gibi, Johnson-Cook modeli [18] ile tanımlanmıştır: 
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burada   akış gerilmesi (MPa), 
pl  plastik şekil değiştirme, 

pl  plastik şekil değiştirme hızı, 0  referans 

şekil değiştirme hızı (1.0 s
1

) ve T iş parçası malzemesi sıcaklığıdır (C). 

Tablo 2. Dik kesme benzetimleri için kesme parametreleri 

Takım geometrisi Radyal talaş açısı, r () 6 

 Boşluk açısı,  () 6 

 Kesici kenar yarıçapı, r (m) 20 

Kesme koşulları Kesme hızı, Vc (m/s) 0.250.751.252.253.5 

 Kesilmemiş talaş kalınlığı, t (mm) 0.025–0.05–0.075–0.10.125 

 Kesme derinliği, a (mm) 3 

 

Dik kesme benzetimleri için Lagrangian sınırlarını kullanan ALE SE modelinin şematik gösterimi Şekil 1’de 

verilmiştir. İş parçasının alt kenarı herhangi bir yöndeki harekete karşı tamamen kısıtlanmıştır. Kesici takımın ise 

referans düğüm noktasında y yönündeki dönme ve öteleme serbestliği kısıtlanmış, fakat negatif x yönünde 

öteleme hareketi verilmiştir. İş parçasından talaşın ayrılması için bir ayrılma çizgisi tanımlanmıştır. Lagrangian 

sınırlı uyarlamalı ağ bölgesi tüm iş parçasını seçerek belirlenmiştir. 
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Şekil 1. Lagrangian sınırlarına sahip ALE SE modeli (boyutlar mm) 

Talaşta beklenen aşırı şekil değiştirmeyi modellemek için iş parçasının üst kısmında alt kısmından daha ince 

sonlu eleman ağı oluşturulmuştur. Kesme yönünde 150 elemana sahip iş parçasının üst kısmında y yönündeki 

eleman boyutu 2.5 m ile 5 m arasındadır.  Kesici takım ise 1266 düğüm noktasına sahip 1195 elemandan 

oluşturulmuştur. 

Lagrangian formülasyonuyla gerçekçi benzetimler yapmak için bir talaş oluşumu kriteri kullanılması gereklidir. 

Benimsenen yöntem, ardışık kayma ve sünek hasar başlatma kriterinin bir kombinasyonuna dayalıdır. Bu kritere 

göre, kayma birim şekil değiştirme değeri belirli bir plastik birim şekil değiştirme değerine ulaştığında iş parçası 

malzemesi şekil değiştirmeye başlamaktadır. Bu çalışmada, hasar başlamasını yönetmek için kullanılan kritik 

plastik şekil değiştirme değeri 1.5 alınmıştır [19]. Takım-talaş teması, takımın dış yüzeyi ve iş parçasının üst 

kısmı arasında tanımlanmıştır. Takım-talaş temas ara yüzü boyunca normal yöndeki teması modellemek için 

penaltı yöntemine dayalı sert temas uygulanmıştır. Teğetsel yöndeki temas çifti etkileşimi kayma gerilmesi 

sınırını içermeyen 0.4 sürtünme katsayısına sahip Coulomb sürtünme modeliyle tanımlanmıştır [19]. 

 

3. KÜRESEL UÇLU PARMAK FREZELEME İŞLEMİNİN KESME 

KUVVETİ MODELİ 

Küresel uçlu parmak freze yarım küre ve silindirik parçalardan oluşmaktadır. Yarım küreden silindirik parçaya 

geçişte kesici kenarlar 0 helis açısına sahiptir. Z yönünde kürsel uca doğru yerel kesici yarıçapının 

değişmesinden dolayı yerel helis açısı kesici kenar boyunca değişmektedir. Şekil 2 küresel uçlu parmak freze 

geometrisini ve kesme kuvvetlerini göstermektedir. Kuvvetleri modellemek için kesici takım dz yüksekliğine 

sahip disk elemanlara bölünür. z eksenel derinliğinde j’inci kesici kenarın i’inci diskine karşılık gelen yerel 

kesici yarıçapı ))(( , ψr ij  ve helis açısı ))(( , ψij  aşağıdaki gibi ifade edilir [6]: 
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burada 00 tan)( rzψ   radyal gecikme açısı ve r0 parmak frezenin küresel yarıçapıdır.  dönme açısında j’inci 

kesici kenarın i’inci diskine etki eden teğetsel kuvvet )),((d ,t, ijF  radyal kuvvet ))((d ,r, ijF ve eksenel kuvvet 

))((d ,a, ijF  aşağıdaki gibi ifade edilebilir [6]: 

ijijijj,ij,iijij

ijijijj,ij,iijij

ijijijj,ij,iijij

btKSKF
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,,,n,ac,,ae,a,
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d),(d)(d

d),(d)(d













             (4) 

burada ,tc, j,iK  j,iK rc,  ve j,iK ac,  sırasıyla teğetsel, radyal ve eksenel anlık kayma kuvveti katsayılarını 

göstermektedir. Kte, Kre ve Kae karşılık gelen sürtme kuvvet katsayılarıdır. 

Anlık kesilmemiş talaş kalınlığı radyal ve eksenel dalma açılarının fonksiyonu olarak aşağıdaki ilişki ile 

hesaplanabilir: 

)(sin)(sin),( ,,t,,n, ijijijijj,i κst                 (5) 

burada st diş başına ilerleme miktarını ve 0,

-1

, )(sin rψrκ ijij   j’inci kesici kenarın i’inci disk parçasının eksenel 

dalma açısını belirtmektedir.  dönme açısında j’inci kesici kenarın i’inci disk parçasının radyal dalma açısı 

aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 

00p, tan1)-( rzjij                  (6) 

burada j kesici ağız indeksidir ve fp 2 N   Nf kesici ağızlı takımın adım açısını belirtmektedir. 

j’inci kesici kenarın i’inci disk parçasının talaş genişliği )sind(d ,,, ijijij κzb   dzj,i diferansiyel yüksekliği ve 

ijκ ,  kullanılarak hesaplanabilir. dSj,i j’inci eğri kesici kenarın i’inci parçasının uzunluğunu göstermektedir. 
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Şekil 2. Küresel uçlu parmak freze geometrisi ve kesme kuvvetleri [6, 20] 

Kesme kuvveti bileşenlerini elde etmek için  açısında konumlandırılan j’inci kesici kenarın i’inci disk parçası 

üzerine etki eden ),(d ,t, ijF  )(d ,r, ijF  ve )(d ,a, ijF  X, Y ve Z yönlerine taşınabilir: 
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            (7) 

j’inci kesici kenar tarafından oluşturulan toplam X, Y ve Z kuvvet bileşenleri eksenel derinlik boyunca Denklem 

(7)’in integrali alınarak hesaplanabilir: 
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burada z1 ve z2 alt ve üst eksenel kesme sınırlarıdır.  dönme açısında kesici takım üzerine etki eden toplam anlık 

kesme kuvvetleri ise tüm kesici kenarların oluşturduğu kuvvetleri toplamak suretiyle elde edilir. 
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4. KAYMA VE SÜRTME KUVVET KATSAYILARININ 

BELİRLENMESİ 

Helisel küresel uçlu parmak frezenin yarım küre parçasındaki disklerin kesme hareketi j,i()’ye eşit eğim açılı 

ve normal talaş açılı (n) eğik kesme olarak ele alınabilir. Bu çalışmada, sabit kesme derinliğinde farklı 

kesilmemiş talaş kalınlıkları ve kesme hızları kullanılarak dik kesme benzetimlerinden kayma ve sürtme kuvvet 

katsayılarını tahmin etmek için teğetsel kuvvet (Ft) ve radyal kuvvet (Fr) belirlenmiştir. Daha sonra, kuvvet 

bileşenleri kesilmemiş talaş kalınlığına bağlı olarak aşağıdaki gibi ifade edilmiştir: 

aKtaKFFF

aKtaKFFF

rercrercr

tetctetct




             (10) 

Kesme kuvvetleri, Fte ve Fre ile gösterilen sürtme kuvvet bileşeni ve Ftc ve Frc ile gösterilen kayma kuvvet 

bileşeni olmak üzere iki bileşenle tanımlanmıştır. Kte ve Kre katsayıları, Denklem (10)’da verilen kuvvet-

kesilmemiş talaş kalınlığı fonksiyonlarının kuvvet ekseni ile kesişimlerinden belirlenmiştir. Kae ise sıfır olarak 

alınır. Küresel uçlu parmak frezenin yarım küre parçasında rj,i(), j,i() ve j,i  değişiminden dolayı, Ktc, Krc ve 

Kac katsayıları anlık kayma kuvveti katsayılarıyla Kqc,j,i )ar,t,(q   ifade edilebilir ve eğik dönüşüm modeli ile 

birlikte dik kesme verilerini kullanarak hesaplanabilir [5]: 
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       (11) 

Denklem (11)’de basitliğinden dolayı talaş akış açısının (c), j,i()’ye eşit olduğunu varsayan Stabler kuralı 

[21] kullanılmıştır. n ve n sırasıyla kesici kenara dik normal düzlemdeki sürtünme ve kayma açılarıdır ve 

aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 
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           (12) 

burada a talaş yüzeyindeki ortalama sürtünme açısı ve rt eğik kesmedeki talaş kalınlığı oranıdır. Kayma 

gerilmesi (s) ve sürtünme açısı (a) dik kesme teorisi uygulanarak hesaplanabilir [5]. r() ve j,i() ile 

ilişkilendirilen frezenin küresel parçasındaki n()’nin değişimi aşağıdaki denklem kullanılarak tahmin edilebilir 

[5]: 

)(cos)(tan)(tan ,rn  ij              (13) 

burada küresel parmak frezenin r() açısı yarım küre parçada takım ekseni boyunca değişmektedir [22]: 
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burada r,c frezenin silindirik parçasındaki radyal talaş açısıdır. 
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5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

5.1. Dik Kesme Verilerinin Tahmini 

Küresel uçlu parmak frezelemede oluşan kesme kuvvetlerini tahmin etmek için Lagrangian sınırlarına sahip SE 

modeliyle benzetimler yapılmıştır. Benzetimlerden talaş kalınlığı (tc) ve sırasıyla Ft ve Fr’ye karşılık gelen x ve y 

yönlerindeki kuvvetler tahmin edilmiştir. Şekil 4 5.3c V  m/s ve 125.0t  mm için dik kesme benzetimlerinden 

tahmin edilen kesme kuvvetlerinin değişimini göstermektedir. Şekilde görüldüğü gibi, talaş oluşumu sırasında 

süreksiz kuvvetler meydana gelmiştir. Kesme kuvvetlerinin kararlı olduğu bölgenin başlangıç ve bitiş değerleri 

arası esas alınarak, ortalama Ft ve Fr sırasıyla 614.8 N ve 118.1 N olarak bulunmuştur. Bu büyüklükler, Denklem 

(4)’de verilen kuvvet modelinin sürtme kuvveti parçalarını ,d( ,te ijSK  )d ,re ijSK  etkileyecektir. 

 

Şekil 4. SE modelinden tahmin edilen kesme kuvvetlerinin zaman geçmişleri 

Şekil 5 Ft ve Fr kuvvetlerinin kesilmemiş talaş kalınlığı ile değişimlerini göstermektedir. Şekilden 

gözlemlenebileceği gibi, kuvvetler ve kesilmemiş talaş kalınlığı arasında doğrusal bir ilişki elde edilmiştir. 

20NiCrMo5 çeliğinin işlenmesi sırasında sürtme kuvvetleri kesme hızı artışıyla önemli ölçüde değişmemiştir. Bu 

sonuç, sürtme kuvvet katsayılarının ortalama değerlerinin analizde kullanılabileceğini göstermektedir. 

Lagrangian sınırlarına sahip ALE tekniği kullanılarak kesme benzetimlerinden sürtme kuvvet katsayılarının 

ortalama ve standart sapma değerleri Kte için sırasıyla 19.74 N/mm ve 1.8, Kre için 23.07 N/mm ve 1.66 olarak 

hesaplanmıştır. 
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Şekil 5. ALE SE modelinden tahmin edilen Ft ve Fr 

Şekil 6 dik kesmede elde edilen talaş kalınlığı oranının (rc) kesme hızıyla değişimini göstermektedir. Şekilde 

görüldüğü gibi, 20NiCrMo5 çeliği için rc kesme hızının üstel fonksiyonu olarak değişmektedir ve eğri uydurarak 
0503.0

cc 7382.0 Vr   ampirik ilişkisi tahmin edilmiştir. 

 

Şekil 6. Dik kesme benzetimlerinde rc’nin değişimi 

Dik kesme teorisi uygulanarak tahmin edilen s ve a değerleri Tablo 3’de özetlenmiştir. Görüldüğü gibi, s ve a 

kesme hızı ile önemli ölçüde değişmemektedir. s’nin bu değişimi birincil deformasyon bölgesindeki ısı ve şekil 

değiştirme hızının zıt etkilerine bağlanabilir. 

Yukarıdaki açıklamaya göre s ve a için ortalama değerler belirlenmiştir. Lagrangian sınırlı ALE tekniği 

kullanılarak ortalama ve yüzde fark değerleri s için sırasıyla 685.6 MPa ve 1.71, a için sırasıyla 25.6 ve 0.98 

olarak bulunmuştur. Yüzde fark değerleri, Denklem (15)’e göre ortalama değer (yo) ve her bir kesme hızı için 

bulunan değer (yi) arasındaki farkı gösteren yüzde değerlerinin ortalamasıdır. 
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Tablo 3. Kesme benzetimlerinden tahmin edilen s ve a 

 Vc (m/s) s (MPa) a () 

Lagrangian sınırlı ALE SE modeli 

0.25 710.2 25.0 

0.75 690.6 25.9 

1.25 673.4 25.6 

2.25 674.8 25.5 

3.5 679.2 25.8 

Ortalama 685.6 25.6 

5.2. Analitik Benzetim Sonuçları 

Küresel uçlu parmak frezeleme  benzetimleri, ALE SE modelinden elde edilen sonuçlarla birlikte Denklem 

(8)’in integrasyonu gerçekleştirilerek yürütülmüş ve frezeleme kuvvet bileşenleri tespit edilmiştir. Frezeleme 

benzetimleri, 20NiCrMo5 çeliği üzerinde 3 mm eksenel kesme derinliğinde (ap), 1 ve 3 m/s kesme hızı (Vc) ve 

0.025 ve 0.075 mm/diş ilerleme (st) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Giriş açısı (st) 0 ve çıkış açısı  ex  

olarak belirlenmiştir. Kesici takım, 30 helis açısına, 6 normal talaş açısına, 6 mm yarıçapa sahip iki kesici 

kenarlı karbür frezedir. 

Kqe )rt,(q  sürtme kuvvet katsayıları tüm benzetimler için sabittir. Kqc,j,i )ar,t,(q   kayma kuvvet katsayıları 

s, a, rc ve c ile birlikte Denklem (11) kullanılarak hesaplanmıştır. Katsayılar yukarıda belirtilen kesici takım 

geometrisine bağlıdır. Şekil 7 ve 8 eksenel kesme derinliği ile Kqc,j,i )ar,t,(q   kayma kuvveti katsayılarının 

değişimini göstermektedir. Tahmin edilen Kqc,j,i )ar,t,(q   kayma kuvveti katsayıları küresel parçada nominal 

değerinden sıfıra değişen yerel helis açısına ))(( , ψij  bağlı olduğu için kesme derinliği boyunca sabit 

olmadıkları gözlemlenmiştir. Ktc,j,i ve Krc,j,i kesme derinliğindeki artışla genellikle azalma göstermesine karşın, 

kesme derinliğinin artışı Kac,j,i katsayısının yükselmesine sebep olmuştur. 

 

Şekil 7. Tahmin edilen Ktc,j,i ve Krc,j,i katsayıları 

  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
2100

2150

2200

2250

2300

2350

a
p
 (mm)

K
tc

,j
,i
(N

/m
m

2
)

 

 

1 m/s

3 m/s

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
750

800

850

900

950

1000

1050

1100

a
p
 (mm)

K
rc

,j
,i
 (

N
/m

m
2
)

 

 

1 m/s

3 m/s



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

127 

 
 

 

Şekil 8. Tahmin edilen Kac,j,i katsayısı 

Lagrangian sınırlarını kullanan ALE SE modeliyle birlikte birleştirilmiş kesme mekaniği yaklaşımından tahmin 

edilen frezeleme kuvvetlerinin dönme açısıyla değişimleri Şekil 9, 10, 11 ve 12’de verilmiştir. Şekil 9 1c V  m/s 

ve 025.0t s  mm/diş kesme koşulunda kanal frezeleme benzetiminden tahmin edilen frezeleme kuvvetlerinin 

dönme açısıyla değişimini göstermektedir. Kesici takımın bir devri boyunca tahmin edilen Fx frezeleme kuvveti 

dağılımı çoğunlukla negatif X ekseni yönünde olmasına karşın, Fy kuvvet deseni çoğunlukla pozitif Y ekseni 

yönündedir. Anlık Fz kuvvetleri ise pozitif Z ekseni yönündedir. Başka bir deyişle, Fz kuvvet büyüklükleri basma 

özelliği taşımaktadır. Lagrangian sınırlı ALE tekniğine dayalı dik kesme verilerini içeren kestirimci kuvvet 

modelinden tahmin edilen Fx, Fy ve Fz kuvvet bileşenlerinin ortalamaları sırasıyla 137.7 N, 164 N ve 130.4 N 

olarak bulunmuştur. Görüldüğü gibi, en yüksek frezeleme kuvveti Y yönünde, en düşük frezeleme kuvveti ise Z 

yönünde meydana gelmiştir. X ve Z yönlerinde oluşan kuvvetler yaklaşık olarak eşittir. 

 

Şekil 9. 1c V  m/s ve 025.0t s  mm/diş kesme koşulunda kanal frezeleme benzetiminden tahmin edilen 

kuvvetler 

075.0t s  mm/diş daha yüksek ilerleme ile 1c V  m/s kesme hızında gerçekleştirilen kanal frezeleme 

benzetiminden tahmin edilen kuvvetler Şekil 10’da gösterilmiştir. Daha önceki kesme koşuluna benzer olarak, 

kesici takımın bir devri boyunca Fx frezeleme kuvvetleri genellikle negatif X ekseni yönündedir. Fy kuvvetleri 

çoğunlukla pozitif Y ekseni yönünde değişim göstermesine karşın, Fz kuvvetleri tamamen pozitif Z ekseni 

yönünde kesici takım üzerine etki etmektedir. Lagrangian sınır koşullu ALE tekniğinden sayısal olarak 

belirlenen dik kesme verilerini içeren kestirimci kuvvet modelinden tahmin edilen X, Y ve Z yönündeki ortalama 

frezeleme kuvvetleri sırasıyla  251.4 N, 325.8 N ve 166.8 N olarak hesaplanmıştır. En yüksek frezeleme kuvveti 

Y yönünde oluşmuştur. X ve Z yönünde oluşan ortalama kuvvetler arasındaki izafi fark % 50.7’ye yükselmiştir.

075.0t s  mm/diş daha yüksek ilerleme ile 1c V  m/s kesme hızında SE analizine dayalı kuvvet modelinden 

tahmin edilen Fx, Fy ve Fz frezeleme kuvvetleri, 1c V  m/s ve 025.0t s  mm/diş kesme koşulunda bulunan 
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sonuçlar arasında sırasıyla % 45.2, 49.7 ve 21.8 fark vardır. Başka bir deyişle, ilerleme hızı artışı frezeleme 

kuvveti büyüklüklerinin artmasında etkili olmuştur. 

 

Şekil 10. 1c V  m/s ve 075.0t s  mm/diş kesme koşulunda kanal frezeleme benzetiminden tahmin edilen 

kuvvetler 

3c V  m/s ve 025.0t s  mm/diş farklı bir kesme koşulunda kanal frezeleme benzetimi gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 11’de görüldüğü gibi, Lagrangian sınırlarını kullanan ALE tekniğine dayalı dik kesme verilerini içeren 

kestirimci kuvvet modelinden çıkarılan frezeleme kuvveti desenleri 1c V  m/s ve 025.0t s  mm/diş kesme 

koşulunda bulunan frezeleme kuvveti dağılımı eğrilerine şekil bakımından benzemektedir. Ortalama Fx, Fy ve Fz 

için büyüklükler sırasıyla 139.1 N, 166 N ve 130 N olarak belirlenmiştir. Şekil 9 ve 11’den bulunan sonuçlar 

karşılaştırıldığında kesme hızı artışının ortalama Fx, Fy ve Fz frezeleme kuvveti büyüklüklerinin sırasıyla % 1, 

1.2 ve 0.3 değişmesine sebep olduğu görülmüştür. Lagrangian sınırlarına sahip ALE tekniğine dayalı dik kesme 

verileri ile birlikte kuvvet modelinden tahmin edilen bu sonuçların, 1c V  m/s ve 025.0t s  mm/diş kesme 

koşulunda elde edilen  sonuçlarla yakından eşleştiği sonucu çıkarılabilir. Başka bir deyişle, kesme hızı artışı 

ortalama frezeleme kuvveti büyüklüklerini önemli ölçüde etkilememiştir. 

075.0t s  mm/diş daha yüksek ilerleme ile 3c V  m/s kesme hızında tahmin edilen frezeleme kuvvetlerinin 

dönme açısıyla değişimleri Şekil 12’de gösterilmiştir. Tahmin edilen frezeleme kuvvetleri hem desen hem de 

büyüklük bakımından 1c V  m/s ve 075.0t s  mm/diş kesme koşulunda elde edilen kuvvet dağılımı eğrilerine 

ve büyüklüklerine büyük ölçüde benzemektedir. Lagrangian sınırlarına sahip ALE tekniğine dayalı dik kesme 

verilerini içeren kuvvet modeli ile 3c V  m/s kesme hızında 075.0t s  mm/diş daha yüksek ilerleme 

kullanılarak ortalama Fx, Fy ve Fz değerleri sırasıyla 255.6 N, 331.8 N ve 168.3 N olarak bulunmuştur. Şekil 11 

ve 12’den bulunan sonuçlar karşılaştırıldığında ilerleme hızı artışının ortalama Fx, Fy ve Fz frezeleme kuvveti 

büyüklükleri için sırasıyla % 45.6, 50 ve 22.8 izafi bir fark oluşturduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 11. 3c V  m/s ve 025.0t s  mm/diş kesme koşulunda kanal frezeleme benzetiminden tahmin edilen 

kuvvetler 

 

Şekil 12. 3c V  m/s ve 075.0t s  mm/diş kesme koşulunda kanal frezeleme benzetiminden tahmin edilen 

kuvvetler 

6. SONUÇLAR 

Talaş oluşumu sürecinin Lagrangian sınır koşullu ALE SE modeli ve küresel uçlu parmak frezeleme kuvvetlerini 

tahmin etmek için kullanılan birleştirilmiş kesme mekaniği yaklaşımı benzetimlerinden tahmin edilen sonuçlar 

aşağıda özetlenmiştir: 

 Bu çalışma kapsamında kayma gerilmesi, sürtünme açısı ve talaş kalınlığı oranı gibi dik kesme 

parametreleri hakkında bilgi verilmiştir. Talaş kaldırma sürecinin Lagrangian sınırlarına sahip ALE 

tekniğinin SE modeli kullanılarak 20NiCrMo5 çeliği için ortalama kayma gerilmesi ve sürtünme açısı 

sırasıyla yaklaşık 686 MPa ve 26 olarak bulunmuştur. Talaş kalınlığı oranı ise kesme hızının üstel 

fonksiyonu olarak değişmektedir. 

 Genel olarak, tahmin edilen Fx frezeleme kuvveti dağılımları kesici takımın bir devri boyunca negatif X 

ekseni yönünde ve Fy kuvvet desenleri pozitif Y ekseni yönündedir. Fz kuvveti ise tamamen pozitif Z 

ekseni yönündedir. Fx, Fy ve Fz frezeleme kuvveti dağılımı eğrileri, ilerleme hızı sabit tutularak kesme 

hızı arttırıldığında önemli ölçüde değişmemiştir, fakat ilerleme hızı arttırılarak kesme hızı sabit 

tutulduğunda kuvvet desenlerinde değişiklikler görülmüştür. Başka bir deyişle, sabit kesme hızında 

ilerleme artışı, dönme açısıyla frezeleme kuvvetlerinin değişimlerini etkilemektedir. 
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 Tüm kesme koşullarında en yüksek ortalama frezeleme kuvveti Y yönünde elde edilmiştir. Her iki 

kesme hızı için 025.0t s  mm/diş ilerleme koşulunda tahmin edilen X ve Z yönündeki ortalama 

frezeleme kuvvetleri yaklaşık olarak eşittir. 1c V  ve 3 m/s kesme hızlarında 075.0t s  mm/diş daha 

yüksek ilerleme kullanılarak elde edilen ortalama Fx ve Fz frezeleme kuvvetleri arasındaki fark önemli 

derecede yüksektir. 

 Lagrangian sınır koşullu ALE SE modeline dayalı dik kesme verileri ile birlikte birleştirilmiş kesme 

mekaniği yaklaşımından çıkarılan ortalama Fx, Fy ve Fz frezeleme kuvveti büyüklüklerinin ilerleme 

miktarı sabit tutularak kesme hızı arttırıldığında hemen hemen aynı kaldığı tespit edilmiştir. Ancak, 

sabit kesme hızında ilerleme hızının artışı ortalama frezeleme kuvvetlerinin önemli derecede 

yükselmesine yol açmıştır. Frezeleme kuvvetleri üzerinde ilerleme hızı artışının kesme hızı artışından 

daha etkili olduğu sonucuna varılabilir. 
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Abstract 

Micro milling is widely used in precision manufacturing industry to produce micro components made from 

difficult-to-cut materials. High material removal rate and ability to create good surface quality are the major 

advantages. Modeling of micro milling process is essential to gain predictive ability in the process where the first 

step is an accurate model for machining forces where mechanistic force modeling is commonly used. In micro 

milling, average cutting force characteristics deviate from shifted linear force characteristics observed in macro 

scale machining. In this study, mechanistic force modeling based on cubic polynomial average force 

characteristic has been used. The influence of runout of the spindle system has also been integrated into the 

mechanistic force modeling. The predicted forces are in agreements with experimental micro milling forces for 

machining of titanium alloy Ti6AL4V.  

 

Keywords: Micro milling, Run-out, Titanium alloy machining 

 

1. INTRODUCTION 

Micro milling is a flexible technique for the fabrication of micro components which are widely used in 

telecommunications, consumer electronics, defense and biomedical applications Some issues which are usually 

neglected in macro scale milling must be taken into account in micro milling. These are: i) minimum uncut chip 

thickness which defines the limit between ploughing and shearing, ii) runout on spindle system, which is due to 

inaccuracy of rotating parts in a mechanical systems, iii) delicate nature of micro end mills which wear out 

quickly especially when difficult-to-cut materials are machined [1]. 

 

Cutting force models are an essential part of the modeling efforts for the conventional and micro milling 

processes. They are used to calculate milling power consumption, prediction of stable (chatter free) machining 

conditions, determining surface location errors and design of machine tools and cutting tools [2, 3]. Mechanistic 

force modeling for micro milling is the subject of this study.  

 

Micro milling requires micro tools, high-speed spindles, and a high accuracy CNC machine tool. Micro cutting 

tool manufacturing errors and tool alignment errors can be considered as significant relative to the chip load. In 

macro scale milling, the cutting tool diameter is large and the run-out value compared tool diameter is very 

small. In micro milling however, because of the miniaturized dimensions, effect of the run-out should be 

considered in the models [4, 5]. Tool deflections, vibrations and machining forces affect tool endurance and 

component tolerances and as a result, the cutting tool wears out in a quicker and undetectable manner.  

 

In mechanistic modeling of cutting forces, cutting and edge force coefficients are used to related the materials' 

resistance to cutting operation. The effects of process variables (e.g., feed, depth of cut, cutting speed) are related 

to the experimentally measured average force components through curve fitting techniques. Although highly 

accurate results can be obtained with this technique, it requires extensive testing under different cutting 

conditions.  

Germain et al. [6] reviewed force prediction models proposed in the literature. They found mechanistic modeling 

to be more accurate compared to analytical techniques. In a recent work, a mechanistic force modeling based 

approach has been extended to predict thin workpiece part deflections [7].  

 

An improved modeling of the uncut chip thickness and cutting forces requires the incorporation of tool 

deflection into the models. Dow et al. [8] established a technique to integrate tool deflections where cutting and 

thrust forces are predicted which are in turn used to calculate the shape error and hence a new path is created. A 

realistic tool path including tool deflection and tool run-out enable the accurate determination of minimum chip 

thickness which allows for better modeling of ploughing forces. 
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This paper considers mechanistic modeling for micro milling of titanium alloy Ti6AL4V. A mechanistic model 

based on cubic polynomial forces has been developed. A tool run-out model has been integrated into the model 

to improve force predictions. 

2. EXPERIMENTAL SETUP 

Micro milling experiments were performed on a three axis CNC milling machine (DMG HSC Linear 55). A 

Nakanishi HES 510 high speed spindle (Brushless electric motor, 350 W, constant torque of 0.9 Nm between 

5.000-30.000 rpm, max. 50.000 rpm) was used in micro milling experiments. It was attached to the milling 

machine’s spindle system through HSK 63 as shown in Figure 1. Runout of the tool-tool holder-spindle system 

is measured to be less than 1 µm using a digital dial indicator (Mahr Milimar C1208 Compact Amplifier) also 

shown in Figure 1(a). Micro machining forces are measured by Kistler mini dynamometer (9256A, max 250 N) 

with its charge amplifier and transferred to a PC through a data acquisition card (National Instruments PXI 

Series) with 10
5
 samples/second. Slot milling tests with 0.4 mm diameter micro end mill (NS Tools) on titanium 

alloy Ti6Al4V were conducted. Cutting edge radius of the micro end mills was measured to be around 2 μm. It is 

shown in Figure 1(b). Cutting speed is selected as 35 m/min (28000 rpm) which is an acceptable cutting speed 

for titanium alloy machining, and tooth passing frequency as set considering the bandwidth of the dynamometer 

which has a natural frequency around 1800 Hz.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 1.  (a) Experimental setup, (b) SEM image and 3D laser profile of the cutting edge. 

Table 1 shows the experimental conditions where feed per tooth was considered as the only variable. These 

experimental conditions correspond to rough micro milling (depth of cut is around 20% of the diameter and feed 

per tooth is larger than the cutting edge radius) conditions.  

 

Table 1. Experimental conditions 

Spindle Speed (rpm) Depth of Cut (μm) Feed per tooth (μm/tooth) 

28000  80 1.5-2-3-4-6-10 
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3. MEASUREMENT OF MICRO MILLING FORCES 

Figure 2(a) shows the micro milling forces obtained from the experiments. As feed per tooth value increases, 

peak forces tend to increase. The differences in peak forces in x and y directions for each teeth show the tool 

run-out effect which is more pronounced at low feed per tooth values. As feed increases, the differences in peak 

forces in x and y directions vanish. Figure 2 (b, c) show the measured peak-to-valley and average forces in x and 

y directions.  

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figure 2.  Experimental forces in first set of micro milling experiments: (a) Micro milling force measurements, 

(b) Peak-to-valley forces, (c) Average forces in x and y directions. 
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It can be noted that the trend of milling forces as a function of feed are not linear. In milling operation, linear, 

shifted linear, exponential, power, and polynomial average cutting force characteristics are usually observed [9]. 

The most common type force characteristics are known as Taylor force (power) and Tobias force (cubic 

polynomial) [10]. The trend of forces observed in Figure 2(c) can be considered as the latter case. A linear trend 

between 3-10 μm exists yet a deviation from the linear trend at low feed per tooth values can be clearly seen. A 

third-order polynomial can be fit into average force measurements to characterize forces as a function of feed per 

tooth.  

 

4. MECHANISTIC MODELING OF MICRO MILLING FORCES 

Figure 3 represents cutting forces acting on the tool during milling process. Tangential forces (F t) are directed in 

the opposite direction of cutting velocity, and radial forces (Fn) are directed towards the center of the tool. 

Milling cutter has two teeth (N=2) and the rotational angle of the tool is shown with . The axial and radial 

immersion values (ae and ap), feed per tooth (s) and tool diameter are known variables.   

 

Figure 3 . Modeling of micro milling process. 

 

Equation (1) can be used to calculate cutting forces acting on x and y directions as shown in Figure 3.  
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The uncut chip thickness (hj) is a defined as a function of tool rotation angle (ϕ) and feed per tooth value (s). 

When cutting tools are in helical form, the location of axial position (z) must be also be considered in 

calculations. In this paper, a polynomial representation has been proposed for the cutting forces based on 

measured average forces as shown in Figure 2(b). A third order polynomial equation can be used to represent the 

trend of average forces. Equation 2 shows the elemental forces in tangential and radial directions. 
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The forces in tangential and radial directions can be transformed into x and y coordinates as shown in Equation 3 

based on Equations 1 and 2. 
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The average forces can be calculated by taking the integrals of Equation 3 as shown in Equation 4. 
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By taking the number of tooth on the cutter into account, the average forces can be calculated as Equation 5.  
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After defining the following set of terms, Equation 6 takes the following form.   
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The experimental average cutting forces in X and Y directions can be represented with a third order polynomial 

as in Equation 7.  
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Table 2. Calculated polynomial fit coefficients and cutting force coefficients. 

Unit (N/mm) (N/mm
2
) (N/mm

3
) (N/mm

4
) 

Polynomial  

coefficients 

    

0 6099.2 -877467 4x10
7
 

    

0 4953.3 -616773 3x10
7
 

Cubic polynomial 

cutting force 

coefficients 

kt0 kt1 kt2 kt3 

0 9906.6 -1.453237x10
6 

8x10
7
 

kn0 kn1 kn2 kn3 

0 12.2x10
4 

-2.067483x10
6 

1.067x10
8
 

 

0xF 1xF
2xF 3xF

0yF 1yF
2yF

3yF
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It must be noted that the third-order polynomial used here does not provide any physical explanation for the 

force coefficients as in the case of linear average forces (cutting forces and edge forces). The cutting and 

ploughing forces are embedded into calculated force coefficients as shown in Table 2. One method to solve this 

problem is to separate cutting and ploughing forces based on a critical uncut chip thickness value in the force 

model [7]. This approach yields cutting and ploughing coefficients based on critical uncut chip thickness 

assumption. 

 

5. PREDICTION OF MICRO MILLING FORCES CONSIDERING 

TOOL RUN-OUT 

In micro milling process, both true tool path and tool run-out has to be considered in order to calculate process 

forces. Tool run-out has a significant effect on machined surface topography, process stability, and tool wear. 

Tool run-out can be defined as the magnitude of the variation of tooth/insert radial location which varies 

periodically the chip load on the respective cutting tooth. As a result, the instantaneous cutting forces which are 

directly related to the chip load lose their periodicity. Therefore, each tool faces with different milling condition. 

The “true” trajectory of the tool edge depends on the feed rate, spindle angular velocity, tool diameter and tool 

run-out. Tool deflection is also an important issue which is not considered in this study.   

 

Tool run-out can be specified with angular and radial run-out terms. Angular run-out is the result of a 

misalignment between the rotational axis of the cutting tool and the central axis of the collet/spindle system. 

Radial run-out is the result of the lateral offset between the rotational axis of the tool and the central axis of the 

collet/spindle system. Figure 4 shows the influence of the tool run-out on the tool trajectory which in turn affects 

the cutting edge workpiece interaction and hence chip load and milling forces. The tool runout model is adapted 

from Li and Li [5]. The trajectory of k
th

 and (k-1)
th

 teeth can be shown in Figure 4 where the tool center motion 

due to run-out is included into the model. The uncut chip thickness is calculated by using the paths of successive 

k
th

 and (k-1)
th

 teeth. Here (x', y') refers to the tip position of one of the tooth (in this model (k-1)
th

) while the (x,y) 

refers to the tip position of the next tooth (k
th

). 

 

Figure 4 . Actual tool trajectory considering tool run-out. 

The x, y coordinates of the trajectory of k
th

 edge can be given by Equation 8. It must be noted that the tool run-

out is defined with terms (R0, 0). These values can be measured statically but under dynamic conditions their 

values may change. In Equation 8, w represents the spindle speed, t represents time, s represents feed, and R 

represents tool radius.   
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The chip thickness is the length of the line between points A and A
'
. Therefore, the location of points A and A' 

which creates a linear line to the tool center must be calculated at each instant of the tool rotation angle. The chip 

load can be calculated using Equation 9 [5]. Figure 5(a) and 5(b) show the chip loads corresponding to different 

run-out and angle values. As run-out increases, the chip thickness differences significantly change.  
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(a) 

 

(b) 

Figure 5. Chip load as function of tool rotation angle for different run-out parameters. 

In order to assess the influence varying chip thickness due to run-out on milling forces, force measurements are 

further analyzed. Figure 6(a) shows the statistical analysis of the micro milling force measurements shown in 

Figure 2(a). A computer code has been generated to classify the peak force occurrences (number of peaks) in 

measurements as a function of feed per tooth values. As feed increases, the peak force distributions merge into a 

single normal distribution depending on the direction of forces. It means that the as feed increases the influence 

of tool run-out decreases since the feed per tooth value is considerably larger than the tool run-out. Figure 6(b) 

shows the ratio of peak forces in x and y directions.     
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(a) 

 

(b) 

Figure 6. Distribution of peak forces in x and y directions, (b) Variation of ratio of peak forces with feed.  

Figure 7(a) shows the simulated milling forces based on mechanistic force modeling with 2 μm feed per tooth 

value. A runout of 0.3 µm and runout angle of 45 was used to obtain the best match between measurements and 

predictions. Figure 7(b) shows the predictions for 6 μm/tooth feed value where, a run out value of 3 μm was used 

in the simulations. For both cases, a good match between measurements (measurements are shown in Figure 

2(a)) and predictions was obtained. These results show that cubic polynomial mechanistic model together with 

tool run-out modeling yields acceptable results.    
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(b) 

Figure 7. Force simulations based on mechanistic modeling with tool run-out. a) 2 μm, b) 6 μm feed per tooth. 

6. CONCLUSIONS  

A mechanistic model for the prediction of micro milling forces has been developed. Based on the experimental 

force measurements, a cubic polynomial force equation has been adopted for the mechanistic model. A tool 

runout model form the literature has been integrated into milling force model to predict the process forces. A 

good agreement between the experimental measurements and predictions has been obtained. The runout values 

for best fit are determined and they are observed to increase with increasing feed. Mechanistic force model does 

not consider tool deflections as a result of process forces therefore the determined runout values include the 

combined effect of dynamic tool runout and tool deflections.    
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Özet 

Mikro takımların uç nokta Frekans Tepki Fonksiyonları (FTF) darbe testi ve modal (biçim) analizi vasıtası ile 

belirlenememektedir. Ayrıca, mikro işlemler yüksek hızlarda gerçekleştirilmekte ve jiroskopik momentler ve 

merkezkaç kuvvetleri nedeniyle takım uç nokta FTF’sinde değişimler meydana gelmektedir. Bu çalışmada, 

mikro takımlar kesici uç geometrisini ve operasyon etkilerini içerecek şekilde analitik olarak modellenmiştir. 

Ayrıca, iş mili geometrisinin bilinmediği durumlar için deneysel olarak elde edilen durağan iş mili dinamiği ve 

analitik olarak hesaplanan dönen takım ve tutucu dinamiğinin birleştirilmesini mümkün kılan yeni bir yöntem 

geliştirilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Mikro takımlar, Takım uç nokta FTF’si, Kararlılık diyagramları, Takım titreşimi 

DETERMINATION OF TOOL POINT FRF OF MICRO TOOLS UNDER 

OPERATIONAL CONDITIONS USING ANALYTICAL METHODS 

Abstract 

Tool point Frequency Response Function (FRF) for micro tools cannot be measured using impact testing and 

modal analysis. In addition, micro machining operations are performed at high spindle speeds and due to the 

gyroscopic moments and centrifugal forces tool point FRF changes during machining operations. In this study, 

micro tools are modeled analytically including the fluted geometry of the tool and operational effects. Moreover, 

for the machining centers where spindle geometry is unknown, a new coupling method is proposed which 

enables to couple experimentally obtained idle spindle dynamics with analytically calculated rotating holder-tool 

dynamics.  

 

Keywords: Micro tools, Tool point FRF, Receptance coupling, Stability diagrams, Tool vibrations 

1. GİRİŞ 

Talaşlı imalat sırasında ortaya çıkan sorunlardan en önemlisi tırlama türü titreşimlerdir ve bu titreşimler takım 

kırılmasına, yüzey kalitesinde kabul edilemeyecek hatalara neden olmaktadır. Tırlama kararlılık diyagramlarının 

belirlenmesiyle engellenebilir [1-3]. Kararlılık diyagramlarının belirlenmesine yönelik geliştirilen yöntemlerin 

ortak noktası ise tezgâh dinamiğine (takım uç noktasındaki Frekans Tepki Fonksiyonuna (FTF)) ihtiyaç 

duyulmasıdır. Makro boyutta gerçekleştirilen işlemlerde tezgâh dinamiği darbe çekici ve modal (biçim) analizi 

ile deneysel olarak kolaylıkla ölçülebilmekte ya da analitik yöntemler kullanılarak hesaplanabilmektedir. Mikro 

işlemlerde ise takımların minyatür yapısından dolayı darbe çekici ve modal (biçim) analizi kullanılarak yapılan 

deneysel ölçümler mümkün olmamaktadır. Ayrıca mikro işlemler yüksek iş mili hızlarında gerçekleştirildiği için 

hıza bağlı oluşan dinamik değişimleri ihmal eden mevcut analitik yöntemler sağlıklı sonuçlar vermemektedir.  

 

Mikro takımların dinamiğinin belirlenmesi amacıyla yapılan ilk deneysel çalışma Filiz ve Özdoğanlar [4,5] 

tarafından yapılmış ve sonrasında birçok çalışmada [6-8] geliştirilen bu deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu 

yaklaşımda mikro takım piezoelektrik başlatım ile tahrik edilmekte ve uygulanan tahrik kuvveti ayrıca kuvvet 

algılayıcıları ile ölçülmektedir. Uygulanan tahrik sonucu oluşan titreşim ise lazer ölçüm sistemleri ile ölçülerek 

mikro takım dinamiği belirlenmektedir. Uygulanan deneysel yöntemler incelendiğinde, 2 farklı temel sorunla 

karşılaşıldığı görülecektir: i) takım uç nokta FTF’sinin karmaşık ve pahalı deney düzenekleri kullanılarak 

belirlenmeye çalışılmaktadır, ii) takım uç nokta FTF’si tezgâhın çalışmadığı durum için belirlenmektedir. Mikro 

işlemlerin çok yüksek hızlarda yapıldığı ve artan iş mili hızı ile birlikte jiroskopik moment ve merkezkaç 

kuvvetlerinin etkisiyle tezgâh dinamiğinde değişimler olacağı göz önüne alındığında kullanılan deneysel 

yöntemlerin yetersiz kaldığı görülecektir. Mikro tezgâh ve takım dinamiğinin yüksek iş mili hızında ölçülmesine 
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yönelik literatürde yer alan tek çalışma ise Bediz vd. [9] tarafından yapılmış ve hıza bağlı olarak tezgâh 

dinamiğinde önemli değişimler gözlenmiştir. Ayrıca uygulanan bu yaklaşımın en sıkıntılı yanı ise her mikro 

takım için deneysel ölçümün tekrarlanması zorunluluğudur. 

 

Literatürde yer alan deneysel çalışmalar değerlendirildiğinde, öne çıkan en önemli sorun deneysel ölçümlerin 

oluşturduğu zaman kaybıdır. Makro düzeyde yapılan işlemlere benzer bir şekilde takım uç nokta FTF’si deneysel 

olarak belirlense bile, kullanılan her takım tutucu-takım kombinasyonu için tekrar deney yapmak oldukça büyük 

bir zaman kaybına neden olacaktır. Özellikle mikro takımların dinamiğinin ölçülmesi amacıyla hazırlanan ölçüm 

sistemleri göz önüne alındığında tamamının pahalı ölçüm sistemlerinden oluştuğu ve karmaşık bir yapıya sahip 

oldukları görülecektir. Takım ucundaki tezgâh dinamiğinin her takım tutucu-takım için tekrar deney yapılmadan 

belirlenebilmesi uygulamada büyük faydalar sağlayacaktır. Dolayısı ile deneysel yaklaşımda karşılaşılan 

kısıtlama ve yetersizlikler, analitik yöntemlerin önemini daha da arttırmaktadır. Makro düzeydeki tezgâh ve 

takımların dinamiğinin belirlenmesine yönelik önemli çalışmalar mevcuttur [10-17]. Ancak mikro tezgâh ve 

takımların dinamiğinin analitik yöntemler kullanılarak belirlenmesine yönelik literatürde sınırlı sayıda çalışma 

mevcuttur.  Bu konudaki ilk çalışma Mascardelli vd. [18] tarafından yapılmıştır ve analitik olarak modellenen 

takım dinamiği ve deneysel olarak elde edilen tezgâh dinamiği dinamik esneklik birleştirme yöntemi vasıtası ile 

birleştirilmiş ve takım uç nokta FTF’si elde edilmiştir. Uygulanan bu yöntemde mikro takımın kesici ucu eşdeğer 

bir çap varsayılarak tezgâhın durağan durumu için modellenmiştir. Geliştirilen bu yöntemin mikro işlemler 

açısından kısıtlayıcı yanı ise hıza bağlı etkilerin ihmal edilmesi ve mikro takımın kesici uç geometrisinin 

yaklaşık olarak hesaplanmasıdır. Mevcut sorunlara rağmen bu yöntem daha sonra yapılan birçok çalışmada da 

mikro tezgâh dinamiğinin belirlenmesi amacıyla yaygın bir şekilde kullanılmıştır [19-22]. 

 

Mikro takımların dinamiğinin hesaplanmasında kesici uç geometrisinin dikkate alındığı ilk çalışma ise Filiz ve 

Özdoğanlar [23,24] tarafında yapılmıştır. Bu çalışmada mikro takımın kesici uç geometrisi 3 boyutlu bir model 

kullanılarak modellemiş ve bu dinamik model spektral-Tchebychev yöntemi kullanılarak nümerik olarak 

çözülmüştür. Son dönemde yapılan bir başka çalışmada ise Bediz vd. [8] mikro takımlar için geliştirilen bu 

modeli kullanarak mikro takımları modellemiş ve takım dinamiğini deneysel olarak elde edilen tezgâh dinamiği 

ile birleştirerek takım uç nokta FTF’sini hesaplamıştır. Ancak sunulan bu yöntemde de takım uç nokta FTF’si 

durağan durum için elde edilmiş ve hıza bağlı etkiler ihmal edilmiştir. Mikro tezgâh ve takım dinamiğinin 

belirlenmesine yönelik yapılan bu çalışmalar incelendiğinde mikro tezgâhların hız etkilerini de içeren 

dinamiğinin hesaplanmasını sağlayan bir modelin henüz geliştirilmediği görülecektir.  

 

Literatürde mikro tezgâhların dinamiğinin hıza bağlı değişiminin modellenmesine yönelik bir çalışmanın 

bulunmaması etkisini kararlılık, yüzey kalitesi ve takım titreşimi ile ilgili çalışmalarda da göstermiştir. Mikro 

işlemlerin verimliliği ile ilgili yapılan çalışmalarda sadece kesme dinamiğinden kaynaklanan sorunlara 

odaklanılmış ve tezgâh dinamiğinden kaynaklanan sorunlar yapılan çalışmalarda ihmal edilmiştir. Örneğin 

durağan durumda tezgâhın farklı düzlemleri arasındaki çapraz dinamik özellikleri ihmal edilebilir seviyelerde 

olurken yüksek dönme hızlarında çapraz dinamik özellikler belirgin bir şekilde artmaktadır. Literatürde çapraz 

dinamik özelliklerin kesme kararlılığı ve takım titreşimi üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışma 

bulunmamaktadır. Benzer şekilde yüzey pürüzlülüğü ve takım titreşimi ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda 

mikro takımlar çıkma kiriş modeli varsayılarak modellenmekte ve takım tutucu-takım temasından kaynaklanan 

dinamik esneklikler ve hıza bağlı dinamik değişiklikler ihmal edilmektedir [25-27]. 

 

Bu çalışmada, mikro tezgâhlarda takım uç nokta ve çapraz FTF’lerinin hız etkilerini de içerecek şekilde 

hesaplanmasını mümkün kılan bir yöntem geliştirilmiştir. Ayrıca hıza bağlı olarak meydana gelen dinamik 

değişimlerin kararlılık ve takım titreşimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca, iş mili geometrisinin 

bilinmediği durumlar için deneysel olarak elde edilen durağan iş mili dinamiği ve analitik olarak hesaplanan 

dönen takım ve tutucu dinamiğinin birleştirilmesini mümkün kılan yeni bir yöntem geliştirilmiştir. 

 

2. MATEMATİKSEL MODEL 

Freze takımların dinamiğinin belirlenmesinde karşılaşılan başlıca zorluk karmaşık bir geometriye sahip kesici 

kısmın modellenmesidir. Bu konuda Kıvanç ve Budak [10] kesit özelliklerinin analitik olarak hesaplanmasına 

yönelik bir yöntem geliştirmiştir. Bu yöntemde Şekil 1a’da gösterilen 2 dişli bir takımın kesici uç kesit 

özellikleri Denklem 1 ve Denklem 2’de verildiği gibi hesaplanabilmekte ve hesaplanan kesit özellikleri çubuk 

modellerinde kullanılarak takım FTF’leri hesaplanabilmektedir. Geliştirilen bu yöntemde helis açısı ise modele 

dâhil edilmemektedir.  

2.1 Mikro Takımların Modellenmesi 
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Şekil 1.  Dişli freze takımının kesit geometrisi 
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Özşahin ve Altıntaş [28] helis açısının etkisini Kıvanç ve Budak [10] tarafından geliştirilen modele ilave ederek 

makro boyuttaki takımların helis açısını da içerecek şekilde modellenmesini sağlamıştır. Geliştirilen bu modelde 

takım kesici uç kısmı alt bileşenlere ayrılmakta ve her bileşen kesit özelliği helis açısına bağlı olarak 

döndürülmektedir (Şekil 1c ve Denklem 3). Geliştirilen bu yöntem benzer şekilde mikro takımlara da 

uygulanabilir ve kesit özellikleri doğru bir şekilde belirlenebilir. Bu çalışmada mikro takımlar benzer bir 

yaklaşımla modellenmiştir. Modelleme aşamasında mikro takım Şekil 2’de gösterildiği üzere alt bileşenlere 

ayrılmış ve her alt bileşen kesit özelliği ayrı olarak hesaplanmıştır. 
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Şekil 2. Dişli mikro freze takımının takım ekseni boyunca değişen kesit özellikleri 
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İş mili, takım tutucu ve takım çubuk modelleri vasıtası ile modellenebilmekte ve takım uç nokta FTF’si Sonlu 

Elemanlar Yöntemine kıyasla çok daha kolay bir şekilde hesaplanabilmektedir (Şekil 3). Ancak mikro işlemler 

yüksek iş mili hızlarında gerçekleştirildiği için tezgah dinamiğinin belirlenmesine yönelik yapılacak modelleme 

çalışmalarında dönel etkilerin de dâhil edilmesi büyük bir önem arz etmektedir.  Bu noktada Özşahin ve diğerleri    

[29] tarafından geliştirilen ve yüksek hızdaki jiroskopik etkilerin dâhil edilebildiği modelleme yaklaşımı 

kullanılabilir. Bu yöntemde tezgâh Şekil 3’te gösterildiği gibi alt bileşenlere ayrılmakta ve her alt bileşen 

Timoshenko çubuk modeli kullanılarak modellenmektedir. Literatürde yer alan benzer çalışmalardan farklı 

olarak ise Timoshenko çubuk modeli dönel hıza bağlı etkileri de içerecek şekilde modele dâhil edilmektedir. 

Rulman dinamiği ise yapısal değişiklik yöntemi [29] uygulanarak modele dâhil edilmektedir. Bu yöntemde 

rulman dinamiği doğrusal direngenlik, açısal direngenlik, doğrusal sönüm ve açısal sönüm özellikleri 

kullanılarak tanımlanmaktadır. 

 

 

Şekil 3. İş mili – takım tutucu – takım sistemi modellenmesi 

 

Önerilen yöntemin doğrulamasının yapılması amacıyla ölçüleri Şekil 4’te verilen mikro takım sonlu elemanlar 

programı ANSYS (Şekil 5) ile modellenmiştir. Ayrıca takım uç nokta FTF’si analitik yöntemler vasıtası ile 

hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar x ve y doğrultuları için Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 4. Mikro takım ölçüleri 

2.2 Alt Bileşenlerin Modellenmesi ve Birleştirilmesi 

2.3 Mikro Takım Modelinin Doğrulaması 
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Şekil 5. Mikro takım sonlu elemanlar modeli 

Tablo 1. x doğrultusundaki takım doğal frekansları 

 
Sonlu Elemanlar Yöntemi  

(Hz) 
Analitik Yöntem (Hz) Fark (%) 

1
st
 doğal frekans 15298 15330 0.2 

2
nd

 doğal frekans 38814 39290 1.2 

3
th

 doğal frekans 56735 56990 0.45 

4
th

 doğal frekans 76270 75920 0.46 

 

Tablo 2. y doğrultusundaki takım doğal frekansları 

 
Sonlu Elemanlar Yöntemi  

(Hz) 
Analitik Yöntem (Hz) Fark (%) 

1st doğal frekans 15301 15330 0.19 

2nd doğal frekans 39088 39470 0.97 

3th doğal frekans 63359 64150 1.2 

4
th

 doğal frekans 77212 78900 2.1 

Tablo 1 ve Tablo 2’den de görülebileceği üzere, mikro takım dinamiği analitik olarak doğru bir şekilde 

modellenebilmektedir. Sonlu elemenlar yöntemi ile kıyaslandığında en fazla hata 4. doğal frekansın 

belirlenmesinde olmuştur. Bu doğal frekans için her iki yöntem arasındaki fark 2.1 % olmuştur.  

 

3. ETKİ ANALİZLERİ 

İş mili hızının takım uç nokta FTF’si üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla Şekil’4’te ölçüleri verilen mikro 

takım, ölçüleri Tablo 3’te verilen iş mili- takım tutucu ile birleştirilmiştir. Elde edilen sistemin takım uç nokta 

3.1 Dönel Etkilerin Takım Uç Nokta FTF’si Üzerindeki Etkileri: 
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FTF’si 80.000 devir/dakika iş mili hızı ve durağan durum için hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Şekil 6’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 3. İş mili ve takım tutucu ölçüleri 

 

İş mili ölçüleri 

           

Alt kesit numarası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uzunluk (mm) 25 115 57 13 20 230 30 33 57.5 6.5 

Dış çap (mm) 65 100 120 110 100 90 70 60 55 50 

            

 

Takım tutucu ölçüleri 

       

Alt kesit numarası   1   2 

Uzunluk (mm)   25   110 

Dış çap (mm)   70   55 

    

 

Şekil 6. 80.000 devir/dakika iş mili hızı ve durağan durum için hesaplanan FTF’ler, a) takım uç nokta FTF’si b) 

takım uç nokta çapraz FTF’si 
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Şekil 6’da verilen sonuçlar incelendiğinde, 2 önemli sonuç görülecektir. İlk olarak takım uç nokta FTF’sinde 

doğal frekanslar ikiye ayrılmakta ve sistemin sönüm değeri artarak büyüklük değerlerinde azalmaya neden 

olmaktadır. Ayrıca Şekil 6b’den görüleceği üzere durağan durumda ihmal edilebilir seviyelerde olan çapraz 

FTF’ler yüksek hızlarda artmaya başlamakta ve iş mili hızına bağlı olarak analizlerde göz ardı edilemeyecek 

değerlere ulaşmaktadır. Ortaya çıkan bu iki değişimin kararlılık ve takım deplasmanı üzerindeki etkileri ise 

sonraki bölümlerde irdelenmiştir. 

 

Alüminyum bir iş parçasının 60% radyal derinlikte 2 dişli bir takım ile frezelenmesi işlemi için kararlılık 

diyagramları zaman bölgesinde yapılan çözüm ile hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalarda takım uç nokta FTF’si 

için sırasıyla durağan durum, çapraz FTF’lerin ihmal edildiği döner durum ve çapraz FTF’lerin de dâhil edildiği 

döner durum incelenmiştir. Her durum için elde edilen kararlılık diyagramları Şekil 7’de gösterilmiştir. Şekil 

7’de verilen döner sistem kararlılık diyagramları 80.000 devir/dakika iş milindeki takım uç nokta FTF’si 

kullanılarak hesaplanmıştır. Dolayısı ile Şekil 7’de verilen kararlılık diyagramlarının karşılaştırmasını 80.000 

devir/dakika iş mili hızında yapmak daha doğru olacaktır. Mikro işlemlerde ilerleme hızına bağlı olarak ortaya 

çıkan kazıma durumu yapılan analizlere dahil edilmemiş ve kararlılık hesaplamaları yüksek ilerleme değerleri 

için yapılmıştır. 

 

Şekil 7. Kararlılık diyagramları 

Şekil 7’de gösterilen sonuçlar incelendiğinde iş mili hızına bağlı olarak takım uç nokta FTF’sinde meydana 

gelen değişimler kararlılık tahminlerinde de sapmalara neden olmaktadır.  Durağan durumdaki takım uç nokta 

FTF’sinin kararlılık diyagramlarında kullanılması durumunda belirtilen frezeleme işlemi için kararlılık sınırı 

0.020 mm olarak hesaplanacaktır. Döner etkilerin dahil edildiği takım uç nokta FTF’si kullanıldığı durumda ise 

kararlılık sınırı 0.032 mm olarak hesaplanacaktır. Dolayı ise durağan durum FTF’si 60% lik bir hataya neden 

olacaktır. Ayrıca yüksek iş mili hızlarında ortaya çıkan çapraz FTFlerin kararlılık üzerindeki etkisini incelemek 

amacıyla döner durumda çapraz FTF’lerin dâhil edilmediği durum için kararlılık diyagramları hesaplanmıştır. 

Elde edilen sonuçlar yine Şekil 7’de gösterilmiştir. Şekil 7’den de görüleceği üzere, çapraz FTF’ler kararlılık 

diyagramlarının belirli bölgelerinde sapmalara neden olurken farklı hızlarda ihmal edilebilir sapmalara neden 

olmaktadır.   

 

Döner etkilerin takım titreşimi üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla 80.000 devir/dakika iş mili hızı, 0.01 

mm eksenel derinlik, 60% radyal derinlik ve 0.1 mm/diş ilerleme için alüminyum iş parçasının kesilmesi 

sırasındaki takım deplasmanı zaman bölgesinde yapılan hesaplamayla elde edilmiştir. Hesaplamalar sırasında bir 

önceki bölüme benzer şekilde 3 farklı takım uç FTF’si kullanılmıştır. Bu FTF’ler sırasıyla: durağan durum, 

çapraz FTF’lerin ihmal edildiği döner durum ve çapraz FTF’lerin de dâhil edildiği döner durum. Her 3 durum 

için hesaplanan takım deplasmanları Şekil 8’de gösterilmiştir.   

3.2 Dönel Etkilerin Kararlılık Diyagramları Üzerindeki Etkileri 

3.3 Dönel Etkilerin Takım Titreşimi Üzerindeki Etkileri 
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Şekil 8. Takım deplasmanı 

Şekil 8’den de görüleceği üzere takım ilk olarak geçici bölgede salınmakta ve sonrasında kalıcı bölgeye girerek 

salınmaktadır. Bu noktada kalıcı bölgedeki davranışını incelemek daha güvenilir sonuçlar verecektir. Şekil 8b’de 

ise her 3 FTF ile hesaplanan kalıcı bölgedeki takım deplasmanı verilmiştir. Görüleceği üzere dönel etkilerin 

tamamıyla dâhil edildiği durumda takım deplasmanı 22.8 mikron olarak hesaplanırken, çapraz FTF’lerin ihmal 

edildiği durumda ise 19.5 mikron olarak hesaplanmaktadır.  Durağan durumdaki takım uç nokta FTF’sinin 

kullanılması durumunda ise 13.8 mikron takım deplasmanı hesaplanmaktadır. Dolayısı ile durağan durumdaki 

takım uç noktasının kullanılması takım deplasmanı hesaplamalarında 40% bir hataya neden olmaktadır. Benzer 

şekilde çapraz FTF’lerin ihmal edilmesi durumunda ise 15% bir hata oluşmaktadır. 

 

Bölüm 3.2 ve Bölüm 3.3’te gösterildiği üzere iş mili hızına bağlı olarak tezgah dinamiğinde meydana gelen 

değişimler kararlılık ve özellikle takım deplasmanı hesaplamalarında önemli sapmalara neden olmaktadır. 

Meydana gelen sapmaların en doğru şekilde hesaplanabilmesi için ise hıza bağlı etkilerinin dâhil edildiği tezgâh 

dinamiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu noktada karşılaşılan başlıca sorun ise takım uç nokta FTF’sinin 

hesaplanması için iş mili ölçülerinin, rulmanların konumu ve özelliklerinin gerekliliğidir. Makro boyuttaki 

işlemlerde iş mili dinamiği deneysel olarak elde edilmekte ve analitik olarak hesaplanan durağan durumdaki 

takım tutucu-takım sistemi ile birleştirilmektedir. Mikro işlemlerde ise döner etkilerin dâhil edilmesi zorunluluğu 

nedeniyle mevcut yaklaşımlar kullanılamamaktadır. Bu noktada alternatif bir yaklaşım olarak durağan 

durumdaki iş mili dinamiği ile döner durumdaki takım tutucu-takım sisteminin birleştirilmesi yaklaşımı 

uygulanmıştır. Önerilen bu yaklaşımda döner durumdaki takım tutucu-takım dinamik esneklik matrisi Denklem 

4’te verilen frekans tepki fonksiyonlarından oluşmakta [29], iş mili dinamik esneklik matrisi ise durağan durum 

için hesaplanmış FTF’lerden oluşturulmuştur (Denklem 5). İş mili dinamik esneklik matrisinde çapraz FTF’ler 

ise sıfır alınmış ve hıza bağlı etkiler tamamıyla ihmal edilmiştir.  İş mili ve takım tutucu-takım sistemi dinamik 

esneklik birleştirme yöntemi ile birleştirilmiş ve takım uç nokta FTF’si hesaplanmıştır. 

 

1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1

1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1

11
1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1

1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1

A x A x A y A x A y A x A x A x

A x A y A y A y A y A y A x A y

A x A y A y A y A y A y A x A y

A x A x A y A x A y A x A x A x

H L H L

N P N P
HT

H L H L

N P N P

 
 
 

  
 
 
 

       (4) 

 

1 , 1 1 , 1

1 , 1 1 , 1

11
1 , 1 1 , 1

1 , 1 1 , 1

0 0

0 0

0 0

0 0

A x A x A y A x

A x A y A y A y

A y A y A x A y

A y A x A x A x

H L

N P
SP

H L
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       (5) 

3.4 Durağan İş Mili ve Dönen Tutucu – Takım Dinamiğinin Birleştirilmesi 
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Durağan durumdaki iş mili ve 80.000 devir/dakika hız için hesaplanan takım tutucu-takım sistemi önerilen 

yöntem ile birleştirilmiştir. Elde edilen takım uç nokta ve çapraz FTF’leri tüm sistemin döner olduğu durum ile 

birlikte Şekil 9 ve Şekil 10’da verilmiştir.  

 

 

Şekil 9. Takım uç nokta FTF’si 

 

Şekil 10. Takım ucu çapraz FTF’si 

Şekil 9 ve Şekil 10’dan da görüleceği üzere, iş milinde döner etkilerin alınmaması takım uç nokta ve çapraz 

FTF’sinde hatalara neden olmaktadır. Ancak tamamen durağan durum için yapılan hesaplamalarla 
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karşılaştırıldığında mevcut yöntemin daha doğru sonuçlar verdiği görülecektir. Örneğin iş mili durağan durumda 

modellendiği için 420 Hz’de yer alan iş mili doğal frekansı döner etkileri içermemektedir. Ancak döner etkilerin 

dâhil edildiği takım tutucu ve takım kaynaklı doğal frekanslarda daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. 

Durağan iş mili dinamiğinin kararlılık üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla Şekil 9 ve Şekil 10’da verilen 

takım FTF’leri kullanılarak alüminyum bir iş parçasının 60% radyal derinlikte 2 dişli bir takım ile frezelenmesi 

işlemi için kararlılık diyagramları zaman bölgesinde yapılan çözüm ile hesaplanmıştır. Hesaplanan kararlılık 

diyagramları Şekil 11’de verilmiştir. Ayrıca 80.000 devir/dakika iş mili hızı, 0.01 mm eksenel derinlik, 60% 

radyal derinlik ve 0.1 mm/diş ilerleme için alüminyum iş parçasının kesilmesi sırasındaki takım deplasmanı 

zaman bölgesinde yapılan hesaplamayla elde edilmiştir. Hesaplanan takım titreşimi ise Şekil 12’de 

gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 11. Kararlılık diyagramları 

 

Şekil 12. Takım deplasmanı 

Şekil 11 ve Şekil 12’de verilen sonuçlar incelendiğinde tezgâhın tüm bileşenlerinin dönel etkiler dâhil edilerek 

modellenmesinin en doğru sonuçları vereceği görülecektir. Ancak iş mili ölçülerinin, rulman bilgilerinin 

bilinmediği durumlarda tüm sistemin durağan olarak modellenmesine yerine deneysel olarak elde edilecek 
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durağan iş mili ile döner durum için modellenen tutucu-takım sisteminin birleştirilmesi daha doğru sonuçlar 

verecektir. Örneğin takım titreşimi için elde edilen sonuçlar incelendiğinde durağan iş mili ve döner tutucu-takım 

bileşimi durağan sisteme göre daha doğru sonuçlar vermektedir. 

 

4. SONUÇ 

Yüksek hızda yapılan metal kesme işlemlerinde kesme koşulları nedeniyle tezgâh dinamiğinde değişimler 

olmakta ve bu değişimler işlemin kararlılık diyagramlarında ve takım titreşiminde önemli sapmalara neden 

olmaktadır. Bu bildiri de sunulan yöntem yüksek hızda tezgâh dinamiğinde meydana gelen değişimlerin doğru 

bir şekilde hesaplanmasını mümkün kılmaktadır. Bildiri kapsamında ayrıca tezgâh dinamiğinde meydana gelen 

değişimlerin kararlılık ve takım titreşimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yapılan etki analizleri özellikle takım 

titreşiminin dönel etkilere bağlı olduğunu göstermiştir. Özellikle yüksek iş mili hızlarında dönel etkileri içeren 

takım ucu FTF’lerinin kullanılması mikro işlemlerde yüzey kalitesindeki önemli hataların engellenmesini 

sağlayacaktır. Ayrıca, iş mili geometrisinin bilinmediği durumlar için deneysel olarak elde edilen durağan iş mili 

dinamiği ve analitik olarak hesaplanan dönen takım ve tutucu dinamiğinin birleştirilmesini mümkün kılan yeni 

bir yöntem geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem takım tutucu ve takımdan kaynaklı dönel etkileri modele dahil 

edebilmekte ve tamamıyla durağan tezgah dinamiğine göre daha doğru sonuçlar vermektedir. 
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Özet 

Bu çalışmada, mikro frezeleme işleminde takımda meydana gelen aşınmanın kanal geometrisi üzerinde etkisi 

deneysel olarak araştırılmıştır. Deneylerde, iş parçası olarak Inconel 718 alaşımı tercih edilmiş olup, sabit kesme 

parametreleri dikkate alınmıştır. Deneyler kuru kesme şartlarında yapılmış olup, ardışık kesme işlemleriyle 

mikro kanallardaki boyutsal değişim, çapak oluşumu ve kesme kuvvetlerindeki değişim araştırılmıştır. Elde 

edilen sonuçlara göre takım çapında meydana gelen çevresel aşınma artan kesme mesafesi ile artmaktadır. 

Takımda çevresel aşınmanın yanı sıra eksenel bir aşınma da meydana gelmektedir. Eksenel aşınma, takım köşe 

radüsünün zamanla değişmesine neden olmaktadır. Köşe radüsünün artması kanal geometrisinin bozulmasına ve 

çapak oluşumunun artmasına neden olmaktadır. Ayrıca kesici takıma yapışan talaş ta köşe radüsünün 

büyümesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda kesme işlemi, kazınma ağırlık bir kesmeye dönüşmekte ve 

kesme kuvvetleri de artmaktadır.    

Anahtar kelimeler: Mikro frezeleme, Takım aşınması, Çapak oluşumu, Kanal geometrisi   

AN EXPERIMENTAL STUDY ON RELATIONSHIP BETWEEN TOOL 

WEAR-SLOT GEOMETRY IN MICROMACHINING 

Abstract 

In this study, the effect of tool wear on slot geometry were experimentally investigated in a micro-milling 

process. In the tests, Inconel 718 superalloy were selected as workpiece material and fixed cutting parameters 

were considered. The tests were conducted under dry conditions and dimensional changes in micro-slots, burr 

formation and variations in cutting forces during/after consecutive cutting processes were investigated. 

According to the obtained results, peripheral wear formed on tool diameter increases with increasing cutting 

distance. An axial wear as well as the peripheral wear also forms on the cutting tool. Axial wear leads to 

variation of tool corner radius with the time. An increase in tool corner radius causes to deterioration of slot 

geometry and additional burr formation. In addition, the chips adhered to cutting tool also leads to an increase in 

tool corner radius. So, the cutting process turns into a ploughing dominant cutting process and the cutting forces 

increase. 

Keywords: Micro-milling, Tool wear, Burr formation, Slot geometry 

1.GİRİŞ 

Mikro işleme, genel olarak 1-1000 µm ölçü aralığındaki kesici takımların kullanıldığı bir imalat yöntemidir [1-

3]. Bu ölçü aralığına sahip ekipmanların üretiminde bugün pek çok yöntemin kullanıldığı görülmektedir. Bu 

yöntemler arasındaki temel fark ise, parça üzerinden malzeme uzaklaştırmada kullandıkları mekanizmadır. 

Kimyasal, elektriksel ve mekanik bu imalat süreçlerinin çalışma prensibini tanımlamaktadır [4]. Mikro ölçekte 

ürün imalatında, çok daha az bir zamanda ve hassas bir üretimin gerçekleştirilmesi önemli bir olgudur. Çünkü 

geliştirilen mikro ürünlerin ticarileşmesi onların seri olarak imal edilebilmelerine bağlıdır [5]. Mikro mekanik 

işleme, bu ihtiyaç doğrultusunda oluşturulan bir imalat yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde mikro 

ekipman üretiminde yaygın olarak tercih edilen mikro mekanik işleme, temel olarak geleneksel tornalama, 

frezeleme ve delik delme işlemlerinin mikro ölçekte yapılmasına imkan sağlayan bir talaşlı imalat sürecidir. 

Fakat bu imalat yöntemlerinde mikro-boyutta takımların kullanılması nedeniyle, kesme esnasında maruz 

kaldıkları kuvvetler bu takımların kolaylıkla kırılmalarına neden olmaktadır. Ayrıca, takımların işleme sırasında 

elastik olarak şekil değiştirmesi (eğilme), işleme hassasiyetinin azalmasına sebebiyet vermektedir. 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/consecutive
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Mikro frezelemeyi geleneksel frezelemeden ayıran en temel unsur hiç şüphesiz, her iki işlem arasındaki boyut 

farklılığıdır. Bu durum, mikro frezelemeyi daha karmaşık hale getirmektedir. Mikro frezelemede, kesici takım 

kenar radüsü, düzgün bir talaş oluşumunun meydana gelmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır [5]. 

Geleneksel frezeleme işleminde, kesme derinliği genellikle kesici takımın kenar radüsünden çok büyük olduğu 

için kesme sırasında düzgün bir talaş oluşumu sağlanabilmektedir [5, 9]. Bu durum, mikro frezeleme için her 

zaman mümkün değildir. Çünkü mikro frezelemede, kesme derinliği veya diş başına düşen ilerleme miktarının 

kesici takım kenar radüsüne oranı genellikle büyüktür [10-11]. Böyle bir durumda kesici takım kenar radüsünün 

de etkisiyle kesici takım kenarı, negatif bir talaş açısı karakteri sergilemekte, hatta talaş kaldırmak için yeterli 

derinliğe ulaşamamaktadır. Bu durum, kesme işleminde kararsızlıklara sebep olmaktadır [12-13]. Bu yüzden, 

mikro frezeleme işleminde düzgün bir talaş oluşumunun meydana gelmesi için kesme derinliği ve ağız başına 

düşen ilerleme miktarının takım kenar radüsü ile arasında optimum bir oranın sağlanması gerekmektedir. Bu 

oran, minimum talaş kalınlığı ya da kritik talaş kalınlığı olarak tanımlanmaktadır [14-17]. Şekil 1’ de görüldüğü 

üzere küçük kesme derinliklerinde malzeme, daha çok elastik olarak deforme olmaktadır. 

 

Şekil 1. Kesici uç yarıçapının minimum talaş kalınlığına etkisi [3] 

Mikro frezeleme işleminde meydana gelen aşınmanın en önemli etkisi, kesici takım çapı ve kenar radüsündeki 

değişimdir. Aşınma sonucu kenar radüsünde bir artış ve takım çapında ise azalma meydana gelmektedir [18-20]. 

Bu durum, imalatı gerçekleştirilen ürünün gerek boyutsal gerekse geometrik olarak hassasiyetini kaybetmesine 

neden olmaktadır [21-23]. Aşınma ile görülen kenar radüsündeki artış talaş oluşum mekanizmasını etkileyen 

minimum talaş kalınlığı değerinin de değişmesine neden olacaktır. Özellikle kesme işleminin başlangıcında 

pozitif olan talaş açısı, kenar radüsündeki büyümeyle birlikte negatif bir görünüm kazanmaktadır. Bunun sonucu 

olarak da kesme işlemi sırasında çapak oluşumu gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılabilmektedir [24-25]. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Kesici takımda meydana gelen aşınma sonucu kanal geometrisindeki değişim [17] 

Bu çalışmada, kesici takımda meydana gelen hem çevresel hem de eksenel aşınma sonucu, işlenen kanal 

geometrisindeki boyutsal değişim deneysel olarak araştırılmıştır. Takım geometrisindeki bozulma ile kanal 

geometrisindeki değişim arasında ilişki tanımlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca kesme mesafesinin artmasıyla birlikte 

kesme kuvvetlerinin, çapak oluşumunun ve yüzey kalitesinin değişimi de bu çalışmada elde edilen diğer 

sonuçlardır. Aşınan takım üzerinde yapılan Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) ve Enerji Dağılımlı X-

Işınları (EDX) analizleri ile aşınma mekanizması tanımlanmaya çalışılmıştır.    
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2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Deney Düzeneği  

Bu çalışmada, işlenmesi zor olarak bilinen ve havacılık sanayinde sıklıkla kullanılan Inconel 718 süper alaşımı iş 

parçası malzemesi olarak kullanılmıştır. Deneyler, Afyon Kocatepe Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı 

bünyesindeki CNC dik işleme merkezi ile gerçekleştirilmiştir. CNC tezgâh, 3 eksenli olup, 2,2 kW motor gücüne 

24000 dev/dk. iş mili hızına sahiptir. Şekil 3’ te deney düzeneği ayrıntılı olarak verilmiştir. Kesme deneylerinde, 

talaş derinliği, kesme hızı ve ilerleme değerleri sabit alınmış olup, takımda meydana gelen aşınmanın kanal 

geometrisine etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır (Tablo 1). Her bir kesme deneyinde toplam 4 adet kanal işlenmiş 

olup, 2. kanaldan 2 paso, 3. kanaldan 3 ve 4. kanaldan da 4 paso talaş kaldırma işlemi yapılmıştır. Böylece her bir 

kesici takım için toplam kesme uzunluğu 431 mm olmuştur. Bu tür bir kesme işleminin tercih edilmesindeki 

amaç; ardışık kesme işlemlerinde hem çapak oluşumunun hem de kesme kuvvetlerinin değişiminin elde edilmek 

istenmesidir. Kesme deneyleri öncesinde takımda meydana gelen radyal sapma komparatör yardımıyla tespit 

edilmiş olup bu değerin yaklaşık 2µm olduğu tespit edilmiştir. Kesme parametreleri kesici takım katalog 

değerlerine uygun seçilmiştir. Deneylerde herhangi bir soğutma yağlama sistemi kullanılmamış tüm deneyler kuru 

kesme koşullarında yapılmıştır. Tüm kesme şartlarının kombinasyonu için kuvvet ölçümü yapılmıştır. Kesme 

kuvveti ölçümleri Kistler 9119AA1 tipi mini bir dinamometre ile yapılmıştır. Çapak yüksekliği ölçümleri için 

tarama elektron mikroskobu analizleri kullanılmıştır.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Mikro frezeleme işleminde kullanılan deney düzeneği 

 

Tablo 1. Tek bir kesici takım için yapılan kesme deneyi sistematiği ve kesme parametreleri 

Devir 

N  

(dev/dk) 

Kesici Ağıza 

ddüşen İlerleme 

fz (μm/diş) 

Talaş Derinliği, 

ap (mm) 

Toplam Kesme Mesafesi 

Lc (mm) 

 

 

 

10000 

 

 

 

3 

 

 

 

0,1 

 

 

2.2. Kesici Takım ve Kesme Parametreleri 

Inconel 718 alaşımının mikro frezelenmesinde, 1 mm çapında 2 ağızlı kesici takımlar kullanılmıştır (Şekil 4). 
Kesici takıma ait SEM görüntüsü ve geometrik özellikleri Şekil 4‘ te verilmektedir. Mikro kesme işleminde kesici 
takıma ait kenar radüsü önemli bir faktördür ve kesme performansını doğrudan etkiler. Bu nedenle kesme işlemi 
öncesinde kesici takıma ait kenar radüsü tespit edilmiş olup, bu değer ortalama olarak 1,75 µm olarak tespit 
edilmiştir.    

Lc=43mm 

ap=0,1mm 

I. Kanal 

II. Kanal 

III. Kanal 

IV. Kanal 

Lc=129mm 

Lc=258mm 

Lc=430mm 



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

158 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Çalışmada kullanılan mikro takım boyutları ve SEM görüntüsü. 

Maraton Hole firmasından tedarik edilen kesici takımlar %90 WC ve %10 Co içeriğinden oluşup kaplamasızdır. 
Bununla birlikte kesme deneyleri boyunca 70×43×4mm ebatlarına sahip iş parçası kullanılmıştır. Her kanal 
sonunda kesici takımda meydana gelen aşınma optik mikroskop ile ölçülmüş olup, ayrıca aşınmış olan takımlar 
için SEM ve EDX analizleri gerçekleştirilmiştir. 

2.3. Boyutsal Kararlılık, Çapak ve Yüzey Analizleri 

İşlenen kanallara ait yüzey pürüzlülüğü ölçümleri için Nanovea 3D optik yüzey profilometresi (Şekil 5a) 
kullanılmıştır. Kesme işlemi sonrasında, her bir kanalın giriş ve çıkış noktalarında kanal genişliği, kanal derinliği 
ve ortalama yüzey pürüzlülüğü ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yine işlenen her bir kanalın üst yüzeyinden 
ve dört farklı noktasından çapak genişliği (5b) ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümler SEM fotoğrafları üzerinden 
gerçekleştirilmiştir ve ölçümler için Screen Caliper yazılımı kullanılmıştır. Böylece takımda meydana gelen 
çevresel aşınma ve takım kenar radüsündeki değişimin hem çapak boyutu hem de kanal geometrisi üzerindeki 
etkileri tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 5. a)Yüzey analizlerinde kullanılan optik profilometre, b) Çapak genişliğinin ölçümü, c) Kanal boyunca 

çapak ölçümü yapılan noktalar 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

3.1. Kesme Kuvvetlerinin Değişimi 

Şekil 6 da üç yöndeki kesme kuvvetinin kesme uzunluğuna bağlı olarak değişimi verilmiştir. Grafiklerde ayrıca 

elde edilen ortalama değerlerin yanı sıra maksimum ve minimum değerleri de verilmektedir. Şekil 6 da ilk 

dikkati çeken unsur; kesme kuvvetlerinin (özellikle Fx ve Fz) kesme uzunluğunun artmasına bağlı olarak 

artmasıdır. Fy kuvvet değerlerinde de belirli bir artış söz konusu ise de 300mm den sonra azalma 

gözlemlenmiştir. Kuvvet değerlerinin artmasına neden teşkil eden unsur, kesici kenardaki abrasif aşınmadır. 

Abrasif aşınma mekanizmasının bir sonucu olarak kenar radüsü büyümektedir. Artan kenar radüsü, negatif talaş 

açısı etkisi oluşturmakta ve böylece kesici takımın iş parçasına dalması zorlaşmaktadır. Bu durum, beraberinde 

kazınma etkisi oluşturmakta ve sağlıklı bir kesme işleminin oluşmasına engel teşkil etmektedir. Tüm bu 

unsurların bir araya gelmesiyle birlikte kesme kuvvetleri de artmaktadır. Kesme kuvvetlerinin artmasına neden 

olan bir diğer unsur da talaş yapışması olabilir. Çünkü yapılan SEM ve optik mikroskop analizleri, kesici 

 (a)  (b)  (c) 
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takımda önemli oranda bir talaş yapışmasının olduğunu ortaya koymuştur.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Mikro frezeleme esnasında meydana gelen kesme kuvvetlerinin kesme uzunluğuna bağlı olarak değişimi 

Şekil 6 da özellikle Fz kuvvetinin kesme uzunluğu ile artışı dikkat çekmektedir. Çünkü ilk kanalın başında alınan 

Fz değeri ortalama olarak 2N civarında iken son kanal için elde edilen Fz kuvvetini ortalama değeri 10N 

civarındadır. Bir anlamda Fz kesme kuvveti değeri beş kat artmıştır. Takıma etkiyen Fz eksenel kuvvetinin bu 

denli artmasının altında yatan iki neden olabilir. Birincisi; abrasif aşınmanın etkisiyle kesici kenara verilen 

eksenel ve radyal boşluk açısının sıfıra yaklaşmasıdır. İkincisi ise talaşın takıma yapışması olabilir. Özellikle 

kesici kenara ait eksenel ve radyal boşluk açısının azalması takım-iş parçası temas uzunluğunun artmasına neden 

olacaktır. Bu da beraberinde sürtünme ve kazınma etkisi oluşturacaktır. Benzer bir durum, geleneksel frezeleme 

işlemi için Günay vd. Korkut ve Dönertaş tarafından yapılan çalışmada ele alınmıştır [26, 27]. Şekil 7 de abrasif 

aşınma sonucunda kesici takımda meydana gelen kenar radüsünün büyümesi ve boşluk açısının değişimi 

verilmiştir. Şekil 7 de ayrıca talaşa yapışması sonucunda kenar radüsünün değişimine ait SEM fotoğrafı da 

verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Kesici takımda meydana gelen abrasif aşınma ve talaş yapışması 

3.2. Çapak Genişliği 

Şekil 8 de kesme uzunluğuna bağlı olarak kanal kenarlarında meydana gelen çapak genişliğinin değişimi 

verilmiştir. Ayrıca grafikteki bazı noktalar için SEM görüntüleri de yine aynı şekilde verilmektedir. Dikkat 

edilecek olursa, 250mm lik kesme mesafesi boyunca aynı ve zıt yönlü frezelemede de çapak boyutları benzer bir 

seyir izlemektedir. Fakat artan kesme mesafesiyle birlikte, her iki yöndeki çapak boyutları arasındaki fark 

artmaktadır. Maksimum çapak genişliğinin zıt yönlü frezeleme de meydana geldiğini söylemek mümkün.   
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Kesme işlemi öncesinde takıma ait kenar radüsü yaklaşık 1.75µm olarak ölçülmüştür. İlk kesme anında (kesme 

mesafesinin sıfıra yaklaştığı kesme uzunluğunda) çapak genişliğinin minimum olduğu görülmektedir. Fakat ilk 

kanal sonunda (kesme uzunluğu 43mm) çapak genişliği önemli oranda artmıştır. Abrasif aşınma mekanizmasının 

bir sonucu olarak, takım kenar radüsü büyümüştür. Kenar radüsünün büyümesi, takım ucunun kesme kabiliyetini 

yitirmesine ve sağlıklı bir kesme işleminin yerine takım, kazınma şeklinde talaş kaldırmaya zorlanır. Bu da kanal 

kenarlarında çapak oluşumunun artmasına neden olur. Şekil 7 de dikkati çeken bir diğer unsur ise; çapak 

genişliği dalgalı bir seyir izlemektedir. Örneğin 2. Kanalın başlangıcında (Lc=86mm) çapak genişliği minimum 

seviyede iken 2. Kanalın sonunda çapak genişliğinin arttığı görülmektedir. Çapak genişliğinin bu şekilde bir 

seyir izlemesinin altında yatan neden; takımın çevresel olduğu kadar eksenel olarak da aşınmasıdır. Eksenel 

aşınma kenar radüsünün azalmasına ve bu da çapak boyutunun azalmasına katkıda bulunmaktadır. Bu 

mekanizmanın detaylı açıklaması, yazarların daha önceki çalışmasında yer almaktadır [28]. 

3.3 Kanal Boyutlarındaki Değişim ve Takım Aşınması 

Mikro işlemede, kesici takımda meydana gelen aşınma ve talaşın takıma yapışması, iş parçası geometrisini 

doğrudan etkilemektedir. Özellikle abrasif aşınma mekanizması sonucu takım çapında meydana gelen azalma 

kanal geometrisinin de değişmesine neden olacaktır. Şekil 9 da dört kanalın sonunda (takımın iş parçasından 

çıktığı noktada) kanal genişliğinin (W) ve kanala ait kenar radüsünün (Rs) tespiti için elde edilen SEM 

görüntüleri verilmiştir. Şekil 10 da ise kesme işlemi sonrasında kesici takımda meydana gelen aşınmanın 

gösterildiği optik mikroskop resimleri verilmiştir. İlk kanal için ölçülen kanal genişliğinin takım çapından bir 

miktar büyük olduğu görülmektedir. Bunun nedeni; takımda var olan radyal sapmadır. Ayrıca kesici ağızlarda 

meydana gelen aşınmanın da aynı oranda olmaması diğer bir nedenidir. Artan kesme mesafesi ile birlikte kanal 

genişliğinin azaldığı ve bununla birlikte kanal kenar radüsünün de arttığı tespit edilmiştir. Abrasif aşınma 

sonucunda kesici takım çevresel olarak aşınmakla birlikte kenar radüsü de büyümektedir. Aslında çevresel 

aşınma sonucunda takım çapının küçülmesi ile kenar radüsünün büyümesi birbirini etkileyen iki geometrik 

değişimdir. Takım çapındaki azalma sonucunda kanal genişliği de azalmaktadır. Takım kenar radüsünün artması 

ise hem kanal radüsünün hem de çapak boyutlarının artmasına neden olmaktadır.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Maksimum çapak genişliğinin kesme uzunluğunca değişimi ve her kanala ait SEM görüntüleri 
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  Şekil 9. Kanal çıkış noktalarının SEM görüntüleri. Takım aşınmasının kanal geometrisi ve çapak boyutu 

üzerindeki etkisinin şematik ifadesi (Rs: Kanala ait kenar radüsü, W: Kanal genişliği) 

Şekil 9 da verilen kanal genişlikleri ile Şekil 10 da ki takım çapları birbiri ile kıyaslandığında, WD1 olduğunu 

söylemek mümkündür. Şekil 9 da kanal III ile kanal IV arasındaki Rs değerlerinde bir azalmanın olduğu 

görülmektedir. Bunun nedeni; kesici takımda meydana gelen eksenel aşınmadır. Eksenel aşınmanın bir sonucu 

olarak takım boyundaki abrasif aşınma kesici kenar radüsünün küçülmesine neden olmaktadır. Bu durum kesici 

takımda kenar ikizlemesine neden olmaktadır. Bu da hem kanal kenarlarında hem de takımın çıkış noktasında 

çapak boyutlarının artmasına neden olmaktadır. Bu durumun şematik bir ifadesi yine Şekil 9 da verilmiştir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. Takımın kullanılmadan önceki ve her kanal sonundaki aşınma miktarına ait optik fotoğraflar 

3.4 Yüzey Kalitesi 

Mikro işlemede takımda meydana gelen aşınma çok küçük boyutlarda da olsa hem yüzey kalitesini hem de 

çapak boyutunu etkilemektedir. Genellikle işlenen geometri/kanalın çok küçük olması nedeniyle ortalama bir Ra 

değeri dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Bu çalışmada optik bir profilometre kullanılarak kanal genişliği 

boyunca beş farklı noktadan ortalama yüzey pürüzlülüğü ölçümü yapılmıştır. Şekil 11 de hem kanal genişliği 

boyunca Ra değerlerinin değişimi hem de kesme mesafesiyle değişimi verilmiştir. Kanal genişliği boyunca Ra 

değerlerinin aynı olmadığını söylemek mümkün. Yazarların daha önceki bir çalışmasında da [29], Ti-6Al-4V 

alaşımı için benzer bir sonuç elde edilmiş olup, özellikle zıt yönlü frezeleme yönünde Ra değerlerinin daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Şekil 11 de de ilk üç kanal için elde edilen Ra değerleri zıt yönlü kesmede daha 

yüksektir. Buna karşın aynı yönlü frezeleme yönünde ilk üç kanal için Ra değerleri birbirine çok yakındır. 
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Özellikle 4.kanal da Ra değerleri önemli bir artış göstermekte ve maksimum Ra değeri de aynı yönlü frezeleme 

tarafında elde edilmiştir. Takımdaki aşınma, hem maksimum çapak genişliğinin meydana geldiği yönün, hem de 

maksimum yüzey pürüzlülüğünün meydana geldiği kesme yönünün değişmesine neden olmuştur. Şekil 12 de 

kanal giriş ve çıkışından alına SEM görüntüleri üç boyutlu yüzey topoğrafyaları verilmektedir. 

 

Şekil 11. Kanal genişliği boyunca ve kesme uzunluğuna bağlı olarak ortalama yüzey pürüzlülüğünün değişimi 

Şekil 12 den de görüldüğü üzere, ilk kanalın girişinde takım aşınması minimum düzeyde olması nedeniyle hem 

çapak oluşumu minimum seviyede hem de yüzey daha kaliteli. Kesme izleri net olarak görülebilmekle beraber 

yüzeye ait elde edilen ortalama Ra değeri olarak ölçülmüştür. Bununla birlikte, yüzeyde talaş yapışmanı 

minimum düzeyde olması da kesme işleminin sağlıklı gerçekleştiğinin bir göstergesidir. 1, 2 ve 3 nolu kanallar 

ile 4 nolu kanalar arasında önemli bir fark ise maksimum çapağın meydana geldiği kenarın yer değiştirmesidir. 

Diğer bir ayırt edici faktör ise yüzeyde meydana gelen talaş yapışmasıdır. Kesme uzunluğunun artmasıyla 

birlikte, talaş yapışması aynı yönlü kesme kenarında daha yoğun olarak gerçekleşmektedir. 
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Şekil 12. Her kanal için elde edilen 3 boyutlu yüzey topoğrafya örnekleri ve kanal genişliği boyunca derinlik 

değişimi 

4. TARTIŞMA 

Inconel 718 süper alaşımının mikro şartlarda işlenmesi sırasında takım çevresinde meydana gelen abrasif aşınma 

(çevresel aşınma) takım çapını ve kenar radüsünü doğrudan etkilemektedir. Çevresel aşınma, takım çapını azaltıp 

kenar radüsünün de artmasına neden olur. Çevresel aşınmanın yanı sıra takımda meydana gelen eksenel aşınma, 

kenar radüsünün küçülmesine kısmen de olsa katkı sağladığından elde edilen ortalama yüzey pürüzlülük 

değerleri değişkenlik göstermektedir. Bunun sonucunda artan kesme mesafesiyle Ra değeri kimi zaman artmakta 

kimi zaman azalmaktadır. Özellikle takım çapındaki azalmaya ve kesici geometrisinin bozulmaya başlaması ile 

birlikte kesme işleminin daha da zorlaştığını, artan kesme kuvvetlerinden anlamak çokta zor değildir. Kesme 

kuvvetlerinin artmasına zemin teşkil eden temel unsurlardan biri de çevresel aşınma ile kenar radüsünün 

büyümesidir. Artan kenar radüsü negatif talaş etkisi oluşturacağından, kesici takımın talaşa dalması zorlaşacaktır 

[21]. Bu durum, beraberinde kayma mekanizması yerine kazınma mekanizmasının baskın olduğu kesme 

işlemine yol açmaktadır. Ayrıca abrasif aşınma sonucunda kesici takımın her iki kesici ağzına verilen eksenel 

boşluk açısının (8°) azalması ile birlikte takım-işparçası temas yüzeyi artmaktadır. Artan temas yüzeyi de 

özellikle Fz kuvvetlerinin artmasına neden olmuştur.  

Çevresel aşınma sonucunda, takım çapındaki azalma kanal genişliğinin de değişmesine neden olmaktadır. İlk 

kanal sonunda meydana gelen aşınma, önemli boyutta olmadığından, ilk kanalın genişliği de takım çapına 

(1mm) yakındır. Fakat artan kesme mesafesi ile birlikte ölçülen takım çapı ile kanal genişliği oldukça benzerlik 

arz etmektedir. Kanala ait kenar radüsünün de kesme mesafesiyle birlikte arttığı, ama belirli bir kesme 

uzunluğundan sonra azaldığı gözlemlenmiştir. Bu da kesici takımın sadece çevresel değil aynı zamanda eksenel 

olarak ta aşınmaya zorlandığının bir göstergesidir [28]. Meydana gelen eksenel aşınma, bir anlamda hem eksenel 

boşluk açısının hem de kenar radüsünün azalmasına neden olmuştur. Kenar radüsündeki bu azalma, kanala ait 

kenar radüsünde de azalmaya neden olmuştur. Eğer 3. ve 4. kanallara ait SEM fotoğrafları beraber incelenecek 

olursa, kanal radüsündeki azalma net olarak görülecektir. Çevresel aşınmanın yanı sıra eksenel aşınmanın 

meydana geldiğini gösteren diğer bir sonuçta kanal derinliğinin değişken olmasıdır. Yapılan üç boyutlu 

profilometre analizlerinde kanal genişliği boyunca işlenen yüzeyin düz olmayıp, kavisli bir forma sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Bir anlamda kanalın orta kısmından kaldırılan talaş derinliğinin kenar kısımlarda kaldırılan talaş 

derinliğinden daha yüksek olduğu sonucu çıkmaktadır [29]. Bu da, kesici takımın ağız yapısının eksenel olarak 

dengeli aşınmadığını göstermektedir.    

4. kanal sonunda Ra değerinin yüksek olmasının altında takım çapında meydana gelen %12 azalma ile kenar 

radüsünde %78 lik artış yatmaktadır. Kesme işlemi sağlıklı gerçekleşmediğinden, diğer bir ifadeyle kazınma 

etkisi daha baskın olduğundan, işlenen kanal yüzeyinde önemli bir talaş yapışması da meydana gelmiştir. 

Özellikle aynı yönlü frezeleme kenarında sağlıklı bir kesmenin meydana gelmediğini net olarak söylemek 

mümkün. Takım bir önceki pasoda kesemediği talaşı bir sonraki pasoda da kesemediğinden kenara yığarak 

ilerlemiştir. Bu nedenle aynı yönlü kesme kenarında testere formunda bir talaş yığılması meydana gelmiştir. 

Yine artan kesme uzunluğuna bağlı olarak maksimum çapağın meydana geldiği kenarda değişmektedir. İlk üç 

kanalda maksimum çapak genişliği aynı yönlü kesme kenarında meydana gelirken, son kanalda zıt yönlü kesme 

kenarında çapak genişliği maksimumdur. Abrasif aşınma mekanizmasının etkisiyle, takım geometrisi ciddi 

şekilde bozulmuş olup, takımın hem talaşa girdiği hem de talaştan ayrıldığı bölgelerde kazınma ve talaş yığma 

gibi problemler meydana gelmiştir.                
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5. SONUÇ 

Mikro frezeleme sırasında takımda meydana gelen aşınmanın kanal geometrisi, yüzey kalitesi ve çapak oluşumu 

üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu çalışmada aşağıda sıralanan sonuçlar öne çıkmaktadır.   

 Takımda baskın olan aşınma mekanizması abrasiv aşınma olup, hem çevresel hem de eksenel meydana 

geldiğinden, takım geometrisinin değişmesine neden olmaktadır. Çevresel aşınma, takım çapının 

azalmasına neden olurken, eksenel aşınma kanal derinliğinin değişmesine neden olmaktadır. 

 Takımda meydana gelen aşınma takım geometrisinin (özellikle de kenar radüsünü) bozulmasına neden 

olduğundan, artan kesme uzunluğuna bağlı olarak ta kesme kuvvetleri artmaktadır.  

 Abrasiv aşınma sonucunda takıma ait eksenel ve radyal boşluk açıları sıfıra yaklaşırken, takımın kesme 

kabiliyeti de minimum seviyeye düşmektedir. Çünkü takımın boşluk açılarının değişmesine paralel 

olarak kenar radüsü de artmaktadır. Böylece kanal kenarlarında meydana gelen çapak genişliği 

artmaktadır.  

 Takım çapındaki küçülmeye ve kenar radüsündeki büyümeye bağlı olarak, kanal geometrisinin 

boyutları da değişmektedir. Artan kesme uzunluğu ile kanal genişliğinin azaldığı ve kanal kenar 

radüsünün de arttığı gözlemlenmiştir. Bu artışlar takımda meydana gelen aşınma ile benzer bir seyir 

izlemektedir.    

 Kanal genişliği boyunca ortalama yüzey pürüzlülük değerinin değiştiği saptanmış olup, özellikle 

takımın iş parçasını terk ettiği kesme yönü olan zıt yönlü frezelemede Ra değerlerinin daha yüksek 

olduğu gözlemlenmiştir.    
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PLASTİK ENJEKSİYON İLE İMAL EDİLEN KATKISIZ VE CAM 
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Özet 

Bu çalışmada, plastik enjeksiyon metodu ile imal edilen katkısız ve cam elyaf katkılı poliamid malzemelerinin 

mikro işlenebilirliği incelenmiştir. Bu polimerik malzemelerin mikro işlenebilirliğini değerlendirmede takım 

aşınması, kuvvetler ve çapak oluşumu dikkate alınmıştır. Deneyler farklı ilerleme değerlerinde yapılmıştır ve 

ilerlemenin çıktılar üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Diş başına ilerleme arttıkça kuvvetler ve çapak genişliğinin 

arttığı bulunmuştur. Katkısız poliamid polimerinin mikro frezelenmesinde cam elyaf katkılı poliamid 

kompozitine göre daha düşük takım aşınması, kuvvetler ve çapak genişliği ölçülmüştür. Sonuç olarak, katkısız 

poliamid polimerinin mikro işlenebilirliğinin cam elyaf katkılı poliamid kompozitine göre daha iyi olduğu 

bulunmuştur.       

Anahtar kelimeler: Mikro frezeleme, Poliamid, Takım aşınması, Kuvvet, Çapak oluşumu  

 

MICRO-MILLING OF UNREINFORCED AND GLASS-FIBER 

REINFORCED POLYAMIDE MATERIALS MANUFACTURED BY 

INJECTION MOLDING  

Abstract 

In this study, the micro-machinability of unreinforced and glass-fiber reinforced polyamide materials 

manufactured by plastic injection molding was investigated. Tool wear, forces and burr formation were taken 

into consideration to evaluate the micro-machinability of these polymeric materials. The experiments were 

conducted at various feed values and the effect of feed on output responses was determined. It was found that 

forces and burr width increased with increasing feed per tooth. Less tool wear, forces and burr width was 

measured during micro-milling of unreinforced polyamide polymer as compared to glass-fiber reinforced 

polyamide composite. As a result, the micro-machinability of unreinforced polyamide polymer was found to be 

better than glass-fiber reinforced polyamide composite.  

Keywords: Micro-milling, Polyamide, Tool wear, Force, Burr formation 

1. GİRİŞ  

Son yıllarda, polimerler ve polimer kompozitler iyi mekanik ve termal özellikleri nedeniyle imalat alanında 

önemli malzemeler haline gelmiştir [1]. Yüksek dayanım ve modül polimer kompozitlerin geleneksel 

malzemelere göre avantajlarından bazılarıdır [2]. Bu avantajları nedeniyle bu tür malzemeler uzay sanayi, 

elektrik-elektronik cihazlar, otomotiv ve havacılık sanayi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Poliamid (PA); tok, yüksek dayanımlı ve yarı kristalin bir mühendislik termoplastiğidir ve genellikle otomobil 

parçalarının imalatında kullanılmaktadır. PA polimerinin PA6, PA12 ve PA66 gibi tipleri vardır. Bunlar arasında 

PA6, 6 karbon atomlu molekül zincirine sahiptir. Genellikle PA6 polimerinin dayanımını arttırmak için bu 

polimere cam elyaf katılmaktadır [3].   

Polimerik malzemelerden imal edilen ürünler genellikle yaklaşık tam ölçülerinde üretilmesine rağmen, bazen 

ölçüsel gereksinimleri [4], tolerans ve montaj gereksinimlerini [5] karşılamak için fazla malzeme talaşlı imalat 

ile kaldırılır. Ayrıca, düşük üretim miktarları talep edildiğinde talaşlı imalat işlemi kalıplama işleminden daha 

ekonomik olabilmektedir. Polimerlerden üretilen mikro akışkan cihazlarında mikro işleme tekniği yaygın olarak 

kullanılmaktadır [6]. Bu nedenle polimerik malzemelerin talaşlı imalattaki performansının incelendiği çalışmalar 
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literatürde mevcuttur, fakat polimerik malzemelerin mikro frezelenmesi üzerine yapılan çalışmalar sınırlıdır. 

Literatürde karbon nanotüp katkısının ve diş başına ilerlemenin polistren polimerinin mikro frezelenebilirliği 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

Mikro frezelenebilirlik kesme kuvvetleri ölçülerek değerlendirilmiştir. Artan diş başına ilerlemenin ve karbon 

nanotüp katkısının kesme kuvvetlerinde artışa neden olduğu bulunmuştur [7]. Chen ve arkadaşları, polimetil 

metakrilat (PMMA) polimerinin mikro frezelenmesinde devir sayısının, ilerleme hızının, talaş derinliğinin ve 

kesme sıvısının yüzey kalitesi üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Bu araştırmacılar soğutucu olarak sıkıştırılmış 

havanın yağ ile soğutmadan daha iyi yüzey kalitesi verdiğini ifade etmişlerdir. PMMA polimerinin mikro 

frezelenmesinde yüzey kalitesini en çok etkileyen parametrenin talaş derinliği olduğu bulunmuştur, devir 

sayısının yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisinin ise önemsiz olduğu ifade edilmiştir [8]. Jiao ve Cheng, PMMA 

polimerinin mikro frezelenmesinde yüzey pürüzlülüğünü incelemişlerdir [9]. Criales ve arkadaşları PMMA 

polimerine mikro boyutlu kanalları açmak için lazer mikro işleme yöntemini kullanmışlardır [10]. Literatürde 

polikarbonat (PC) polimerinin mikro frezelenmesinde yüzey pürüzlülüğü incelenmiştir. Devir sayısının, ilerleme 

hızının ve talaş derinliğinin yüzey kalitesi üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Deneysel sonuçlardan PC polimerinin 

mikro frezelenmesinde yüzey pürüzlülüğünü etkileyen en önemli parametrenin devir sayısı, en az etkileyen 

parametrenin ise talaş derinliği olduğu bulunmuştur [11].      

Polimerik malzemelerin mühendislik malzemesi olarak talaşlı imalatta verimli olarak kullanılabilmesi için bu 

malzemelerin mikro işlenebilirlik performansının anlaşılması önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada PA6 ve cam 

elyaf katkılı PA6 polimerik malzemelerinin mikro frezelenmesi esnasında ilerleme değerinin takım aşınması, 

kuvvet ve çapak oluşumu üzerindeki etkisi incelenmiştir.      

2. DENEYSEL ÇALIŞMA  

Bu çalışmada, mikro frezeleme deneylerinde kullanılacak olan iş parçalarını imal etmede granül halindeki PA6 

ve cam elyaf katkılı PA6 polimerik malzemeleri kullanılmıştır. Katkısız PA6 (Akulon F223-D) ve %30 cam 

elyaf katkılı PA6 (Akulon K224-G6) malzemeleri DSM şirketinden temin edilmiştir. %30 cam elyaf katkılı PA6 

kompoziti bu çalışmada PA6-CE olarak isimlendirilmiştir. Bu çalışmada izlenen aşamalar aşağıda özetlenmiştir: 

- PA6 ve PA6-CE granüllerinin 80 °C’de 3,5 saat boyunca kurutulması, 

- Plastik enjeksiyon tezgahı (YIZUMI-UN90A2) ile polimerik granüllerden çekme test numunelerinin 

ISO 527 standardına [12] göre Tablo 1’de verilen enjeksiyon şartlarında üretimi, 

- Üretilen numunelerin çekme özelliklerinin Instron 5569 üniversal test cihazı ile belirlenmesi, 

- Çekme test numunelerinden mikro frezeleme deneylerinde kullanılmak üzere iş parçalarının 32 × 4 × 20 

mm boyutlarında dekupaj yardımı ile kesilmesi,  

- Mikro frezeleme deneylerinin farklı ilerleme değerlerinde yapılması ve işleme esnasında kuvvetlerin, 

işleme sonrası takım aşınmasının ve çapak oluşumunun ölçülmesi. 

 

Tablo 1. PA6 ve PA6-CE malzemelerinden çekme test numunelerinin enjeksiyon yöntemi ile üretiminde 

kullanılan şartlar [13]  

Enjeksiyon Şartları PA6 PA6-CE 

Eriyik sıcaklığı (°C) 255 270 

Enjeksiyon basıncı (bar) 80-85 80 

Enjeksiyon hızı (mm/s) 50-60 60 

Soğuma zamanı (s) 25 25 

Ütüleme basıncı (bar) 8 39 

Ütüleme zamanı (s) 0,7 2,2 

Kalıp sıcaklığı (°C) 80 80 
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Mikro frezeleme deneyleri maksimum 12000 dev/dak değerine ulaşabilen DECKEL MAHO DMU 60 P işleme 

merkezinde yapılmıştır. Devir sayısını yükseltebilmek için tezgah ana miline yüksek hız kafası adı verilen, 

maksimum 40000 dev/dak değerine çıkabilen bir ekipman (Pibomulti X9810) takılmıştır. Deneylerde kesici 

takım olarak 400 µm çapında, iki ağızlı düz parmak freze (Union Tool, LS 2004-050) tercih edilmiştir. Her bir 

deneyde yeni kesici takım kullanılmıştır. Deneyler esnasında mikro parmak frezelerin bağlama yüksekliği 

yaklaşık 13 mm olarak sabit alınmıştır. Deneylere başlamadan önce takım salgısı mikro parmak frezelerin şaft 

kısmından ölçülmüştür ve salgı değerlerinin 2 µm’den düşük olduğu bulunmuştur. Kullanılan iş parçalarının 

mekanik özellikleri Şekil 1’de sunulmuştur. Bütün mikro frezeleme testleri kuru işleme şartlarında yapılmıştır. 

Deneylerde kullanılan işleme şartları Tablo 2’de verilmiştir. Her bir kesici takım ile 32 mm uzunluğunda 1 adet 

kanal işlenmiştir. Deney kurulumu Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 1.  Enjeksiyon kalıplama ile üretilmiş PA6 ve PA6-CE malzemelerinin çekme test sonuçları 

Tablo 2. Mikro frezelemede kullanılan şartlar  

Deney No Malzeme Diş Başına İlerleme 

(µm/diş) 

Devir Sayısı 

(dev/dak) 

Talaş Derinliği 

(µm) 

1 

PA6 

1 

15000 200 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 

PA6-CE 

1 

7 2 

8 3 

9 4 

10 5 
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Bu çalışmada mikro frezeleme esnasında meydana gelen kuvvetler, işleme sonrası kesici takımda meydana gelen 

aşınmalar ve kanal üst yüzeyinde oluşan çapaklar ölçülmüştür. Mikro parmak frezelerdeki aşınmalar ve üst 

çapak genişliği taramalı elektron mikroskobu (SEM, Philips XL30) ile kuvvetler tabla tipi dinamometre (Kistler, 

9257B) kullanılarak değerlendirilmiştir. Takım aşınması olarak mikro parmak frezelerin serbest yüzeyi 

üzerindeki maksimum aşınma değeri ölçülmüştür. Bu çalışmada hem x hem de y yönündeki Fx ve Fy kuvvetleri 

dikkate alınmıştır. Kuvvet analizinde maksimum tepe-çukur (peak-to-valley) değeri hesaplanmıştır. Üst 

yüzeydeki çapakların SEM analizinden önce iş parçası ince film altın ile kaplanmıştır. Çapak boyutu olarak 

işlenen kanalların üst yüzeyindeki maksimum çapak genişliği ölçülmüştür.         

 

 

 

Şekil 2. Deney aşamaları 

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA  

3.1. Takım Aşınması 

PA6 polimerinin mikro frezelenmesi sonrasında mikro parmak frezelerin durumu SEM yardımı ile incelenmiştir 

ve SEM görüntüleri Şekil 3’te gösterilmiştir. PA6 polimerinin mikro frezelenmesinde kullanılan tüm mikro 

parmak frezelerde aşınma değerinin düşük olduğu gözlenmiştir. Ayrıca bu mikro parmak frezelerin kesici 

kenarında yuvarlanma da görülmemiştir. Bütün diş başına ilerleme değerlerinde mikro parmak frezelerde 

herhangi bir ciddi kırılma meydana gelmemiştir ve genel olarak kesici takımların durumunun iyi olduğu 

görülmüştür. Sadece diş başına ilerlemenin 1 µm/diş olduğu mikro parmak frezede kesici kenarda küçük bir 

kırılma gözlenmiştir. Bazı diş başına ilerlemelerde özellikle diş başına ilerlemenin 1 µm/diş olduğu mikro 

parmak frezede yapışma meydana gelmiştir. Fakat diş başına ilerleme ile yapışma arasında herhangi bir ilişki 

kurulamamıştır.      
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Deney 

No 

   

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

5 

   

Şekil 3. PA6 polimerinin mikro frezelenmesi sonrasında mikro parmak frezelerin SEM görüntüleri 

PA6-CE kompozitinin mikro frezelenmesi sonrasında mikro parmak frezelerin durumu SEM yardımı ile 

incelenmiştir ve SEM görüntüleri Şekil 4’te sunulmuştur. SEM görüntülerinden 6. deneyde kullanılan mikro 

parmak frezenin iki ağzının farklı aşınma değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Bu durumun nedeni takım 

salgısı nedeniyle kesici ağızlardan birinin diğerine göre daha fazla talaş yüküne maruz kalmasıdır. Bazı diş 

başına ilerlemelerde PA6 polimerinin mikro frezelenmesinde olduğu gibi mikro parmak frezede yapışma 

meydana gelmiştir. PA6-CE kompozitinin mikro frezelenmesinde kullanılan kesici takımlarda aşınma miktarının 

PA6 polimerinin mikro frezelenmesinde kullanılan kesici takımlardan daha fazla olduğu bulunmuştur. Cam 

elyafların abrasiv etkisinin bu sonuca neden olduğu ifade edilmiştir [14, 15]. 1 µm/diş ilerleme değerinde 

kullanılan mikro parmak frezede kırılma ve çatlaklar görülmüştür. Mikro frezeleme işleminde kesici kenarın 

tekrarlı yüke maruz kalması kırılmalara neden olmaktadır. Genellikle bütün ilerleme değerleri için mikro parmak 

frezelerde kesici kenarlarda yuvarlanma meydana gelmiştir. Polimerik malzemelere cam elyaf katkısının 

elyafların sürtünmesi nedeniyle kesici kenarlarda yuvarlanmalara sebep olduğu ifade edilmiştir [16].        
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7 

   

8 

   

9 

   

10 

   

Şekil 4.  PA6-CE kompozitinin mikro frezelenmesi sonrasında mikro parmak frezelerin SEM görüntüleri 

 

PA6 ve PA6-CE malzemelerinin mikro frezelenmesi sonrasında kesici takımlarda ölçülen maksimum aşınma 

değerleri diş başına ilerlemenin fonksiyonu olarak Şekil 5’de verilmiştir. En büyük aşınma değeri her iki 

malzeme için de diş başına ilerlemenin 1 µm/diş olduğu ilerlemede meydana gelmiştir. Diş başına ilerleme 2 

µm/diş değerine arttırıldığında aşınma düşmüştür ve bu değerden sonra artan diş başına ilerleme ile takım 

aşınması artmıştır. PA6 polimerinin mikro frezelenmesinde diş başına ilerleme 2 µm/diş değerinden 5 µm/diş 

değerine yükseltildiğinde takım aşınması 0,68 µm’den 3,54 µm’ye çıkmıştır. PA6-CE kompozitinin mikro 

frezelenmesinde diş başına ilerleme 2 µm/diş değerinden 5 µm/diş değerine arttırıldığında takım aşınması 2,00 

µm’den 4,67 µm’ye yükselmiştir. Tüm ilerleme değerlerinde PA6-CE kompozitinde kullanılan mikro parmak 

frezelerde daha yüksek aşınma değeri elde edilmiştir. Sonuç olarak, en düşük takım aşınması değeri PA6 

polimerinin 2 µm/diş değerinde mikro frezelenmesinde meydana gelmiştir. En yüksek takım aşınması değeri ise 

PA6-CE kompozitinin 1 µm/diş değerinde mikro frezelenmesi sonrasında elde edilmiştir.     
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Şekil 5.  PA6 ve PA6-CE malzemelerinin mikro frezelenmesi sonrasında mikro parmak frezelerde ölçülen 

maksimum aşınma değerleri  

3.2. Kesme Kuvvetleri 

PA6 ve PA6-CE malzemelerinin mikro frezelenmesi esnasında ölçülen kuvvet değerleri diş başına ilerlemenin 

fonksiyonu olarak Şekil 6’de sunulmuştur. Her iki malzemede diş başına ilerleme arttıkça hem Fx hem de Fy 

kuvveti yükselmiştir. PA6 polimerinin mikro frezelenmesi esnasında diş başına ilerleme değeri 1 µm/diş’den 5 

µm/diş’e yükseltildiğinde Fx kuvveti %166,67, Fy kuvveti %120,00 artmıştır. PA6-CE kompozitinin mikro 

frezelenmesinde diş başına ilerleme değeri 1 µm/diş’den 5 µm/diş’e arttırıldığında Fx kuvvetinde %242,73, Fy 

kuvvetinde %175,31 artış meydana gelmiştir. Diş başına ilerlemedeki artış ile kuvvet değerinde artış literatürde 

polistiren polimerinin mikro frezelenmesinde de bulunmuştur [7]. İlerleme değerinin artması iş parçası 

malzemesi ile kesici takım arasında temas alanın artmasına ve kaldırılan talaş hacminin artmasına neden 

olmaktadır. Kaldırılan talaş hacminin artması da kuvvetlerde artış ile sonuçlanmaktadır [17]. Tüm ilerleme 

değerlerinde PA6-CE kompozitinin mikro frezelenmesi esnasında PA6 polimerinin mikro frezelenmesine göre 

daha yüksek kuvvet değerleri ölçülmüştür. PA6 polimerinin mikro frezelenmesinde ölçülen Fx kuvvetleri diş 

başına ilerleme değerine bağlı olarak 0,84 – 2,24 N aralığında değişmiştir. PA6-CE kompozitinde ise Fx 

kuvvetlerinin 1,10 – 3,77 N aralığında değiştiği bulunmuştur. PA6 polimerinin mikro frezelenmesinde Fy 

kuvvetleri diş başına ilerleme değerine bağlı olarak 0,65 – 1,43 N aralığında ölçülmüştür. PA6-CE kompozitinin 

mikro frezelenmesinde ise Fy kuvvetleri 0,81 – 2,23 N aralığında elde edilmiştir. Bu durum PA6 polimerinin 

mikro işlenebilirliğinin PA6-CE kompozitine göre daha kolay olduğu ve PA6 polimerinin mikro frezelenmesi 

esnasında daha az enerjinin tüketildiği anlamına gelmektedir. PA6-CE kompozitinde PA6 polimerine göre daha 

yüksek kuvvet ölçülmesinin sebebi mikro frezeleme işlemi esnasında cam elyafların kırılmasına atfedilebilir. 

Ayrıca, cam elyaf katkılı polimer kompozitlerin işlenmesinde cam elyafların mikro parmak frezenin önünde 

eğilmesi de yüksek kuvvete neden olabilir.        
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(b) 

 Şekil 6.  PA6 ve PA6-CE malzemelerinin mikro frezelenmesi esnasında ölçülen maksimum a) Fx, b) Fy 

değerleri  

3.3. Çapak Oluşumu 

PA6 ve PA6-CE polimerik malzemelerinin mikro frezelenmesi sonrasında işlenen kanalların durumu SEM 

yardımı ile incelenmiştir. Bu çalışmada işlenen kanalların üst yüzeyindeki maksimum çapak genişliği 

ölçülmüştür. Bilindiği gibi kanal işlemede kanalın bir tarafı aynı yönlü diğer tarafı zıt yönlü kesme olmaktadır. 

Bu çalışmada aynı ve zıt yönlü kesme tarafındaki çapak genişlikleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Maksimum 

çapak genişliği ölçüm sonuçları diş başına ilerlemenin fonksiyonu olarak Şekil 7’de gösterilmiştir. Her iki 

malzemede de zıt yönlü işleme tarafında aynı yönlü işleme tarafına göre daha düşük çapak genişliği ölçülmüştür. 

Mikro kanal frezelemede aynı yönlü işleme tarafındaki çapak boyutunun zıt yönlü işleme tarafındaki çapak 

boyutundan daha büyük olduğu diğer çalışmalarda da ifade edilmiştir [18-20]. Diş başına ilerleme arttıkça üst 

çapak genişliğinde artış meydana gelmiştir. Diş başına ilerleme arttığı zaman artan talaş kaldırma hacmi 

nedeniyle talaşlar işleme bölgesinden sürekli olarak uzaklaştırılamadığı için çapak boyutu artmıştır [21]. Bütün 

ilerleme değerlerinde PA6-CE kompozitinde PA6 polimerine göre daha fazla çapak genişliği ölçülmüştür. Sonuç 

olarak en düşük üst çapak genişliği PA6 polimerinin 1 µm/diş ilerleme değeri ile mikro frezelenmesinde elde 

edilmiştir.    
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Şekil 7.  PA6 ve PA6-CE malzemelerinin mikro frezelenmesi sonrasında ölçülen maksimum üst çapak genişliği 

değerleri 

4. SONUÇLAR 

Bu deneysel çalışmada, plastik enjeksiyon yöntemi ile imal edilen katkısız ve cam elyaf katkılı PA6 polimerik 

malzemelerinin mikro işlenebilirliği incelenmiştir. Mikro işlenebilirliği değerlendirmede takım aşınması, 

kuvvetler ve çapak oluşumu dikkate alınmıştır. Deneyler farklı diş başına ilerleme değerlerinde yapılmıştır ve diş 

başına ilerlemenin takım aşınması, kuvvetler ve çapak genişliği üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Deneysel 

çalışmalar sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.  

PA6 polimerinin mikro frezelenmesi sonrasında mikro parmak frezelerde herhangi bir kırılma meydana 

gelmemiştir, genel olarak kesici takımların durumunun iyi olduğu görülmüştür. Bazı kesici takımlarda yapışma 

olduğu gözlenmiştir. PA6-CE kompozitinin mikro frezelenmesi sonrasında ise, kesici takımlarda yapışma ve 

kesici kenar yuvarlanması meydana gelmiştir. Ayrıca, 1 µm/diş ilerleme değerinde kullanılan mikro parmak 

frezede kırılma ve çatlaklar görülmüştür. Bütün ilerleme değerlerinde PA6-CE kompozitinin mikro 

frezelenmesinde kullanılan kesici takımlarda aşınma miktarının PA6 polimerinin mikro frezelenmesinde 

kullanılan kesici takımlardan daha fazla olduğu bulunmuştur. En yüksek aşınma değeri her iki malzeme için de 

diş başına ilerlemenin 1 µm/diş olduğu ilerlemede elde edilmiştir. Diş başına ilerleme 2 µm/diş değerine 

arttırıldığında ise aşınma miktarı düşmüştür ve bu değerden sonra artan diş başına ilerleme ile takım aşınması 

artmıştır.  

PA6 ve PA6-CE malzemelerinin mikro frezelenmesi esnasında diş başına ilerleme arttıkça hem Fx hem de Fy 

kuvvetinin arttığı bulunmuştur. Tüm ilerleme değerlerinde PA6-CE kompozitinin mikro frezelenmesi esnasında 

PA6 polimerinin mikro frezelenmesine göre daha yüksek Fx ve Fy değerleri ölçülmüştür. Bu sonuç PA6 

polimerinin mikro işlenebilirliğinin PA6-CE kompozitine göre daha kolay olduğu ve PA6 polimerinin mikro 

frezelenmesi esnasında daha az enerjinin tüketildiği anlamına gelmektedir.  

PA6 ve PA6-CE polimerik malzemelerinin mikro frezelenmesi sonrasında işlenen kanalların zıt yönlü işleme 

tarafında aynı yönlü işleme tarafına göre daha düşük çapak genişliği ölçülmüştür. Diş başına ilerleme 

değerindeki artış ile üst çapak genişliğinde artma olmuştur. Bütün ilerleme değerlerinde PA6-CE kompozitinde 

PA6 polimerine göre daha büyük çapak genişliği meydana gelmiştir.  

 

Sonuç olarak, takım aşınması, kuvvet ve çapak oluşumu açısından katkısız PA6 polimerinin mikro 

işlenebilirliğinin cam elyaf katkılı PA6 kompozitine göre daha iyi olduğu bulunmuştur. 
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Abstract 

This study provides an experimental study focusing on understanding the effectiveness of cryogenic cooling in 

cutting process of hardened steel under various cutting parameters. Liquid nitrogen and carbon dioxide are used 

in the machining performance experiments of hardened steel as cryogenic coolants. Turning process is carried 

out to test the role of cryogenic coolants for improving the machining performance of selected work material. A 

constant cutting speed and two different depth of cut were selected as cutting parameters. To measure machining 

performance resultant forces and frictional condition, progression of tool wear, cutting temperature, and chip 

breakability were considered and obtained results were also compared with the results obtained from dry 

machining. This study reveals that the effectiveness of cryogenic coolant to improve machining peformance of 

this material also depends on the cutting parameters, namely depth of cut.  

 

Keywords: Cryogenic machining, machining performance, hardened steels 

1. INTRODUCTION  

Metal cutting is one of the most important methods of removing unwanted material in the production of 

mechanical components [1]. Since many of the materials used in machining have high mechanical strength with 

stronger resistance to deformation, manufacturing of products from such materials with the desired dimensional 

and functional quality and performance pose a significant challenge. To control processes, cutting forces, tool 

wear, the surface quality of work material, and dimensional accuracy of work materials are the main factors that 

have been focused by machining community [2]. To control these, there are various ways need to be taken into 

account. While machining parameters such as cutting speeds, feed rates and depth of cut can be optimized to 

obtain desired output, but these also to some extent depends on the work material is begin machined. In 

machining process of difficult-to-machine material, it is not always possible to change cutting parameters due to 

other constrains [3]. One of the preferred way is to use lubrication and cooling in machining process such 

materials. 

The modern application of oil and water-based cutting fluids became common in the early 20th century in 

machining of steel alloys [4]. Cutting fluids lubricate the cutting zone to control abrasion and can improve heat 

dissipation from the cutting zone and therefore reduce the thermal and chemical wear mechanisms whilst 

improving part quality [4-6]. On the other hand, recent studies have pointed out that exposure to cutting fluids is 

related to the later development of various types of cancers, dermatitis and respiratory diseases [7, 8]. Previous 

researches showed that the costs related to cutting fluids ranged from 7 to 17 % of the total machining costs for 

the companies [9]. With the increase of production costs and demands for environment protection, a new method 

of cooling and lubrication is urgently required to replace the conventional cutting fluids [10]. 

The term ‘‘cryogenic machining’’ was first used by Uehara and Kumagai in 1968 [11]. In machining operations, 

liquid gases such as nitrogen, carbon dioxide and helium are used as alternative coolants to traditional oil and 

water-based coolants/lubricants [4]. Cryogenic machining furthermore aids in altering material properties of 

cutting tool and workpiece material as well as dissipation of the heat generated at the cutting zone [12, 13]. 

Besides, by bring down the temperature of cutting region to the cryogenic temperature, it is possible to alter 

process and product. Many studies illustrated that cryogenic cooling helps to increase tool performance by 

reducing generated heat in the cutting region [14]. Frictional conditions within cutting region is also effected 

from low temperature, and thus generated cutting forces shows considerable difference as compared to other 

machining conditions [15]. 

 

Liquefied nitrogen has a temperature of T = -196 5 °C and can be stored at air pressure in insulated tanks. [16] 

For this reasons liquid Nitrogen is more suitable for cooling with very low temperatures. However, this 
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behaviour causes specific problems for the application as an effective coolant. All supply lines and machine 

elements as well as the cooling channels of the tool have to be insulated to avoid hazards and decreased cooling 

capacity.[17] Carbon dioxide can be stored in pressurized tanks at pressure of 57 bar in liquid form at around 

20℃ and for process cooling it is supplied via pressure-resistant pipes into the cutting tool [17] When the carbon 

dioxide expands at the exit of the cooling channels of the tool, the pressure drops and a phase transformation 

occurs from liquid carbon dioxide to a mixture of gaseous and solid carbon dioxide, or called carbon dioxide 

snow [17] A cooling effect and temperatures as low as -78.5 °C can be reached due to this phase transformation 

and the Joule-Thomson effect [16]. 

 

Although liquid nitrogen is much commonly used as cryogenic cooling in machining community and its 

performance has been measured by using in machining process of various materials  such as NiTi shape memory 

alloys, Inconel 718, Ti-6Al-4V, steels, etc [2], the studies related to carbon dioxide in machining community is 

much limited.  Particularly the studies related to the effect of carbon dioxide on machining performance of 

hardened steel are very limited. Gharibi et al.[18] investigated the role of carbon dioxide on tool wear in 

machining AISI 4140 steel and reported that carbon dioxide does not show the desired performance to increase 

cutting tool’s wear resistance compared to liquid nitrogen.  

This study provides much comprehensive work to compare the machining performance of liquid nitrogen and 

carbon dioxide coolants in machining process of hardened steels by examining tool wear progression under two 

different cutting speed and two different depth of cut. Besides, progression of tool wear-induced cutting forces, 

frictional conditions, cutting temperature were also investigated.  

 

2. EXPERIMENTAL DETAIL  

In this study, the cutting experiments were conducted on a Doosan CNC turning center with maximum 4500 rpm 

spindle speed that could riches high cutting speeds. CNMG 120408 cutting tools was used in all machining 

experiments. PTJNL2525M16JET tool holder was used. Rake angle, α, is -6 degree.  AISI 4140 steel was used 

as work material. It was received as round bar of 50 mm diameter and 80 mm long cold rolled bars. Its hardness 

was 25 HRC. The material was heat treated. After heat treatment, its hardness was measured as 42 HRC. During 

machining trials, the feed rate, f, was kept constant at 0.15 mm/rev. Cutting speed, V, was also kept constant as 

90 m/min.  Two different depth of cut,ap, 0.8 and 1.6 mm were used. The cutting parameters presented in Table 

1. Tool wear was monitored by using digital optical microscopy. Progression of tool wear was monitored as a 

function of cutting distance. In each 50 mm cutting length, the experiment was interrupted and tool wear 

including flank wear and nose wear was measured. Cutting temperature was measured by using Optris PI 400 

infrared camera by using 0.6 emissivity and cutting forces were measured with KISTLER 2129AA 

dynamometer.  

 

Table 1. Cutting parameters and cooling conditions 

Cutting strategy Cryogenic cooling LN2  15 Bar 

Cryogenic cooling CO2 54 Bar 

Cutting speed, Vc (m/min) 90   

Depth of cut, ap (mm) 0.8, 1.6 

Feed rate, f (mm/dev) 0.15 

 

 This machine was equipped with the different cooling and lubrication systems.Machining experiments were 

conducted under dry machining without any coolant/lubricant, cryogenic machining by delivering liquid nitrogen 

and carbon dioxide through tool holder. The implementation of liquid nitrogen and carbon dioxide during 

machining process is shown in Figure 1. Liquid nitrogen was delivered to cutting region with 15 Bar pressure. 

The pressure of carbon dioxide was 54 Bar.  
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Figure 1. Experimental setup a) applying liquid nitrogen from rake and flank face, b) applying carbon dioxide 

from rake and flank face. 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS  

Investigating the progression of tool wear is important to understand the role of cooling and lubrication. In this 

section, progression of tool wear under two different depth of cut resulting from carbon dioxide and liquid 

nitrogen is presented and the obtained results were compared with the results of dry machining. Figure 2 shows 

maximum flank wear obtained from carbon dioxide, liquid nitrogen and dry machining. At the first 100 mm 

cutting length, the measured wear length on the flank face of cutting tools used in dry machining is 

approximately 200 µm and in carbon dioxide-assisted machining is approximately 290 µm. Liquid nitrogen-

assisted cryogenic machining is in between these. During the test (cutting 500 mm long) carbon dioxide-assisted 

cryogenic machining always leads the largest flank wear among all three conditions. After 500 mm cutting 

length, tool wear on the flank face of cutting tool used during carbon dioxide-assisted cryogenic machining 

reaches approximately 790 µm. When cutting length is increased, the performance of liquid nitrogen-assisted 

cryogenic machining in terms of reducing tool wear increases. But it does not show better performance than dry 

machining. Similar trend between dry and liquid nitrogen-assisted cryogenic machining is observed as seen in 

Figure 2.  

 

 

Figure 2. Progressive flank wear under various machining conditions. (ap=1.6 mm) 

Images of tool flank wear progression are presented in Figure 3. As seen in Figure, in liquid nitrogen-assisted 

machining process, built-up-edge occurs. Besides, after 200 mm cutting length, chip hammering on the main 

cutting side of cutting tool takes place. This is mainly due to the unbroken chips is generated during liquid 

nitrogen-assisted cryogenic machining. This chip hits on the main cutting edge side of cutting tool and 

eventually breaks the side of cutting tool. Progression of nose wear under three different conditions at 1.6 mm 
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depth of cut is presented in Figure 4. Progression of nose wear under dry and liquid nitrogen-assisted machining 

process shows similar trend over 500 mm cutting length but it is an obvious that liquid nitrogen-assisted 

machining process generates much smaller nose wear over the machining length as compared to dry machining 

process.  

 

 

Figure 3. Images of progressive flank wear under various machining conditions. (ap=1.6 mm) 

Carbon dioxide-assisted machining process does not show consistent wear progression on the nose of cutting 

tool. It is much lower than dry machining until 300 mm cutting length, but after that it suddenly increases and 

when cutting tests is completed, the largest nose wear among all three conditions takes place resulting from 

carbon dioxide-assisted cryogenic machining.  

These experimental studies show that at relatively larger depth of cut (1.6 mm) that is double of nose radius of 

cutting inserts, cryogenic machining including utilizing carbon dioxide-assisted and liquid nitrogen-assisted 

coolants does not make substantial improvements in machining process of hardened steel. Of course, this is an 

important point because delivered coolant drops temperature seriously but tool performance does not change. 

Even under carbon dioxide-assisted machining, tool wear much larger than that observed in dry machining. 

There can be two reason of obtaining such results. One can be reaction between carbon dioxide and cutting tool 

and the second reason can be not properly 
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Figure 1: Images of progressive flank wear under various machining conditions ap=1.6mm. 

 



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

181 

 
 

penetration of cryogenic coolants in between cutting tool and chips, in other words tool-chip interface, and 

consequently no lubrication effects occur during cutting.  Using same cutting conditions ( dry, carbon dioxide-

assisted machining and liquid nitrogen-assisted machining) and reducing depth of cut might be helpful to 

understand if cryogenic coolants can be more effective to reduce tool wear. Indeed cryogenic machining is also 

noted as an approach to modify surface integrity of machined components [2]. At this point, cryogenic cooling is 

generally recommended to be used during finish cutting process.  

 

 

Figure 4. Progressive nose wear under various machining conditions. (ap=1.6 mm) 

To examine effectiveness of cryogenic coolants (liquid nitrogen and carbon dioxide) considering reducing 

progression of tool wear, at finish cutting operations 0.8 mm depth of cut is selected. Progressive notch wear in 

carbon dioxide-assisted, liquid nitrogen-assisted, and dry machining is presented in Figure 5. The difference 

between these three conditions in terms of progression of notch wear until 200 mm cutting length is not obvious. 

At 200 mm cutting length, notch wear resulting from carbon dioxide-assisted machining process is close to 330 

µm. Notch wear recorded in dry and liquid nitrogen-assisted cryogenic machining at 200 mm cutting length is 

approximately 290 µm. After 200 mm cutting length, the difference in between these three conditions is much 

obvious. Dry machining generates the largest notch wear after 500 mm cutting length as approximately 820 µm, 

followed by carbon dioxide-assisted cryogenic machining as approximately 690 µm. The lowest progression of 

notch wear is observed in liquid nitrogen-assisted cryogenic machining as 490 µm after 500 mm cutting length. 

At lower depth of cut, liquid nitrogen-assisted cryogenic machining makes substantial contribution to reduce 

progression of notch wear. Indeed, as depth of cut is same as nose radius of cutting tool, in such case, notch wear 

is one of the important criteria to determine tool life. Thus, liquid nitrogen-assisted cryogenic machining helps to 

increase tool life. The interesting result is obtained with carbon dioxide-assisted cryogenic machining in this part 

of the study. As presented in previous figures (Figure 2), and previously presented studies [18], carbon dioxide-

assisted cryogenic machining almost always leads to the largest wear on the flank side of cutting tool at larger 

depth of cut, namely larger than tool nose radius.  

100

150

200

250

300

350

400

0 100 200 300 400 500 600

N
o

se
 w

ea
r,

 V
B

C
(µ

m
)

Cutting Distance (mm)

Dry

CO2

LN2



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

182 

 
 

 

Figure 5. Progressive notch wear under various machining conditions. (ap=0.8 mm) 

 

Figure 6. Images of progressive notch wear under various machining conditions. (ap=0.8 mm) 
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Figure3: Images of progressive flank wear under various machining conditions ap=0.8mm. 
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But this study also shows that the efficiency of carbon dioxide-assisted cryogenic machining also depends on the 

selected cutting parameters, particularly depth of cut as it directly influences coolant’s penetrability in between 

cutting tool to chip and overall contact region between work material to cutting tool. Figure 6 shows 

corresponding images of presented results in Figure 5. In dry machining notch wear’s sudden increases at 400 

mm cutting length can be apparently seen. Besides, in dry machining nose geometry of cutting tool substantially 

changes due to the aggressive wear occur at nose at 500 mm cutting length. Same as 1.6 mm depth of cut, built-

up-edge takes place in liquid nitrogen-assisted cryogenic machining from the beginning of cutting process to the 

end of cutting process. Figure 7 shows nose wear progression resulting from dry, carbon dioxide-assisted 

machining, and liquid nitrogen- assisted machining process at 0.8 mm depth of cut. First 300 mm nose wears 

seems close to each other. But after 300 mm cutting length nose wear in dry machining shows sudden increases, 

as also shown images in Figure 8. This sudden and rapid increase should be due to the temperature rise in nose 

region that accelerates wear substantially. After 500 mm cutting length, the measured wear length on the nose is 

980 µm that is of course shows that cutting tool has already reached end of its life. Besides, Figure 8 shows that 

in dry machining, notch wear is also severe on the minor cutting side of cutting tool. But this is not observed in 

either in carbon dioxide-assisted cryogenic machining or liquid nitrogen-assisted cryogenic machining.  Carbon 

dioxide-assisted and liquid nitrogen-assisted cryogenic machining shows much better performance and after 500 

mm cutting length, carbon dioxide-assisted cryogenic machining leads approximately 400  µm wear while liquid 

nitrogen-assisted cryogenic machining results in approximately 330 µm that is the least wear rate among all three 

conditions as shown in Figure 7.  

 

 

 

Figure 7. Progressive nose wear under various machining conditions. (ap= 0.8 mm) 
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Figure 8. Images of progressive nose wear under various machining conditions. (ap= 0.8 mm) 

It should be also noted that carbon dioxide-assisted cryogenic machining shows much lower wear as compared 

to dry machining at 0.8 mm depth of cut machining test. Compared to larger depth of cut tests, it is obvious that 

carbon dioxide-assisted cryogenic machining shows much better performance when selecting lower depth of cut. 

When crater wear occurred in these conditions in ether 0.8 mm depth of cut or 1.6 mm depth of cut, not 

substantial difference in between various cooling and dry conditions are observed considering the crater area. 

Observed crater area is approximately 1.5 mm
2
 in 1.6 mm depth of cut and approximately 1 mm

2 
in 0.8 mm 

depth of cut. The images of crater wear under these conditions are shown in Figure 9. 

Figure 10 shows scanning electron microscopy (SEM) images of cutting tools used in dry, carbon dioxide-

assisted machining, and liquid nitrogen-assisted machining processes. Considering mechanism of wear, there is a 

difference in between different conditions. It is an obvious that abrasive wear mechanism dominates the 

progression of wear in carbon dioxide-assisted machining and liquid nitrogen -assisted machining. Groove marks 

on the flank face of cutting tools in these two conditions are evidence supporting the idea of abrasive wear 

mechanism occurs. On the other hand, in dry machining adhesion seems to be played role on the progression of 

wear but abrasion is also observed. Wear debris can be clearly seen on the flank face of cutting tool used in dry 

machining, as shown in Figure 10.    
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Figure 9. Images of crater wear of cutting tool under various machining conditions. 
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Figure 10. SEM images of cutting tool used in different conditions at 0.8 mm depth of cut 
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One of the main issue in machining process of this work material, AISI 4140 steel is generated continuous and 

long chips. Although cutting inserts with cheap breaker geomerty is used, this difficulty could not resolved. 

Breaking chips when it reaches reasonable length during cutting process is needed to control machining process ; 

otherwise, it tangles around work materials and cutting tool and leads occuring some issue such as scratches 

work material, breaking cutting tools etc. In this study the generated chips resulting from dry machining, carbon 

dioxide-assisted machining, liquid nitrogen-assisted machining at two different depth of cut are presented in 

Figure 11. There is a large difference between chips produced from each conditions. While dry machining leads 

to generating continuous, deformed and very long chips, liquid nitrogen-assisted cryogenic machining generates 

continuous and long helix chips. However most interesting result is that generated chips with carbon dioxide-

assisted cryogenic machining. It is much smaller chips as compared to chips generated from liquid nitrogen-

assisted cryogenic machining. The effects of depth of cut on chip breakability is not obvious in dry machining 

and liquid nitrogen-assisted cryogenic machining, while in carbon dioxide-assisted cryogenic machining, lower 

depth of cut generates smaller chips.   

 

Figure 11. Images of generated chips under dry, carbon dioxide (CO2) and liquid nitrogen (LN2)-assisted 

machining conditions.  

 

Temperature during machining process needs to be measured to understand progression of wear in machining 

process. This is an important if the cutting temperature can reach or close to the softening temperature of cutting 

tool or loosing hardness of it. In such cases, progression of wear is expected to accelerate and in short time 

cutting tool can reach the end of its life. Of course, in turning process, it is really difficult to measure maximum 

temperature occurs in between cutting tool and chip due to the experimental setup. Thus instead of trying to 

measure maximum temperature in between cutting tool to newly generated chip, the maximum temperature 

occurs in cutting region from the top of the newly generated tool is measured. The image of measurement is 

shown in Figure 12. The recorded maximum temperature at 1.6 mm depth of cut in dry machining is 

approximately 870 °C, 400 °C, and 300 °C in dry, carbon dioxide-assisted cryogenic machining and liquid 

nitrogen-assisted cryogenic machining, respectively ( Figure 13).  

 

 

3.2. Generated Chips   

3.3. Cutting Temperature 
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Figure 12. Images of measured maximum temperature. 

These temperature values indicate that there is a considerable difference in between dry and cryogenic coolant-

assisted machining processes. In this set of experiment, carbide inserts were used. While cryogenic coolant-

assisted machining does not generate temperature that is close to softening temperature of carbide insert. For 

instance, the hardness of carbide cutting tool decreases more than 50 % at around 800 °C, compared with the 

hardness of carbide tool at the room temperature [19]. Considering this point, it seems that in dry machining, 

raised temperature play dominant role on progression of tool wear as compared to cryogenic coolant-assisted 

machining processes. At low depth of cut, namely 0.8 mm depth of cut, the recorded maximum temperature is 

approximately 625 °C in dry machining, 315 °C in carbon dioxide-assisted machining, and 220 °C in liquid 

nitrogen-assisted machining process.  

 

 

Figure 13. Measured maximum temperature in different conditions at two different depth of cut  

The highest temperature also causes cutting tool to be soften in dry machining at lower depth of cut due to the 

fact that at lower depth of cut, temperature’s effect is in much localized region that leads to accelerated wear as 
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well. Considering the temperature, the difference in between carbon dioxide-assisted machining and liquid 

nitrogen-assisted machining is reasonable but as both in much lower than softening temperature of cutting tool, 

they may not be as effective as dry machining is.  

 

Cutting force is one of the most important element to determine machining performance of the work material. It 

is also good indicator for power consumption during machining process. Force has three components, radial 

force (Fx), main force (Fy) and feed force (Fz), and resulting force were calculated utilizing these three 

components.  

 

Fr =  √𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2 + 𝐹𝑧
2                                                                                                                                       (1) 

 

Figure 14 shows the variation in resulting force in dry machining, liquid nitrogen-assisted and carbon dioxide-

assisted cryogenic machining as a function of cutting distance. It is an obvious that resulting force in cryogenic 

machining over the machining length is lower than that obtained from carbon dioxide-assisted cryogenic 

machining and dry machining. Force in dry and carbon dioxide-assisted machining is close to each other except 

one case. The important conclusion from force measurement is that as tool wear increases forces are increases. 

While at 100 mm cutting length, resulting force is approximately 600 N, when cutting length reaches 500 mm, 

the lowest resulting force in liquid nitrogen-assisted cryogenic machining is approximately 840 N, force in 

carbon dioxide-assisted cryogenic machining is approximately 970 N.    

 

 

  

Figure 14. Resulting forces in dry, carbon dioxide-assisted, and liquid nitrogen-assisted cryogenic machining. 

(ap=0.8 mm) 

 

When the depth of cut was increased from 0.8 mm to 1.6 mm (Figure 15), the resultant force shows similar trend 

with the lower depth of cut. The lowest resultant force generated in liquid nitrogen-assisted cryogenic machining 

and carbon dioxide-assisted cryogenic machining and dry are close to each other. While in all three conditions, 

resultant force increases with increasing cutting distance until 300 mm, then in dry machining and liquid 

nitrogen-assisted machining, forces show decreased trend as cutting distance continue to increase. The most 

remarkable decrease is shown in dry machining. While resultant force is 1340 N at 400 mm cutting distance, it is 

approximately1120 N at 500 mm cutting distance. This decrease is related to the increased temperature and thus 

softening work material, and consequently less force requirement to cut the workpiece. Besides, the rake angle of 

cutting inserts changes as crater wear increases, thus generated resulting force reduces.  
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Figure 15. Resulting forces in dry, carbon dioxide-assisted, and liquid nitrogen-assisted cryogenic machining. 

(ap=1.6 mm) 

 The measured main cutting force (Fc) and feed force (Ff) are transformed to normal force and friction force on 

the cutting tool rake face, denoted as F and N respectively [1].  

 

F = Fc sinα + Ff cosα                                                                                                                                              (2) 

N=Fc cosα+Fsinα                                                                                                                                                   (3) 

 

Thus, the coefficient of friction on the rake face of cutting tool was calculated from [1]: 

µ=F/N                                                                                                                                                                     (4) 

 

The calculated friction coefficient resulting from three different cutting conditions over the cutting distance is 

presented in Figure 14. It is evident that as the cutting distance increases, friction coefficient increases in all 

three conditions. Until 300 mm cutting length, friction coefficient values does not show rapid increase in all 

three conditions, but after that while steady state increases is observed in cryogenic coolant-assisted machining, 

rapid increase can be seen in dry machining. Considering first 300 mm cutting, it is an obvious that liquid 

nitrogen-assisted machining generates lower friction that might indicates that in addition to cooling effect, liquid 

nitrogen also has lubrication effect to some extent.   

 

 
 

Figure 16. Friction coefficient in dry, carbon dioxide-assisted, and liquid nitrogen-assisted cryogenic machining. 

(ap=1.6 mm) 
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4. CONCLUSIONS 

This sudy presents the effects of cryogenic coolants (liquid nitrogen and carbon dioxide) on progressive tool 

wear, resultant forces, cutting temperature, frictional condition were investigated considering two different depth 

of cut. The obtained results were compared with the results obtained from dry machining. To the best knowledge 

of authors, this study is the first sytematic work presenting the role of depth of cut to improve effectiveness of 

cryogenic coolants, in particularly carbon dioxide-assisted machining process in the literature. 

Following conclusion can be drawn from this study : 

 

 At lower depth of cut, carbon dioxide-assisted machining is much effective to improve machining 

performance as compared to larger depth of cut (larger than nose radius). 

 Carbon dioxide-assisted cryogenic coolant generates much smaller chips. Its good performance does not 

depend on depth of cut.  

 Liquid nitrogen-assisted cryogenic cooling shows much better performance in comparision of carbon 

dioxide-assisted cryogenic machining considering reduction of progressive tool wear, force 

components, and friction coefficient. 

 In cryogenic coolants-asisted machining processes, abrasive wear play dominant role. 

 Cryogenic coolants-assisted machining processes reduces cutting temperature substantially as compared 

to dry machining. 
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KURŞUNSUZ PİRİNÇ MALZEMELERİN TALAŞLI İMALAT 

PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI 

Emre Taşcıoğlu
a
, Yusuf Kaynak

b* 

a
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE, 

emre_tascioglu@hotmail.com 
b
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE, 

yusuf.kaynak@marmara.edu.tr 

Özet 

Bu deneysel çalışmada kurşunsuz pirinç malzemelerin talaşlı imalat süreçleri araştırılmıştır. Kurşunsuz pirinç 

malzemelerin talaşlı imalat performanslarını iyileştirmek için kriyojenik soğutma, yüksek basınçlı soğutma ve 

kesme sıvısı ile işleme yöntemleri kullanılmıştır. Kriyojenik soğutma, kesme sıvısı ve yüksek basınçlı soğutma 

sonucunda elde edilen deneysel bulgular kuru kesmede elde edilen deneysel bulgular ile karşılaştırılmıştır. Farklı 

ilerleme oranlarının kullanıldığı bu çalışmada, talaş kırılabilirliği, kesme kuvvetleri, kesme sıcaklığı ve işlenen 

parçaların yüzey kaliteleri talaşlı imalat performansı kapsamında değerlendirilmiştir. Yapılan deneysel çalışma 

sonucunda, kesici takım talaş kırıcısının ve farklı soğutma yöntemlerinin kurşunsuz pirinç malzemenin talaşlı 

imalat performansının iyileştirilmesine olumlu katkı sağladığı gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Kurşunsuz pirinç, Talaşlı imalat performansı, Soğutucu ve kesme sıvıları, Talaş 

kırılabilirliği 

 

INVESTIGATION OF MACHINING PERORMANCE OF LEAD-FREE 

BRASS MATERIAL 

Abstract 

In this experimental study, machining performance of lead-free brass investigated. To improve the machining 

performance of lead free materials, cryogenic coolant, flood coolant, and high pressure coolant were utilized. 

Experimental results obtained from cryogenic machining, flood coolant, and high pressure coolant was compared 

with results obtained from dry machining process. Chip breakability, cutting forces, maximum cutting 

temperature, and the surface quality of machined parts were considered as machining performance measures in 

this experimental study in which various feed rates used. This experimental study illustrates that using inserts 

with chip breaker and various cooling methods makes contribution on improving machining performance of this 

lead-free brass material. 

 

Keywords: Lead-free brass, Machining performance, Coolant and lubricant, Chip breakability 

 

1.GİRİŞ 

Pirinç sıhhi tesisatta oldukça fazla kullanılan bir bakır alaşımıdır. Boru, profil, vana, pompa, su saatleri, kol 

saatindeki çok küçük parçalar gibi bir çok nesne pirinç alaşımlarından üretilmektedir. Pirincin mukavemeti, 

sızdırmazlığı ve işlenebilirliği çok iyi olup fiyatı da gayet uygun sınırlar içindedir. Ana metal olarak bakır ve 

çinkodan meydana gelen pirinç alaşımlarının büyük bir çoğunluğu kurşunludur. Kurşunun doğada çok olması, 

düşük sıcaklıkta ergimesi ve kolay şekillendirilebilmesi gibi birçok nedenler kullanılmasını cazip kılmaktadır. 

Pirinç alaşımları yüksek ısı ve elektrik iletkenliğinin yanı sıra anti bakteriyel özelliğe sahiptir ve bu nedenle 

elektrik ve elektronik, otomotiv, sağlık sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Pirinç imal edilirken 

işlenebilirliği artırıcı farklı alaşım elementleri ilave edilir. Bu bağlamda en önemli unsur, mükemmel talaş 

kırılması, düşük takım aşınması ve yüksek kesme parametreleri ile ilgili olan kurşundur. Bu hususlar iki temel 

olay ile açıklanabilir. Birincisi, kurşunun pirincin içinde çözünmesi çok düşüktür, kurşun tüm mikro yapıyı 

özellikle tane sınırlarını ayırır. Bu nedenle kayma mukavemeti önemli ölçüde azalır ve mükemmel talaş kırılması 

ile sonuçlanır. İkinci olarak, kurşun düşük erime sıcaklığına sahiptir (T = 327.5 °C). Talaş kaldırma esnasında, 

ince, yarı sıvı haldeki kurşun filmi güçleri, sürtünmeyi azaltır ve böylece takım aşınması da azalır [1-5]. Ancak 

bu malzemelere kurşun ilave edilmesi çevre ve insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Özellikle kurşun 

ağırlıklı uğraşlarda çalışan işçi sağlığı ve çevre, yer altı sularına karışma açısından büyük ölçüde tehdit 
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altındadır[6, 7]. Kurşun toksik bir metaldir ve cıva gibi ağır metal sınıfındadır, vücut tarafından atılamaz, 

beyinde birikir ve nörolojik sorunlara da yol açar. Dünya sağlık örgütü sınıflandırmasına göre (1995) kurşun 2. 

sınıf kanserojen gruptadır [8, 9]. 

Kurşun tehlikeli ağır metal olduğu için son yıllarda bakır alaşımlarında kurşun kullanımı belirli uygulamalar için 

sınırlandırılmıştır. Özellikle borularda, boru bağlantılarında, su tesisatı bağlantılarında suyun temas ettiği 

yüzeylerde ağırlıkça kurşun oranı %0.25 den fazla olmamalıdır [10]. Pirinç malzemelerdeki kurşun oranının 

azaltılması talaşlı imalat performansına talaş kırılabilirliği açısından olumsuz etkileri vardır. Kurşun içermeyen 

pirinçler çoğu işleme sırasında sürekli talaş üretme eğilimindedir [11]. 

Nobel ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, kurşunlu pirinç (CW614N) ve kurşunsuz pirinç 

(CW508L,CW724R,CW511L,CW510L) malzemelerin tornalama operasyonu ile işlenmesinde, talaş 

kırılabilirliği, talaş formu ve takım ömrü açısından incelemişlerdir. Çalışmalarında kesme hızını sabit tutarak 

farklı ilerleme ve talaş derinliğinde tornalama operasyonu yapmışlardır. Bu çalışmada farklı kaplamalarda karbür 

kesici takım kullanılmıştır. Yapılan testler esnasında sıcaklık ve kuvvet ölçümleri de kaydedilmiştir [5]. 

Toulfatzis ve arkadaşları kurşunlu (CW614N) ve kurşunsuz (CW511L,CW510L) pirinç malzemeleri ile 

çalışmışlardır. Çalışmalarında farklı ilerleme, kesme hızı ve talaş derinliğinde tornalama operasyonu yaparak, 

pirinç malzemeleri talaş morfolojisi açısından incelemişlerdir[12]. 

Bu çalışmada,  kurşunsuz pirinç malzemeler sınıfında yer alan CW511L malzemesinin talaşlı imalatında yaşanan 

problemleri minimize etmek için, farklı kesme koşulları altında, talaş kırılabilirliği, talaş morfolojisi ve yüzey 

pürüzlülüğü açısından incelenmiştir. 

 

2.DENEYSEL ÇALIŞMA 

Çalışmalarda iş parçası olarak 35 mm çapında ve 100 mm uzunluğunda çubuk CW511L kurşunsuz pirinç 

malzemesi ve CW617N kurşunlu pirinç malzemesi kullanılmıştır. Malzemelerin kimyasal bileşimi Tablo 1' de 

sunulmuştur. Pirinçler alfa (α) ve beta (β) fazından oluşmakta olup, malzemelerin mikro yapı görüntüleri Şekil 1' 

de gösterilmiştir. 

İş parçası malzemelerinin mekanik özellikleri Tablo 2’ de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. İş parçası malzemelerinin kimyasal bileşimi (%) 

Malzeme Cu Zn Pb As 

CW511L 61.16 38.39 0.15 0.07 

CW617N 57.95 39.1 2.05 - 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. (a) CW511L ve (b) CW617N malzemesinin mikro yapı görüntüsü 

(a) (b) 

β α 

α 

β 
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Tablo 2. İş parçası malzemelerinin mekanik özellikleri 

Malzeme      Çekme Mukavemeti 

                 (N/mm
2 
) 

Akma Mukavemeti 

(N/mm
2 
) 

Uzama 

(%) 

Sertlik 

(HBW) 

  

CW511L                  392 250 22 115   

CW617N                  490 360 23 146   

 

Deneysel çalışmalarda iki farklı kesici uç kullanıldı. Kesici uçlardan birisi CNMA 120408 K68 sınıfı kaplamasız 

ve talaş kırıcısız, r =0.8 mm burun yarıçaplı; diğeri CNMG120408 MS sınıfı kaplamalı ve talaş kırıcılı r =0.8 

mm burun yarıçaplı kesici takım kullanılmıştır. Çalışmalarda kesici takım tutucu olarak, PCLNL2525M12JETL 

kodlu takım tutucu kullanılmıştır. Kesici takım tutucunun şematik gösterimi Şekil 2' de görülmektedir. 

Kullanmış olduğumuz bu takım tutucuya yüksek basınçlı tankın çıkışı bağlanarak talaşlı imalat esnasında kesici 

takım ile talaş arasına yüksek basınçlı soğutma uygulanmış olur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Kesici takım tutucu şematik gösterimi 

Deneysel düzeneğin fotoğrafı Şekil 3’de sunulmuştur. Yapılan testlerde kesme hızı 200 m/dak olarak sabit 

seçilmiştir. İlerleme oranı farklı parametrelerde seçildi ve talaş derinliği 1,5 mm de sabit tutuldu.  Kesme 

deneyleri kuru kesmenin dışında,  kriyojenik soğutma, yüksek basınçlı soğutma ve kesme sıvısı kullanılarak 

yapıldı. Yüksek basınçlı soğutma deneylerinde 50 Bar basınç kullanılmıştır. Kriyojenik soğutmada sıvı azot 15 

Bar basınçla kesme bölgesine gönderilmiştir. Deney tasarımı Tablo 3' de gösterilmiştir. Çalışmalar PUMA 

GT2100 Doosan marka cnc torna tezgahında yapıldı. Tezgah dakika da 4500 devire kadar çıkabilmektedir. 

Deneyler sırasında sıcaklık ölçümleri ise Optris PI400 termal kamera ile yapıldı. Sıcaklık ölçümlerinde 

emissivity 0.69 olarak alınmıştır. Kesme kuvvetleri Kistler 9129A tip dinamometre ile ölçülmüştür. İşlenen 

parçaların yüzey pürüzlülüğü ölçümü için Mitutoyo SJ210 kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Pirinç malzemenin (a)Kriyojenik soğutma , (b)Yüksek basınçlı soğutma yardımıyla işlenmesi 

 

 

(a) (b) 
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Tablo 3. Deney tasarımı 

               Kesici uç                     V  (m/dak)           f  (mm/dev)       d (mm)                Kesme koşulları 

       

 

              CNMA 120408 K68                                                                         

                                                                                                   

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Talaş Kırılabilirliği 

Şekil 4’ de CNMA 120408 K68 kodlu talaş kırıcısı olmayan kesici uç ile 200 m/dak kesme hızı için üç faklı 

kesme koşulu ve değişken ilerleme oranlarına bağlı olarak 1,5 mm talaş derinliğinde elde edilen talaşların 

fotoğrafları görülmektedir. Talaşların kırılabilirliği açısından bakıldığında, en uzun talaşların kuru kesmede 

oluştuğu net olarak görülmektedir. Kuru kesme koşullarında talaşlar 0.04 mm/dev ilerleme oranından 0.28 

mm/dev ilerleme oranına kadar uzun ve sürekli olarak meydana gelmektedir. Kriyojenik soğutma ile kesmede ise 

durum biraz daha farklılık göstermektedir. Sıvı azotun talaş kırılganlığının artmasına katkı sağladığı 

görülmektedir. 0.12 mm/dev ilerleme oranından sonra talaş kırılganlığı belirgin şekilde görülmekte kısa 

talaşların oluşumu ise 0.20 mm/dev’den sonra net olarak görülmektedir. Kriyojenik soğutma ile yapılan talaş 

kaldırmada 0.32 mm/dev ilerleme oranında nispeten daha kısa talaşlar oluşmakla birlikte hala kabul edilebilir 

boyutlardadır. Yüksek basınçlı soğutma ile yapılan talaş kaldırma operasyonunda ise kriyojenik soğutma 

yardımıyla yapılan talaş kaldırma operasyonunda elde edilen talaş boyutlarına yakın boyutlarda talaş elde 

edilmiştir. Yüksek basınçlı soğutma ile yapılan testlerde, kriyojenik soğutma yardımıyla yapılan testlerden farklı 

olarak, çok düşük ilerleme oranlarında da talaş kırılabilirliği sağlanmakta ve kısa talaşlar elde edilmektedir.  

Talaşın sürekli olması ve iş parçasının kendi sünek yapısından da kaynaklanan bir durum olarak, talaşlar sürekli 

kıvrım oluşturmamakta, aksine kararsız bir geometrik oluşum meydana gelmektedir. Bu durum özellikle kuru 

kesme esnasında oluşan talaşın iş parçasına ve kesici takım tutucuya sarmasına neden olabilmektedir. Kuru 

kesmede bu problem yüksek ilerleme oranlarına kadar devam etme potansiyeline sahip iken, kriyojenik soğutma 

yardımıyla yapılan talaş kaldırmada ise talaşın böyle bir eğilimine karşın sıvı azot talaşı kesme bölgesinden 

uzaklaştırabilmekte ve sarma sorununun oluşumuna engel olmaktadır. Diğer taraftan yüksek basınçlı soğutma ile 

yapılan talaş kaldırmada ise böyle bir risk seçilen kesme koşulları altında yok denecek kadar azdır.    

Şekil 5’da MS talaş kırıcı formuna sahip kesici takımlarla kuru, kriyojenik soğutma yardımıyla yapılan talaş 

kaldırma, kesme sıvısı yardımıyla yapılan testler ve yüksek basınçlı soğutma yardımıyla yapılan deneysel 

çalışma sonucu elde edilen talaşların fotoğrafları görülmektedir. Kurşunsuz pirinç malzemenin işlenmesinde 

talaş kırıcılı kesici takımın talaş kırılabilirliğine etkisi net olarak görülmektedir. Talaş kırıcılı kesici takım ile 

yapılan testlerde talaş kırılabilirlik probleminin neredeyse tamamen ortadan kalktığı görülmektedir. Sadece en 

düşük ilerleme oranı olan 0.08 mm/dev’de sıvı azot yardımıyla yapılan, kesme sıvısı ve yüksek basınçlı soğutma 

kullanılan şartlarda talaşın sarması söz konusu olup, bu ilerleme değerinin üstündeki ilerleme oranlarında talaşlar 

oldukça küçük boyutlarda meydana gelmektedir. Ancak bu durumdaki temel sorun ise talaş boyutlarının çok 

küçük olmasıdır. Endüstriyel uygulamalarda pirinç malzemenin talaşlı imalat sürecinde kesme sıvısı 

kullanılmaktadır.  
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Şekil 4. CNMA 120408 K68 kesici takım ile 200 m/dak kesme hızındaki talaş formları 
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Şekil 5. CNMG 120408 MS kesici takım ile 200 m/dak kesme hızında talaş formları 
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oranın üzerindeki ilerleme oranlarında elde edilen talaş boyutları da arzu edilen talaş boyutları kategorisine dahil 
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edilememektedir. Özelde ise yüksek basınçlı soğutma sıvısı ile ve kriyojenik soğutma yardımıyla yapılan talaşlı 

imalat süreçlerinde nispeten yüksek ilerleme oranlarında hala çok küçük boyutlarda olmayan talaşlar elde 

edilebilmektedir. Bu durumda talaş kırıcılı kesici takım kullanılarak, kesme sıvısı, sıvı azot yardımıyla yapılan 

ve yüksek basınçlı soğutma yardımıyla yapılan talaş kaldırma operasyonlarında arzu edilen talaş boyutlarının 

nispeten yüksek ilerleme oranlarında elde edildiği söylenebilir.  

Şekil 6 kurşunlu pirinç malzemesi ile kurşunsuz pirinç malzemesinin aynı şartlar altında talaşlı imalat sürecine 

tabi tutulması sonucu elde edilen talaşların fotoğraflarını göstermektedir. Kurşunlu pirinç malzemenin talaşı 

kolaylıkla kırılırken, kurşunsuz pirinç malzemenin talaşı kırılmayan talaş yapısındadır. Kurşunun pirinç 

malzemede olmasının talaş kırılabilirliği üzerine etkisi çok net olarak bu sonuçtan görülmektedir. Pirinç 

malzemedeki kurşun talaş kırılabilirliğini, şekilde de görüldüğü üzere en üst noktaya taşımaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Kuru kesme koşullarında CNMA 120408 K68 takımla yapılan talaş kaldırmada (a) CW617N kurşunlu  

ve (b) CW511L kurşunsuz pirinç malzeme talaş oluşumu (V=200 m/dak ; ap=1,5 mm ; f=0,04 mm/dev) 

 

Şekil 7 pirinç malzemenin işlenmesiyle oluşan helis eğrisi geometrisindeki talaşın yarıçap (iç ve dış) ölçümü 

şematik olarak görülmektedir. Şekil 8’da ise bu ölçüm yaklaşımıyla yapılan ölçüm sonuçları sunulmuştur. 

Şekilde görüldüğü üzere, üç farklı kesme koşulunda (kuru kesme, kriyojenik soğutma yardımıyla yapılan talaş 

kaldırma ve yüksek basınçlı soğutma yardımıyla yapılan talaş kaldırma) 0.32 mm/dev’de CNMA 120408 K68 

kesici takım kullanılarak elde edilen talaşlar dikkate alınmıştır.   

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Talaş iç (R0) ve dış (R1) yarıçaplarının şematik gösterimi 

 

Kuru kesmede helis eğrilerinin yarıçaplarının kriyojenik soğutma ve yüksek basınçlı soğutma ile elde edilen 

talaşların helis eğrilerinin yarıçapına nazaran çok daha büyük olduğu görülmektedir. Bunun temel sebebi, kuru 

kesmede talaş oluşumu esnasında malzemenin daha yüksek sıcaklığa maruz kalmasıdır. İlaveten kuru kesmede 

talaşın kesici takım talaş yüzeyinde daha büyük temas uzunluğuna sahip olduğunun da göstergesidir. Bunlar 

talaş helis eğrisinin yarıçapının daha büyük olmasına neden olmuştur. Kriyojenik soğutma yardımıyla yapılan 

talaş kaldırma operasyonunda ise soğutmanın etkisiyle talaş helis yarıçapının küçüldüğü görülmektedir. Yüksek 

basınçlı soğutma yardımıyla yapılan talaş kaldırma sürecinde ise hem soğutmanın etkisi hem de oldukça yüksek 

basınç ile kesme sıvısının kesici takım ile talaş arasına nüfuz ederek temas alanını kayda değer şekilde azaltması 

sonucu helis eğrisi görünümündeki talaş eğrisinin yarıçapı en küçük olmuştur. Helis eğrisi formundaki talaşın 

yarıçapının küçük olması talaşın geri dönüşümü ve kesme esnasında kesme sürecinin kontrolü açısından 

önemlidir. Dolayısı ile kuru kesmeye nazaran kriyojenik soğutma yardımıyla ve yüksek basınçlı soğutma 

yardımıyla yapılan talaş kaldırma süreçlerinde elde edilen talaşların formları da, kuru kesmede elde edilen 

talaşların formuna nazaran daha fazla arzu edilen şekilde oluşmaktadır. 
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Şekil 8. Farklı kesme koşullarında ve 0,32mm/dev ilerleme oranında CNMA 120408 K68 kesici takımla talaş 

kaldırmada talaş çaplarının değişimi 

Şekil 10’de talaş kırıcılı (CNMG 120408 MS) ve talaş kırıcısız (CNMA 120408 K68) kesici takımlar 

kullanılarak 200 m/dak kesme hızı ve 1,5 mm talaş derinliğinde, farklı ilerleme oranlarında yapılan testler 

esnasında ölçülen maksimum sıcaklıklar sunulmuştur. İlerleme oranının 0.08 mm/dev’den 0.16 mm/dev’e kadar 

artışında her iki kesici takımla da yapılan testlerde maksimum sıcaklıklarda azalma görülmektedir. 

 

Şekil 9. (a) CNMA 120408 K68 kesici takım kullanılarak ve  (b) CNMG 120408 MS takım kullanılarak 

kurşunsuz pirinç malzemenin işlenmesi esnasında sıcaklık ölçümüne örnek kamera görüntüsü (V=200 m/dak ; 

ap=1,5 mm ; f=0,08 mm/dev) 

0.16 mm/dev ilerleme oranından daha yüksek ilerleme oranlarında ise kesme sıcaklıklarının artış yönünde eğilim 

göstermiştir. Kesici takım talaş kırıcısının maksimum kesme sıcaklığı üzerinde kayda değer etkisi olduğu 

görülmektedir. Talaş kırıcısız kesici takım ile yapılan testlerde ölçülen maksimum kesme sıcaklıkları tüm 

ilerleme oranları için talaş kırıcılı takımla yapılan tüm ilerleme oranlarındaki kesmede ölçülen sıcaklıktan yüksek 

çıkmıştır.  En düşük ilerleme oranında talaş kırıcısız kesici takım ile ölçülen maksimum sıcaklık yaklaşık olarak 

193 °C iken, talaş kırıcılı takımla yapılan kesme operasyonunda sıcaklık yaklaşık olarak 156 °C olarak 

ölçülmüştür. En büyük fark ise 0.16 mm/dev ilerleme oranında kaydedilmiştir. Bu ilerleme oranında talaş 

kırıcsız kesici takımla yapılan sıcaklık ölçümünde elde edilen değer yaklaşık 189 °C iken, talaş kırıcılı takımla 

3.2. Maksimum Kesme Sıcaklığı 
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bu değer yaklaşık 122 °C olarak ölçülmüştür.  Minimum artış %20 ‘den fazla olmuş, maksimum artış ise 

%50’den fazla olmuştur. Sıcaklıktaki bu farklılıktaki temel faktörlerden birisi talaş kırılabilirliğidir. Talaş kırıcı 

formuna sahip takım ile yapılan talaş kaldırma operasyonlarında talaş çok rahat kırılmıştır dolayısı ile kesme 

esnasında oluşan ısı kesme bölgesinden daha etkin şekilde uzaklaşmıştır. Diğer önemli bir faktör ise talaş kırıcı 

geometrisi talaş temas uzunluğunu da etkilemekte bu durumda kesme sıcaklığının daha düşük olmasında önemli 

rol oynamaktadır. 

  

Şekil 10. Kurşunsuz pirinç malzemenin farklı ilerleme oranlarında farklı kesici takımlarla kuru işlenmesi 

esnasında oluşan maksimum kesme sıcaklığı (V=200 m/dak ; ap=1,5 mm) 

Şekil 11 kuru kesme, yüksek basınçlı soğutma, kriyojenik soğutma ve kesme sıvısı yardımıyla, CNMG 120408 

MS kesici takım kullanılarak kurşunsuz pirinç malzemenin işlenmesinde ölçülen kuvvetlerin bileşkesini 

göstermektedir. İlerleme oranının artmasına bağlı olarak tüm kesme koşullarında kesme kuvvetleri belirgin bir 

artış göstermiştir.  

  

Şekil 11. CNMG 120408 MS takımla kurşunsuz pirinç malzemenin işlenmesinde ölçülen kuvvetlerin bileşkesi 

 

Bu beklenilen bir davranıştır. Ancak farklı kesme koşullarının bileşke kuvvet üzerinde etkisi oldukça sınırlı 

olduğu görülmektedir. Bileşke kuvvet açısından tüm kesme koşulları kıyaslandığında, farklı ilerleme oranlarında 
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en düşük bileşke kuvvetin genellikle kesme sıvısı uygulandığında ortaya çıktığı görülmektedir. Kesme sıvısının 

kesme bölgesine gönderilmesiyle, kesme sıvısı kesici takım ile iş talaş ara yüzeyine nüfuz edebilmekte ve bu 

sürtünmeyi etkileyerek, kesme kuvvetlerini düşürebilmektedir. Ancak bu etki bu deneysel çalışmada nispeten 

sınırlı olmuştur. Örneğin 0.36 mm/dev ilerleme oranında, kuru kesme referans olarak alınırsa, kuru kesmedeki 

bileşke kuvvet 875 N iken, kesme sıvısı uygulanması durumunda bu değer 843 N olarak bulunmuştur. Yüzdesel 

olarak bakıldığında %5’in altında bir farklılık oluşmuştur ki buda sınırlı etki olarak kabul edilebilir. Bazı 

durumlarda (0,2 mm/dev ilerleme oranında) yüksek basınçlı soğutma yardımıyla yapılan talaşlı imalat ile elde 

edilen bileşke kuvvet ile kesme sıvısı ve kriyojenik soğutma yardımıyla yapılan kesme operasyonları sonucu 

elde edilen bileşke kuvvetlerdeki farklılıklar % 10 civarı olabilmektedir. Ancak bileşke kuvvetler dikkate 

alındığında, net ve kararlı farklılıkların ortaya çıkmadığı görülmektedir. Genel eğilim, olarak kesme sıvısı ve 

kriyojenik soğutma ile yapılan kesmelerde bileşke kuvvetlerin diğer şartlarda yapılan kesmelerde ortaya çıkan 

bileşke kuvvetlere nazaran daha düşük olduğu görülmektedir. 

 

Pirinç alaşımların işlenmesinde en önemli noktalardan biride şüphesiz yüzey kalitesidir. Pirinç alaşımları 

özelliklede sıhhi tesisatta vana içleri gibi yerlerde kullanılmaktadır. Dolayısı ile talaşlı imalat ile şekillendirilen 

bu komponentlerde boyutsal doğruluk ile birlikte işlenen parçanın yüzey kalitesi de belli değerlerde olmalıdır. 

Yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerleri 2 µm’nin üzerinde olduğu zamanlarda genellikle yukarıda bahsedilen kullanım 

alanlarında kalite testlerini geçememektedirler.  Bu açıdan bakıldığında yüksek basınçlı soğutma ile 2 µm 

değerine 0.20 mm/dev ilerlemede ulaşılırken, kuru kesmede 0.24 mm/dev ilerleme oranında ulaşılabilmektedir 

(Şekil 12). Dolayısı ile kuru kesme koşullarında daha yüksek ilerleme oranı ile yüksek hacimde talaş kaldırılıp, 

işleme süresi azaltılabilir ve aynı zamanda iş parçasının yüzey kalitesinde arzu edilen nokta korunmuş olunabilir. 

Yüzey pürüzlülüğü açısında kesme sıvısı ile yapılan talaş kaldırma ile şekillenen parçaların yüzey pürüzlülük 

değerleri ile kriyojenik soğutma yardımıyla işlenen parçaların yüzey pürüzlülük değerlerinin farklı ilerleme 

oranlarında birbirine yakın sonuçlar verdiği de görülmektedir. Diğer taraftan talaşlı imalat literatüründe yaygın 

olarak kullanılan, ortalama yüzey pürüzlülüğünün ilerleme oranı ve kesici takım burun yarıçapına göre 

değişimini veren ampirik modelle tahmin edilen yüzey pürüzlülüğü değerleri düşük ilerleme oranları için 

deneysel ölçümlerden daha düşük çıkmıştır. Ancak özellikle 0.28 mm/dev ilerleme oranı ve yukarısında ise 

ampirik modelle tahmin edilen yüzey pürüzlülük değerleri deneysel ölçümlerden daha yüksek çıkmaktadır.   

 
 

Şekil 12. CNMG 120408 MS takımla farklı ilerlemelerde ve farklı koşullarda işlenen parçaların yüzey 

pürüzlülük değerleri 
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koşullarının etkisi araştırılmıştır. Talaş kırıcısız takımın kullanıldığı durumlarda uzun talaşlar oluşmuş ve bu 

talaşlar bahsi geçen malzemenin talaşlı imalat sürecinin kontrolünü zorlaştırmıştır. Bu durumda, kurşunsuz 

pirinç malzemenin işlenmesinde talaş kırıcılı takımların kullanılması önerilebilir. Talaş kırıcılı kesici takımlarla 

yapılan operasyonlarda ise, ilerleme değerinin 0.20 mm/dev üzerinde seçilmesi, talaşların geri dönüşümünde 

malzeme kaybına sebebiyet verebileceği için önerilmemektedir. Kesme koşulları açısından değerlendirildiğinde, 

yüksek basınçlı soğutma ve kriyojenik soğutma işleme performansına olumlu katkı sağlamışlardır. Ancak 

özellikle bu malzemelerin işlenmesinde kriyojenik soğutma kullanımı için maliyet analizinin yapılması 

önerilmektedir.  
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1. GİRİŞ  

Bu çalışmada farklı soğutma koşullarının delik delme işlemi sırasında takım ve iş parçası sıcaklıklarına olan 

etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Yapılan deneyler soğutucu akışkanların transfer edildiği borunun montaj 

kolaylığından dolayı CNC torna tezgâhında yapılmıştır. Delik delme işlemleri kuru, 6 bar basınçlı hava, 

minimum miktarda yağlama (MQL), sulu ve karbondioksit gazı kullanılarak yapılmıştır. Seçilen soğutucu 

akışkanlar, matkabın içinden geçirilerek hem takım hem de iş parçası işlem sırasında soğutulmuştur. Kesme 

sıvısının kullanıldığı MQL ve sulu kesme şartlarında talaş sıkışmasından dolayı dönme momenti (tork) ve 

sıcaklıkların hızlı bir şekilde yükseldiği gözlemlenmiştir. Soğutucu akışkan olarak sadece karbondioksit gazı 

kullanıldığında ise delik delme işleminin daha kararlı olduğu ve talaş sıkışmasının olduğu kısım dikkate 

alındığında sıcaklıkların daha düşük olduğu gözlemlenmiştir.  

This paper presents the effect of coolants on tool and workpiece temperature in drilling operation. All test were 

performed on the CNC turning machine due to the easiness of mounting pipe that transfers the coolant to cutting 

zone. Drilling operations were carried out at the conditions of dry, 6 bar air, minimum quantity lubrication, wet 

and CO2. The coolants were applied internally in order to cool workpiece and tool at the same time. It is 

observed that torque and temperature values increase drastically after a certain point when the cutting fluid uses 

in MQL and wet condition. When only CO2 gas used as a coolant in the drilling operation, the cutting process is 

more stable and if the chip clogging part is taken into account, temperature values are lower according to process 

where cutting fluid uses.     

Talaşlı imalat işlemi sırasında meydana gelen deformasyon ve sürtünmelerden dolayı ısı açığa çıkar. Açığa çıkan 

bu ısı takım, talaş ve iş parçası tarafından paylaşılır ve bu elemanlarda sıcaklık artışına neden olur. Talaşlı imalat 

işleminde kesme mekaniğinde 3 farklı deformasyon bölgesi oluşur. Bu bölgeler ve bu bölgelerde meydana gelen 

ısının paylaşımları Şekil 1’de verilmiştir.   

mailto:kuzua@itu.edu.tr
mailto:bakkalmu@itu.edu.tr


7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

204 

 
 

 

Şekil 1. Talaşlı imalattaki oluşan ısıların takım, iş parçası ve talaşın dağılımı. 

 

Tablo 1.  Delik delme, tornalama ve frezeleme işlemleri için ısıl paylaşım oranları [38]. 

 Delik delme Tornalama Frezeleme 

Takım % 5 – 15 2.1 – 18 5.3 – 10 

İş parçası % 10 – 35 1.1 – 20 1.3 – 25 

Talaş 55 – 75 74.6 – 96.3 65 – 74.6 

 
Sıcaklık talaşlı imalatın verimini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Sıcaklık artışı ile beraber takım 

aşınmaları artar (dolaylı olarak takım ömrü düşer) [2], takım ve iş parçası genleşir buna bağlı olarak istenilen 

tolerans değerlerine ulaşılamayabilir [3], iş parçasının içyapı özellikleri değişebilir [4] ve yüzey ve yüzeyin 

altında artık gerilme [5] meydana gelebilir. Bu sebeple talaşlı imalat işlemlerinde takım ve iş parçasını soğutmak 

için takımın içinden ve dışından soğutucu akışkan kullanılır.  

 

Soğutma sıvıları depolanmasındaki zorluklar, insan ve çevre sağlığına kötü etkileri, yüksek temizleme ve piyasa 

maliyetlerinden dolayı son zamanlarda çok tartışılan bir konudur. Çevreye olan etkilerine ek olarak bu parçaların 

temizlenme zorunluluğu üretim zamanını ve maliyeti artırmaktadır [6]. Çevre bilinci ve endüstriyel işletmeler 

üzerinde artan maliyet baskıları çoğu işleme süreçlerinde kullanılan geleneksel soğutma sıvılarına eleştirel bir 

gözle bakılmasına neden olmuştur. İş parçasına bağlı olarak soğutucu sıvı kullanımının maliyeti bütün parçayı 

üretmek için gerekli maliyetin % 7 ile 17 arasında olabilmektedir [7], [8]. Pek çok çalışmada soğutucu akışkan 

olarak sıvı kullanıldığı için soğutucu sıvı terimi kullanılmış bazı çalışmalarda ise yanlış olmasına rağmen aynı 

anlamda sadece soğutucu (coolant) veya yağlayıcı (lubricant) deyimleri de kullanılmaktadır.  

 

Delik delme otomotiv endüstrisinde en fazla kullanılan talaşlı imalat işlemidir [9], ve bu yöntem CGI malzemesi 

için dört makalede araştırılmıştır. Alves ve arkadaşları yaptıkları çalışmada kesme sıvısına sülfür bazlı bir katkı 

koyulduğu zaman takım ömürleri iki kat artmaktadır [10]. Mocellin ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise 

Isının ne kadarı hangi elemana transfer olduğu hala tartışılan bir konudur. Sölter ve Gulpak yayınladıkları 

makalede delik delme, tornalama ve frezeleme işlemleri için paylaşılan ısıları Tablo 1’deki gibi derlemişlerdir 

[1]. Delik delme operasyonu kapalı bir alanda gerçekleştiği için takım ve iş parçasına en fazla ısı bu işlemde 

transfer olmaktadır. 
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beş farklı perlit oranındaki CGI iş malzemesi olarak kullanılmıştır [11]. Perlit oranın artması ile aşınmanın arttığı 

ve %100 perlit oranına sahip CGI malzemenin kır dökme demire göre % 44 daha az işlenebilirlik gösterdiği 

gözlemlenmiştir. 

 

Oliveria ve arkadaşları farklı matkap geometrilerinin etkilerini incelemiş ve yuvarlatılmış matkap ucunun en 

yüksek takım ömrü verdiği gözlemlenmiştir [9]. Pavia ve arkadaşları ise takım kaplamalarının takım aşınmasına 

olan etkisini araştırmışlardır [12]. Kuzu ve arkadaşları yaptıkları çalışmada basınçlı hava, MQL ve kuru şartlarda 

testler yaparak CGI’ın işlenebilirliğini incelemişlerdir. Talaşın boyutunun ve şeklinin kesme bölgesinden 

uzaklaştırılmasını etkilediği ve takım ömrünü azalttığını göstermişlerdir. Bu çalışmalarda kullanılan kesme 

parametreleri Tablo 2’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 2. Literatürdeki CGI delik delme ile ilgili çalışmaların özeti. 

Ref. 

İlerleme 

Hızı 

(mm/dak) 

Çap 

(mm) 
L/D Kaplama 

Kesme 

Hızı 

(m/dak) 

İlerleme 

(mm/dev) 
Yağlama 

[10] 350 10 2 TiAlN 110 0.1 Sulu 

[11] 637 10 2.2 TiAlN 80 0.25 Kuru 

[9] 

637, 

716, 

796 

6 5 TiAlN 

80, 

90, 

100 

0.15 Sulu 

[12] 

254, 

478 

10 2 

TiAlN/TiN, 

AlCrN, 

TiSiN/AlCrN 

80, 

150 

0.1 Sulu 

[13] 1592 4 6.3 TiAlN/TiN/AlCrN 100 0.2 

Kuru 

Hava 

MQL 

 

 

2. DENEY DÜZENEĞİ VE TASARIMI 

Çalışmada farklı soğutucu akışkanların iş parçası ve takıma olan soğutma etkisini araştırmak için 4 farklı kesme 

koşulunda testler yapılmıştır. Yapılan testlerde kulanılan soğutucu akışkanlar ve deney numaraları Tablo 3’de 

verilmiştir. Çalışmada iş parçasından sıcaklık ölçmek için batarya ile çalışan mini bir veri toplama cihazı 

tornanın iş miline bağlanmıştır. Yüksek hızlarda bu sistemin titreşimlerinin fazla olmasından ötürü çalışmalar 

normalden daha düşük hızlarda gerçekleştirilmiştir. Delik delme testlerinde kesme paramereleri 800 devir ve 

Bu çalışmada 5 farklı kesme şartı için takım ve iş parçasından termal elemanlar yardımı ile ölçülen sıcaklıklar 

incelenmiştir. Çalışmada soğutucu akışkan olarak hava, CO2, MQL ve kesme sıvısı kullanılmıştır. Sıcaklıklar iş 

parçasında 2 farklı uzaklıkta ve takımda ise 2 noktadan serbest yüzeye yakın matkabın dışına açılan kanalın 

ucundan gömülü termal elemanlar yardımı ile ölçülmüştür. Ölçülen sıcaklıklar soğutucu akışkanların soğutma 

etkilerini yorumlamak üzere değerlendirilmiştir.   
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0,15 mm/dev (120 m/dak) ilerleme olarak sabit tutulmuştur. Kuru testler haricinde 100 mm derinliğinde delikler 

açılmışken kuru testlerde takımın talaş sıkışmasından dolayı kırılmasını önlemek için derinlik 50 mm olarak 

belirlenmiştir. 
    

Tablo 3.  Çalışmada kullanılan soğutucu akışkanlar 

Deney 

Numarası 

Soğutucu 

Akışkan 

İş milinin  

hızı (dev) 

İlerleme 

(mm/dev) 

Derinlik 

(mm) 

İşlem süresi  

(s) 

Test #1 - 800 0.15 50 25 

Test #2 CO2 800 0.15 100 50 

Test #3 Hava 800 0.15 100 50 

Test #4 MQL 800 0.15 100 50 

Test #5 Sulu 800 0.15 100 50 

 

Matkap: Delik delme testlerinde Karcan Kesici Takımlar firması tarafından üretilmiş 10 mm çapında kaplamasız 

karbür matkap kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan matkap 2 ağızlı olup 118
o
 koniklik açısı vardır. Matkabın 

diğer geometrik özellikleri Tablo 4’de verilmiştir. Matkabın dış yüzeyinde termal elemanların yerleştirilmesi için 

2 adet helisel kanal bulunmaktadır ve bunlar Şekil 2’de gösterilmiştir. Böylece delik delme sırasında termal 

elemanın zarar görmesi engellenmiştir. Matkabın içinde 2 adet 0.9 mm çapında helisel soğutma kanalı 

bulunmaktadır. Deneylerde soğutucu akışkanlar helisel kanallarından kesme bölgesine transfer edilerek takım ve 

işparçasısoğutulmuştur.  
  

Tablo 4.  Çalışmada kullanılan matkabın geometrik özellikleri 

Helis açısı   30
o 

Koniklik açısı    118
o 

Hatve uzunluğu    50 mm 

Matkap Çapı    10 mm 

Matkap özü kenar açısı   120
o 

Matkap özü kenar uzunluğu   2.55 mm 

Radyal ağız çapı   3 mm 
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Şekil 2. Termal elemanların yerleştirilmesi için matkaba açılan helisel kanal 

CGI iş parçası: Çalışmada kullanılan CGI yapısı hem az sayıda küresel hem de solucan geometrisine sahip grafit 

fazlarından oluşmaktadır. Bu fazlar perlit ana fazı içinde düzgün sayılabilecek bir düzenle dağılmışlardır (Şekil 

3). Ana matris fazı yüzde yüze yakın perlitlik yapıdadır (>95), grafit fazlarının etrafı genellikle ferrit fazı 

tarafından sarılmıştır. Ferrit fazı perlit fazından daha yumuşak bir fazdır ve işlem sırasında hem grafit fazının 

süreksizlik yaratması hemde yumuşak ferrit fazından dolayı işlenen yüzeyde bu fazlar girinti çıkıntı oluşturabilir. 
 

         

Şekil 3. CGI malzemenin içyapısı 

deneylerde 20 mm çapinda ve 200 uzunluğunda numuneler kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan cgi 

malzemesinin yoğunluğu 7150 kg/m
3
, ısı iletkenliği 39 w/mk ve özgül ısısı 475 j/kgk’dir.  Çalışmada kullanılan 

iş parçasının mekanik özellikleri Tablo 5’te verilmiştir. İş parçasının üzerine yüzeyden 25 mm ve 75 mm, işlenen 

yüzeye 1.5 mm uzaklikta olacak şekilde 1 mm çapında termal elemanların yerleştirilmesi için delikler açilmiştir. 

Bu deliklere termal elemanlar yerleştirilerek iş parçasinin sıcaklıkları ölçülmüştür. 

Tablo 5.  Çalışmada kullanılan iş parçasının mekanik özellikleri (CGI) 

Akma Dayanımı    (MPa) 350 

Çekme Dayanımı  (MPa) 460 

Uzama                     (%) 1.6 

Sertlik                    (HB) 190 

Deney düzeneği: Delik delme testleri YCM GT 200A CNC torna tezgâhında gerçekleştirilmiştir. Testler 

sırasında takım sabit iken iş parçası dönme hareketini yapmaktadır. Soğutucu akışanlar direkt olarak matkabın 

şaftına bağlanmış bir boru yardımı ile takım içindeki soğutma kanallarına yollanmıştır. Matkabın şaftına 

bağlanan boru yalıtılarak buradaki sıcaklık kaybının önüne geçilmiştir. 

 

Testler sırasında itme kuvveti ve moment tabla tipi 4 eksen Kistler 9257BA dinamometre yardımı ile 

ölçülmüştür. Şekil 4’te gösterildiği üzere dinamometre bir altlık yardımı ile tarete bağlanmıştır. Matkap ise özel 

olarak üretilen takım tutucu yardımı ile dinamometreye sabitlenmiştir. Ayrıca takım ve iş parçasındaki 

sıcaklıklar gömülü termal eleman yöntemi ile ölçülmüştür. Sıcaklık ölçümlerinin detayları aşağıda detaylı olarak 

ile verilmiştir.    
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Şekil 4. Delik delme test düzeneği 

Termal elemanların delik delme işlemi sırasında zarar görmemesi ve sağlıklı bir şekilde sabitlemek için 

matkabın yan duvarlarına helisel kanal açılarak termal eleman helisel kanala gizlenmiştir. Termal elemanın ucu 

yapıştırıcı ile kanalın serbest yüzeydeki bitiş kısmına sabitlenmiştir. Termal elemanın ucu sabitlemeden önce ısı 

pastası ile kaplanmıştır. Termal elemanın ucu mikroskop altında incelenerek matkabın merkezine göre 

koordinatları belirlenmiş ve takımdaki sıcaklık ölçümleri HIOKI LR8431 veri toplama cihazı kullanılarak 20 Hz 

örnekleme frekansında gerçekleştirilmiştir.  

 

Testlerde dönen iş parçasının sıcaklığını ölçmek için pil ile beslenebilen bir mini veri toplama cihazı 

kullanılmıştır. Bu sistem tornanın aynasına monte edilmiştir. Belli bir hızdan sonra takım tezgâhındaki 

titreşimler çok arttığı için karşı ağırlıklar ile aynaya dengelenmiştir. Sistemin detayları Şekil 3'te görülmektedir. 

Mini veri toplama cihazı (DTS data logger) özel olarak üretilen pleksiglass kutunun içinde gösterilmiştir. DTS 

mini veri toplama cihazı pleksiglass koruyucu ile beraber tarete monte edilmiştir. Termal elemanların bağlandığı 

konektörler ise 2 adet pleksiglass altlığın üzerine monte edilmiştir. K-tipi termal elemanlar 25 ve 75 mm 

derinlikte ve işlenen yüzeye 1.5 mm yakınlıkta olacak şekilde 1 mm çapındaki deliklere yerleştirilmiştir (Kuru 

kesmede 12.5 ve 25 mm uzaklıktan ölçüm alınmıştır). Termal elemanların ucu ince bir tabaka halinde sürülen 

yapıştırıcı yardımı ile yalıtılarak deliklere yerleştirilmiş ve 2 kHz örnekleme frekansı ile ölçülmüşler alınmıştır.  

 

Soğutucu akışkanlar: Çalışmada soğutucu akışkan olarak hava, karbondioksit(CO2), hava ve yağ karışımı 

(MQL) ve kesme sıvısı kullanılmıştır. Soğutucu akışkanlar matkabın şaftına bağlanan iç çapı 10 mm olan bir 

boru yardımı ile direkt olarak matkabın içerisindeki soğutucu kanalara uygulanmıştır. Çalışmada hava ve MQL 

uygulamalarında kompresörden alınan 6 bar hava kullanılmıştır. Karbondioksit ise 50 barlık bir tüpten bir vana 

yardımı ile 6 bara düşürülerek kesme bölgesine gönderilmiştir. Basıncın düşmesi ile sıcaklıklar Joule-Thomson 

etkisi ile vana çıkışında -32 
o
C’ye ve sıcaklık kaybından dolayı matkabın şaftında -22 

o
C’ye kadar sıcaklık 

değişmektedir. Sulu testler ise % 6 yarı sentetik EUROLUB TESS-SAN TE 290 kesme sıvısı içeren bor yağında 

gerçekleştirilmiştir. MQL uygulaması ise 100 ml/saat debi ile kesme bölgesine yollanmıştır.    
 

3. DENEYSEL BULGULAR 

Şekil 5’te delik delme testlerinde ölçülen itme kuvveti ve dönme momenti değerleri verilmiştir. CO2 ile yapılan 

testlerde itme kuvveti ve dönme momenti delik delme işlemi boyunca diğer testlere nazaran daha karalı bir 

şekilde ölçülmüştür. İtme kuvveti 1000 N iken dönme momenti 5 Nm ile başlayıp işlem sonunda 5,5 Nm ye 

kadar çıkmıştır. Soğutucu akışkan kullanılmadığı testlerde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Fakat ölçülen 

değerler CO2 ile yapılan testten daha düşüktür. İtme kuvveti 900 N, dönme momenti 4,5 Nm olarak ölçülmüştür. 

Hava kullanılarak yapılan testlerde itme kuvveti (900 N) derinlik ile değişmez iken dönme momenti değeri 4,5 

Nm’den 6 Nm’ye doğru artış göstermektedir. Yağ-hava karışımı ve kesme sıvısı ile yapılan testlerde ise talaş 

sıkışmasından ötürü dönme momenti değeri işlemin yarısından sonra hızlı bir şekilde yükselmiştir. MQL 

testlerinde itme kuvveti sabit 900 N olarak ölçülürken dönme momenti değeri ilk 50 mm derinlikte sabit 4,5 Nm 

iken işlem sonuna doğru 8 Nm’ye kadar çıkmaktadır. Sulu testlerde ise itme kuvveti ve dönme momenti işlemin 

yarısından sonra hızlı bir şekilde yükselmiştir. İtme kuvveti 900 N’dan 1550N’a, dönme momenti ise 5 Nm’den 

10Nm’ye kadar artmıştır. Buradan sıvı bir akışkan kullanıldığı zaman l/d oranı 5’i geçtiğinde talaş sıkışmasına 
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bağlı olarak dönme momenti değerlerinin arttığı sonucuna varılabilinir. Sıvı akışkan miktarı arttığı zaman talaş 

sıkışması artmakta bu da dönme momenti değerlerinin artmasına neden olmaktadır.    
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Şekil 5. İtme kuvveti ve  dönme momenti ölçüm sonuçları 

Şekil 6’te beş farkli kesme koşulu için takimdan ölçülen sicaklik değerleri verilmiştir. Soğutucu akişkan 

kullanilmadiği zaman (kuru kesme şartlarinda) talaş sikişmasindan dolayi takimin kirilmamasi için diğer 

testlerden farkli olarak 50 mm derinliğinde delik açilmiş ve toplam işlem süresi 25 saniye olmuştur.  kuru kesme 

sirasinda (takim soğutulmadiği zaman) sicakliklar 165 - 170 
o
c’ye kadar hizli bir şekilde çikmiş ve işlemin 

sonlarina doğru talaş sikişmasindan dolayi 185-190 
o
c olarak ölçülmüştür. herhangi bir yağlayici kullanilmadiği 

sadece 6 bar co2 ve hava ile soğutma sağlandiğinda takim ilk etapta hizli bir şekilde 80 
o
c civarina kadar hizli bir 

şekilde çikmiştir. işlemin sonuna doğru sicakliklar sabit bir şekilde artiş göstermiştir ve co2 için maksimum 100 
o
c, hava için 120 

o
c’ye ulaşmiştir. hava ve yağ karişimi (mql) takimin içinden geçirildiğinde hava ve co2’ye 

benzer bir şekilde sicaklilar hizli bir şekilde 80 – 90 
o
c’ye kadar çikmiş ve işlemin neredeyse yarisina kadar (30. 

saniye) sabit bir ivme ile 120 
o
c’ye çikmiştir. 30. saniyeden sonra (l/d orani 6) talaş sikişmasindan ötürü 

sicakliklar çok hizli bir şekilde yükselmiş ve maksimum 175 
o
c’ye ulaşmiştir. mql’deki sicaklik artişina benzer 

bir eğilim sulu kesme şartlarinda meydana gelmiştir. diğer testlerden farkli olarak ilk sicakliklar sulu kesmede 

daha düşük ölçülmüştür. takim sicakliği öncelikle hizli bir şekilde 35 
o
c’lere ulaşmiş ve 30. saniyeye kadar (l/d 

orani 6) 50 
o
c’ye ulaşmiştir ve sonrasinda mql kullanilan teste benzer olarak talaş sikilmasinin etkisi ile 

sicakliklar 120 
o
c’ye ulaşmiştir.   
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Şekil 6. Matkabın serbest yüzeyine yerleştirilen termal elemandan ölçülen sıcaklık artışları 

Çalışmada görüldüğü üzere kesme sıvısı kullanıldığında derinlik takım çapı (l/d) oranı 5’yı geçtiği zaman talaş 

boşaltma kanallarında birikip sıcaklıkları arttırmaktadır. Aynı etki bu testlerde ölçülen momentlerde de 

görülmüştür. Şekil 7’te sulu kesme testinde sonra matkabın resmi görülmektedir. Şekilde boşaltma kanallarında 

biriken çamur halindeki talaş çok belirgin bir şekilde görülmektedir. Talaşın boşalma kanallarında birikmesinin 

sebebi CGI malzemesinin kesilmesi sırasında oluşan talaşların bazılarının boyutlarının küçük olması ve 

bazılarının toz şeklinde olmasındır. Hızlı bir şekilde kesme bölgesinden uzaklaştırılamadıkları zaman kesme 

sıvısı bunları birbirine bağlamakta ve dışarı atılmasını zorlaştırmaktadır. Bu sebepten ötürü hem sıcaklıklar hem 

de moment değerleri yükselmektedir.     

 

Şekil 7. Sulu kesme işleminden sonra boşaltma kanallarında biriken talaş 

Şekil 8’de beş farklı kesme koşulu için iş parçasından ölçülen sıcaklık değerleri verilmiştir. Kuru testlerde 12,5 

mm ve 25 mm uzaklıktan ölçüm alınmışken, diğer testlerde 25 ve 75 mm uzaklıktan sıcaklık ölçümleri 

alınmıştır. Kuru testlerde iki termal elemandan da elde edilen sonuçlar birbirine benzemektedir. Maksimum 

sıcaklıklar 12,5 mm uzaklıktaki termal elemanda 63
o
 olarak ölçülmüşken 25 mm uzaklıktaki termal elemanda bu 

değer 66 
o
 olarak ölçülmüştür. Hava, CO2 ve MQL ile yapılan test sonuçları birbirine çok yakındır. 75 mm 

uzaklıktaki ölçülen termal elemanda ısınma ve soğuma değerleri birbirine çok yakındır. 25 mm uzaklıktaki 

termal elemanda ise 1-2
o
 derecelik farklar vardır. 25 mm’de sıcaklıklar hava, CO2 ve MQL için sırası ile 52

o
, 54

o
 

ve 55
o
 olarak ölçülmüştür. Bu noktadan sonra talaş sıkışmasından dolayı sıcaklıklar hızlı bir şekilde artmış ve 

hava, CO2 ve MQL için sırası ile maksimum 63
o
, 64

o
 ve 77

o
 olarak ölçülmüştür. kesme sıvısı kullanılarak 

yapılan testlerde ise 25 mm uzaklıktaki termal elemanlardan ölçülen sıcaklılar 23
o
 civarında iken testin 
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yarısından sonra (l/d oranı 5’i geçtikten sonra) hızlı bir şekilde artarak 50
o
‘ye ulaşmıştır. 75 mm uzağa 

yerleştirilen termal elemanda ise yine talaş sıkışmasından dolayı sıcaklıklar hızlı bir şekilde 87
o
’ye çıkmıştır. 

 

Şekil 8. İş parçasına yerleştirilen termal elemandan ölçülen sıcaklık artışları (parantez içinde verilen sayılar mm 

cinsinden termal elemanın bağlandığı derinliği ifade etmektedir) 

4. SONUÇLAR 

 

 Sulu kesme ile delik delme işlemi gerçekleştirildiğinde ise sıcaklıklar l/d oranı 5’i geçtiği zaman hızlı 

bir şekilde artmıştır. Bunun sebebi kesme sıvısı kullanılması ile beraber küçük talaş formunun bir çamur 

gibi davranıp boşaltma kanalına yapışmasıdır. Aynı etki sulu kesmedeki kadar olmasa da MQL ile 

yapılan testlerde de görülmüştür.  

 

5 farklı kesme şartında yapılan testler neticesinde termal elemanlar yardımı ile sıcaklıklar eş zamanlı olarak 

takım ve iş parçasından başarı ile ölçülmüştür. Ölçülen sıcaklıklar kesme bölgesinden olmayıp, maksimum 

sıcaklıkların meydana geldiği yüzeylerden belli bir miktar mesafeden ölçülmüştür. Yapılan ölçümler sonucunda 

aşağıda maddeler halinde verilen sonuçlara ulaşılmıştır. 
 

       Beklenildiği gibi kuru şartlarda hem takım hem de iş parçasında en yüksek sıcaklıklara ulaşılmıştır.  

 Soğutucu akışkan kullanılarak sıcaklıklar düşürülebilmektedir. Hava ve CO2 kullanılarak yapılan testler 

kuvvet ölçümlerinden de görüleceği üzere daha kararlı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve bir birine yakın 

sıcaklık değerleri ölçülmüştür. CO2’nin soğutma etkisi havadan daha yüksek çıkmıştır. 

 

 Hava ve yağ karışımı (MQL) beraber takımın içinden yollandığında sıcaklıklar daha yüksek çıkmıştır. 

Bunun sebebi yağ taneciklerinin ataletinden dolayı havanın hızının azalması ve buna bağlı olarak ısı 

taşınım katsayısının düşmesi verilebilir.  

Yapılan testler yorumlandığında CGI delik delme işleminde soğutma/yağlama için kesme sıvısı kullanılması 

derinliği düşük delikler için avantajlı gözükse de, derin delik delme işlemlerinde talaş sıkışmasından ötürü 

yüksek dönme momenti ve sıcaklıklara bağlı olarak takımda ani kırılmalara neden olabilir.      
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Özet 

Bu çalışmada, 17-4 PH çeliğinin minimum miktarda yağlama (MQL) kullanılarak tornalanmasında farklı kesme 

yağlarının ve işleme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. İşleme deneyleri CNC 

torna tezgâhında kaplamalı sementit karbür kesici takımlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deney sayısını 

minimize etmek amacıyla Taguchi’nin L9 ortogonal dizini kullanılarak deney tasarımı yapılmıştır. Kontrol 

faktörleri olarak kesme hızı (160, 240 ve 320 m/dak), kesme yağı cinsi (mineral, sentetik ve bitkisel esaslı) ve 

debi (30, 60 ve 90 ml/h) kullanılmıştır. Kontrol faktörlerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisini ortaya 

koymak amacıyla varyans analizi (Anova) yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre yüzey pürüzlülüğü üzerinde en 

etkili parametrenin kesme sıvısı farkı olduğu görülmüştür.  

 

Anahtar kelimeler: 17-4 PH, MQL, Yüzey pürüzlülüğü, Tornalama, Taguchi metodu, Anova 

 

EFFECT OF MINIMUM QUANTITY LUBRICATION ON SURFACE 

ROUGHNESS IN TURNING OF 17-4 PH STAINLESS STEEL 

Abstract 

In this study, the effect of different cutting fluids used in minimum quantity lubrication system and machining 

parameters on surface roughness was investigated. The turning operations were performed using coated 

cemented carbide inserts in CNC lathe. Taguchi’s L9 orthogonal array was employed to minimize the number of 

experiments. Cutting speed (160, 240 and 320 m/min), cutting fluid (mineral oil, mineral oil with synthetic ester 

and vegetable oil) and fluid flow rate (30, 60 and 90 mL/h) were used as the control factors. Variance analysis 

(Anova) was conducted for determining the effect of control factors on surface roughness. The analysis results 

revealed that the cutting fluids was the dominant factor affecting surface roughness. 

 

Keywords: 17-4 PH, MQL, Surface roughness, Turning, Taguchi Method, Anova 

1. GİRİŞ  

 
Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle nükleer ve havacılık endüstrisindeki bazı gereksinimler, 

ferritik, östenitik, martensitik ve östenitik-martensitik paslanmaz çeliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur [1]. 

Bu malzemelerin gelişim sürecinde yapılan deneyler, martensitik paslanmaz çeliklerin nispeten daha yüksek 

sıcaklıklara kadar mekanik özelliklerini koruduğunu açığa çıkarmıştır [2]. Katı çökeltmeyle sertleştirilmiş 

paslanmaz çelikler, ilk olarak 1940'lı yıllarda geliştirilmiş ve özel nitelikleri nedeniyle imalat endüstrisinde 

kullanımı giderek yaygınlaşmış bir malzeme türüdür. Bu malzemelerin en önemli özelliklerini kolay 

işlenebilirlik, yüksek mukavemet, nispeten iyi süneklik ve mükemmel korozyon direnci şeklinde sıralamak 

mümkündür [3]. Bu özelliklerinden dolayı çökelmeyle sertleştirilebilen paslanmaz çelikler, petrol,  kimya ve 

havacılık endüstrilerinde yaygın olarak tercih edilmektedirler [4]. Bunun yanında, mekanik özellikleri ve 

korozyon direncinin dengeli kombinasyonu nedeniyle kimyasal ve elektrik santrallerinde yapı malzemesi olarak 

da tercih edilebilmektedirler [5]. Bu çelikler, kimyasal bileşim ve mikro yapı içerisinde bulunan farklı fazların 

fonksiyonlarına göre sınıflandırılmaktadırlar ve bu grupta en yaygın olarak bilinen kalite 17-4 PH’dır [6]. 17-4 

PH paslanmaz çeliği (AISI 630), çökeltme ile sertleştirilebilen düşük karbonlu martensitik paslanmaz çeliktir ve 

martensit matrisinde bakır ile güçlendirilmektedir [7-9]. 17-4 PH paslanmaz çelikleri günümüz sanayisinde, 

yüksek hızlı uçakların dış yüzeylerinde, füze gövdelerinde, deniz taşıtlarının parçalarında, yakıt tanklarında, 
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uçakların iniş takımlarında, pompalarda, millerde, somun, cıvata, kesici aletler ve kavramalarda yoğun olarak 

tercih edilmektedirler [10].  

İmalat endüstrisindeki üreticiler enerjilerinin büyük bölümünü kaliteyi nasıl arttırabilecekleri sorusuna gerekli 

cevabı bulmak için harcamaktadırlar. Bu hedef doğrultusunda, kaliteyi geliştirmek için çeşitli yöntemler 

geliştirmişleridir. Ancak, bu yöntemlerdeki parametre çokluğu yüksek deney sayılarını doğurmuştur. Yüksek 

deney sayısı da yüksek maliyet ve uzun deney süresi demektir [11]. Bu sorunların çözümü yolunda Taguchi 

Deney Tasarımı metodu ortaya çıkmıştır. Taguchi metodu, çözümün en az sayıda deneyle elde edilmesini 

sağlamakla birlikte, proses kalitesini artırma ve ürün geliştirilmesini destekleyen bir yöntemdir. Buna, prosesin 

veya ürünün üretim şartlarına ve kontrol edilemeyen faktörlere karşı minimum hassasiyeti göstermesi, gerekli 

toleransların en düşük maliyetle sağlanması ve Taguchi kayıp fonksiyonu sayesinde ürünün toplamda yol açtığı 

kaybı minimize ederek yeni bir kalite maliyeti anlayışı çerçevesinde değerlendirilmesi de dahildir. Tornalama 

işlemlerinde kesme parametrelerinin optimizasyonu ile birlikte üretim maliyetlerinin düşürülerek performans ve 

kalite artışının sağlanması önemlidir. Deneyler esnasında Taguchi metodu kullanımı, yapılacak gereksiz 

deneylerden kaçınarak zaman ve maliyet tasarrufunda yardımcı olmaktadır [12]. 

Bütün talaş kaldırma işlemlerinde olduğu gibi tornalama işleminde de soğutma sıvısı kullanımı kaliteli bir yüzey 

elde etmek için son derece önemlidir [13].  Soğutma sıvısı kullanımı, soğutma işleminin yanı sıra yağlama ile 

sürtünmeyi azaltmakta ve talaşı kesme bölgesinden uzaklaştırarak takım ömrünün uzamasına ve işleme 

kalitesinin artmasına yardımcı olmaktadır [14]. Ancak, kaliteli üretimi daimi araştırma konusu yapan imalatçılar, 

bu hedefe ulaşırken üretim maliyeti, insan sağlığı ve çevre bilincini de göz önünde bulundurmak zorundadırlar 

[15].  Bu üç soruna çözüm olacak tek şey kesme esnasında kullanılan kesme sıvısının miktarını azaltmaktır. 

Kesme sıvılarının miktarını azaltmak için üç teknik kullanılmaktadır. Bunlar; kuru kesme, yüksek hızda kesme 

(YHK) (High Speed Machining) ve MMY teknikleridir [16]. Kuru işleme çevre dostu üretim ve maliyet 

açısından son derece faydalı bir yöntemdir ancak, yüksek işleme verimi ve iyi yüzey kalitesinin istendiği ağır 

kesme koşullarında yeterli değildir. Bu nedenle kesme yağlarının çok küçük miktarda kullanıldığı yarı kuru 

kesme olarak da adlandırılan Minimum Miktarda Yağlama (MMY) sistemi talaş kaldırma operasyonlarında çok 

önemli rol oynamaktadır [17]. 

 

Minimum miktarda yağlama sistemi, çok az miktarda kesme sıvısının basınçlı hava yardımıyla kesme bölgesine 

püskürtülmesi prensibiyle çalışmaktadır [18]. Bu sistemde kesme işleminde kullanılacak sıvı miktarı kesme 

işlemine ve sıvı türüne bağlı olarak farklılık gösterse de bu oran genellikle 10 ila 150 ml arasındadır. Kesme 

sıvısı miktarı az olduğu ve neredeyse tamamen tüketildiği için talaşlar kuruya yakın bir şekilde oluşur ve bu da 

geri dönüşümü kolaylaştırır [19]. MMY sisteminde, yaklaşık 10 bar’lık yüksek basınçlı hava desteği sağlamak 

için bir kompresör kullanılır. Kompresörden gelen bu yüksek basınçlı hava, farklı basınç değerlerine sahip sıvı 

haznesi ve karıştırma haznesine gönderilir. Çok küçük çaplı esnek bir tüp aracılığıyla birbirine bağlı olan bu 

hazneler yardımıyla karıştırılan soğutma sıvısı-hava kombinasyonu yine kompresörde üretilen yüksek basınç 

tarafından kesme bölgesine iletilir [20].  

Bu çalışmada, 17-4 PH çeliğinin tornalanmasında Taguchi metodu kullanılarak işleme parametrelerinin yüzey 

pürüzlülüğü üzerindeki etkilerinin araştırılması ve optimum işleme şartlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE METOT 

Tornalama deneyleri, maksimum devri 4500 dev/dak olan Accuway JT-150 marka CNC torna tezgâhında 

gerçekleştirilmiştir. İşleme deneylerinde Ø50x250 mm ebatlarında 17-4 PH martenzitik paslanmaz çelik deney 

numunesi kullanılmıştır. Deney numunesine herhangi bir ısıl işlem uygulanmamış olup numuneye ait kimyasal 

bileşim değerleri ile mekanik özellikler sırası ile Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 1. 17-4 PH martenzitik paslanmaz çeliğin kimyasal bileşimi 

 

 

 

 

Tablo 2. 17-4 PH martenzitik paslanmaz çeliğin mekanik özellikleri 

 

 

 

C Si Mn Ni Cr Mo Cu S 

0.014 0.298 0.805 4.510 15.289 0.133 3.125 0.0215 

Çekme dayanımı 

(MPa) 

Akma dayanımı  

(MPa) 

Yüzde uzama 

(%) 

Sertlik(HRC) 

 
1094 910 15 36 
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Tornalama deneylerinde kesici takım olarak Sandvik Coromant firmasının, ISO’ya göre SNMG 120408 

geometrisine sahip PVD TiAlN-AlCrO kaplamalı sementit karbür kesici takımları kullanılmıştır. Kesici 

takımlara ait bazı teknik özellikler Tablo 3’de verilmiştir. Kesici takımların rijit bir şekilde bağlanması için aynı 

firmanın PSBNR 2525 M 12 torna kateri kullanılmıştır. 

Tablo 3. Kesici takımlara ait teknik özellikler 

Kaplama 

metodu 

Kaplama 

malzemesi 

Talaş 

kırıcı  

Kalite 

(ISO) 

Kaplama kalınlığı 

(µm) 

Sertlik 

(Hv) 

PVD TiAlN-AlCrO MM GC1115 2 1750 

 

Deneylerde, minimum miktarda yağlama (MMY) sistemi olarak SKF markasının LubriLean-Vario modeli 

kullanılmıştır. Kesme yağı kesme bölgesine nozul vasıtasıyla dışarıdan tatbik edilmiş olup deney seti ve MMY 

sistemi Şekil 1’de verilmiştir. Sistem basıncı 8 bar olarak sabit tutulmuştur. Kesme sıvılarının yüzey kalitesi 

üzerindeki etkilerini test etmek amacıyla üç farklı kesme yağı kullanılmıştır. BelginOil firmasından temin edilen 

mineral, sentetik ve bitkisel esaslı yağlara ait teknik özellikler Tablo 4’te verilmiştir.  

              

Şekil 1. Deney seti kurulumu ve MMY sistemi 

Tablo 4. MMY sisteminde kullanılan yağlara ait özellikler 

 

 

 

 

 

 

Farklı kesme şartları altında gerçekleştirilen işleme deneyleri sonunda ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) ölçümleri 

gerçekleştirilmiştir. Ölçümlerde Taylor Hobson Surtronic 25 taşınabilir ölçüm cihazı kullanılmıştır. Yüzey 

pürüzlülük ölçüm düzeneği Şekil 2’de verilmiştir. Her deneyde, işlenmiş yüzeyin 3 farklı noktasından ölçüm 

alınarak bunların ortalaması değerlendirmeye esas alınmıştır.  

Kesme yağının cinsi Sentetik Mineral Bitkisel  

Kinematik viskozitesi (40 
0
C. cSt) 5,1 10,5 5 

Kırılma indisi (nD20) 1,443 1,463 1,46 

Parlama noktası (
0
C,min) 160 212 170 

Bakır korozyonu (3h,100 
0
C) 1a 1b 1a 

Yoğunluk (g/mL,20
 0
C) 0,797 0,854 0,895 
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Şekil 2. Yüzey pürüzlülüğü ölçümü 

2.1. Taguchi Deney Tasarımı ve Kesme Parametreleri 

Taguchi metodu, üretim sürecine etki eden işleme parametrelerinin optimize edilmesinde kullanılan etkili bir 

analiz yöntemidir. Bu metod kullanılarak yapılan deney tasarımı ile deney sayısı önemli ölçüde azaltılmakta ve 

zaman kayıpları en aza indirilmektedir. Yapılan çalışmada Taguchi metodu ile deney tasarımı yapılmış olup 

kalite özellikleri olarak yüzey pürüzlülüğü (Ra) esas alınmıştır. Kontrol faktörleri ise kesme hızı (m/dak), debi 

(ml/h) ve kesme yağı cinsi olarak belirlenmiştir. Herbir kontrol faktörü üç seviyede tanımlanmış olup 

Taguchi’nin L9 düşey dizini kullanılmıştır. Kontrol faktörleri ve bunlara ait seviyeler Tablo 5’te verilmiştir. 

Deneysel çalışmada kesme derinliği ve ilerleme sabit tutulmuş olup sırasıyla 0,8 mm ve 0,2 mm/dev olarak 

belirlenmiştir. 

Tablo 5. Kontrol faktörleri ve seviyeleri 

Kontrol faktörleri Sembol Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Kesme hızı (m/dak) A 160 240 320 

Debi (ml/h) B 30 60 90 

Kesme yağı cinsi C Bitkisel Mineral Sentetik 

  

3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. S/N Oranlarının Değerlendirilmesi 

Taguchi metodunda, kontrol fakörlerine ait optimum seviyelerinin belirlenmesinde S/N oranları 

kullanılmaktadır. Yüzey pürüzlülüğünü düşürmek ürün kalitesinin artırılmasında büyük önem arz ettiğinden S/N 

oranlarının tespitinde “en küçük en iyidir” yaklaşımı kullanılmıştır. Tablo 6’da tornalama deneyleri sonucunda 

ölçülen Ra değerleri ile hesaplanan S/N oranları verilmiştir.  

Tablo 6. Deney sonuçları ve S/N oranları 

Den. 

No. 

Kontrol Faktörleri 
Yüzey 

Pürüzlülüğü, 

Ra (µm) 

S/N ratio 

for Ra 

(dB) 

A 

Kesme Hızı 

(V) 

B 

Debi 

(Q) 

C 

Kesme Yağı 

Cinsi 

1 160 30 Bitkisel 1,60 -4,082 

2 160 60 Mineral 1,52 -3,637 

3 160 90 Sentetik 1,59 -4,028 

4 240 30 Mineral 1,54 -3,750 

5 240 60 Sentetik 1,66 -4,402 

6 240 90 Bitkisel 1,42 -3,046 

7 320 30 Sentetik 1,58 -3,973 

8 320 60 Bitkisel 1,48 -3,405 

9 320 90 Mineral 1,51 -3,580 
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Yüzey pürüzlülüğü üzerinde herbir control faktörünün etkisini analiz etmek amacıyla S/N yanıt tablosu 

kullanılmaktadır. Analiz sonucunda elde edilen S/N yanıt tablosu Tablo 7’de verilmiştir. Taguchi tekniği 

kullanılarak oluşturulan bu tablo optimum yüzey pürüzlülüğü değerleri için kontrol faktörlerinin optimum 

seviyelerini göstermektedir. Tablo 3’te verilen kontrol faktörlerinin seviye değerleri Şekil 3’teki grafikte 

gösterilmiştir. Kontrol faktörleri için en iyi seviye o kontrol faktörünün tüm seviyeleri içerisindeki en büyük S/N 

oranına göre bulunmuştur. Buna göre en iyi Ra değerini veren faktörlere ait seviyeler ve S/N oranları, faktör A 

(Seviye 3, S/N=-3,653), faktör B (Seviye 3, S/N=-3,551) ve faktör C (Level 1, S/N=-3,511) olarak belirlenmiştir. 

Diğer deyişle optimum Ra değeri 320 m/dak kesme hızında (A3), 90 ml/h debide (B3) bitkisel esaslı kesme yağı 

(C1) ile elde edilmiştir (Şekil 3).   

Tablo 7. Yüzey pürüzlülüğü için S/N yanıt tablosu 

 

Seviyeler 

Kontrol faktörleri 

A B C 

Seviye 1 -3,916 -3,935 -3,511 

Seviye 2 -3,733 -3,815 -3,656 

Seviye 3 -3,653 -3,551 -4,134 

Delta 0,263 0,384 0,623 
 

 

Şekil 3. Yüzey pürüzlülüğü için kontrol faktörlerinin S/N oranları grafiği 

3.2. Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

İşleme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini gösteren yüzey grafikleri Şekil 4 ve Şekil 5’de 

verilmiştir. Bu grafikler yüzey yanıt metodu (Response Surface Design, RSM) kullanılarak yazılım tarafından 

çizdirilmiştir. Şekil 4’teki grafiğe bakıldığında artan debiyle birlikte yüzey pürüzlülüğünün azaldığı 

görülmektedir. Kesme bölgesine tatbik edilen kesme sıvısının miktarının artması takım-arayüzeyindeki 

sürtünmeyi azaltmada daha etkili olmasının Ra değerlerini düşürdüğü düşünülmektedir. Çalışmada test edilen 

kesme sıvıları içerisinde yüzey pürüzlülüğü açısından en iyi performansı bitkisel esaslı kesme sıvısı göstermiştir. 

Şekil 4’teki grafikten görüleceği üzeri bu kesme sıvısını mineral esaslı ve sentetik kesme sıvısı takip etmiştir. 

Tablo 4’te verilen kesme sıvılarına ait teknik bilgilere bakıldığında yoğunluğu en fazla olan ve kinematik 

vizkozitesi en düşük olan kesme sıvısının bitkisel esaslı kesme sıvısı olduğu görülmektedir. Bu özelliklerin 

kesme sıvısının daha iyi pulvarize olmasına ve takım-talaş arayüzeyinde daha iyi bir tabaka oluşturması ile 

açıklanabilir. Kesme hızı yüzey pürüzlülük değerlerinde debi ve kesme sıvısının cinsine göre daha az etkili 

olmakla birlite Ra değerlerinin düşmesi üzerinde bir miktar etkiye sahip olduğu görülmüştür. Kesme hızının 

artması kesme bölgesindeki sıcaklıkları arttırarak malzemenin akma mukavemetini düşürmesi ve takım-talaş 

arayüzeyindeki sürtünmeyi düşürmesinin yüzey pürüzlülük değerlerinin düşmesi üzerinde etkili olduğu 

düşünülmektedir.  
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Şekil 4. Kesme yağı cinsi ve debiye bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün değişimi

 

Şekil 5. Kesme yağı cinsi ve kesme hızına bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün değişimi 

 

3.3. Varyans Analizi (Anova)  
 

Deney tasarımında kullanılan işleme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini belirlemek 

amacıyla ANOVA kullanılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü için %95 güven aralığında gerçekleştirilen ANOVA 

sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. Tabloda yer alan katkı oranları işleme parametrelerinin Ra üzerindeki önem 

derecesini göstermektedir. Katkı oranlarının hesaplanmasında F oranları kullanılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü 

üzerinde en etkili faktör %48,9 katkı oranı ile kesme sıvısı (factor C) olmuştur. Bunu %17 ve %8,2 katkı oranları 

ile sırasıyla debi (factor B) ve kesme hızı (factor A) takip etmiştir. 

 

Tablo 8. Yüzey pürüzlülüğü için Anova tablosu 

 

Faktörler Serbestlik 

derecesi  

Kareler 

toplamı  

Kareler 

ortalaması  

F değeri Katkı oranı 

(%) 

Ra       

A 2 0,003356 0,001678 0,31 8.20 

B 2 0,007022 0,003511 0,66 17.0 

C 2 0,020156 0,010078 1,89 48.9 

Error 2 0,010689 0,005344 - 25,9 

Total 8 0,041222 - - 100 

 

Debi (ml/h)60

Hold Values

042

1.5

1 6.

61 06

Bitkisel
023

Mineral

nte etikS

al

.71

Ra (µm)

Y emseK a isniC ığ

e )kad/m( ızsme HıK

urfS ce Plot of C4 vs Kesme Yağı; Kesme Hızı (m/daka
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3.4. Doğrulama Deneyleri 

Taguchi metodu kullanılarak yapılan optimizasyonun başarıya ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla 

doğrulama deneyleri yapılmaktadır. Optimum sonuçları veren faktörler ve onlara ait seviyeler bazen mevcut 

deney tasarımı içerisinde yer alırken bazen deney tasarımının dışında herhangi bir kombinasyonda 

olabilmektedir. Yapılan çalışmada optimum yüzey pürüzlülüğünü veren değerler deney tasarımın dışında olan 

A3B3C1 kombinasyonunda elde edilmiştir. Bu kombinasyonda yapılan doğrulama deneyi ve hesaplanan tahmin 

sonucu Tablo 8’de verilmiştir. Doğrulama deney sonuçları incelendiğinde Taguchi optimizasyonun başarıyla 

uygalandığı görülmektedir. 

 

Tablo 9. Doğrulama deneyi ve optimum sonuçlar 

 Tahmin edilen Doğrulama deneyi 

Seviye  A3B3C1 A3B3C1 

Ra (µm) 1.45 1.40 

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, 17-4 PH paslanmaz çeliğin tornalanmasında farklı kesme hızı, debi ve kesme yağlarının yüzey 

pürüzlülüğü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. İşleme parametrelerinin optimizasyonunda Taguchi metodunun 

kullanıldığı çalışma neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

 Çalışma sonucunda optimum yüzey pürüzlülük değeri 320 m/dak kesme hızında, 90 ml/h debide, 

bitkisel esaslı kesme yağı ile elde edilmiştir. 

 

 Doğrulama deneyleri neticesinde Taguchi optimizasyonun başarıyla uygulandığı görülmüştür. 

 

 Yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili faktörün %48,9 katkı oranı ile kesme sıvısı olduğu görülmüştür. 

Bunu %17 ve %8,2 katkı oranları ile sırasıyla debi ve kesme hızı takip etmiştir. 

 

 Bitkisel esaslı kesme sıvısı sahip olduğu özellikleri ile yüzey pürüzlülük değerlerinin düşmesinde 

önemli bir rol oynamıştır. 

 

 S/N analizleri, artan kesme hızı ve debinin yüzey kalitesinin artması noktasında belirli bir etkiye sahip 

olduğunu göstermiştir.  
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Özet 

 

Anahtar kelimeler: AISI 4340, MMY, Tornalama, Yüzey pürüzlülüğü 

INVESTIGATION OF THE EFFECT ON SURFACE ROUGHNESS OF 

THE MINIMUM QUANTITY LUBRICATION (MQL) PARAMETERS IN 

TURNING OF AISI 4340 

Abstract 

 

Keywords: AISI 4340, MQL, Turning, Surface roughness 

1. GİRİŞ  

Orta karbonlu (%0,4 c) yüksek mukavemetli martenzitik çeliklerden olan aısı 4340, dar geometrik toleranslar 

gerektiren dişliler, şaftlar ve kamlar dâhil olmak üzere havacılık ve otomotiv sektöründe kritik parçaların ana 

malzemesi olarak çok sık tercih edilen bir malzeme türüdür[1]. İndüksiyon edilebilirliği yüksek olan aısı 4340 

çeliği, içeriğindeki karbon nedeniyle sertleştirme eğilimi yüksek olan ve ıslah işlemi sonunda belirli yükler 

altında yüksek tokluk özelliği gösteren alaşımlı yapı çelikleridir. Yaygın olarak mukavemet ve tokluğun gerekli 

olduğu havacılık endüstrisinde, yapısal parçaların üretiminde kullanılan bir malzeme türüdür[2]. Özellikle hava 

araçlarının iniş takımları aısı 4340 martenzitik çeliğin yaygın kullanım alanlarındandır[3]. Bütün bunların 

yanında yüksek sıcaklıklarda gösterdiği yorulma dayanımı, tokluk ve yüksek mukavemet yeteneği nedeniyle 

nükleer santrallerde, helikopterlerin bağlantı noktalarında, rotor göbeklerinde, yüksek basınçlı kapların 

Bu çalışmada, AISI 4340 marenzitik çeliğin kaplamalı karbür kesicilerle tornalanması esnasında kesme 

parametreleri ve Minimum Miktarda Yağlama (MMY) parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri 

analiz edilmiştir. Tornalama deneyleri esnasında Alümina kaplamalı karbür uçlar kullanılarak, dört farklı kesme 

hızı (180, 240, 300 ve 360 m/dak), dört farklı ilerleme (0.1, 0.2, 0.3 ve 0.4 mm/dev) ve sabit kesme derinliği 

(0.8mm) tercih edilmiştir. MMY parametreleri ise iki farklı yağ çeşidi (bitkisel ve mineral), iki farklı debi (40 ve 

80 ml/h), iki farklı püskürtme mesafesi (20 ve 40 mm), iki farklı nozul tipi ve sabit basınç (8 bar) şeklinde 

seçilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü ölçüm sonuçlarına göre paremetreler arası karşılaştırma yapılmıştır. Deney 

sonuçlarının analizi ile birlikte en iyi yüzey pürüzlülüğü değerlerinin 300 m/min kesme hızı, 0.1 mm/dev 

ilerleme, bitkisel yağ, 80 ml/h debi, tip-1 nozul ve 20 mm püskürtme mesafesi kombinasyonundan çıktığı 

görülmüştür.  

In this study, effetcs on surface roughness of the cutting parameters and Minimum Quantity Lubrication (MQL) 

parameters were analyzed in turning with coated carbide inserts of the AISI 4340 martensitic steel. During 

turning tests, four different cutting speed (180, 240, 300 and 360 m/min), four different feed rate (0.1, 0.2, 0.3 

and 0.4 mm/rev) and fixed depth of cut (0.8 mm) were prefered when used aluminium coated carbide inserts. 

MQL parameters were selected as two different oil varieties (vegetable and mineral), two different flow rate (40 

and 80 ml/h), two different spray distance (20 and 40 mm) and lastly two different nozzle type and fixed 

pressure (8 bars). According to measurement results of surface roughness values has been observed to occur 

from combination of the 30 m/min cutting speed, 0.1 mm/rev feed rate, vegetable oil, 80 ml/h flow rate, type-1 

nozzle and 20 mm spray distance. 
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imalatında, reaktörlerde ve klasik kuvvet dönüştürücü makine elemanlarının imalatında kullanılan en popüler 

malzemelerden birisidir [4].  İmalat endüstrisinde, üretilen parçaların yüzey bütünlüğü onların çalışma ömrünü 

ve boyutsal kararlılıklarını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle üretimi yapılan parçalarda yüzey bütünlüğü son 

derece önem arz etmektedir [5]. Çalışma ortamı gereği AISI 4340 martenzitik çelik de yüzey bütünlüğü gereken 

bu malzemelerden biridir. Talaşlı imalat endüstrisinde yüzey kalitesini geliştirmek için kullanılan en yaygın 

yöntemlerden birisi de kesme sıvısı kullanımıdır [6]. 

 

Şekil 1. MMY sisteminde kullanılan çift kanallı bir nozulda aerosol oluşumu [22] 

 

Bu sistemlerin her ikisi de belirli konularda üstünlüğü olan sistemlerdir. Ayrıca bu sistemler kendi içinde tek 

kanallı ve çift kanallı olmak üzere ikiye ayrılır. Tek kanallı sistemlerde, yağ-hava karışımı dışarıda hazırlanarak 

Fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı kesme sıvısı kullanımı, işleme sürecinde ortaya çıkan ısıl veya 

mekanik zararları en aza indirmektedir. Kesme sıvısı kullanımı, soğutma işlemi yapmasının yanında yağlama 

yaparak sürtünmeyi azaltma ve kesme esnasında çıkan talaşı kesme bölgesinden uzaklaştırma gibi görevleri de 

üstlenmektedir. Bu sayede kesici takım ömrünü uzatmaya ve yüzey kalitesini artırmaya yardımcı olur [7]. 

Ancak, kesme sıvısı kullanımının üretim maliyetleri ve çevre/insan sağlığı açısından bazı zararlı etkileri olduğu 

da göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin; Ford motor şirketinin 2012 yılında yapmış olduğu bir çalışma 

sonucunda kesme sıvısı maliyetinin üretim maliyetleri içerisinde yaklaşık %13 gibi bir paya sahip olduğu 

görülmektedir [8]. Yapılan bir başka çalışmaya göre talaşlı imalat endüstrisinde kesici takım maliyeti toplam 

üretim maliyetinin %4 ila %8’ine denk gelirken kesme sıvısı kullanımı soğutma sistemi, depolama ve atık 

kontrolü gibi nedenlerden dolayı toplam üretim maliyetinin %7 ila %17’si gibi bir orana denk gelmektedir [9-

11]. Yine Avrupa otomotiv endüstrisi tarafından yapılan bir araştırmaya göre kesici takım maliyeti toplam üretim 

maliyetinin yaklaşık %8’ine denk gelirken soğutma-yağlama maliyeti toplam üretim maliyetinin yaklaşık 

%20’sine denk gelmektedir [12-13]. Bir başka araştırmaya göre, ABD’de her yıl 100 milyon galondan fazla 

kesme sıvısı kullanılırken yaklaşık 1.2 milyon işçi bu kesme sıvılarının potansiyel tehlikeleri ile karşı karşıya 

kalmaktadır [14-15]. Bütün bu nedenler sıralandığında, kesme sıvısı kullanımının gerek üretim maliyetleri 

üzerindeki etkisi gerekse de çevre ve insan sağlığına olan zararlı etkisinden dolayı son dönemlerde hem 

araştırmacılar hem de sanayi kuruluşları kesme sıvısı kullanımını azaltmak için yoğun çaba harcamaktadırlar [8]. 

Kesme sıvısının miktarını azaltarak soğutma-yağlama yapmak için günümüzde kuru, yüksek hızda işleme ve 

minimum miktarda yağlama olmak üzere üç temel yöntem kullanılmaktadır [16].  Kuru işleme, çevre dostu bir 

üretim olmasının yanında soğutma-yağlama yöntemi açısından son derece düşük bir maliyete sahiptir. Ancak, 

yüksek işleme veriminin istendiği ağır kesme koşullarında olumsuz etkileri çok daha fazladır [17-18]. Bu 

nedenden dolayı, talaşlı imalatta kullanım oranı her geçen gün artan ve imalat sürecine, teknolojik, çevresel ve 

ekonomik olarak olumlu yönde katkıları olduğu bilinen MMY sistemi günümüz imalat sanayinde yoğun olarak 

tercih edilmektedir [19]. 

Bazı durumlarda yarı-kuru işleme yada mikro yağlama işlemi [20] olarak da geçen MMY sistemi, az miktarda 

kesme sıvısıyla oluşturulmuş aerosolun basınç ile takım içinden veya dışından kesme bölgesine püskürtülmesi 

işlemidir (Şekil 1). Püskürtmeye tabi tutulacak aerosol miktarı kesme işleminin türü, işlem yoğunluğu ve kesme 

sıvısı çeşidine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak bu oran genellikle 10 ila 150 ml/s arasında 

değişmektedir. İşleme sırasında püskürtülen kesme yağı miktarı çok küçük olduğu için kesme bölgesinde oluşan 

sıcaklığın da etkisiyle tamamen buharlaşmaktadır. Bu buharlaşma da işçi sağlığı ve çevreye olumsuz bir etkide 

bulunmadığı gibi talaşlar da neredeyse tamamen kuruduğu için geri dönüşümü kolaylaştırmaktadır [21].  

MMY sistemi ile kesme bölgesine sıvı iletimi, nozullarla dışarıdan püskürtme veya takım içinden püskürtme ile 

olmak üzere iki şekilde olmaktadır [23]. Dahili yöntemde, yağlama sistemi içerisinde üretilen aerosol 

hortumlarla dönen milin içinden geçer ve takım içerisindeki soğutma kanallarını da geçerek kesme bölgesine 

ulaşır. Bu yöntem kendi içerisinde tek kanallı ve çift kanallı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tek kanallı 

sistemde, yağ-hava karışımı dışarıda hazırlanarak püskürtülür, çift kanallı sistemde ise yağ ve hava ayrı ayrı 

takım içine gelir ve orada karıştırılır [22]. Nozullar aracılığıyla dışarıdan yapılan püskürtme ise aerosol, bir veya 

daha fazla karışım düzenleyicisi ve soğutma hortumlarına ek olarak püskürtme ağzından oluşur. Sıkıştırılmış 

hava sisteme beslenir. Bu sayede kesme sıvısı aerosolun üzerindeki basıncı artırır [23].   
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püskürtülürken, çift kanallı sistemlerde yağ ve hava ayrı kanallarla nozul içine veya takım içine getirildikten 

sonra karıştırılarak püskürtülmektedir [24]. MMY sisteminde kullanılacak kesme sıvısı seçilirken birincil 

özelliği olan kesme performansının yanında ikincil özellikler de aranmaktadır. Bunlar; biyo çözünürlük, 

oksidasyon kararlılığı ve depolanabilme özelliğidir [25].  Bu önemlidir çünkü kesme sıvısının uzun süreli 

kullanımında çevre ve insan sağlığına duyarlı olması beklenmektedir [26].   

2. MALZEME VE METOT  

Tablo 1. Deney şartları 

İş Parçası                                      : 

                   Kimyasal Özellik        : AISI 4340 çelik (C=0.37-0.43%, Cr=0.7-0.9%, Fe= 

96 %, Mn=0.7%,  Mo=0.2-0.3%, Ni=1.83%, P=max 0.035%, S=max 0.04%, Si=0.23%) 

                   Ölçü                            : Ø55X240 mm 

İşleme Parametreleri                   : 

                   Kesme Hızı, Vc            : 180, 240, 300 ve 360 m/dak. 

                   İlerleme, f                   : 0.1, 0.2, 0.3 ve 0.4 mm/dev. 

                   Kesme Derinliği, ap     : 0.8 mm 

MMY Parametreleri                   : 

                   Basınç                         : 8 bar 

                  Yağ Cinsi                     : Bitkisel (Yoğunluk: 0.895 g/cm
3
, 20ºC, Kinematik 

Viskozite: 5 mm
2
/sn, 40 ºC, Parlama Noktası: 170 ºC) ve Mineral (Yoğunluk: 0.854 

g/cm
3
, 20ºC, Kinematik Viskozite: 10.5 mm

2
/sn, 40 ºC, Parlama Noktası: 212 ºC) 

                  Debi                             : 40 ve 80 ml/h 

                  Püskürtme Mesafesi    : 20 ve 40 mm 

 

 
Şekil 2. Nozul ölçüleri a)tip 1 nozul, b)tip 2 nozul 

Deneyler FANUC kontrol üniteli ACCUWAY JT-150-8 CNC torna tezgâhında AISI 4340 çelik malzemenin 

farklı kesme hızı (Vc), ilerleme (f) ve farklı MMY parametrelerini kullanarak işlenmesi ile yapılmıştır. Deneyler 

esnasında Sandvik marka CNMG 120408 4325 kodlu ve ,  (ISO: CN 1204) MTCVD (Alümina) kaplamalı 

karbür kesici uç kullanılmıştır. Ayrıca yine Sandvik marka PCLNR 2525 M 12 (ISO: CNMG 120408) kodlu 

takım tutucu tercih edilmiştir. Deneylerin yapılmasındaki temel amaç, kesme hızı, ilerleme ve MMY 

parametrelerinin AISI 4340 çeliğin tornalanmasında yüzey pürüzlülüğüne olan etkilerini irdelemektir. İşleme 

parametreleri Tablo 1’de verilmektedir. Kesme hızı ve ilerleme değerleri kesici takım firmasının tavsiyeleri ve 

literatür araştırması sonucu belirlenmiştir. Kesme derinliği, yüzey pürüzlülüğünü etkileyen parametreleri 

içerisinde en az öneme sahip olduğundan sabit tutulmuştur [27]. 

Deneylerde, MMY soğutma/yağlama sistemi kullanılmıştır. Minimum miktarda yağlama sisteminde (MMY) çok 

az kesme yağı ihtiva eden hava-yağ karışımıyla çalışılmaktadır. MMY kesme koşulları altında yapılan 

işlenebilirlik deneylerinde, az miktarda kesme yağı, 8 bar basınçlı hava ile beraber pulverize bir şekilde nozul 

yardımıyla kesme bölgesine püskürtülmüştür. SKF firmasına ait MMY sisteminde 40 ve 80 ml/h debilerde 

bitkisel ve mineral yağ kullanılmıştır. Ayrıca deneyler esnasında iki farklı nozul kullanılmıştır. Şekil 2’de 

deneylerde kullanılan nozullara ait ölçüler verilmektedir. Deney sisteminin fotoğrafı Şekil 3’de görülmektedir. 
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Şekil 3. Deney sistemi  

Her bir deney sonrasında yüzey pürüzlülük ölçümleri, işlenen yüzey üzerinden işleme yönünde çevresel olarak 

üç farklı noktadan üçer kez yapılmış ve ölçülen değerlerin aritmetik ortalaması alınmıştır. Pürüzlülük ölçümünde 

profil metodu kullanılmıştır. Bu amaçla profil değişimini Ra (ortalama yüzey pürüzlülüğü) cinsinden okuyabilen 

Taylor Hobson Surtronic 25 tipi taşınabilir yüzey pürüzlülük cihazı kullanılmıştır. Şekil 4’de yüzey pürüzlülük 

ölçümünün resmi verilmiştir.  

 

Şekil 4. Yüzey pürüzlülük ölçümü  

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

 

3.1 Deneysel Sonuçlar  

 

Malzemelerin işlenebilirlik özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli kriterlerden birisi de işlenen 

yüzeylerin yüzey kalitesidir [28-31]. Bu sebeple, AISI 4340 malzemesinin işlenmesinde kullanılan hem kesme 

parametrelerinin (kesme hızı ve ilerleme) hem de MMY yönteminde kullanılan farklı değişkenlerinin yüzey 

pürüzlülüğü üzerindeki etkisini ortaya koymak için işlenen yüzeylerin aritmetik ortalama yüzey pürüzlülük 

değerleri (Ra) ölçülmüştür. Yüzey pürüzlülük ölçümleri, işlenen yüzey üzerinden rastgele üç farklı noktadan 

üçer kez ölçülmüş ve ölçülen değerlerin ortalaması alınmıştır. Bu ölçümlerden elde edilen sonuçlar; MMY 

parametreleri ve kesme parametreleri miktarına bağlı olarak, Tablo 2’de toplu halde verilmiştir. Ayrıca her bir 

yüzey pürüzlülüğü üzerindeki her bir parametrenin etkisini göstermek için Minitab 17.0 programından elde 

edilen ortalama etki grafikleri Şekil 5 ve 6’da verilmiştir. 
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Tablo 2. Deney tasarımı ve sonuçlar 

 

Deney no 

Faktörler Sonuçlar 

Kesme hızı,  

(m/min) 

İlerleme  

(mm/rev) 

Debi 

(ml/h) 

Yağ cinsi Nozul tipi Mesafe 

(mm) 

Ra (µm)  

 

Rz (µm) 

1 180 0,1 40 Mineral 1 1 1,713 7,433 

2 180 0,2 40 Mineral 1 2 1,607 6,967 

3 180 0,3 80 Bitkisel 2 1 2,767 11,200 

4 180 0,4 80 Bitkisel 2 2 4,547 19,433 

5 240 0,1 40 Bitkisel 2 1 0,427 2,200 

6 240 0,2 40 Bitkisel 2 2 1,520 6,633 

7 240 0,3 80 Mineral 1 1 1,487 7,100 

8 240 0,4 80 Mineral 1 2 4,633 18,300 

9 300 0,1 80 Mineral 2 2 0,487 3,067 

10 300 0,2 80 Mineral 2 1 1,387 5,533 

11 300 0,3 40 Bitkisel 1 2 2,613 10,967 

12 300 0,4 40 Bitkisel 1 1 1,560 6,533 

13 360 0,1 80 Bitkisel 1 2 0,507 2,700 

14 360 0,2 80 Bitkisel 1 1 1,367 6,173 

15 360 0,3 40 Mineral 2 2 2,847 11,267 

16 360 0,4 40 Mineral 2 1 5,020 18,733 

 

Şekil 5. İşleme parametrelerinin ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) üzerindeki etkisi 
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Şekil 6. İşleme parametrelerinin ortalama yüzey pürüzlülüğü (Rz) üzerindeki etkisi 

 

AISI 4340 malzemenin işlenmesi esnasında kullanılan nozul tiplerinin yüzey pürüzlüğü üzerindeki etkisi 

incelendiğinde 1. Tip nozul geometrisinin diğer nozul geometrisine göre daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir. 

Şekil 5 ve Şekil 6 incelendiğinde, kesme hızıyla beraber ortalama yüzey pürüzlülüğündeki düşme eğilimidir. 

Kesme hızının artmasına paralel olarak kesme bölgesindeki sıcaklığın artmasıyla beraber 1. deformasyon 

bölgesinde plastik deformasyon kolaylaşırken aynı şekilde 2. deformasyon bölgesinde talaş akışı ve talaşın 

biçimlenmesi kolaylaşmaktadır. Kesme hızındaki artışa bağlı olarak, yüzey kalitesindeki iyileşme, beklenen bir 

özellik olup yüzey kalitesini iyileştirmek için kesme hızının arttırılması literatürde karşılaşılan en yaygın 

yöntemdir [31-32]. Ancak kesme hızındaki aşırı artışlar, takımın aşınma sürecine daha erken girmesine sebep 

olacağından (aşırı yüksek sıcaklıkların kesici takımın sıcak sertliğini olumsuz etkilemesi sebebiyle), kesme 

hızının belli bir sınıra kadar artırılması yüzey kalitesi açısından olumlu olurken, daha fazla artırılması yüzey 

kalitesinde tekrar kötüleşmeye sebep olabilmektedir [28-31,33]. Nitekim bu çalışmada da kesme hızının 300 

m/min’lik seviyesinden sonra artışı yüzey pürüzlülüğünü olumsuz olarak etkilemiştir.  

 

AISI 4340 malzemenin farklı ilerleme oranlarında işlenmesi esnasında oluşan yüzey pürüzlülük değerleri Şekil 3 

ve Şekil 4’ de görülmektedir. Literatürde, ilerleme değeri ile yüzey pürüzlülüğü arasında artan bir ilişki olduğu 

ve ilerleme değerindeki artışa bağlı olarak, yüzey pürüzlülüğündeki artış, beklenen bir özellik olup yüzey 

pürüzlülüğünü iyileştirmek için ilerleme değerinin azaltılması belirtilmektedir [30-31]. Şekil 3 ve Şekil 4 

incelendiğinde yapılan bu çalışmada da bu durumun ortaya çıktığı açıkça görülmektedir. Ayrıca tüm 

parametreler için grafik çizgileri arasında en büyük farkın ilerleme hızında olduğu görülmektedir. Bu da yüzey 

pürüzlülüğü üzerindeki en büyük etkinin ilerleme hızı olduğunu kanıtlamıştır.  

Bilindiği üzere MMY yönteminde sonuçları etkileyen yağ cinsi, yağ debisi, nozul ölçüleri ve nozul pozisyonu 

gibi birçok parametre mevcuttur[31,34-36]. Bu çalışmada AISI 4340 malzemenin işlenmesi esnasında MMY 

yönteminde kullanılan yağ cinsi, yağ debisi, nozul tipi ve nozul mesafesinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi 

değerlendirilmiştir.  

 

Şekil 5 ve Şekil 6 incelendiğinde MMY parametreleri içerisinde kullanılan bitkisel esaslı kesme yağının mineral 

esaslı kesme yağına göre ortalama yüzey pürüzlülüğünü düşürdüğü ve daha iyi yüzey kalitesi performansı 

gösterdiği tespit edilmiştir. Bu durum bitkisel esaslı kesme yağının yüksek viskozitesi ile açıklanabilir. Yüksek 

viskozite değerleri yüksek imalat sıcaklıklarında istikrarlı bir yağlayıcılık sağlamaktadır[31, 37-38]. 

 

MMY parametreleri içerisinde farklı oranlarda kullanılan debi miktarlarının yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi 

incelendiğinde kullanılan yağın miktarı arttıkça pürüzlülük değerlerinin de azaldığı görülmüştür. Bu durum; yağ 

miktarının artmasıyla kesme bölgesine etki eden yağ miktarının da artmasından dolayı kesme esnasında takım-iş 

parçası arasında oluşan sürtünmenin azalması, dolayısıyla takım aşınması azalmasına da bağlı olarak yüzey 

pürüzlülüğünün de azalması ile ilişkilendirilmiştir. Debi miktarının artışının yüzey pürüzlülüğüne olumlu etkisi 

literatürde yapılan çalışmalarla paralellik göstermiştir[31, 35, 39-40]. 
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1. tip nozulun uç geometrisi nedeniyle aeresol dağılmadan kesme noktasına ulaşmakta ve böylece daha etkin bir 

kesme meydana gelmektedir.  

 

𝑆/𝐺𝑒𝑛 𝑘üçü𝑘 𝑒𝑛 𝑖𝑦𝑖 = −10 ∙ log
1

𝑛
[∑ 𝑦2𝑛

𝑖=1 ]                                                                                                                    (1)       

 

 

 
 

Şekil 7. Ra için S/G oranları ve optimum noktalar 

 

Şekil 5 ve 6 te MMY uygulamasında kullanılan nozulun kesme bölgesine olan uzaklıklarının yüzey pürüzlülüğü 

üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde 20 mm’lik nozul mesafesinin 40 mm’lik nozul mesafesine göre daha iyi 

sonuç verdiği gözlemlenmiştir. Bu durumun sebebi olarak kısa mesafede konumlandırılan nozulun kesme 

bölgesi noktasına daha iyi etki ettiği söylenebilir.   

 

 

3.2. Optimizasyon 

 

 

 

 

 

 

Bu çalışmada Taguchi’nin L16 ortoganal dizi deney tasarım metodu kullanılmıştır. Taguchi yöntemi, deney 

tasarımı içerisinde optimum noktaların elde edilmesi için sinyal/gürültü (S/G) analizini kullanmaktadır. S/G 

analizinde sinyal; deney sonuçları içerisinde arzu edilen veya ölçülmek istenen değeri temsil ederken, gürültü 

ise; ölçülen deney sonuçları içerisinde istenmeyen değerleri temsil etmektedir. Dolayısıyla bir deney tasarımı 

içerisinde hesaplanan maksimum S/G oranı optimum sonucu vermektedir. S/G oranının hesaplanmasında 

ulaşılması hedeflenen kalite karakteristiğinin özelliği oldukça önemlidir. Burada S/G oranının hesaplaması 

yapılırken ulaşması istenen hedefler esas alındığında üç temel analiz karşımıza çıkmaktadır. Bunlar, en küçük 

değer en iyi, en büyük değer en iyi ve nominal değer en iyi şeklindedir[41]. 

 

Bu çalışmada, analizi yapılacak olan yüzey pürüzlülüğü sonuçları için en küçük değerler hedeflendiği için S/G 

analizinde en küçük en iyi analizi kullanılmıştır. Bu yaklaşıma göre S/G oranlarının hesaplanmasında kullanılan 

denklem aşağıda verilmiştir[42]. 

Bu denklemde, y mevcut deney şartında elde edilen deney sonucunu, n ise test sayısını ifade etmektedir. 

 

Bütün bu hesaplamalar sonucunda her faktör için belirlenen en yüksek S/G oranı en iyi deney sonucuna, yani 

bütün deney sonuçlarının en düşük olduğu deney sonucuna işaret eder. Denklem 1’e göre hesaplanan S/G 

oranları her faktör ve deney sonucu için Şekil 7 ve Şekil 8’de ayrı ayrı grafik halinde de gösterilmişlerdir. Bu 

grafiklerde en iyi yüzey pürüzlülüğünü veren işleme parametrelerinin seviyeleri ayrıca belirlenmiştir.  
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Şekil 8. Rz için S/G oranları ve optimum noktalar 

 

Tablo 3. Optimum seviyeler ve değerleri 

R
a 

(µ
m

) 

Optimum Seviyeler 

R
z 

(µ
m

) 

Optimum Seviyeler 

    Faktör Seviye Değer     Faktör Seviye Değer 

Kesme 

hızı 

3 300 m/min Kesme 

hızı 

3 300 m/min 

İlerleme 1 0,1 mm/rev İlerleme 1 0,1 

mm/rev 

Debi 2 80 ml/h Debi 2 80 ml/h 

Yağ cinsi 2 Bitkisel Yağ cinsi 2 Bitkisel 

Nozul tipi 1 Tip-1 Nozul tipi 1 Tip-1 

Mesafe 1 20 mm Mesafe 1 20 mm 

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir. 

 

 AISI 4340 malzemenin işlenmesi esnasında ortaya çıkan yüzey pürüzlülüğü sonuçları tüm giriş 

parametrelerine göre değişmiştir. Artan kesme hızıyla yüzey pürüzlülüğü azalmış fakat kesme 

hızının çok fazla arttırılması yüzey pürüzlülüğünü olumsuz yönde etkilemeiştir. Bu durum kesici 

takımın aşınma sürecine girdiğini ve bu yüzden yüzey pürüzlülüğünü olumsuz yönde etkilediğini 

göstermiştir. 

Şekil 7 ve Şekil 8’deki grafiklerde de görüldüğü gibi her bir faktör için S/G oranının en yüksek olduğu noktalar 

o çıktı parametresi için optimum seviyelerdir. Tablo 3’te görüldüğü gibi hem Ra hemde Rz için en düşük yüzey 

pürüzlülüğü değerini veren optimum işleme parametreleri kesme hızının 3. Seviyesi (300 /m/min), ilerlemenin 1. 

Seviyesi (0,1 mm/rev), kesme yağı debisinin 2. Seviyesi (80 ml/h), yağ cinsinin 2. Seviyesi (bitkisel), nozul 

tipinin 1. Seviyesi (Tip-1) ve nozul mesafesinin 1. Seviyesi (20 mm)’dir.  
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 AISI 4340 malzemenin işlenmesinde en iyi yüzey pürüzlülüğü en düşük ilerleme seviyesinde elde 

edilmiştir. Artan ilerleme oranına paralel olarak yüzey pürüzlülüğü de artmıştır.  

 Bitkisel esaslı kesme yağının mineral esaslı kesme yağına göre ortalama yüzey pürüzlülüğünü 

düşürdüğü ve daha iyi yüzey kalitesi performansı gösterdiği tespit edilmiştir. Bu durum bitkisel 

esaslı kesme yağının yüksek viskozitesi ile ilişkilendirilmiştir. 

 Debi miktarının artışı ile yüzey pürüzlülüğü düşüş gösterse de bu artışın sınırlı seviyede olduğu 

görülmüştür.  

 Kısa mesafede konumlandırılan nozulun kesme bölgesi noktasına daha iyi etki ettiği ve yüzey 

pürüzlülüğünü düşürdüğü belirlenmiştir.  

 S/G analizi yardımıyla yapılan optimizasyon da en düşük yüzey pürüzlülüğü değerini veren 

optimum işleme parametreleri kesme hızı için 300 m/min, ilerleme için 0,1 mm/dev, kesme yağı 

debisinin için 80 ml/h, bitkisel yağ, tip-1 nozul ve 20 mm nozul mesafesi olarak bulunmuştur.  
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Özet 

 

Anahtar kelimeler: Sert kaplama, Kriyojenik işlem, Takım aşınması, Yüzey pürüzlülüğü 

THE EFFECTS OF CRYO-TREATMENT APPLIED TO COATED 

CARBIDE TOOL ON TOOL WEAR AND SURFACE ROUGHNESS IN 

TURNING OF AISI 316 SS 

Abstract 

 

Keywords: Hard coatings, Cryogenic treatment, Tool wear, Surface roughness  

1. GİRİŞ 

 

Kriyojenik işlem, takım malzemelerinin mekanik ve fiziksel özelliklerinde bazı iyileşmeler sağlayarak kesme 

performansını artırmak için oda sıcaklığının çok altındaki sıcaklıklarda uygulanan bir soğutma sürecidir [5]. 

Kriyojenik işlemde malzemeler belirlenen bir sıcaklığa kadar (-196 °c’ye kadar) kademeli olarak soğutulur, bu 

sıcaklıkta genellikle 24 saat bekletilir ve ardından kademeli olarak oda sıcaklığına ısıtılır. böylece, ikincil karbür 

çökelmesi ve karbürlerin mikroyapıda homojen dağılımı sayesinde sementit karbür gibi takım malzemelerinin 

Bu çalışmada, kriyojenik işlem uygulanmış TiAlN tek katlı ve TiCN/Al2O3/TiN çok katlı kaplanmış tungsten 

karbür takımlarla AISI 316 östenitik paslanmaz çeliğinin işlenebilirliğini değerlendirmek için tornalama 

deneyleri yapılmıştır. Kaplamalı takımlar üzerine -145°C'de 24 saat kriyojenik işlem ve 200°C'de 2 saat 

temperleme işlemi uygulanmıştır. AISI 316 paslanmaz çeliğin işlenebilirliği takım aşınması ve yüzey 

pürüzlülüğü açısından değerlendirilmiştir. Deneysel sonuçlar, genel olarak TiAlN kaplı takımlarla daha iyi 

sonuçlar elde edildiğini göstermiştir. Diğer yandan kriyojenik işlem uygulanmış takımların işlemsiz takımlara 

kıyasla daha iyi kesme performansı sergilediği gözlenmiştir. 

In this study, turning tests were performed to evaluate machinability of AISI 316 stainless steel using 

cryogenically treated TiAlN monolayer and TiCN/Al2O3/TiN multilayer coated tungsten carbide inserts. The 

coated inserts were cryogenically treated at -145 °C for 24 h and then tempered at 200 °C for 2 h. The 

machinability of AISI 316 steel was evaluated in terms of tool wear and surface roughness. Experimental results 

showed that TiAlN coated inserts generally exhibited superior performance. On the other hand, it was observed 

that cryogenically treated inserts showed better cutting performance in comparison to untreated ones.      

Modern kesici takımların gelişiminde en önemli dönüm noktalarından biri, kesici takımlar üzerine sert 

kaplamaların uygulanmasıdır [1]. Sert kaplamalar çoğunlukla takımların aşınma direncini ve ömrünü artırmak 

için kesici takımlara uygulanırlar. Kaplamalar, takımların aşınma direncinde artış sağlamakla birlikte takımlar 

üzerine kesme sıcaklıklarının ve kesme kuvvetlerinin etkilerini azaltan bir etkendir. Günümüzde kullanılan 

sementit karbür takımların %70'inden fazlası kaplamalı olarak kullanılmaktadır [2, 3]. Karbür takımlar genellikle 

CVD (kimyasal buhar biriktirme) ve PVD (fiziksel buhar biriktirme) yöntemleri kullanılarak kaplanırlar. CVD 

kaplamalar karbür takımlara çok iyi yapışır ve takımın aşınma direncini artırır. PVD kaplamalar da kesici kenara 

ilave bir tokluk sağlamanın yanı sıra takımların aşınma direncinde artış sağlar. Karbür takımların sıcak sertlik 

özellikleriyle birlikte difüzyon ve oksidasyon aşınmasına karşı direnç kabiliyeti TiC, TiN, Al2O3, TiCN, TiAlN, 

TiZrN, TiB2 ve elmas kaplamalar ile artırılabilmektedir [4]. 

mailto:yazar1@xxx.edu.tr
mailto:yazar2@xxx.edu.tr
mailto:yazar1@xxx.edu.tr
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aşınma direnci artar [6, 7]. Aşınma direnci üzerine yapılan çalışmaların yanı sıra sertlik [8], tokluk [9] ve kalıntı 

gerilmeler [5] üzerine literatürde çalışmalar mevcuttur. reddy ve diğerleri [10] takım aşınması, kesme kuvvetleri 

ve yüzey pürüzlülüğü açısından, işlemsiz ve kriyojenik işlem uygulanmış tin/ticn/al2o3/tin çok katlı kaplanmış 

wc-co takımlarla c45 çeliğinin işlenebilirliğini araştırmışlardır. Kriyojenik uygulanmış takımlar, ısıl iletkenlik, 

aşınma direnci ve sıcak sertliklerindeki artış sayesinde daha iyi performans sergilediği çalışmalarında 

bildirilmiştir. vadivel and rudramoorthy [11] küresel dökme demirin işlemsiz ve kriyojenik işlem uygulanmış 

ticn/al2o3 çok katlı kaplanmış wc-co takımlarla tornalanmasında kriyojenik işlemin takım aşınması, güç tüketimi 

ve yüzey pürüzlülüğü üzerine etkilerini araştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda kriyojenik işlem uygulanmış 

takımlar işlemsiz takımlara kıyasla daha iyi performans sergilediği tespit edilmiştir. Benzer şekilde, ramji ve 

diğerleri [12] gri dökme demirin tornalanmasında tüm kesme şartlarında kriyojenik işlem uygulanmış 

ticn/al2o3/tin kaplı wc-co takımların işlemsiz takımlara kıyasla çok daha iyi aşınma performansı sergilediğini 

rapor etmişlerdir. Gill ve diğerleri [5] de c45 çeliğin tornalanmasında kriyojenik işlemden sonra tialn kaplı wc-co 

takımların takım ömründe artış olduğunu bildirmişlerdir. 

 

 

2. MATERYAL VE METOT  

 
Tablo 1. AISI 316 östenitik paslanmaz çeliğinin kimyasal bileşenleri 

 

 

 

 

Tablo 2. Kesici takım özellikleri 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Bu çalışmada, AISI 316 östenitik paslanmaz çeliğin kriyojenik işlem uygulanmış TiAlN tek katlı ve 

TiCN/Al2O3/TiN çok katlı kaplanmış WC-Co takımlarla tornalanmasında kriyojenik işlemin takım aşınması ve 

yüzey pürüzlülüğü üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla CNC torna tezgâhında deneyler yapılmış ve elde 

edilen bulgular tartışılmıştır. 

İş parçası malzemesi olarak seçilen AISI 316 çeliğinin kimyasal bileşimi Tablo 1’de verilmiştir. İş parçası 

malzemesi CNC tezgâhında tornalama deneyleri için Ø100 x 250 mm boyutlarında hazırlanmıştır. Kesici takım 

olarak ISCAR tarafından üretilen TiAlN ve TiCN/Al2O3/TiN kaplı WC-Co takımlar kullanılmıştır (Tablo 2). 

Kaplamalı takımlar, –145 ºC’de 24 saat süre ile kriyojenik işleme tabi tutulmuş ve ardından 200 ºC’de 2 saat 

süre ile temperlenmiştir.  

C% Mn% Si% P% S% Cr% Ni% Mo% Cu% 

0.04 1.18 0.41 0.038 0.012 16.3 10.09 2.02 0.49 

Kesici Takım 

Malzemesi 

ISO Kodu 

(Üretici Kodu) 

Kaplama 

Malzemesi 

Kesici takım 

fotoğrafı 

 

WC-Co 

 

 

 

WC-Co 

 

 

 

 

 

 

 

SNMG120412-TF 

(IC 907) 

 

SNMG120412-TF 

(IC 9250) 

 

 

TiAlN 

 

 

TiCN/Al2O3/TiN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVD 

(TiCN/Al2O3/TiN) 

Deneyler Tablo 3'te verilen şartlarda gerçekleştirilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü ölçümleri Mahr M1 profilometre 

kullanılarak yapılmıştır. İşlenen her bir yüzeyden 3’er yüzey pürüzlülüğü ölçümü alınmış ve bunların aritmetik 

ortalaması, ortalama yüzey pürüzlülük değeri (Ra) olarak belirlenmiştir. Ayrıca 0.45 mm/dev ilerleme ve 240 

m/dak kesme hızında aşınma deneyi yapılmıştır. Kesici takımlarda oluşan yan yüzey aşınması miktarları dijital 

bir mikroskop yardımı ile krater derinlikleri ise 1µm hassasiyete sahip Mahr Conturograph cihazı kullanılarak 

ölçülmüştür. Aşınma mekanizmalarının daha iyi anlaşılabilmesi için LEO 1430V P SEM cihazı kullanılarak 

aşınan takımların SEM fotoğrafları çekilmiştir.  
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Tablo 3. Kesme parametreleri 

 

 

 

 

 

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA  

0.45 mm/dev ilerleme ve 240 m/dak kesme hızında yapılan aşınma deneyi sonucunda TiCN/Al2O3/TiN kaplı 

takıma kıyasla TiAlN kaplı takımda %14 oranda daha az yan yüzey aşınması oluştuğu tespit edilmiştir (Şekil 1). 

Bu durum TiAlN kaplama malzemesinin sıcak sertliğinin daha yüksek olmasına [13] ve 800 ºC’ye kadar 

oksidasyon direnci sergileyebilme özelliğine [14, 15] atfedilmiştir. Oysa TiCN/Al2O3/TiN kaplı kesici takımın 

en üst katmanında bulunan TiN kaplama malzemesi yaklaşık 550 ºC’de hızlı bir şekilde oksitlenmektedir [16, 

17]. Ayrıca, TiAlN kaplı takımlarda yüksek kesme hızlarında iş parçası ve takım arasında ısıl ve kimyasal set 

oluşturan bir amorf Al2O3 tabakası oluşur. Oluşan bu Al2O3, tabakası kaplama ve alt katmanı koruyan bir bariyer 

görevi görür ve takım ömrü üzerinde pozitif etkide bulunur [15].  Demirayak [18], AISI P20 çeliği üzerinde 

TiAlN ve TiCN/Al2O3/TiN kaplı kesici takımlarla yaptığı işlenebilirlik çalışmasında TiAlN kaplı takımın yan 

yüzey aşınması açısından daha iyi sonuç verdiğini tespit etmiştir. Benzer şekilde Jindal ve diğerleri [19] de TiN, 

TiCN ve TiAlN kaplı takımlarla yaptıkları işlenebilirlik deneylerinde en iyi takım ömrünü TiAlN kaplı takımın 

sergilediğini bildirmişlerdir. 

 

 

Şekil 1. Kesici takımlardaki aşınma miktarları 

Grafik incelendiğinde; kaplama malzemesi fark etmeksizin her iki takım için de kriyojenik işlem uygulanmış 

takımların işlemsiz takımlara kıyasla daha az aşındığı görülmektedir. TiCN/Al2O3/TiN çok katlı ve TiAlN tek 

katlı kaplanmış takımlar için kriyojenik işlem uygulanmış takımlarla sırasıyla %26 ve %23 oranda daha düşük 

yan yüzey aşınması ölçüldüğü belirlenmiştir. Bu durum, kriyojenik işlem sonrasında ikincil karbür oluşumu ve 

karbürlerin homojen dağılımı sayesinde kesici takımın kazanmış olduğu yüksek aşınma direnci ile 

ilişkilendirilmiştir.   

 

Grafiğe bakıldığında krater aşınmasının TİCN/AL2O3/TİN kaplı takımlarda oluşmadığı, ancak her iki (kriyojenik 

işlem uygulanmış ve işlemsiz) tialn kaplı takımda da oluştuğu görülmektedir. TiAlN kaplı takım yan yüzey 

aşınması açısından TİCN/AL2O3/TİN kaplı takıma kıyasla daha iyi performans göstermesine rağmen krater 

aşınması açısından daha kötü performans göstermiştir. bu durum TİCN/AL2O3/TİN kaplı takımın kaplama 

malzemelerinin sergilemiş olduğu üstün performansla ilişkilendirilmiştir. Farklı kaplama malzemelerinin dikkat 

İş parçası malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik 

Kesme hızı (m/dak) 

İlerleme hızı (mm/dev) 

Kesme derinliği (mm) 

120 – 160 – 200 – 240 

0.15 – 0.3 – 0.45 

2.4 

3.1. Takım Aşınması 
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çeken bazı özellikleri şöyledir: Al2O3 krateri azaltmaya yardım eder. TiCN daha yüksek sertlik sağladığı gibi bu 

kaplama malzemesi de krateri azaltmaya yardım eder. TiN ise bir difüzyon bariyeri olarak hareket ederek 

arayüzeydeki sürtünmeyi azaltmaya yardım eder. Bu durum çok katlı kaplanan takımların çoğunda en üst tabaka 

olarak TiN kullanılmasına sebep olmaktadır [3]. Diğer yandan kriyojenik işlem uygulanmış TiAlN kaplı takım 

ile işlemsiz takım arasında krater aşınması açısından belirgin bir fark görülmemektedir. 

 

 

 

 
        (a)                   (b) 

                  
        (c)                   (d) 

Şekil 2. Kesici takımların aşınan yüzeylerinin SEM fotoğrafları a) TiCN/Al2O3/TiN, b) Kİ-TiCN/Al2O3/TiN, c) 

TiAlN, ve d) Kİ-TiAlN 

 

 

 

Aşınma mekanizmalarının daha iyi anlaşılabilmesi için çekilen SEM fotoğrafları Şekil 2’de verilmiştir. 

Fotoğraflar incelendiğinde tüm takımlarda abrasif aşınma mekanizmasının sebep olduğu yan yüzey aşınmasının 

oluştuğu görülmektedir. Her iki kaplama türünde de oluşan yan yüzey aşınmasının kriyojenik işlem ile azaldığı 

tespit edilmiştir. Isıl işlem farkı olmaksızın her iki TiCN/Al2O3/TiN kaplı takımda yine abrasif aşınma 

mekanizmasının etkisiyle kaplama malzemesinin kalktığı görülmektedir. İşlemsiz takımda kaplama malzemesi 

neredeyse kesme kenarı boyunca kalkmıştır. Bu durum TiCN/Al2O3/TiN kaplı takımın çok katlı kaplanmış 

olması sebebiyle daha fazla kaplama kalınlığına sahip olması ile ilişkilendirilmiştir. Kesici takımların aşınma 

direnci kaplama kalınlığının artması ile artar. Ancak bu durum gevrekleşmenin ortaya çıkmasına neden olur ve 

kaplama tabakasının kalkması bir problem teşkil etmeye başlar. Daha ince bir kaplama ise daha yüksek bir 

tokluk sağlar [20]. Genellikle CVD kaplamalar PVD kaplamalardan daha kalın olurlar. CVD kaplamalar 

minimum 6-9 µm kalınlığında iken PVD kaplamalar 1-3 µm kalınlığındadırlar [15]. 

PVD kaplı takımlarda abrasif ve difüzyon aşınma mekanizmasıyla oluşan krater aşınması ve adhesif aşınma 

mekanizmasının sebep olduğu YT (Yığıntı Talaş) oluşumuna rastlanmaktadır. Yine her iki takımda da kraterin 

oluştuğu yüzeyde yapışmaların meydana geldiği tespit edilmiştir. Şekil 3’te kesici takımların krater yüzeylerinde 

alınan EDX analizi verilmiştir. Çizgi kesici takımın dış noktasından kesici takıma doğru çizilmiştir. EDX 

analizinden elde edilen grafikte krater alanında baskın elementin W olduğu görülmektedir. Ancak yüzeyde Fe, 

Cr ve Si elementlerinin de varlığı söz konusudur. Bilindiği gibi bu elementler (Fe, Cr, Si) iş parçası 

malzemesinden gelmektedir. Burada, adhezyon aşınma mekanizması etkisi ile yapışmaların meydana geldiği 

söylenebilir.  

Kaplama kalkması Kaplama kalkması 

 

Yan yüzey aşınması 

 
Yan yüzey aşınması 

 

Krater aşınması 

 
Yapışma 

 

Yan yüzey aşınması 

 

Yapışma 
YT 

Krater aşınması 

Yan yüzey aşınması 
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Şekil 3. TiAlN kaplı kesici takımların krater yüzeylerinin EDX analizi a) İşlemsiz, b) Kriyojenik işlem 

uygulanmış 

 

3.2. Yüzey Pürüzlülüğü  

 

Şekil 4’te verilen grafikler incelendiğinde, bazı kesme şartlarında bir miktar yüksek olmakla birlikte genel olarak 

TiAlN kaplı takımın TiCN/Al2O3/TiN kaplı takımdan daha düşük yüzey pürüzlülüğü değerleri sergilediği 

görülmektedir. Bu durum TiAlN kaplamanın daha yüksek sıcak sertlik ve aşınma direncine sahip olması 

sayesinde daha az aşınması ile ilişkilendirilmiştir. Bilindiği gibi kesici takım aşınması ile yüzey pürüzlülüğü 

arasında belirgin bir ilişki vardır. Diğer yandan her iki kaplama türü için de genel olarak kriyojenik işlem 

uygulanmış takımlar daha düşük Ra değerleri sergilemiştir. Bu durum kriyojenik işlemin kesici takıma 

kazandırmış olduğu yüksek aşınma direnci ile ilişkilendirilmiştir. Altan Özbek ve ark. [21], Reddy ve ark. [10], 

Çiçek ve ark. [22], Vadivel ve Rudramoorthy [11] yaptıkları çalışmalarda göstermiş olduğu yüksek aşınma 

direnci sayesinde kriyojenik işlem uygulanmış takımlarla daha iyi yüzey pürüzlülüğü elde ettiklerini rapor 

etmişlerdir. 
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Şekil 4. Kesme hızına bağlı yüzey pürüzlülüğü değişimi 

Kesme hızına bağlı yüzey pürüzlülüğü değişimleri incelendiğinde; kesme hızının artmasıyla TiAlN kaplı 

takımlarda belirgin bir değişiklik gözlenmezken TiCN/Al2O3/TiN kaplı takımlarda belirli bir değere kadar artan 

kesme hızıyla ölçülen Ra değerlerinin azaldığı, belirli bir değerden sonra kesme hızının daha da artmasıyla Ra 

değerlerinin de arttığı görülmektedir. Kesme hızının artması ile yüzey pürüzlülüğü değerlerindeki azalma yığıntı 

talaş oluşma eğiliminin azalması ile açıklanabilir. Kesme hızındaki artışla birlikte kesme bölgesindeki sıcaklık 

artışı, yığıntı talaşın boyutunu küçültmektedir. Özellikle östenitik paslanmaz çelikler gibi sünek malzemelerin 

işlenmesinde yüksek kesme hızları yığıntı talaş oluşumunu azaltarak yüzey kalitesini iyileştirmektedir [20]. 

Yığıntı talaş kesme esnasında kesici kenarın yerini almak suretiyle yüzey kalitesini olumsuz yönde etkiler. 

Kesme hızının daha fazla artırılmasıyla yüzey pürüzlülüğü değerlerinin de artması ise, yüksek kesme hızlarında 

kesici takımdaki hızlı aşınmaya atfedilebilir [23, 24]. Grafiklerde, ilerlemenin artmasıyla tüm takımlarda ölçülen 

Ra değerlerinin de arttığı görülmektedir. İlerleme hızının artması, birim zamanda kaldırılan talaş hacminin 

artmasıyla kesme kuvvetlerinin ve titreşimin artmasına sebep olmakta ve bu şekilde yüzey pürüzlülüğü 

artmaktadır. Diğer yandan kesme hızı ile kıyaslandığında ilerlemenin yüzey pürüzlülüğü üzerinde daha etkili 

olduğunu söylemek mümkündür. 

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, AISI 316 östenitik paslanmaz çeliğin işlenmesinde TiAlN ve TiCN/Al2O3/TiN kaplı tungsten 

karbür takımlar üzerine uygulanan kriyojenik işlemin takım aşınması ve yüzey pürüzlülüğü üzerine etkileri 

araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, her iki kaplama türünde de yan yüzey aşınması oluştuğu, ancak 

yalnızca TiAlN kaplı takımlarda krater aşınmasının oluştuğu görülmüştür. Diğer yandan yan yüzey aşınması 

açısından TiCN/Al2O3/TiN kaplı takıma kıyasla TiAlN kaplı takım daha iyi aşınma performansı göstermiştir. 

 

Her iki kaplama türü için, her iki aşınma tipinde de kriyojenik işlem uygulanmış kesici takımlar daha iyi aşınma 

performansı sergilemiştir. TiCN/Al2O3/TiN ve TiAlN kaplı takımlarda kriyojenik işlem uygulanmış takımlar ile 

sırasıyla %26 ve %23 oranda daha az yan yüzey aşınması miktarı ölçülmüştür. Krater aşınması açısından TiAlN 

kaplı takımlarda kriyojenik işlem uygulanmış takım ile uygulanmamış takım arasında belirgin bir fark 

görülmemiştir. Genel olarak kriyojenik işlem uygulanmış takımlar daha düşük yüzey pürüzlülüğü değerleri 

sergilemiştir. Kesme hızı yüzey pürüzlülüğü üzerinde belirgin bir değişikliğe sebep olmazken ilerlemenin 

artmasıyla yüzey pürüzlülüğü de belirgin bir şekilde artmıştır.  
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Özet 

Bu çalışmada, Ti-6Al-4V alaşımının kuru ve ıslak kesme şartlarında delinmesinde kesme parametrelerinin ve 

M42 HSS matkaplara uygulanan derin kriyojenik işlemin delik kalitesi (delik çapı, dairesellik ve silindiriklikten 

sapma) üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Delme deneylerinde, işlemsiz (İ), kriyojenik işlem (Kİ), kriyojenik 

işlem+temper (KİT) ve TiAlN/TiN kaplı HSS matkaplar kullanılmıştır. Kesme parametrelerinin delik kalitesi 

üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla dört farklı kesme hızı (6, 8, 10, 12 m/dak) ve üç farklı ilerleme hızı 

(0,04, 0,05 ve 0,06 mm/dev) kullanılarak 15 mm derinliğinde boydan boya delikler delinmiştir. Delme deneyleri 

sonucunda, soğutma sıvısı kullanımının delik kalitesini arttırmada önemli etkiye sahip olduğu görülmüştür. Dört 

takım arasında delik kalitesi bakımından en iyi sonuçlar çok katlı TiAlN/TiN kaplı takımlardan alınmıştır. 

Kriyojenik işlemin delik kalitesini artırmada önemli etkiye sahip olduğu görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: Ti-6Al-4V, M42 HSS, Kriyojenik işlem, Delme, Delik kalitesi 

EFFECT OF CRYOGENIC TREATMENT APPLIED TO M42 HSS 

DRILLS ON THE HOLE QUALITY IN DRILLING OF Tİ-6AL-4V 

ALLOY 

Abstract 

This study investigated the effects of cutting parameters and cryogenic treatment applied to M42 HSS drills on 

the hole quality (hole diameter, roundness and cylindiricity errors) during the drilling of a Ti-6Al-4V alloy under 

dry and wet cutting conditions. Drilling tests were carried out using untreated (İ), cryogenically treated (Kİ), 

cryogenically treated and tempered (KİT), and multi-layered TiAlN/TiN-coated HSS drills. With the aim of 

determining the effect of cutting parameters on hole quality, four different cutting speeds (6, 8, 10, 12 m/min) 

and three feed rates (0.04, 0.05 and 0.06 mm/rev) were used to drill holes with a depth of 15 mm. At the end of 

the drilling tests, it was seen that the use of a coolant increased the hole quality. Among the four tools, the best 

results in terms of the hole quality were obtained with the multi-layered TiAlN/TiN-coated tool.  

 

Keywords: Ti-6Al-4V, M42 HSS, Cryogenic treatment, Drilling, Hole quality 

1. GİRİŞ 

Titanyum ve alaşımlarının biyomalzeme ya da havacılık malzemesi olarak kullanımı son on yılda hızlı bir 

şekilde artmıştır. Bu artışa sebep olan özellikleri; korozyon direnci, yüksek sıcaklıkta yüksek dayanım özelliği ve 

dayanım-ağırlık oranı olarak sıralanabilir [1-2]. Ancak titanyum alaşımları sahip oldukları düşük termal 

iletkenliği, yüksek kimyasal reaktifliği ve düşük elastikiyet modülü nedeniyle işlenmesi zor malzemeler arasında 

yer almaktadır [3]. Bu özellikleri kesici takımın hızla aşınarak ömrünü tamamlamasına yol açmakta aşınmaya 

bağlı olarak da yüzey kalitesi düşmekte ve ölçü tamlığı bozulmaktadır [4].  

 

Talaşlı imalatta, delme işlemlerinde arzu edilen delik kalitesinin elde edilmesi en önemli hususlardan birisidir. 

Matkap ile doğrudan delinmiş bir delikte, delik çapının istenen toleranslar dâhilinde ölçü tamlığını sağlamak 

oldukça güçtür. İstenilen ölçü tamlığını sağlamak maksadıyla genellikle delik büyütme ve raybalama gibi ikincil 

işlemler yaygın olarak uygulanmaktadır [5]. Ancak ikinci bir işlem gereksinimi kuşkusuz işleme maliyetini 

arttırarak ürün maliyeti üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmaktadır. Bu sebepten deliğin istenilen ölçü tamlığı 

bakımından bir defada üretilmesi son derece önemlidir. İmalattan yüksek hassasiyet beklentilerinin havacılık ve 

callto:%286,%208,%2010,%2012
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uzay endüstrisindeki önemi düşünülürse [6], bu alanda yaygın olarak kullanılan Ti-6Al-4V alaşımının 

delinmesinde istenilen ölçü tamlığının elde edilmesinin önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Bu sebeple istenilen 

ölçü tamlığını ortaya koyacak işleme şartlarının tespit edilmesi bir gerekliliktir. 

 

Son yıllarda kesici takımlara uygulanan kriyojenik işlem ile takım ömründe önemli iyileşmeler elde edilmekte 

buna bağlı olarakta işleme verimliliği ve ürün kalitesi artırılmaktadır. Kriyojenik işlemin basit ve ucuz bir işlem 

olması, kaplamaların aksine malzemenin tüm kesitini etkilemesi [7] bu işlemi avantajlı hale getirmektedir. Kesici 

takımlara uygulanan kriyojenik işlem ile mikroyapı, sertlik ve aşınma direncinde önemli iyileşmeler 

sağlanabilmektedir [8-10]. Kıvak ve Şeker Ti-6Al-4V alaşımının delinmesinde HSS takımlara uygulanan 

kriyojenik işlemin mikroyapı ve takım ömrü üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Yapılan çalışmada kriyojenik 

işlemin takım ömründe %87’ye varan artış sağladığı görülmüştür. Ayrıca kriyojenik işlemin, karbür boyutlarını 

küçülterek homojen karbür dağılımı sağladığı ve kalıntı östeniti martensite dönüştürdüğü tespit edilmiştir [11]. 

Çiçek ve arkadaşları AISI 316 östenitik paslanmaz çeliğin delinmesinde HSS takımlara uygulanan kriyojenik 

işlem ile takım ömründe %14-218 arasında değişen değerlerde iyileşmeler elde etmişlerdir. Ayrıca kesme 

kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü açısından kriyojenik işlem uygulanmış takımlar işlemsiz takımlara göre daha iyi 

performans sergilemiştir [12]. Arslan ve Özdemir AISI D3 takım çeliğinden yapılmış DIN 9861 zımbaya yapılan 

kriyojenik işlemin, zımbanın aşınma davranışına etkilerini araştırmışlardır. Bu amaçla D3 takım çeliği zımbalar 

farklı sürelerde -145C°’de kriyojenik işleme tabi tutulmuştur. İşlem yapılmış ve yapılmamış D3 takım çeliği 

zımbalar ile 1,5 mm kalınlığındaki paslanmaz çelik (AISI 304) sac levhalar işlenerek delme deneyleri 

yapılmıştır. Kriyojenik işlemin D3 takım çeliği zımbaların aşınma direncini artırdığı ancak kriyojenik işlem 

süresinin zımba ömründe önemli bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür [13]. Çiçek ve arkadaşları AISI D2 

soğuk iş takım çeliğinin delinmesinde, M35 HSS matkaplara uygulanan derin kriyojenik işlemin (-196 ºC) takım 

ömrü, takım aşınması, mikroyapı ve mikro sertlik üzerine etkileri araştırmışlardır. Takım ömrü deneyleri, 

kriyojenik işlem uygulanmış takımlarla % 33-62 oranında ömür artışı elde edildiğini göstermiştir [14]. 

 

Bu çalışmada Ti-6Al-4V alaşımının delinmesinde, M42 HSS takımlara uygulanan kriyojenik işlemin delik 

kalitesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Ayrıca kriyojenik işlem uygulanmış takımların işlemsiz ve çok katlı 

TiAlN/TiN kaplı takımlara göre işleme performansının ortaya konulması amaçlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

İşleme deneyleri, Johnford VMC–550 marka CNC dik işleme merkezinde yapılmıştır. İş parçası malzemesi 

olarak 100x80x15 mm ebatlarında Ti-6Al-4V alaşımı numuneler kullanılmıştır. Deney numunelerinin kimyasal 

bileşimi Tablo1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Ti-6Al-4V alaşımının kimyasal bileşimi (Ağırlıkça %) 

Ti Al V Fe O C N H 

89,858 5,9 4,00 0,08 0,14 0,01 0,01 0,002 

 

Guhring kesici takım firması tarafından imal edilmiş 5 mm çapında kaplamasız ve çok katlı TiAlN/TiN kaplı 

M42 HSS matkaplar kullanılmıştır. Çok katlı TiAlN/TİN kaplama PVD yöntemiyle 6 katmanla kaplanmış olup 

kaplama kalınlığı 4 μm ve kaplama sertliği 3600 HV0.05’dir Temin edilen kesici takımlara ait özellikler ve 

deneylerde kullanılan kesme parametreleri Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Kesici takım özellikleri ve kesme parametreleri 

Kesici Takım Malzemesi M42 (HSS) 

Standart MmMMMMalzemesi DIN 338 

Kesici Geometrisi Ø5mm, 135
o
 uç açısı 

Kesme Hızları 6, 8, 10, 12 m/dak 

İlerleme Hızları 0,04; 0,05; 0,06 mm/dev 

 

Deneylerde kullanılan kaplamasız M42 HSS takımların bir kısmına kriyojenik işlem (Kİ) diğer bir kısmına ise 

kriyojenik işlem ardına temperleme işlemi (KİT) uygulanmıştır. Kesici takımlara uygulanan kriyojenik işlem 
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koruyucu atmosfere sahip vakumlu fırında gaz fazındaki azot yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Kesici takımlar oda 

sıcaklığından -145 
o
C’ye yaklaşık 1-2 

o
C/dak soğutma hızı ile kademeli olarak soğutulmuş, bu sıcaklıkta 24 saat 

bekletildikten sonra yine 1-2 
o
C/dak ısıtma hızı ile kademeli olarak oda sıcaklığına getirilerek kriyojenik işlem 

uygulanmıştır. Kriyojenik işlem uygulanan M42 HSS kesici takımların bir kısmına ise kriyojenik işlemin 

ardından 200 
o
C’de 2 saat bekletmek suretiyle temperleme işlemi uygulanmıştır. Delme deneyleri kuru ve ıslak 

kesme şartlarında yapılmıştır. Kesme sıvısı olarak Q8 BARANI XCI-H yarı sentetik emülsiyon (%6) 

kullanılmıştır. Delme esnasında olası yüzey hatalarından kaçınmak amacıyla deney numunelerinin yüzeyleri 

taşlanmıştır. Delinen delik etrafındaki ısı dağılımı göz önünde bulundurularak delik eksenleri arası 8 mm olarak 

belirlenmiştir. Alınan verilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla her deney yeni bir matkap ucu kullanılarak üç 

kez tekrarlanmıştır. 

 

Delme işlemlerinde delik kalitesini ve ölçüsel tamlığı belirleyen unsurlar; delik çapı, dairesellikten sapma 

(ovalite) ve silindiriklikten sapma (eksenel kaçıklık) şeklinde sıralanabilir. Delinen deliklerin çap, dairesellik ve 

silindiriklikten sapma ölçümleri Mitutoyo marka üç boyutlu CMM (Coordinat Measuring Machine) tezgâhında 

yapılmıştır (Şekil 1). Delik çap, dairesellik ve silindiriklikten sapma ölçüleri, her delikte 10 ayrı noktadan 

koordinat alınarak tespit edilmiştir. Bu işlem, deney tekrarı ile elde edilen üç delikte de gerçekleştirilmiş olup 

değerlendirmeye alınan veriler bu ölçümlerin ortalaması alınarak belirlenmiştir. Delik çapı ve daireselliğinin 

değerlendirilmesinde kullanılan bu ölçüler doğrudan doğruya CMM tezgâhından alınmıştır. 

 

    

Şekil 1. CMM tezgâhında ölçümlerin yapılması 

3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA 

Şekil 2’de kesme şartlarına ve parametrelerine bağlı olarak dört farklı takımla delinen deliklerden elde edilen çap 

değerlerindeki değişimler görülmektedir. Bütün kesme parametlerinde delik çap değerlerinin anma çapından 

(5mm) daha büyük olduğu görülmüştür. Bazı parametrelerde sapmalar olmakla birlikte, kesme hızındaki artışla 8 

m/dak kesme hızına kadar delik çapları bir miktar azalmış ancak bu kesme hızından sonra belirgin bir şekilde 

artış eğilimi göstermiştir. 8 m/dak kesme hızına kadar delik çaplarındaki sapma miktarında (anma çapından 

sapma) %0-18 arasında değişen değerlerde azalma kaydedilirken bu kesme hızından sonra %48’lere varan 

artışlar görülmüştür. Kesme hızındaki artışın titreşimi arttırmada önemli bir parametre olduğu bilinmektedir. 

Delme esnasında artan titreşimler ise delik kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir [15]. Ayrıca yüksek kesme 

hızlarında artan takım sıcaklıkları da delik kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir diğer etkendir. Nitekim 

yapılan çalışmada belli bir değerden sonra kesme hızındaki artışın delik çaplarını arttırdığı görülmüştür.  

 

İlerleme hızındaki değişimin delik çaplarının değişimi üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Genellikle artan 

ilerleme hızları ile delik çapları artış eğilimi göstermiştir. İlerleme hızı ile artan kesme kuvvetlerinin kesici takım 

üzerindeki eksenel yükleri arttırarak delik çapının genişlemesine neden olduğu düşünülmektedir [16]. Yapılan 

çalışmada delik çaplarının değişimi üzerinde ilerlemenin kesme hızından daha etkili bir parametre olduğunu 

söylemek  mümkündür.  

3.1. Delik Çaplarının Değerlendirilmesi 
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Delik çapları üzerinde çok katlı TiAlN/TiN kaplamanın olumlu etkilerini görmek mümkündür. Hemen hemen 

tüm kesme parametrelerinde, anma çapına en yakın çap değerleri çok katlı TiAlN/TiN kaplı takımlarla delinen 

deliklerden elde edilmiştir. TiAlN/TiN kaplama delik çapından sapma değerlerinde %53’lere varan azalmalar 

sağlamıştır. Bu durum, kaplama malzemesinin takımın aşınma direncini arttırmasının sonucu olarak kesici 

ağızlardaki düşük aşınmaya atfedilebilir. Ayrıca, sahip olduğu düşük sürtünme katsayısı ile talaş tahliyesini 

kolaylaştırmasının da deliğin çaptan sapma değerlerinin azalması üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir.  

 

Islak kesme şartlarının anma çapına yakın delik çaplarının elde edilmesinde önemli etkiye sahip olduğu 

görülmüştür. Anma çapına en yakın çap değerlerinin dört takımda da ıslak kesme şartlarında elde edilmiş olması 

ve kuru kesme şartlarına göre ciddi bir iyileşme olması bunun en belirgin göstergesidir. Islak kesme şartları 

deliğin çaptan sapma değerlerinde, kuru kesme şartlarına göre %58-218 arasında değişen oranlarda ciddi bir 

azalma sağlamıştır. Grafiklerdeki eğilim çizgilerinden bu oranlardaki farklar açık bir şekilde görülebilir (Şekil 

2). Islak kesme şartları deliğin çaptan sapma değerlerinde kaplama malzemesinin sağladığı azalmanın 4 katından 

daha fazla bir azalma sağladığı görülmüştür. Bu azalmanın ıslak kesme şartlarında talaşların kesme bölgesinden 

uzaklaştırılması ve yığıntı talaş (YT) oluşumunun azalmasına bağlı olarak gerçekleştiği düşünülmektedir. 

 

Matkap ile delme işlemlerinde delinen deliğin çapını etkileyen birçok parametre ve değişken vardır. Bu 

değişkenlerden biri olan takım aşınması, delik çapının istenilen toleransların dışına çıkmasına yol açmaktadır. 

Özellikle işlenmesi zor malzemelerde belli delik sayısından sonra takım aşınmasının etkisiyle delik çapı kontrolu 

zorlaşmaktadır. Hemen hemen tüm kesme parametrelerinde işlemsiz takımlara göre Kİ ve KİT takımlarla anma 

çapına daha yakın çap değerleri elde edilmiştir. Bunda en büyük paya kriyojenik işlem ve temperleme işleminin 

takımların aşınma direncinde sağladığı artışın sahip olduğu düşünülmektedir.  
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Şekil 2. Kesme parametreleri ve kesici takımlara bağlı olarak delik çaplarındaki değişim;     I) Kuru kesme, II) 

Islak kesme 

Kriyojenik işlem delik çaplarından sapma değerlerinde %25’i bulan düşüşler sağlamıştır. Ancak kriyojenik işlem 

ve temperleme işlemi TiAlN/TiN kaplamanın gösterdiği performansı gösterememiştir. Kİ ve KİT takımların 

aşınma direncindeki artış soğutma sıvısının kullanımı ile daha etkin hale gelmiştir. Bunun sonucu olarakta kuru 

kesme şartlarına göre ıslak kesme şartlarında Kİ ve KİT takımlarla delinen deliklerin çaptan sapma değerlerinin 

daha düşük olduğu görülmüştür. Genel olarak Kİ takımlara göre KİT takımlarla delinen deliklerin çap 

değerlerinin anma çapına daha yakın olduğu söylenebilir. Sonuç olarak anma çapına yakın çap değerlerinin elde 

edilmesinde kriyojenik işlem ve temperleme işlemi işlemsiz takımlara üstünlük sağlarken delik çaplarının 

değişimi üzerinde en etkili unsurun soğutma sıvısı kullanımının olduğu tespit edilmiştir.  

 

 

 

II) 

I) 



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

246 

 
 

Şekil 3’te farklı kesme şartlarında kesme hızı ve ilerlemeye bağlı olarak dört farklı takımla delinen deliklerin 

dairesellikten sapma değerlerindeki değişimler görülmektedir. Genel olarak dairesellikten sapma değerlerinin 

mikron mertebesinde olduğu kesme şartlarına, kesme parametrelerine ve kesici takımlara bağlı olarak çok büyük 

değişimlerin olmadığı görülmüştür. Kesme hızındaki artışla dairesellikten sapma değerleri özellikle düşük 

ilerleme hızlarında (0,04-0,05 mm/dev) 8 m/dak kesme hızına kadar azalma eğilimi göstermiştir. Bu kesme 

hızından sonra ise bir miktar artış görülmüştür. Bu durum yüksek kesme hızlarında kesici takım üzerine gelen 

yüklerin artmasına bağlı olarak artan titreşimlerin deliğin daireselliğinin bozulmasına neden olması şeklinde izah 

edilebilir [15, 17]. Özellikle kuru kesme şartlarında 0,06 mm/dev ilerleme hızında daha ilk kesme hızından 

itibaren dairesellikten sapma değerlerinin artması dikkat çekicidir. Bu artışın takım aşınmasının deliğin 

daireselliğini olumsuz yönde etkilemesinden kaynaklandığı söylenebilir. Kesme hızındaki artış 8 m/dak kesme 

hızına kadar dairesellikten sapma değerlerinde %12’lere varan azalma sağlarken bu değerden sonra ise artan 

kesme hızları %15’lere varan artışlara sebep olmuştur. Kesme hızındaki değişimin delik çapları üzerindeki etkisi 

kadar deliğin daireselliği üzerinde etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

 

İlerleme hızının diğer deney çıktılarında olduğu gibi deliğin daireselliği üzerinde de ön plana çıkan bir parametre 

olduğu görülmüştür. Artan ilerleme hızları dairesellikten sapma değerlerinin artmasına neden olmuştur. Artan 

ilerleme hızı delme esnasındaki kesme kuvvetlerini arttırarak tezgâh ana milinin yaylanmasına neden olmakta bu 

da deliklerin oval çıkmasına sebep olmaktadır [15, 17]. Deneylerde kullanılan matkap çapının küçük olması ve 

tezgâh gücünün yeterli olması bu yaylanmayı minimize etmektedir. Ancak küçük değerlerde de olsa bir miktar 

yaylanma kesme şartlarını olumsuz etkileyecektir. 0,04 mm/dev ilerleme hızında 0,0046-0,0071 mm aralığında 

olan dairesellikten sapma değerleri, 0,05 mm/dev ilerleme hızında 0,006-0,0085 mm aralığına, 0,06 mm/dev 

ilerleme hızında ise 0,0067-0,0097 mm aralığına ulaşmıştır. Dolayısıyla ilerleme hızında %50 lik bir artış 

dairesellikten sapma değerlerinde %50’lere ulaşan artışlara sebep olmuştur. En düşük dairesellikten sapma 

değeri 0,0046 mm olup bu değer en düşük ilerleme hızı olan 0,04 mm/dev’de 10 m/dak kesme hızında çok katlı 

TiAlN/TiN kaplı takımla delinen delikten elde edilmiştir. 

 

3.2. Dairesellikten Sapmanın Değerlendirilmesi 
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Şekil 3. Kesme parametreleri ve kesici takımlara bağlı olarak dairesellikten sapmadaki değişim; I) Kuru kesme, 

II) Islak kesme 

Genel olarak kaplamasız ve kaplamalı takımla elde edilen dairesellikten sapma değerlerinin birbirine yakın 

olduğu ancak yüksek kesme hızı-ilerleme kombinasyonlarında belirgin bir farkın oluştuğu görülmüştür. Bu 

durum yüksek kesme hızı ve ilerleme kombinasyonlarında kesici takım üzerine gelen yüklerin artmasına bağlı 

olarak ağırlaşan kesme şartlarına atfedilebilir. Çok katlı TiAlN/TiN kaplı takımın sahip olduğu özelliklerden 

dolayı bu ağır kesme şartlarına daha uzun süre dayanacağı düşünülürse olumlu etkilerinin de bu şartlarda 

görülmesi beklenilen bir durumdur. İki takım arasındaki en büyük dairesellikten sapma farkı ıslak kesme 

şartlarında 0,06 mm/dev ilerleme ve 10 m/dak kesme hızında elde edilmiş olup kaplamalı takım kaplamasız 

takıma göre dairesellikten sapma değerlerinde %18 azalma sağlamıştır.  

 

Soğutma sıvısı kullanımının delik çapları üzerinde olduğu gibi deliğin daireselliği üzerinde de ciddi iyileşmeler 

sağladığı görülmüştür. Kuru kesme şartlarına göre ıslak kesme şartları, kesme parametreleri ve kaplama 

II) 

I) 
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malzemesine göre değişmekle birlikte deliğin dairesellikten sapma değerleri üzerinde %28’lere varan azalma 

sağlamıştır.  

 

Genel olarak Kİ ve KİT takımlar işlemsiz takımlara göre dairesellikten sapma değerlerinin daha düşük olmasını 

sağlamıştır. Dairesellikten sapma değerleri bakımından işlemsiz takımlara göre Kİ takımlarla %9 KİT takımlarla 

ise %13’ü bulan düşüşler elde edilmiştir. Bu düşüşlere deliğin daireselliğini olumsuz yönde etkileyen BUE 

oluşumu, takım aşınması gibi olumsuzlukların kriyojenik işlem ve temperleme işlemi ile azalmasının sebep 

olduğu düşünülmektedir. Nitekim daha önce yapılan çalışmada kuru kesme şarlarında işlemsiz takımlara göre Kİ 

ve KİT takımlardaki BUE oluşumunun daha az olması ve yine ıslak kesme şartlarında aşınmanın işlemsiz 

takımlara göre dış köşe aşınması yerine kesme kenarı boyunca daha düzenli bir oluşum sergilemesi dairesellikten 

sapma değerlerindeki bu düşüşleri açıklamaktadır [11]. Diğer deney çıktılarında olduğu gibi dairesellikten sapma 

değerlerinde de Kİ ve KİT takımlar benzer özellikler sergilemiştir. Kuru kesme şartlarında işlemsiz takımlara 

göre Kİ ve KİT takımlarla elde edilen dairesellikten sapma değerlerindeki düşüşe benzer düşüşler ıslak kesme 

şartlarında da elde edilmiştir. Ancak soğutma sıvısı kullanımının diğer takımlarda olduğu gibi Kİ ve KİT 

takımlarda da dairesellikten sapma değerlerinde önemli düşüşler sağladığı görülmüştür. Dört takım arasında en 

düşük dairesellikten sapma değerleri TiAlN/TiN kaplı takımlarla delinen deliklerden elde edilmiştir. Kİ ve KİT 

takımlar deliğin daireselliği üzerinde kaplamalı takımların gösterdiği performansı gösterememiştir. Ancak 

kaplamasız takıma göre önemli iyileşmeler kaydetmişlerdir. Çok katlı kaplmanın sahip olduğu özellikler 

dairesellikten sapma değerlerinin düşmesinde etkin rol oynamıştır. 

 

Bir deliğin geometrik toleransları değerlendirilirken delik çap ve daireselliğinin yanısıra, deliğin silindirikliği de 

önem taşımaktadır. Özellikle delik boyunun delik çapına oranının (L/D) büyük olduğu uygulamalarda bu kriter 

daha önemli olmaktadır. Şekil 4’teki grafikler kesme şartlarına, kesme hızı ve ilerlemeye bağlı olarak dört takım 

arasındaki silindiriklikten sapma değerlerindeki değişimleri göstermektedir. Grafiklere bakıldığında kesme 

hızındaki artışla silindiriklikten sapma değerlerinin arttığı açık bir şekilde görülmektedir. Artan kesme hızı, delik 

çap ve daireselliğinde olduğu gibi deliğin silindirikliğini de olumsuz yönde etkilemiştir. Kesme hızının 6 

m/dak’dan %100’lük artışla 12 m/dak kesme hızına ulaşmasıyla silindiriklikten sapma değerlerinin %40’lara 

varan oranlarda arttığı tespit edilmiştir. En büyük silindiriklikten sapma değeri 0,068 mm olup bu değer 

kaplamasız takımla kuru kesme şartlarında en yüksek kesme ve ilerleme hızında elde edilmiştir. 

 

Aynı kesme hızı değerleri için artan ilerlemelerin silindiriklikten sapma değerlerini bir miktar arttırdığı 

görülmüştür. 0,04 mm/dev ilerleme hızında 0,0273-0,0486 mm aralığında olan silindiriklikten sapma değerleri 

0,06 mm/dev ilerleme hızında 0,0388-0,068 mm aralığına yükselmiştir. İlerleme hızındaki %50’lik artışa karşılık 

silindiriklikten sapma değerlerinde %50’lerin üstünde artışlar kaydedilmiştir. Bu da silindirikliğin bozulması 

üzerinde ilerleme hızının önemli bir parametre olduğunu göstermektedir. Özgül kesme direnci yüksek olan Ti-

6Al-4V alaşımının delinmesi esnasında yüksek ilerleme hızları büyük eksenel kuvetlere sebep olmaktadır [18]. 

Tezgâh ana mili üzerinde bir basınç oluşturan eksenel kuvvetin büyümesi ise ana mildeki sehimin artmasına 

neden olmakta bu da eksenel kaçıklığın büyümesine sebep olmaktadır. Islak kesme şartlarından ziyade kuru 

kesme şartlarında, ilerleme hızındaki artışın silindiriklikten sapma üzerinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir.  

 

Kaplamalı ve kaplamasız takımla delinen deliklerden elde edilen silindiriklikten sapma değerleri birbirine yakın 

olmakla birlikte istisnai durumlar hariç kaplamalı takımlarla daha düşük silindiriklikten sapma değerlerinin elde 

edildiği söylenebilir. Çok katlı TiAlN/TiN kaplama silindiriklikten sapma değerlerinde %30’lara kadar düşüşler 

sağlamıştır. Düşük sürtünme katsayısı sebebiyle kolaylaşan talaş tahliyesinin talaş sıkışmasını ve radyal kuvvetin 

büyümesini engellediği düşünülmektedir. Kaplamalı takımla kaplamasız takım arasındaki en büyük 

silindiriklikten sapma farkı 0,04 mm/dev ilerlemede 8 m/dak kesme hızında elde edilmiştir.  

 

Delik kalitesini tanımlayan diğer deney çıktılarında olduğu gibi silindiriklik üzerinde de ıslak kesme şartlarının 

önemli iyileşmeler sağladığı görülmüştür. İstisnasız test edilen bütün kesme parametrelerinde her iki takım 

içinde en düşük silindiriklikten sapma değerleri ıslak kesme şartlarında elde edilmiştir. Islak kesme şartları kuru 

kesme şartlarına göre silindiriklikten sapma değerlerinde %60’lara varan oranlarda düşüşler sağlamıştır. Delme 

işlemlerinde deliğin kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan birinin talaş tahliyesi olduğu düşünülürse kesme 

sıvısının talaş tahliyesini kolaylaştırarak delik kalitesinin artması üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu 

görülmüştür. Literatürde yapılan delme çalışmalarında termal bozulmaların deliğin silindirikliğini olumsuz 

yönde etkilediği ifade edilmektedir [19]. Özellikle Ti-6Al-4V alaşımının delinmesinde bunun ön plana çıkan bir 

etken olduğu söylenebilir. Soğutma sıvısı kullanımının ise termal bozulmalara sebep olan sıcaklıkları önemli 

ölçüde düşürmesinin deliğin silindirikliğinin iyileşmesini sağladığı düşünülmektedir. 

3.3. Silindiriklikten Sapmanın (Eksenel Kaçıklık) Değerlendirilmesi 
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Şekil 4. Kesme parametreleri ve kesici takımlara bağlı olarak silindiriklikten sapmadaki değişim; I) Kuru kesme, 

II) Islak kesme 

Dört takımda da kesme parametrelerine göre silindiriklikten sapma değerleri benzer eğilimler göstermiştir. Diğer 

deney çıktılarında (delik çapları ve dairesellikten sapma vb) olduğu gibi silindiriklikten sapma değerlerinde de 

kaplamasız takımlara göre Kİ ve KİT takımların olumlu yönde etkilerinin olduğu görülmüştür. Bu etkiye 

kriyojenik işlem ve temperleme işleminin takımların sertlik ve aşınma direncinde meydana getirdiği artışa bağlı 

olarak [11], delme esnasında takım aşınması sebebiyle oluşacak eksenel kaçıklığı minimize etmesinin etkili 

olduğuna inanılmaktadır. Silindiriklikten sapma değerlerin de kaplamasız takıma göre Kİ ve KİT takımlar 

sırasıyla, kuru kesme şartlarında %8, %17 ıslak kesme şartlarında ise %10, %20’yi bulan düşüşler sağlamıştır. 

Buradan yola çıkılarak ıslak kesme şartlarının Kİ ve KİT takımların işleme performansını daha da arttırdığı 

söylenilebilir. Bu performans artışına soğutma sıvısının takımların aşınma direncinde sağladığı artışla birlikte 

delik kalitesini olumsuz yönde etkileyen kesme bölgesindeki talaşların tahliyesini kolaylaştırmasının sebeb 

olduğuna inanılmaktadır. Hem ıslak hem de kuru kesme şartlarında en düşük silindiriklikten sapma değerleri 

TiAlN/TiN kaplı takımlarla delinen deliklerden elde edilmiştir. Çok katlı kaplamanın M42 HSS takımların 

performansını önemli ölçüde arttırarak tüm işleme çıktıları üzerinde olumlu etkiler göstermesini sağlamıştır.  
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4. SONUÇLAR 

Ti-6Al-4V alaşımının kuru ve ıslak kesme şartları altında delinmesinde M42 HSS takımlara uygulanan 

kriyojenik işlemin delik kalitesi üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar 

aşağıda maddeler halinde sunulmuştur. 

 

i. Delinen delik çaplarının anma çapına yakın olmasında kesici takımlara uygulanan kriyojenik işlem ve 

kriyojenik işlem ardına yapılan temperleme işleminin önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.  
 

ii. Anma çapına en yakın çap değerlerinin elde edilmesinde de TiAlN/TİN kaplı takımlar diğer takımlara 

üstünlük sağlamıştır. TiAlN/TİN kaplama delik çaplarından sapma değerlerinde ortalama %15’e varan 

düşüşler sağlamıştır.  

 

iii. Islak kesme şartlarında işlemsiz takımlara göre Kİ ve KİT takımlar delik çaplarından sapma değerlerinde 

sırası ile ortalama %6,5 ve %10,4’e varan düşüşler elde edilmiştir.  
 

iv. Deliklerin dairesellikten sapma değerlerinin genel itibariyle mikron mertebesinde olduğu kesme şartlarına, 

kesme parametrelerine, kaplama malzemesine ve kesici takımlara uygulanan işlemlere bağlı olarak çok 

büyük değişimlerin olmadığı görülmüştür. Ancak mikron düzeyinde de olsa küçük farklar kaydedilmiştir. 

 

v. Kriyojenik işlem, kriyojenik işlem ardına yapılan temperleme işlemi ile TiAlN/TiN kaplamanın özellikle 

ıslak kesme şartlarında dairesellikten sapma değerlerinin düşmesi üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.  
 

vi. Delik kalitesini belirleyen diğer deney çıktılarında olduğu gibi deliğin daireselliği üzerinde de soğutma 

sıvısı kullanımının önemli bir etken olduğu görülmüştür. 
 

vii. Islak kesme şartlarında KİT HSS takımlar, işlemsiz takımlara göre silindirikliten sapma değerlerinde 

ortalama %8 düşüş sağlamıştır. Benzer şekilde kaplama uygulaması da %11,7’i bulan düşüşler sağlamıştır.  
 

viii. Silindiriklikten sapma değerlerinin değişimi üzerinde kesme hızı ve ilerleme hızının benzer etkilere sahip 

olduğu görülmüştür. 
 

ix. Sonuç olarak delik kalitesi bakımından en iyi sonuçlar TiAlN/TiN kaplı takımlardan alınırken, kesici 

takımlara uygulanan kriyojenik işlemin delik kalitesini artırmada önemli bir etkiye sahip olduğu 

görülmüştür. 
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316L PASLANMAZ ÇELİK MALZEMESİNİN KRİYOJENİK TALAŞLI 
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Özet 

Yapısal komponentlerin talaşlı imalat süreçlerinde meydana gelen termo-mekanik etkiler imal edilen 

malzemelerde mikroyapısal dönüşümlere sebep olabilmekte olup bu durum parçanın performansını 

etkiliyebilmektedir. Bu çalışmada biyomedikal implant uygulamalarında kullanılan 316L paslanmaz çelik 

malzemesinin kriyojenik talaşlı imalat sürecinde iş parçasının işlenmiş yüzeyinden itibaren oluşan deforme 

olmuş tabakanın derinliği, mikro sertlik değişimi, faz dönüşümü, yüzey pürüzlülüğü gibi yüzey bütünlüğü 

karakteristikleri deneysel olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar kuru ve konvansiyonel soğutma sıvısı 

yöntemleri ile karşılaştırılmıştır. Diğer yöntemlere kıyasla sıvı azot kriyojenik soğutma yöntemi ile 

gerçekleştirilen testler neticesinde ortaya çıkan termo-mekanik etkiler yapıda faz dönüşümüne neden olarak iş 

parçasının sertlik değerinde artışa neden olmuştur. Optik mikroskop altında mikroyapıda tane küçülmesi, 

deformasyon, taneler arasında yönelim (incline), beyaz tabaka oluşumu gibi etkilere rastlanmazken, farklı kesme 

koşullarında kesme hızının yüzey pürüzlülüğü üzerine net bir etkisinin olmadığı ortaya konmuştur. Kriyojenik 

soğutma testlerinde kesici takım üzerinde oluşan ağız birikintisi yüzey pürüzlülüğü değerlerinin artmasına neden 

olmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Paslanmaz çelik, Yüzey bütünlüğü analizi, Kriyojenik talaşlı imalat 

 

ANALYSIS OF SURFACE INTEGRITY IN CRYOGENIC MACHINING 

OF 316L STAINLESS STEEL MATERIAL 

Abstract  

Thermo-mechanical effects in the machining operations of structural components might influence the 

microstructure of component and thus functional performance of components. In this study, surface integrity 

characteristic such as depth of machined-induced layer, alteration of microhardness, phase transformations and 

surface roughness were investigated experimentally by cryogenic machining of 316L stainless steel material 

which is widely used in biomedical implant applications. The obtained experimental results were compared with 

dry and flood cooling methods. As a result of the performed cutting tests by using liquid nitrogen cryogenic 

cooling method, the micro hardness increased due to thermo-mechanical effects and the phase transformations in 

the microstructure. No grain refinement, deformations and inclination of grains and white layer formation under 

optical microscope were observed. The surface roughness of cryogenically machined samples were relatively 

high due to built-up-edge does occur in cryogenic machining. 

 

Keywords: Stainless steel, Surface integrity, Cryogenic machining 

1. GİRİŞ 

Paslanmaz çelikler bileşimlerinde yüksek oranda krom (en az %11) ve nikel (en az %8) içeren demir esaslı 

alaşımlardır [1]. Bu malzemeler sergilemiş oldukları yüksek dayanım, tokluk, yüksek sıcaklıklarda mekanik 

özelliklerini korumaları ve korozyon direnci gibi üstün özellikleri nedeniyle pek çok endüstride yaygın olarak 

kullanılırlar [1]. Östenitik grupta yer alan paslanmaz çelikler, yaklaşık %70’lik kullanım oranı ile en çok 

kullanılan paslanmaz çelik malzemeler grubunda yer almaktadırlar [2]. Bu gruba ait çeliklerden 316L paslanmaz 

çelik malzemesi biyouyumlu özellik sergilemesi sebebiyle başta cerrahi ekipman yapımı olmak üzere 

biyomedikal implant uygulamalarında yaygın olarak kullanılırlar [3].  
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Literatür incelendiğinde bu malzemenin nihai boyutlarına getirilmesinde faydalanılan imalat operasyonlarından 

birisininde talaşlı imalat olduğu görülmektedir [4-6]. Paslanmaz çeliklerin talaşlı imalat sürecinde kesme 

bölgesinde meydana gelen termal etkiler ve/veya plastik deformasyon boyunca östenit yapı içerisinde yer alan 

martenzit formasyonu bu malzemelerin yüksek pekleşme eğilimi göstermesine neden olmaktadır [7].  

Sergilemiş oldukları bu özellikler nedeniyle “kesilmesi zor malzemeler” grubunda yer alan bu malzemelerin 

talaşlı imalatı sırasında oluşan yüksek kesme kuvvetleri ve sıcaklık oluşumu takım aşınması ve talaş 

kırılabilirliği problemlerine neden olarak nihai ürünün yüzey kalitesi, yorulma ömrü, korozyon direnci gibi 

özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedir [8, 9]. 316L, Ti 6Al-4V, İnconel 718 gibi bir çok mühendislik 

malzemesinin dahil olduğu işlenmesi zor malzemelerin talaşlı imalat süreçlerinde kesme performansını arttırmak 

ve yukarıda belirtilen diğer olumsuz etkileri minimize etmek amacıyla literatürde ve endüstride kesme sıvısı, 

minimum miktarda yağlama (MQL), yüksek basınçlı soğutma (HPC) ve kriyojenik soğutma gibi farklı yağlayıcı 

ve soğutucu yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır [10]. 

 

Bu yöntemler içerisinden kriyojenik soğutma yöntemi; kesme bölgesini düşük sıcaklıklarda soğutarak talaşlı 

imalat performansını arttırmak için kullanılan bir yöntemdir. Talaşlı imalat prosesinde kriyojenik soğutucu 

olarak yaygın olarak sıvı azot (LN2) kullanılırken son zamanlarda sıvı karbondioksitte (CO2)  kriyojenik yöntem 

olarak talaşlı imalat uygulamalarında ön plana çıkmaya başlamıştır [11]. Kullanım koşulları açısından sıvı azot  

-196 °C sıcaklıkta izole edilmiş tanklarda depolanırken sıvı karbon dioksit ise (CO2) 57 bar basınçtaki tüplerde  

-78.5 °C sıcaklıkta depolanmaktadır [12, 13]. Bu sebeple sıvı azot kesme koşulu ile gerçekleştirilen talaşlı imalat 

uygulamalarında kesme bölgesinde daha etkin bir soğutma sağlanmaktadır. Bununla yanı sıra tribolojik 

özellikler açısından değerlendirildiğinde sıvı azot sıvı karbondioksite göre daha yüksek viskozite değerine sahip  

olması nedeniyle yağlama etkisi göstererek kesme performansını artırmaktadır [14]. 

Talaşlı imalat sürecinde oluşan termal ve mekanik tesirler işlenmiş ürünün yüzey ve yüzey altı özelliklerini 

etkileyerek kimyasal, mekanik ve fiziksel özelliklerini değiştirirler [15]. Literatürde kriyojenik soğutucuların 

talaşlı imalat performansını geliştirmek suretiyle mikrosertlik, faz dönüşümü, kalıntı gerilme oluşumu, yüzey 

kalitesi gibi yüzey bütünlüğü karakteristiklerini doğrudan etkilemesi ve yorulma ömrü, korozyon direnci, aşınma 

açısından fonksiyonel performansı geliştirdiği pek çok çalışmada yer almaktadır [16-18]. Bu çalışmalar 

içerisinde Pusavec ve arkadaşları inconel 718 alaşım malzemesin talaşlı imalatında kuru, minimum miktarda 

yağlama(MQL) ve kriyojenik yöntemleri kullanarak yüzey pürüzlülüğü, kalıntı gerilme oluşumu ve mikrosertlik 

değişimini incelemişlerdir [19]. Kriyojenik soğutma yöntemi ile basma yönünde kalıntı gerilme oluşumu 

meydana gelirken, yüzey pürüzlülüğü değeri azalmış, yüzeyden itibaren mikrosertlik değerinde artış 

gözlemlenmiştir. Benzer şekilde Rotella ve arkadaşları, Ti-6Al-4V alaşımın kriyojenik, kuru ve minimum 

miktarda yağlama(MQL) yöntemleri ile talaşlı imalatında yüzey bütünlüğü karakteristikleri incelemişlerdir [20]. 

Kriyojenik soğutma yöntemi ile gerçekleştirilen testlerde yüzey pürüzlülüğü değeri azalırken, mikrosertlikte 

%20 artış sağlandığı gözlemlenmiştir [20]. Kaynak ve arkadaşları bir diğer önemli mühendislik malzemesi olan 

NiTi şekil hafızalı alaşımın kriyojenik talaşlı imalat sürecinde faz dönüşümü meydana gelerek, iş parçasının 

sertlik değerinde ve işlenmiş yüzeyinden itibaren deforme olan tabakanın derinliğinde kuru işleme oranla daha 

yüksek olduğunu gözlemlemişlerdir [21]. Yang ve arkadaşları, Co-Cr-Mo biyomedikal alaşımının kriyojenik 

parlatma (burnishing) sürecinde faz dönüşümü meydana gelerek kafes yapısının yüzey merkezli kübik(YMK) 

yapıdan dan hegzagonal sıkı paket(HSP) yapıya dönüştüğü gözlemlenmiştir [22]. Jawahir ve arkadaşları, inconel 

718 alaşım malzemesinin kriyojenik soğutma yöntemi ile talaşlı imalatının faz dönüşümü üzerine etkisini 

incelemişlerdir. Elde edilen XRD sonuçları neticesinde yapıda faz dönüşümü meydana gelmezken kriyojenik 

soğutma yönteminin piklerde genişlemeye (broadening) yol açtığı gözlemlenmiştir [23]. Bu bağlamda 316L 

paslanmaz çelik malzemesinin talaşlı imalatı ile ilgili literatür incelendiğinde kriyojenik talaşlı imalat 

prosesinden kaynaklı deforme olmuş tabakanın derinliği, faz dönüşümü ve mikrosertlik değişimi üzerine 

herhangi bir çalışma yapılmadığı görülmüştür. 

 

Bu çalışmada biyomedikal implant uygulamalarında kullanılan 316L paslanmaz çelik malzemesinin kriyojenik 

talaşlı imalat sürecinin iş parçasının yüzey bütünlüğü karakteristiklerinden işlenmiş yüzeyden itibaren 

deformasyona uğramış tabakanın derinliği, yüzey pürüzlülüğü, mikro sertlik değişimi ve faz dönüşümü üzerine 

etkileri incelenmiştir. Elde edilen bulgular kuru ve konvansiyonel soğutma sıvısı yöntemleriyle karşılaştırılarak 

değerlendirilmiştir. 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen kesme deneyleri Doosan Puma CNC torna tezgahı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. İş parçası malzemesi olarak 20 mm çapında 60 mm uzunluğunda 290 Hv sertliğine sahip 

316L paslanmaz çelik malzemeler kullanılmıştır. Deneylerde kesici uç olarak CNMA 120408 K68 kaplamasız 

kesici uçlar kullanılmış, her bir kesme testinden sonra kesici uç değiştirilmiştir. 4 farklı kesme hızı (20-40-200-

270 m/dk) kullanılarak gerçekleştirilen testler sırasında ilerleme miktarı 0,2 mm/dev ve talaş derinliği 1,4 mm 
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olarak sabit tutulmuştur. Kriyojenik soğutma koşulu ile gerçekleştirilen talaşlı imalat yönteminin mikroyapısal 

dönüşümler üzerine etkisini incelemek amacıyla kesme testlerinde yaklaşık olarak 15 bar çalışma basıncına sahip 

sıvı azot (LN2) kriyojenik sistemi kullanılmıştır. Kriyojenik ve kuru işleme yöntemleri ile gerçekleştirilen 

testlerin şematik görüntüsü Şekil 1’de gösterilmektedir. Kesme kuvvetleri, Kistler 9129A model dinamometre ile 

ölçülmüştür. Farklı kesme koşullarının iş parçasında yol açtığı ortalama yüzey pürüzlülüğü değerlerinin 

ölçülmesinde Mitutoyo SJ-210 yüzey pürüzlülüğü cihazı kullanılmıştır. Deneyler esnasında kesme bölgesinde 

oluşan sıcaklık değerleri Optris PI 400 infrared kamera kullanılarak ölçülmüş, emmisivity değeri 0,6  [24] olarak 

seçilmiştir. 

                

      

 

 

Şekil 1. Kuru (a) ve sıvı azot (b) kesme koşullarında gerçekleştirilen testlerin görüntüsü 

Kesme parametre ve koşullarının iş parçasının yüzey ve yüzey altında meydana getirdiği mikroyapısal 

dönüşümlerin incelenmesi aşamasında işlenmiş parçalardan kesilen ve soğuk kalıba alınan numuneler 

konvansiyonel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen zımparalama ve parlatma işlemleri sonrasında  

10ml Gliserin + 15ml HCl + 5ml HNO3 dağlama reaktifi kullanılarak dağlanmıştır.  Mikroyapı görüntüleri ve 

talaşlı imalat sürecinden kaynaklanarak mikroyapıda oluşan deforme olmuş tabakanın derinliği Olympus 

BX51M optik mikroskop cihazı kullanılarak elde edilmiştir. Ortalama tane boyutu 22 ± 2 μm olarak ölçülen iş 

parçasının mikroyapı görüntüsü Şekil 2’de gösterilmektedir. Bu çalışmanın bir diğer çıktısı olarak belirtilen 

sertlik değerleri ise Shimadzu HMV sertlik cihazı kullanılarak 1,961 N yük altında indentasyonlar oluşturmak 

suretiyle ölçülmüştür. Faz dönüşüm analizleri 1,54060 Ȧ  
dalga boyuna sahip CuK𝛼 katot kullanılarak Bruker 

XRD cihazı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

 
Şekil 2. 316L iş parçasının mikroyapı görüntüsü 

 

3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA 

3. 1. Kesme Kuvvetleri 

Talaşlı imalat sürecinin takibi ve kontrolünde en önemli parametrelerden birisi de kesme kuvvetlerdir. Kesme 

kuvvetleri sadece kesme performansı konusunda değil, aynı zamanda işlenen parçanın yüzey bütünlüğü 

karakteristiklerinin anlamlandırılması ve analizi için ölçülmesi gereken bir parametredir. Bu durum dikkate 

alınarak, çalışmanın bu bölümünde testler esnasında ölçülen kuvvetler sunulmuş ve bulgular tartışılmıştır. Şekil 

3’de kuru talaş kaldırma, kesme sıvısı kullanılarak talaş kaldırma ve sıvı azot kullanılarak talaş kaldırma 

testlerinde farklı kesme hızları ile elde edilen esas kesme kuvvetleri sunulmuştur.  Şekil 3’te görüldüğü üzere, 

a b 
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kriyojenik soğutma yardımıyla yapılan talaş kaldırma esnasında oluşan kuvvetler hem kuru kesmede oluşan 

kuvvetlerden hem de kesme sıvısı ile yapılan talaş kaldırmada oluşan kuvvetlerden daha yüksektir. Bu durum 

tüm kesme hızlarında geçerlidir. Tüm kesme koşullarında esas kesme kuvvetlerinin kesme hızındaki artış ile 

azalma eğilimi gösterdiği görülmektedir.   

 

Şekil 3. Farklı kesme koşullarında kesme hızına bağlı olarak kesici takım üzerinde oluşan esas kesme kuvvetleri  

Kesici takımın ilerlemesi yönünde oluşan ilerleme kuvvetleri Şekil 4’de sunulmuştur. İlerleme kuvvetleri 

incelendiğinde ise, özellikle yükselen kesme hızlarında kuvvetlerin azalmasıyla, esas kesme kuvvetlerine benzer 

davranış gösterdiği görülmektedir. Ancak altı çizilmesi gereken husus, kesme hızının  ilerleme kuvvetleri 

üzerinde dominant etki yaptığıdır. Kesme hızlarının arttırılması ile, tüm kesme koşullarında ilerleme 

kuvvetlerinde  oldukça önemli oranda azalma görülmektedir. Diğer taraftan, kesme koşullarının ilerleme 

kuvvetine etkisi incelendiğinde ise, kesme koşullarının ilerleme kuvvetlerine etkisi, esas kesme kuvvetlerinde 

olduğu gibi sınırlı olmuştur. Farklı kesme hızlarında ve üç farklı kesme koşullarında yapılan testler esnasında 

ölçülen radyal kuvvetler Şekil 5’de sunulmuştur. Radyal kuvvetlerin kesme hızına ve kesme koşullarına bağlı 

olarak değişim eğilimi ilerleme kuvvetlerinde görülen eğilimler ile oldukça yakın benzerlikler göstermiştir. 

Radyal kuvvetlerin büyüklükleri de kesme hızlarından önemli ölçüde etkilenmiştir. Kesme hızlarındaki artış ile 

radyal kuvvetlerde kayda değer azalmalar görülmüştür. Ancak özellikle radyal kuvvetlerin büyüklüklerinde 

kesme koşullarının etkisi hayli sınırlı olmuştur.  

 

 

Şekil 4. Farklı kesme koşullarında kesme hızına bağlı olarak kesici takım üzerinde oluşan ilerleme kuvvetleri 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

20 40 200 270

E
sa

s 
K

e
sm

e
 K

u
v

v
e
ti

 F
c

(N
)

Kesme Hızı (m/dak)

Kuru Kesme Sıvısı Kriyojenik

0

100

200

300

400

500

600

700

20 40 200 270

İl
e
r
le

m
e
 K

u
v

v
e
ti

  
F

f
(N

)

Kesme Hızı (m/dak)

Kuru Kesme Sıvısı Kriyojenik



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

257 

 
 

 
Şekil 5. Farklı kesme koşullarında kesme hızına bağlı olarak kesici takım üzerinde oluşan radyal kuvvetleri 

316L paslanmaz çelik malzemesi östenit faz içinde yer alan martenzit formasyonu sebebiyle pekleşme kabiliyeti 

yüksek malzemelerdir. Kriyojenik kesme koşulunda yüksek kesme kuvvetlerinin oluştuğu görülmektedir. 

Özellikle düşük kesme hızlarında deformasyon oranı düşük olması sebebiyle iş parçasında termal yumuşama 

meydana gelmezken malzemenin yüksek pekleşme eğilimine sahip olması ve kriyojenik şartlardan kaynaklanan 

akma mukavemetindeki artış yüksek kesme kuvvetleri oluşumuna sebep olmuştur. Kuru ve kesme sıvısı 

koşullarında gerçekleştirilen testlerde ilerleme kuvveti kriyojenik soğutma yöntemine göre daha yüksek 

çıkmıştır. Bu durum kriyojenik yöntem ile gerçekleştirilen kesme deneylerinde talaş kalınlığındaki değişim ve 

buna bağlı olarak kayma açısındaki değişimden kaynaklanmış olabilir. Bu anlamda daha kapsamlı incelemelere 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

3.2. Mikrosertlik Değişimi 

Talaşlı imalat sürecinde meydana gelen termo-mekanik etkiler iş parçasının yüzeye yakın bölgelerinde tane 

küçülmesi, deformasyon sertleşmesi (pekleşme), faz dönüşümü, kalıntı gerilme oluşumu vb. süreçler ile nihai 

ürünün yüzeyinde sertlik değişimine neden olabilmektedirler [25]. Dolayısı ile yüzey ve yüzeye yakın bölgelerde 

mikrosertlikte meydana gelen değişimlerin ve bu değişimlere sebep olan değişkenlerin tayin edilmesi iş 

parçasının yüzey özelliklerinin kontrolü açısından önem arz etmektedir. Şekil 6‘da düşük kesme hızlarında (20 

m/dak) farklı kesme koşullarına bağlı olarak iş parçasında meydana gelen sertlik değişimi gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 6.  20 m/dak kesme hızlarında yapılan testlerde  farklı kesme koşullarına bağlı olarak iş parçası yüzeyinden 

itibaren meydana gelen mikrosertlik değişimi 
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Şekilde görüldüğü gibi özellikle iş parçası yüzeyine yakın bölgelerde en düşük sertlik değeri kuru kesme ile 

gerçekleştirilen deneyler neticesinde elde edilirken en yüksek sertlik değeri ise kriyojenik soğutma yöntem ile 

elde edilmiştir. Kuru kesme koşulunda özellikle yüzeye yakın bölgelerde (30 µm derinlikte)  elde edilen 

mikrosertlik değerinin iş parçasının işlem görmemiş sertlik değerinden (290 HV) daha düşük olduğu açıkça 

görülmektedir. Bu durumun nedeni, kesme bölgesinde oluşan yüksek ısı ve bunun neticesinde termal yumuşama 

olarak değerlendirilmektedir. 20 m/dk kesme hızı ile gerçekleştirilen testlerde kesme bölgesinde meydana gelen 

maksimum sıcaklık değerleri bu analizi destekler niteliktedir. Kesme bölgesinde ölçülen sıcaklık değerleri kuru 

kesme için yaklaşık 357 °C iken, kriyojenik kesme deneylerinde 33 °C  olarak ölçülmüştür. Bu değerler özellikle 

kaldırılan talaştan ölçülen sıcaklıklar olup, kesici takım ile iş parçası arasındaki sıcaklığın bu değerlerden çok 

daha yüksek olması beklenmektedir. İş parçası yüzeyinde oluşan yüksek ısı konsantrasyonu iş parçası 

malzemesinin düşük termal iletim katsayısına (13 W/m.K )[26] sahip olmasına bağlı olarak iç bölgelere 

yeterince geçememiş ve yüzeyden 50 µm dan daha yüksek derinliklerde sertlik değerinde artışa neden olmuştur.  

 

Kriyojenik kesme koşulunda termal etkiler yerine mekanik etkilerin daha baskın olması ve malzemenin yüksek 

pekleşme eğilimine sahip olması yüzeyde sertlik artışına neden olmuştur. Yüksek sıcaklıkların meydana geldiği 

kuru kesme koşulları ile kıyaslandığında kriyojenik yöntem mekanik etkinin daha dominant olduğu ve ısının 

kesme bölgesinden hızlı şekilde uzaklaştırılabildiği bir yaklaşımdır, dolayısı ile soğuk deformasyonun ön plana 

çıkması ile özellikle yüzey bölgelerinde sertlik diğer koşullara nazaran daha büyük çıkmıştır. Benzeri durum 

yüksek kesme hızlarında yapılan testler neticesinde elde edilen iş parçasının yüzeyaltı sertlik değerlerinde de 

görülmektedir. Yüksek kesme hızlarında (270 m/dak) farklı kesme koşullarında gerçekleştirilen testler 

neticesinde iş parçasında meydana gelen sertlik değişimi Şekil 7‘de gösterilmektedir. Burada görüldüğü üzere, 

kriyojenik soğutma yardımıyla işlenen parçanın yüzey altı sertliği diğer koşullara nazaran daha yüksektir. Ancak 

altı çizilmesi gereken husus ise yüksek kesme hızlarında kriyojenik soğutma ile yapılan talaş kaldırmanın parça 

yüzeyindeki pekleştirmesi, düşük kesme hızları kadar olmamaktadır. Bunun nedeni ise, kriyojenik soğutma 

yardımıyla yapılan talaş kaldırmada dahi yüksek kesme hızlarında kısmi termal yumuşamanın söz konusu 

olabilmesidir. 

 

 
 

Şekil 7. 270 m/dak kesme hızlarında yapılan testlerde farklı kesme koşullarına bağlı olarak iş parçası yüzeyinden 

itibaren meydana gelen mikrosertlik değişimi 

Farklı kesme koşullarının kesme hızına bağlı olarak yapılan talaşlı imalat sürecinde, işlenen parçaların 

yüzeyinden itibaren 30 μm derinlikte sertliklerindeki değişim Şekil 8’de görülmektedir. Kriyojenik ve kesme 

sıvısı kullanılarak yapılan test sonucunda elde edilen iş parçalarının yüzey bölgelerinde düşük kesme hızlarında 

sertlik daha yüksek olmaktadır. Ancak kuru kesmede farklı bir durum meydana gelmiştir, bunun sebebi ise 

malzemenin yüksek sıcaklıklarda muhtemel faz dönüşümü ve sonucunda sertlik değerlerindeki değişimdir.   
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Şekil 8. Farklı kesme koşullarında kesme hızına bağlı olarak yüzeyde (30μm) oluşan sertlik değişimi 

Sonuç olarak farklı kesme koşullarında ve farklı kesme hızlarında işlenen parçaların yüzey ve yüzeye yakın 

bölgelerinde sertliklerde değişimde belirgin farklılıklar görülmektedir. Kesme hızının artması sonucunda termal 

etkinin dominant rol oynadığı ve nihayetinde sertliklerde düşme yönünde eğilim gösterdiği görülmektedir. 

Kesme koşulları dikkate alındığında ise, kriyojenik soğutma ile şekillendirilen parçaların yüzey ve yüzey altı 

bölgelerinin sertliklerinin diğer koşullara nazaran daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, hem pekleşme 

eğiliminin artmasından hem de termal etkinin deformasyon esnasında işlenen yüzey bölgesinde mikroyapıda 

oluşturduğu birkısım mikroyapısal hataların ısının sınırlı yayılımından dolayı elimine edilememesi sonucu ortaya 

çıkmaktadır.   

 

 

Malzemeden talaş kaldırma esnasında, iş parçasının maruz kaldığı ısıyı daha iyi analiz edebilmek ve işlenen 

yüzeyde meydana gelen sertlik değişimini analiz edebilmek için, yapılan testlerden elde edilen talaşların 

sertlikleri de ölçülmüştür. 316 L malzemenin işlenmesinde oluşan talaş testere ağızlı talaş tipidir.  

270 m/dak kesme hızında elde edilen talaşların, metalografik süreçten (bakalite alma, zımparalama, parlatma ve 

dağlama) geçirildikten sonra  optik mikroskop altındaki görüntüleri Şekil 9’da görülmektedir. Şekil 10’da ise 20 

m/dak ve 270 m/dak kesme hızlarında kuru kesme, kesme sıvısı yardımıyla kesme ve kriyojenik soğutma 

yardımıyla kesme sonucu elde edilen talaşların ölçülen sertlik değerleri görülmektedir. 

 

 

Şekil 9.  270 m/dak kesme hızında Kuru(a) ve kriyojenik(b) kesme koşullarında elde edilen talaşların görüntüleri 

Talaşların sertliklerindeki değişim de iş parçasının işlenen yüzeyindeki sertliklerdeki değişim ile aynı eğilimi 

göstermektedir. Özellikle kriyojenik soğutma yardımıyla yapılan talaş kaldırma testlerinde elde edilen talaşların 

sertlikleri diğer koşullara nazaran daha yüksek çıkmıştır. İlaveten, kesme hzıındaki artış ile talaş sertliğinde 

azalma görülmektedir.  
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Şekil 10. Kesme hızına bağlı olarak talaşlarda meydana gelen sertlik değişimi 

Talaş kaldırma sürecinde meydana gelen sıcaklık ve gerilmeler işlenen malzemelerin yüzeye yakın bölgelerinde 

faz dönüşümüne sebep olabilmektedirler[25]. Östenitik paslanmaz çelikler bu çerçevede incelendiğinde düşük 

sıcaklıklarda gerçekleştirilen plastik deformasyon yapıda östenit- martenzit dönüşümüne neden olmaktadır [27, 

28].  Östenitik çeliklerde meydana gelen bu dönüşüm malzemenin akma gerilmesi, pekleşme oranı, kırılma 

tokluğu ve yorulma ömrü gibi fonksiyonel performans kriterlerini doğrudan etkiler [29-31]. Bu bağlamda talaşlı 

imalat sürecinin neden olduğu faz dönüşümü önemli yüzey bütünlüğü karakteristiklerinden birisi olarak dikkate 

alınmaktadır [32]. 

 

Şekil 11‘de kriyojenik soğutma ve kuru kesme şartları altında işlenen yüzeylerin faz dönüşüm yanıtı 

gösterilmektedir. XRD sonuçlarından elde edilen farklı pik ve şiddet (intensity) değerleri farklı tane boyutlarını 

temsil eder [33]. Piklerdeki genişleme ve şiddetteki artış mikroyapıda tane küçülmesine işaret etmesi sebebiyle 

malzemede sertlik ve mukavemet artışı gözlemlenir [33]. Görüldüğü gibi en yüksek pikler termal etkilerin baskın 

rol oynaması sebebiyle kuru kesme koşullarında meydana gelmiştir. Düşük kesme hızlarında plastik 

deformasyon oranındaki artış sebebiyle mekanik etkilere bağlı olarak piklerde genişleme görülmektedir. 

Kriyojenik kesme koşulu ile 20 m/dk kesme hızı değerinde gerçekleştirilen kesme deneyleri işlenmiş yüzeyde 

pik genişlemesine (peak broadening) neden olarak (44 - 45o  aralığında) yapıda östenit- martenzit  (γ YMK -  αı  

HMK) faz dönüşümü meydana gelmiştir.  Şekil 6‘da kriyojenik soğutma yöntemiyle 20 m/dak kesme hızı 

değerine elde edilen sertlikteki artış, malzemedeki faz dönüşümün sonucunu destekler niteliktedir. Östenitik 

paslanmaz çeliklerde işlenmiş yüzeydeki sertlik oranı arttıkça buna ilaveten yüzeydeki martenzit fazın varlığı 

artmaktadır [34]. Yapılan çalışmalar martenzit fazdaki bozunma oranının östenite göre daha fazla olması 

nedeniyle yüzeyde gerilim korozyon kırılmaları (SCC) artığını göstermektedir [34].  Bu bağlamda yüzey 

bütünlüğü açısından değerlendirildiğinde biyomedikal implant uygulamalarında kullanılan 316L malzemesinin 

kriyojenik kesme şartlarında düşük kesme hızlarında kristal yapısında gerçekleşen bu değişim imal edilen ürünün 

korozyon, kırılma tokluğu, aşınma direnci, yorulma ömrü gibi özelliklerini doğrudan etkileyecektir.  270 m/dak 

kesme hızında kriyojenik soğutma yönteminde pik daralması meydana gelmiştir. 
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Şekil 11.  Kuru ve kriyojenik kesme koşulları altında iş parçasında işlenmiş yüzey dokusundan elde edilen XRD 

sonuçları 

Talaşlı imalat sürecinde meydana gelen termal ve mekanik etkilerin iş parçasının mikroyapısında işlenmiş 

yüzeyinden itibaren oluşturduğu dönüşümleri incelemek amacıyla konvansiyonel yöntemlerle hazırlanan 

numuneler optik mikroskop altında incelenmiştir. Şekil 12’de kuru kesme, kesme sıvısı ve kriyojenik şartlarda 

işlenen iş parçalarının yüzey bölgelerinin optik mikroskop görüntüleri sunulmuştur.   
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Şekil 12.  Farklı kesme koşul ve parametrelerinde iş parçası mikroyapı görüntüleri 

Bir önceki bölümde bahsedilen kriyojenik 20 m/dak kesme koşulu ile gerçekleştirilen testler yapıda sertlik ve faz 

dönüşümüne neden olurken optik mikroskop koşulları altında tane küçülmesi, beyaz tabaka formasyonu, 

tanelerde yönelim (incline) vb. etkiler görülmemiştir. Mikroyapısal değişim ve dönüşümleri gözlemleyebilmek 

için daha kapsamlı analiz yapabilme kabiliyeti için elektron mikroskopu veya atomik kuvvet mikroskobu gibi 

yöntemlere ihtiyaç vardır.  

316L paslanmaz çelik malzemesinin biyouyumlu özellik sergilemesi sebebiyle talaşlı imalat sürecinde elde 

edilen yüzey kalitesi oldukça önem arz etmektedir. Biyomedikal uygulamalarda yüzey pürüzlülüğü değerinin 2 

μm den küçük olması istenir. 316L östenitik paslanmaz çelikler üzerine yapılan çalışmalar yüzey pürüzlülüğü 

değerinin korozyon özelliklerini doğrudan etkilediğini ortaya koymuştur [35].  Şekil 13‘de farklı kesme 

koşullarında kesme hızına bağlı olarak ölçülen yüzey pürüzlülüğü değerleri verilmektedir. Görüldüğü gibi en 

yüksek ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri kuru kesme koşullarında elde edilmiştir. Kesme hızının artması ile 

birlikte kuru kesme ile gerçekleştirilen testlerde yüzey pürüzlülüğü değeri artış gösterirken kesme sıvısı ve 

kriyojenik soğutma yöntemlerinde net bir eğilim görülmemektedir. Kesici kenarda meydana gelen aşınma 

mekanizmaları bu durumu açıklamada yol gösterici niteliktedir. 40 ve 270 m/dak kesme hızı değerlerinde 

kriyojenik kesme testlerinde kesici kenarda oluşan ağız birikintisi nedeniyle yüzey pürüzlülüğü değerleri kesme 

sıvısı yöntemine göre daha yüksek çıktığı görülmektedir.  

 
3.6. Yüzey Pürüzlülüğü Analizi 
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V= 40 m/dak V=270 m/dak 

 

Şekil 13. Farklı kesme koşullarında kesme hızına bağlı olarak elde edilen ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri 

ve ilgili kesme koşullarında kullanılan kesici takımların burun görüntüleri 

Ancak genel olarak seçilen kesme şartlarında ve parametrelerinde elde edilen yüzey kalitesi biyomedikal 

sektöründe kabul edilebilir değerlerde olmasına karşın, yüzey kalitesinin daha da azaltılabilmesi için, özellikle 

kriyoejnik uygulamalarda ağız birikintisinin azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılmasında fayda olacaktır. 

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışma kapsamında biyomedikal implant uygulamalarında kullanılan 316L östenitik paslanmaz çelik 

malzemesinin farklı kesme hızı ve koşullarında talaşlı imalat performansının yüzey bütünlüğü 

karakteristiklerinden işlenmiş yüzeyden itibaren deforme olmuş tabakanın derinliği, yüzey pürüzlülüğü, faz 

dönüşümü ve mikrosertlik üzerine değişimleri incelenmiştir. Özellikle bu malzemenin kriyojenik talaşlı imalat 

sürecinin yüzey bütünlüğü karakteristikleri üzerine etkileri üzerinde durulmuştur. Elde edilen çıktılar endüstri ve 

literatürde yaygın olarak kullanılan kuru ve konvansiyonel soğutma yöntemleri ile karşılaştırılmıştır. Yapılan 

deneysel çalışma neticesinde düşük kesme hızlarında kriyojenik soğutma yöntemi ile gerçekleştirilen deneyler 

neticesinde östenit – martenzit faz dönüşümü gerçekleşmiş iş parçası sertlik değerinde artış meydana gelmiştir.  

 

Talaşlı imalat sürecinde meydana gelen termo-mekanik etkilerin iş parçasının yüzeye yakın bölgelerinde neden 

olduğu mikroyapısal deformasyon optik mikroskop altında incelenmiş yapılan gözlemlerde meydana gelen 

deformasyon net olarak gözlemlenememiştir. Bu anlamda geçirimli elekton mikroskobu (TEM) gibi tekniklerden 

faydalanılarak daha kapsamlı analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmanın bir diğer çıktısı olarak işlenmiş iş 

parçalarının ortalama yüzey pürüzlülük değerleri incelenmiştir. En yüksek yüzey pürüzlülüğü değerleri kuru 

kesme koşullarında ortaya çıkarken kesme sıvısı ve kriyojenik soğutma koşullarında gerçekleştirilen testlerde 

kesme hızının yüzey pürüzlülüğü üzerine net bir etkisi görülmemiştir. Kriyojenik koşullarda gerçekleştirilen 

testlerde kesici takımda oluşan ağız birikintisi yüzey pürüzlülüğü değerlerinde artışa neden olmuştur. 
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Abstract 

 

Keywords: White Layer, Chemical Composition, Microhardness, Thickness, Sem 

1.INTRODUCTION  

Golubets [4] investigated wear resistance of the white layer in relation to carbon content and concluded that 

“with increasing amounts of carbon in the steel the properties of the white layer change”. From metallurgical 

aspect of view the same group of authors described WL as to be consisting of finely acicular martensite and 

residual austenite and containing sometimes small quantities of finely dispersed carbides.  

According to the character of white layer formation Griffiths [5] distinguishes three possible ways of WL 

generation: 

1. White layer formed on the surface of machine elements in use,  

2. White layer generated in the laboratory conditions and  

3. White layer formed during the manufacturing process.  

He also defines the same number of different mechanisms (effects) behind white layer formation process:  

1. Phase transformation due to rapid heating and quenching (thermal effects),  

2. Fine grain structure formation due to severe plastic deformation (mechanical effect)  

3. Reaction of the surface with the environment (chemical effect). 

Aim of this paper is to show the results of the investigation of influence of the steel’s chemical composition on 

properties of white layer (WL) obtained by hard turning process. Special attention is devoted to 4 important 

alloying elements – Carbon, Manganese, Chromium and Vanadium. Taguchi methodology is utilized to produce 

8 different steels with controllable chemical composition, produced by identical technology. The parts were 

machined under the same cutting conditions. Obtained WL properties have been analyzed through the optical 

and SEM microscopies. Microhardness and thickness of WL were measured and analyzed. Corresponding 

mathematical descriptions of the analyzed influences were established. 

In 1953 W.E. Litmann [1] published results of his dissertation work dealing with influence of grinding process 

on the structure of hardened steel. He measured extremely rapid heating and cooling rates approaching of 5x105 

°F (2.78x105°C) per second in surface layer. Also discovered that during grinding of SAE 52100 steel 

temperature drops in the first 0.0001 inch (0.00254 mm) from the ground surface is of the order of 1500 °F 

(815.5 °C). Such a harsh conditions provide good soil for structural changes that happened whenever a steel 

material is subjected to mechanical working. So, the structural changes in thin surface layer of machined or 

mechanically treated steels have been in research focus for a long time. These researches brought up in 

vocabulary of science new term - the term called “white layer”. In general, the term has been used to describe 

non-etching, hardened surface layer of machine parts which is seen under an optical microscope as “featureless” 

white phase on the surface of the base material. The reason for such “metallographic” occurrence of white layer 

lies in the fact that the same is resistant to chemical etching which is carried out in order to prepare the samples 

for metallographic examination. Hardness of this layer is significantly higher than the hardness of a bulk 

material. During the time many authors gives significant effort in investigating and explaining main features of 

this term.  

Among the first works on this topic were works of Babei et al., whose in 1973 state that “Many machining, heat-

treatment, and other operations carried out during the fabrication of carbon steels, alloy hardenable steels, high-

strength cast irons, and other alloys produce specific structures known in the literature as white layer (or white 

phases, white zones, austenito-martensitic layers, “overheated skin layers”, burns etc.)….” [2] 

“The continuous white layers appearing during the mechanical working of steel (turning, milling) effectively 

increase its fatigue and corrosion-fatigue strength…” [3]. 



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

267 

 
 

Of course, none of these mechanisms form white layer independently but in combination with the other two 

mechanisms. The combination of these “effects” depends on already mentioned ways of white layer generation. 

Grzesik [6] wrote “When the temperature near the machined surface exceeds the γ-α transition temperature 

martensite produced by friction development can form so-called white layers observed in chip micrographs”. 

A lot of work has been put into investigation of WL formed on machine elements in use or obtained in 

laboratory conditions. When it comes to the white layer formation during the manufacturing processes, it can be 

said that in this area significant research work is also available. A comprehensive overview of these works is 

given in doctoral dissertation [8]. For example, Umbrello and Jawahir [9] wrote “White layer formation is 

considered to be one of the most important aspects to take into account in hard machining”. And not only in hard 

machining, but also, the white layer was identified after the production processes like: EDM, grinding, milling, 

turning, broaching, etc. Many authors present the results of the research on influence of the cutting conditions to 

the process of forming a white layer during hard turning. These studies shown that process of white layer 

formation can be controlled by two factors: cutting speed and cutting tool wear level [10]. In most of cases, the 

white layer generated in manufacturing processes is considered as a negative consequence that is very difficult to 

avoid and can lead to intensification of wearing process of manufactured parts. 

On the other hand, the white layer can be viewed from the standpoint of the possible improvement of tribological 

characteristics of machine element surface. White layer mentioned here implies improvement of wearing 

resistance of the observed surface.  

Unfortunately, the number of papers that describes negative effects of white layer existence is prevailing.  

 

The process of obtaining the white layers by hard turning is described in doctoral work [11]. The authors have 

managed to achieve the controlled conditions of formation of white layer by controlling two elements: by the 

wear level of cutting tools and by cutting conditions. Through these works the authors concluded that: "The 

workpiece material, according to the number of possible influencing factors and the degree of possible influence, 

is one of the most influential factors on formation of white layer on the surface obtained by hard machining”.  

More than almost four decades, V.M.Golubets [4] has proved that the chemical composition of the workpiece 

significantly affects the characteristics of the white layer. But even nowadays some more detailed and more 

specific research in this area is hard to find. Gui-fang et al. [12] showed that the addition of appropriate alloying 

elements in the process of obtaining WL on the surface of the rollers can produce a stable “coating” layer that 

reduces wear of surface to nearly 8 times compare to uncoated one. In addition, a large number of papers clearly 

indicate the importance of proper selection of materials in the process of formation of white layer.  

The aim of the research presented in this paper is to investigate in which way some important chemical elements 

in steel (alloying elements) affects the process of the WL formation. The attention is given to dark layer and 

formation of stronger connection between the WL and base material.  

Taguchi methodology and factorial fit have been selected as a most appropriate research methodologies for the 

investigation. 

Processing of experimental results included the application of appropriate statistical methodology, particularly 

the analysis of variance and regression analysis. 

 

2. EXPERIMENTAL SETUP 

According to European standard EN 10020:2000 steel is a material which contains by weight more iron than any 

other single element, having a carbon content generally less than 2% and containing other elements. A limited 

number of chromium steels may contain more than 2% of carbon, but 2% is the usual dividing line between steel 

and cast iron. 

From previous chapters it is clearly understandable that alloying elements in steel plays an important role in 

formation of the WL. Figure 1.shows images of near surface microscopy of the three different steels machined 

under same conditions [7]. 

Akcan et al. [7] states “The WL is found to have a hardness of 12.85 ± 0.80 GPa (1310 ± 80  HV), which is 

significantly greater than that of untempered martensite produced by various heat-treatment processes. The grain 

size in the WL is shown to be in the submicrometer range with values ranging, typically, between 30 and 500 

nm. These two characteristics of the WL distinguish it from various structures formed in steels by heat 

treatment.” 

1.1. Research Content 

2.1. Selection of the Chemical Elements 
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Figure 1. Images of the near-surface microstructure of the three steels machined under  

the same conditions (v=150 m/min, d=0.2 mm, f=0.1mm/rev) [7] 

Table 1.  Preview of the elements chosen for experimental investigation 

Element Reason for selection 

C Basic chemical elements in steel, required in carbide formation 

Mn Improve strength of material, decrease Ac1 line, martensit formation  

V Prevent grain growth, form carbide, improve fatigue strength  

Cr Improve strength of material, form carbide 

Since in metallurgical processing content of the chemical elements is very hard to control and keep on exact and 

defined level, Table 2, in this research the alloying elements level are defined within the limits as follows:  

Table 2. The levels of alloying elements 

Level C Mn V Cr 

1 0,35-0,45 0,7-0,8 0,2-0,25 0,7-0,8 

2 0,75-0,85 1,4-1,5 0,4-0,5 1,4-1,5 

 

Taguchi methodology is selected as a most appropriate technique for this type of experimental investigation. 

Since in previous chapter the controlled elements are limited to 4, with expecting strong interactions between 

Carbon (C) and other alloying elements, the orthogonal array with 4 elements on 2 levels has been chosen as the 

most appropriate orthogonal array. Taguchi denoted that array as L8(2
7
), Table 3. Linear graph that suit to this 

orthogonal array is shown on Figure2. According to this graph Carbon (C) is placed in column 1 as the strongest 

element. Manganese (Mn) is placed in column 2, while Vanadium (V) cover column 4. Column 7 is reserved for 

Chromium (Cr). Column 3, 5 and 6 are interaction between C and other 3 selected elements. Hence, the 

experimental matrix will looks like the one given in Table 3. This matrix will be used for production of testing 

materials. According to Montgomery [13], this Taguchi plan is corresponding to half replicate of 2
4-1

 with 

generator I=ABCD.  

 

Figure 2. Linear graph for L8(27) orthogonal array 

The author of the presented research relates WL formation to austenitization temperature. This temperature is 

again in strong correlation with chemical composition of the steel. In this research there will be carefully 

selected 4 chemical elements that might influence the characteristics of a WL formation process. The limitation 

of 4 factors is related to chosen Taguchi plan matrix that will be explained afterwards. The selected elements and 

reasons for their selection are given in Table 1. 
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3. PRODUCTION OF TESTING MATERIALS 

 

Table 3. Experimental matrix setting up 

 
1 2 3 (1x2) 4 5 (1x4) 6 (1x7) 7 

Half replicate of 2
4-1

 plan with 

generator I=ABCD 

 C Mn CxMn V CxV CxCr Cr A (C) B (Mn) C (V) D (Cr) 

T-1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 

T-2 1 1 1 2 2 2 2 - - + + 

T-3 1 2 2 1 1 2 2 - + - + 

T-4 1 2 2 2 2 1 1 - + + - 

T-5 2 1 2 1 2 1 2 + - - + 

T-6 2 1 2 2 1 2 1 + - + - 

T-7 2 2 1 1 2 2 1 + + - - 

T-8 2 2 1 2 1 1 2 + + + + 

 Taguchi plan L8 (2
7
) Factorial fit plan 

 

 

Figure 3. Final shapes of the testing samples 

 

 

 

 

The production of testing materials has been completely performed and finalized on the Metallurgical Institute 

“Kemal Kapetanovic” on University of Zenica. The production consists of casting process, then forging, first 

thermal treatment, pre-maching and second thermal treatment.  

Final shape of the testing samples is given on Figure 3. The ribs are designed in order to enable easier wire 

cutting on EDM. After machined to desired shape, the probes have been thermally treated according to the 

procedure described in Table 4. 
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Table 4. Description of thermal treatment of testing samples  

Task Description Comment 

Quenching  Place cold (room temp.) probes into furnace Furnace is heated up to 

temperature 840 °C. 

 Keep it in furnace   70 min 

 Cooling in oil  

Tempering  Place cold (room temp.)quenched parts into furnace The temperature is raised up 

to 400 °C 

 Keep it in furnace  60 min 

 Cooling in air at room temp  

 

After thermal treatment, the samples are collected in Table 5. And ready for machining tests.  

Table 5. Rockwell hardness values of the samples 

Sample 
Chemical composition (wt. %) Hardness (HRC) 

C Si Mn P S Cr V Probe no. Quenched Tempered 

T1 

(B8481) 

0,45 0,31 0,70 0,014 0,013 0,80 0,20 

T1-1 51,8 - 

T1-2 52,0 46,1 

T2 

(B8486) 

0,44 0,23 0,61 0,019 0,030 1,50 0,45 

T2-1 50,6 - 

T2-2 50,6 47,0 

T3 

(B8489) 

0,41 0,23 1,47 0,019 0,023 1,40 0,25 

T3-1 49,3 45,9 

T3-2 50,0 - 

T4 

(B8500) 

0,44 0,12 1,40 0,021 0,030 0,70 0,41 

T4-1 52,0 47,8 

T4-2 51,4 - 

T5 

(B8514) 

0,78 0,21 0,62 0,019 0,024 1,47 0,25 

T5-1 60,0 - 

T5-2 60,8 50,8 

T6 

(B8518) 

0,80 0,22 0,65 0,019 0,026 0,76 0,46 

T6-1 60,7 51,7 

T6-2 60,0 - 

T7 

(B8517) 

0,81 0,21 1,50 0,020 0,028 0,70 0,23 

T7-1 62,7 51,9 

T7-2 62,2 - 

T8 

(B8483) 

0,85 0,21 1,50 0,018 0,013 1,50 0,50 

T8-1 60,0 - 

T8-2 61,8 51,7 
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Machining tests are performed in Laboratory for Metal Cutting and Machine Tools of University of Zenica 

(LORAM). Machine tool used was universal lathe POTISJE ADA, which is part of laboratory resources and did 

not used for serial productions. That prevents the machine from oversized wear. The machine is stable enough 

for the purpose. Yet, since it is conventional lathe (without NC controls), some noise in process is possible due 

machine operator mistakes. Cutting inserts CNGA 120408T IN22 has been used in experiment.  

The cutting conditions applied in preliminary research are chosen to contain as wider as possible area in order to 

induce WL occurrence. The probes are custom designed so it is possible to take appropriate depth of cut on 

sequential segments without moving cutting tool back (avoiding error due to different depth of cut) but, also, to 

have the same length of cut for all segments. There have been tested several cutting conditions in order to 

identified the most appropriate one for all materials. Term “to identify” here means to find conditions for which 

on metallographic probes white layer became visible. Following conditions were applied: 

 

Table 6.  Cutting conditions applied in preliminary research 

Cutting conditions parameters:  From To 

1 Feed, f, m/min 

 

0,04 0,2 

2 Depth of cut, a, mm 0,1 0,3 

3 Cutting speed, v, m/min 110 290 

4 Work diameter, d, mm 70 70 

5 Cutting tool Sharp VB=0.25 mm 

 

 

 

Figure 4.  The sample preparation for metallographic examination 

Cutting conditions with use of sharp cutting tools (new inserts) did not gave satisfying results. In this case, white 

layer formation is predominantly transferred to chip, while the machined surface shows no indication of stabile 

WL formation. Hence, worn cutting tool has been applied. As a result of the preliminary research the working 

regime has been established as basis for further investigation, Table 7. On Figure 5 are given preview of the 

machining test for one experimental point. 

 

After machining of selected segments (ribs), the probe has been transported to company Saraj– Komerc d.o.o. 

Gornji Vakuf, where the wire cutting has been performed in order to get inserts suitable for metallurgical 

examination. Machine system used for wire cutting is AGIE with 0.25 mm wire thickness. After wire cutting, 

obtained segments have been sliced on cut machine in metallographic laboratory and pressed in plastic holders in 

a way that enable observing of segments in axial and radial direction, Figure 4. 
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Table 7. Cutting conditions adopted for final experimental runs 

Cutting conditions parameters:        Value 

1 Feed, f, m/min 0,124 

 2 Depth of cut, a, mm 0,2   

3 Cutting speed, v, m/min 241 (1100 rpm) 

4 Work diameter, d, mm 70   

5 Cutting tool wear land, VB, mm 0,25  

 

Figure 5. A preview of machining for one experimental point 

4. ANALYSIS OF THE EXPERIMENTAL RESULTS 

4.1.WL Thickness Analysis 

Measurements of the white layer thickness were performed on MI “Kemal Kapetanovic” as well as on Faculty of 

Metallurgy and Material Sciences of the University of Zenica. Comparing the results of metallographic analysis, 

it has been concluded that more distinguished, and usable white layer has been obtained in case of quenched 

probes. For tempered probes, in few case were very difficult to detect and measure thickness of the white layer. 

Hence, the analysis of the WL features is performed only for quenched samples. In order to obtained quantitative 

indicator of the WL thickness change, the metallographic pictures have been imported into SolidWorks software 

where dimensioning of the layer has been done, Figure 6. Then, white layer thickness is obtained by simple 

proportion.  

Two sets of the measurements have been investigated. First one is the thickness of the white layer (WL 

thickness) and the second set of the date are white layer with included transition area (WL+DL thickness).  The 

results of measuring are given in Table 9 for WL thickness and in Table 10 for WL+DL thickness. Taguchi 

analysis Signal to Noise (SN ratio) – Larger the Better have been applied and obtained main effects are also 

shown by diagrams on Figure 7 and Figure 8. 
 

  

 

 

 

 

 

Figure 6. An example of WL thickness measuring 

file:///E:/Radovi/2016/4_Novembar_Marmara Turska/02_Rad/mobrada1.mp4
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Table 8. WL thickness results with SN ratio – Larger the Better main effects analysis 

 

 

Figure 7. - Main effects of controllable factors on WL thickness 

Table 9. WL+DL thickness results with SN ratio – Larger the Better main effects analysis 

 

 

Figure 8. - Main effects of controllable factors on WL+DL thickness 
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Analysis of the variance shows that statistically significant are following factors: 

 In case of WL thickness – Carbon (C), Manganese (Mn) and interaction CxCr 

 In case of WL+DL thickness – Carbon (C), Manganese (Mn), Chromium (Cr), interaction CxCr and 

interaction CxMn 

Beside in the Taguchi analysis, the same set of data have been used in fractional factorial fit processing, Table 4. 

The mathematical models have been established, equation 1 for WL thickness and equation 2 for WL+DL 

thickness. Corresponding Adjusted Coefficients of Determinations are: 

 R
2

adj(WL)=80,29 %          for WL thickness and  

 R
2

adj(WL+DL)=82,08 %   for WL+DL thickness 

 
0,4189 0,1844

0,3474 1,095 ln( )

0,3095
_ 9,7816

CC V
WL thick Cr

Mn

 
  

                                                                                                 (1) 

 

Figure 9. WL thickness diagrams in relation to chemical elements content 

 
0,96 0,01565

0,345 0,461ln 0,5148 ln

0,0194
( )_ 15,941

Mn CV Cr
WL DL thick C

Mn

   
   

                                                                                 (2) 

 

 

Figure 10. WL+DL thickness diagrams in relation to chemical elements content 

Both of the approaches, Taguchi and factorial fit confirmed that more Carbon (C) and Vanadium (V) in material 

will increase WL and WL+DL thicknesses. On the other hand, Chromium (Cr) and Manganese (Mn) have a 

more or less similar effect on layer thicknesses. Both of the elements contribute to decreasing of the layer 

thickness. Of course, it is important to highlight that analyzed relationships are valid for limits given in Table 2. 
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4.2. Microhardness Analysis 

The hardness analysis in this chapter will be related only to quenched probes after machining. Microhardness 

measuring are performed on MI “Kemal Kapetanovic” of the University of Zenica. Microhardness 

measurements are performed on bulk material (in matrix) and on WL from machined side. Although, the 

measuring microhardness from machine side is not standardized that was the only feasible way to make 

comparison between tested samples. There has been used 20 grams load – HV0.02. The obtained results confirm 

the fact that hardness of the WL is about 2-3 times higher than the hardness of bulk material. Highest value for 

microhardness of the WL is detected in case with lower levels of the all four (4) controllable elements – samples 

from testing material T1. The results of hardness and microhardness measuring are collected in Table 11.  

Main effects comparison is given graphically on diagrams presented on Figure 10. According to the results, it is 

obvious that Carbon (C) dominantly control the surface hardness of the tested materials. More Carbon (C) means 

harder workpiece. When the microhardness (HV0.0.2 in matrix) is in consideration, matrix measurement still 

confirms domination of carbon over other investigated elements. But in this case, this domination is not strong 

like on “macro” level, since Chromium (Cr) and manganese (Mn) contribute more to overall microhardness.  

When the microhardness of the WL (HV0.02 in WL) is in consideration, it became obvious that in this micro 

level, alloying elements effect microhardness more intensively. 

 

Table 10. Results of hardness and WL microhardness (HV0.02) measuring 

 

The same set of data have been used in fractional factorial fit processing. The mathematical model has been 

established, equation 3 for WL microhardness. Corresponding Adjusted Coefficient of Determination is:   

 

R2
adj(WL)=72,79 %   for HV0.02 in WL. 
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Figure 11. Main effects of the factors on the hardness (HRC), microhardness in matrix (HV0.02 matrix) and 

microhardness of WL from machined side (HV0.02 in WL) 

0,1038

0,2231 0,2357 0,2143

1042
0.02( )

C
HV WL

Mn V Cr




                                                                                                                       (3) 

 

Figure 12. WL microhardness in relation to chemical elements content 

4.3. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Scanning electron microscopy (SEM) has been performed in University Center for Electron Microscopy 

(UCEM) of the University of Maribor, Slovenia. The aim of this part of research was to observe surface 

topography at higher resolution and perform metallographic characterization of metal alloys, precipitates, 

intermetallic phases or carbides shape and size in surface layer. There has been done spectral analysis on three 

(3) interesting area: 

 

• Specter 1 – in WL (white layer) - blue color 

• Specter 2 – in transition area (dark layer) – red color 

• Specter 3 – in bulk of material (in matrix) – green color 
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Figure 13. Preview of the obtained results with SEM picture of the sample  

Referenced values of the elements are in white color, Figure 12. The figure is showing the elements content in 

three different layers of material: in matrix, dark layer and WL. 

Obtained results shows that two of the elements C and V significantly moved from bulk of material toward WL. 

This is more intensive in case with samples that have carbon on higher level – 0.8 %C. 

5. CONCLUSION 

The results of this research indicate that WL generation is much more effective if the microstructure of the steel 

is untempered martensitic (hardened probes) compared to tempered martensitic (tempered probes). It has been 

noted that WL formed on tempered samples do not have consistency and it is very hard to be quantified. From 

that reason, the WL analysis have been performed only on quenched samples. During the hard machining, the 

temperature in narrow surface area arises very quickly and enters the γ-area starting austenitic transformation. 

Since the area and volume of the material is very small comparing to bulk of material, quick cooling in air 

happened the martensite is going to be formed. In subsurface, the cooling is slower and depend on quenchability 

of the material – influence of the alloying element. The carbon (C) “locked” into previous martensite matrix due 

to higher temperature start to “escapes” from matrix and form carbides – precipitates or secondary phase. These 

precipitates or carbides create so called dark layer or transition area between bulk of material and white layer.  

In case of tempered samples, during tempering cycles, a waste of the carbon (C) is leaving stretched body 

centered tetragonal matrix and potentially creates carbide precipitates. It is clear that carbon (C) is dominating in 

whole process, but its effect is corrected by influence of the alloying elements.  

When the thickness of the WL and WL+DL (transition area included) are in consideration, for quenched 

samples, the following conclusions were drawn: manganese (Mn) and carbon (C) have a strongest impact on WL 

thickness. But their effect has an opposite character – manganese (Mn) decrease thickness, while carbon (C) 

increase thickness of the WL. 

• In case of quenched samples the resulting WL thickness is increasing with increasing content of carbon (C) and 

vanadium (V) and decrease with increase of manganese (Mn)  and chromium (Cr). 

Obtained results for HV0,02 in WL compared to HV0,02 in bulk material confirm the fact that hardness of the 

WL is 2-3 times higher than the hardness of the bulk material, even if the bulk material is untempered 

martensite. In macro scale (HRC) the effect of the bulk structure – martensite is expressed through the carbon 

(C) content. In micro scale (HV0,02 matrix) the carbon (C) effect is still dominating over effects of the other 

alloying elements.. 

After machining, certain changes happened in surface layer – rapid heating and cooling (selfquenching), plastic 

deformation and strain hardening, and chemical reactions with environment. Those changes will results in WL 

structure which is dependent of chemical composition of steel.  
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The analysis of the microhardness in WL shown following sorting of the chemical elements (according to their 

importance): manganese (Mn) – vanadium (V) – chromium (Cr) – carbon (C). From those four, only carbon (C) 

will contribute to increasing of the hardness, the rest will do the opposite – decrease hardness. 

Finally, SEM analysis confirmed the fact that metallographic structure plays the most important role in WL 

generation. Based on the obtained results one can conclude the following: 

• Carbon (C) and Vanadium (V) content is increasing from bulk to WL in case of quenched samples. That 

changed is more visible for steel with higher level of carbon (C) content (T5-T8). Manganese (Mn) and 

chromium (Cr) contents are slightly changed or even keeping approximately on the same level if going from 

bulk toward WL area.  
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pürüzlülüğü  

THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DYNAMIC CHIP 

BREAKER ON SURFACE ROUGNESS DURING TURNING AISI 304 

STAINLESS STEEL 

Abstract 

 

Keywords: AISI 304 Stainless steel, Continuous chipping, Dynamic chip breaker, Chip breaker, Surface 

roughness 

1.GİRİŞ  

Talaş kaldırarak işleme tekniği; şekli, boyutları ve yüzey kalitesi önceden belirlenmiş parçaların takım 

tezgâhları(torna, freze, matkap vb.) kullanılarak kesme operasyonu ile şekillendirilmelerini kapsar [1]. Talaşlı 

imalatın esasını oluşturan bu kesme işlemi kesici takım ve iş parçasının nispi hareketleri ve iş parçası üzerinde 

Bu çalışmada bir çok sanayi dalında yaygın olarak kullanılan ve tornalamada sürekli talaş çıkaran AISI 304 

Paslanmaz Çelik malzemenin talaşının kırılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda hava ile tahrik edilen 

yeni bir Dinamik Talaş Kırıcı aparatı tasarımı yapılmıştır. Takım tutucu üzerine yerleştirilen aparat ile kesme 

işlemi sırasında oluşan sürekli talaşın kırılması sağlanmıştır. Çalışmada dinamik talaş kırıcının kesme 

parametreleri ile birlikte yüzey pürüzlülüğüne nasıl etki ettiği araştırılmıştır. Deneyler kapsamında üç farklı 

kesme hızı(45-65-90 m/min), üç farklı ilerleme(0,08, 0,12 ve 0,20 mm/rev) ve üç farklı kesme derinliği(0,3, 0,5 

ve 1,0 mm) kullanılmıştır. Deneyler üniversal torna tezgahında ve kuru şartlarda gerçekleştirilmiş ve her deney 

için kesme boyu 15 mm olarak belirlenmiştir. Deneysel çalışmaların sonucunda yüzey pürüzlülük değerleri 

ölçülmüş ve belirlenen parametrelerin pürüzlülük üzerindeki etkileri incelenmiştir. Artan ilerleme değerinin 

yüzey kalitesini olumsuz etkilediği görülmüştür. Özellikle küçük kesme derinliklerinde talaş kırıcı aparatının 

yüzey kalitesine olumsuz bir etkisi olmadığı ve dinamik talaş kırıcı aparatı sayesinde oluşan tüm talaşların 

kırılabildiği ortaya konulmuştur. 

In this study, the chip breakability AISI 304 stainless steel chip breaking was aimed due to the continuous 

chipping in turning operations and its numerous applications in many industry fields. In accordance with this 

purpose, a brand new air driven dynamic chip breaker apparatus was designed. The continuous chipping 

occuured in cutting operation broke successfully with the apparatus located above tool holder. In the study, the 

effects of dynamic chip breaker and the cutting parameters on surface roughness were investigated. During the 

experiments, three different cutting speeds (45, 65 ve 90 m/min), three different feed rates (0,08, 0,12 ve 0,20 

mm/rev) and three different cutting depths (0,3, 0,5 ve 1,0 mm) were used as cutting parameters. Experiments 

were conducted in dry conditions on universal turning lathe and the cutting length were determined as 15mm for 

each experiment. As a consequence of the experimental studies, surface roughness was measured which is one of 

the most important criterias on machinability studies and the effects of selected parameters on surface roughness 

was interpreted. Increasing feed rate value affected negatively the surface roughness. Chip breaker apparatus 

does not affect adversely on surface roughness especially at low cutting depths and all the chips composed with 

dynamic chip breaker apparatus were revealed. 
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oluşturulan gerilim ile sağlanmaktadır [2]. Talaşlı imalat yöntemi ile çok çeşitli malzemelerin rahatlıkla 

şekillendirilebilmesi, karmaşık geometrilerin rahatlıkla elde edilebilmesi, boyut ve yüzey toleranslarının istenilen 

kalitelerde rahatlıkla üretilebilmesi ve farklı işleme koşulları için yeni ve özgün kesicilerin geliştirilebilmesi bu 

yöntemi diğer imalat yöntemlerinin önüne taşımıştır [3].  

Paslanmaz çelikler; içerisinde ağırlıkça en az %10,5 en fazla %15 oranında krom içeren demir esaslı alaşım 

olarak tanımlanmaktadır. Alaşımdaki bu krom, atmosferde dayanıklı ince bir oksit tabakası oluşturur ve malzeme 

yüzeyini korozyondan korur[4]. İçerdikleri diğer katkı elementleri malzeme yapısını değiştirir, tamamen 

östenitik ve ferritik özellikler aralığında sıralanan beş çeşit paslanmaz çelik türü mevcuttur. Östenitik paslanmaz 

çelikler 200 ve 300 serilerini içerirler ve 304 bunların içinde en yoğun olarak kullanılanıdır. Temel alaşım 

elemanı krom ve nikeldir. Bu alaşımlar, geniş bir sıcaklık aralığında sahip oldukları yüksek tokluk ve yüksek 

dayanım değerleri ile ön plana çıkarlar ve 540 °C’ye kadar ki sıcaklıklarda oksidasyona karşı dayanırlar [5]. 

 

İmalat sanayiinde çok yaygın olarak kullanılan AISI 304 paslanmaz çeliği, özellikleri itibariyle işlenebilirliği 

düşük bir malzemedir. Bu çeliklerin özellikle tıp, havacılık, nükleer, gıda, savunma sanayi gibi birçok alanda 

kullanımı gün geçtikçe daha da yaygın hale gelmektedir. Paslanmaz çeliklerin sahip olduğu yüksek çekme 

mukavemeti, korozyon direnci ile düşük ısıl iletkenlik, sünek bir malzeme olması, yüksek miktarda krom-nikel 

ve bir miktar molibden gibi mukavemet artırıcı elementlerin bulunması ve işlerken pekleşme özelliği işlemeyi 

zorlaştıran başlıca etkenlerdir. İşlenebilirliğin zorlaşması imalatçılar için büyük sorun teşkil etmektedir [6]. 

İşlenebilirliği değerlendirmek için çeşitli kriterler kullanılmaktadır; takım ömrü, kesme kuvvetlerine bağlı olarak 

harcanan güç ve işlenen yüzey kalitesi bunlardan yaygın olanlarıdır [7]. 

 

İşlenmiş bir yüzeyin yapısı, kalite açısından en önemli kriterlerden biridir. İşlenmiş parça yüzeylerinin tribolojik 

özellikleri, yüzey dokusundan birinci derecede etkilenmektedir. Yüzey pürüzlülüğü sadece aşınma, sürtünme ve 

yağlama gibi tribolojinin geleneksel konuların haricinde sızdırmazlık, hidrodinamik, elektrik, ısı iletimi vb. farklı 

alanlarda da dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Yüzey kalitesi işleme parametrelerinin doğru seçimi 

ile sağlanabilmektedir. İşleme parametrelerinin seçimi genelde tecrübeye veya kesici takım kataloglarına göre 

yapılmaktadır [8]. Talaşlı imalat esnasında yüzey pürüzlülüklerini etkileyecek pek çok faktör söz konusudur. 

Yüzey kalitesi açısından doğru parametrelere ulaşmak için birçok deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. 

 

Tekaslan yaptıkları çalışmada AISI 304 östenitik paslanmaz çelik malzemeyi değişik kesme parametreleri ile 

işledikten sonra, parça üzerinde işlemeye bağlı olarak oluşan yüzey pürüzlülüğü değerlerini belirlemiş ve 

optimum kesme parametrelerini bulmayı hedeflemiştir. Deneylerde 61 mm çapında 250 m boyunda AISI 304 

paslanmaz çelik kullanılmıştır. Deneyler sırasında beş farklı kesme hızı(50, 75, 100, 125 ve 150 m/min), üç 

farklı ilerleme değeri (0,15, 0,20 ve 0,25 mm/rev) ve iki farklı talaş derinliği (1,5 ve 2 mm) kullanılmıştır. Bu 

parametrelerin yüzey kalitesi üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmada kesme hızının 50 m/min. ‘den 75 

m/min.’e artırıldığında yüzey pürüzlülüğünün iyileştiği, 75 m/min. den sonra ilerlemenin artırılması ile yüzey 

pürüzlülüğünün kötüleştiği görülmüştür [8]. 

 

Çiftçi [9], iki farklı kalitede östenitik paslanmaz çeliğin (AISI 304 ve AISI 316) işlenmesinde, kesici takım 

kaplamasının, kesme hızının ve iş parçası malzemesinin, kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki 

etkilerini incelemiştir. 120, 150, 180 ve 210 m/min kesme hızlarında, 0,16 mm/rev sabit ilerleme hızı ve 1,6 mm 

sabit talaş derinliğinde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda kesme hızının kesme kuvvetlerinde önemli 

derecede bir değişikliğe neden olmadığını görmüştür. Ancak, yüzey pürüzlülüğünü önemli derecede etkilediği 

sonucuna ulaşmıştır. 

 

Korkut ve arkadaşları [10], sementit karbür kesici uçlarla 120, 150 ve 180 m/min kesme hızlarında östenitik 

paslanmaz çeliğin optimum işleme koşullarını araştırmışlardır. Kesme hızının 180 m/min’e kadar artışıyla takım 

aşınmasının azaldığı sonucunu ortaya koymuşlardır. Aynı zamanda kesme hızının artışıyla yüzey 

pürüzlülüğünün azaldığı sonucuna ulaşmışlardır. 

 

Kesme sırasında oluşan sürekli talaş, işlenebilirliği olumsuz etkileyen durumlardan biridir. Tornalama 

operasyonu süresince oluşan sürekli talaşlar iş parçası tamlığının bozulmasına neden olacağı gibi operatörün 

güvenliğini de tehlikeye atar. İşleme sürecinin güvenli olarak sürdürülebilmesi için talaş biçiminin kontrolü çok 

önemli bir süreç halini alır. Özellikle, CNC tezgâhlar veya otomatik üretim sistemleri için etkin bir talaş kontrolü 

gereklidir. Çünkü talaş kontrolündeki herhangi bir hata sık sık tezgâhın durdurulmasını gerektireceğinden 

operasyonun kötüye gitmesine ve verimliliğin azalmasına sebep olacaktır. Bu nedenle, kesme sürecinin 

verimliliği ve güvenliği açısından süreksiz (kesik) talaşların elde edilmesi için çeşitli formlarda talaş kırıcılar 

yoğun olarak kullanılmaktadır [11]. 
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Paslanmaz çeliklerin sünek malzeme yapısı nedeniyle; kesme işlemi sırasında sürekli talaş oluşumu 

görülmektedir. Östenitik paslanmaz çeliğin HC-M35 sert metal kesici takımla farklı kesme koşullarında 

işlenmesi sonucu oluşan tipik talaş şekillerinin genelde uzun veya kısa boru şeklinde olduğu görülmüştür. Bu tip 

talaş formu östenitik paslanmaz çeliklerin yüksek süneklikleri ile açıklanabilir [12]. 

 

 

Şekil 1. Paslanmaz çeliğin tornalanması sonucunda oluşan talaş biçimleri 

AISI 410 martensitik paslanmaz çelik malzemenin işlenmesi sırasında ise, temperleme ısıl işlemi sebebiyle 

oluşan sünekliğe ve düşük sertliğe bağlı olarak, tüm kesme hızlarında, işlenebilirlik açısından olumsuz olarak 

yorumlanan sürekli veya dolaşık talaşlar oluşmuştur[13]. 

 

Karabulut ve Güllü yaptıkları çalışmada Inconel 718’in işlenmesi sırasında oluşan sürekli talaşı kırmak için bir 

dinamik talaş kırıcı tasarımı yapmıştır. Takım tutucu üzerine vidalı bağlantı ile sabitlenen bir aparat talaşı kırmak 

için kullanılmıştır. Tasarlanan Dinamik Talaş Kırıcı için DC motor ile tahrik edilen talaş kırıcı kullanılmıştır. 

Kullanılan bu aparat sayesinde 4 farklı kesme hızı, ilerleme ve talaş derinliği kullanılarak yapılan tüm 

deneylerde talaşın kırıldığı görülmüştür. Talaş kırıcı aparatının kabul edilebilir bir yüzey kalitesi ortaya koyduğu 

belirtilmiştir[14]. 

 

 
Şekil 2. Dinamik Talaş Kırıcının talaşı kırma üzerine etkisi 

Bu çalışma kapsamında Dinamik Talaş Kırıcı tasarımı geliştirilerek kırıcının hava tahriki ile çalıştırılması 

sağlanmıştır. AISI 304 paslanmaz çeliğin işlenmesi sırasında oluşan sürekli talaşın geliştirilen kırıcı ile kırılması 

hedeflenmiş ve yüzey kalitesindeki değişiklikler incelenmiştir. Çalışma kapsamında üç farklı kesme hızı(45, 65 

ve 90 m/min), üç farklı ilerleme(0,08, 0,12 ve 0,20 mm/rev) ve üç farklı kesme derinliği (0,3, 0,5 ve 1,0 mm) 

kullanılmış ve deneyler üniversal torna tezgâhında gerçekleştirilmiştir. Hava tahrikli talaş kırıcı sayesinde kesme 

bölgesinde işleme sırasında soğuma etkisi olacağı düşünülmüştür. Özçatalbaş Y. ve Baş. A. hava soğutmanın 

kesme işlemi sırasında kuvvetleri ve sıcaklığı düşürerek takım ömrünü artırdığını belirlemiştir [15]. 
 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1.Kesici Takım Ve İşleme Parametreleri 

Bu çalışmada, işlenebilirlik deneyleri için bir üniversal torna tezgâhı kullanılmıştır. Üniversal torna tezgâhları, 

geçmişten günümüze imalat sanayinin birçok kolunda halen etkin bir şekilde kullanılan tezgâhlardır. Gazi 
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Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı’nda bulunan torna tezgâhlarından 

biri bu çalışma için hazırlanmıştır. Deneyler sırasında takım tutucu olarak SSBC R 25x25 M12 ISO kodlu, 

ISCAR marka takım tutucu kullanılmıştır. Kesici takım olarak Sandvik firması tarafından üretilen PVD TiAlN-

TiN kaplamalı SCMT 12 04 08 MM karbür kesici uç kullanılmıştır. Aynı kesici takım ve takım tutucu için 

dinamik talaş kırıcı aparatı kullanılarak ve kullanılmadan yapılan deneylerde talaş kırıcının etkisi görülmeye 

çalışılmıştır. 

 

Şekil 3. Kullanılan kesici takım ve takım tutucu 

Tablo 1. AISI 304 malzeme kimyasal bileşimi 

 C Si S P Mn Ni Cr Mo Cu Fe 
AISI 304 0,06161 0,35118 0,02446 0,02141 1,76596 8,24958 18,26023 0,07376 0,23861 70,9562 

Tablo 2. Yüzey pürüzlülük ölçme cihazının teknik özellikleri 

 

İşlenebilirlik deneyleri, AISI 304 kalite östenitik paslanmaz çelik malzemeyi tornalamak suretiyle yapılmıştır. 

Bu malzemenin kimyasal bileşimleri Tablo 1’ de verilmiştir. Deneyler sırasında kullanılan iş parçasının çapı 

Ø30mm boyu 500 mm ‘dir. Deneyler sırasında 15 mm kesme boyu kullanılmıştır. Çalışma kapsamında üç farklı 

kesme hızı (45, 65 ve 90 m/min), üç farklı ilerleme (0,08, 0,12 ve 0,20 mm/rev) ve üç farklı kesme derinliği (0,3, 

0,5 ve 1,0 mm) kullanılmıştır.  

 

 

Yapılan çalışma sırasında yüzey pürüzlülük değerlerinin ölçümü için MAHR-Perthometer M1 cihazı(Şekil 4) 

kullanılmış olup, yüzey pürüzlülük ölçüm cihazının özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Her yeni deneyin 

başlangıcında boyuna tornalamaların yapıldığı yüzeyler üzerinde yapılan ölçümler iş parçası eksenine paralel 

olacak şekilde ve iş parçası kendi ekseni etrafında yaklaşık 90° döndürülerek her yüzeyde 4 ölçüm değeri 

alınarak yapılmıştır. İş parçası üzerinde işleme sırasında oluşan yüzey pürüzlülüğü değerlerinin ölçümleri için 

kesme uzunluğu 0,8 mm ve örnekleme uzunluğu 5,6 mm olarak seçilmiştir.  

2.2. Yüzey Pürüzlülük Ölçümü 
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Şekil 4. Mahr yüzey pürüzlülük cihazı 

2.3. Talaş Kırıcı Aparatı Tasarımı 

 

 

Şekil 5. Hava Tahrikli Talaş kırıcının montajlı görüntüsü 

 

Şekil 6. Hava Tahrikli Dinamik Talaş Kırıcının demontaj görüntüsü 

Talaş kaldırma operasyonu sırasında oluşan talaşı, kesme bölgesinden uzaklaştırmak operatör, tezgâh ve kesme 

işlemi açısından büyük önem taşımaktadır. Kesme işlemi sonucunda oluşan ısının %80 i talaşla uzaklaştığı için 

ısının bu kritik bölgeden uzaklaşması talaşın uzaklaştırılması ile mümkündür. Bu sebeple talaşın kırılarak kesme 

bölgesinden uzaklaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda mevcut dinamik Talaş Kırıcı 

Tasarımı geliştirilerek hava tahrikli yeni bir dinamik talaş kırıcı tasarlanmıştır. Takım tutucu üzerine açılan bir 

kanala yerleştirilen dinamik kırıcı havayı yönlendirerek kırıcı çarkını döndürebilecek hava giriş deliklerine 

sahiptir. Kırıcı çark ise talaş kırıcı gövdesine rulmanlı yatak ile yataklanmıştır. Kompresör hattındaki basınçlı 

hava kullanılarak çalıştırılan kırıcı kompresör basıncı değerine bağlı olarak 7500-8200 rev/min lik devir 

aralığında dönmektedir. Kesme operasyonu sonucunda oluşan talaşlar, 5 mm
2
’lik bölüntülerin olduğu ölçülü 

kâğıt üzerinde görüntülenerek talaş kırıcının talaş üzerindeki etkisi ortaya konulmuştur. 
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3. DENEY SONUÇLARI  

 

 

Şekil 7. Yüzey pürüzlülük grafikleri 

 

Şekil 8. İlerlemenin yüzey pürüzlülüğüne etkisi 

Deneyler PVD TiAlN-TiN kaplamalı kesici uç ile gerçekleştirilmiştir. Her bir deney için kesici takımın bir 

kesme kenarı kullanılmıştır. Belirlenen deney parametreleri kullanılarak 15 mm talaş kaldırma işlemi yapılarak 

gerçekleştirilen deneylerin ardından 4 farklı noktadan yüzey pürüzlülük değerleri ölçülmüş ve ortalama 

pürüzlülük değerleri kullanılarak grafikler türetilmiştir. Çalışma sonucunda üç kesme derinliği içinde ayrı ayrı 

grafikler oluşturulmuş ilerleme ve kesme hızına bağlı olarak değişen pürüzlülük değerleri ortaya konulmuştur.  

Şekil 7’ de verilen grafikler genel olarak incelendiğinde artan ilerleme ve talaş derinliği ile yüzey pürüzlülük 

değerinin de arttığı belirlenmiştir [16]. 0,25 mm ve 0,50 mm talaş derinliği ile yapılan deneylerde 0,08 ve 0,12 

mm/rev ilerleme değerlerinde çok yakın pürüzlülük değerleri gözlemlenirken ilerlemenin 0,20 mm/rev e 

çıkarılması ile pürüzlülük değerinin yaklaşık olarak 2,5 kat oranında arttığı belirlenmiştir. Düşük talaş 

derinliklerinde (0,25 ve 0,5 mm ) tüm ilerleme değerlerinde hemen hemen aynı pürüzlülük değerleri tespit 

edilmiştir. Talaş derinliğinin 1,00 mm değerine çıkarılması ile yüzey pürüzlülük değerinin arttığı, ancak artan 

kesme hızının pürüzlülük değerine doğrudan etkisi olmadığı görülmüştür. İlerleme değerinin yüzey pürüzlülüğü 

açısından kesme hızına göre daha etkili olduğu belirlenmiştir [8]. 
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Tablo 3. 45m/min'lik kesme hızında talaş görüntüleri ve kırıcı etkisi 

K
es

m
e 

D
er

in
li

ğ
i(

m
m

) 

 Kırıcılı Kırıcısız Kırıcılı Kırıcısız Kırıcılı Kırıcısız 

 

1,00 

 

  

 

  

 

0,50 

 

 

 

 

  

 

0,25 

 

  

   

 0,08 0,12 0,20 

İlerleme(mm/dev) 

 

Tablo 4. 65m/min'lik kesme hızında talaş görüntüleri ve kırıcı etkisi 

K
es

m
e 

D
er

in
li

ğ
i(

m
m

) 

 Kırıcılı Kırıcısız Kırıcılı Kırıcısız Kırıcılı Kırıcısız 

 

1,00 

 

     

 

0,50 

   

 

  

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 0,08 0,12 0,20 

İlerleme(mm/dev) 

 

 

 

Yüzey pürüzlülüğünün teorik olarak hesaplanması için kullanılan kısaltılmış formül aşağıda verilmiştir. 

 

Formül incelendiğinde, yüzey pürüzlülüğünü iyileştirmek için ilerleme değerinin (f) azaltılması veya burun 

yarıçapı (r) değerinin arttırılması gerektiği görülmektedir. Deneylerde çıkan sonuçların (Şekil 7), bu formülsel 

yaklaşıma uygun olduğu görülmüştür. Bununla beraber, modelle ilgili pratik uygulamalarda bazı problemlerle 

karşılaşılabilir [17]. Yüzey pürüzlülüğünün; işleme parametreleri, kesici takım ve iş parçası özellikleri, kesme 

işlemi (titreşimler, talaş oluşumu vb.) gibi faktörlerle etkilenebileceği bilinmektedir [18]. 

 

Deneyler talaş kırıcı aparatı kullanılarak ve aparatsız olmak üzere iki tipte gerçekleştirilmiştir. Kesme işlemi 

sırasında ve düşük kesme derinliklerinde sürekli talaş oluşumunun daha belirgin görülmesi nedeniyle bu 

çalışmada da kısmen düşük talaş derinlikleri seçilmiştir [19].Talaş kırıcılı ve kırıcısız yapılan deneylerde genel 

olarak birbirine yakın yüzey pürüzlülük değerleri elde edilmiştir. Düşük talaş derinliklerinde talaş kırıcının 

yüzey üzerinde olumsuz etkisi görülmezken artan talaş derinliklerinde talaş kırıcının yüzeyi bozduğu 

gözlemlenmiştir.  

 

Deneyler sırasında kesme derinliği arttıkça talaşın talaş kırıcıya daha kolay temas ettiği bu nedenle talaş derinliği 

arttıkça ilave bir kırılganlık sağlandığı görülmüştür. Bu ilave kırılganlık ve talaş kırıcının talaşı yüzeye yakın 

kırmasına ve kırıcının yüksek kesme derinliğinde yüzey pürüzlülüğünü artırmasına neden olduğu 

düşünülmektedir. 
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Tablo 5. 90m/min'lik kesme hızında talaş görüntüleri ve kırıcı etkisi 

K
es

m
e 

D
er

in
li

ğ
i(

m
m

) 

 Kırıcılı Kırıcısız Kırıcılı Kırıcısız Kırıcılı Kırıcısız 

1,00 

  

  

 

 

0,50 

 

  

  

 

0,25 

    

  

 0,08 0,12 0,20 

İlerleme(mm/dev) 

 

 

4. SONUÇLAR 
 

Yapılan deneysel çalışmalarda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 
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 Yüksek ilerleme ve talaş derinliği talaşı kırarken yüzey kalitesini olumsuz etkilemiştir. Bu durum talaş 

kırıcı aparatının gerekliliğini ortaya koymuştur. 
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Anahtar kelimeler: Yüzey pürüzlülüğü, Tornalama, Silici geometrili kesici takım ucu 

INVESTIGATION OF SURFACE ROUGHNESS IN TURNING USING 

WIPER INSERTS  

Abstract 

 

Keywords: Surface roughness, Turning, Wiper insert tool radius geometry 

1.  GİRİŞ 

 

Klasik geometrili kesici takım uçları, uluslararası standartlarda uç yarıçapına sahiptir. ilerleme değerinin 

arttırılmasıyla birim zamanda kaldırılan talaş miktarı artar ve bunun sonucunda da verimlilik artar. Verimliliği 

Talaşlı işleme teknolojisinde iş parçası yüzey pürüzlülüğü önemli kriterlerden biridir. Tornalama işleminde 

yüzey pürüzlülüğünü çeşitli parametreler etkilemektedir. Önemli faktörlerden ikisi, ilerleme ve kesici takım uç 

yarıçapıdır. Yüzey pürüzlülüğü ilerleme arttıkça artmakta, uç yarıçapı arttıkça azalmaktadır. Silici geometrili 

kesici takım uçları ise, yüksek ilerleme değerlerinde, iyi bir yüzey kalitesi sağlayabilmekte ve talaş kırma 

kabiliyetini de kaybetmeden tornalama işlemi yapabilmektedir. Bu çalışmada, silici geometrili kesici takım 

ucunun, klasik takım ucu ile karşılaştırmalı olarak iş parçası yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri araştırılmış ve 

silici geometrili kesici takım uçları ile daha iyi yüzey pürüzlülük değerleri elde edilmiştir. İstenen yüzey 

kalitesine bağlı olarak ilerleme değeri artırılabildiğinden, parça imalat süreçlerinde iyileşme ve iş akışlarında 

gelişmeler elde edilmiştir.  

Surface roughness of the workpiece is one of important parameters in machining technology. Surface roughness 

in a turning operation is affected by a great number of factors. Two of the most important factors are feed rate 

and the size of the corner radius. Surface roughness can be roughly determined to increase with the square of the 

feed rate and decrease with increased size of the corner radius. Wiper insert geometries however changed this 

relationship with the capability to generate good surface roughness at relatively higher feeds by transferring 

small part of the round insert edges into the straight cutting edges of the pointed insert. In this study, the effects 

of wiper insert tool radius geometry comparing to classical tool radius on surface roughness was investigated and 

it was obtained that wiper insert tool radius geometry produced better surface roughness values. It was obtained 

advances on the part production sequences and process flows when feed rates are increased according to the 

desired surface quality. 

Talaşlı işleme operasyonlarından, diğer imalat işlemleri ile karşılaştırıldığında daha iyi yüzey kalitesi vermesi 

açısından yararlanılır. Dolayısıyla, bir şekillendirme işleminde elde edilebilecek etkili yüzey kalitesinin ne 

olabileceğinin bilinmesi önemlidir. Tornalama işleminde yüzey pürüzlülüğünü etkileyen birçok faktör vardır. 

Kesici takımın geometrisi, kesme parametreleri(kesme hızı, ilerleme, kesme derinliği), kesme sıvısı kullanılıp 

kullanılmaması, iş parçası ve takım malzemesi özellikleri, tezgah rijitliği ve titreşimi vb. Bu faktörlerden en 

önemli ikisi; ilerleme ve kesici takım uç yarıçapıdır.  

 

Yüzey pürüzlülüğü yaklaşık olarak ilerleme değerinin karesinin kesici takım uç yarıçapına oranı ile belirlenir. 

Yüzey kalitesi ilerleme arttıkça artmakta, takım uç yarıçapı arttıkça azalmaktadır. Büyük uç yarıçapı daha iyi 

yüzey pürüzlülüğü ve daha iyi mekanik dayanım sağlarken yüksek ilerleme değerleri daha kötü yüzey kalitesi 

sağlamaktadır. 
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arttırmak için şekil 1’ de görüldüğü gibi silici (wiper-çok uç yarıçaplı) kesici takımlar üretilmekte ve 

kullanılmaktadır.  

 

 
 

Şekil 1. Silicili kesici takım ucu geometrisi [1] 

 

 

 
 

Şekil 2. Klasik geometrili ve silici geometrili kesici takım uçları için ilerleme izleri [2] 

 

 
(klasik uç)                                                                                               (1) 

 

 
(silici uç)                                          (2) 

 

 

 
(silici uç)                                  (3) 

 

Şekil 2’de klasik geometrili ve silici geometrili kesici takım ucu geometrileri birlikte verilmiştir. Silici geometrili 

kesici takım uçları ile yüksek ilerlemelerde düşük yüzey pürüzlülüğü ve kaliteli iş parçası yüzeyleri elde edilerek 

talaşlı işlemede gelişmeler sağlanmıştır. 

 

RZ yüzey pürüzlülüğü değeri, profil tepe noktası yüksekliği ve profilin en çukur nokta derinliği arasındaki 

mesafedir. Şekil 2’de, RW silici uç için, RC ise klasik uç için en büyük profil yükseklik (RZ) değeridir. Bu 

pürüzlülük değeri (RW veya RC); takım uç yarıçapına (rε), ayar (yaklaşma) açısına (κr’) ve ilerlemeye (f) bağlıdır. 

Şekil 2’de A noktası, klasik uç ile ana kesen kenar arasındaki kesişimdir. B noktası ise silici uç ile ana kesici 

kenar arasındaki kesişimdir. fC ve fW, ana kesici kenar A ve B noktalarındaki ilerlemelerdir. fC ve fW, Şekil 2’deki 

geometriden yararlanılarak, 1 ve 2 nolu denklemler elde edilmektedir.   

Profil tepe noktası ve en çukur noktası arasında ölçülen Rt değerinin teorik olarak belirlenmesi, tornalama 

operasyonlarında uygulanan fn ilerlemeye bağlı olarak, ilişkiler 3-6 nolu denklemlerde verilmektedir. 

Küçük ilerleme (fc> fn) durumunda; 
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(klasik uç)                                                                         (4) 

 

 

(silici uç)            (5) 

 

 

(klasik uç)       (6) 

 

Tornalamada silici geometrili uç teknolojisi, kesici kenar oluşturmak için geliştirilmiş uç yarıçaplarına bağlıdır. 

Klasik geometrili bir kesici takım ucunun bir köşesinde sadece bir tane yarıçap geometrisi bulunmaktadır. Silici 

geometrili kesici takım ucunun bir köşesinde ise birkaç yarıçap geometrisinin bütünleşmesiyle daha geniş bir uç 

geometrisi oluşur. Tek kesen ağızlı bir takım ile tornalama işlemlerinde, iş parçasının yüzey pürüzlülüğü, 

ilerleme değerine ve takım uç yarıçapına bağlı olarak oluşur. Bunlar, doğrudan yüzeyin profil yüksekliğini (Rmax) 

etkiler. Bunun anlamı, herhangi bir uç yarıçapında, ilerlemenin yüksek olması ile yüksek bir yüzey pürüzlülüğü 

meydana geleceğidir. Silici geometrili uçlarla, yüzey kalitesinin istendiği gibi sağlanmasının yanı sıra verimlilik 

artışı da söz konusudur. Silici geometrili kesici takım uçları ile elde edilebilen yüzey pürüzlülük değerlerinin, 

aynı şartlarda klasik geometrili kesici takım ucu ve taşlama işlemi ile karşılaştırması Tablo 1’de verilmiştir [3].  

 

Tablo 1. Talaş kaldırma işlemlerinde elde edilebilen yüzey pürüzlülükleri [3]. 

İşleme Yöntemi / Kesici uç tipi Değer (μm) 

Taşlama İşlemi 0.193 

Klasik geometrili kesici takım ucu  0.652 

Silici (wiper) geometrili kesici takım ucu  0.197 

 

 

 
 

Şekil 3. Klasik ve silici geometrili uçlar ile tornalama işleminde ilerlemeye bağlı elde edilen yüzey pürüzlülüğü 

değerleri [2] 

 

 

Büyük(fn>fw) ilerleme durumunda 

Liu ve arkadaşlarının, silici geometrili ve klasik geometrili kesici takım uçları ile yapmış oldukları çalışmada, 

ilerleme değerinin değişimi ile yüzey pürüzlülüğü değerinin etkileşimi Şekil 3’de verilmektedir [2].  

Saoubi ve arkadaşlarının, silici geometrili ve klasik geometrili kesici takım uçları ile yapmış oldukları çalışmada, 

ilerleme miktarının ve takımın uç yarıçapının değişiminin iş parçası yüzey kalitesine etkileri Şekil 4’te 

verilmiştir [4].  

 

Özellikle silici geometrili kesici takım uçlarının küçük ilerleme değerlerinde elde edilen işlenmiş yüzey 

kalitesinden ödün vermeden daha büyük ilerleme değerlerinde çalışmaya olanak sağladığı görülmektedir. 
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Şekil 4. Kesici takım ucunun geometrisine göre, ilerleme ve uç yarıçapına bağlı  

yüzey pürüzlülüğü değişimi [4] 
 

 

 
 

Şekil 5. Silici ve klasik takım ucu geometrisinde, farklı kesici takım yarıçaplarının, ilerleme ve kesme hızına 

bağlı Ra yüzey pürüzlülüğü değişimi [5] 

 

 
 

Şekil 6. AISI 4140 iş parçası malzemesinde silici takım kullanımı ile kesme derinliğine bağlı yüzey pürüzlülüğü 

değişimi [7] 

Davim ve arkadaşı, silici geometrili takım uçları konusunda yapmış oldukları çalışmada, ilerleme, kesme hızı, 

takım uç yarıçapı gibi talaş kaldırma parametrelerinin, klasik ve silici geometrili takımlarda etkisini ortaya 

koymuşlardır[5]. Çalışma sonucunda, kesme hızının etkisinin çok fazla olmadığı ancak, ilerleme değerinin 

oldukça etkili olduğu görülmektedir. Şekil 5’te, farklı kesici takım uç yarıçaplarında (0.4 ve 0.8 mm) ve farklı uç 

tiplerinde (silici ve klasik) kesme parametrelerinin (ilerleme ve kesme hızı) fonksiyonu olarak Ra değerleri 

gösterilmiştir. 

Silici geometrili takım uçları ile tornalama konusunda yapılmış olan çalışmalarda, kesme derinliğinin iş parçası 

yüzey kalitesi üzerine etkileri de incelenmiştir [6-8]. Kesme derinliğinin artması ile çok az da olsa iş parçası 

yüzey pürüzlülük değerinin artmakta olduğu görülmektedir.  
 

Uday ve arkadaşlarının, silisyum karbür partikül takviyeli alüminyum kompozit malzemede yapmış olduğu 

çalışmada, kesme derinliğinin artması durumunda yüzey pürüzlülüğünün de arttığı belirtilmiştir [6]. Elbah ve 

arkadaşlarının AISI4140 iş parçası malzemesi ile yapmış oldukları çalışmada da, kesme derinliğinin artması 

durumunda, yüzey pürüzlülüğünde artış (Şekil 6) gözlenmektedir [7].  
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Abbas’ın yapmış olduğu çalışmada da, benzer şekilde, kesme derinliğine bağlı olarak, yüzey pürüzlülüğünün 

(Şekil 7) değişimi gözlemlenmiştir [8]. 

 

 
 

Şekil 7. Silici takım kullanımı ile kesme derinliğine bağlı yüzey pürüzlülüğü değişimi [8] 

Grzesik ve Wanat, klasik ve silici geometrili kesici uçlar kullanarak sertleştirilmiş alaşımlı çelik parçaların 

tornalama işleminde yüzey kalitesini incelemişlerdir. Silici geometrili uçlarda,  klasik uçlara göre iki kat daha 

fazla ilerleme değerinde çalışılmasına rağmen aynı pürüzlülük değerlerinin elde edildiğini gözlemlemişlerdir[9].  

Yusof ve arkadaşları, silici geometrili kesici uç kullanarak soğuk iş takım çeliğinin tornalamasını farklı kesme 

hızları ve ilerlemelerde takım ömrü ve yüzey pürüzlülüğü açısından incelemişlerdir. Aynı şartlarda klasik uçla 

karşılaştırıldığında takım ömrünün nispeten biraz az; fakat yüzey kalitesinin klasik uçtan çok daha üstün 

olduğunu belirtmişlerdir[10].  

Gaitonde ve arkadaşları, yapay sinir ağları kullanarak AISI D2 çeliğinin tornalanmasında klasik ve silici 

geometrili uçlar kullanarak performans karşılaştırması gerçekleştirmiştir. Kesme hızı, ilerleme ve işleme 

zamanlarının kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınması üzerindeki etkilerini incelemişler ve silici 

geometrili uçların, diğer klasik uçlarla karşılaştırıldığında çok iyi yüzey pürüzlülüğü sağladığını 

belirtmişlerdir[11].  

Zeyveli ve arkadaşı, silici geometrili ve klasik geometrili ucun farklı kesme hızları ve farklı ilerleme 

değerlerinde GGG 60 küresel grafitli dökme demirin işlenebilirliğine etkisini araştırmışlardır ve silici 

geometrinin yüksek kesme hızı ve yüksek ilerleme değerinde kullanılmasının yüzey kalitesini düşürmeden 

üretim kapasitesinde artış sağlayacağını belirtmişlerdir[12].  

Stachurski ve arkadaşları, silici geometrili uç ile tornalamada kesme şartlarının yüzey pürüzlülüğü ve kesme 

kuvvetlerine olan etkisini incelemişlerdir. Klasik geometrili bir uç ile karşılaştırıldığında, silici geometrili uç ile 

yüzey pürüzlülüğünde kayda değer bir azalma olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca silici geometrili ucun uç 

yarıçapının artması ile kesme kuvvetlerinde azalma olduğunu gözlemlemişlerdir[13]. 

Kesici takım ucu üreten çeşitli firmalarda da bu konuda araştırmalar yapılmaktadır [14]. Şekil 8’de, klasik ve 

silici geometrili takım uçları ile yapılmış olan bir çalışmanın sonucu olarak, ilerleme değerine bağlı olarak elde 

edilen iş parçası yüzey pürüzlülük değerinin değişimi görülmektedir. 

Silici uçlar genellikle yüzey bitirme işlemlerinde kaliteli yüzeyler elde etmek amacıyla kullanılmaktadır.  

 

 
 

Şekil 8. Silici ve klasik uçta, ilerlemeye bağlı elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri [14] 
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

 

 
 

 

Şekil 9. Deneylerde kullanılan kesici takım uçları 

 

Tablo 2. Kullanılan malzemenin kimyasal analizi 

%C %Si %Mn %Cr %Ni %Fe 

0.193 0.406 1.430 0.018 0.024 97.8 

 

 

3. DENEY SONUÇLARI 

Tablo 3. Deney parametrelerine bağlı olarak ölçülen ortalama yüzey pürüzlülükleri 

İlerleme (mm/dev) Kesme derinliği (mm) Klasik uç (Ra-µm) Silici uç (Ra-µm) 

0.18 1.5 1.723 1.568 

0.18 3.0 1.950 1.813 

0.32 1.5 4.395 3.337 

0.32 3.0 4.594 3.433 

 

Yüzey bitirme işlemi genellikle yüksek kesme hızları kullanılarak yapılır. Uç geometrisi(sıfır, pozitif ve negatif 

talaş açısı) yüzey bitirme işlemini etkiler. Titreşim eğilimi durumunda daha küçük uç yarıçaplı plaket seçmek 

uygun olacaktır. Ayrıca, silici uçlarla klasik uçlar karşılaştırıldığında, silici uçlarda ilerleme ve talaş kırma 

oranının önemli ölçüde fazla olduğu ve işleme zamanlarının yaklaşık %30 civarında kısaldığı ortaya 

konulmuştur [15-18]. 

Bu çalışmada, silici geometriye sahip bir kesici takım ucunun, işleme parametrelerine bağlı olarak, iş parçası 

yüzey kalitesine etkisi, aynı geometride klasik kesici takım ucu ile karşılaştırılarak verilmiştir. Deneysel 

çalışmalar, Konya’da, hidrolik ve pnömatik sistemler için silindir-piston imalatı yapmakta olan bir KOBİ’de, 

üniversite-sanayi işbirliği kapsamında inovasyon örneği olabilecek şekilde, firmanın üretimde kullanmakta 

olduğu talaş kaldırma parametrelerinde gerçekleştirilmiştir. Deneylerde, Sandvik firmasının WNMG060412–

WMX tipi silici geometrili kesici takım uçları ve WNMG060412–PR tipi klasik geometrili kesici takım uçları 

kullanılmış olup, Şekil 9’da takımların genel görünüşü ve geometrisi verilmektedir.  

Deneylerde, hidrolik sistemlerde silindir olarak kullanılan, iş parçasının imalatı için gerekli olan, 66 mm çapında 

ve 120 mm boyunda kesilerek hazırlanmış silindirik malzeme iş parçası olarak kullanılmıştır. EURONORM 

standardında S355 şeklinde gösterilen malzemenin kimyasal bileşimi Tablo 2’de verilmektedir. 

Deneyler, Tezsan marka SN50B tipi üniversal torna tezgahında gerçekleştirilmiştir. Kesme hızı tüm deneylerde 

100m/dak sabit olarak alınmıştır. Kesme derinliği, 1.5 mm ve 3.0 mm, ilerleme değeri de, 0.18 mm/dev ve 0.32 

mm/dev olarak seçilmiş ve deneyler, genel geometrileri aynı olan; ancak farklı uç geometrisine (silici ve klasik) 

sahip takım uçları ile gerçekleştirilmiştir.  

Seçilen kesme parametrelerine bağlı olarak gerçekleştirilen deneyler sonucunda, iş parçası üzerinde ölçülen, 

ortalama aritmetik yüzey pürüzlülüğü (Ra-µm) değerleri Tablo 3’de verilmektedir. İş parçalarının yüzey 

pürüzlülük değerleri, Mitutoyo marka SJ-210 model yüzey pürüzlülük ölçüm cihazı kullanılarak belirlenmiştir. 

Ölçümler, silindirik iş parçalarının 120mm’lik ekseni boyunca 3 farklı bölgeden gerçekleştirilmiştir. Ayrıca iş 

parçaları 90’ar derece döndürülerek 3’er ölçüm olmak üzere her bir iş parçası üzerinden toplam 12 ölçüm 

yapılmış ve ortalaması alınmıştır.  
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Şekil 10. 1.5 mm kesme derinliğinde klasik ve silici takım ucu kullanımında oluşan yüzey pürüzlülüğü 

 

 
 

Şekil 11. 3.0 mm kesme derinliğinde klasik ve silici takım ucu kullanımında oluşan yüzey pürüzlülüğü 

Şekil 12’de silici takım ucu ve klasik takım ucu ile gerçekleştirilen deney sonuçlarının karşılaştırılması 

verilmektedir. Grafikte, 0.18 mm/dev ilerleme değerine karşılık kesme derinliğinin 1.5 mm’den 3.0 mm’ye 

çıkarılması durumunda, talaş kesiti de 0.27 mm
2
‘den 0.54 mm

2
’ye yükselmektedir. Bu durumda, klasik takım 

ucu ile elde edilen yüzey kalitesi değerleri, sırasıyla 1.723 µm ve 1.950 µm olarak elde edilmiştir. Aynı şartlarda, 

ilerleme değerinin 0.32 mm/dev değerine yükseltilmesi durumunda yüzey kalitesi sırasıyla 4.395 µm ve 4.594 

µm olarak ölçülmüştür.  

Benzer eğilim, silici uç kullanılması durumunda da görülmektedir. 0.18 mm/dev ilerleme değerine karşılık 

kesme derinliğinin 1.5 mm’den 3.0 mm’ye çıkarılması durumunda, talaş kesiti de 0.48 mm
2
‘den 0.96 mm

2
’ye 

yükselmektedir. Bu durumda, silici takım ucu ile elde edilen yüzey pürüzlülüğü değerleri, sırasıyla 1.568 µm ve 

1.813 µm olarak elde edilmiştir. Aynı şartlarda, ilerleme değerinin 0.32 mm/dev değerine yükseltilmesi 

durumunda yüzey kalitesi sırasıyla 3.337 µm ve 3.433 µm olarak belirlenmiştir.  

Kesme derinliğinin 1.5 mm olarak seçilmesi durumunda, klasik geometrili ve silici geometrili takım uçları ile 

gerçekleştirilmiş olan deney sonucunda ölçülen yüzey pürüzlülük değerleri karşılaştırmalı olarak Şekil 10’de 

verilmektedir. Şekil 10 incelendiğinde; 0.18 mm/dev ilerleme değerinde, klasik kesici takım ucu kullanılması 

durumunda, ortalama aritmetik yüzey pürüzlülüğü 1.723 µm olarak ölçülmüştür.  

 

Aynı şartlarda, silici uç kullanılması durumunda ise, ortalama aritmetik yüzey pürüzlülüğü 1.568 µm olarak 

ölçülmüştür. Küçük ilerleme (0.18 mm/dev) değerinde, silici takım ucu kullanılması durumunda iş parçası yüzey 

kalitesinde yaklaşık %10 oranında bir iyileşme sağlandığı görülmüştür, Ancak, ilerleme değerinin yaklaşık 2 kat 

artırıması durumunda (0.32 mm/dev), klasik uca göre silici uç kullanıldığında elde edilen yüzey pürüzlülük 

değerleri bakımından yaklaşık %32 oranında iyileşme sağlandığı görülmektedir.  

Kesme derinliğinin 3.0 mm olarak seçilmesi durumunda, klasik geometrili ve silici geometrili takım uçları ile 

gerçekleştirilmiş olan deney sonucunda ölçülen yüzey pürüzlülük değerleri karşılaştırmalı olarak Şekil 11’de 

verilmektedir. Şekil 11 incelendiğinde; 0.18 mm/dev ilerleme değerinde, klasik kesici takım ucu kullanılması 

durumunda, ortalama aritmetik yüzey pürüzlülüğü 1.950 µm olarak ölçülmüştür.  

Aynı şartlarda, silici uç kullanılması durumunda ise, ortalama aritmetik yüzey pürüzlülüğü 1.813 µm olarak 

ölçülmüştür. Küçük ilerleme (0.18 mm/dev) değerinde, silici takım ucu kullanılması durumunda iş parçası yüzey 

kalitesinde yaklaşık %7.5 oranında bir iyileşme sağlandığı görülmüştür, İlerleme değerinin yaklaşık 2 kat 

artırılması durumunda (0.32 mm/dev), klasik uca göre silici uç kullanıldığında, elde edilen yüzey pürüzlülük 

değerleri bakımından yaklaşık %34 oranında iyileşme sağlandığı görülmektedir.  
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Şekil 12. Talaş kesitine göre silici takım ucu ile klasik takım ucu karşılaştırması. 

 

 

 
 

Şekil 13. Klasik kesici takım ucu ile silici takım ucu arasında süre karşılaştırması 

4. SONUÇLAR 

Kesme derinliğinin her iki uç tipi kullanımı durumunda etkisi olmakla birlikte ilerlemenin küçük (0,18mm/dev) 

olması durumunda (silici takım ucu kullanılması durumunda) yaklaşık %15 civarında olan etkinin, ilerleme 

değerinin artması (0,32mm/dev) durumunda %3 civarına kadar azaldığı görülmektedir.  

Klasik takım ucu kullanılması durumunda küçük ilerleme değerinde yaklaşık %13 civarında olan etkinin, 

ilerleme değerinin artması (0,32mm/dev) durumunda %4 civarına kadar azaldığı görülmektedir. Elde edilen bu 

değerlere göre, takım ucunun silicili ya da klasik uç olması durumunda, iş parçası yüzey kalitesi üzerinde en 

etken faktörün ilerleme olduğu, kesme derinliği 2 kat artırılsa da etkisinin çok az olduğu görülmektedir. Talaş 

kesiti 2 kat artsa da yüzey kalitesi çok fazla etkilenmemiştir.  

Bu tip takımlarda etken kriter ilerleme olarak karşımıza çıkmakta, ilerleme 0.18 mm/dev’den 0.32 mm/dev’e 

çıktığında yüzey kalitesi 2.5 kata yakın değişim göstermektedir.  

 

Gerçekleştirilen deneyler esnasında, istenen yüzey pürüzlülüğü değerine göre, yapılan süre ölçümlerinde, silici 

uç kullanımı durumunda, klasik uç kullanımı ile elde edilen değerlere göre yaklaşık %30 daha kısa sürede parça 

imal edildiği gözlemlenmiştir (Şekil 13).  

1. Tornalama işleminde, silici uç geometrisi kullanılması durumunda, taşlama işlemi kalitesine yakın şekilde iş 

parçası yüzey kalitesi sağlanabildiği literatürden görülmüştür. 

 

2. Kesme şartları değiştirilmeden tornalama işleminde silici uçlar ile iki kata kadar daha iyi yüzey kalitesi elde 

edilmektedir.  

 

3. Seçilen deney parametreleri içinde, ilerleme değerinin, yüzey pürüzlülüğü için en önemli parametre olduğu 

görülmüştür. Kesme derinliğinin artmasının yüzey pürüzlülüğünün artışına neden olduğu gözlemlenmekle 

birlikte ilerleme kadar büyük etkisi olmamaktadır.  
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4. Klasik geometrili uçlarla düşük ilerleme değerlerinde yapılan işlemlerle karşılaştırıldığında silici uç ile bitirme 

işlemlerinde düşük pürüzlülük değerleri sağlanır. Yüksek ilerleme değerlerinde klasik kesici takım uçları, silici 

kesici takım uçlarına göre daha büyük yüzey pürüzlülük değerleri oluşturmaktadır.  
 

5. Düşük hızlarda çok belirgin olmasa da, yüksek hızlarda silici ucun daha iyi yüzey kalitesi vermesi, silici ucun 

üstünlüğü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu özelliği ile işletmelerde imalat zamanından tasarruf sağlanıp iş hacmi 

arttırabilir. Keza, silici uç kullanımı durumunda, imalat süresinde, %30-40 civarında kazanım sağlanmaktadır. 

Bu da, hem iş zamanlaması hem de iş hacmi açısından büyük önem taşımaktadır. 
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Özet 

Bu çalışmada imalat endüstrisinin temel makinesi olan CNC tezgâhlarda yer alan doğru akım (DA) iş mili 

motoruna, PID (Proportional Integral Derivative) ve açık çevrim ile otomatik olarak hız denetimleri 

uygulanmıştır. Bu iki farklı denetim yönteminin işlenen malzemenin yüzey pürüzlülüğü performansları 

karşılaştırılmıştır. Bu amaçla sabit kesme derinliğinde (0,5 mm), alüminyum alaşımı malzeme kullanılarak, üç 

farklı kesme hızında (200, 320 ve 440 m/dk) ve üç farklı ilerleme değerinde (0,05, 0,1, 0,15 mm/dev) deneysel 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalardan elde edilen veriler neticesinde, yüzey pürüzlülüğü 

sonuçlarında görülen iyileştirmeler, PID hız denetim yönteminin, talaşlı imalat işlemlerinde kullanılan 

sistemlerde başarılı bir şekilde uygulanabilirliğini göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: PID, Zeki denetim, Yüzey pürüzlülüğü, CNC 

 

THE EFFECT OF PID SPEED CONTROL OF SPINDLE MOTOR ON 

SURFACE ROUGHNESS IN MACHINING 

 

Abstract 

In this study, automatic speed controls with PID (Proportional Integral Derivative) and open-loop were 

implemented to direct current (DC) spindle motor in CNC machine tools, which are basic machines in 

manufacturing industry. The surface roughness performance on processed material of these two different control 

methods were compared. For this purpose, experiments have been made at a constant cutting depth (0,5 mm), at 

three different cutting speeds (200, 320, 440 m/min) and three different feeding rates (0.05, 0.1, 0.15 mm/rev) by 

using aluminum alloy materials. As a result of the data obtained from the experimental studies, it has been 

proven that PID speed control method could be applied in machining successfully because of the observed 

improvements in surface roughness. 

Keywords: PID, Intelligent control, Surface roughness, CNC 

 

1. GİRİŞ 

 
Çağımızda uzman sistemlerde, makine öğrenmesinde, otomatik muhakeme ve robotik gibi çeşitli alanlarda 

yapay zekâ (YZ) uygulamalarının kullanılmasına yönelik eğilim hızla artmaktadır [1]. Bu gelişmelere bağlı 

olarak zeki sistemler imalat endüstrisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır [2]. Zeki imalat yöntemleri ile ileri 

imalat teknolojileri, bilgisayar destekli üretim, esnek üretim sistemleri ve imalat kaynak planlaması gibi 

alanlarda karmaşık sorunlara çözümler üretilerek, imalatın optimizasyonu sağlanmakta ve yeni yaklaşımlar 

sunulmaktadır [3].  

İmalatta kullanılan zeki sistemlerde, uzman bilgisine ihtiyaç duyan kurallar, model ve koşul tabanlı bulanık 

mantık ve çeşitli optimizasyon algoritmalarının (genetik, karınca kolonisi, benzetim vb.) entegrasyonu gibi 

yaklaşımlar uygulanmıştır [4-5]. Bu yaklaşımlarla imalat kalitesini belirleyen parametrelerden bir tanesi olan 

yüzey pürüzlülüğünü iyileştirmek amacıyla kapalı bir çevrimle denetleme ve izleme mekanizması uygulanarak, 

öngörülen ve anlık olarak ölçülen değerler arasındaki kaçınılmaz tutarsızlıkların telafisi sağlanmıştır. Bu 

bağlamda imalat parametreleri arasında yer alan kesme hızı değerleri anlık olarak algılayıcı tabanlı sistemlerle 

denetlenmiştir. Algılayıcı tabanlı bir sistemde kesme kuvvetleri için çok kanallı dinamometreler, titreşim için 
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çok kanallı ivmeölçerler, sıcaklık için termal algılayıcılar, işlem sırasında duyulan ses için ise yüksek frekanslı 

ses veya akustik emisyon ölçüm algılayıcıları, motor akımı ölçümü için ise akım algılayıcıları kullanılmıştır [6]. 

İleri imalat teknolojilerinin temel makineleri olan CNC tezgâhlarda iş mili veya iş parçasının hareketini sağlayan 

kızakların tahriklerinde kullanılan AA  (Alternatif Akım) veya DA motorlarda devir sayısı, akım, güç ve mesafe 

gibi algılayıcılar kullanılmıştır [7]. Ayrıca ilerleme ve kesme kuvvetlerinin tahmini, talaş kaldırma işleminin 

analizinin gerçekleştirilmesi ve denetiminin sağlanması amacıyla, DC ve AC motor sürücüleri üzerinden alınan 

akım değerlerinin karakteristiğine yönelik çalışmalar da yapılmıştır [8-10].  

İşleme sırasındaki kesme parametreleri (iş mili motor hızı ve ilerleme) imalata göre genellikle sabit bir değerde 

hesaplanmaktadır. Ya da tecrübeli uzman tarafından imalat süreçleri sürekli izlenerek hasar oluşturmayacak 

şekilde kesme parametrelerinde değişiklikler yaparak sağlanmaktadır. Etkin bir anlık denetim ve izleme 

mekanizması olmadığı sürece imalat verimliliğini maksimize etmek zorlaşmaktadır [11]. Endüstride uzun 

yıllardır DA motor hız denetimlerinde uygulanan, karakteristiği bilinen lineer sistemlerde etkin olarak çalışabilen 

ve birbirlerinden bağımsız olarak ayarlanabilen 3 parametreli PID denetim yöntemi, imalatın etkin denetimi ve 

verimliliği için kullanılmıştır[12]. 

Bu çalışmada bir CNC torna tezgâhı üzerinde algılayıcı tabanlı zeki denetimli bir sistem tasarlanarak talaş 

kaldırma süresince iş mili motorunun zorlanmalara bağlı olarak devir sayısını sabitlemek amacıyla, PID ile hız 

denetimi uygulanmıştır. İş mili motorunun PID ve otomatik hız denetimi ile kullanımın yüzey pürüzlülüğü 

performansına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Deneysel çalışmalarda alüminyum alaşımlı malzeme 

kullanılarak, üç farklı kesme hızında (200, 320, 440 m/dk.), üç farklı ilerleme değerinde (0,05, 0,1, 0,15 

mm/dev.) ve sabit kesme derinliğinde (0,5 mm) talaş kaldırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Materyal 

Bu çalışma, geleneksel bir torna tezgâhtan bilgisayar destekli hale dönüştürülen Optimum D180x300 Vario 

Model bir CNC torna tezgâhı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tezgâh üzerinde iş mili motoru (spindle) olarak 600 

Watt güce sahip ve dişli sistemi değişikliklerine göre 150-2500 dev/dk aralığında çalışabilen sabit mıknatıslı 

fırçalı DA motor bulunmaktadır. İş mili motorlarını sürebilmek için motora özgü iş mili motor sürücüleri 

kullanılmaktadır. Motorun istenen hızda dönmesi için sürücünün mikrodenetleyici tarafından anlık kontrolü 

sağlanmıştır. 

İş mili motorunun denetimi için 220 Volt şebeke gerilimi beslemeli, yüksek verimli, esnek kontrole imkân 

sağlayan Medel marka motor sürücüsü kullanılmıştır. Bu motor sürücüsü armatür gerilim değişimlerine göre 

sabit moment ve hız denetimi sağlamaktadır. Doğrusal ve eğrisel tornalama işlemleri için X ve Z eksenlerinin 

hareketi; 2 adet Nema23 tipte ve 2.2. Nm’lik 200 adım hassasiyetine sahip adım motorlar ve sürücüleriyle 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’ de CNC torna tezgâh sistemi ve kontrol panosu görülmektedir. 

 

Şekil 13. Tezgah sistemi ve kontrol ünitesi 
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Tezgah iş mili motorunun denetlenmesinde Arduino Due 32 bit'lik Cortex M3 ARM mikrodenetleyicisi 

kullanılmıştır. Tezgâh sistemini yöneten ve kontrol panosunun temel elemanı olan bu mikrodenetleyici, 7-12 

Volt besleme aralığında çalışabilen, 32 Bitlik AT91SAM3X8E işlemcili ve analogdan dijitala dönüştürücü 

(ADD) olarak 12 bitlik yüksek çözünürlüğe sahiptir. Bu mikrodenetleyici ile akım ve devir sayısı değerlerinin 

gerçek zamanlı elde edilmesi, izlenmesi ve tezgâh sisteminin bilgisayar destekli olarak yönetimi 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca iş mili motorunun PID ve otomatik hız denetimleri bu mikrodenetleyici üzerinde 

hazırlanmış gömülü yazılım ile sağlanmıştır. İş mili motorunun devir sayısı ölçümleri ise mikrodenetleyici 

üzerinde gömülü olarak hazırlanan yazılım aracılığıyla alınan manyetik devir algılayıcısı değerlerinin frekans 

değerine dönüştürülmesiyle elde edilmiştir.  

2.2. Metod 

Tezgâhın tüm operasyonları, hazırlanan denetim yazılımı tarafından bilgisayar tabanlı olarak yönetilirken, devir 

sayısı verileri Mikrodenetleyici ile 100 ms’lik döngülerle anlık olarak alınmaktadır. Bu yazılım ara yüzüyle, 

tezgâh iş mili motorunun dönüş yönü seçilerek, bilgisayar sistemi üzerinden motorun çalıştırılması ve 

durdurulması sağlanmaktadır. İş mili motorunun ara yüz üzerinde girilen referans devir sayısına bağlı olarak PID 

ve otomatik olarak kullanım seçenekleri, operatörün tercihine sunulmuştur. Şekil 2’de PID ile tezgâh sisteminin 

çalışmasına ilişkin bir akış şeması verilmektedir. 

 

Şekil 14. PID yöntemi ile sistemin çalışmasına ilişkin bir akış şeması 

PID denetimde katsayıların belirlenmesi, denetleyici tasarımında önemli bir etkendir. Katsayıların 

belirlenmesinde birçok yöntem geliştirilmiştir. Bunlar arasında PID ile hız denetimine ait parametrelerin 

hesaplanmasında en çok tercih edilen yöntem Ziegler-Nichols olurken, en eski yöntem ise Cohen-Coon 

yöntemidir [12]. Bu çalışmada hız denetimde kullanılan PID denetleyicisi katsayı parametreleri deneme yanılma 

yöntemiyle belirlenmiştir. Kapalı çevrim kontrol algoritmaları arasında yer alan PID hız denetiminde denetleyici 

çıkış değeri, anlık hata değeri, hatanın integral değeri ve hatanın türev değerlerinin her birinin ayar sabitleri ile 

çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. Eşitlik 1’de o(t) ile gösterilen kontrol çıkışını hesaplamak için PID 

algoritmasına ait matematiksel eşitlik verilmiştir. Burada Kp :Oransal hata katsayısı, Ki :İntegral hata katsayısı, 

Kd :  Türev hata katsayısı, hata (t) : Son hata ile önceki hata arasındaki farkı ifade etmektedir [13]. 

𝑜(𝑡) = 𝐾𝑝. ℎ𝑎𝑡𝑎(𝑡) + 𝐾𝑖. (∫ ℎ𝑎𝑡𝑎(𝜏)
𝑡

0

𝑑𝜏) + 𝐾𝑑. (
𝑑ℎ𝑎𝑡𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
)                          (1) 

Operatöre sunulan otomatik seçeneğiyle ise tezgâhın hesaplanan bir referans devir sayısına bağlı olarak PID hız 

denetimi yöntemi uygulanmadan klasik olarak, sürücüye gönderilen analog değerlerle bilgisayar tabanlı 

çalıştırılması sağlanmıştır. 

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Talaş kaldırma deneyleri kapsamında, tezgâh iş mili motoru, farklı kesme koşullarında PID hız denetimi 

yöntemiyle ve otomatik sistemde çalıştırılıp deneyler yapılmıştır. Deneyler sonucunda PID ve otomatik sistemde 

işlenen iş parçalarının yüzey pürüzlülükleri ölçülmüştür ve performans açısından karşılaştırılmıştır. Üç farklı 

kesme hızında (200, 320 ve 440 m/dk), üç farklı ilerleme değerinde (0,05, 0,1, 0,15 mm/dev) ve sabit kesme 
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derinliğinde (0,5 mm) ve TCGT 16T308-270 kesici takımı kullanılarak gerçekleştirilen deneylerde elde edilen 

veriler değerlendirilmiştir. Deneyler sonucunda, PID hız denetiminin ve otomatik sistem kullanımın işlenen 

malzemenin yüzey pürüzlülüğüne etkisi incelenmiştir.  

Deneysel çalışmalarda ϕ75x100 mm boyutlarında Aluminyum Alaşımı (AA 2XXX) serisi malzeme üzerinde, 

belirlenen kesme hızı ve ilerleme değerleriyle gerçekleştirilen talaş kaldırma işlemi sonrası, işlenen her 12 

mm’lik yüzeylerde pürüzlülük ölçümleri elde edilmiştir. Pürüzlülük ölçümleri işlenen yüzeylerde her 120 bir 

olmak üzere üç ölçüm yapılmış ve bu değerlerin ortalamaları alınarak ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerleri 

elde edilmiştir. Pürüzlülük ölçümlerinde örnekleme uzunluğu 0.8 mm ve değerlendirme uzunluğu ise 5,6 mm 

olarak dikkate alınmıştır. Deneylerde işleme süresince iş mili motorundan alınan devir sayısı karakteristiklerine 

ait elde edilen değerler ile işleme sonrası ölçülen pürüzlülük değerleri, grafiksel olarak Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 

5’te karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.  

 

Şekil 15. Kesme hız 200 m/dk’da PID ve Otomatik talaş kaldırmada oluşan yüzey pürüzlülüğü 

 

 

Şekil 4. Kesme hız 320 m/dk’da PID ve Otomatik talaş kaldırmada oluşan yüzey pürüzlülüğü 
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Şekil 5. Kesme hız 440 m/dk’da PID ve Otomatik talaş kaldırmada oluşan yüzey pürüzlülüğü 

 

Şekil 3’te verilen grafikler incelendiğinde 200, 320 ve 440 m/dk kesme hızlarına ait tüm ilerleme değerlerinde 

PID hız denetimi uygulanan imalat işlemlerinin pürüzlülük açısından otomatik kullanıma göre daha iyi bir 

performans gösterdiği görülmektedir. En iyi pürüzlülük sonuçlarına seçilen en yüksek kesme hızı olan 440 m/dk 

değerinde ulaşılmaktadır. 440 m/dk kesme hızı ve 0,05 mm/dev ilerleme değeri seçilerek gerçekleştirilen 

deneysel çalışmada PID hız denetim yönteminde 0,964 µm, otomatik kullanımda ise 1,027 µm yüzey 

pürüzlülüğü değerleri ölçülmüştür. 

Şekil 6’te PID hız denetimi, Şekil 7’te ise otomatik kullanıma bağlı olarak 440 m/dk kesme hızına ilişkin tüm 

ilerleme değerleri grafiksel olarak sunulmaktadır. 

 

 

Şekil 6. Tezgâh sisteminin PID hız denetimi yöntemi ile çalıştırılmasında elde edilen devir sayısı grafiği (1850 

(dev/dk) devir sayısı, 440 m/dk kesme hızı) 

 

PID hız denetimi uygulanarak gerçekleştirilen deneylerde, işleme parametrelerine göre hesaplanan 1850 dev/dk 

devir sayısında ve 0,05, 0,1 ve 0,15 mm/dev ilerleme değerlerinde gerçekleştirilen talaş kaldırma işleme 
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sırasında oluşan zorlanmalar nedeniyle oluşan devir kayıpları anlık olarak telefi edilerek, devir sayısı 

sabitlenmiştir. Devir sayısının sabitlenmesiyle daha performanslı işleme yapılması sağlanmış, yüzey 

pürüzlülüğüne pozitif bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. 

  

 

Şekil 7. Tezgâh sisteminin otomatik hız denetimi yöntemi ile çalıştırılmasında elde edilen devir sayısı grafiği 

(1850 (dev/dk) devir sayısı, 440 m/dk kesme hızı). 

Tezgâh sisteminin otomatik olarak yürütülmesine ilişkin, 1850 dev/dk referans devir sayısı için uygulanan 0,05, 

0,1 ve 0,15 mm/dev ilerleme hızlarında deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İşleme sırasında oluşan 

zorlanmalar nedeniyle, 0,05 mm/dev ilerlemede devir sayısı ortalaması %11 kayıpla 1654,024 dev/dk., 0,1 

mm/dev ilerlemede devir sayısı ortalaması %14 kayıpla 1589,847 dev/dk., 0,15 mm/dev ilerleme hızında devir 

sayısı ortalaması %8’lik kayıpla 1688,710 olarak hesaplanmıştır. Deneysel çalışmalar göstermiştir ki; tüm kesme 

hızlarında oluşan bu devir kayıplarıyla otomatik kullanımın PID hız denetimi yöntemine göre yüzey pürüzlülüğü 

açısında daha düşük bir performans gösterdiği belirlenmiştir. 

 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, CNC bir torna tezgâh üzerinde kontrol uygulaması gerçekleştirilmiştir. PID kontrol ile hız 

denetimi ve otomatik kontrol ile hız denetimi yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.  

Deneylerde, kesme hızına bağlı olarak, iş mili motoruna uygulanan PID hız denetiminin ve otomatik kullanımın 

talaş kaldırma anındaki işlenen malzemenin yüzey pürüzlülüğüne etkisi araştırılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü 

açısından deneysel çalışmalar incelendiğinde, çalışmaların tümünde, PID hız denetimi ile elde edilen yüzey 

pürüzlülüğü değerlerinin, otomatik kullanım ile elde edilen yüzey pürüzlülüğü değerlerine göre daha iyi sonuçlar 

verdiği gözlemlenmiştir. Hız denetiminde PID kontrolün seçilen devir sayısında kayıpları önlediği ve istenilen 

devir sayısında tezgahın çalışmasını sağlaması pürüzlülük değerlerinde de iyileşmeye katkı sağladığı 

düşünülmektedir. Otomatik kontrolde ise PID kontrolün tam tersine işleme anında seçilen devir sayısında 

kayıplar olduğu tezgahın seçilen devirlerde çalışmadığı görülmüştür. Deneysel çalışmalardan elde edilen veriler 

neticesinde, yüzey pürüzlülüğü sonuçlarında görülen iyileşmenin, PID hız denetim yönteminin, yeni bir alan 

olan talaşlı imalat işlemlerinde kullanılan sistemlerde başarılı bir şekilde uygulanabilirliğini göstermiştir. 
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Özet 

Yorulma deneyleri çok uzun zaman alan, yapılması çok titizlik gerektiren, sonuçları büyük dağılımlar gösteren, 

pahalı ve zahmetli deneylerdir. Esas olan gerçek boyuttaki parçalarla deney yapmak olsa da, bu çoğu zaman 

mümkün olmaz. Genellikle deneyler küçültülmüş numuneler üzerinde, istenilen şartlar mümkün olduğunca 

sağlanarak deneyler yapılır. Deneyin başarısı seçilen numune ve kullanılan yorulma test makinesi ile yakından 

alakalıdır. Özellikle standart dışı numuneler kullanıldığında, bu durum daha da belirgin bir hal alır. Standart dışı 

numunede kritik kesitten kırılacak şekilde numune tasarlanmalı ve yorulma test cihazı da kritik kesitte 

maksimum yükü sağlamalıdır. Bu durum çevresel çentikli ve düzlem yüzeyli parçalarda oldukça kolaydır. Ancak 

vidalı elemanlar gibi kritik kesiti belirli bir uzunluğa sahip olan numunelerle deneyler yapıldığında çeşitli 

problemlerle karşılaşılır. En büyük problem vidalı numunenin deneyler sırasında vidalı kritik test kesitinden 

kırılmamasıdır. Bu durum çok büyük bir zaman ve emek kaybına neden olur. Bu çalışmada vidalı numune 

tasarımı, imalatı ve test koşullarıyla yakından ilgili olan problemler detaylarıyla ele alınmıştır. Talaş kaldırma ile 

açılmış hassas vidalı yorulma numunelerinin tasarımından imalatına ve yorulma deneylerinin yapılmasına kadar 

karşılaşılan problemler ve bunlara getirilen çözüm yolları sunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Numune tasarımı, Vida açma, Yorulma, Talaş kaldırma 

MACHINING OF THREADED FATIGUE TEST SPECIMEN AND 

PROBLEMS IN FATIGUE TESTS WITH THREADED FATIGUE 

SPECIMENS 

Abstract 

Fatigue experiments are time consuming, expensive tests and results of the experiments show large deviations. It 

is more important to execute experiments with the real size specimens but this is not possible every time. 

Generally small size specimens are used in the experiments. The success of the experiment depends on the type 

of test machine used and the specimen designed. Fracture should take place on the critical test section of the 

specimen during tests. In fatigue tests with cylindrical test specimens it is not encountered any problem because 

cross-sectional area of the cylindrical specimen is reduced easily. But this is not possible when used threaded 

specimens in tests. When threaded fatigue test specimens are used in the experiments it is very difficult to get 

fracture which happens in the critical test section of the threaded fatigue test specimen. In such kind of fatigue 

tests if the threaded fatigue tests specimen is not designed correctly, it is very difficult to get reliable test results 

because fracture happens out of critical test section of the fatigue test specimen which have no threads. In this 

article design steps of threaded fatigue test specimen which the fracture will take place on the critical test section 

of the threaded fatigue test specimen are presented in detail. The problems encountered and solutions of 

problems are presented step by step. Threaded fatigue test specimen on which fracture always will happen in the 

critical test section of the specimen is designed for machining. 

Key words: Specimen design, thread cutting, fatigue, machining 

1. GİRİŞ 

Numune tasarımı yorulma deneyinin en kritik aşamasıdır. Yorulma deney numunesi üç temel kısımdan oluşur. 

Bu kısımlar; numunenin yorulma deneyi esnasında tutulduğu sap kısmı, kritik kesiti oluşturan test bölgesi ve bu 

iki bölge arasındaki bağlantıyı sağlayıp yükü kritik test bölgesine aktaran geçiş bölgesidir. Yorulma deneyinde 
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numunenin kritik test bölgesinden kırılması esastır. Deneylerde kullanılan malzeme kalitesi arttıkça, numune 

çapları büyüdükçe ve vida gibi helisel çentikli numuneler kullanıldığında, numunenin tasarımı ve imalatı daha da 

büyük önem arz etmektedir[1,2,3]. Bu durum vidalı numunelere göre silindirik ve çentikli numunelerde fazla 

sorun teşkil etmemektedir. Bu numunelerde kritik test bölgesi istenildiği gibi düşük çapta işlenerek 

oluşturulabilmekte ve yorulma kırılmasının kritik kesitte gerçekleşmesi kolaylıkla sağlanabilmektedir. Talaşlı 

imalat ile vida açılması sırasında, ana ve radyal kesme kuvvetleri, akan vida talaşının etkileşiminden ve 

geometrisinden kaynaklanan sebeplerden silindirik parçalardan yaklaşık üç kat daha büyük olabilmektedir[4]. 

Vidanın işlenmesi sırasında daha büyük kesme kuvvetleri oluştuğundan, meydana gelen esnemeler daha fazladır. 

Klasik talaşlı vida imalat teknolojisi, vidalı yorulma numunesinde silindirik ve çentikli numunelerde olduğu gibi, 

kritik test bölgesi çapının minimum olarak işlenmesini belirli imal koşullarında mümkün kılmamaktadır. Vida 

geometrisi dikkate alındığında, yüksek bir teorik çentik katsayısı oluşturmasına rağmen, deneyler sırasında vidalı 

numunelerin vidalı kritik kesit dışından kırıldıkları görülmektedir [5,6,7,8]. Bu kırılmaların başlıca nedenleri; 

vidalı numunenin kritik test bölgesi çapının minimum olarak işlenememesi, vida işleme sırasında vida diş 

dibinde oluşan artık gerilmeler, deformasyon pekleşmesinin yorulma çentik katsayısını vida diş dibinde 

düşürmesi, büyük çaplı numunelerde numune ile tutma pensleri arasında meydana gelen fretting (oymalı) 

korozyon olayıdır[6,9]. 

Petrol kuyularında kullanılan, delme borularındaki vidalı dönel omuzlu bağlantılar yorulmaya maruz 

kalmaktadır[10,11,12]. Bu bağlantılarda Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından belirlenmiş vida standartların 

sağlanabilmesi için kullanılan geleneksel metot, talaşlı imalattır. Vidalı elemanların imalat faktörlerinin yorulma 

dayanıma etkileri konusu her geçen gün daha da büyük önem kazanmaktadır. API(American Petroleum Institute) 

standartlarında, sadece vida elemanları ve bağlantıların geometrik toleransları verilmektedir[13]. Toleransların 

hangi imalat parametrelerinde elde edileceği ve bu parametrelerden hangi kombinasyonların yorulma açısından 

uygun olacağı araştırma konusu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle uygun imalat parametrelerini 

belirlemenin en güvenilir yolu, vidalı yorulma numuneleri ile yorulma deneylerinin yapılmasıdır. Bu çalışmada 

vidalı deney numuneleri ile yapılan deneylerde karşılaşılan sorunlar, bu sorunların giderilmesine yönelik numune 

tasarımında ve imalat yönteminde yapılan araştırmalar sunulmuştur. 

Çalışma sırasında sürekli olarak vidalı kritik test bölgesinden kırılacak geometride vidalı yorulma test numunesi 

tasarlanıp, buna en uygun talaşlı imalat yöntemi araştırılmıştır. Tasarım sürecinde üç farklı vidalı yorulma 

numunesi tasarlanmıştır. Başlangıç olarak tasarlanan vidalı yorulma numunesi önce üniversal torna tezgâhında 

imal edilerek yorulma deneylerine başlanmış, elde edilen deney sonuçları yeni bir numune tasarımını gerekli 

kılmıştır. İkinci olarak tasarlanan yorulma test numunesi önce üniversal daha sonra CNC torna tezgâhında imal 

edilmiş ve yorulma deneyleri yapılmıştır.  Konvansiyonel torna tezgâhında imalat esnasında karşılaşılan 

güçlüklerin ve dikkat edilmesi gereken hususların yanında; vidalı numunelerin CNC torna tezgâhında üretimi 

sırasında üretim özellikleri, imalat tekrarlanabilirliği, numune hassasiyeti ve işleme parametreleri kontrolü, 

birbirleri ile karşılaştırılmalı olarak araştırılmıştır.  

Deney süresini, sonuçların güvenirliğini ve saçılımlar en aza indirmek amacıyla birinci, ikinci ve üçüncü 

aşamada tasarlanan numunelerden 15’er adet üretilerek yorulma deneyine tabi tutulmuştur. Bu numunelerden 

birinci aşamada tasarlananların tamamı kritik kesit dışındaki bölgeden kırıldıkları görülmüştür. İkinci aşamada 

tasarlanan numunelerin kritik kesitteki vidalı bölge ve vida başlangıcında takım tarafından açılan kritik kesit 

dışındaki çentikten kırıldıkları görülmüştür. Üçüncü aşamada tasarlanan vidalı yorulma numunelerinin 

tamamının kritik test kesiti içinde tam gelişmiş vida dişlerinden kırıldığı görülmüştür. 

2. VİDALI NUMUNE İLE YORULMA DENEYLERİ 

Vidalı numunelerle yapılan yorulma deneyleri silindirik ve çentikli parçalarla yapılan deneylere göre oldukça 

zahmetlidir. Bu yüzden deneylerde kullanılacak deney malzemesi, numune geometrisi, imalat yöntemi ve test 

makinesinin belirlenmesi silindirik ve çentikli parçalara göre daha önemlidir. Silindirik, çentikli parçalarla vidalı 

numunelerin kritik test bölgelerinin işlenmesi farklı koşullarda gerçekleştirilmektedir. Vidalı numunede tek bir 

kritik kesit bulunmayıp, kritik kesitlerden oluşan bir kritik test bölgesi uzunluğu vardır. Silindirik ve çentikli 

numuneler genellikle ASTM ince işleme koşullarına göre işlenip ve teste tabi tutulur[1]. Vidalı numunelerde ise 

bu durum geçerli değildir. Bu vidalı elemanların imalat koşulları yorulma dayanımı için önemlidir. İmalat 

koşulları genellikle takım ömrü ve geometrik vida standartları dikkate alınarak belirlenmektedir. Vidalı yorulma 

numuneleri literatürde tavsiye edilen imalat parametrelerinde açılmaktadır [5,14].  

2.1. Malzeme ve Numune Tasarımı 

Bu çalışmada kullanılan vidalı yorulma numuneleri AISI 4340 çelik malzemeden imal edilmiştir. Malzeme 

sertliği 30 HRC akma dayanımı 122 MPa, çekme dayanımı 130 MPa ve yüzde kesit uzama değeri %16’dır. Bu 
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çalışmada kullanılan vida diş formu API V 0.040 vida diş formudur[13]. Numunelerin kritik test bölgesindeki 

vida dişleri literatürde maksimum takım ömrü ve geometrik vida hassasiyetini sağladığı belirtilen imal 

koşullarında açılmıştır[5,15 ]. Bu şartlara göre vida açma esnasında kesme sıvısı kullanılması, kesme hızının 80-

100 m/dk aralığında tutulması ve son pasoda kaldırılan talaşın kalınlığının 0.1 mm olmasını tavsiye edilmektedir. 

Çalışmada Şekil 1-A,B ve C’de teknik resmi verilen vidalı yorulma numuneleri tasarlanarak üretilmiştir. 

Tasarlana numunelerin yorulma davranışları incelenmiştir.   

Numunenin işleme ve yorulma testi esnasındaki dinamik davranışı araştırılmıştır. Bu nedenle yorulma test 

makinesinde deney şartlarında yorulma numunesinin ilk üç doğal frekansı hesaplanmıştır. (Tablo 1).  

 

Şekil 1. Vidalı yorulma test numunesi tasarım aşamaları A) Birinci aşama tasarımı B) İkinci aşama tasarımı C) 

Üçüncü aşama tasarımı 

 

Tablo 1. İkinci aşama yorulma numunesinin doğal frekansları. 

Numunenin doğal frekansları Birinci mod 

doğal 

frekansı [Hz] 

İkinci mod 

doğal 

frekansı[Hz] 

Üçüncü mod 

doğal 

frekansı[Hz] 

Ayna-Punta arasında işleme 

esnasında 
433 1402 2926 

Ayna-Ayna arasında işleme 

esnasında  
628 1731 3394 

Yorulma deneyi esnasında  55 178 372 

2.2. Test Makinesi 

Vidalı deney numunesi üzerinde bulunan helisel çentikler test makinesi seçimini daha da önemli kılmaktadır. 

Vidalı yorulma test numunesi üzerinde oluşturulmak istenen gerilme, basit ankastre tip yorulma test makinesi ile 

oluşturulamayacağı için vidalı yorulma deneylerinde bu durumu sağlayabilecek Şekil 2’de prensip şeması 

verilen R.R Moore dört noktadan dönel eğmeli tip yorulma test makinesi kullanılmıştır.           Şekil-2’deki 

prensip şeması incelendiğinde dört noktadan dönel eğmeli yorulma test makinesinde, numune boyunca saf eğme 

momentinin oluşturulduğu görülür. Böylece talaş kaldırma imal faktörlerinin geçerli olduğu bütün vidalı kesitler 

eşit eğme gerilmesinde teste tabi tutulur.  
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Şekil 2. R.R Moore dört noktadan dönel eğmeli yorulma test makinesi prensip şeması. 1-Numune, 2-Sabit döner 

gövde, 3-Hareketli döner gövde, 4-Yük manivelası, 5-Ağırlıklar, 6-Sabit mesnet, 7-Hareketli döner yatak, 8-

Sabit döner yatak, 9-Elektrik motoru, 10-Esnek kaplin 

Numunenin yorulma deneyi sırasındaki test makinesinde ilk üç doğal frekansından birincisi 55 Hz olarak elde 

edilmiştir. Bu yorulma test makinesinde 3300 devir/dk’ya karşılık gelmektedir. Bu frekanslarda numunenin 

yorulma deneyine tabi tutulması yük değişim frekansının ve numune doğal titreşim frekansının çakışmasına ve 

deneyler esnasında numunenin zorlanmış titreşim yapmasına neden olabileceği ve deney parametrelerini 

etkileyebileceğinden dolayı yorulma deneylerinde kullanılan devir sayısı 2500 devir/ dakika olarak 

ayarlanmıştır. Bu değer deneme yanılma yoluyla titreşimin en az olduğu ve birinci doğal frekansa en yakın nokta 

olarak belirlenmiştir. İkinci ve üçüncü doğal frekanslar ise ilk doğal frekanstan çok daha yüksek olarak elde 

edilmişlerdir, bunlar zaten deneyi etkilemeyecek kadar uzak noktalardadır(Tablo 1). 

Numuneler yorulma makinesine tespit edildikten sonra numunelerin test başlamadan salgıları kontrol edilmiştir. 

Bütün numunelerde salgı 0.125 mm’den daha aza indirilerek deneye başlanmıştır.  

3. NUMUNELERİN İMALATI 

Numuneler 90 m/dk kesme hızında imal edilmiştir. Kesme derinliği vidalı numunenin diş dibinde son pasoda (a) 

0.1 mm olarak alınmış ve bütün numunelerin imalatında % 10 bor yağı emülsiyonu kullanılmıştır. Numunelerin 

üzerinde açılan vidaların diş yüksekliği (H) 2 mm olarak elde edilmiştir.  Bütün numunelerin imalinde API-

V0.040 diş formuna sahip tek dişli kaplanmış ve kaplanmamış vida açma takımları kullanılmıştır[13]. Açılan 

vidanın hatvesi (P) 3 mm olarak ayarlanmıştır.  

3.1. Üniversal Tornada İmalat 

Birinci tasarlanan numune sadece üniversal tornada, ikinci tasarlanan numune önce üniversal tornada daha 

sonrada CNC tezgâhta imal edilmiştir. 

3.1.1. Birinci Tasarlanan Vidalı Yorulma Numunesi 

Vidalı yorulma numuneleri 2.5 metre kızak uzunluğundaki SN 50 TOS üniversal torna tezgâhında ayna punta 

arasında açılmıştır.. Şekil 3’te torna tezgâhında vida açma işleminin teknolojik şeması verilmiştir. Vida açılacak 

kısıma takım bir taraftan girip diğer taraftan çıkmaktadır ve her boyuna vida açma işleminde radyal paso miktarı 

kadar takım yarıçap yönünde eksene yaklaşmakta, bu durum istenilen diş derinliğine ulaşılıncaya kadar devam 

etmektedir. İş parçası üzerindeki vida helisi torna tezgâhı fener mili ile torna tezgâhı arabasının hareketi vida 

mili aracılığı ile mekanik olarak senkronize edilir. Diş açma çevrimi bitene kadar bu eşleme bozulmaz. Birinci 

olarak tasarımı yapılan numune boyutları literatürde tavsiye edilen kesme parametrelerini [14,15] üniversal 

tornada sağlayabilecek minimum çap ve numune uzunluğu olarak belirlenmiştir. Bu nedenle diş dibi çapı 20 mm 

ve vida hatvesi 3 mm olarak seçilmiştir. Bu çapta diş dibinde istenilen kesme hızının sağlanması için ayna devir 

sayısının yaklaşık 1500 dev/dk olarak ayarlanmıştır. Yüksek devirde operatörün imalat işlemini kolaylaştırmak 

için başlangıç numunesinin boyu bir ilave ekipmanla uzatılmış ve vida dişleri bu şekilde açılmıştır. Ancak 

başlangıç tasarımındaki vidalı numunelerin imalatı sırasında ilave uzatma aparatı kullanılması ve bu şekilde 

işlenmesi numunelerin rijitliğini olumsuz yönde etkilemiştir. Numunelerin kritik vidalı bölge ile geçiş bölgeleri 

arasındaki çap farkı 0.2 mm den daha aza indirilememiştir. 

İki tutma kısımındaki çap farklarından dolayı, yorulma makinesinde istenilen eksen kaçıklığından daha az bir 

kaçıklıkla dönmesinin sağlanmasında da güçlük çekilmiştir. Çap farkından kaynaklanan konikliğin giderilmesi 

için numunelerin tutma kısımları vida açıldıktan sonra silindirik taşlama tezgâhında taşlanmıştır. Ancak bu 

durumda da kritik vidalı test kesiti ile geçiş yada tutma kısımları çap farkı, başlangıç olarak tasarlanan 

numunelerde 0.25 mm’nin üzerine çıkmıştır.  
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Şekil 3. Tornada vida açma imalat teknolojisi. H: Diş yüksekliği, P:Hatfe, r:Diş dibi radyusu, α=Vida profil 

açısı, β: Vida helis açısı, Sr= Paso başına radyal ilerleme, d:Diş üstü çapı, d2: Ortalama çap d3: Diş dibi çapı, i: 

Paso sayısı, a:Pasoda kaldırılan talaşın diş dibindeki kalınlığı 

3.1.2. İkinci Tasarlanan Vidalı Yorulma Numunesi 

Üniversal tornada ikinci tasarlanan vidalı yorulma numunesi üretiminde de benzer problemler azalarak devam 

etmiştir. Birinci tasarlanan numune üretiminde kullanılan uzatma aparatı kaldırılmıştır. Numune boyu operatörün 

uzatma aparatı kullanmadan numune üzerinde vida açabilmesi için 120 mm’den 190 mm’ye çıkarılmıştır. İkinci 

tasarlanan numune ilave uzatma aparatı kullanmadan ayna punta arasında işlendiğinden, numune rijitliği birinci 

tasarlanan numuneye göre bariz bir şekilde artırılmıştır.  

Numune geçiş bölgesinin radyus kalemiyle işlenmesi sırasında tırlama problemi oluşmuş, kesme hızı ve ilerleme 

miktarları düşürülerek geçiş bölgeleri işlenmiştir. Test bölgesini oluşturan vida diş dibi çapı ile geçiş bölgesi çapı 

aynı ölçüde imal edilememiştir. Şekil 1-B’de verilen numune geometrisi dikkate alındığında numune profili 

geçiş bölgesi çapı 20.00 mm (± 0.01mm) olarak işlendikten sonra, vida diş dibi çapı 20.10 mm (± 0.01mm) 

olarak ölçülmüştür (Şekil 4). Mikrometre ölçümleri geçiş bölgesi ve vidalı test bölgelerinin orta noktalarında 

yapılmıştır. 

 

Şekil 4. Üniversal torna tezgahında açılmış vidalı yorulma numunesi 

Üniversal tornada ayna punta arasında numunenin işlenmesi durumunun, statik olarak analiz edilmesi amacıyla 

son pasoda 0.1 mm kesme derinliği, 2 mm diş derinliğinde radyal kesme kuvveti ortalama 400 N olarak 

ölçülmüştür. Numunenin işlendiği iş parçası boyunun ayna punta arasında kalan uzunluğu 220 mm ve çapı 20 

mm olduğu durumda vida dişleri ihmal edilerek numunenin radyal kesme kuvvetinden dolayı saptığı statik sehim 

hesaplanmıştır (Şekil 5). Hesaplamalarda numune işlenirken ayna tarafı ankastre diğer ucu basit mesnetlenmiş 

kiriş olarak modellenmiş ve takımın üç farklı konumunda numunenin diş açılması esnasında yapabileceği 

sehimler hesaplanmıştır[16]. Şekil 5’te belirtilen koşullarda numunenin orta noktasında       0.025 mm civarında 

sehim yaptığı görülmektedir. Bu da son pasoda verilen 0.1 mm’lik talaşın bu sehimden dolayı tam olarak 

kaldırılamayacağını göstermektedir. 0.025 mm sehim değeri sadece iş parçasının orta noktada yaptığı sehim 

değeridir. Bu değer numune çapına iki katı 0.05 mm olarak yansıyacaktır. Tezgah kızaklarındaki boşlular ve 

bütün talaş kaldırma sisteminin yaptığı toplam sehim en iyi durumda üniversal tornada ayna punta arasında 0.1 

mm çap farkı olarak belirlenmiştir. Numunenin orta noktasındaki bu toplam çap farkının yaklaşık yarısının 

numuneden kaynaklandığı anlaşıldığına göre (Şekil 5) diğer yarısının da (0.05 mm) üniversal tezgâh ve kesme 

sisteminin tümünden geldiği anlaşılmaktadır. 

Şekil 5 incelendiğinde iş parçası ayna punta arasında tutulduğu durumda vida kalemi diş açmaya başladığında 

aynaya doğru yaklaşırken rijitligin arttığı aynadan uzaklaşırken de azaldığı görülmektedir.  
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Şekil 5. Üniversal tornada ayna punta arasında işlenen ikinci aşamada tasarlanmış vidalı yorulma numunesinin 

radyal kesme kuvvetinden dolayı radyal kuvvet yönündeki sehimi 

3.2.Vidalı Yorulma Numunelerinin CNC Tezgâhta İmalatı 

CNC torna tezgâhında ikinci ve üçüncü tasarlanan vidalı numune da imal edilmiştir. 

3.2.1. İkinci Tasarlanan Vidalı Yorulma Numunesinin CNC’de İmalatı 

Üniversal tornada ayna punta arasındaki imalat sürecinde kesme kuvvetlerinden dolayı, takım puntaya 

yaklaştıkça iş parçası esnemesinin arttığı ve parça rijitliğinin azaldığı Şekil 5’te görülmektedir. Bu nedenle 

numunenin rijitliğinin daha da artırılması amacıyla CNC torna tezgâhında iki ayna arasındaki işleme koşulları 

araştırılmıştır. Numuneler beş eksenli iki aynalı SPINNER TC77-SMYC CNC torna tezgâhında iki ayna 

arasında işlenmiştir (Şekil 6). 

Şekil 1-B’de tasarım resmi verilen vidalı yorulma test numunesinin kaba profili  ISCAR VNMG 12T302-SF 

takımla işlendikten sonra Kennametal LT-22 ER 5API 403 KC 5025 vida takımı ile kritik vidalı test 

bölgesindeki vida dişleri açılmıştır.  

 

Şekil 6. Vidalı deney numunesinin iki ayna arasında imalatı 

CNC tezgâhta numune iki ayna arasında tutulurken numunenin statik durumda kesme kuvvetlerinden dolayı 

yaptığı sehimler takımın diş açmaya başlama noktasında, vidalı bölgenin orta noktasında ve diş açmayı bitirme 

noktasında olması durumlarında hesaplanmıştır. İki ayna arasında tutulan numune iki ucundan ankastre olarak 

mesnetlenmiş kiriş olarak modellenmiştir. Vidalı yorulma test numuneleri imalat esnasında iki ucundan aynalarla 

tutulduğu için kesme kuvvetlerinden dolayı oluşan esneme miktarları düşmüş, iş parçası rijitliği ayna punta 

arasında işlemeye göre yüksek olmuştur (Şekil 7).  

 

Şekil 7. İki ayna arasında numune üzerinde statik sehim miktarı 
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Şekil 5 ve Şekil 7’nin karşılaştırılmasından iş parçası rijitliginin CNC tezgâhta ayna ayna arasında işlemede 

üniversal tornada ayna punta arasında işlemeye göre yaklaşık iki kat daha arttığı görülmektedir. Vidalı 

numunenin iki ayna arasında işlenmesi sırasında, iş parçası sehiminden dolayı geçiş bölgelerindeki çap ile vidalı 

kısmın diş dibi çapı arasında yaklaşık 0.02 mm farkın olabileceği Şekil 7’den görülmektedir. Bu durum vidalı 

kritik test bölgesindeki nominal gerilmeyi çok az da olsa düşürecektir. Ayrıca vida diş dibi çapının tam orta 

noktada, kritik test bölgesinin başlangıç ve bitiş noktalarına göre yaklaşık 0.002 mm daha büyük olabileceği 

anlaşılmaktadır. 

CNC torna tezgâhında test bölgesindeki vidalı kısım çapı ve geçiş bölgesi çapları 20.00 0.01 mm olarak 

üretilmiştir. Ancak bu durumda da gerekli çap telafileri girildikten sonra, iş parçası üzerinde vida takımı diş 

açmaya başlamadan önce X ve Z ekseninde son pasodan önce konumlanması sırasında diş girişinde diş dibi 

radyusu formunda dairesel bir çentik oluştuğu gözlenmiştir (Şekil 8-B). Bu nedenle vida başlangıç noktasında 

takımın diş açmak için konumlanması esnasında geçiş bölgesindeki (Diş açma başlangıç noktasında) çap 20 

mm’nin altına düşmüş ve yorulma numunesi üzerinde istenmeyen bir ilave dairesel çentik oluşmuştur. Diş dibi 

çapına çap telafisi girmeden (Şekil 8-A) ve girdikten sonra açılmış iki numunenin vidalı kısımlarında takımın 

vida açmaya başlamadan konumlanması sırasında açtığı dairesel çentik     Şekil-8-B’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 8. Diş dibi çapına ilave çap telafileri girilmeden (A) ve girildikten sonra(B) üretilen vidalı numunelerin 

vida açma başlangıç kısımlarının görünüşleri 

 

Şekil 9. CNC tezgâhta üretilen vidalı yorulma numunesi 

3.2.2 Üçüncü Tasarım Vidalı Yorulma Numunesinin CNC Torna Tezgâhında İmalatı 

Vida açmak için verilen kodlar incelendiğinde düz ve konik vida açma çevrimleri bulunurken, iç radyus yüzeye 

vida açma çevrimleri bulunmadığı tespit edilmiştir[17]. Şekil 1-C’de verilen profilde vida açmak için G76, G92 

ve G32 vida açma çevrimleri kullanılmıştır. Kullanılan tüm vida açma çevrimlerinde iç radyus yüzeye vida açma 

ile ilgili olarak yapılan çevrimlerin algoritmaları nedeniyle Şekil 10’da görüldüğü gibi vida açma işlemi başarılı 

olamamıştır. Tezgâh üreticisi firma ile bu durum görüşülmüş, firma bu profilde vida açan vida açma çevriminin 

bulunmadığını belirtmiştir.   

 

Şekil 10. CNC’de G92, G76 ve G32 kodlarıyla numune imalatı 

3.2.3. Üçüncü Tasarım Vidalı Yorulma Numunesinin Kopya Torna Tezgâhında İmalatı 

Kopya torna tezgâhında tasarlanan numunenin üretilmesi için vidalı kısmın profilini oluşturacak mastar CNC 

freze tezgâhında hazırlanmıştır. Diş derinlik mastarı kopya torna tezgâhının kopya tertibatına yerleştirilerek 

tezgâhın kalibrasyonu yapılmıştır. Tezgâh istenilen vida açma formuna göre ayarlanmış ve vida derinliğini 

oluşturacak mastara göre takımın hareketi ayarlanmıştır. 

Daha sonra imalat işlemi planlanarak her pasoda alınacak talaş miktarlarına göre kopya tertibatı ayarlanmış ve 

20 pasoda vida açılmıştır. Her pasoda alınan talaş miktarı kopya tertibatında 0.1 mm olarak ayarlanmıştır. Kopya 
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torna tezgâhında imal edilen numunelerin üzerinde yapılan ölçümlerde tezgah rijitliği deneysel olarak 

belirlenerek son pasoda kaldırılacak olan talaş kalınlığı değeri kesme kuvvetlerinden dolayı meydana gelen 

esneme değerleri dikkate alınarak belirlenmiş ve diş dibi çapı numunenin orta noktasında 20.00 ± 0.01 olarak 

elde edilmiştir. Böylece 2 mm diş yüksekliğinde Şekil 11’de görülen vidalı yorulma numunesi imal edilmiştir.  

 

Şekil 11. Kopya torna tezgâhında açılan ilk vidalı yorulma numunesi 

4. YORULMA DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Başlangıç olarak imalat kolaylığı dikkate alınarak tasarlanan numunelerle vidalı yorulma deneyleri yapılmaya 

başlanmıştır. Deneyler sırasında bu vidalı yorulma numunelerinin çeşitli nedenlerden dolayı vidalı kritik test 

kesitinden kırılmadığı görülmüştür(Şekil 12). Vidalı kritik test bölgesinden kırılmanın gerçekleşmesinin başlıca 

nedeni numunelerin yorulma test makinesinde tutma kısımlarında deney esnasında meydana gelen fretting 

korozyon olduğu görülmüştür. Bu olay birbirine sıkı geçme ile temas etmiş olan yüzeylerin birbirlerine göre 

bağıl olarak yaptıkları mikro hareketlerden kaynaklanmaktadır. Sürtünen yüzeylerden parçacıklar kopmakta ve 

kopan parçacıklar oksitlenerek sert ve aşındırıcı bir ortam oluşturmaktadır. Sürtünen yüzeylerde bu durumun 

oluşturduğu ortam yorulma çentik katsayısını 6-7 kat artırabilmektedir[9]. Bu nedenle kritik kesitten daha 

yüksek gerilmeler oluşmakta ve numuneler bu bölgeden kırılmaktadır.  

Numunelerin tutma kısımlarından kırılmalarını engellemek amacıyla çeşitli kaplamalar ve yağlar kullanılarak 

ayrıca ilk tasarlanan numune üzerinde bazı değişiklikler yapılarak deneyler yapılmıştır. Bunların içinde 

numunelerin tutma ve kritik kesit uzunluklarının değiştirilmesi, tutma kısımlarının taşlanması ve tornalanması, 

tutma kısımlarının Cu, Sn gibi metallerle kaplanması ve yağlanması seçenekleri yer almaktadır(Şekil 12). Ancak 

bu yöntemlerden hiç biri numunelerin tutma kısımlarından kırılmalarını bu şartlarda engellemediği anlaşılmıştır. 

Bu nedenle numunenin tutma kısımlarında sıkmadan dolayı oluşturulan yüzey basıncını azaltmak amacı ile ilk 

tasarım değiştirilip ikinci numune tasarlanmış ve tutma kısımlarının çapı büyütülmüştür.  

 

Şekil 12. Vidalı kritik test kesitinden kırılmayan ilk tasarım vidalı yorulma numuneleri a)Tutma kısımları 

taşlanmış ve Cu kaplanmış b)Numunenin tüm boyunca vida açılıp sonra tutma kısımları imal edilerek bakır 

kaplanmış c)Tutma kısımları uzatılmış ve taşlanmış kritik kesit kısaltılmış numune d)Tutma kısımları kısaltılmış 

ve Cu kaplanmış numune e) Kritik kesit uzatılmış ve Cu kaplanmış numune f) Tutma kısmı kısaltılmış ve dişler 

numune boyunca işlenmiş ve yağlanmış numune g) Kritik kesit uzatılmış ve Sn tutma kısımları kaplanmış 

numune 

İkinci tasarlanan numune ile yapılan yorulma deneylerinde, numunelerin başlangıçta tutma kısımları 

tornalanmıştır. Ancak tornalanan numuneler de tutma kısımlarından kırılmaya devam etmiştir. Bu nedenle 

numunelerin tutma kısımlarının taşlanmasından vazgeçilmiştir. Tornalanmış numunelerde de sap kısımlarında 

kırılmalar görülmüştür. Kırılmaları önlemek için numunelerin test makinesine tespiti sırasında gerekli olan 

uygun tork değeri belirlenmiş, değişik kaplama ve yağlama yöntemleri kullanılarak sorun çözülmüştür. Şekil 

13’te görüldüğü gibi kaplama ve yağlama yöntemleri vidalı numunenin tutma kısımlarından kırılmasını 

engellemiştir. Kullanılan yağlarında ihtiva ettikleri katkı maddelerine göre fretting korozyon üzerindeki 

etkilerinin farklı olduğu, bunların içinde metal komplesli yağların fretting korozyonu en aza indirdiği 

gözlemlenmiştir. Ancak hiç bir durumda fretting korozyonun tamamen engellenmesi mümkün olmamıştır. Şekil-

14’te vidalı kritik test bölgesinden kırılmış yorulma numuneleri incelendiğinde 2/3 ayna tarafından 1/3 punta 

tarafından kırıldığı görülmüştür. Bu durum vidalı test bölgesinde diş başlangıç ve bitiş noktası arasında 0.01 

mm’ye yakın çap farkının numunenin kırılma davranışını çok önemli miktarda etkilemediğini göstermektedir. 
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Şekil 13. Üniversal torna tezgahında üretilen vidalı kısımdan kırılmış numuneler. A) Birinci vida dişinden 

kırılmış tutma kısımları Cu kaplı numune B) Birinci dişin başlangıç noktasından kırılmış tutma kısımları Cu 

kaplı numune C) Birinci dişten kırılmış tutma kısımları yağlanmamış numune D) Üçüncü vida dişinden kırılmış 

tutma kısımları yağlanmış numune E) Birinci dişten kırılmış tutma kısımları yağlanmış numune 

 

İkinci olarak tasarlanıp CNC tezgâhta iki ayna arasında üretilen numunelerle de yorulma deneyleri yapılmıştır. 

CNC tezgâhta üretilen numunelerle yapılan deneylerde vidalı kısımdan kırılan yorulma numuneleri Şekil 14’te 

verilmiştir. CNC torna tezgâhında üretilen yorulma numuneleri, deneyler sırasında takımın başlangıçta 

oluşturduğu çentikten ve sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü tam gelişmiş ve gelişmemiş dişlerden 

kırılmışlardır(Şekil 14). Numunelerin yorulma makinesine bağlanmasında sadece metal kompleksi gres yağı 

kullanılmıştır. Numunelerin tutma kısımları incelendiğinde fretting korozyon görülmeye devam etmiştir. Ancak 

bu etki numunelerin tutma kısımlarından kırılmasına neden olmamıştır. CNC tezgâhta üretilen numuneler 

geometrik olarak daha yüksek tekrarlanabilirlik değerlerinde hassas olarak üretilmiştir. Bu da yorulma deneyleri 

sırasında numunenin yorulma makinesine yerleştirilmesi, salgı kontrolünün yapılması işlemlerini kolaylaştırmış 

ve hızlandırmıştır. Ancak numunelerin kırılma bölgelerinde bir değişim gözlenmemiştir. Numuneler genellikle 

vida başlangıcında, takımın açtığı çentikten, birinci, ikinci veya üçüncü vida dişinden kırılmıştır. Deneyler 

sırasında hiçbir vidalı yorulma numunesi vidalı kritik test bölgesinin tam orta noktasından kırılmamıştır. Bunun 

nedeni numunelerin orta noktasında imalat sırasında sehimin maksimum olması sonucu, orta noktadaki diş dibi 

çapının diş başlangıç ve bitiş noktalarından büyük olması olabilir. Ayrıca çentiksiz bölgeden, vidalardan 

oluşmuş çentikli bölgeye geçişin olması, vidalı numunenin vidalı test bölgesinin başlangıç ve bitiş bölgelerini 

zayıflatmış olabilir[3,18,19].  

 

Şekil 14. CNC tezgâhta üretilmiş ve vidalı kısımdan kırılmış numuneler. A)Üçüncü tam gelişmiş dişten kırılmış 

numune B) Üçüncü tam gelişmemiş dişten kırılmış numune C) İkinci tam gelişmiş dişten kırılmış numune D) 

İkinci tam gelişmemiş dişten kırılmış numune E) Birinci tam gelişmemiş dişten kırılmış numune 

 

Sehim miktarının verildiği Şekil-8 incelendiğinde, iş parçası CNC tezgâhta iki ayna arasında tutularak diş 

açıldığında, takımın diş açmaya başladığı ve bitirdiği noktalarda sehimlerin aynı olduğu, en fazla sehimin tam 

orta noktada oluştuğu görülmektedir. Çünkü numune çapı en büyük orta noktada elde edilmektedir.  

Vidalı bağlantılarda yapılan gerilme analizleri dikkate alındığında, vidalı numunelerle yapılan yorulma deney 

sonuçları daha da önem kazanmaktadır. Dönel omuzlu vidalı bağlantılarda en fazla gerilmelerin kavramanın 

gerçekleştiği ilk dişlerde olduğu görülmektedir[10,12, 20]. Bu durum vidalı elemanların klasik imalat 

teknolojisinin, yorulma dayanımı açısından geliştirilmeye muhtaç olduğunu daha açık bir şekilde ortaya 

koymaktadır. 

Üniversal ve CNC torna tezgahında açılan vidalı numunelerin büyük bölümü (yaklaşık olarak üçte ikisinden 

fazlası) başlangıçtaki çentikten veya başlangıç dişlerinden kırılmıştır. Bu durumda, numunelerin büyük bir kısmı 

için elde edilen sonuçlar güvenilir olmayacaktır. Deneyin güvenilir olabilmesi için vidalı yorulma numunelerinin 

kritik test bölgesinde tamamen gelişmiş dişlerden kırılması beklenmektedir. Vidalı kısmın başlangıcındaki ilk 

dişlerde tam olarak vida geometrisi radyustan dolayı sağlanamamaktadır. Geçiş radyusu kaldırıldığında ise bütün 

numuneler başlangıçtaki çentikten kırılmaktadırlar. Bu durum dikkate alındığında bu numunelerin deneylerde 

kullanılmasının mümkün olduğu ancak güvenilir sonuçlar elde edilmesinin oldukça zahmetli olduğu 

görülmektedir.   



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

313 

 
 

Bu nedenle numunelerin sürekli olarak kritik test bölgesi içinde tam olarak gelişmiş vida dişlerinden kırılması 

için tasarlanan yeni vidalı numunesi üretilerek yorulma deneyleri yapılmıştır. Bu numuneden 15 adet 

kullanılarak yapılan yorulma deneylerinde vidalı yorulma numunelerinin tamamı beklendiği gibi kritik vidalı test 

bölgesindeki tam gelişmiş vidalı kesitlerden kırılmıştır. Üçüncü olarak tasarlanan numunenin üniversal ve CNC 

torna tezgahında imal edilememiş olması büyük bir dezavantajdır, ancak bütün vidalı numunelerin tam gelişmiş 

dişlerden kırılmış olması deney sonuçlarının güvenirliği ve deney suresince fire verilen numune sayılarını sıfıra 

indirmiştir. Bu numunelerle yapılan yorulma deneyleri sonrasında numunelerin kırılmış resimleri Şekil 15’te 

verilmiştir.  

 

Şekil 15. Tam gelişmiş vidalı test kesitinden kırılmış numuneler. A) Tam gelişmiş 4. Dişten kırılmış vidalı 

yorulma numunesi B) Tam gelişmiş 2. Dişten kırılmış vidalı yorulma numunesi C) Tam gelişmiş 1. Dişten 

kırılmış vidalı yorulma numunesi 

 

Şekil 15’te verilen numunelerin kırılma noktaları incelendiğinde yine numunelerin orta noktadan kırılmadıkları 

görülmektedir. Numuneler diş yüksekliği değişim radyusunun bitiş noktasında aynaya veya puntaya yakın imal 

edilen dişlerden kırılmıştır. Bu durum tam gelişmiş vidalı test bölgesindeki başlangıç ve bitiş noktaları arasında 

bu numunede de imalattan kaynaklanabilecek çap farkının etkili olmadığını göstermiştir. Numunelerin yarıya 

yakını, aynaya diğerleri puntaya yakın bölgeden kırılmıştır. Numunelerin tümünün kritik kesit içinde tam 

gelişmiş dişlerden kırılması bu numunenin vidalı yorulma deneylerinde kullanılabileceğini göstermiştir. 

Başlangıç aşamasından itibaren vidalı yorulma numunesi adım adım deneysel olarak tasarlanmış ve talaş 

kaldırma ile imal faktörlerinin vidalı numunelerin yorulma dayanımına etkilerinin araştırıldığı yorulma 

deneylerinde başarı ile kullanılmıştır. Vida imal faktörlerinin yorulma dayanımına etkileri belirlenmiş, deney 

numunesinin tasarım aşamaları ve deney sonuçları detaylı olarak Akyıldız ve Livatyalı tarafından literatüre 

kazandırılmıştır[5,7,8,21]. 

5.SONUÇLAR 

Vidalı yorulma deneyleri için yorulma numunesinin tasarlanıp imal edildiği bu çalışmada, vidalı numunelerle 

yapılacak olan yorulma deneylerinde karşılaşılan bazı problemler ve bu problemlerin çözümleri sunulmuştur.  

Yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

 Vidalı yorulma numunelerinin kritik test kesitinden kırılması silindirik ve çentikli numunelere göre daha 

zordur. Bu durum özellikle kullanılan malzeme kalitesi artıkça daha da çetin bir hal alabilir. 

 Büyük çaplı numunelerle yapılan yorulma deneylerinde karşılaşılan ve oyulmalı korozyon (fretting 

korozyon) olarak adlandırılan problem, kritik kesit çapı düşürülemediğinden dolayı vidalı numunelerde etkili bir 

şekilde ortaya çıkmaktadır.  

 Oyulmalı korozyonun engellenmesi için Cu, Sn kaplama yöntemleri ve numune tutma kısımlarının 

yağlanması sorunun çözümüne yardımcı olmuştur 

 Numunelerin geçiş bölgelerindeki radyuslar büyük çaplı radyus kalemiyle işlendiğinden dolayı üniversal 

tornada işlenirken tırlama problemi oluşmuştur. Aynı problem CNC tezgâhta radyus kalemi çapı küçük 

olduğundan dolayı görülmemiştir. 

 Vidalı numunelerle yapılan yorulma deneylerinde 20 mm diş dibi çapı için vidalı bölgede meydana 

gelebilecek 0.02 mm çap farkı numunenin kırılma davranışını etkilemediği görülmüştür. 

 CNC tezgâhta çap telafisi girildikten sonra diş açma başlangıcında takımın konumlanması sırasında açtığı 

çevresel çentik numunenin bu çentikten kırılmasına neden olmamıştır. Ancak bu numunede de tam gelişmemiş 

dişlerden kırılmalar devam etmiştir 

 Bu çalışmada vidalı sürekli olarak kritik test kesiti olan vidalı bölgeden kırılacak vidalı yorulma deney 

numunesi adım adım üç aşamada deneysel olarak tasarlanmıştır. Deney güvenirliğini ve tekrarlanabilirliği 

dikkate alınarak numune başlangıç tasarımdan son tasarıma doğru değiştirilerek deney kalitesi açısından en 

güvenilir vidalı yorulma numunesi tasarımı yapılmış ve tasarımın geçerliliği deneysel olarak gösterilmiştir. 

 Üçüncü olarak tasarlanan vidalı yorulma numunesinde yorulma deneyini etkileyebilecek bir tek etki vardır 

oda kopya tornadaki kopya mekanizmasının ayna eksenine olan 60 derecelik açılı kızak üzerindeki hareket 
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mekanizması dolayısı ile vidalı bölgeye takımın girişi sırasında vida hatvesinin biraz artması, takımın vida 

açmadan çıkması sırasında da vida hatvesinin biraz azalmasıdır. Ancak en son tasarlanan vidalı yorulma 

numunelerinin kırık görünüşleri incelendiğinde kırıkların tamamının 10. Tam gelişmiş dişten sonra kritik test 

bölgesi içinde oluştuğu görülmektedir. Bu durum dikkate alındığında giriş ve çıkış bölgelerindeki hatfe artması 

veya azalmasının yorulma deney numunesinin deney esnasında kırılmasını etkilemediği görülmüştür. 
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PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL 
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Özet 

Bu deneysel çalışma; düzlem yüzey forma sahip malzemelerin yüzey taşlama işleminde kullanılan farklı kesme 

sıvılarının yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerinin deneysel incelemesi amacıyla yapılmıştır. Taşlama işlemi 60 

tane büyüklüğüne sahip 350x127x40 ölçülerinde, EKR pembe taşlarla yapılmıştır. Deneysel çalışmada tüm 

işlemler 1596 dev/dak, farklı talaş derinliği ve farklı ilerleme hızlarında yapılmıştır. Yüzey taşlamada deneysel 

inceleme yapılırken; birinci aşamada RENOL SF-3 BM sentetik taşlama sıvısı, ikinci aşamada bor kesme sıvısı 

BORTEX 622 mineral esaslı metal işleme sıvısı ve son aşamada deniz suyu kullanıldı. Kesme yağı sıvısı, bor 

yağı sıvısı ve deniz suyu kullanılarak yüzey üzerinde etkisini belirlemek amaciyla bu çalışma yapılmıştır. 

Deneyler sonucunda, yüzey taşlama isleminde; kesme yağı sıvısınin diger kesme sıvılarına göre daha etkili 

oldugu ve daha yüksek yuzey puruzlulugu elde edildiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Düzlem yüzey taşlama, Ortalama yüzey pürüzlülüğü, Nikel alaşımlı çelik, Kesme sıvısı 

 

EFFECTS OF DIFFERENT COOLING FLUIDS ON GRINDING OF AISI 

33XX NICKEL ALLOYED STEELS IN PLANE PROCESS BASED ON 

EXPERIMENTALLY 

Abstract 

In this study; the effect different coolants were studied on grinding process of AISI 33xxx nickel alloyed steels 

by experimental base. For grinding process, a grain size of 60 350x127x40 dimensions while the grain size is 60 

pink stone. In experimental study; tests were carried out with constant milling speed of 1596 rev/min at different 

depths and different feed rates. The effects of CUTTING fluids such as cutting fluid OIL, boron oil AND SEA 

WATER USING plane surface grinding machine were investigated in order to find out the effective one on the 

surface finish the experimental results indicated that the better surface finish was obtained for the cutting fluid 

used when compared with the other coolants. 

 

Keywords: Plane surface grinding, the average surface roughness, Nickel alloy steel, Coolant 

 

1.GİRİŞ 

Taşlama işlemi, iş parçalarının istenilen şekil, ölçü ve ölçü toleranslarında elde edilmesini sağlayan önemli bir 

imalat yöntemidir. Bu yöntem iş parçalarının özellikle diğer işleme yöntemleriyle (tornalama, frezeleme vb.) 

yeterli tamlıkta ve yüzey kalitesinde üretilemediği durumlarda kullanılmaktadır [1]. Doğrudan mekanik etki ile 

kullanılan bu sert cisimler “aşındırıcılar”, teknolojinin gelişimine paralel olarak aşındırıcı ve aşındırma işlemi de 

gelişme kaydetmiştir. Aşındırıcılar, kullanılış amaçları ve özelliklerine göre değişik isimler almışlardır [2]. 

Yüzey bütünlüğünün önemi; kırılma dayanımı, korozyon hızı, gerilme korozyon çatlaması, aşınma, manyetik 

özellikler ve boyutsal kararlılık gibi ürün performansı üzerindeki etkilere bağlıdır. Yüzey bütünlüğü; bitirme 

yüzeyi, metalürjik hasar ve kalıcı gerilmeler gibi yüzeylerin kalitesiyle ilgili bütün yönleri kapsamaktadır. 

Bitirme yüzeyi işlenen yüzeyin kalitesiyle ilgilidir [3].  Ölçme aletleri, kızak ve kayıtlar, miller, dişli çarklar, 

merdane ve yatak bilezikleri gibi birçok makine parçasının yüzey özelliklerinin iyi olması zorunludur [4]. 

Taşlamayı etkileyen önemli bir faktör de aşındırıcı taneciklerin aşınması ve taş yüzeyinden koparak ayrılmasıdır. 

Talaşlı üretimin temel elamanı olan makine, kesici takım ve işlenecek malzeme üzerinde, yıllardır devam eden 

araştırmalar, talaş kaldırma esnasında meydana gelen etkilerin analizini ve bunların doğru olarak ölçülmesini de 
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gerekli hale getirmiştir. Taşlama işlemlerin hakkında birçok çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, problemler 

tamamıyla çözülememiştir [5]. 

 

 İş parçasının tezgâha bağlanması taşlama işleminde önemli safhalardan biri olup taşlama hatalarının çoğu, 

uygun ve yeterince rijit olmayan bağlama işleminden kaynaklanmaktadır [6]. Talaş kaldırma esnasında 

kullanılacak olan kesme sıvılarının kesme işlemini desteklemesi ve kesmeye yararlı olması, ortaya çıkan talaş ve 

tozları süpürmeyi iyi yapması, ayrıca tam soğutma sağlaması düşünülerek aynı zamanda yüzey pürüzlülük 

değerleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır [6]. Deney çalışmasının yapıldığı taksan TYT-400 

düzlem taşlama tezgâhı şekil 1’de görülmektedir.  

 

 
 

Şekil 1. Deney Çalışmasının Yapıldığı Taksan TYT-400 Düzlem Taşlama Tezgahı 

 

TAŞLAMA İŞLEMİ 
 

Taşlama dönen taş yüzeyindeki değişik kesme geometrilerine sahip aşındırıcı küçük tanelerin hareket eden iş 

parçasına temas noktasında yatay konumda baskı uygulayıp küçük talaşlar kaldırarak iş parçasının istenen hassas 

ölçüye ve yüzey kalitesine getirilmesi işlemidir [7]. 

Bu işlem, alüminyum oksit veya silisyum karbür gibi konvansiyonel aşındırıcı taşlar, kübik boron, nitrit ve elmas 

gibi süper aşındırıcı taşlar ile yapılır. EKR taşları sert ve kaliteli çeliklerin taşlanmasında kullanılırlar. Malzeme 

üzerinden ne kadar talaş kaldırılacağını aşağıdaki faktörler belirler [8]. Düzlem yüzey forma sahip malzemelerin 

yüzey taşlanmasında kullanılan taşlama taşları özellikleri şekil 2 ve şekil 3 ‘te görülmektedir.  

   

Şekil 2. Deneysel Karbosan Taşı Değerleri [15].   ................ Şekil 3. Karbosan Taşın Özellikleri [15].  

Taşlama işleminin en önemli iki özelliği birçok taneciğin aynı anda talaş kaldırması ve çok sert aşındırıcı 

tanelerin üretilebilmesi nedeni ile sertleştirilmiş çelik, cam, karbür ve seramik gibi çok sert malzemelerin 

taşlanabilmesidir [9].                                        

Çok küçük talaş kaldırma işlemlerinin yapılabilmesi nedeni ile yüzey pürüzlülüğü ve ölçü tamlığı bakımından 

çok hassas yüzeyler elde edilmektedir [10]. Özellikleri açısından değerlendirildiğinde bütün yüzey taşlama 

işlemleri için düzlem yüzey taşlama işlemi yapılabilmektedir. Taşlama işlemi olmadan modern takım 

tezgâhlarının, motorlu araçların, uzay araçlarının ve diğer hassas cihazların üretilmesi mümkün değildir [13]. 

Çalışmada tane büyüklüğü 60 olan pembe taş kullanıldı.  
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2.MALZEME VE METOT  

Bu çalışmada; düzlem forma sahip parçaların taşlama işlemi esnasında en uygun yüzey pürüzlülüğü, en kaliteli 

yüzey elde etmek için deneysel çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada; kullanılacak üç tane farklı soğutma –

kesme sıvıları kullanılarak 9 farklı deneysel çalışma yapılmıştır.  

Deney düzeneği düzlem taşlama tezgâhının tablasına paralel ve rijit olarak bağlanmıştır. Deneysel inceleme 

yapılırken birinci aşamada RENOL SF-3 BM sentetik taşlama yağı, ikinci aşamada bor kesme sıvısı BORTEX 

622 Mineral esaslı metal işleme sıvısı ve son aşamada deniz suyu kullanıldı. Deney düzeneğinin temel çalışma 

mantığı, düzlem yüzey forma sahip malzemelerde, düzlem yüzey taşlama işlemlerinde; farklı kesme sıvıları ile 

en hassas, en uygun yüzey pürüzlülüğü nasıl elde edilir, o’nu bulmaktır.  

 

Deney çalışmasında kullanılan kesme sıvıları;  
1) RENOL SF-3 BM Tam sentetik taşlama sıvısı; Su ile şeffaf karışım oluşturan, demir ve demir 

alaşımlarının özellikle taşlama işlemi için kullanılması uygun olan mineral esaslı yağ içermeyen yüksek 

performanslı tam sentetik metal işleme sıvısıdır. Korozyon, köpük, mikroorganizma önleyici katıklar ve 

operasyon artıran kimyasallardan oluşan dengeli bir katık içeriği ile formüle edilmiştir [12].  

2) BORTEX 622 Mineral esaslı metal işleme sıvısı; Su ile karıştırıldığında son derece stabil ve sütlü 

emülsiyon oluşturan, çok amaçlı kullanıma uygun, konvansiyonel, mineral esaslı metal işleme sıvısıdır. 

Çeşitli metal ve metal alaşımlarını işleminde çok çeşitli kullanım alanlarına sahiptir [20]. 

3) Deniz suyu; son derece stabil kullanım alanına sahiptir. Silme, yıkama, süpürme işleminde kullanılır. 

Korozif özelliği nedeni ile demir ve demir alaşımlarında kullanılması tavsiye edilmez. 

 

2.1.Kullanılan Taşlama Taşı  

Taşlama işleminde, KARBOSAN tarafından üretilen değişik özelliklerde alüminyum oksit taşlar kullanılmıştır. 

[11-16]. Taş dokusu (td) numarası 6 olan taş tanelerinin ideal bir diziliş oluşturduğu kabul edilmektedir [14–22]. 

Deneyler TAKSAN TYT-400 düzlem taşlama Tezgâhında yapılmıştır [21]. Numune olarak nikel alaşımlı çelik 

AISI 33XX malzemesi seçilmiştir.  

Her numune için, numune üzerinden beş ayrı bölgede sertlik ölçümü yapılmış ve bu değerlerin aritmetik 

ortalaması, o malzemeye ait sertlik değeri olarak değerlendirmeye alınmıştır. Daha sonra numunelerde oluşan 

çarpılmalar ile yüzeylerde oluşan oksit tabakaları giderilerek numunelerin sağlıklı bağlanması için geniş 

yüzeyleri taşlanmıştır. Deney çalışmasında kullanılan taşlama taşları özellikleri tablo 1’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. Kullanan Taşlama Taşı özellikleri [11]. 

Taşın 

Ölçüsü 

Taş Tanesi 

Cinsi 

Tane İriliği Taşın 

Sertliği 

Taşın 

Bünyesi 

Taşın Bağlayıcı 

Cinsi 

350x127x40 EKR 60 R 6 Ba (Bakalit) 

  

Dengelenen taşlar tezgâh miline, flanş ile bağlanarak, silindirikliğini sağlamak için düzeltme işlemi yapılmış ve 

sonra tekrar sökülerek statik dengeleme yapılmıştır. Kullanılan her farklı soğutma çalışması için taş yeniden 

bilenmiştir. Bileme nedeni taşın yüzeyinde yağ veya sıvı tabakası oluşmasını ortadan kaldırmaktır. Düzlem 

taşlama tezgâhında kullanılan taşın devri, Lutron DT-2234-A marka dijital takometre ile ölçülmüştür. Bütün 

deneylerde taş devri takometrede ölçülen 1596 dev/dakika alınmıştır [5]. 

 

2.2.Mahr Perthometer Yüzey Pürüzlülük Ölçme İşlemi 

Deneyler sonucunda elde edilen yüzeyler, MAHR Perthometer marka elmas uçlu yüzey pürüzlülük cihazı ile 

ölçülerek pürüzlülük değerlendirilmiştir [22]. Çalışmada, düzlem taşlama tezgâhında düz yüzeyler taşlanırken, 

Farklı soğutma-kesme sıvılarının, değişen taşlama parametrelerinin üzerindeki etkisi incelenmiş ve bu 

parametrelerin yüzey pürüzlülüğüne yansımalarının ne olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca yapılan bütün 

deneylerde iş parçası yüzey pürüzlülük değerleri (Ra) ölçülmüştür. Deneylerin düzenli yapılması için deney 

planı yapılmıştır (Tablo 2). [23].  
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Şekil 4,5,6, MAHR Perthometer Elmas Uçlu Yüzey Pürüzlülük Cihazı ile Ölçümlerin  

Yapılması. 

2.3.Düzlem Taşlamada Deney Planı Örneği 

Tablolarda görüldüğü üzere; Bu çalışmada RENOL SF-3 BM Tam sentetik taşlama sıvısı, BORTEX 622 

Mineral esaslı metal işleme sıvısı ve deniz suyu kullanılarak, taşlama parametrelerinin (taş dokusu, kesme 

derinliği ve tabla hızı) yüzey pürüzlülüğü ve taşlama üzerindeki etkileri araştırılmıştır.  

Yapılan işlemde: Düzlem yüzey taşlama tezgâhı üzerinde işlenen her deney malzemesi tabla hızı sabit, tezgâh 

devir sayısı sabit tutularak belirlenen ilerleme hızlarında ve kesme derinliklerinde değişiklikler yapıldı. Bu 

değişiklikler ile birlikte farklı sıvılar kullanılarak işlem yapıldı. Bu deneysel çalışma iki kez tekrar edildi. 

Çalışma dokuz farklı aşamada gerçekleştirildi. Tablo 2. AISI 33XX Nikel Alaşımlı Çelik malzemesinin deney 

planı verilmiştir. 

Tablo 2. AISI 33XX Nikel Alaşımlı Çelik Malzemesinin Deney Planı. 

Deney 

No 

Kullanılan 

Kesme-Soğutma 

Sıvısı 

Deney 

Malzemesi 

Türü 

Deney 

Sıvısı 

Talaş 

Derinliği 

(mm) 

İlerleme 

Miktarı 

(mm) 

Yüzey 

Pürüzlülük 

Ortalaması 

(Ra) 

1 Sentetik 

Taşlama Sıvısı 

Nikel çelik 1 1 1 0,738 

2 Sentetik 

Taşlama Sıvısı 

Nikel çelik 1 2 2 0,921 

3 Sentetik 

Taşlama Sıvısı 

Nikel çelik 1 3 3 1,027 

4 Bortex Bor  

Sıvısı 

Nikel çelik 2 1 2 1,253 

5 Bortex Bor  

Sıvısı 

Nikel çelik 2 2 3 1,914 

6 Bortex Bor  

Sıvısı 

Nikel çelik 2 3 1 1,358 

7 Deniz  

Suyu 

Nikel çelik 3 1 3 1,080 

8 Deniz  Nikel çelik 3 2 1 1,540 
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Suyu 

9 Deniz  

Suyu 

Nikel çelik 3 3 2 1,776 

 

2.4.Nikel Alaşımlı Çelik Fiziksel Özellikleri 

Nikel, atmosfer basıncı altında, 1 455°C’ta ergiyen ve 2 913°C’ta kaynayan beyaz bir metaldir. Yoğunluğu 8 908 

kg/m3’ e eşittir. Yüksek mekanik özellikleri vardır: Çok dövülgen ve aşınmaya karşı çok dirençlidir; bütün 

metaller içinde en sağlam olandır [17]. Nicel alaşımlı çeliğin fiziksel özlellikleri tablo 4’te gösterilmiştir [18]. 

Tablo 4. Nicel Alaşımlı Çelik Fiziksel Özellikleri 

1 Nikel Maddenin Hali Katı halde 

2 Yoğunluğu 8,908 g/cm³ 

3 Sıvı Haldeki Yoğunluğu 7,81 g/cm³ 

4 Ergime Noktası 1728 °K, 1455 °C 

5 Kaynama Noktası 3186 °K, 2913 °C 

6 Ergime Isısı 17,48 kJ/mol 

7 Buharlaşma Isısı 377,5 kJ/mol 

8 Isı Kapasitesi 26,07 J/(mol·K) 

 

Nikelli özel tunçlar aşınmaya karşı yüksek direnç gösterirler; nikelli özel pirinçlerinse yüksek mekanik direnci 

vardır. Çeliklerin mekanik özellikleri ve bozulmazlığı nikel katkısıyla artırılır. Nikel-kromlu çelikler fırın 

parçaları, ısıtma dirençleri, kimya, maden ve besin sanayilerinin donanımlarında kullanılır 

Nikel esaslı süper alaşımlar ana element olarak %30 ile 70Ni ve önemli miktarda, %30 ile üstü Cr, içermektedir. 

Demir elementi Inconeller, Ni-monicler ve Hastelloy gibi nikel esaslı süper alaşımlar içinde az miktarda, Incoloy 

901 ve Inconel 706 gibi alaşımlarda ise yaklaşık %35 oranında bulunur. Bazı nikel esaslı alaşımlar, dayanım 

direnci ve korozyon direnci için az miktarda alüminyum, titanyum, niobiyum, molibden ve tungsten de ihtiva 

etmektedir [17].  

Ni esaslı süper alaşımlardaki nikel ve krom kombinasyonu, bu alaşımların oksidasyon direncini artırır. Nikel 

esaslı süper alaşımlar, özellikle 650 
0
C üstü sıcaklıklarda, mekanik dayanım açısından paslanmaz çeliklerden 

daha üstündür [19].                                                                       

2.5.Deney Düzeneği   
Deney düzeneğinde görüldüğü üzere Nikel çelik malzemeiçin üç farklı soğutma sıvısı kullanıldı. Çalışmada tabla 

hızı 190 mm/s ile sabit tutularak işlem yapıldı. Talaş derinliği ve ilerleme miktarı değiştirilmiştir.Deney 

düzeneği tablo 5’te gösterilmiştir. 
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Tablo 5. Deney Düzeneği (Experimental Setup). 

Den

ey 

No 

Malzeme 

Türü 

 Talaş 

Derinl

iği 

Tabla 

Hızı 

İlerle

me 

Mikta

rı 

1.Ke

nar 

2. 

Kena

r 

3. 

Kena

r 

4.Ke

nar 

5.Ke

nar 

Kes

me 

Yağ

ı Nikel Çelik 

0,003 

190 0,04 0,752 0,88 0,763 0,62 

0,67

9 

Kes

me 

Yağ

ı Nikel Çelik 0,007 190 0,08 0,813 0,936 0,991 0,978 

0,89

1 

Kes

me 

Yağ

ı 

         Nikel 

Çelik 0,01 190 0,12 1,004 1,016 1,004 1,094 1,02 

Bor 

Yağ

ı Nikel Çelik 0,003 190 0,04 1,319 1,219 1,309 1,127 

1,29

1 

Bor 

Yağ

ı Nike Çelik 0,007 190 0,8 2,062 2,044 1,817 1,806 

1,84

2 

Bor 

Yağ

ı Nikel Çelik 0,01 190 0,12 1,266 1,309 1,333 1,382 

1,50

4 

Den

iz 

Suy

u Nikel Çelik 0,003 190 0,04 0,975 1,347 1,013 0,991 

1,07

4 

Den

iz 

Suy

u Nikel Çelik 0,007 190 0,08 1,433 1,545 1,601 1,395 

1,72

7 

Den

iz 

Suy

u Nikel Çelik 0,01 190 0,12 1,827 1,831 1,766 1,604 

1,85

1 

   

2.6.Taguchi Yöntemi İle Optimal Uygulama 
Bu çalışma için 9 deney tasarlanmış ve her kesme sıvısı için üç tekrar ile deney 3’er kez tekrar edilmiştir. 

Deneyler sonucunda her bir deney parçasının yüzey pürüzlülükleri, Yüzey pürüzlülük cihazı ile 17,5 mm 

mesafede Ra değeri ölçülmüş ve bulunan değerler kayıt altına alınmıştır. Elde edilen verilerin ortalaması alınarak 

deney sonucu hesaplanmıştır. Ölçüm ve hesaplama sonuçları Tablo 5’ de görülmektedir. Çalışmada Taguchi 

uygulama optimizasyonu yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 

 

Deney çalışmasında, Talaş Derinliği, İlerleme Miktarı ve Yüzey pürüzlülüğü ortalaması değerleri kullanılarak 

optimal çözüm bulunmuştur. Çalışmada: Tabla hızı ve tezgâh devir sayısı sabit tutulmuştur. Deney sıvısı, talaş 

derinliği ve ilerleme düzeyleri değiştirilerek L9 taguchi faktörü kullanılarak optimal sonuçlar elde edilmiştir. 
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Tablo 8. Taguchi Uygulama Grafik Sonuç Tablosu [21]. 

 

Grafikte görüldüğü üzere, A-1, B-1, C-1 değerleri en iyi optimal değereler olarak görülmektedir. Bu çalışmada 

kesme yağı ile yapılan işleme,talaş derinliği 0,003 mm. olan değerde,ilerleme miktarı 0,04 mm. olan çalışmada, 

Ra; 0,738 olan en uygun,en iyi sonuç elde edilmiştir.  

3.DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada RENOL SF-3 BM Tam sentetik taşlama sıvısı, BORTEX 622 Mineral esaslı metal işleme sıvısı ve 

deniz suyu kullanıldı. Taşlama parametrelerinin (taş dokusu, kesme derinliği ve tabla hızı) yüzey pürüzlülüğü ve 

taşlama kuvvetleri üzerindeki etkileri araştırıldı. Taş devri, taş bileme oranı ve soğutma sıvısının debisi sabit 

tutuldu. Taşlama işleminin yukarıda belirtilen parametreleri değiştirilerek, AISI 33XX Nikel alaşımlı çelik 

numuneler taşlandı. Taşlama işlemi sonucunda ayrı ayrı yüzey pürüzlülüğü ölçme işlemi yapıldı.Tüm işlemler 

için orta sıklıkta dokuya sahip 60-M-6 taşlama taşı kullanıldı [11]. Yüzey pürüzlülüğü; kullanılan kesme–

soğutma sıvısına bağlı olarak ilerleme, kesicinin geometrisi vb. gibi özelliklere bağlı olarak oluşur [10].  Bu da 

yüzey pürüzlülüğünün talaş derinliğine göre değişimini önemli ölçüde azaltmaktadır [13].   

 

Deneysel çalışma sonunda ve değerlendirmede Taguçhi uygulama grafik sonuç tablosunda tablo 8’de görüldüğü 

üzere; 

 

1.  Çalışmada RENOL SF-3 BM Tam sentetik taşlama sıvısı, BORTEX 622 Mineral esaslı metal işleme 

sıvısı ve Deniz suyu deney Sıvısı olarak kullanılmıştır.   

2. Bu çalışmada kesme yağı ile yapılan işleme, Talaş derinliği 0,003 mm olan değerde, ilerleme miktarı 

0,04 mm. olan çalışmada Ra: 0,738 olan en uygun ve en iyi hassas yüzey değeri elde edilmiştir.  

3. RENOL SF-3 BM Tam sentetik taşlama sıvısı yüzey pürüzlülük değeri üzerinde etkisinin büyük olduğu 

görülmüştür.  

4. AISI 33XX Nikel çelik Numunelerini taşlama işleminde BORTEX 622 Mineral esaslı metal işleme 

sıvısı ve Deniz suyu kesme sıvılarının yüzey pürüzlülük değerleri birbirine yakın çıktığı gözlemlendi. 

5. Taş dokusuna göre en kararlı yüzey pürüzlülük değerleri ve taşlama taşı, orta sıklıkta dokuya sahip 

60M6 taşında tam sentetik taşlama sıvısı kullanılması uygun olduğu görülmüştür. 

6. Yüzey pürüzlülüğünü iyileştirmek için Taşlama kesme sıvısının kullanılması doğru bir uygulamadır. 
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Özet 

Kompozitler endüstriyel yapılarda, doğasından gelen özelliklerinden dolayı sıkça kullanılan malzemelerdir. 

Bununla beraber, kompozit malzemelerin montajı için oluşturulacak delme işlemlerinde bir takım 

deformasyonlar oluşmaktadır. Bu deformasyonlar malzeme ömrünü azaltan ciddi hasarlardır. İtme kuvveti bu 

deformasyonların azalmasına katkı sağlayacak önemli bir faktördür. İtme kuvveti ve bununla beraber 

deformasyon faktörü, çeşitli matkap uçları ve uç açıları, bunun yanında kompozit malzemenin yapısına 

eklenecek nano parçacıklar ile kontrol altına alınabilmektedir. Bu çalışmada, farklı uç açılarına sahip iki matkap 

ucu ve kompozit malzemeye eklenen nanokil katkısının etkileri çalışılmıştır. Delme deneyleri ağırlıkça %2 

nanokil katkılı karbon elyaf takviyeli epoksi nanokompozit (NK-Epoksi/KF) ve katkısız karbon elyaf takviyeli 

epoksi kompozit (Epoksi/KF) malzeme üzerinde gerçekleştirilmiş olup,  matkap ucu olarak Şamdan tip matkap 

ucu ve kademeli matkap uçları üç farklı uç açısı ile beraber kullanılmıştır. Sonuçlar; takım uçlarının, uç 

açılarının ve nano katkısının, itme kuvveti ve deformasyon faktörü üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: Delme, Nanokompozit, Takım geometrisi, Kademeli matkap, Şamdan tip matkap ucu  

EFFECT OF TOOL GEOMETRY ON THRUST FORCE AND 

DEFORMATION FACTOR IN DRILLING OF CARBON FIBER 

REINFORCED EPOXY NANOCOMPOSITE WITH ADDING 

NANOCLAY 

Abstract 

Composite materials are recognized as better materials for industrial components due to their inherent properties. 

However, they introduce several kind of damages while creating holes for assembly. Deformations are 

considered as the most serious damage since it reduces service life of the components. So, thrust force is an 

important criterion which contributes for reduction of deformation. Thrust force and correspondingly 

deformation factor can be controlled by various drill bits and drill point geometry as well as adding nanoparticle. 

The aim of this paper is to study the effect of drill bits and their different point angles with adding nanoclay. 

Drilling tests were carried out on carbon fiber reinforced epoxy composite with neat and 2wt% nanoclay 

particles using Step and candle drill bits with different point angles. The result illustrates that drill bits, their 

point angles and adding nanoclay particles have considerable influence on thrust force and deformation factor.       

Keywords: Drilling, Nanocomposite, Tool geometry, Step drill bit, Candle drill bit 

1. GİRİŞ  

Kompozit malzemeler birçok endüstriyel uygulamalarda, standart mühendislik metal ve alaşımlarının yerini 

almaktadır. Bu malzemeler genellikle elyaf takviyeli olanları, üstün özellikleri sayesinde otomotiv, hava araçları 

ve savunma sanayisinde sıkça kullanılmaktadır. Kompozit malzemelerin işlenmesinde metal ve alaşımlarının 

mailto:halilburak@selcuk.edu.tr
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sıradan işlenmesine göre farklı bakış açıları ve malzemeye bağlı durumlar söz konusudur. Kompozitlerin 

işlenmesinde, malzemenin homojen olup olmamasının yanında, takviye elemanları ve matrisin mekanik 

özellikleri, elyaf/hacim oranı gibi etkenlerde işlenebilirlik davranışını etkilemektedir. Bununla birlikte, matkap 

ucunun sırayla hem takviye elemanı hem de matris elemanı ile karşılaştığında istenmeyen farklı durumlar 

oluşabilmektedir. Böylece, bu istenmeyen durumları ortadan kaldırmak için aşınma direnci yüksek, özel 

geometrili kesici takımlara rağbet edilmektedir. İşlenebilirlik olarak delme operasyonları, kompozit 

malzemelerin perçin-cıvata bağlantı montajı için otomobil ve hava araçları endüstrisinde sıkça kullanılan talaşlı 

imalat yöntemlerindendir. El Sonbaty ve ark., yapmış olduğu bir çalışmada küçük motorlu bir uçakta 100.000 

den fazla deliğin ve bağlantı elemanlarının varlığından söz edilmektedir [1]. Delme işlemleri esnasında matris 

çatlakları, fiberlerin çekilerek kopması, tabakaları arası çatlaklar ve delaminasyonlar ve bunlara ek olarak 

geometrik kayıplar gibi birtakım hasar tipleri söz konusudur. Bilhassa delme sırasında oluşan delaminasyon 

kusurları zararlı olabilmektedir. Bu durumu oluşturan malzeme içinde birçok mekanizma bulunmaktadır. En 

önemlileri matkap ucunun malzeme üzerinde uyguladığı itme kuvveti neticesinde, matkap giriş tabakası üzerinde 

meydana gelen soyulmalar ve kenar kırılmaları, çıkış tabakalarında oluşan yüksek termal gerilmeler ve delik 

kenarlarındaki deformasyonlardır. Dolayısıyla, kompozit malzemelerin işlenmesi sırasında meydana gelen 

sorunların çözülmesi için çalışmalar genişletilmek istenmektedir. Fiber takviyeli kompozit malzemelerin 

delinmesinde, yeni matkap ucu tasarımları, uygun kesme parametreleri ve malzeme içine nanopartikül eklenmesi 

gibi önlemler ile malzemede oluşacak hasarlar kontrol altına alınabilmeye çalışılmıştır. Piquet ve ark., özel takım 

uçları kullanarak malzeme ve takım arasında oluşan düzensizlikleri azaltma üzerine çalışmalar yapmışlardır [2]. 

Enemuoh ve ark., 75° - 160° matkap ucu açılarının kullanılmasıyla karbon elyaf epoksi malzemelerin 

delinmesinde oluşan çıkış yüzeylerindeki delaminasyonu ve yüzey pürüzlülüklerini incelemişlerdir. 75° uç açılı 

matkap ucunda minimum delaminasyon ve kabul edilebilir bir yüzey pürüzlüğü elde edilmiştir [3]. Chen, takım 

uç ve helis açısının, radyal ağız açısının etkisini HSS matkap ucuyla karbon fiber kompozit malzemenin 

delinmesi üzerine araştırmıştır. Araştırmacı, uç açısının artmasıyla itme kuvvetinin arttığını fakat torkun 

azaldığını tespit etmiştir. Ayrıca helis ve radyal ağız açısının artması hem itme kuvvetini hem de torku 

arttırmıştır [4]. Davim ve Reis, karbon elyaf kompozitlerin delinmesinde, iki farklı takım malzemesinin ve üç 

farklı takım geometrisinin etkisini araştırmışlardır [5]. Davim ve ark., belirgin iki farklı geometriye sahip 

sinterlenmiş tungsten karbür matkap ucu ile cam elyaf takviyeli kompozit malzemeler için yaptıkları delme 

işlemlerinde, itme kuvvetini azaldığını gözlemişlerdir [6]. Hocheng ve Tsao, karbon elyaf takviyeli 

kompozitlerde beş farklı matkap ucu geometrisinin itme kuvveti ve delaminasyon üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır [7]. Lin ve Chen, karbon elyaf epoksi kompozitlerin delinmesinde karbür helisel matkapların 

daha düşük itme kuvveti ve tork oluşturduğunu bulmuşlardır [8]. Abrao ve ark., cam elyaf takviyeli kompozit 

malzemelerin delinmesinde, matkap ucu geometrisinin ve takım malzemesinin itme kuvveti ve delaminasyon 

üzerindeki etkilerini araştırmışlardır [9].  

Bu çalışmada, karbon elyaf takviyeli epoksi matrisli nanokil katkılı nanokompozit (NK-Epoxy/KF) 

malzemelerin delinmesinde, üç farklı uç açılarına sahip Şamdan tip matkap ucu ve kademeli matkap ucunun itme 

kuvvetine ve deformasyon faktörü üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

2. DENEYSEL YÖNTEMLER 

2.1. Malzeme  

Delme işleminde kullanılacak nanokompozit malzemeler iki aşamalı üretim yöntemi ile üretilmişlerdir. Daha 

önceki yaptığımız çalışmalarda epoksi matrisin nanokil ile modifiye edilmesinin mekanik sonuçları 

incelediğinde ağırlıkça %2 katkılı epoksi modifikasyonunda en iyi sonuçlar elde edildiğinden dolayı bu 

çalışmadaki malzemelerde %2 nanokil katkısı kullanılmıştır [10]. Epoksi içerisinde ağırlıkça %2 oranda katılan 

nanokil, ultrasonik sonikatör ve mekanik karıştırıcılar ile karıştırıldıktan sonra, elde edilen homojen karışımın 

içerisine kürleştirici sıvı eklenmiştir (Şekil 1(a)). Elde edilen karışım mekanik karıştırıcıdan geçirildikten sonra, 

üretimin ilk aşaması olan el yatırma tekniği ile polimer matris fırçalar vasıtasıyla elyaflara katman katman 

emdirilmiştir. Tüm katmanlara epoksi matris sürüldükten sonra bir sonraki üretim yöntemin aşaması olan vakum 

infüzyon yöntemine geçilmiştir. Bu yöntemde, Şekil 1 (b) deki gibi malzeme vakum infüzyon ünitesi üzerine 

bağlanmıştır. Vakum ortamında malzeme, 2 saat 80 °C de 1 saat 120 °C de kürleştirilerek üretimi 

tamamlanmıştır.  
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Şekil 1. a) Epoksi karışımına kürleştirici ilavesi b) Vakum infüzyon yöntemi 

2.1. Delme İşlemleri 

Delme işleminin gerçekleşmesinde Selçuk Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde (İSOMER) yer alan 

Mazak Variaxis 500 CNC işleme merkezinde gerçekleşmiştir. Kesme parametrelerinin ölçülmesinde Kistler 

model 9257B dinamometre ve Dynoware yazılımı kullanılmıştır. Dinamometre sistemi bağlama aparatı 

yardımıyla destekleme bloklarının hemen altına sabitlenmiştir. Böyle bir dinamometre sisteminde kesici takım iş 

parçası malzemesini kestiğinde kuvvet takım kalınlığı boyunca dinamometreye uygulanır.  

Günümüzde kullanılan matkap ucu geometrileri geleneksel kesme kenarının kesme hareketini büyük miktarda 

geliştirirken, takım malzemeleri de performansı ve takım ömrünü önemli derecede arttırmıştır. Karbür helis 

matkaplarda işlem ve tezgâha bağlı olarak, daha düşük kesme hızlarında, daha yüksek ilerlemelerde çalışırlar. 

Sinterlenmiş karbürün yüksek eğilme direnci sayesinde, rijit koşullarda çapın 8 katına kadar takım uzunluğu 

kullanmak mümkündür. Bu oran özel imalat halinde 12 ila 14 kata kadar çıkabilir. Sinterlenmiş karbür matkap 

ucu yüksek işleme verimi, çok yönlülük, uzun ve güvenilir takım ömrü sağlar [11]. Yapılan deneylerde 

kullanılacak parametreler belirlenirken deneylerin yapıldığı tezgah ve diğer araç gereçlerin kapasitesi sınırları 

içerisinde kalmak şartıyla; bu konuyla alakalı daha önceden yapılmış deneyler ve literatür çalışmaları ayrıca 

günümüz endüstrideki imalat malzemeleri üreticilerinin belirlediği değerler dikkate alınmıştır. Böylelikle 

kullanılan değerler hem literatür hem de sanayi ile senkronize hale gelmiştir. Deneylerde kullanılan malzemeler 

ve kesme parametreleri Tablo 1 de gösterildiği gibidir. 

Tablo 1. Delme parametreleri ve matkap uçları 

Malzemeler Takım Uçları Uç Açısı 
İlerleme Oranı 

(f) 

Kesme Hızı 

(v) 

Epoxy/KF nanokompozit 

NK-Epoxy/KF 

nanokompozit 

Şamdan tip matkap 

ucu  

50°, 75°, 

90° 

0.05 mm/dev 

0.1 mm/dev 

0.2 mm/dev 

50 m/dk 

67 m/dk 

90 m/dk 

Kademeli matkap ucu 0°, -5°, -10° 

 

a) b) 
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Şekil 2. Matkap uçları 

Delme deneyleri Tablo 1 de gösterilen her biri üç farklı uç açısına sahip Şamdan tip matkap ucu ve kademeli 

matkap ucu (Şekil 2) kullanılarak 6 mm çapta işlemler yapılmıştır. Ayrıca delik yüzeyleri Leica DM2700M 

model optik mikroskopu ile görüntülenmiştir.  

Delme deneyleri tamamlanan ve itme kuvvetleri değerleri alınan iş parçası üzerindeki deliklerin giriş ve çıkış 

yüzeylerindeki deformasyon faktörlerini belirlemek için merkezi delikle eş merkezli, deformasyon bölgesinin en 

uzağından geçecek olan çemberin maksimum çapının (Dmaks) bilinmesi gerekmektedir (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Deformasyon faktörü 

Deformasyon Faktörünün (Fd) değeri;  𝑭𝒅 =
𝑫𝒎𝒂𝒌𝒔

𝑫𝟎
⁄       (1) 

Burada Dmaks deformasyon bölgesindeki maksimum çapı ve D0 ise matkap çapını ifade etmektedir. 

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

3.1. Takım Geometrisinin İtme Kuvveti Üzerine Etkisi 
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Malzemelerin delme prosesi sonucu elde edilen veriler esas alınarak, itme kuvvetlerine matkap ucu, geometrisi 

ve kesme parametrelerinin etkileri incelenmiştir. 

   

   

Şekil 4. Farklı kesme hızlarında ve uç açılarında Şamdan tip matkap ucu ve Kademeli matkap ucunun itme 

kuvvetine etkisi 

Kendi aralarında üç farklı uç açısına sahip olan Şamdan tip matkap ucu ve Kademeli matkap uçlarının 50 m/dk, 

67 m/dk ve 90 m/dk kesme hızlarında hem Epoxy/KF hem de NK-Epoxy/KF nanokompozit malzeme için itme 

kuvvetlerine etkileri Şekil 4 ‘te gösterilmiştir. Grafiklerden görüldüğü üzere; tüm deneylerde ilerlemenin artması 

itme kuvvetini arttırmıştır. Kesme hızlarının artması da itme kuvvetleri üzerinde artma, azalma gibi lineer 

olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeple kompozit malzemelerde kesme hızının etkisi net olarak ifade 

edilemese de Şamdan tip matkap ucu matkap ucunda kesme hızının artmasıyla genelde bir azalma, Kademeli 

matkap ucunda ise genelde bir artış söz konusudur. İş parçaları üzerinde, 0° Şamdan tip matkap ucu ve 90° 

Kademeli matkap ucu kullanıldığında tüm kesme parametreleri için daha düşük itme kuvveti oluşmuştur. Takım 

uçlarının tüm uç açıları dikkate alındığında Şamdan tip matkap ucunda her bir ilerleme ve kesme hızında oluşan 

itme kuvvetleri, Kademeli matkap ucuna göre daha fazla çıkmıştır. Bu sonuç iş parçası için yorumlanacak olursa, 

nanokil katkılı malzemede farklı sonuçların yanında itme kuvvetleri genelde artış gösterme eğilimindedir. 

Nanokil’ in epoksi polimerin mekanik özelliklerini geliştirmesinin yanında, fiber-epoksi arasındaki ve katmanlar 

arasındaki yapışma bağlantılarını iyileştirmesi bu sonucun çıkmasındaki temel etkendir. 

Buna rağmen 90° uç açılı Kademeli matkap ucunda, NK-Epoksi/KF nanokompozit malzemede en düşük itme 

kuvveti değeri alınmıştır. Bunun yanında katkısız kompozit malzemede en düşük itme kuvveti 50 m/dk kesme 

hızında, en düşük ilerlemede 0° Şamdan tip matkap ucunda oluşmuştur. Bu sonuç ile uygun kesme 

parametrelerinin ve takım geometrilerinin seçilmesiyle itme kuvvetlerinin kontrol altına alınabileceği 

görülmektedir. 

3.2. Takım Geometrisinin Deformasyon Faktörü Üzerindeki Etkisi 

Kompozit malzemelerin delinmesindeki diğer bir kalite kriteri, matkap giriş ve çıkış yüzeylerinde oluşan 

hasarlardır. Bu hasarlar optik mikroskop gözlemlenip deformasyon faktörü (Fd) ile ilişkilendirilmiştir. Kademeli 

matkap ucunun giriş ve çıkış yüzeylerinde oluşan hasarların etkisi Şekil 5 ‘te görüldüğü gibidir. 
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Şekil 5. Kademeli matkap ucunun giriş-çıkış yüzeylerine etkisi 

Grafiklerden görüldüğü üzere; ilerlemenin artmasıyla giriş ve çıkış yüzeylerinde deformasyon faktörü artmıştır. 

Bunun yanında çıkış yüzeylerinde girişe göre daha fazla hasar oluştuğu görülmektedir. 90° uç açılı matkap 

ucunda 60° ve 75° uç açılarına göre giriş-çıkış yüzeylerinde hem katkısız malzemede hem de nanokil katkılı 

malzemede deformasyon faktörleri minimumdur. Tüm grafikler için uç açısının azalması (90°-75°-60°) 

deformasyon faktörünü arttırmıştır. Ayrıca, düşük ilerleme oranında (0,05 mm/dev) nanokil katkısının etkisi ön 

plana çıkmakta olup katkısız malzemeye göre giriş-çıkış yüzeylerinde daha düşük hasarların meydana geldiği 

anlaşılmaktadır. Buradan nanokilin tabakalar arası ve fiber-matris bağlantılarını kuvvetlendirdiği yorumu 

yapılabilir. 50 m/dk ve 67 m/dk çıkış yüzeylerinde bu durumun ilerlemenin artmasına rağmen devam ettiği de 

görülmektedir. Bu durum, malzeme üzerinde uygulanan kritik bir itme kuvvetinden sonra nanokilin etkisi 

sonucunda daha büyük gevrek kırılmaları, kopmaları doğurmakta ve deformasyonun daha da artması şeklinde de 

sonuçlanabilmektedir (50 m/dk, 0.2 mm/dev). 

Kademeli matkap ucu ile yapılan deneylerde en düşük deformasyon faktörü 50 m/dk kesme hızı, 0,05 mm/dev 

ilerlemede 90° uç açılı matkap ucunda nanokompozit malzemenin giriş-çıkış yüzeylerinde meydana gelmiştir. 

Şamdan tip matkap ucunun deformasyon faktörüne malzemenin giriş-çıkış yüzeylerindeki etkisi Şekil 6 ‘da 

gösterildiği gibidir. Farklı uç açılı Şamdan tip matkap ucunda, deformasyon faktörü malzemeler arasında 

farklılık göstermektedir. Katkısız malzemede sırasıyla 0° uç açısından -10° uç açısı arasında deformasyon 

faktörü artmaktadır. Nanokompozit malzemede ise 0° den -5° uç açısına kadar Fd artarken -5° uç açısı ve -10° uç 

açısı arasında Fd azalmaktadır. Şamdan tip matkap ucu katkısız malzemede çıkış yüzeylerinde nanokompozit 

malzemeye göre fazla hasarlar oluşturduğu görülmektedir. Bu durum nanokil katkısının etkisini göz önüne 

sermektedir. Bu etki hemen hemen giriş yüzeyleri içinde söylenebilir. Kademeli matkap ucunda olduğu gibi çıkış 

yüzeylerinde oluşan deformasyonun daha fazla olduğu görülmektedir. Burada en düşük deformasyon faktörü, 

nanokompozit malzeme giriş-çıkış yüzeyinde 50 m/dk kesme hızı, 0.05 ilerleme, 0° uç açılı matkap ucunda 

görülmüştür. 
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Şekil 6. Şamdan tip matkap ucunun giriş-çıkış yüzeylerine etkisi 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, kompozit malzemelerin delinebilirlik özellikleri üç farklı uç açılarına sahip Şamdan tip matkap ve 

Kademeli matkap uçları, 50-67-90 m/dk kesme hızları, 0.05-0.1-0.2 mm/dev ilerlemeler kullanılarak 

incelenmiştir. Bu parametrelerin itme kuvvetine ve deformasyon faktörüne etkileri araştırılmıştır. 

 0° uç açılı Şamdan tip matkap ucu ve 90° uç açılı kademeli matkap ucu ile delmede her iki malzeme 

için düşük itme kuvvetleri meydana gelmiştir. 

 Şamdan tip matkap ucunun malzemeler üzerine uyguladığı itme kuvvetleri kademeli matkap ucuna göre 

daha yüksek çıkmıştır. 

 Nanokil katkısı, nanokompozit malzeme içerisindeki katmanlar arasındaki ve fiber polimer arasındaki 

bağlantıları kuvvetlendirmesi sonucu itme kuvvetlerinde artış tespit edilmiştir. 

 En düşük itme kuvveti 90° uç açılı Kademeli matkap ucunda, 50 m/dk kesme hızı ve 0,05 mm/dev 

ilerlemede NK-Epoksi/KF nanokompozit malzemede meydana gelmiştir. 

 İlerlemenin artması giriş ve çıkış yüzeylerinde oluşan deformasyonu arttırmıştır. Çıkış yüzeylerinde 

giriş yüzeylerine nazaran daha fazla deformasyon gerçekleşmiştir. 

 Nanokil katkılı nanokompozit malzemede düşük ilerleme oranında ve düşük kesme hızında etkili delme 

sonuçları verdiği görülmüştür. 

 Şamdan tip matkap ucunda nanokatkılı malzemede çıkış yüzeylerinde yüksek deformasyon faktörü, 

hem nano katkısı hem de farklı uç açısı ile kontrol altına alınmıştır. 

 Kademeli ve Şamdan tip matkap ucu matkap uçları kıyaslandığında, en düşük deformasyon faktörü en 

düşük itme kuvvetinin de oluştuğu Kademeli matkap ucunda meydana gelmiştir. 
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Anahtar kelimeler: Cam, Waterjet, Delik hassasiyeti, Yüzey pürüzlülüğü 

INVESTIGATION OF HOLES GEOMETRY AND SURFACE 

ROUGNESS DURING PROCESS OF DRILLING FLAT GLASS 

Abstract 

 

Keywords: Glass, Water-Jet, Holes quality, Surface roughness 

1. GİRİŞ  

 

Günümüzde cam, astronomi, mikro elektrik, uçak ve iletişim endüstrisinde çokça kullanılmaktadır [1]. camın 

işlenmesi yaygın olarak yapılmaktadır. kullanılan camların çoğu düzdür. Düz cam özellikle mobilya ve mutfak 

dekorasyonunda da tercih edilmektedir [2]. Cam üretiminde delme, kesme ve taşlama gibi talaş kaldırma 

işlemleri uygulanmaktadır. bu işlemlerin çoğu delme işlemidir. Aşındırıcı malzeme kullanılarak yapılan ilk 

biçimledirme ve şekil verme işlemlerinde kullanılan kesme yöntemleri sonucunda camın işlem gören yüzeyinde 

artık gerilmeler oluşmaktadır [3]. Dolayısıyla,  delme işlemi sonucu oluşan delik geometrisi ve yüzey kalitesi 

önem arz etmektedir. Birçok araştırmacı, kesme parametreleri ile takım performansını arttırma ile ilgili 

çalışmalar yürütmüştür [4-5]. Bir çalışmada ise sic takımlarla diğer taşlama takımları karşılaştırılmıştır [6]. 

araştırmacılar, çeşitli matris malzemeye sahip farklı taşlama takımlarını incelemişlerdir [7-9]. Mikro taşlama 

yöntemi de kullanılan ve araştırılan yöntemler arasında olup, son yıllarda birçok çalışmada konu edilmiştir [10-

14]. Tüm bu araştırmalar bize cam endüstrisinin gelişen teknolojiyle hızlı bir şekilde geliştiğini ve çok sayıda 

çalışmanın yapıldığını göstermektedir. Özellikle cam kullanımının mutfak eşyalarında artış göstermesi ve akıllı 

Bu çalışmada, beyaz eşya endüstrisinde kullanılan düz camın yüksek basınçlı su (water-jet) ile delinmesinde 

delik hassasiyeti ve yüzey pürüzlülüğü incelenmiştir. Farklı kesme hızlarında ve farklı kum taneciği boyutları 

kullanılarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Deneyler on iki farklı kesme hızlarında ve üç farklı abrasif malzeme 

kullanılarak yapılmıştır. Abrasif malzeme kullanım miktarı sabit tutulmuştur. Tek-Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) ve Tukey test yöntemleri verilerin analizinde kullanılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü ve delinen delikteki 

koniklik ölçülerek optimum kesme hızı ve kum tanecik boyutu belirlenmiştir.   

In this study, holes quality and surface roughness of flat glass used in home application during the process of 

drilling (water-jet) was investigated. All experiments were conducted by choosing different cutting speeds and 

various size of sand particle of abrasive materials. The experiments were performed with twelve different cutting 

speeds and three different size of sand particle of abrasive materials. Use of abrasive materials is kept constant in 

the experiments. The data were analyzed using One-Way analysis of Variance (ANOVA) and Tukey test. 

Optimum cutting speed and particle size of abrasive materials were determined by measuring the surface 

roughness and holes taper. 

Cam bir amorf katıdır, iç yapısı incelendiğinde, diğer katılardaki atomların düzgün kristal dizilişinin camın 

yapısında farklı olduğu gözlemlenmiştir. Camdaki atomun dizilişi sıvılardaki dizilişte olduğu gibi rastgeledir. 

Camın oluşumu camın soğutulma hızına bağlıdır ve atomlar arası ya da atom grupları arasındaki karışık bağ 

yapılarına ihtiyaç duymaktadır.  
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telefonların ekranlarında cam kullanımı cam sektörünü hızlı bir şekilde geliştirmekte ve kaliteli düşük maliyetli 

üretimin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte yapılan çalışmaların endüstride uygulanması önem 

taşımaktadır. 

  

 

2. MATERYAL VE METOD 

 

 

Şekil 1. Water-jet yöntemiyle cam kesim işlemi 

Düz camın işlenmesinden sonra direk olarak tüketicilerin kullanıma sunulması belli bir hassasiyet ve yüzey 

kalitesi gerektirmektedir. Bu çalışmada, beklenilen yüzey pürüzlülüğü ve delik hassasiyeti için optimum kesme 

hızı ve abrasif malzeme partikül çapı değerleri bulunmuştur. Farklı kesme hızlarında deneyler gerçekleştirilip 

optimum kesme hızı belirlenmiştir. Delme işlemleri yüksek basınçlı su (water-jet) ile yapılmıştır. Kullanılan 

kum tanecik boyutlarının kesilen cam yüzey pürüzlülüğüne olan etkisi araştırılmış ve optimum kum tanecik 

boyutu bulunmuştur. Endüstriyel uygulamada da kullanılabilen değerlerin bulunması çalışmanın 

farklılıklarındandır.  Cam işleme maliyeti ve üretim hızı optimum değerlerde tutulmuştur. 

Endüstriyel sanayide, hava araçlarında, otomobil sektöründe ve genel mühendislik yapılarında, vb. gibi birçok 

alanda kullanılan cam, işlenmesi sırasında hem maliyet hem de işlem süresi belli sınırlar içerisinde olmalıdır. 
 

Yapılan çalışmada birbirinden bağımsız olarak hazırlanan cam numuleri kullanılmıştır. Camların kalınlığı 5,85 

mm’dir. Üretilen camların kesme işlemleri CT Kesme (Cutting Technologies&Machinery) firması tarafından 

özel imal edilen water-jet kesme cihazında yapılmıştır. 

 

Deneylerde kullanılan water-jet cihazı Şekil 1’de görülmektedir. Kesme işlemi sırasında uygulanan kesme hızı, 

500 mm/dak ile 1600 mm/dak arasında seçilmiştir. Kesme işlemi sırasında water-jet nozulu ile parça arasındaki 

mesafe 55 mm olarak sabit tutulmuştur. Ayrıca, kesme sıvısı içerisine gönderilen abrasif madde (kum) miktarı 

350 gr/dk’dır. Üç farklı büyüklükte abrasif malzeme kullanılmıştır. Bunlar sırasıyla, 80, 120 ve 200 meshlik tane 

büyüklüğüne sahiptirler.  

Kesme işleminde kullanılan cam 500x500 mm ölçülerinde olup her bir kenar kesim işleminde farklı tanecik 

boyutunda abrasif malzeme kullanılmıştır. Dolayısıyla, aynı malzeme üzerinde yapılan kesme işlemiyle tüm 

kenarların yüzey pürüzlülüğü ölçülmüş ve karşılaştırılmıştır. Bu işlem neticesinde cam malzemenin kesilen 

yüzeyinde en az altı farklı noktadan yüzey pürüzlülüğü değerleri alınmıştır. Ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) 

ölçümleri Marsurf M300 cihazıyla yapılmıştır (Şekil.2). Elde edilen yüzey kaliteleri daha sonrasında kesme hızı 

parametresi belirlemede kullanılmıştır. 
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Şekil 2. Yüzey pürüzlülüğü ölçümü 

 

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE BULGULAR 

 

 
(a)                                                                              (b) 

Şekil 3. Kesilen yüzeylerin termal analiz sonucu görüntüleri  

 

 

  

Cam malzemenin kesme performansı testleri, 500 mm/dak ile 1600 mm/dak arasında on iki farklı kesme hızıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu kesme işleminde ise 1200x800 mm’lik dikdörtgen cam levha içerisine 12 adet 20 mm 

çapa sahip delik delinmiştir. Kesme hızları değişkenlik göstermesine karşın, water-jet nozulu ile parça arasındaki 

mesafe 55 mm olarak sabit tutulmuştur. Ayrıca nozul çapı ve cam kalınlığı 5,85 mm sabit alınmıştır. 

Gerçekleştirilen deneyler sonucunda cam için 3 farklı tane boyutuna sahip abrasif malzeme kullanılarak 6 farklı 

ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri alınıp bunların ortalaması bulunmuştur.  Tablo 1’de deneylerin sonunda elde 

edilen ortalama yüzey pürüzlülüğü sonuçları verilmiştir.  



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

335 

 
 

 

Tablo 1. Farklı abrasif malzemeleri kullanarak kesme işlemi sonucunda bulunan yüzey pürüzlülük (Ra) değerleri 

Ölçüm Sayısı 

Kullanılan Kesici Abrasif Malzeme 

80 Mesh 120 Mesh 200Mesh 

1 7,094 μm 6,489 μm 7,149 μm 

2 10,280 μm 6,719 μm 4,766 μm 

3 17,520 μm 7,141 μm 5,462 μm 

4 7,330 μm 6,761 μm 5,316 μm 

5 19,660 μm 5,844 μm 5,494 μm 

6 13,410 μm 8,222 μm 5,520 μm 

Ortalama Değer 12,549 μm 6,862 μm 5,617 μm 

 

Tablo 2. Abrasif malzeme tanecik boyutu için ANOVA sonuçları 

Kaynak DoF Adj SS Adj MS F-Değeri P-Değeri 

Faktör 2 163,9 12,55 8,50 0,003 

Hata 15 144,5 81,925   

Toplam 17 308,4       

Tablo 3. Abrasif malzeme için Tukey çoklu karşılaştırma sonuçları 

Faktör Tekrar 

Sayısı 

Değerler 

Ortalaması 

Gruplama  

80 Mesh 6 12,55 A  

120 Mesh 6 6,863      B  

200 Mesh 6 5,618      B   

 

 

Optimum abrasif malzeme tanecik boyutu seçimi için kullanılan malzemelerin birbiri ile olan ilişkileri analiz 

edilmiştir. Bu analiz için One-Way ANOVA yöntemi kullanılmıştır. Tablo 2’de ANOVA sonuçları 

verilmektedir. ANOVA sonucuna göre, %95 güven aralığında yapılan testte p-değeri (p-value) 0,003 

bulunmuştur. Elde edilen p-değeri<0,05 olduğundan dolayı; abrasif malzeme tane büyüklüğünün yüzey 

pürüzlülüğüne etkisi her bir tane boyutu için birbirinden farklıdır.  

 

DoF: Serbestlik Derecesi; SS: Kareler Toplamı; MS: Karelerin Topamının Ortalaması 

 

Yapılan ANOVA analizinden sonra kesme sıvısı içerisine karıştırılan aşındırıcı abrasif malzemenin optimum 

tane büyüklüğünü belirlemek için Tukey çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Tablo 3’de Tukey çoklu 

karşılaştırma testi verilerine göre; 80 mesh tane büyüklüğüne sahip abrasif malzemenin diğer gruplara göre 

yüzey pürüzlülüğüne etkisi istatiksel anlam bakımından farklılık göstermekte iken, 120 ve 200 mesh tane 

büyüklüğüne sahip abrasif malzemelerin kullanımı arasında yüzey pürüzlülüğüne etkileri açısından anlamlı bir 

farklılık olmadığı görülmektedir. 
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Tablo 4. Farklı kesme hızlarında gerçekleşen delik açma sonucunda alt ve üst çap farkı 

Kesme 

Hızı 

(mm/dak) 

I.Cam II.Cam III.Cam 
IV. 

Cam 

V. 

Cam 

VI. 

Cam 
Ortalama 

500 
0,22 

mm 

0,22 

mm 

0,21 

mm 

0,22 

mm 

0,23 

mm 

0,23 

mm 
0,221 mm 

600 
0,26 

mm 

0,27 

mm 

0,26 

mm 

0,27 

mm 

0,25 

mm 

0,25 

mm 
0,26 mm 

700 
0,29 

mm 

0,29 

mm 

0,30 

mm 

0,29 

mm 

0,30 

mm 

0,29 

mm 
0,293 mm 

800 
0,35 

mm 

0,34 

mm 

0,34 

mm 

0,33 

mm 

0,33 

mm 

0,34 

mm 
0,338 mm 

900 
0,39 

mm 

0,40 

mm 

0,39 

mm 

0,40 

mm 

0,41 

mm 

0,41 

mm 
0,40 mm 

1000 
0,48 

mm 

0,47 

mm 

0,49 

mm 

0,48 

mm 

0,47 

mm 

0,47 

mm 
0,476 mm 

1100 
0,52 

mm 

0,53 

mm 

0,52 

mm 

0,51 

mm 

0,51 

mm 

0,53 

mm 
0,52 mm 

1200 
0,57 

mm 

0,57 

mm 

0,57 

mm 

0,57 

mm 

0,58 

mm 

0,58 

mm 
0,573 mm 

1300 
0,66 

mm 

0,65 

mm 

0,65 

mm 

0,65 

mm 

0,67 

mm 

0,66 

mm 
0,656 mm 

1400 
0,73 

mm 

0,73 

mm 

0,74 

mm 

0,73 

mm 

0,72 

mm 

0,72 

mm 
0,728 mm 

1500 
0,77 

mm 

0,79 

mm 

0,78 

mm 

0,78 

mm 

0,77 

mm 

0,78 

mm 
0,778 mm 

1600 
0,89 

mm 

0,88 

mm 

0,87 

mm 

0,87 

mm 

0,88 

mm 

0,87 

mm 
0,876 mm 

Yüzey pürüzlülüğü üzerine yapılan One-way ANOVA ve Tukey çoklu karşılaştırma analizleri sonucunda 120 ve 

200 mesh numarasına sahip abrasif malzemeler arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık çıkmamasından 

dolayı ve işlem maliyeti açısından 120 mesh tane büyüklüğüne sahip abrasif malzemenin kesme işlemlerinde 

kullanılmasına karar verilmiştir. Bu istatistiksel sonuç ışığında camın yüzey pürüzlülük değeri en çok 7 μm 

olacaktır. Bu değer endüstriyel uygulamalar için uygundur.  

 

İdeal kesme hızını belirlemek için kullanılan yanıt değişkenimiz, delinen deliğin üst ve alt çapı arasındaki farktır. 

Bu fark bize delme işleminin hassasiyetini vermektedir. 12 farklı kesme hızı için koniklik değerleri bulunmuştur. 

6 farklı ölçüm yapılıp ortalama değer alınıp elde edilen ortalama  koniklik değerleri  Tablo 4’de verilmiştir. 

Koniklik değerleri 0,21 ile 0,89 mm arasında değişmektedir. Farklı kesme hızlarında yapılan bu deneyler 

sonucunda, kesme hızlarının delik konikliği üzerine etkileri istatiksel olarak araştırılmıştır. Kabul edilebilir 

koniklik değeri 0,6 mm olarak seçildiğinde uygun olan kesme hızı değeri 1200 mm/dak bulunmuştur. Kesme 

hızı arttığında koniklik değerinde artış gözlenmektedir.  
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Farklı kesme hızlarında yapılan bu deneyler sonucunda, kesme hızlarının delik konikliği üzerine etkileri 

istatiksel olarak araştırılmıştır. istatistiksel bir yöntem olan varyans analizi ile kesme hızlarının delik konikliği 

üzerine olan etkileri incelenmiştir. 12 farklı kesme hızı 6’şar tekrardan oluşmak üzere 72 deney 

gerçekleştirimiştir. Herbir deneyden sonra delik konikliği ölçülmüştür. bu farklılıkların tesadüf olarak mı yoksa 

farklı kesme hızlarından etkilenmesi sonucunda mı oluştuğunu belirlemek için one-way anova analiz yöntemi 

kullanılmıştır. Elde edilen istatiksel değerler tablo 5’de gösterilmişitr. anova tablosuna göre p-değeri 0,001 

bulumuştur. p-değeri 0,05’den küçük olduğundan kesme hızlarının delik konikliği değişimi üzerine belirgin bir 

anlamlık derecesi oluşturmadığı görülmüştür. 

 

Tablo 5. Kesme hızları için ANOVA sonuçları 

Kaynak DoF Adj SS Adj MS F-Değeri P-Değeri 

Faktör 11 3,08999 0,280909 4681,81 0,001 

Hata 60 0,00360 0,000060   

Toplam 71 3,09359       

DoF: Serbestlik Derecesi; SS: Kareler Toplamı; MS: Karelerin Topamının Ortalaması 

Tablo 6. Kesme hızları için Tukey çoklu karşılaştırma sonuçları 

Faktör Tekrar 

Sayısı 

Değerler 

Ortalaması 

Gruplama 

500 mm/dak 6 0,22167 A 

600 mm/dak 6 0,26000    B 

700 mm/dak 

800 mm/dak 

900 mm/dak 

1000 mm/dak 

1100 mm/dak 

1200 mm/dak 

1300 mm/dak 

1400 mm/dak 

1500 mm/dak 

1600 mm/dak 

6 

6 

6 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

0,29333 

0,33833 

0,40000 

0,47667 

0,52000 

0,57333 

0,65667 

0,72833 

0,77833 

0,87667 

     C 

        D 

          E 

             F 

               G 

                 H 

                    I 

                     J 

                       K 

                         L   

  

    

 

 

Kesme hızlarının delik konikliğine olan etkisini gruplandırmak için Tukey çoklu karşılaştırma yöntemi 

kullanılmıştır (Tablo 6). Buna göre her bir kesme hızının delik konikliğine olan etkisi birbirinden bağımsızdır. 

Kabul edilebilir koniklik değeri 0,6 mm olarak seçildiğinde uygun olan kesme hızı değeri 1200 mm/dak 

bulunmuştur. Kesme hızı arttığında koniklik değerinde artış gözlenmektedir. 
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4. SONUÇLAR 

 Water-jet uygulamasında kullanılan abrasif malzeme boyutu yüzey pürüzlülüğünü etkilemektedir. Mesh 

miktarı arttıkça yüzey pürüzlülük değerleri azalmaktadır. 

 Kesme hızı arttıkça delik için koniklik değeri artmaktadır.  

 Belirlenen yüzey pürüzlülüğü için optimum mesh değeri belirlenmiştir. Optimum mesh değeri 120 

olarak seçilmiştir. 120 ve 200 mesh numarasına sahip abrasif malzemeler arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir farklılık çıkmamasından dolayı ve işlem maliyeti açısından 120 mesh tane büyüklüğüne 

sahip abrasif malzeme kesme işlemlerinde kullanılmıştır. Bu istatistiksel sonuçlar One-way ANOVA ve 

Tukey çoklu karşılaştırma analizleri yapılarak belirlenmiştir.  

 Belirlenen mesh değeri ile farklı hızlarda yapılan deneyler sonucunda uygun delik koniklik değeri için 

optimum kesme hızı 1200 mm/dak olarak bulunmuştur. 

 Tukey çoklu karşılaştırma yöntemi ile delme işleminde kullanılan kesme hızlarının delik konikliğine 

olan etkisini belirlenmiştir. Bu analize göre her bir kesme hızının delik konikliğine olan etkisi 

birbirinden bağımsızdır. 
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Beyaz eşya sektöründe kullanılan düz camların işlenmesi ve rodajlanmasında bazı güçlükler yaşanmaktadır. Bu 

deneysel çalışmada, beyaz eşya endüstri için kullanılan düz camların water-jet yöntemi ile işlenmiştir. İlk önce 

abrasif malzeme tanecik boyutu belirlenmiş ve kenar yüzeylerin yüzey pürüzlülüğü değerleri ölçülmüştür. 

Buradan elde edilen sonuçlar daha sonrasında kesme hızı parametresi belirlemede kullanılmıştır. Delme işlemi 

cam endüstrisinde çok kullanıldığından dolayı bu işlemin optimizasyonu çok büyük önem taşımaktadır. Bu 

çalışmada düz cam delinmesi ve rodajlanmasında kullanılan farklı boyuttaki kum parçacıkları ve farklı kesme 

hızlarında işlemler yapılmış ve yüzey pürüzlülük ve koniklik değerleri incelenerek optimum değerler 

bulunmuştur. Deneysel çalışmalar sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.  

http://link.springer.com/journal/170
http://link.springer.com/journal/170
http://link.springer.com/journal/170/67/1/page/1


7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

339 

 
 

KARBON FİBER TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN 

YÜKSEK İLERLEME HIZI İLE KURU VE KRİYOJENİK 

KOŞULLARDA FREZELENMESİ 

Sezer MORKAVUK*
a
, Uğur KÖKLÜ

b
, Mehmet BAĞCI

c
 

a
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 

Karaman/TÜRKİYE, sezermorkavuk@kmu.edu.tr 
b
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 

Karaman/TÜRKİYE, ugurkoklu@kmu.edu.tr 
c
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Konya/TÜRKİYE, 

mehmetbagci@selcuk.edu.tr 

Özet 

 

Anahtar kelimeler: Karbon fiber takviyeli kompozit, Kriyojenik soğutucu, Frezeleme 

MILLING OF CARBON FIBER REINFORCED COMPOSITE 
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CONDITIONS 

Abstract 
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1.GİRİŞ  

 
Karbon fiber takviyeli plastiklerin (cfrp) kullanımı mükemmel özellikleri sayesinde her geçen gün artmaktadır. 

özellikle havacılık ve otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılan bu malzemeler sayesinde daha mukavemetli 

ve daha hafif yapılar üretilebilmiş ve böylece daha az yakıt tüketen çevre dostu uçak ve otomobillerin üretimi 

mümkün olmuştur [1]. Kürlenen kompozit yapının istenen şekil, tolerans ve yüzey kalitesine ulaşması için delme 

ve frezeleme gibi konvansiyonel talaşlı üretim metotları sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak kompozitlerin 

heterojen yapısı nedeniyle bu malzemelerin talaşlı işlenmesiyle deleminasyon gibi çeşitli problemlere yol 

açmaktadır [2, 3].Konvansiyonel talaşlı imalat (tornalama, frezeleme, delik delme) yöntemlerinde soğutucu 

olarak kesme sıvısı yaygın olarak kullanılmaktadır. ancak kesme sıvısı su ve toprağı kirleterek ekolojik 

problemlere yol açtığı gibi tezgahı kullanan operatörün sağlığı için de bir tehdit oluşturmaktadır. Bunlara ek 

olarak konvansiyonel kesme sıvılarının ısı transfer kapasitesi bazı durumlarda yeterli gelmemektedir. Tüm bu 

Kompozit malzemelere son şekillerinin verilmesiyle nihai ürüne dönüştürülmeleri sürecinde talaşlı imalat 

prosesleri yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Kriyojenik soğutucu kullanarak metallerin işlenmesi yönünde 

literatürde pek çok çalışma olmasına rağmen, polimerik kompozit malzemelerin talaşlı işlenmesi yönünde yeterli 

çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma da karbon fiber takviyeli kompozit malzemelerin frezelenebilme performansı 

araştırılması için yüksek ilerleme hızlarında ve farklı talaş derinlikleri kullanarak kuru ve kriyojenik soğutucu 

kullanarak deneyler yapılmış ve bu parametrelerin frezeleme kuvveti, hasar faktörü ve yüzey pürüzlülüğüne 

etkisi belirlenmiştir. Kriyojenik soğutucu kullanımı frezeleme kuvvetlerini artırmasına rağmen hasar faktörü ve 

yüzey kalitesini iyileştirdiği için kuru talaşlı imalat yöntemine göre tercih edilebilir üstünlüğü olduğu 

söylenebilir.  

Machining processes are widely used in period of production of parts made of composite materials. There is a lot 

of paper about using cryogenic coolant in metal machining, however, there is no sufficient study about polymer 

composites machining by using cryogenic coolant in the literature. In this paper, carbon fiber reinforced 

composite material was milled by using high feed rates and different cutting depth parameters as well as 

different cutting conditions (dry and cryogenic) in order to investigate milling performance of carbon fiber 

reinforced composite material and the effects of cutting parameters on milling forces, delamination factor and 

surface roughness. Although cryogenic coolant increases the cutting forces, it improves delamination factor and 

surface quality. As a consequence cryogenic machining can be preferred instead of dry machining since 

cryogenic machining provides some enhancement.   
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olumsuzluklar talaşlı imalatta alternatif soğutucuları kullanma ihtiyacını doğurmuştur. Bu soğutuculardan biri de 

sıvı azot (ln2)’ dir. LN2 doğaya hiçbir zarar vermediği gibi bol miktarda doğada bulunur atmosferin yaklaşık 

4/5’i azot gazından oluşmaktadır. literatürdeki çalışmalar incelendiğinde LN2’nin çevre dostu bir soğutucu 

olmasının yanı sıra işleme performansını kayda değer bir biçimde artırdığı görülmektedir [4-7]. 

 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

 

 

Şekil 1. Deneylerde kullanılan kesici takım 

Kriyojenik soğutucu kullanarak metallerin işlenmesi yönünde literatürde pek çok çalışma [8-13] olmasına 

rağmen, polimerik kompozit malzemelerin talaşlı işlenmesi yönünde yeterli çalışma yapılmamıştır. Xia ve 

ark.[6] CFRP’nin delinmesinde kriyojenik soğutmanın işleme kalitesine etkisini araştırmışlardır. Yapılan 

çalışmada LN2 kesici takım içerisindeki deliklerden doğrudan kesme bölgesine püskürtülmüştür. Kriyojenik 

koşullarda işlemenin itme kuvvetini ve delaminasyonu artırdığı görülürken işlenen yüzeyin kalitesi ve takım 

aşınması yönünden daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir. Morkavuk ve ark. [14] kriyojenik koşulların 

CFRP’nin frezelenmesinde işleme performansına olan etkisini araştırmışlardır. Bu çalışmada fener mili hızı ve 

talaş derinliği sabit tutularak farklı ilerleme hızları ve işleme koşulları deney parametreleri olarak belirlenmiştir. 

Kriyojenik koşullarda işleme yapılırken farklı bir yaklaşım ile iş parçası LN2’ye tamamen daldırılmış ve LN2 

içerisinde işlenmiştir. Kriyojenik koşullar ile kuru koşullar kıyaslandığında işleme kuvvetleri ve tork değerleri 

kriyojenik koşullarda daha yüksektir ancak deleminasyon ve yüzey pürüzlülüğü açısından kriyojenik işleme daha 

iyi sonuçlar vermiştir. 

 

Barnes ve ark. [15] kuru işleme, konvansiyonel soğutma sıvısı kullanılarak işleme ve kriyojenik soğutma ile 

işleme şartlarında CFRP’nin delinebilme performansını incelemişlerdir. Bu çalışmada LN2 kesici takımın 

soğutulmasında kullanılmış doğrudan kesme bölgesine püskürtülmemiştir. Deney sonuçlarına göre en yüksek 

işleme kuvveti ve takım aşınması konvansiyonel kesme sıvısı kullanılarak yapılan deneylerde oluşurken ikinci 

sırayı kriyojenik işleme almıştır. Delaminasyon ve işleme kalitesi açısından sonuçlar incelendiğinde ise LN2 ve 

konvansiyonel kesme sıvısı kullanılarak yapılan deneylerden daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca LN2 

kullanılarak yapılan deneylerde işlenen yüzeylerde oluşan hasarın diğer koşullara göre daha az olduğu 

gözlemlenmiştir. Wang ve ark. [16] Kevlar 49 aramid fiber takviyeli plastiklerin kriyojenik koşullarda 

frezelenebilme performansını araştırmışlardır. Yapılan çalışmada LN2 doğrudan kesme bölgesine 

püskürtülmüştür. Deneylerde ilerleme hızı sabit tutulmuş, fener mili hızı, kesme derinliği ve nozul sıcaklığı giriş 

parametreleri olarak seçilmiştir. Sonuçlara göre aynı işleme hızlarında işleme kuvveti kuru koşullarda daha 

yüksektir. Ayrıca kriyojenik koşullarda kuru koşullara göre daha iyi yüzey kalitesi elde edilmiştir. Buna ek 

olarak sıcaklık düştükçe kırılganlık artarak talaş kaldırma kolaylaşmış ve işleme kalitesi artmıştır. 

 

Bu çalışmada CFRP malzeme hem kuru kesme şartlarında hem de sıvı azot a daldırarak yüksek ilerleme 

hızlarında ve farklı talaş derinliklerinde frezeleme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Kriyojenik soğutucu (LN2) 

yöntemi frezeleme kuvvetlerini artırmış,  ancak delaminasyon hasarı ve yüzey kalitesini ise iyileştirmiştir. 

Ayrıca yüksek ilerleme hızlarında frezeleme deneyleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Deneylerde kullanılan 5 mm kalınlığındaki CFRP plaka, 0/90° fiber oryantasyonuna sahip 200 g/m2 düz dokuma 

kumaş kullanılarak üretilmiştir. Reçine olarak yeterli miktarda momentive L160, sertleştirici olarak yeterli 

miktarda momentive H160 kullanılmıştır. VARTM yöntemiyle reçine emdirildikten sonra kompozit yapı 1 saat 

70 °C’de ve ardından 2 saat 110°C’de kürlenmiştir. Tüm deneyler Quaser MV154 C üç eksenli dik işlem 

merkezinde yapılmıştır. Kesici takım olarak Şekil 1’ de gösterilen 8 mm çapında ISCAR EPND takım 

kullanılmıştır. Takım aşınmasının deney sonuçlarını etkilememesi için her bir deneyde yeni bir kesici takım 

kullanılmıştır. 

Kriyojenik koşullarda frezeleme deneyleri yapabilmek için bir fikstür dizayn edilip üretilmiştir. Fikstür ile ilgili 

detaylı bilgi daha önceki çalışmada mevcuttur [14]. Deneysel düzenk Şekil 2’de gösterilmiştir. 



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

341 

 
 

 

Şekil 2. Deney düzeneği 

 

 

 

Şekil 3. İşlenen kanalların delaminasyon görüntülerinin alınması 

max
d

W
F

W
                  (1) 

Deneylerde 3 farklı talaş derinliği (2, 3 ve 4 mm), 3 farklı yüksek ilerleme hızı (500, 750 ve 1000 mm/dak.) 

kesme parametreleri olarak seçilmiştir. Aynı kesme parametreleri ile deneyler hem kuru hem kriyojenik 

koşullarda gerçekleştirilmiştir. Frezeleme anında oluşan X, Y ve Z yönünde oluşan kuvvetleri Kistler 9257 B 

type dinamometre ile 2000 Hertz örnekleme oranında ölçülmüştür. Deneylerden sonra Olympus SZX7 Stereo 

Trinoküler mikroskop aracılığı ile 1.25X büyütme yapılarak işlenen kanalların delaminasyon görüntüleri 

alınmıştır. Trinoküler mikroskop ile delaminasyon ölçümü Şekil 3’de gösterilmiştir. 

CFRP malzemenin frezelenmesi sonucunda kanallarda oluşan delaminasyon faktörü denklem 1’e göre 

hesaplanmıştır.  

Burada Wmax oluşan maksimum hasarlı genişliği ifade ederken W ise kanalın nominal genişliğini ifade 

etmektedir. Elde edilen görüntülerden deleminasyon faktörünün ölçümü Şekil 4’te gösterilmiştir. 

Fener mili 

Fikstür 

Vakum 

CFRP 
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Şekil 4. Delaminasyon ölçümü 

 

 

Şekil 5. Yüzey pürüzlülüğü ölçümü 

 

İşlenen her bir kanal için üç farklı bölgeden (giriş, orta ve çıkış) ölçüm alınarak ortalamalar alınmasıyla 

deleminasyon faktörleri hesaplanmıştır. Deneyler sonrasında kanalların her biri için yüzey pürüzlülüğü değerleri 

20X objektife sahip Zygo ZEGAGE optik yüzey profilometresi, ZeMaps ve MetroPro yazılımları yardımıyla 

ölçülmüştür. Ölçümler tıpkı delaminasyon ölçümünde olduğu gibi üç farklı bölgeden yapılmış ve aritmetik 

ortalamalar alınmıştır. Profilometre cihazında yüzey pürüzlülüğü ölçümü Şekil 5’te gösterilmiştir. 

CFRP 

ZeMaps Yazılımı 
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

CFRP kompozit malzemelerin talaşlı imalat yöntemleriyle işlenmesi sürecinde karşılaşılan en önemli 

sorunlardan biri işlenmiş yüzeyde oluşan delaminasyon hasarıdır. CFRP kompozit malzemelerin işlenmesinde 

hasarın oluşumunda rol oynayan faktörlerin tespit edilmesi ve kontrol edilmesi son derece önemlidir. Kuru ve 

kriyojenik şartlar altında kompozit malzemenin farklı ilerleme hızları ile işlenmesiyle oluşan delaminasyon 

faktörü araştırılmıştır (Şekil 7). Şekil 7’de görüldüğü üzere, hem ilerleme hızları hem de soğutucu kullanım 

durumu oluşan hasar faktörünü etkilemektedir. İlerleme miktarının artması hasar faktörünün artasına sebep 

olduğu Şekil 7’den net bir şekilde görülmektedir. Ayrıca kriyojenik şartlar altında yapılan frezeleme 

operasyonunda kuru kesme şartlarına nazaran daha az delaminasyon hasarı oluştuğu şekilden açık bir şekilde 

görülmektedir. Kriyojenik soğutucu kullanımı delaminasyonu azalttığı için tercih edilebilir bir uygulamadır. 

CFRP kompozit malzemelerin talaşlı üretim yöntemleriyle işlenmesi aşamasında kesme bölgesinde yaklaşık 400 

°C sıcaklık oluştuğu, reçine matrisin camsı geçiş sıcaklığının ise yaklaşık 200 °C civarında olduğu literatürde 

belirtilmektedir. Yüksek sıcaklıklar altında reçine matrisi yumuşamaya ve hatta erimeye başladığından fiberler 

matristen kolayca ayrılırlar [18]. Sonuç olarak, enine ve interlaminar yönde mukavemet zayıflar ve böylece kuru 

kesmede kriyojenik kesmeden daha fazla delaminasyon oluşur.  
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Şekil 6. İlerleme miktarı değişimi ile kuru ve kriyojenik şartların frezeleme kuvvetine etkisi 

 

Bu çalışma da kuru ve kriyojenik şartlar ile farklı kesme parametrelerinin frezeleme kuvvetlerine, delaminasyon 

hasarına ve işlenen yüzey kalitesine etkisi bilimsel araştırma yöntemlerden bir tanesi olan deneysel olarak 

araştırılmıştır. Frezeleme kuvvetleri X, Y ve Z yönünde ölçülüp, daha sonra bu kuvvetlerin bileşkesi alınarak 

hesaplanmıştır. Kuru ve kriyojenik şartlar ile CFRP kompozit lavhanın farklı ilerleme hızlarının frezeleme 

kuvvetlerine etkisi Şekil 6 da gösterilmiştir. 5500 dev/dak. sabit devir sayısında, 3 mm talaş derinliğinde ve üç 

farklı ilerleme (500, 750 ve 1000 mm/dak.) hızlarında frezeleme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Şekil 6’dan da 

görüldüğü üzere ilerleme hızlarındaki artış frezeleme kuvvetlerinin artmasına neden olmuştur. Güncel literatür 

incelendiğinde bu çalışmada seçilen ilerleme hızları kadar yüksek ilerleme hızları ile ilgili çalışmaların çok az 

olduğu görülecektir. Yüksek ilerleme hızlarında frezeleme deneyleri başarılı bir şekilde gerçekleştirlmiş olup 

makul düzeyde sonuçlar elde edilmiştir. Kuru kesmeye nazaran kriyojenik sogutucu kullanarak yapılan 

deneylerde daha fazla frezeleme kuvvetleri oluşmuştur. Buna benzer durum litaratürde vardır. Bu durum şu 

şekilde izah edilmektedir: çeşitli malzemeler düşük sıcaklıklarda yüksek sıcaklıklara oranla deformasyona karşı 

daha fazla mukavemet gösterir. Daha önceki çalışmalarda, kriyojenik koşullar altında CFRP malzemenin 

sıcaklığı düştüğü için çekme mukavemeti, sertlik ve Young modülünün arttığı rapor edilmiştir. İşleme 

kuvvetlerindeki artışın sebebinin ise bu mekanik özelliklerin değişimi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca kuru 

ortamda oluşan işleme kuvvetlerinin kriyojenik ortamda oluşan işleme kuvvetlerine göre daha düşük olmasının 

sebebi ise matrisin (epoksi reçine) kesme sırasında oluşan sıcaklıktan dolayı yumuşamasıdır. [6,17]. 

Devir sayısı: 5500 dev/dak. 
Talaş derinliği: 3 mm 
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İşlenen yüzeylerin yüzey pürüzlülüğü ZygoZEGAGE optik profilometre ile ölçülmüştür. Elde edilen nümerik 

değerlerden elde edilen grafik Şekil 7’de  gösterilmiştir. Kuru şartlar ile yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar 

çok stabil değil ve dalgalılıklar mevcuttur. Kriyojenik şartlar ile yapılan deneylerden ise elde edilen sonuçlar son 

derece anlamlı ve tutarlıdır. Ayrıca kriyojenik şartlarda kuru kesme deneylerinden elde edilen de daha iyi yüzey 

elde edilmiştir. Özetle yüzey pürüzlülüğü için de kriyojenik soğutma yönteminin tercih edilebilir bir yöntem 

olduğu ve yüzey kalitesine olumu katkılar sağladığı söylenebilir. CFRP’nin termal iletkenliği metallerden çok 

daha düşüktür. Ayrıca, kesme bölgesinde oluşan sıcaklık işlenen yüzey kalitesini doğrudan etkilemekte ve kesme 

mekanizmasını da değiştirmektedir. Fiberler yüksek sıcaklık altında ayrılma ve aşırı eğilme eğilimi içindedirler 

ve sonunda kesme düzleminin altında eğilme kırılmasına maruz kalmaktadırlar. Ancak düşük sıcaklıklar altında, 

fiberler kesme düzlemi yakınında sıkıştırılarak kopmasıyla işlenmiş yüzey kalitesini kolaylıkla iyileştirir [18].  

 

500 750 1000

1.00

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

500 750 1000

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

 

 

D
e

la
m

in
a

s
y
o

n
 F

a
k
to

r 
(F

D
)

ilerleme miktar  (mm/dak)

 Kuru  Kriyojenik

 

 

Y
ü

z
e

y
 P

ü
rü

z
lü

lü
g

ü
 (

µ
m

)

 
Şekil 7. İlerleme miktarı değişimi ile kuru ve kriyojenik şartların hasar faktörü ve yüzey pürüzlülüğüne etkisi 

Kuru ve kriyojenik şartlar ile kompozit malzemenin sabit 3000 dev/dak fener mili hızında ve 500 mm/dak 

ilerleme hızında ve üç farklı talaş derinliği (2, 3 ve 4 mm) ile işlenmesiyle oluşan frezeleme kuvvetleri, hasar 

faktörü ve yüzey pürüzlülüğü grafikleri Şekil 8’de verilmiştir. Talaş derinliğinin artmasıyla frezeleme kuvveti, 

delaminasyon hasarı ve yüzey pürüzlülüğü artmaktadır. Soğutucu kullanımı açısından sonuçlar 

değerlendirildiğinde ise kriyojenik soğutucu kullanılması delaminasyon hasarını azaltmış, yüzeyi iyileştirmiş 

ancak frezeleme kuvvetlerini ise artırmıştır. Kriyojenik ortamda işleme daha önce de bahsedildiği gibi termal 

hasarları elimine ettiği gibi ayrıca kesici takımın aşınmasını engelleyerek sertliğini korumasını sağlamaktadır. 

Böylece yüzey pürüzlülüğü düşürülerek daha kaliteli yüzeyler elde edilebilmektedir [6]. Ayrıca sıcaklık düştükçe 

malzemelerin kırılganlıklarının arttığı bilinmektedir. Malzeme özelliğindeki bu değişim talaş kaldırmayı 

kolaylaştırmakta ve böylece kriyojenik ortamda daha pürüzsüz yüzeyler elde edilebilmektedir [19]. 

Devir sayısı: 5500 dev/dak. 
 Talaş derinliği: 3 mm 

Devir sayısı: 5500 dev/dak 
 Talaş derinliği: 3 mm 
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Şekil 8. Kuru ve kriyojenik şartlar ile talaş derinliği değişiminin hasar faktörüne, yüzey pürüzlülüğüne ve 

frezeleme kuvvetine etkisi 

4. SONUÇ 
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Özet 

Bu çalışmada, CFRP kompozitlerin farklı geometriye sahip WC matkaplar ile minimum miktarda yağlama 

(MQL) yöntemi ve kuru kesme şartlarında (sabit ve değişken ilerleme) yapılan delme işlemleri sırasında oluşan 

itme kuvveti (Fz) ve delaminasyon faktörü (Fd) üzerinde delme parametrelerinin etkileri incelenmiştir. İşleme 

deneyleri, farklı kesici takım uç açısı (120°, 130° ve 140°) ve kesme parametrelerinin (kesme hızı, ilerleme 

miktarı) üçer seviyesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. MQL ve delik çıkışında ilerlemenin %50 düşürülmesiyle 

yapılan delme işlemlerinde elde edilen değerlerin, sabit ilerlemede elde edilen verilere göre sırasıyla;  Fz için 

%14 ve %18, Fd için %8 ve %4 daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Delme parametrelerinin Fz ve Fd üzerindeki 

etkileri %95 güven düzeyinde gerçekleştirilen varyans analizi ile belirlenmiş olup, ilerleme miktarının en etkin 

parametre olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: CFRP, Delik delme, MQL, Değişken ilerleme, ANOVA 

INVESTIGATION OF EFFECT ON THRUST FORCE AND 

DELAMINATION OF CUTTING CONDITIONS IN DRILLING OF 

CFRP COMPOSITES 

Abstract 

In this study, the effects of drilling parameters on thrust force (Fz) and delimination factor (Fd) during drilling of 

CFRP composites with WC drills having different geometry via minimum quantity lubricant (MQL) method in 

dry cutting conditions (constant and variable feed rate). Drilling experiments were performed with three different 

levels of point angle (120°, 130° and 140°) and cutting parameters (cutting speed, feed rate). It was determined 

that the values obtained in drilling processes with MQL by decreasing %50 of feed rate are lower than that of 

processes with constant feed rate by %14 and %18 for Fz, %8 and %4 for Fd, respectively. The effects of drilling 

parameters on Fz and Fd were determined with ANOVA which is performed in %95 confidence level. The most 

important parameter was determined as feed rate. 

Keywords: CFRP, Drilling, MQL, Variable feed rate, ANOVA 

1. GİRİŞ 

Havacılık/uzay, otomotiv, deniz ve spor endüstrisinde yapısal parçaların yanı sıra [1], tıp sektöründe implant ve 

protez uzuvları, elektronik sektöründe devre kartlarının imalatında kompozit malzemelere olan talep giderek 

artmaktadır [2]. Taşıdığı karakteristik özellikleri ile diğer malzemelere göre birçok avantajları bulunan CFRP ve 

GFRP kompozit malzemeler uzun ömürleri, hafiflikleri, yüksek kimyasal ve mekanik dayanımları gibi pek çok 

üstün özelliklerinden dolayı tercih edilirler ve mükemmel mekanik özellikleri ile nitelendirilirler [3]. FRP 

malzemeler, fiberin, epoksi matrisi içerisindeki konumuna göre değişken mekanik özellikler sergilemektedirler. 

Fiber takviyeli polimerler (FRP) malzemeler bünyesinde, fiber takviyeler ve polimer matrisler bulundurmaktadır 
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[4]. Fiberin epoksi matrisi içerisindeki konumuna göre mekanik özelliklerinde değişkenlik gösterirler [5]. FRP 

kompozit malzemeler, mükemmel montaj performansı sağlamak için çoğunlukla nihai şekillerine yakın 

geometrilerde üretilmelerine rağmen, montaj sırasındaki kalite ve boyutsal gereksinimlerin karşılanması için 

frezeleme, delme vb. gibi talaşlı imalat işlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır [6]. Örneğin, Boeing 787 uçağının 

yapısal ağırlığının %50’den fazlası kompozit malzeme olup, uçağın yapısal bileşenlerinin imalatında ortalama 

55.000 delik delme operasyonu yapılmaktadır[7,8]. Bu nedenle, delik delme işlemi CFRP kompozit malzeme 

üzerinde uygulanan en yaygın işleme operasyonlarından biridir [9]. 

Kompozit malzemelerin işlenebilirliğini, heterojen karakteristik, anizotropik yapı ve yumuşak matris ile sert 

aşındırıcı fiberlerin birlikteliği olumsuz olarak etkilemekte olup [10], geleneksel metal kesme işlemine göre daha 

zor bir kesme sürecinin oluşumuna neden olmaktadır [4]. Bu nedenle, CFRP kompozit malzemelerin işlenmesi 

gündeme geldiğinde, kesici takım (takım malzemesi, kaplama tipi ve takım geometrisi) ve kesme 

parametrelerinin (ilerleme miktarı ve kesme hızı) seçimi için daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir [9,11]. 

Ayrıca, delik giriş ve çıkışında oluşan katman ayrışması olarak tanımlanan delaminasyon, kompozitlerin 

delinmesinde en sık karşılaşılan problemdir [12]. 

Merino-Perez ve ark. ısı dağılımı üzerinde kesme hızı ve malzeme özelliklerinin etkisini inceledikleri çalışma 

sonucunda SEM ile yaptıkları analizlerde, yüksek kesme hızlarında şiddetli matris kırılmaları ile delik giriş ve 

çıkışlarında parçalanmanın daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. İşleme zamanı içerisinde oluşan sıcaklığın 

matris malzemesinin ayrışma sıcaklığının altında kalmasını sağlayacak kesme hızlarının kullanılmasını 

önermişlerdir [13]. Mohan ve ark., GFRP kompozitlerin delinmesinde kesme hızı ve malzeme kalınlığının giriş 

delaminasyonunu, ilerleme miktarı ve malzeme kalınlığının çıkış delaminasyonunu etkileyen en önemli 

parametreler olduğunu deneysel ve analitik olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında tespit etmişlerdir [14]. Diğer 

yandan, artan kesme hızı ve ilerleme miktarının delaminasyon faktöründe (Fd) artışa sebep olduğu ve benzer 

şekilde büyük uç açısına sahip karbür matkap kullanıldığında Fd değerinde artış olduğunu vurgulanmaktadır 

[15]. SenthilKumar ve ark., genetik algoritma kullanarak optimum kesme parametrelerini belirledikleri 

çalışmalarında büyük uç açısına sahip matkap kullanıldığında daha az takım aşınması ve daha iyi talaş tahliyesi 

olduğuna vurgu yapmışlardır [16]. El-Sonbaty ve ark., kesme hızının artmasıyla tork değerlerinin arttığını, ancak 

kesme hızının itme kuvveti (Fz) üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir [17]. İşbilir ve 

Ghassemieh, ilerleme miktarının artması ile ortalama yüzey pürüzlüğü (Ra) değerinde artış, kesme hızının 

artması ile azalma olduğunu belirtmişlerdir [18]. Fiber yönlerine göre farklı işlenebilirlik karakteristiği 

sergileyen CFRP kompozitlerin delinmesinde, delik yüzeylerinde olası muhtemel reçine kaybı, fiberlerin 

yerinden çıkması, matris bozulması gibi çeşitli yüzey hatalarının oluşabileceği ve bunların düzensiz bir yüzey 

formunun oluşmasına sebep olduğu vurgulanmaktadır [19]. 

Literatür incelendiğinde, CRFP malzemelerin nem alma özelliğinin kayma kırılma tokluğunu olumsuz etkilemesi 

nedeniyle genellikle kuru kesme şartlarında işlendiğinden bahsedilmektedir. Ancak, minimum miktarda yağlama 

(MQL) ile işleme yöntemi parametreleri (hava akış hızı, yağ akış hızı, nozulun kesme bölgesine uzaklığı) 

optimize edilirse, takım aşınması ve parça geometrisinin doğruluğu açısından alternatif bir kesme süreci olduğu 

vurgulanmıştır. MQL uygulanması sonucunda; kesici takımların yan yüzeyinde oluşan aşınma miktarı, soğutma 

ve kuru kesme şartlarına göre %22, basınçlı hava uygulamasına göre %30 oranında azaldığı tespit edilmiştir 

[20]. Bu çalışmada, CFRP kompozit malzemenin kuru (sabit ve değişken ilerleme) ve MQL yöntemi kullanılarak 

yapılan delme işlemlerinde, kesme parametrelerinin (kesme hızı, ilerleme ve matkap uç açısı) işleme çıktıları (Fz 

ve Fd) üzerindeki etkileri deneysel ve istatistiksel olarak incelenmiştir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Deney numunesi olarak kullanılan karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) kompozitlerin üretiminde; 0° ve 90° 

yönünde örgü oluşturan twill dokuma tipindeki 245 gr/m
2
 2x2-3K yapıda karbon fiber ile Huntsman XU3508 

reçine barındıran prepreglerin uygun fiber açılarında (0° ve 45°) cam bir yüzeye simetrik olarak serilmişlerdir. 

10 mm’lik CFRP plakalar için 40 kat takviye malzemesi kullanılmış olup, plaka etrafı vakum ekipmanları ile 

torbalanarak vakuma alınmıştır. Vakum ile sıkıştırılmış CFRP kompozitler, fırına yerleştirilmiş ve 120°C’de 4 

saat bekletilerek üretim işlemi tamamlanmıştır.  

Delme deneyleri, kuru işleme şartlarında farklı kesici takım uç açısı ve kesme parametrelerinin (kesme hızı, 

ilerleme miktarı) üçer seviyesi kullanılarak CNC dik işleme (Johnford VMC–550) tezgahında 

gerçekleştirilmiştir. Delme işlemlerinde, 5 mm çapında, 30° helis açısı ve 2 kesici ağızlı bir geometriye sahip 

Karcan marka tungsten karbür (WC) matkaplar kullanılmıştır. Taguchi yöntemine göre yapılan deney 

tasarımında ilerleme miktarı (f), kesme hızı (V) ve matkap uç açısı (P) olmak üzere üç faktör seçilmiştir. Bu 

faktörlerin seviyeleri kesici takım firması ve literatürdeki CFRP kompozitlerin delinmesi ile ilgili çalışmalar 
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dikkate alınarak tespit edilmiştir. Deneyler, zaman ve maliyetleri düşürmek amacıyla Taguchi deney tasarım 

yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, yukarıda belirtilen faktör ve seviyeleri doğrultusunda L9 

dikey dizini kullanılarak yapılan deney tasarımı Tablo 1’de verilmiştir.   

Tablo 1. Faktörler ve L9 deney tasarımı 

Deney 

No 

İlerleme miktarı 

f (mm/dev) 

Kesme hızı 

V (m/dak) 

Uç açısı 

 P (°) 

1 0,05 60 120 

2 0,05 100 130 

3 0,05 140 140 

4 0,1 60 130 

5 0,1 100 140 

6 0,1 140 120 

7 0,15 60 140 

8 0,15 100 120 

9 0,15 140 130 

 

Delme işlemleri üç defa tekrar edilmiş olup, delme çıktılarının (Fz ve Fd) aritmetik ortalamaları alınarak 

değerlendirmeler yapılmıştır. Deneysel sonuçlar ışığında, faktörlerin Fz ve Fd üzerindeki etkileri %95 güven 

düzeyinde gerçekleştirilen varyans analizi (ANOVA) kullanılarak değerlendirilmiştir. Deneylerde, CNC freze 

tezgahının en yüksek devir sayısının yetersiz olmasından dolayı uygun devir sayılarını elde edebilmek için hız 

kafası kullanılmıştır. Delme işleminde oluşan itme kuvveti (Fz) değerleri, Kistler 9272 tipi dinamometre, Kistler 

Type 5070 amplifier ve Dynoware yazılımından oluşan sistem kullanılarak ölçülmüştür. MQL yöntemi ile delme 

işlemlerinde SKF UFB20-Basic soğutma sistemi kullanılmıştır. MQL uygulamasında, Lubrioil cinsi yağ 16,25 

ml/dak debi uygulanarak delme işlemleri yapılmıştır. Deney düzeneğinin şematik gösterimi (a) ve matkap ucu 

geometrisi (b) Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Deney düzeneği ve matkap ucu 

Polimer esaslı fiber takviyeli kompozit malzemelerin delinmesinde oluşan ve katman ayrışması olarak 

bilinen delaminasyon (Fd), delaminasyon bölgesinde oluşan maksimum çapın (Dmax) matkap çapına 

(D0) oranı olup, Eş. (1) ile hesaplanmaktadır [21]. Delme parametrelerine göre değişen delaminasyon 

faktörü değerlerinin belirlenmesi için tüm deliklerin dijital kamera ile fotoğrafları alınmış ve Şekil 

2’de gösterildiği gibi ölçümler yapılmıştır. 

 

𝐅𝐝 =
𝐃𝐦𝐚𝐱

𝐃𝟎
          (1)  

 

Şekil 2. Delaminasyon faktörünün ölçümü 

Özellikle fiber takviyeli polimer (FRP) malzeme kullanan sektörlerin ihtiyaç duyduğu yüksek güvenlik 

sebebiyle, yapının yük taşıma kapasitesinde önemli kayba neden olan delik giriş ve çıkışlarında oluşan 

delaminasyon eğilimlerini minimize etmek son derece önemlidir. Genellikle delaminasyonun çıkış tarafında 

daha şiddetli olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, kuru delme işlemlerinin ikinci bölümü, delik çıkışında oluşan 

delaminasyonun azaltılması amacıyla delik çıkışına 1 mm mesafede ilerleme miktarı %50 oranında azaltılarak 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). Böylece, CFRP’nin delinmesinde, sabit ve değişken ilerleme (kuru delme) ile sabit 

ilerleme (MQL uygulaması) olmak üzere üç farklı delme şartı kullanılmıştır.  
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Şekil 3. CFRP’nin delinmesinde oluşan delaminasyonun şematik gösterimi 

 

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE ANALİZİ 

Farklı kesme parametreleri kullanılarak yapılan CFRP’nin delinmesinde ölçülen itme kuvveti (Fz) ve 

delaminasyon (Fd) gibi işlenebilirlik faktörlerindeki değişimler grafiklerde verilmiştir (Şekil 4 ve Şekil 5). Bu 

grafiklerde, üç farklı matkap uç açısı, kesme hızı ve ilerleme miktarında sabit ilerleme (Sf), MQL ve delik 

çıkışına 1mm mesafede ilerlemenin %50 düşürülmesi sonucundan oluşan ilerleme (Df) olmak üzere üç farklı 

kesme şartına bağlı olarak işleme çıktılarının değişimi gösterilmektedir.  

 

3.1. İlerleme Kuvvetinin (Fz) Analizi 

Genel olarak, sabit ilerleme, değişken ilerleme ve MQL ile delme işlemi sonucunda itme kuvvetlerinde benzer 

eğilim meydana gelmiştir. İlerleme miktarı ve kesme hızının artmasıyla Fz değerlerinde bir artış olduğu Şekil 

4’te görülmektedir. Bu sonuçlar literatür ile benzerlik göstermektedir [1,15]. İlerleme değerinin 0,05 mm/dev 

olduğu deneylerde, kesme hızı ve matkap uç açısının artmasıyla Fz değerlerinde artışın olduğu görülmektedir 

(Şekil 4). Diğer ilerleme değerlerinde ise itme kuvvetinin değişimi benzer eğilimde olup, artan kesme hızı ile 

birlikte düşük uç açılarında Fz değerlerinde azalma olmuştur. Bu sonucun nedeni, büyük uç açısına sahip 

matkapla delme sırasında kesme hızının en yüksek değerde olmasına atfedilebilir (Tablo 1). Şekil 4 

incelendiğinde, kesme hızının Fz üzerindeki etkisinin ilerleme miktarı kadar olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, 

literatürde bahsedildiği [17] gibi kesme hızının Fz üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahip olduğunu 

göstermektedir. 

0,1 mm/dev ilerlemede ise kesme hızının artmasıyla Fz değerlerinde azalma meydana gelmiştir. En küçük Fz 

değeri, çıkış anında değişken ilerleme ile yapılan delme deneyinde (0,05 mm/dev ilerleme, 60 m/dak kesme hızı 

ve 120° uç açısı), 38 N olarak elde edilmiştir. Fz değerindeki bu azalma, doğal olarak f değerindeki azalmaya 

bağlı oluşan talaş kesit alanındaki azalmaya atfedilebilir. Ayrıca, aynı kesme parametreler ile MQL yöntemi ile 

yapılan deney sonucunda itme kuvveti 40,2 N olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlar, FRP kompozit malzemelerin 

delinmesinde, çıkış anında uygulanan değişken ilerleme ve MQL uygulamasının kesme kuvvetinin ve dolaylı 

olarak delaminasyonun azaltılması için olumlu katkı sağladığını göstermektedir.  
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Şekil 4. Farklı delme şartlarına göre itme kuvvetinin değişimi 

ANOVA, deney tasarımında bulunan tüm işleme parametrelerin etkilerini belirlemek için kullanılan istatistiksel 

bir yöntemdir.  Fz değerleri üzerinde sabit ve değişken ilerleme (kuru delme) ile sabit ilerleme (MQL 

uygulaması) olmak üzere üç farklı delme şartında kesme hızı, ilerleme ve kesici takım uç açısının etkilerini 

belirlemek için %95 güven düzeyinde ANOVA kullanılmıştır (Tablo 2-4). Burada, her bir değişkenin serbestlik 

derecesi (DF), kareler toplamı (SS), kareler ortalaması (MS), F değerleri ve yüzde katkı oranları (PCR) 

görülmektedir. ANOVA tablosunda verilen PCR değerleri, faktörlerin Fz üzerindeki etki seviyelerini 

göstermektedir.  

 

Tablo 2. Fz için ANOVA sonuçları (Sabit ilerleme) 

Faktör DF SS MS F değeri PCR 

f 2 1313,63 656,814 178,27 94,42 

V 2 28,08 14,041 3,81 2,02 

P 2 42,18 21,088 5,72 3,03 

Hata 2 7,37 3,684  0,53 

Toplam 8 1391,26     100 

*R
2
=99,2 
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Tablo 3. Fz için ANOVA sonuçları (Değişken ilerleme) 

Faktör DF SS MS F değeri %PCR 

f 2 1421,56 710,778 492,08 93,88 

V 2 66,89 33,444 23,15 4,42 

P 2 22,89 11,44 7,92 1,51 

Hata 2 2,89 1,444   0,19 

Toplam 8 1514,22     100 

*R
2
=97,9 

 

Tablo 4. Fz için ANOVA sonuçları (MQL) 

Faktör DF SS MS F değeri %PCR 

f 2 1870,22 935,108 68,47 94,35 

V 2 8,78 4,391 0,32 0,45 

P 2 75,88 37,941 2,78 3,82 

Hata 2 27,32 13,658   1,38 

Toplam 8 1982,2     100 

*R
2
=94,5 

 

ANOVA tabloları incelendiğinde, farklı delme şartları altında CFRP’nin delinmesinde oluşan Fz değeri üzerinde 

en önemli parametre, Tablo 2 için %94,42 PCR, Tablo 3 için %93,88 PCR ve Tablo 4 için %94,35 PCR ile 

ilerleme miktarıdır. Faktörlerin etki düzeyleri incelendiğinde, kesme hızı (V) ve matkap uç açısı (P) faktörlerinin 

yüzde katkıları sırasıyla, sabit ilerleme uygulaması için %2,02 ve %3,03, değişken ilerleme miktarı 

uygulanmasında %4,42 ve %1,51,  MQL yöntemi için %0,45 ve %3,82 olarak bulunmuştur. ANOVA 

tablolarında verilen belirtme katsayıları (R
2
) incelendiğinde, istatistiksel analiz sonuçlarının deneysel çalışmadan 

elde edilen sonuçları doğrular nitelikte olduğu görülmektedir. 

3.2. Delaminasyon Faktörünün (Fd) Analizi 

Plastik esaslı karbon fiber takviyeli kompozit malzemelerin delinmesinde karşılaşılan en büyük problem olan 

delaminasyonun, bu malzemelerin montajında tolerans kayıplarına ve yapısal bütünlüğüne zarar verdiği 

bilinmektedir. Delaminasyon hem delik delik girişinde hem de delik çıkışında olmakla birlikte delik çıkışında 

daha fazla meydana gelmekte olup, esas nedeni delme şartlarına göre değişebilen delme kuvvetidir [4]. Bu 

bağlamda, delme kuvvetlerinin özellikle delik çıkışında azaltılması ihtiyacı doğmaktadır. Bu çalışmada, sabit 

ilerleme ve yarıya düşürülmüş ilerleme miktarı ile delinmesi sonucunda oluşan Fd değerlerinin matkap ve delme 

parametrelerine göre değişimi Şekil 5’deki grafiklerde gösterilmiştir.  
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Şekil 5’deki Fd değerleri incelendiğinde, delaminasyon faktörünün ilerleme miktarı ve kesme hızının artışıyla 

birlikte arttığı göze çarpmaktadır. Aynı zamanda, delik çıkışına 1 mm mesafede yarıya düşürülen ilerleme 

miktarı ve MQL yöntemi kullanılarak elde edilen Fd değerlerinde kayda değer bir azalma görülmektedir (Şekil 

6). 

 

Şekil 5. Farklı delme şartlarına göre delaminasyon faktörünün değişimi 

 

En düşük Fd değeri, MQL yöntemiyle gerçekleştirilen deneylerde en düşük ilerleme miktarında (0.05 mm/dev) 

1,04 olarak elde edilmiştir. Bu deney parametrelerinde MQL yöntemi ve çıkış anında uygulanan değişken 

ilerleme ile yapılan delme işlemlerinde sabit ilerlemede meydana gelen delaminasyon değeri ile 

karşılaştırıldığında sırasıyla %10 ve %4 azalma görüşmüştür.   

MQL yöntemi ve delik çıkışında ilerleme miktarının %50 azaltılması ile delaminasyon faktörünün minimuma 

düşürülmesinin mümkün olduğu görülmektedir. Buradan, CFRP malzeme kullanılan sektörlerin montajlı 

parçalardaki yüksek dayanım, kalite ve boyutsal gereksinimlerinin giderilmesi için düşük pürüzlülük ve uygun 

geometrik toleranslarda delik delinmesi ihtiyacına [8,9] önemli ölçüde katkı sağladığı ve delik çıkışında ilerleme 

miktarını azaltarak değişken ilerleme kullanmanın etkili bir yöntem olduğunu söylemek mümkündür. Şekil 6’da, 

üç yöntem uygulanarak CFRP’nin delinmesinde oluşan delaminasyon görüntüleri verilmiştir. 

 

 

Şekil 6. İşleme şartlarında göre delaminasyonun değişimi; a) Sf, b) Df, c) MQL 
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Tablo 5. Fd için ANOVA sonuçları (Sabit ilerleme) 

Faktör DF SS MS F değeri %PCR 

f 2 0,006956 0,00348 24,08 47,14 

V 2 0,006022 0,00301 20,85 40,81 

P 2 0,001489 0,00074 5,15 10,09 

Hata 2 0,000289 0,00014   1,96 

Toplam 8 0,014756     100 

*R
2
=92,2 

 

Tablo 6. Fd için ANOVA sonuçları (Değişken ilerleme) 

Faktör DF SS MS F değeri %PCR 

f 2 0,007489 0,00374 12,04 54,44 

V 2 0,004822 0,00241 7,75 35,05 

P 2 0,000822 0,00041 1,32 5,97 

Hata 2 0,000622 0,00031   4,52 

Toplam 8 0,013756     100 

*R
2
=81,9 

 

Tablo 7. Fd için ANOVA sonuçları (MQL) 

Faktör DF SS MS F değeri %PCR 

f 2 0,006067 0,00303 13 63,19 

V 2 0,0006 0,0003 1,29 6,25 

P 2 0,00247 0,00123 5,29 25,72 

Hata 2 0,000467 0,00023   4,86 

Toplam 8 0,0096     100 

*R
2
=80,6 
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CFRP’nin delinmesinde oluşan Fd değeri üzerinde en önemli parametre; sabit ilerleme, değişken ilerleme ve 

MQL uygulaması için sırasıyla %47,14 PCR, %54,44 PCR ve %63,19 PCR ile ilerleme miktarıdır (Tablo 5-7). 

Diğer yandan, kesme hızı (V) ve matkap uç açısı (P) faktörlerinin yüzde katkıları sırasıyla, sabit ilerleme 

uygulaması için %40,81 ve %10,09, değişken ilerleme miktarı uygulanmasında %35,05 ve %5,97,  MQL 

yöntemi için %6,25 ve %25,72 olarak bulunmuştur. 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, sabit ilerleme, değişken ilerleme ve MQL yöntemi uygulanarak CFRP kompozitlerin 

delinmesinde matkap uç açısı, kesme hızı ve ilerleme miktarının işlenebilirlik çıktıları (Fz ve Fd) üzerindeki 

etkileri deneysel ve istatistiksel olarak analiz edilmiştir.  

 

1. Fz için ölçülen en küçük değer, 60 m/min kesme hızı ve 0,025 mm/rev ilerleme miktarında 120° uç 

açısına sahip kesici takım ile 38 N olarak ölçülmüştür. Ayrıca, en düşük delaminasyon faktörü ise MQL 

yöntemiyle gerçekleştirilen 140 m/min kesme hızı ve 0,5 mm/rev ilerleme miktarında 140° uç açısına 

sahip kesici takım 1,04 olarak elde edilmiştir. 

2. MQL ve delik çıkışında ilerlemenin %50 düşürülmesiyle yapılan delme işlemlerinde elde edilen 

değerlerin, sabit ilerlemede elde edilen verilere göre sırasıyla ortalama;  Fz için %14 ve %18, Fd için 

%8 ve %4 daha düşük olduğu tespit edilmiştir.  

3. ANOVA sonuçlarına göre, işlenebilirlik çıktıları (Fz ve Fd) üzerinde en fazla öneme sahip parametre 

ilerleme miktarı olup, f nin bu çıktılar üzerindeki etki düzeyleri sırasıyla %94,42 PCR ile sabit ilerleme 

uygulamasında ve %63,19 PCR ile MQL uygulamasında bulunmuştur. Diğer yandan, delaminasyon 

açısından ikincil derecede öneme sahip delme parametresinin kesme hızı olduğu tespit edilmiştir.  

4. CFRP kompozitlerin delinmesinde, MQL yönteminin ve çıkış anında ilerleme miktarının %50 

azaltılması ile delaminasyonun mimimize edilmesi için uygulanabilir bir yöntem olduğu saptanmıştır. 

Bu süreç, delme işlemi zamanı açısından bir dezavantaj olarak değerlendirilebilir. Ancak, özellikle Fd 

ve Fz ye bağlı delik kalitesi açısından her üç matkap için son derece olumlu sonuçlar verdiği göz 

önünde bulundurulduğunda, CFRP kompozitlerin MQL yöntemi ve değişken ilerleme kullanılarak 

delinmesi endüstriyel uygulamalarda verimli bir yöntem olarak önerilmektedir. 
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Özet 

Elyaf takviyeli polimer kompozit (ETPK) malzemeler, yüksek mukavemet ve sönümleme, hafiflik, düşük termal 

genleşme gibi mühendislik özelliklerinden dolayı uzay ve havacılık sanayisinde cıvatalı, perçinli ve pimli 

bağlantılarda yaygınlıkla kullanılmaktadır. Ancak, metallere göre daha karmaşık yapıya sahip oldukları için 

delme işlemi esnasında delik giriş ve çıkışında delaminasyon, matris fazında bozulma ve elyaf kopması gibi 

etkenler, bu malzemelerin sahip olduğu mühendislik özelliklerinin azalmasına sebep olmaktadır. Bu malzemeler, 

uzay ve havacılık sektöründe özellikle gövde-kanat bağlantıları için titanyum ve alüminyum gibi metaller ile 

birlikte istiflenerek delinmektedir. İstiflenmiş malzemelerin herbiri, farklı özelliklere sahip olduğundan, delme 

işlemi esnasında hassas işlenmiş yüzey kalitesi için optimum kesme şartlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu 

çalışmada, ETPK malzemelerin yekpare ve metaller ile istiflenmiş halde delinmesi ile ilgili literatürde yapılan 

çalışmalar araştırılarak elde edilen bulgular bir arada sunulmuştur.          

  

Anahtar kelimeler: ETPK/Metal istifleme, Delme, Delaminasyon, Delik yüzey kalitesi  

ASSESMENT OF DELAMINATION ON DRILLING OF FIBER 

REINFORCED POLYMER COMPOSITES AND METAL STACKS  

Abstract 

Fiber reinforced polymer composite (FRPs) materials are widely used for joining bolted, riveted and pinned in 

aerospace and aircraft industries due to their engineering properties such as high strength, high damping, low 

weight and low thermal expansion. However, the structure of FRPs is more complicated than metals, the factors 

during the drilling process such as hole entry and exit delamination, matrix phase distortion and fiber breakage 

lead to the reduction of the engineering properties of these materials. These materials is stacked with metals such 

as titanium and aluminum for drilling operation, especially on body-wing connections in the aerospace and 

aircraft industries. Each stacked materials is required to determine the optimum cutting conditions for precision 

surface quality due to its different characteristics during drilling. In this study, the results obtained from studies 

are presented together regarding to the drilling operation of stacked with metals and unibody FRPs in literature.  

 

Keywords: FRP/Metal stacks, Drilling, Delamination, Hole surface quality 

1.GİRİŞ 

Elyaf takviyeli polimer kompozitler (ETPK), çeşitli fonksiyonel ve yapısal amaçlı havacılık, biyomedikal, spor, 

ulaşım ve savunma uygulamalarında yüksek özgül mukavemet ve korozyona karşı dirençlerinin iyi olması gibi 

özelliklerden dolayı yoğunlukla kullanılmaktadır. Bu malzemelerin birbirleri arasında montajı, ağırlıklı olarak 

vidalama veya perçinleme gibi birleştirme yöntemleri ile yapılmaktadır. Delme işleminden sonra elde edilen 

delik yüzey kalitesi, bu malzemelerin hassas bir şekilde montaj yapılması bakımından önem taşımaktadır. 

Ancak, delme işlemi esnasında kompozit malzemenin delik giriş ve çıkış yüzeyinde delaminasyon (peel-up/pull 

out), delik çıkış yüzeyinde çatlak ilerlemesi, matris fazında termal hasar oluşumu gibi kusurlar meydana 

gelmektedir [1-2]. Bu kusurlar, delik yüzey kalitesi açısından önemli bir sorun teşkil etmekle birlikte, bu 

malzemelerin hassas bir şekilde montajının yapılabilmesi için minimize edilmesi gerekmektedir [3-6]. Delme 

işlemi esnasında, bu kusurların minimize edilebilmesi için ETPK’nın üst ve/veya alt bölümü metal malzeme ile 

desteklenmektedir. Bunun yanı sıra, mekanik sistemlerin performansının arttırılmasında, özellikle termo-

mekanik gerilmelere karşı direnç sağlanması için ETPK/metal (Titanyum, Alüminyum) istifleme yöntemi 

kullanılmaktadır. Günümüzde bu yöntem, yeni nesil Boeing 787 Dreamliner uçağının gövde-kanat 

bağlantılarında yoğunlukla kullanılmaktadır. Yüksek mukavemet/ağırlık oranı ve mükemmel korozyon direnci 

gibi metalürjik ve fiziksek özellik kombinasyonundan dolayı özellikle ETPK/Al, ETPK/Ti, ETPK/Ti/ETPK, 
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Ti/ETPK/Ti şeklinde istifleme yöntemleri kullanılmaktadır [7-9]. Özellikle yüksek dayanım/ağırlık oranı, 

korozyon direnci ve özgül mukavemet bakımından ETPK/Ti istifleme yöntemi ETPK/Al’e göre daha iyi 

performans sergilemektedir [10]. Modern havacılık sanayisinde kullanılan bu yöntemler, ticari amaçlı büyük 

uçakların imalatında üstün mukavemet özelliklerinin elde edilmesinde anahtar rol oynamaktadır [7]. Delme 

operasyonunda istifleme yönteminin diğer bir avantajı ise yüksek adetlerde delik sayısının olduğu parçalarda 

ilave işlem gerektirmemesinin yanı sıra kompozit malzemede oluşan delaminasyonu ve matris fazında 

bozulmayı minimize ederek imalatta verimliliğin arttırılmasına katkıda bulunmasıdır [11]. Bu malzemelerin 

sahip olduğu farklı yapısal özelliklere bağlı olarak delme işlemi esnasında, kesici takım ile istiflenmiş iş 

parçaları arasındaki etkileşimden kaynaklanan kesme kuvveti, tork, iş parçası yüzey kalitesinde değişkenlikler 

ortaya çıkabilmektedir. Bu durum, kesici takımın kesme performansını olumsuz etkilemektedir. Buna göre, 

kesici takım-iş parçası arasında oluşan bu etkileşimin kontrol edilebilmesi için kesme parametrelerinin iyi 

belirlenmesi gerekmektedir. Metal malzemelerin aksine, elyaf takviyeli kompozitler karmaşık bir yapıya 

sahiptirler. İmalat operasyonları esnasında, kesici takım malzemesi ve geometrisi ile kesme parametreleri, her iki 

malzeme türü için farklılık göstermektedir [12]. Kesme parametreleri, ETPK malzemenin, delik giriş ve 

çıkışında delaminasyon, matris fazında termal bozulma ve çatlak oluşumu üzerinde etkili olurken, izotropik 

yapıya sahip olan titanyum ve alüminyum gibi malzemelerin delinmesinde adhezyon aşınma mekanizmasına 

bağlı olarak ana kesme kenarında talaş yapışması (Built up edge-BUE) üzerinde etkili olmaktadır [13]. Bu 

durum, işlenmiş malzemelerin yüzey kalitesinin azalmasına ve kesici takım aşınmasına sebep olabilmektedir. 

Optimum kesme şartları belirlenerek bu olumsuz etkenler kontrol altına alınabilmektedir. Bu çalışmada, 

ETPK/titanyum veya alüminyum istiflenmiş malzemelerin delinebilirliği ile ilgili literatürde yapılan çalışmalar 

araştırılarak elde edilen bulgular bir arada sunulmuştur.            

 

2. ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLER   (ETPK) 

Elyaf takviyeli kompozitler, yüksek dayanım, korozyon direnci ve hafiflik gibi üstün mühendislik 

özelliklerinden dolayı birçok endüstriyel alanda yoğunlukla tercih edilmektedir. Uzay ve havacılık sanayisinde, 

yoğunlukla karbon ve cam elyaf takviyeli polimer kompozitler kullanılmaktadır [14]. Elyaf takviyeli 

kompozitlerin ana bileşenleri takviye (karbon, cam elyaf) ve polimer matris (termoplastik ve termoset reçine) 

fazından oluşmaktadır. Elyaf, malzemenin mekanik ve tribolojik özelliklerinin arttırılmasına katkıda bulunurken, 

matris fazı ise elyafların birbirine bağlanmasını sağlamaktadır. Bu malzemelerin mekanik özellikleri, matris 

boyunca dizilen elyaf oryantasyonuna bağlıdır. Malzemenin sahip olması istenen özelliklerine göre elyaf 

oryantasyonları, tek yönlü (Şekil 1.a), birbirine dik olacak şekilde örgülü (Şekil 1.b) ve farklı açılarda ve 

katmanlar halinde (Şekil 1.c) dizilerek belirlenmektedir [5]. 

        

 

Polimer matris

Enine yönlenme

Boyuna yönlenme

Elyaf 

 

 

 

Katman 

sayısı

Oryantasyon 

açısı

 

a) b) c) 

 

Şekil 1. Yaygın olarak kullanılan ETPK, a) Tek yönlü ETPK [5, 15], b) Örgülü ve katmanlı   

ETPK [5, 15] c) Farklı açılarda ve katmanlar halinde yönlendirilmiş ETPK [5, 16] 

ETPK malzemelerin delinmesi esnasında delik giriş ve çıkışında delaminasyon meydana gelmektedir. Giriş 

delaminasyonu, kesici takımın malzemenin üst yüzeyindeki tabakaya doğru ilerlemesiyle kesilmeye zorlanan 

elyaflar, matkap kanal boyunca çekme etkisi ile yukarıya doğru yönlenerek hasarın oluşmasına sebep olmaktadır 

(Şekil 2.a). Bu durum, kısmen düşük ilerleme değerleri kullanılarak minimize edilebilmektedir [17].  Çıkış 

delaminasyonu ise matkap ucunun delik iç yüzeyinden aşağıya doğru ilerlemesine bağlı olarak malzeme alt 

yüzeyinde bulunan kesilmemiş elyaflar, itme kuvvetinin etkisi dışarıya doğru yönlenmesi ile gerçekleşmektedir 

(Şekil 2.b) [18]. ETPK’lerin delinmesi esnasında, delik giriş ve çıkışında oluşan yüzey hasarına ait maksimum 

2.1. Elyaf Takviyeli Polimer Kompozitlerin Delinmesi 
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çap ölçüsünün, matkap çap ölçüsüne oranlanması ile Eş.(1)’e göre delaminasyon faktörü belirlenmektedir (Şekil 

2.c).  

        

 

 

Peel-up

 

 

ETPK Plaka

ArayüzPush-out

 

Delaminasyon bölgesi

Dmax

Ddrill

          

a) b) c) 

   

Şekil 2. Delaminasyon mekanizmaları, a) Giriş delaminasyonu (peel-up), b) Çıkış delaminasyonu (push-out) 

[19]. c) Delaminasyon faktörünün gösterimi [20] 

𝐹𝑑 =
𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙
                                                                                                                                                                                   (1)  

         

 
Eş.(1)’de Fd, delaminasyon faktörünü, Dmax maksimum hasar çapını, Ddrill ise matkap çapını ifade etmektedir 

(Şekil 2). 

 

Literatürde yapılan birçok çalışmanın, ETKP’lerin delinmesi esnasında kesme parametrelerinin yanı sıra kesici 

takım geometrisinin delaminasyon faktörü, ilerleme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri ile ilgili 

olduğu gözlenmiştir. Karnik ve ark. [21] 5 mm çapında farklı uç açılarına sahip karbür matkaplar ile örgülü 

karbol elyaf takviyeli polimer kompozit (KETPK) malzemenin farklı kesme hızları (53-630 m/dak), ilerleme 

oranlarında (1000-9000 mm/dak) delinmesinde minimum giriş delaminasyonu için yüksek kesme hızı, düşük 

ilerleme ve küçük matkap uç açısı kombinasyonunun kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Birçok araştırmacı 

ise ilerleme kuvveti ile delaminasyon oluşumunun yakından ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir [22, 23]. Tsao 

[24], KETPK malzemenin kademeli matkaplar ile delinmesinde ilerleme kuvvetinin azalması ile 

delaminasyonun azaldığını, Singh ve ark. [25] ilerleme oranı ve matkap uç açısının ilerleme kuvveti ve tork 

üzerinde önemli iki etken olduğunu, bunun da matkabın eksantrikliğini olumsuz etkileyerek delik yüzey 

kalitesini azalttığını belirtmişlerdir [26]. Zhang ve ark. [27] çok katmanlı ETPK’lerin delinmesinde delik 

çıkışında oluşan delaminasyon üzerinde, kritik ilerleme kuvvetinin etkisini ifade eden tahmini model 

geliştirmişlerdir. Khashaba ve ark. [28] cam elyaf takviyeli polimer kompozitin (CETPK) delinmesinde yüksek 

kesme hızlarında ilerleme kuvveti ve torkun azaldığını, Gaitonde ve ark. [29] KETPK’in delinmesinde, 

delaminasyonun minimize edilebilmesi için K20 karbür matkaplar ile düşük ilerleme, matkap uç açısı ve yüksek 

kesme hızı kombinasyonunun kullanılması gerektiğini, Durão ve ark. [30] KETPK malzemenin delinmesinde 

için farklı matkap geometrilerine sahip kesici takımlar kullanmışlardır (Şekil 3).  

  

     

a) b) c) d) e) 

 

Şekil 3. Matkaplar, a) 120° uç açılı, b) 85° uç açılı, c) Nokta uçlu (Brad), d) 30° uç açılı, e) Kademeli matkap 

[30] 

İlerleme kuvveti ve delaminasyonun minimize edilebilmesi için düşük ilerleme değerinin yanı sıra 30° ve 120° 

uç açılı ve kademeli matkaplar önemişlerdir (Şekil 4).   
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Şekil 4. İlerlemenin delaminasyon faktörü ve ilerleme kuvveti üzerindeki etkisi, a) İlerleme-ilerleme kuvveti 

ilişkisi, b) İlerleme-delaminasyon faktörü ilişkisi [30] 

Shyha ve ark. [31] KETPK malzemenin standart ve kademeli karbür matkaplar (24-30° helis ve 118-140° uç 

açılı) ile Taguchi L12 deney düzeneğine göre delinmesinde takım ömrü ve ilerleme kuvveti üzerinde matkap 

geometrisi ve ilerleme oranının etkili olduğunu, takım ömrü açısından, kaplamasız ve kademeli, 140° uç ve 30° 

helis açılı matkaplar ile 2900 (15 m/dak kesme hızı ve 0.2 mm/dev ilerleme), TiN kaplamalı, 140° uç ve 24° 

helis açılı standart matkap ile 700 adet delik (45 m/dak kesme hızı ve 0.1 mm/dev ilerleme) delinebilmiştir. Giriş 

ve çıkış delaminasyonu için benzer sonuçlar elde edildiği gözlenirken, helis açısının delaminasyon üzerinde 

önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.         

 

Elyaf kopması 

nedeniyle oluşan 

hasar
Elyaf hasarı

Elyaf kopması 

nedeniyle oluşan 

hasar

 

a) b) 

 

Şekil 5. Delik kenarında oluşan farklı problemler, a) Elyaf kopması nedeniyle oluşan hasar, b) Elyaf hasarı [31] 

Karnik ve ark. [21] farklı uç açılarına (85°-115°-130°) uç açılarına sahip karbür matkaplar ile KETPK 

malzemenin delinmesi sonucunda, delaminasyonun azaltılabilmesi için düşük ilerleme ve matkap uç açısı ile 

birlikte yüksek kesme hızı kombinasyonunu önermişlerdir. Elde edilen deneysel sonuçlar yapay sinir ağları ile 

tahmin edilmiş ve sonuçların etkinliği ortaya konulmuştur. Lazar ve Xirouchakis [32] KETPK ve CETPK 

malzemelerin delinmesinde, kesici takım geometrisinin (Şekil 6) kesme kenarında oluşan yük dağılımları 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu, T1 takımda, kesme kenarındaki yük dağılımları ani değişimler 

gösterirken, T2 takımda ise yük dağılımı kesici ağız yarıçapı boyunca, T3 takımda ise özellikle yüksek ilerleme 

değerlerinde yük dağılımı kesici ağızın kesmeye başladığı ilk noktada hızla arttığı belirlenmiştir. Tüm kesici 

takımlar ile KETPK malzemenin delinmesinde oluşan ilerleme kuvvetleri, CETPK malzemenin delinmesine 

göre %3, ortalama tork ise CETPK’nın delinmesinde %20 daha fazla oluşmuştur. 
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      a)         b)   c) 

Şekil 6. Farklı matkap geometrileri, a) Açılı karbür rayba matkabı-T1, b) Sekiz kesici ağızlı   karbür matkap-T2, 

c) Standart karbür matkap-T3 [32] 

Diğer bir çalışmada [33], örgülü KETPK malzemenin tungsten karbür matkaplar ile delinmesinde, ilerlemenin 

delik çıkış delaminasyonu ve ilerleme kuvveti üzerinde etkili olduğu, optimum kesme parametreleri olarak düşük 

ilerleme ve yüksek kesme hızı değerlerinin (N=12000 dev/dak, f=0.137 mm/dev) (Şekil 7.b) kullanılması 

gerektiğini, kesme bölgesinde sürtünmeden dolayı oluşan ısı, malzemenin matris fazında bozulmaya sebep 

olarak yüzey kalitesini de olumsuz etkilediği belirlenmiştir (Şekil 7.a).      

 

Şekil 7. KETPK’in delinmesi, a) Delaminasyon oluşumu (N=12000 dev/dak, f=0.01 mm/dev), b) Optimum 

çalışma bölgesinin gösterimi [33] 

Kompozit malzemelerin aksine, özellikle alüminyum ve titanyum gibi izotropik yapıya sahip olan metallerin 

delinmesinde ana problem, kesici takım ile malzeme arasında termal etkiye bağlı olarak adhezyon aşınma 

mekanizmasından dolayı kesme kenarı üzerine talaşın yapışmasıdır (Built up edge-BUE). Kesme kenarında BUE 

oluşumu, kesici takımın aşınmasına, delik ölçü hassasiyetinin ve yüzey kalitesinin azalmasına sebep olmaktadır 

[13]. Birçok araştırmacı, düşük kesme hızları kullanıldığında (25 m/dak’ya kadar) esas kesme kenarına 

alüminyumun yapıştığını belirtmiştir [34-35]. Kesici takımda BUE oluşumu, özellikle yüksek ilerleme 

değerlerinde ve derin delik delme işlemlerinde kısmen minimum miktarda yağlama (MQL-Minimum quantity 

lubrication) yöntemi kullanılarak önlenebilmektedir [34]. Kesici takımda BUE oluşumunun azaltılarak delik 

yüzey kalitesi ve işleme verimliliğinin arttırılması için nano kaplamalı matkaplar kullanılabilmektedir [35]. 

Bunun yanı sıra, delik yüzey kalitesini etkileyen diğer bir yöntem ise kesme hızının arttırılmasıdır [36-37]. 

Titanyum ve alüminyum gibi malzemelerin delinmesinde ölçüsel hassasiyet ve hassas yüzey kalitesi elde etmek 

için optimum kesme parametrelerinin belirlenmesi gerekmektedir.  

 

Literatürdeki deneysel çalışmalar incelendiğinde, ETPK’lerin delinmesinde delik giriş ve çıkışında 

delaminasyonun oluştuğu, ancak ilerlemenin etkisiyle delik çıkış bölgesinde oluşan delaminasyonun daha fazla 

olduğu belirlenmiştir [17].  ETPK’lerin istiflenerek delinmesinde kullanılan yöntemler, delaminasyonun 

azaltılabilmesi bakımından önemli bir etkiye sahiptir. İstifleyerek delme işlemi için genel olarak üç farklı yöntem 

kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi, “metal/ETPK”, ikincisi, “ETPK/metal” üçüncüsü ise “metal/ETPK/metal” 

istifleme yöntemleridir.  
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2.2. Elyaf Takviyeli Polimer Kompozitlerin Metaller İle İstiflenerek Delinmesi 
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Plakaların istiflenmesinde, metal malzemesi olarak genellikle titanyum ve alüminyum alaşımları 

kullanılmaktadır. Metal/ETPK’nın delinmesi esnasında kesici takım/malzeme arasındaki sürtünmeye bağlı 

oluşan ısı ve kimyasal etkileşime bağlı olarak kesici kenarda BUE meydana gelmektedir. BUE etkisiyle kesici 

takımda başlayan aşınma, ETPK malzemenin delinmesi esnasında delaminasyonu arttıran bir etken olarak ortaya 

çıkmaktadır. İlerleme kuvvetinin etkisiyle, ETPK malzemenin delik çıkışında oluşan delaminasyon, diğer 

istifleme yöntemlerine göre daha fazla gerçekleşmektedir. Ancak, delik girişindeki delaminasyonun minimize 

edilebilmesi bakımından özellikle, uzay ve havacılık sanayisinde hibrit montaj işlemlerinin yapıldığı alanlarda 

genel olarak bu yöntem tercih edilmektedir (Şekil 8.a).  

 

Matkap
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Şekil 8. İstiflenmiş metal ve kompozit malzeme delme yöntemleri, a) Metal/ETPK, b) ETPK/Metal [6], c) 

Metal/ETPK/Metal [38]     

ETPK/Metal istifleme yöntemi, kullanım alanının yanı sıra delaminasyonun azaltılabilmesi bakımından sıklıkla 

tercih edilmektedir (Şekil 8.b).  Özellikle, ETPK malzemenin delinmesi esnasında delik çıkışında bulunan metal 

plakanın desteği ile delaminasyon oluşumu önemli miktarda azalmaktadır. Delme işlemi esnasında metal 

plakadan çıkan ve delik boyunca geçen talaşın şekli ve uzunluğunun yanı sıra esas kesme kenarı üzerinde oluşan 

BUE etkisiyle takım aşınmasının meydana gelmesi, ETPK plakanın delik yüzey kalitesini olumsuz 

etkilemektedir [39]. Bu durumda, delik yüzey kalitesinin arttırılması bakımından bazı araştırmacılar, küçük ve 

kesik talaş oluşumu için 0.1 mm/dev ilerleme ve 2500 dev/dak kesme hızı parametreleri tavsiye etmektedirler. 

Nano kaplamalı (nc-CrAlN/a-Si3N4) matkapların kullanılması da istenilen delik yüzey kalitesinin için önemli 

etkiye sahiptir. Nano kaplama metodunun, KETPK/Al istiflenmiş plakanın delinmesinde, kompozit malzemenin 

delik yüzey pürüzlülüğünü ve ilerleme kuvvetini sırasıyla, %30 ve %20 oranında azalttığı belirlenmiştir [40-41]. 

Delik yüzey kalitesini etkileyen en önemli hususlar, takım aşınması, işlenmiş yüzey kalitesi ve plakalar arasında 

meydana gelen çapak oluşumudur [42-43]. Kim ve Ramulu [44] Gr-Bi/Ti’nin delinmesinde kesme hızının 

artması ile çap hatasının ve delik yüzey pürüzlülüğünün azaldığını, ilerlemenin artması ile delik çap hatası ve 

yüzey pürüzlülüğünün arttığını belirtmişlerdir. Pecat ve Brinksmeier [45] KETPK/Ti’nin AlCrN kaplamalı 

tungsten karbür matkaplar ile delinmesinde, titanyum plakada oluşan yüksek kesme sıcaklıkları ile birlikte 

tahliye edilen Ti talaşları, KETPK malzemenin delik yüzeyinde termo-mekanik hasara sebep olduğunu, düşük 

frekanslı vibrasyonlu delme işleminin geleneksel delme işlemine göre daha az yüzey hasarına sebep olduğunu 

belirtmişlerdir (Şekil 9). 
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Şekil 9.  KETPK (CFRP)/Titanyumun delinmesi, a) Geleneksel delme işlemi, b) Vibrasyonlu delme işlemi, c) 

Geleneksel ve vibrasyonlu delme işleminde KETPK malzeme yüzey durumu [45] 

2.2.1. Metal/ETPK ve ETPK/Metal İstiflenmiş Plakaların Delinmesi   



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

364 

 
 

Ramulu ve ark. [46] HSS, HSS kobalt ve karbür matkaplar ile Gr-Bi/Ti’nin delinmesinde, HSS ve HSS kobalt 

matkaplarda kesme hızının artması, Ti plakanın delinmesi esnasında yüksek ısı oluşumu, takım aşınmasını ve her 

iki malzemenin delik yüzey pürüzlülüğünü arttırdığını ve optimum kesme şartları olarak 660 dev/dak kesme hızı, 

0.08 mm/dev ilerleme ve karbür matkapların kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir.    
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Şekil 10. Gr-Bi/Ti istiflenmiş plakaların delinmesi, a) Standart HSS matkaplar içinderinliğe bağlı olarak tork ve 

ilerleme kuvvetindeki değişim (N: 660 dev/dak, f:0.2 mm/dev), b) HSS kobalt matkap ile delinmiş Gr-

Bi/Tiplakaların üstten  ve yandan görünüşü (N: 660 dev/dak, f:0.13 mm/dev) [46] 

KETPK/Al plakaların elmas kaplamalı sementit karbür matkaplar ile delinmesinde, alüminyum plakanın 

delinmesi esnasında ilerlemenin artmasına bağlı olarak talaş tahliyesinin zorlaşması, ilerleme kuvvetini ve delme 

sıcaklığını arttırdığı belirlenmiştir (Şekil 11) [47].   
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Şekil 11. KETPK/Al plakaların delinmesinde oluşan ilerleme kuvveti ve delme sıcaklığı, a) N: 2000 dev/dak, 

f:0.02 mm/dev, b) N: 2000 dev/dak, f:0.08 mm/dev [47] 

Benzer şekilde istifleme yönteminin kullanıldığı diğer bir çalışmada, optimum kesme şartları için elmas 

kaplamalı tungsten karbür matkaplar tavsiye edilmiştir. Alüminyum talaşlarının tahliyesi esnasında sürtünmeden 

dolayı KETPK malzemenin delik girişinde yüzey hasarın (Şekil 12.d) oluştuğunu, karbon elyaf partiküllerin 

etkisiyle abrasif, alüminyumun delinmesi esnasında ise adhezyon (BUE) aşınma mekanizmaları meydana 

gelmiştir (Şekil 12) [48].    
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Şekil 12.  KETPK/Al’nin delinmesinde kesici takım yüzey durumu, a) Kesici kenarda BUE oluşumu, 

b)KETPK’nin delinmesi esnasında delik girişinde oluşan hasar, c)     Alüminyum talaşlarının tahliyesinden sonra 

delik girişinde oluşan hasar [48] 

KETPK/Al’un tungsten karbür matkaplar (Şekil 13) ile delinmesi esnasında, kompozit ve alüminyum malzeme 

talaşları, ısıya bağlı BUE’nin etkisiyle delik yüzeyine yapışması ile yüzey pürüzlülüğü, ilerlemenin artması ile 

ilerleme kuvveti ve tork değerlerinin arttığı (Şekil 14) belirlenmiştir. Takım A’nın kesme performansı ise kesici 

takım geometrisinden dolayı Takım B’ye göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir [49]. 

 

Esas kesme 
kenarı

İkincil 
kesme kenarı

 

 

 

a) b) 

Şekil 13. Farklı matkap geometrileri, a) Çift kesme kenarına sahip matkap (Takım A), b) Standart matkap 

(Takım B) [49] 
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Şekil 14. KETPK/Al’un delinmesinde oluşan tork ve ilerleme kuvveti ilişkisi (N:3500 dev/dak, f: 0.05 mm/dev), 

a) Takım A, b) Takım B [49] 

Kesici takımların sahip olduğu üstün termo-mekanik özellikler, mükemmel iş parçası-kesici takım etkileşimi 

sağlayarak, takım aşınmasına karşı direnç göstermekte ve böylelikle ETPK/Ti plakaların delinmesinde, daha iyi 

delik yüzey kalitesinin elde edilmesine katkıda bulunmaktadır. Her bir plakanın delinmesinde farklı aşınma 

özelliklerinden dolayı, uygun kesici takım seçimi zordur. Örneğin, kompozit malzeme fazında, termal ve 

mekanik yüklerden dolayı kesme esnasında oluşan abrasif haldeki elyaf parçacıklar, kesici takımda yan yüzey 

aşınmasına ve kesici kenarın yuvarlanmasına sebep olmaktadır [50].  
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Şekil 15. ETPK/Ti plakaların delinmesinde farklı kesici takım malzemelerinin kesme performansı [7, 51]. 

Titanyum fazın delinmesi esnasında ise kesme anında ortaya çıkan yüksek ısı, takım-talaş arayüzünde adhezyon 

aşınma mekanizması meydana gelmektedir. Bu aşınma mekanizması, kesici kenarda talaş yapışmasına (BUE) ve 

kesici kenarın kırılması sebep olmaktadır. Aşınma oluşumunun azaltılabilmesi için kesici takım, yüksek sertlik 

ve tokluk, aşınma direnci, iyi kimyasal kararlılığın yanı sıra yüksek termal iletkenlik gibi özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Sertlik ve aşınma direnci gibi özelliklerden dolayı, istiflenmiş malzemelerin delinmesinde yaygın 

olarak, karbür ve düşük kobalt içerikli kesici takımlar kullanılmaktadır. Bunların yanında, PCBN (Polikristalin 

kübik bor nitrür), PCD (Polikristalin elmas), WC (Tungsten karbür), sermet ve HSS gibi kesici takımlar da tercih 

edilmektedir (Şekil 15). Birçok araştırmacı [7], kaplamalı takımların ETPK/Takım ve Ti/Takım etkileşimi 

arasında mükemmel tribolojik özellikler sergilediğini belirtmiştir. Fujiwara ve ark. [52] KETPK/Ti6Al4V 

istiflenmiş plakanın delinmesinde, TiAlCr/TiSi kaplama yönteminin TiAlN ve TiSiN kaplamalı kesici takımlara 

göre yüksek aşınma direncinin yanı sıra takım-talaş ara yüzeyinde adhezyonun azaltılabilmesi bakımından daha 

iyi performans sergilediğini belirtmişlerdir, TiN ve Al2O3 kaplamalar, düşük termal iletkenliklerinden dolayı 

ETPK malzemenin delinmesi esnasında termal bariyer oluşturmaktadır. ETPK’in delinmesinde, yüksek aşınma 

direnci ve termal iletkenliğe, titanyum fazının delinmesinde ise adhezyon aşınma mekanizmasını azaltabilmesi 

bakımından PCD kesici takımlar tercih edilmektedir [53-54].    

 

İstiflenmiş ETPK/Metal malzemelerin yüksek hassasiyet ile delinmesinde, kesici takım geometrisi de önem 

taşımaktadır. Matkap geometrisi, ETPK malzemede delik yüzey hasarı ve kesici takım aşınması üzerinde etkili 

olmaktadır. Wika ve ark. [55] iki ağızlı ve büyük helis açısına sahip matkaplar ile KETPK/Ti istiflenmiş 

malzemelerin delinmesinde, talaş tahliyesi için gerekli hacim ve ısı dağılımından dolayı diğer takımlara göre 

daha düşük kesme kuvvetlerinin yanı sıra düşük kesme sıcaklığı elde etmişlerdir. Takım aşınmasının minimize 

edilmesi ve talaşın kolay tahliyesi bakımından büyük uç açılı matkaplar [56], düşük kesme kuvvetlerinin yanı 

sıra delaminasyonun azaltılabilmesi bakımından, matkap ucu kesme kenar genişliği (chisel edge) daha küçük 

olan matkapların kullanılması tavsiye edilmektedir [57]. İstiflenmiş plakaların delinmesinde kesici takımdan 

istenen başlıca özellikler, yüksek aşınma direnci ve sertliğin yanı sıra yüksek termal iletkenliktir. Bu özellikler 

sonucunda belirlenen kesici takım için daha sonra optimum geometri tespit edilerek takım aşınması, 

delaminasyon, yüzey pürüzlülüğü, ilerleme kuvveti ve tork gibi kriterlerin kontrol altına alınması gerekmektedir.   

 

Metal/ETPK/Metal istifleme yöntemi, genellikle birbirleri arasında montaj yapılan parçaların tek operasyon ile 

delinmesi açısından önem taşımaktadır. Böylelikle, eş merkezlilik ve dairesellik gibi ölçüsel toleransların daha 

hassas bir şekilde elde edilmesinin yanı sıra imalatta zaman ve maliyet açısından önemli avantaj elde 

edilmektedir. Endüstriyel uygulamalarda genel olarak, Al/ETPK/Ti ve Ti/ETPK/Ti istifleme yöntemleri 

kullanılmaktadır. Ancak, farklı malzeme özelliklerinden dolayı bu şekilde istiflenmiş malzemelerin 

delinmesinde, talaş tahliyesinde zorlanma, adhezyon ve abrasif aşınma mekanizmaları meydana gelmektedir. Bu 

mekanizmalar ise delik yüzey kalitesinin yanı sıra kesici takım aşınması üzerinde önemli etkiye sahip 

olmaktadır. Al/ETPK/Ti şeklinde istiflenmiş bir yapıda, titanyumun delinmesi esnasında karbür matkapların, 

termal ve mekanik yüklere maruz kalarak sürtünmenin etkisiyle matkap kanalı boyunca hareket eden keskin 

geometriye sahip talaşlar, ETPK malzemenin delik yüzeyinde yapışmaya (BUE), erozyona ve delaminasyona 

sebep olmaktadır. Buna göre, kademeli matkapların yanı sıra minimum miktarda yağlama (MQL-Minimum 

quantity lubrication) yöntemi kullanılarak bu olumsuz faktörler minimize edilebilmektedir [8]. 

2.2.2. Metal/ETPK/Metal İstiflenmiş Plakaların Delinmesi   
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Şekil 16. Al/KETPK/Ti istiflenmiş yapının delinmesi [8]. 

 

Ti/KETPK/Al’nin tungsten karbür matkaplar ile delinmesinde, titanyum ve alüminyum plakadan dolayı 

delaminasyon oluşumu önemli derecede azaldığı, ancak titanyumun delik çıkışında oluşan çapak, KETPK 

malzemenin delik yüzeyinde mikro düzeyde hasara sebep olmaktadır. Kesme bölgesine yüksek basınçta (~70 

bar) uygulanan püskürtme yöntemi, bu bölgede oluşan ısının düşürülmesinin yanı sıra daha iyi yüzey kalitesinin 

elde edilmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, alüminyum plakanın delik girişinde çapak (Şekil 17.d) ve 

titanyum plakanın delik yüzeyinde ise adhezyondan dolayı talaş yapışması meydana gelmektedir (Şekil 17.a-c) 

[38].  

 

a b

c d

 

 

Şekil 17. Kaplamasız karbür matkap ile delme esnasında oluşan yüzey durumu (Kesme 

hızı: 20/40 m/dak, ilerleme: 0.05 mm/dev), a) Titanyum delik yüzeyi, b)Alüminyum 

delik yüzeyi, c) Titanyum delik girişinde talaş yapışması, d) Alüminyum delik girişinde 

çapak oluşumu [38]. 

KETPK/Al/KETPK’nin kaplamalı karbür matkaplar ile delinmesinde kaplamasız matkaplara göre ilerleme 

kuvvetleri daha fazla oluşmaktadır. Bu durum, kaplamanın etkisiyle kesici kenar kalınlığı artmakta ve kesici 

kenar keskinliğinin azalmasından kaynaklanmaktadır. Küçük matkap ucu kesme kenar uzunluğunun (chisel 

edge) yanı sıra küçük helis ve uç açısına sahip matkaplar kullanılarak ilerleme kuvvetleri minimize 

edilebilmektedir. 1.KETPK malzemenin delik girişinde yüksek ilerleme, 2.KETPK malzemenin delik çıkışında 

ise düşük ilerleme değerlerinden dolayı delaminasyon oluşumunda artış meydana gelmektedir (Şekil 18.a).    
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Şekil 18. KETPK/Al/KETPK istiflenmiş yapının delinmesi, a) KETPK malzemelerin 

AlTiN kaplamalı karbür matkaplar ile 35.delme işlemi sonucunda delik giriş ve çıkışında 

oluşan delaminasyon, b) KETPK/Al/KETPK’nin delinmesinde oluşan yüzey durumları 

[58] 

Delik yüzey kalitesi bakımından 2.KETPK plakada delme esnasında oluşan delaminasyon, yüzey pürüzlülüğü ve 

ölçüsel hatalar 1.KETPK malzemeye göre daha fazla oluşmaktadır (Şekil 18.b) [58]. Ti/Gr (polimer matrisli 

grafit kompozit)/Ti’nin karbür matkaplar ile delinmesinde, kompozit malzemenin delik girişinde ve çıkışında 

delaminasyon meydana gelmektedir. Titanyumun düşük termal iletkenliğe sahip olması, kesme bölgesinde 

oluşan ısının hızlı bir şekilde dağılmasına engel olmaktadır. Özellikle, yüksek ilerleme ve kesme hızı 

kombinasyonlarında delme esnasında kompozit malzemenin delik yüzeyindeki ısıl etkilerden dolayı matris fazı 

bozulmaktadır (Şekil 19.a-d). İlerlemenin artması ile kesme kuvvetleri artmakta ve buna bağlı olarak kompozit 

malzemenin delik yüzeyinde kesme esnasında elyaflarda kopma (Şekil 19.e) meydana gelmektedir. Bu durum 

delik yüzey kalitesini olumsuz etkilemektedir [59].      

  

a c

b d

e

0.03 mm/dev ve 5440 dev/dak 0.25 mm/dev ve 5440 dev/dak

Ti 

Ti 

Gr

Ti 

Gr

Ti 

Gr
Gr
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Şekil 19. Ti/Gr/Ti’nin delinmesinde ilerlemenin etkisi, a,b) Gr kompozitin yüzeyinde 

Matris fazında bozulma (N: 5440 dev/dak, f: 0.03 mm/dev), c,d) Gr kompozitin 

yüzeyinde matris yapısının yapışması (N: 5440 dev/dak, f: 0.25  mm/dev), e) Elyaf 

kopması [59]       

 

Kuo ve ark. [60] yaptıkları çalışmada, Ti/KETPK/Al’nin elmas kaplamalı tungsten karbür matkaplar ile 

delinmesi esnasında, KETPK’in delik yüzey pürüzlülüğü ve matris fazında bozulma, özellikle 45° ve 135° elyaf 

oryantasyonlarında ilerlemeye bağlı olarak artmaktadır. Bu durum, artan ilerleme ile kesici takımın kaplama 

özelliğini kaybetmesine bağlı oluşan takım aşınmasından kaynaklanmaktadır. Düşük kesme hızları (30/120/120 
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m/dak) ve orta ilerleme değerlerinde (0.8 mm/dev), 70 adet delme işleminden sonra kesici kenarda 1 mm kadar 

aşınma olduğu, ancak kesme kenarında kırılma veya kopma olmadığı belirlenmiştir. Kesme kenarında oluşan 

aşınma, titanyum ve alüminyum malzemelerinin delik yüzeyinde mikro ölçekte adhezyonun etkisi ile talaş 

yapışmasına sebep olmaktadır.  

 

   

a) b) c) 

Şekil 20. Ti/KETPK/Al’nin delinmesinde oluşan yüzey durumları, a) Titanyumun delinmesinde oluşan ilerleme 

izleri ve talaşın yüzeye yapışması, b) Matris fazında bozulma ve elyaf kopması, c) Alüminyumun delinmesinde 

oluşan ilerleme izleri [60] 

Metal/ETPK/Metal istiflenmiş yapılarda her bir malzeme, farklı özelliklere sahip olduğu için delme işlemi 

esnasında bu malzemelerin her biri için uygun kesme parametrelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Böylelikle, 

termal ve mekanik yüklere bağlı olarak adhezyon ve abrasiv aşınma mekanizmalarından dolayı oluşabilen yüzey 

pürüzlülüğü, takım aşınması ve delaminasyon kontrol altına alınabilmektedir.   

 

3. SONUÇLAR 

Elyaf takviyeli polimer kompozit malzemeler, yüksek sertlik, mukavemet ve sönümlemenin yanı sıra düşük 

termal genleşme gibi mühendislik özelliklerine sahip oldukları için uzay, havacılık ve otomotiv sanayisinde 

yaygın kullanım alanına sahiptir. Bu malzemeler, istenilen geometride üretilmelerine rağmen, genellikle 

birbirleri arasında cıvata, pim veya perçinleme gibi yöntemler ile montaj yapılabilmesi için delme işlemine tabi 

tutulmaktadır. Delme işlemi esnasında bu malzemelerde, delik giriş ve çıkışında delaminasyon, matris yapıda 

hasar, elyaf kopması ve yüzey pürüzlülüğü gibi olumsuz durumların oluşması, sahip oldukları mühendislik 

özelliklerin azalmasına sebep olmaktadır.  

 

Bu çalışmada, ETPK malzemelerin farklı metaller ile istiflenerek delinmesi ile ilgili literatürde yapılan 

çalışmalar araştırılarak elde edilen bulgular bir arada sunulmuştur. Buna göre; 

 

 İlerlemenin artması ile kesici takımda ilerleme kuvvetleri, tork ve ETPK malzemede  

 Delik girişinde ve çıkışında delaminasyonun arttığı, 

 Kesme hızının artması ile ETPK malzemede delaminasyon oluşumunun azaldığı, ancak  

 istiflenmiş yapılarda ise her bir malzeme için optimum kesme hızı değerlerinin  

 kullanılması gerektiği, 

 Endüstriyel uygulamalarda, özellikle uçak sanayisinde gövde ve kanat bağlantılarında  

 ETPK/Ti, ETPK/Al, Ti/ETPK/Ti ve ETPK/Al/ETPK istiflenmiş yapıların kullanıldığı, 

 İstiflenmiş yapıların delinmesinde, özellikle yüksek ilerleme değerlerinde termal etkiden  

 dolayı ETPK malzemenin delik yüzeyinde matris fazında bozulmanın oluştuğu, Ti veya  

 Al talaşlarının adhezyonun etkisiyle işlenmiş yüzeye ve kesici takımın kesme kenarına  

yapıştığı (BUE), mekanik yüklerin etkisiyle metal ve TPK malzemelerden kopan mikro düzeydeki 

partiküllerin kesici takımda abrasif aşınmaya sebep olduğu,  

 Metal malzemenin delinmesi esnasında delik girişinde veya çıkışında oluşan çapak,  

 ETPK malzemede delaminasyona sebep olduğu, 

 Delaminasyonun minimize edilebilmesi için kademeli veya küçük uç açılı matkapların  

 yanı sıra PCBN veya PCD takımların kullanılabileceği, 

 MQL ve sprey püskürtme ile soğutma yönteminin, metal ve ETPK malzemenin delik  

 yüzey kalitesini arttırdığı belirlenmiştir. 
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Özet 

Bu çalışmada %5 silisyum partikül ve %15 cam küre takviyeli hibrit kompozit malzemenin kesici takım ve 

kesme parametrelerinin delaminasyon faktörüne etksi sunulmuştur. Delik delme operasyonunda kullanılan 

silsyum partikül ve cam küre takviyeli hibrit kompozit numuneler enjeksiyon kalıplama makinesi kullanılarak 

hazırlandı. Kullanılan kesici takımlar piyasada hazır olan HSS, TİN kaplamalı HSS ve Karbür matkaplardır. 

Deneysel sonuçlar kesme hızı ve kesici takım malzemesinin ardından en önemli faktör olduğunu göstermektedir. 

En düşük delaminasyon faktörü karbür matkapta, düşük ilerleme hızlarında ve yüksek kesme hızlarında elde 

edilmiştir.    

Anahtar kelimeler: İşlenebilirlik, Delaminasyon faktörü, Polimer matriksli kompozit malzeme 

INVESTİGATİON OF DELAMİNATİON İN DRİLLİNG %5 SİLİCON 

PARTİCLE AND %15 GLASS SPHERE REİNFORCED HYBRİD 

COMPOSİTE MATERİAL 
 

Abstract 

This paper presents the influence of cutting tool and cutting parameters on delamination factor in drilling %5 

silicon particle and %15 glass sphere reinforced hybrid composite material. The silicon particle and glass sphere 

reinforced hybrid composite samples used in the drilling were prepared by using injection molding machine. The 

cutting tools used were commercially available HSS, TiN coated HSS and carbide drills. The experimental 

results indicate that the feed rate is the most significant factor, followed by spindle speed and cutting tool 

material.  The lower delamination factor were obtained at lower feed rates and higher cutting speeds when using 

Carbide drill. 

Keywords: Machinability, Delamination factor, Polymer matrix composite materials 

1. GİRİŞ 

Kompozit malzemeler ilk olarak savunma ve havacılık endüstrilerinde kullanılmıştır. Geçtiğimiz son yıllarda 

kompozit malzemeler havacılık, otomobil, deniz, kimyasal ve biyolojik cihazlar ve spor aletleri alanında talep 

her geçen gün artmaktadır. Çok yönlü özellikleri ve bileşenlerinin sofistik ve özellikleri sayesinde farklı 

uygulamalarda üstün nihai özellikler sergilemişlerdir [1]. Kompozit malzemeler farklı özelliklere sahip matriks 

malzeme ve takviye fazının birleştirilmesiyle farklı özelliklere sahip yeni bir malzeme oluşmasını sağlar. 

Kompozit malzemeler ilginç kombinasyonları sayesinde ağırlık oranına göre yüksek dayanım, yüksek çekme 

dayanımı, yüksek özellikte sertlik, iyi kimyasal korozyon direnci ve daha fazla tasarım esnekliği gibi özelliklere 

sahip olurlar [2].   

Uçakların kanat, kuyruk, kirişler, destekler gibi sayısız parçaları kompozit malzemelerden yapılmıştır. Delme 

işlemi montaj esnasındaki son nihai işlemdir ve bu parçalarda delaminasyon, fiber atması ve mikro çatlaklar gibi 

bazı kusurlar oluşur [3]. Delmeden kaynaklanan deleminasyon önemli ölçüde taşıma kuvvetini, kompozit 
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parçaların yorulma ömrünü kısaltır ve en kritik kusur uzun vadede parçanın performansının bozulmasına 

sebebiyet verebilir [4-6]. Örneğin havacılık endüstrisinde delmeden kaynaklanan deleminasyondan dolayı 

parçaların %60 red almaktadır [7]. Deleminasyonun zararları bazı araştırmacılar tarafından incelenmektedir [8-

10], ve sonuç olarak bunların takım geometrisi, kesme kuvveti ve işleme parametrelerinden kaynak ilişkileri 

değerlendirilmiştir.  

Polimer matriks elastik bir malzeme olarak kabul edilir. Aslında polimer tipik olarak lineer olmayan bir 

malzemedir. Polipropilen (PP) malzemenin otomotiv, ambalaj, dokunmamış kumaşlar gibi alanlarda 

uygulamaları giderek artmaktadır. Çok yönlülüğü PP malzemenin meta plastikler arasında düşük yoğunluk, 

mükemmel kimyasal direnç ve çeşitli yöntemlerle işlenebiliyor olmasından kaynaklanmaktadır [11]. Polipropilen 

düşük yoğunluk, termal ve kimyasal stabilite, düşük maliyet, işlenebilirlik, kolay şekillendirebilirlik gibi çeşitli 

özelliklerinden dolayı sıkça kullanılır [12]. Çeşitli mevcut polimerler arasında polipropilen maliyet ve 

işlenebilirlik kolaylığı gibi özelliklerinden dolayı iyi bir matriks malzemedir [13]. 

Hibrit kompozitler aynı matriks içinde birden fazla takviye fazının eklenmesiyle üretilirler. Son zamanlarda 

hibrit formlar hibrit yapıdaki üstün mekanik özellikler ve boyutsal kararlılık gibi avantajları kullanılmak üzere 

geliştirilmiştir [14]. Bu çalışmada kesici takım malzemesi olarak yüksek hız çeliği (HSS, Titanyum Nitrit 

kaplamalı HSS (HSS+TIN) ve karbür matkaplar kullanılmıştır. Deneylerde 15, 20, 25 m/dak kesme hızları ve 

0,05; 0,1; 0,15 mm/dev ilerleme hızları seçilmiştir. %5 Silisyum partikül ve %15 Cam küre  takviyeli polimer 

matriksli hibrit kompozit malzemenin farklı kesme koşullarında, farklı takım malzemelerinin deleminasyon 

faktörüne etkisi incelenmiştir.  

2. MALZEME VE YÖNTEM 

2.1. Malzeme İmalatı 

%5 silisyum partikül ve %15 cam küre takviyeli Polipropilen kompozit malzeme kalıplama yöntemi ile 27x10x4 

mm ölçülerinde üretilmiştir. Tablo 1’de Polipropilen malzemenin teknik özellikleri görülmektedir.  

Tablo 1. Polipropilen malzemenin teknik özellikleri 

 Birim Değer 

Genel Özellikler 

Özgül Ağırlık gr/cm³ 0,92 

Su Emme (Doymuş) % 0,1 

Mekanik Özellikler 

Çekme Dayanımı Kg/cm² 300 

Elastik Modül Kg/cm² 12,737 

Kopma Uzaması % >50 

Darbe Dayanımı (İzod, Çentikli)  Kj/m² 7 

Sertlik Shore D 70 

Termal Özellikler 

Maksimum Sürekli Çalışma Sıcaklığı °C 100 

Minumum Sürekli Çalışma Sıcaklığı °C 5 

Isıl Genleşme Katsayısı 𝐂−𝟏 𝟏, 𝟔𝐱𝟏𝟎−𝟒 

Elektriksel Özellikler 

Dielektriksel Dayanım Kv/mm 55 
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2.2. Delme Operasyonu 

Delme operasyonları 4000 devire ve 5,6 Kw güce sahip Haas TM1 CNC tezgahı tercih edildi. Tüm delik delme 

operasyonlarında kesme sıvısı kullanılmadan kuru olarak delindi. Delik delme operasyonlarında dikkate alınan 

kesme koşullarını Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Deney parametreleri ve değerleri 

 I II III 

Kesme Hızı, m/min 15 20 25 

İlerleme Hızı, mm/dev 0.05 0.1 0.15 

Kesici Takım HSS HSS+TİN Karbür 

 

 

Şekil 1.  CNC Freze tezgahı 

2.3. Delaminasyon Faktörü  

Deleminasyon zararı delik delme sonrası oluşan en büyük delik çapının matkap çapına bölünmesiyle bulunur. 

Deleminasyon faktörünün eşitliği aşağıda verilmiş ve Şekil 2’de delaminasyon faktörünün görsel parametreleri 

gösterilmiştir.  

𝐹𝐷𝑒𝑙= 
𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑝
                  (1)  

 

 

Şekil 2.  Deleminasyon faktörünün görsel şekli [8] 
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Bu çalışmada deleminasyon faktörü Nikon Ecplise L150 optik mikroskop cihazı ile ölçülmüştür (Şekil 3). 

Cihazın yakınlaştırma ayarları 20X’dir ve çözünürlüğü 1 mm’dir. Delme sonrası oluşan delaminasyonu Şekil 

4’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 3.  Optik mikroskop 

 

Şekil 4.  Delik delme operasyonundan sonra oluşan delaminasyon 

(Takım : Karbür, V = 25 m/dak, f = 0,1 mm/dev) 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Farklı takım malzemelerinde ve farklı kesme hızlarında, ilerleme hızının hibrit kompozit malzemedeki 

delaminasyon fakötürüne elde edilmiştir. Şekil 5’de görüldüğü üzere ilerleme hızının artmasıyla birlikte 

delaminasyon faktöründe artma  görüldüğü saptanmıştır. Hocheng ve Rubio ‘da benzer sonuçlar elde etmişlerdir 

[15-16]. Karbon fiber takviyeli CFRP malzemenin parametrik değerlerinin yüksek hızda delaminasyon faktörün 

etkisi incelenmiştir. Deleminasyon eğilimi kesme hızı, ilerleme hızı ve nokta açısına göre incelenmiş ve bu 

çalışmada olduğu gibi benzer sonuçlar elde edilmiştir [17]. Şekil’6 de farklı takım malzemeleri ile farklı ilerleme 

hızlarında, ilerleme hızının hibrit kompozit malzemedeki delaminyon fakötürüne etkisi görülmektedir. Şekil 5’de 

görüldüğü üzere kesme hızının artmasıyla birlikte delaminasyon faktöründe azalma gözlenmiştir. Bunun nedeni 

kesme hızının artmasıyla sıcaklık artar ve böylece kompozit malzeme yumuşar ve böylece delaminasyon düşer 

[18].  
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Şekil 5.  İlerleme hızının delaminasyon faktörüne etkisi 
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Şekil 6.  Kesme hızının delaminasyon faktörüne etkisi 
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4. SONUÇLAR  

Bu çalışmada cam küre ve silisyum partikül takviyeli hibrit kompozit malzemenin delme operasyonunda 

farklı kesme takımlarında ve farklı kesme koşullarının delaminasyon faktörüne etkisi incelenmiştir. 

Deneysel çalışma sonucu aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.  

1. Deneysel sonuçlar ilerleme hızının artmasıyla delaminasyon faktörünün arttiğını ortaya koymuştur.  

2. Kesme hızının artmasıyla delaminasyon faktöründe azalma görülmüştür. 

3. İlerleme hızının kesme hızı ve kesici takım malzeme cinsinin delaminasyon faktörüne büyük etkisi 

olduğu görülmüştür.  

4. Delaminasyonu azaltıcı kesici türü olarak, belirlenen kesme hızı aralığı için karbür kesici olduğu 

görülmektedir. 
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Abstract 

Using of machining process in the joining of epoxy composite such us drilling cause the damage which affects 

the mechanical properties. Solution of the serious problems is so valuable in the aviation and automotive 

industry for especially high value components. Adding multi walled carbon nanotubes (MWCNTs) to 

glass/epoxy composites improve the interlaminar strength and thermal conductivity. Glass/epoxy composites 

manufactured by using pre-preg method. The objective of this study is to experimentally evaluate the effects of 

wt.% of  MWCNTs on the drilling  of glass/epoxy composites in term of thrust forces and circularity 

(roundness). The filled rates were considered as 0.5, 1 and 2 wt.%. MWCNTs. Also, the unfilled composite 

samples were used for comparison. Various cutting speeds (40, 50 and 60 m/min) and feed rates (0.075, 0.1 and 

0,125 mm/rev) for coated drills were used. The experimental result showed that all MWCNTs samples show the 

higher thrust force and lower circularity deviation than unfilled samples. Thrust force can be optimized with 

wt.% of  MWCNTs in the drilling of glass/epoxy composites. 

Keywords: MWCNT, Composite materials, Drilling, Thrust force, Circularity 

1. INTRODUCTION  

Glass/epoxy composites have been widely used in the industries such as aerospace, marine and automotive 

because of high strength-to-weight ratio [1-4]. Many kind of nanoparticles such as, montmorillonite, nanosilica, 

organoclays, carbon nanofibres and carbon nanotubes (CNT) have been used to improve the mechanical and 

thermal properties of polymer composite, [5-8].  The wt.% of CNTs influence the mechanical properties. Some 

studies focused on the influence of wt.%  CNTs on mechanical properties of polymer composites [6-8]. 

Interfacial bonding between fiber and matrix has a key role on the mechanical properties. CNTs have positive 

effects on the Interfacial bonding. 

 

Drilling is the most used machining process in the assemble of Glass/epoxy composites. Material removing leads 

to damage and delamination in the drilling process. Delamination is a common damage mode shown in the 

drilling of Glass/epoxy composites. Drill geometries (twist drill, brad drill and spur drill) and cutting conditions 

significantly influence the cutting force and delamination. Spur drill reduce delamination because its extreme 

points [9-10]. Some authors focused on the machining parameters. They found that lower feed rate reduce the 

cutting force and delamination. Phadnis et al. find that increasing feed rate and spindle speed severely affects the 

cutting force and damage. Duraõ et al. [9] investigated the effect of feed rate and tool geometry on the holes 

surface roughness. The experimental result showed that the parameters cannot be used for selecting drilling tool 

because over scattered surface. Feed rate has greater effects on the cutting force and delamination than spindle 

speed [11-14]. 

 

In this present study, an innovative approach was used to reduce delamination and cutting force of glass/epoxy 

composites. The effects of wt.% of MWCNTs on the drilling of glass/epoxy composites were investigated in 

term of thrust forces and geometric defects (circularity).  

 

2. MATERIAL METHODS 

2.1. Manufacturing of the Composite Plates 

Woven glass fabric/epoxy plates with filled (0.5-1-2 %wt) MWCNTs were manufactured by using pre-preg 

process. The thickness of composite plate is 6 mm. The composite plates were also produced as unfilled in order 

to make a better comparison of the results. 
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400 tex glass yarn E-glass woven fabric (0⁰/90⁰) was used as reinforcement material. This material is the most 

frequently preferred in structural applications as a form of textile composites. The type of epoxy resin used in the 

matrix material is Huntsman brand Araldite LY-1564. The hardener and pre-preg catalyzers are selected Aradur 

3487 and Fibermak, respectively. The carbon nanotubes used as the filling material in order to modify the epoxy 

matrix were supplied as functionalized (-OH bonded with purity >98 wt.%).  Areal weight of the fabric is 200 

g/m2. The outer and inner diameter ranged between 10– 20 nm and 5–10 nm, respectively. The average length 

was 0.3 µm.  

 

The composite plates were produced by using the pre-preg method. Pre-preg is the term used for resin-

impregnated ready-to-use composite fabrics. The product is prepared after the resin system is impregnated on 

woven or unidirectional glass, carbon or aramid fabrics, and is made semi-cured. Since pre-preg include the resin 

and activator systems that are necessary for curing, they are ready for laying the fabric without additional resin 

work. 

Manufacturing of composite plates is shown schematically in Figure 1. Epoxy resin and hardener were weighed 

and placed in a beaker. MWCNTs were added for various aspect ratio (0.5, 1, 2 wt.%). MWCNTs were 

ultrasonically dispersed in epoxy matrix by ultrasonic stirrer for 45 min in the glass beaker with cooler. The 

woven glass fiber and mixture matrix were made of prepregs in impregnation machine.  Prepregs material were 

allowed to stand for up to 10 days for degassing. Prepregs material were prevented from air for elimination of air 

bubble. 48 prepregs sheet were used to fabricate 6 mm. The prepregs materials were cured at 120 C for 2 hours 

and pressed at 3 atm pressure in hot press.  The density of the composite plates is 1.93gr/cm
3
. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Schematic illustration of MWCNTs filled glass/epoxy  composites fabrication 

2.2. Drilling Experiments and Circularity Measurement 

Drilling tests were carried out using a JOHNFORD VMC 550-7.5 kW CNC vertical machining center under dry 

cutting conditions. The experiment set-up was shown in Figure 2. Various cutting speeds (40, 50 and 60 m/min) 

and feed rates (0.075, 0.1 and 0,125 mm/rev) for coated drills were used. Constant holding length (from drill tip 

to the tool holder) was used in the all experiment to eliminate twisting effects. The hole diameter and circularity 

error measurements were carried out by using a Mitutoyo CRT-A C544 three dimensional CMM (Coordinate 

Measuring Machine) device. Minimum 8 points were measured to obtain the circularity error measurements 
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  Figure 2. The illustration of the experiment set-up. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Effect of wt.% of MWCNTs on Thrust forces of glass/epoxy composites  

The cutting condition (Cutting Speed, and Feed rate) play a key role on the thrust of glass/epoxy composites. 

Variation in thrust force with wt.% of MWCNTs and cutting conditions is given Table 1. It can be seen from 

Table 1 that the thrust force increase with increasing feed rate. The cutting speed also increase the thrust force. 

The result is confirmed in the literature [11-14]. The wt.% of MWCNTs influence the thrust force in the drilling. 

The highest cutting force obtained at % 1Wt.% samples. It can be attributed improvement of the matrix and fiber 

bonding. The schematic illustration of strengthening of composite laminates by MWCNTs in the interlaminar 

region is shown in the Figure 3. On the other hand, over wt.% of MWCNTs has negative effects on the matrix 

and fiber bonding. Over wt.% of MWCNTs decrease cutting force. The lowest cutting force was obtained at 

unfilled samples. The result can be explained with coherent interface between matrix and fiber.  

 

Table 1. Variation in thrust force with wt.% of MWCNTs and cutting conditions. 

V 

(m/Min) 
F (mm/dev) 

Fc (N) 

Unfilled  0.5 wt.%  1 wt.%   2 wt.%   

40 

0,075 25,25 43,48 41,87 31,49 

0,1 27,61 49,89 50,38 36,9 

0,125 32,68 58,39 56,3 40,09 

50 

0,075 25,13 45,65 41,06 31,34 

0,1 28,82 50,09 47,88 37,08 

0,125 33,25 60,48 58,46 43,09 

60 

0,075 27,15 49,54 44,15 31,61 

0,1 29,3 55,37 51,89 36,88 

0,125 34,13 60,68 57,96 44,99 
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Figure 3. The schematic illustration of strengthening of composite laminates by MWCNTs in the interlaminar 

region  

 

3.2 Effect of wt.% of MWCNTs on Circularity of glass/epoxy composites  

In order to define the effects of wt.% of MWCNTs on the drilling of  glass/epoxy  composites. Circularity was 

examined. Variation in circularity with wt.% of MWCNTs and cutting conditions is given Table 2. The cutting 

condition (Cutting Speed, and Feed rate) also influence the geometric properties such as circularity. The 

circularity increase with increasing feed rate and cutting speed. The result show the good agreement with the 

literature [9-14]. Wt.% of MWCNTs affects the circularity in the drilling of glass/epoxy  composites. The 

MWCNTs improve the circularity. The enhancement can be explained with higher toughness and better inter 

laminar strength. The circularity deviation increase with over Wt.% of MWCNTs. The highest circularity 

deviation was obtained at unfilled glass/epoxy composite samples. On the other hand the lowest circularity 

deviation was obtained at 1 Wt.% samples. 

 

Table 2. Variation in circularity with wt.% of MWCNTs and cutting conditions. 

 

V 

(m/dak) 
F (mm/dev) 

  

Unfilled  0.5 wt.%  1 wt.%   2 wt.%   

40 

0,075 0,015 0,021 0,011 0,025 

0,1 0,011 0,015 0,021 0,026 

0,125 0,007 0,008 0,01 0,044 

50 

0,075 0,011 0,013 0,009 0,02 

0,1 0,008 0,014 0,012 0,021 

0,125 0,013 0,012 0,01 0,02 

60 

0,075 0,016 0,013 0,012 0,022 

0,1 0,01 0,013 0,072 0,016 

0,125 0,012 0,005 0,01 0,017 

 

4. CONCLUSION 

In this present study, the effects of wt.% of  MWCNTs on the drilling  of glass/epoxy composites were 

investigated in term of thrust forces and geometric defects (circularity deviation). The results can be summarized 
as follows; 

 Wt.% of  MWCNTs significantly influence the thrust force and circularity of glass/epoxy composite 

samples. 

 Over wt.% of  MWCNTs decrease thrust force and increase circularity deviation of glass/epoxy 

composite samples. 
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 Geometric properties of glass/epoxy composite samples in drilling process can be optimized with 

addition MWCNTs. 

 Cutting condition (Cutting Speed and Feed rate) can be used for optimization of drilling operation of 

glass/epoxy composite samples. 

 The Lowest thrust force and highest circiluarity deviation were obtained at the unfilled glass/epoxy 

composite samples. 
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Özet 

 

Anahtar kelimeler: Isıtmalı takım tutucu, Hidrolik takım tutucu, Kaçıklık 

RUN-OUT COMPARISON FOR DIFFERENT TYPES OF TOOL 

HOLDERS: AN EXPERIMENTAL STUDY 

Abstract 

In this study, the effect of tool holder type on static run-out values was studied. run-out values were compared 

for two of industry’s most common types of tool holders, namely, hydraulic and shrink-fit.  measurements were 

performed under the same conditions for various distances from the flange faces of the tool holders, on a makino 

a51nx horizontal machining center. there was no machining operations performed in this study. according to the 

results, for the both types of tool holders (dın 69893 hydraulic and dın 69882-8 shrink-fit), run-out values 

generally increased when the measurement distance increased. for 85mm tool holders, the minimum run-out 

value was achieved in hydraulic type. for 160 mm tool holders, the result was vice versa. from the economical 

point of view, shrink-fit tool holders were 2-3 times more advantageous. on the other hand, pre-setting times of 

hydraulic tool holders were about 6 times shorter than that of shrink-fit tool holders. this work has been a 

preliminary study for further investigations of this team on the effect of run-out on product quality and tool life. 

 

Keywords: Shrink-fit tool holder, Hydraulic tool holder, Run-out 

1. GİRİŞ 

 

Bu çalışmada, farklı tipteki takım tutucuların statik kaçıklık değerine etkisi incelenmiştir. Endüstride yaygın 

olarak kullanılan hidrolik ve ısıtmalı takım tutucular, 85 mm ve 160 mm boylar için aynı koşullarda 

incelenmiştir. Kullanılan takım tutucuların; farklı mesafelerdeki statik kaçıklık performansları, Makino A51NX 

yatay işleme merkezi üzerinde ölçülerek kıyaslanmıştır. Çalışmada herhangi bir iş-parçası malzemesi veya işlem 

esas alınmamıştır.  Çalışmanın sonucunda, her iki tip takım tutucu için (DIN 69893 hidrolik ve DIN 69882-8 

ısıtmalı), ölçüm mesafesi arttığında kaçıklık miktarının genel olarak arttığı tespit edilmiştir. 85 mm takım 

tutucular için, hidrolik takım tutucuların kaçıklık miktarı daha az olurken, 160 mm için tersi bir durum 

gözlenmiştir. Maliyet açısından, ısıtmalı takım tutucular 2-3 kat daha ekonomik; ön-ayar süresi açısından ise 

hidrolik tutucular yaklaşık 6 kat daha avantajlı çıkmıştır. Bu çalışma, kaçıklık değeri ile ürün kalitesi ve takım 

ömrü arasındaki ilişkinin belirlenmesi için ekibimizce yapılacak araştırmalara dair bir ön-çalışma olmuştur. 

Yüksek performans ve iş hacmi elde etmek için, başarılı mühendislik faaliyetlerinin ürünü olan takım-takım 

tutucu ve takım tutucu-iş mili birlikteliklerine ihtiyaç duyulur. Bu ünitelerdeki kalite düşüklüğü, imalat sırasında; 

doğruluk, tekrarlanabilirlik, rijitlik, takım ömrü gibi kriterlerin karşılanamamasına sebep olur. Bir takımlama 

sistemi; üretim toleransları, radyal ve eksenel tespit doğruluğu, bağlama rijitliği (statik ve dinamik katılık), 

kuvvet iletim yeteneği, yorulma ömrü ve dayanımı, bağlama ve sökme kolaylığı, maliyet gibi önemli 

karakteristikler içerir. Statik ve dinamik kaçıklık da bu karakteristikler içerisinde bulunur [1]. 

 

Malzeme işlemede “kaçıklık” terimi, iş mili ve takımda, dönme ekseni ve geometrik eksen arasında bir farklılık 

olması durumunu temsil eder. Toplam gösterge kaçıklığı, TGK (total indicated run-out, TIR), radyal yönde 

maksimum konumdan ölçülen mesafe ile minimum konumdan ölçülen mesafenin toplamına eşittir. Bu faktör; 

verimliliği, dinamik dengeyi, talaş yükü dağılımını, ürün kalitesini ve takım ömrünü sınırlar [2]. 
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Statik TGK, iş mili–takım tutucu–takım sisteminde bulunan fiziksel boyut veya ayar hatalarından kaynaklanan 

bir sorundur. Açısal ve radyal olmak üzere iki elemanın kombinasyonu ile oluşur. Yüksek hassasiyetli delik 

işleme işlemleri için, sistemdeki TGK değeri 15 μm ’yi geçmemelidir. Bu değer, dört unsurun toplamı olarak 

gerçekleşir: tezgah iş mili, iş mili–takım tutucu arayüzü, takım tutucu–takım arayüzü ve takım. Günümüz 

teknolojisinde, takım tutucu–takım arayüzü, kaçıklığa en çok katkıda bulunan unsur olarak görünmektedir [3]. 

 

Piyasada delme ve frezeleme işlemlerinde takım tutucu olarak; modüler takım tutucular, standart pensli 

tutucular, parmak-freze tutucuları kullanılmaktadır. Vidalı kilit somunları kullanılmadan bağlama sağlayan, 

geleneksel olmayan takım tutucular da mevcuttur. Bunlara örnek olarak, hidrolik tutucular ve ısıtmalı (shrink-fit) 

tutucular verilebilir [1]. 

 

Takım tutucu–takım arayüzünün baskın bir şekilde belirleyeceği kaçıklık değeri, otomotiv endüstrisinde ortak bir 

kriter olan parça başına maliyet değerini önemli ölçüde etkiler. Örneğin; 15 μm kaçıklık ile 3 mm çapında bir 

karbür takımla 50 delik açılabilirken, aynı takımla 2 μm kaçıklık ile yapılan işlemde delik sayısı 148’e çıkmıştır. 

Buna ek olarak, kaçıklık azaldığında; yüzey kalitesi, şekilsel doğruluk, tekrarlanabilirlik gibi karakteristiklerde 

de artış olması beklenir [3]. 

 

Mikro-delik delme işlemlerinde kaçıklık en büyük sorunlardandır. Bu işlemlerde; kısa takım ömrü, ani takım 

kırılmaları ve yetersiz boyutsal doğruluk gibi olumsuzluklara neden olur [4]. 

 

Talaşlı imalat araştırmalarında, takım sisteminde oluşan kaçıklık değeri, özellikle kesme kuvveti 

modellemelerinde ele alınmıştır. Bunun önemli bir sebebi, kaçıklık değerinin, talaş kalınlığını değiştirmesidir. 

Bu değişim, özellikle mikro-talaşlı imalat işlemlerinde daha anlamlı mertebelere ulaşır. 

Rodríguez ve Labarga [5], mikro-parmak-frezelemede analitik kuvvet modeli oluşturmuşlardır. Oluşturulan 

lineer modelde; işlem üzerinde etkisi olan temel parametreler dışında, kaçıklık ve takımdaki sehim miktarı da 

dikkate alınmıştır. 

 

Ryu [6], kesme kuvveti ve takımdaki sehimi analitik olarak modellemişlerdir. Fourier serisi açılımlarını 

kullanarak oluşturulan modelde; temel kesme parametreleri, takımın dönme açısı, takım geometrisi gibi 

faktörlerin yanında, kaçıklık değeri de modele dâhil edilmiştir. Çalışmada kullanılan analitik modelin, sayısal 

modellerle karşılaştırıldığında; esneklik, hesaplama süresi ve doğruluk anlamında avantajlı olduğu gösterilmiştir. 

Oluşturulan model yardımıyla, kaçıklık değerinin kesme kuvveti ve sehim üzerindeki etkisi niceliksel olarak 

görülebilir hale gelmiştir. 

 

Malukhin ve ark. [7], şekil-hafızalı alaşımları kullanarak takım tutucular geliştirmişlerdir. Çalışmada, iki-yönü 

şekil-hafızası etkisine (Two-Way Shape Memory Effect, TWSME) sahip NiTi alaşımları kullanılmıştır. 

Deneysel olarak, yeterli seviyede bağlama kuvvetine ulaşılabildiği gösterilmiştir. 

 

Afazov ve ark. [8], mikro-frezelemede tırlama (chatter) olayını modellemişlerdir. Çalışmada, hıza bağlı kesme 

kuvveti değişimi ve iş mili–takım tutucu montajının dinamiği dikkate alınmıştır. Ayrıca, deforme olmamış talaş 

kalınlığının doğrusal olmayan karakteri ve kaçıklık değerinin buna etkisi de modele dâhil edilmiştir. Sonuç 

olarak, tırlamanın olmadığı kararlılık lopları elde edilmiş ve farklı ilerleme hızlarında kaçıklık değerinin 

kararlılık loplarına etkisi incelenmiştir. Böylece, kaçıklık değerinin etkisi niceliksel olarak incelenir hale 

gelmiştir. Kararlılık sınırlarının, kaçıklık değerindeki artışla daraldığı tespit edilmiştir.  

 

Beruvides ve ark. [4], mikro-delme işlemlerinde kaçıklık tespiti için iki aşamalı bir takip sistemi 

geliştirmişlerdir. Kaçıklık değerinin tespiti ve düzeltilmesi ile takım ömrü ve verimlilik değerlerinin artacağını 

belirtmişlerdir. 

 

Li ve Liu [9], helisel frezeleme ile delik açma işleminde üç boyutlu yüzey topografisini öngörecek bir model 

geliştirmişlerdir. İşlemlerde, silindirik parmak freze kullanmışlardır. Uçlu takım kullanılmış ve uçların tespitinde 

oluşan kaçıklık değerlerinin etkisi de göz önüne alınmıştır. Oluşturulan model yardımıyla; ilerleme hızı, takım 

çapı, devir sayısı ve uçlardaki kaçıklık değerinin yüzey kalitesi üzerine etkisi görülmüştür. 

 

Bu çalışmada, farklı tipteki takım tutucuların statik kaçıklık değerine etkisi araştırılacaktır. Denemelerde, farklı 

takım tutucu boyları test edilecektir. Takım yerine bağlanan karbür çubukların üzerinden, farklı mesafelerde 

ölçüm alınacaktır. Takımlama maliyeti ve süresi de incelenecektir. Böylece, takım tutucu tipi ve kaçıklık değeri 

ile ürün kalitesi ve takım ömrü arasındaki ilişki üzerine yapılacak araştırmalar için bir ön-çalışma 

gerçekleştirilmiş olacaktır. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Tablo 1. Ölçüm yapılan mesafeler 

 

L1 = 85 mm 

tutucu için 

ölçüm yapılan 

mesafeler 

(mm) 

L1 = 160 mm 

tutucu için 

ölçüm yapılan 

mesafeler 

(mm) 

2 X D 85 + 20 = 105 160 + 20 = 180 

2,5 X D 85 + 25 = 110 160 + 25 = 185 

3 X D 85 + 30 = 115 160 + 30 = 190 

4 X D 85 + 40 = 125 160 + 40 = 200 

5 X D 85 + 50 = 135 160 + 50 = 210 

6 X D 85 + 60 = 145 160 + 60 = 220 

7 X D 85 + 70 = 155 160 + 70 = 230 

 

 

Tablo 2. Kullanılan takım tutucular ve özellikleri 

Takım tutucu tipi 
Takım şaft 

çapı (mm) 

Tutucu boyu 

(mm) 

Takım montaj 

boyu (mm) 

DIN 69893 Hidrolik  10 85 41 

DIN 69893 Hidrolik 10 160 41 

DIN 69882-8 Isıtmalı  10 85 41 

DIN 69882-8 Isıtmalı 10 160 41 

 

Endüstride yaygın olarak kullanılan hidrolik ve ısıtmalı takım tutucular, aynı koşullarda 85 mm ve 160 mm 

boyları için ayrı ayrı incelenerek; 2 x D, 2,5 x D, 3 x D, 4 x D, 5 x D, 6 x D, 7 x D mesafelerindeki (Tablo 1) 

statik kaçıklık performansları kıyaslanmıştır. 

Yapılan deneysel çalışmada kullanılmak üzere 150 mm boyunda, 10 mm çapında h6 toleransa sahip taşlanmış 

karbür çubuk temin edilmiştir. Karbür çubuğa ek olarak 85 mm ve 160 mm boylarında hidrolik ve ısıtmalı takım 

tutucular sektörün önde gelen firmalarından, kullanılmamış olarak temin edilmiştir. Takım tutucuların özellikleri 

Tablo 2’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Statik kaçıklık ölçümü: a) Yatay işleme merkezinde, b) Takım ölçüm cihazında 

 
 

Şekil 2. Yatay işleme merkezi iş mili takım çekme kuvveti ölçümü 

Çalışmanın ana yapısını oluşturan son aşamada ise, 150 mm boyundaki karbür çubuk, sıra ile 85 mm boyundaki 

ısıtmalı takım tutucuya daha sonra 85 mm hidrolik tutucuya takılmış ve Tablo 3’te yer alan daha önceden 

belirlenmiş mesafelerde kaçıklık ölçümleri yapılmıştır. Bir sonraki aşamada, 150 mm boyundaki karbür çubuk 

160 mm boyundaki ısıtmalı takım tutucuya, ardından 160 mm boyundaki hidrolik tutucuya takılmıştır ve 

kaçıklık ölçümü yine aynı şekilde daha önceden Tablo 3’te belirlenen mesafelerde yapılmıştır. 

 

Karbür çubuğu her bir takım tutucu ile montajlar iken, Zoller takım ölçüm cihazında 2,5xD mesafesi referans 

alınmış, bu mesafedeki minimum kaçıklık yakalandıktan sonra takım tutucu+takım montajı, olduğu gibi tezgaha 

bağlanarak, tüm mesafelerdeki ölçümler yapılmaya başlanmıştır. Takım ölçüm cihazında kaçıklık değerinin 

2,5xD mesafede ayarlanmasının sebebi; sanayide genel kabul görmüş bir kıyaslama yaklaşımı olması ve takım 

Japonya’nın yüksek hızda işleme konusunda önde gelen tezgâh üreticisi Makino firmasının 2015 yılında ürettiği 

HSK-A63 standart iş miline sahip yatay işleme merkezi kullanılmıştır. İş milinin bugüne kadar toplam çalışma 

süresi sadece 2769 saattir. 

 

Deneysel çalışma üç temel adımdan oluşmaktadır. İlk iki aşamada çalışmada kullanılan yardımcı ekipmanların 

doğrulaması yapılmıştır. Zoller marka Venturion 450 model takım ölçüm cihazı ve Makino A51NX yatay işleme 

merkezi üzerinde test çubuğu (test bar) yardımıyla kaçıklık kontrolü yapılmıştır (Şekil 1a-b). Test çubuğu ile 

kaçıklık kontrolü uygulaması, Makino ve Mazak gibi önde gelen takım tezgahı üreticileri tarafından; tezgah 

devreye alma, tezgah geometrisi doğrulama gibi işlemlerde kullanılmaktadır. İkinci adım olarak, iş mili takım 

çekme kuvveti ölçümü yapılmıştır (Şekil 2). Yetersiz çekme kuvvetleri, takım tutucuda sehime ve dolayısıyla 

hatalı ölçümlere sebep olacaktır. Bu çalışmadaki HSKA-63 iş mili–takım tutucu arayüzü için, ölçümlerde 

kullanılan Diebold firması 15-30 kN çekme kuvvetinin uygun olduğunu belirtmiştir. 
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tutucu üreticilerinin birçoğunun kataloğunda yer alan 2,5xD mesafedeki (50 mm den büyük olmamak üzere) elde 

edilebilecek maksimum 3 µm kaçıklık değeri önermesidir. 

İş milinde maksimum 3 µm kaçıklık (bkz. Tablo 3), takımda ise maksimum 4,88 µm (bu çalışmada “test 

çubuğu”) silindiriklik hatası tespit edilmiştir. Çalışma boyunca, aynı tezgah iş mili ve takım kullanılmıştır. 

Dolayısıyla, bu çalışmada yapılan karşılaştırmalarda, dört hata kaynağı içinden (tezgah iş mili, iş mili–takım 

tutucu arayüzü, takım tutucu–takım arayüzü ve takım), iş mili–takım tutucu arayüzü ve takım tutucu–takım 

arayüzü belirleyici olacaktır. 
 

3. BULGULAR 

Test çubuğu ile yapılan statik kaçıklık ölçüm sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Kaçıklık ölçümünden önce, hem 

takım ölçüm cihazı hem de yatay işleme merkezi konikleri ve alınları temizlenerek hatalı ölçüm alınması 

engellenmeye çalışılmıştır. Takım çekme kuvveti de ölçülmüştür. Endüstride bu değerin, genel kabul olarak 15 

kN ile 30 kN arasında olması beklenmektedir. Ölçüm sonucu,15,5 kN olarak ölçülmüştür. 

Her bir takım tutucu ile montajlanan 150 mm boyundaki karbür çubuk sıra ile yatay işleme merkezine alınarak 1 

µm hassasiyetinde darbe sönümleyici özelliğe sahip komporatör saati yardımı ile kaçıklık ölçümü yapılmıştır. 

Tabloların (Tablo 4-7) oluşturulmasında gerçekleştirilen ölçümler, her bir tekrar için tek bağlamada yapılmıştır. 

Ölçümler 3 kez tekrarlanmış ve bu üç değerin ortalaması verilen uzunluk için kaçıklık değeri olarak 

kaydedilmiştir. Kaçıklık (TGK) miktarı, çapta ölçüldüğü için, değerlerin karbür çubuk boyunca doğrusal çıkması 

beklenmez. Bunun sebebi, kaçıklık miktarının, iş mili–takım tutucu ve/veya takım tutucu–takım arayüzlerinden 

kaynaklanabileceği ve çap hatasının bu sebeple doğrusal bir karakterde olmayacağıdır. 

85 mm boyundaki hidrolik takım ve ısıtmalı tutucuların kaçıklıkları, sırasıyla Tablo 4 ve Tablo 5’te 

görülmektedir. Şekil 3’te ise, söz konusu değerler grafik üzerinde görülmektedir.  

 

Tablo 3. Test çubuğu ile yapılan statik kaçıklık ölçüm sonuçları 

Mesafe 

(mm) 

Takım Ölçüm Cihazı 

Ölçüm Sonucu (mm) 

Yatay İşleme Merkezi 

Ölçüm Sonucu (mm) 

105 0,002 0,001 

110 0,002 0,001 

115 0,003  0,001 

125 0,003 0,001 

135 0,003 0,001 

145 0,003 0,001 

155 0,003 0,002 

180 0,004 0,002 

185 0,003 0,002 

190 0,004 0,002 

200 0,004 0,003 

210 0,004 0,002 

220 0,004 0,003 

230 0,004 0,003 
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Tablo 4. 85 mm boyundaki hidrolik takım tutucuların kaçıklık ölçüm sonuçları 

Mesafe 

(mm)  

Kaçıklık (mm) 

1 2 3 Ortalama 

105 0,001 0,002 0,002 0,0017 

110 0,002 0,002 0,002 0,0020 

115 0,002 0,002 0,002 0,0020 

125 0,003 0,003 0,003 0,0030 

135 0,003 0,004 0,003 0,0033 

145 0,005 0,005 0,005 0,0050 

155 0,006 0,007 0,006 0,0063 

Tablo 5. 85 mm boyundaki ısıtmalı takım tutucuların kaçıklık ölçüm sonuçları 

Mesafe 

(mm)  

Kaçıklık (mm) 

1 2 3 Ortalama 

105 0,003 0,003 0,003 0,0030 

110 0,003 0,002 0,003 0,0027 

115 0,003 0,003 0,003 0,0030 

125 0,003 0,002 0,003 0,0027 

135 0,004 0,005 0,005 0,0047 

145 0,004 0,006 0,006 0,0053 

155 0,005 0,006 0,006 0,0057 

 

 

Şekil 3. 85 mm boyundaki hidrolik ve ısıtmalı takım tutucuların kaçıklık değerleri 

 

Tablo 6 ve Tablo 7’de ise, 160 mm boyundaki tutucuların kaçıklık ölçüm sonuçları görülmektedir. Şekil 4’te ise, 

söz konusu değerler grafik üzerinde görülmektedir. 

 

Tablo 6. 160 mm boyundaki hidrolik takım tutucuların kaçıklık ölçüm sonuçları 

 Mesafe 

(mm) 

Kaçıklık (mm) 

1 2 3 Ortalama 

180 0,011 0,011 0,011 0,0110 

185 0,011 0,011 0,012 0,0113 

190 0,012 0,012 0,012 0,0120 

200 0,013 0,013 0,013 0,0130 

210 0,014 0,014 0,014 0,0140 

220 0,015 0,015 0,015 0,0150 

230 0,017 0,017 0,016 0,0167 

 

 

 

 

0.002 0.002 0.002 

0.003 
0.003 

0.005 

0.006 

0.003 0.003 0.003 
0.003 
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HİDROLİK 10X85 ISITMALI TUTUCU 10X85
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Tablo 7. 160 mm boyundaki ısıtmalı takım tutucuların kaçıklık ölçüm sonuçları 

Mesafe 

(mm) 

Kaçıklık (mm) 

1 2 3 Ortalama 

180 0,007 0,006 0,006 0,0063 

185 0,007 0,006 0,006 0,0063 

190 0,007 0,004 0,005 0,0053 

200 0,008 0,005 0,004 0,0057 

210 0,008 0,006 0,006 0,0067 

220 0,010 0,008 0,008 0,0087 

230 0,010 0,008 0,008 0,0087 

 

 

 

Şekil 4. 160 mm boyundaki hidrolik ve ısıtmalı takım tutucuların kaçıklık değerleri 

Takımlama maliyeti açısından değerlendirildiğinde, kaçıklık değeri olarak birbirine yakın performans gösteren 

hidrolik tutucular ile ısıtmalı tutucular arasında ciddi farklar görülmektedir. Önde gelen dört farklı üreticinin 

ürünleri kıyaslandığında, 85 mm ve 160 mm boylar için; hidrolik tutucuların maliyeti, ısıtmalı tutucularınkinin 

2-3 katıdır. 

 

Bunun yanında, ısıtmalı tutucularda, takım montajı için her bağlamada ihtiyaç duyulan ısıtma makinası, ilave bir 

ilk yatırım maliyeti olmaktadır. Hidrolik tutucularda ise, sadece basit bir alyan anahtarı yardımı ile takım 

sabitlenebilmektedir. 

 

Diğer yandan, takımın takım tutucuya montajı ve takım ölçüm cihazında ölçüm yapılabilir duruma gelmesine 

kadar geçen ön-hazırlık süresi kıyaslanmıştır. Yapılan süre ölçümlerine göre; hidrolik takım tutucular, ısıtmalı 

takım tutuculara göre yaklaşık 6 kat daha kısa sürede ölçüm yapılabilir duruma gelmiştir. Süre farkı, tahmin 

edildiği üzere ısıtmalı takım tutucuların ortam koşullarına soğuması için geçen süre nedeniyle oluşmaktadır. 

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, farklı tipteki takım tutucuların statik kaçıklık değerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada herhangi bir 

iş-parçası malzemesi veya işlem esas alınmamıştır.  Çalışmanın bir diğer amacı, kaçıklık değeri ile ürün kalitesi 

(yüzey pürüzlülüğü, delik çapı, silindiriklik, gibi) ve takım ömrü arasındaki ilişkinin belirlenmesi için ekibimizce 

yapılacak araştırmalara bir ön-çalışma oluşturulmasıdır. 

 

Yapılan bu çalışmanın sonucunda, her iki tip takım tutucu için de ölçüm mesafesi arttığında kaçıklık miktarının 

genel olarak arttığı görülmüştür. 85 mm için hidrolik takım tutucuların kaçıklık miktarı ısıtmalı takım tutuculara 

göre daha az olurken, 160 mm için tersi bir durumla karşılaşılmıştır.  

 

Maliyet açısından, ısıtmalı tutucular 2-3 kat daha ekonomik olmasına karşın; ön-ayar süresi açısından hidrolik 

tutucuların yaklaşık 6 kat daha avantajlı olduğu gözlemlenmiştir. 
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Özet 

Kesici uçların takım tutucuya bağlanmasında yaygın olarak mekanik sıkma ve sert lehim yöntemleri 

kullanılmakta ve bu yöntemlerin talaş kaldırma performansları üzerine etkileri farklılıklar göstermektedir. Bu 

yöntemlerin dışında, kesici takımların takım tutucuya bağlanmasında yapıştırıcıların da kullanıldığı bilinmekte 

ve bu konuda yapılan bazı çalışmalar da bulunmaktadır. Yapıştırıcıların doğaları gereği gösterdikleri bağlantı 

dayanımları sınırlı olmakta ve çeşitli katkı malzemeleri ile dayanımlarının arttırılmasına çalışılmaktadır. Bu 

çalışmada, öncelikle yalın epoksi yapıştırıcıya ağırlıkça %0,3, %0,5 ve %0,7 oranlarında MWCNT (çok duvarlı 

karbon nanotüp) parçacıklar katılarak yapıştırma bağlantısının dayanımının arttırılması amaçlanmıştır. En iyi 

dayanım artışı, ağırlıkça %0,5 MWCNT parçacık katılarak geliştirilen nanokompozit yapıştırıcı ile sağlandığı 

gerçekleştirilen kayma deneyleri ile belirlenmiş ve geliştirilen bu nanokompozit yapıştırıcı ile kesici uç takım 

tutucuya bağlanarak tornalama işlemleri yapılmıştır. Kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü incelenerek 

mekanik sıkmalı, yalın epoksi ile yapıştırılmış ve nanokompozit yapıştırıcı ile yapıştırılmış takımların 

performansları karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçlar, en düşük yüzey pürüzlülüğünün nanokompozit yapıştırıcı 

kullanıldığı durumda oluştuğunu ve yapıştırma bağlantılarının sönümleme etkisinden dolayı kesme kuvvetlerinin 

azaldığını göstermiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Yapıştırılmış kesici takımlar, Nanokompozit yapıştırıcı, Çok duvarlı karbon nanotüp, 

Kesme kuvvetleri, Yüzey pürüzlülüğü, Tornalama 

AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF TURNING 

PERFORMANCE OF CUTTING TOOLS WITH BONDED INSERT BY 

MWCNT REINFORCED NANOCOMPOSITE 

Abstract 

Mechanical clamping and brazing methods are widely used to bond the cutting inserts to the tool holder and the 

effects of these methods on the machining performance differ. Apart from these methods, it is also known that 

the adhesives are used to attach the cutting inserts to the tool holder and there are some studies on this issue. The 

joint strengths of the adhesives are limited due to their nature and it is tried to increase their strength by 

reinforcing various additives. In this study, it is firstly aimed to increase the joint strength by reinforcing 

MWCNT (multi-walled carbon nanotube)  into the pure epoxy at the ratios of 0,3%wt, 0,5%wt and 0,7%wt.. The 

maximum increase in the joint strength was specified as using the nanocomposite adhesive produced with 

0,5%wt. MWCNT particles reinforcement by performing shear strength tests and the turning operations were 

conducted with the cutting inserts attached to the tool holder by using this nanocomposite adhesive. The 

performances of the mechanical clamped inserts, the bonded inserts with pure epoxy adhesive, and the bonded 

inserts with nanocomposite adhesive were compared by investigating the cutting forces and surface roughness. 

The experimental results showed that the minimum surface roughness value was occurred in the case of using 

nanocomposite adhesive and the cutting forces decreased due to the damping effect of bonded inserts. 

 

Keywords: Bonded cutting tools, Nanocomposite adhesive, Multi-walled carbon nanotube, Cutting forces, 

Surface roughness, Turning 
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1. GİRİŞ 

Yapıştırıcılar sunmuş olduğu avantajlarından dolayı endüstriyel uygulamalarda sıklıkla tercih edilmektedir. 

Düşük maliyet, düşük gerilim konsantrasyonu, yüksek işlem hızı bu avantajlara örnek olarak verilebilir. Epoksi, 

poliüretan, polimid gibi değişik türlerde yapıştırıcılar mevcuttur. Termoset başlığı altında yer alan bir polimer 

olan epoksi yapıştırıcılar, sahip oldukları yüksek gerilme dayanımı, yüksek sertlik, kürleme esnasındaki düşük 

büzülme oranı, iyi derecede kimyasal ve ısıl direnç, yüksek yapıştırma kuvveti gibi özelliklerinden dolayı yaygın 

olarak kullanılmaktadır [1]. Yapıştırma yöntemi, çeşitli endüstriyel uygulamalarda geleneksel birleştirme 

yöntemlerinden olan perçin, cıvata, kaynak gibi yöntemlere alternatif olarak veya hibrit bağlantılarda 

kullanılmaktadır. Araştırmacılar, yapıştırma bağlantılarının dayanımını arttırmak için yapışkan tabakaya tozlar, 

tanecikler, rastgele ve dokuma elyaflar ekleme gibi muhtelif yöntemler üzerinde çalışmalar gerçekleştirmektedir 

[2]. Partikül takviyeli metal matrisli kompozitler çeşitli teknolojik alanlarda sahip olduğu potansiyelden dolayı 

yoğun bir araştırma konusu olmuştur. Takviye malzemesinin türü, şekli, boyutu, yönelimi, dağılımı ve miktarı, 

kompozit malzemenin fiziksel ve mekanik özelliklerini doğrudan etkilediği bilinmektedir[3]. Ayrıca yapıştırıcıya 

katılan çeşitli katkı malzemeleri ile oluşturulan kompozit malzemelerden yüksek sıcaklık ve basınçlara 

dayanabilme ve arttırması da beklenmektedir. Leininger ve arkadaşları [4] tarafından yapılan çalışmada, 

MWCNT (çok duvarlı karbon nanotüp) katkılı epoksi kompozitlerin mekanik özellikleri incelenmiştir. AFM 

(atomik kuvvet mikroskobu) kullanılarak MWCNT katkılı epoksi kompozitin çekme yükü etkisi altında 

mikro/nano karakterizasyonu gerçekleştirilmiş ve incelemeler sonucunda, ağırlıkça %1 MWCNT katkısının 

epoksi malzemenin elastiklik modülünde %23 oranında bir artış sağladığı görülmüştür. 

 

Modern kesici takımların çoğu, genellikle düşük veya orta alaşımlı çelikten imal edilen bir sap ya da tutucu 

tarafından desteklenen sert, aşınmaya dayanıklı kesici uçlar içeren kompleks yapılardır. Sert lehimleme ve 

mekanik sıkma, kesici uçların takım tutucuya bağlanmasında yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Sert 

lehimleme yönteminde karbür takımlarda çatlaklar nedeniyle ıskarta oranı %20’lere ulaşabilmektedir. Mekanik 

sıkmalı takımlarda ise kesici uç ile tutucu arasında her zaman yeterli kontak kurulamayabilir. Bu durum, işleme 

esnasında titreşime yol açmakta ve yüzey pürüzlülüğünü olumsuz yönde etkilemekte ve dolayısıyla 

arttırmaktadır. Takım imalat teknolojisinin sert lehimden yapıştırıcıya dönmesi, montaj esnasında daha düşük 

sıcaklıklara çıkılmasından dolayı takımda meydana gelebilecek ısıl gerilmelere bağlı ıskartaya çıkan takım 

oranında azalma ve düşük işlem maliyeti gibi avantajları beraberinde getirir. Yapıştırıcı tabakanın yüksek 

sönümleme kabiliyetinden dolayı düşük yüzey pürüzlülük değerleri de elde edilmektedir. Ayrıca, uygulama 

maliyeti düşük olmakta ve kalifiye iş gücü gerektirmemektedir. Bu sebeplerle, metal kesici takımların 

kullanımında ekonomik olmanın hedeflenmesiyle birlikte sert lehim ve mekanik sıkma yerini yapıştırma 

yönteminin kullanılması düşünülmektedir. Ancak yapıştırıcı tabakanın düşük ısıl iletkenliği takım ve tutucu 

arasında termal bir bariyer oluşturarak takım ucunda ve yapıştırıcı tabakada ısı artışına neden olmaktadır. Epoksi 

yapıştırıcıların endüstriyel alanda kullanımının artmasıyla birlikte bu malzemelerin ısıl iletkenliğinin arttırılması 

üzerine çalışmalar da gerçekleştirilmiş ve yüksek ısıl iletkenlik değerlerine sahip çeşitli mikro ve nano 

parçacıkların katılmasının ısı iletkenliğine etkileri araştırılmıştır [5, 6]. Gallego ve arkadaşları [7] yapmış 

oldukları bir çalışmada, nanokompozitlerde karbon nanotüpün etkisini incelemişlerdir. Epoksi içerisine katılan 

ağırlıkça %1 oranındaki MWCNT parçacıkların ısıl iletkenlik katsayısının %70 oranında arttırdığını 

belirlemişlerdir. Dolayısıyla, ısı bariyerinin olumsuz etkisinin yapılan çalışmalarla giderileceği düşünülmektedir. 

 

Darwish ve Davies [8], kesici uçların takım tutucuya bağlanmasında yapıştırıcıların bağlantı elemanı olarak 

kullanımlarını incelemişlerdir. Yapıştırılmış ve sert lehimlenmiş karbür kesici uçlar kullanılarak gerçekleştirilen 

frezeleme işlemleri sonucunda sert lehimlenmiş kesici uçlara kıyasla yapıştırılmış kesici uçlardaki kesme 

performansında gelişmeler olduğunu bildirmişlerdir. Kavak ve arkadaşları [9], kesici uçların takım tutucuya 

bağlanmasında yapıştırma-yumuşak lehimleme hibrit yöntemini kullanmışlardır. AISI 1050 çeliğini mekanik 

sıkmalı ve yapıştırma-yumuşak lehim hibrit bağlantılı kesici uçlu takımlar kullanarak torna tezgahında işlemişler 

ve kesici uç bağlama yönteminin işlenilen parçanın yüzey pürüzlülüğüne etkilerini incelemişlerdir. Yapıştırma-

yumuşak lehim hibrit bağlantılı takımların mekanik sıkmalı takımlara göre daha az yüzey pürüzlülüğü verdiğini 

belirtmişlerdir.  

 

Bu çalışmada, AISI 1040 çelik malzemeler mekanik sıkmalı ve yapıştırılmış kesici ucu olan takımlar 

kullanılarak işlenmiştir. Kesici uçları yapıştırmak için yalın epoksi ve ağırlıkça %0,5 oranında MWCNT katkılı 

nanokompozit yapıştırıcılar kullanılmıştır. Epoksi içerisine ağırlıkça katılan MWCNT miktarı, gerçekleştirilen 

kayma deneyleri sonuçlarına göre belirlenmiştir. Mekanik sıkmalı, yalın epoksi ve nanokompozit yapıştırıcı 

kullanılarak takım tutucuya bağlanan kesici uçların performansları kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü 

değerleri incelenerek karşılaştırılmıştır. 
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2. MATERYAL VE METOT 

Kayma deneyleri için yalın epoksi ve ağırlıkça %0,3, %0,5 ve %0,7 oranlarında MWCNT (çok duvarlı karbon 

nanotüp) katkılı nanokompozit yapıştırıcılar kullanılarak Şekil 1’de verilen çelik çubuk/kesici uç/çelik çubuk 

bağlantıları hazırlanmıştır. Yalın epoksi yapıştırıcı olarak tek bileşenli ısıyla kürlenen Loctite ESP110 

kullanılmıştır. Kesici uç olarak kaplamasız karbür takım ve kimyasal bileşimi Tablo 1’de verilen 150x10x1,5 

mm boyutlarında AISI D2 soğuk iş takım çeliği çubuk malzeme olarak seçilmiştir. Nanokompozit yapıştırıcı 

üretimi için yalın epoksi yapıştırıcıya ortalama 9,5 nm çapında, 1,5 µm uzunluğunda ve 275 m
2
/gram yüzey 

alanına MWCNT parçacıklar katılmıştır. MWCNT parçacıklar yalın epoksiye katılmadan önce neminin alınması 

amacıyla 120°C sıcaklıkta 1 saat süreyle etüvde kurutulmuşladır. Daha sonra yalın epoksi yapıştırıcıya katılacak 

MWCNT miktarı hassas teraziyle ayarlanmış, spatula kullanılarak elle karıştırılmış ve karıştırma işlemi sırasında 

MWCNT parçacıkların matris içerisinde homojen dağılımını sağlamak amacıyla ağırlıkça aynı oranda 

polivinilpirolidon katılmıştır [10].  

 

 

Şekil 1. Kayma Deneyi Numunesi 

Tablo 1. AISI D2 soğuk iş çeliğinin kimyasal bileşimi 

C Si Mn P S Cr Mo V 

1,52 0,35 0,28 0,022 0,0013 11,14 0,72 0,73 

 

Kayma deneyi numuneleri hazırlanırken, yapıştırma işleminden önce yapışkanın performansının arttırılması 

amacıyla yüzey hazırlama işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Öncelikle yapıştırılacak olan çelik çubukların 

yüzeyi, oksit tabakasını uzaklaştırmak için 150 numara zımpara kullanılarak zımparalanır. Epoksi yapıştırıcı için 

belirlenmiş olan ideal pürüzlülük seviyesi (2-3 µm), yapıştırılacak yüzeylerin 24 numara zımpara kullanılarak 

zımparalanmasıyla elde edilir [11]. Zımparalanan yüzeylerdeki kalıntıların giderilmesi için çelik çubuklar 

öncelikle ılık suda alkali sabun ile yıkanır, asetonla temizlenir ve distile su ile durulandıktan sonra sıcak hava ile 

kurutulur [12,13]. 

 

2.1. Kayma Deneyi 
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Şekil 2.  Deneysel çalışmada kullanılan çekme cihazı 

Çelik çubuk/kesici uç/çelik çubuk bağlantıları oda sıcaklığında hazırlanmış ve yapıştırıcı uygulandıktan sonra 

yapıştırma bölgesine üniform ve ince bir yapıştırıcı tabakanın elde edilebilmesi için metal klips ile kuvvet 

uygulanarak 120°C’de 1 saat süre ile etüvde kürlenmiştir. Metal klips tarafından uygulanan baskı kuvvet değeri 

20 N’dur. Hazırlanan numuneler, ASTM D1002 deney standartlarına göre 1,3 mm/dak sabit çekme hızında 

Instron marka 5982 model çekme cihazında Şekil 2’de görüldüğü kayma deneyine tabi tutulmuştur.  

 

Tornalama deneyleri, C tipi mekanik sıkmalı, yalın epoksi ve nanokompozit yapıştırıcı kullanılarak CSBPL 2525 

takım tutucuya bağlanmış kesici uçlar ile Tablo 2’de kimyasal bileşimi verilen AISI 1040 çeliğinin tornalaması 

şeklinde gerçekleştirilmiştir. Kayma deneyleri sonucunda en iyi dayanımı gösteren MWCNT katkılı 

nanokompozit yapıştırıcı tornalama deneylerinde kullanılmıştır. Kesici uçların takım tutucuya yapıştırılması 

sırasında üstten baskı elemanına torkmetre ile 20 N’luk kuvvet uygulanmış ve bu kuvvetin kürleme boyunca 

(120°C sıcaklıkta 1 saat) sabit bir şekilde kalması amacıyla mekanik sıkma aparatı kullanılmıştır. Tornalama 

işlemleri, Goodway marka GA-230 model CNC torna tezgahı kullanılarak 75, 100 ve 125 m/dak kesme 

hızlarında, 0,2 mm/dev sabit ilerleme ve 0,5 mm sabit kesme derinliği değerlerinde Şekil 3(a)’da gösterildiği gibi 

gerçekleştirilmiştir. Tornalama işlemi sırasında, kesme kuvvetlerinin ölçümü, Kistler marka 9257BA model 

dinamometre ile gerçekleştirilmiş (Şekil 3(a)) ve yüzey pürüzlülük değerleri Mitutoyo marka SJ210 model yüzey 

pürüzlülüğü ölçüm cihazı ile ölçülmüştür (Şekil 3(b)). Deneyler üçer kez tekrarlanmış olup, kesme kuvvetleri bu 

üç deney sonucunda elde edilen değerlerin ortalamasının hesaplanması ve yüzey pürüzlülüğü değerleri ise her 

deney için beş ölçümün yapılarak ortalamasının hesaplanması ile belirlenmiştir. 

 

Tablo 2. AISI 1040 çeliğinin kimyasal bileşimi (%) 

C Si Mn P S Cr Mo Ni 

0,43 0,22 0,7 0,009 0,005 0,08 0,008 0,03 

   

2.2. Tornalama Deneyleri 
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 Şekil 3. Tornalama işlemi, a) kesme kuvvetleri ölçümü, b) yüzey pürüzlülüğü ölçümü 

 

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

Kayma deneyleri sonucunda elde edilen bağlantı dayanımları Şekil 4’de verilmektedir. Yalın epoksi yapıştırıcıya 

MWCNT parçacık katkısı, bu parçacıkların yüksek dayanım özelliklerinden ve ayrıca yüzeye daha iyi tutunma 

sağlamasından dolayı bağlantı dayanımı değerlerinin artmasını sağlamıştır. Ancak belirli bir miktardan sonra 

MWCNT parçacık katılması epoksi yapıştırıcının viskozitesini arttırması ve dolayısıyla yüzey ıslatma 

kabiliyetini azaltmasından dolayı bağlantı dayanımının azalmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple, Şekil 4’dan da 

görüleceği üzere en iyi bağlantı dayanımını veren ağırlıkça %0,5 MWCNT parçacık katkılı nanokompozit 

yapıştırıcı, kesici ucun takım tutucuya bağlanmasında kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 4. Bağlantı dayanımının yalın epoksi yapıştırıcı içerisine katılan MWCNT parçacıkların katkı oranı ile 

değişimi 

 

Kesici ucun takım tutucuya bağlanma yönteminin ve kesme hızının, kesme kuvvetleri üzerine etkisi Şekil 5’de 

verilmektedir. Kesme hızının arttırılmasıyla, takım/talaş temas boyu kısalmakta ve bunun sonucunda kesme 

kuvvetlerinin de azaldığı görülmektedir. Elde edilen bu sonucun literatürdeki çalışmalarla [14,15] uyumlu 

olduğu belirlenmiştir. En büyük kesme kuvvetlerinin mekanik sıkmalı takımlarda oluştuğu, yapıştırılmış kesici 

3.1. Kayma Deneyi Sonuçları 

3.2. Tornalama Deneyi Sonuçları 
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uçların kullanılmasıyla yapıştırma tabakasının darbe sönümleme etkisinden dolayı tornalama sırasında oluşan 

kuvvetlerin bir kısmının absorbe edildiği ve kesme kuvvetlerinde azalma meydana geldiği belirlenmiştir. Yalın 

epoksi içerisine katılan MWCNT parçacıklar bağlantı dayanımını arttırmakla beraber yapışkanın darbe 

sönümleme özelliğini bir miktar olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple, nanokompozit yapıştırıcı ile takım 

tutucuya bağlanmış kesici uçlar kullanıldığında oluşan kesme kuvvetleri mekanik sıkmalı takımların 

kullanılması durumunda oluşan kesme kuvvetlerinden daha düşük iken, yalın epoksi yapıştırıcı ile takım 

tutucuya bağlanmış kesici uçların kullanılması durumunda oluşan kuvvet değerlerinden daha büyüktür. 

 

 
 

Şekil 5. Kesme kuvvetlerinin kesme hızı ve kesici ucun takım tutucuya bağlanma yöntemine göre değişimi, a) 

kesme kuvveti, b) ilerleme kuvveti, c) radyal kuvvet 

Ölçülen yüzey pürüzlülük değerlerinin, kesme hızı ve kesici ucun takım tutucuya bağlanma yöntemi ile değişimi 

Şekil 6’da verilmektedir. Kesme hızının arttırılmasıyla ortalama yüzey pürüzlülüğü değerlerinin azaldığı 

görülmektedir. Kesici ucun bağlanma yöntemleri karşılaştırıldığında ise C tipi mekanik sıkma yönteminin 

titreşim ve rijitlik problemlerinden dolayı en yüksek pürüzlülük değerlerinin oluşmasına neden olduğu, 

yapıştırılmış kesici uçlarda ise yapıştırma tabakasının titreşim sönümleme özelliği göstermesinden dolayı daha 

düşük yüzey pürüzlülüklerinin oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca, MWCNT parçacık katkılı nanokompozit 

yapıştırıcının bağlantı dayanımının yalın epoksi yapıştırıcıdan daha iyi olması daha rijit bir bağlantı oluşmasını 

sağladığından yapıştırılmış bağlantılarda nanokompozit yapıştırıcının kullanılması en düşük yüzey pürüzlülüğü 

değerlerinin elde edilmesini sağlamıştır. 
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Şekil 6. Yüzey pürüzlülüğünün kesme hızı ve kesici ucun takım tutucuya bağlanma yöntemine göre değişimi 

 

4. SONUÇLAR 

Gerçekleştirilen bu deneysel çalışmada, epoksi yapıştırıcıya katılan MWCNT parçacıkların bağlantı dayanımı 

üzerine etkileri incelenmiş ve en yüksek dayanımın ağırlıkça %0,5 MWCNT parçacık katkılı nanokompozit 

yapıştırıcı ile sağlandığı belirlenmiştir. Ayrıca kesici uçların takım tutucuya mekanik sıkma yöntemiyle, yalın 

epoksi yapıştırıcıyla ve nanokompozit yapıştırıcıyla bağlanmasının ve kesme hızının tornalama işleminde oluşan 

kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü değerleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda, yapıştırıcı 

tabakanın darbe ve titreşim sönümleme özelliklerinden dolayı kesme kuvvetlerinin ve yüzey pürüzlülüğü 

değerlerinin daha düşük çıkmasını sağladığı ve mekanik sıkma yöntemine göre yapıştırma yönteminin avantaj 

sağladığı görülmüştür. Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sonucunda, en küçük kesme kuvvetleri 125 m/dak 

kesme hızında yalın epoksi yapıştırıcı ile takım tutucuya bağlanmış kesici uçların kullanıldığı durumda elde 

edilmiş olup MWCNT parçacık katkılı nanokompozit yapıştırıcı kullanılmasının mekanik sıkma yöntemi üzerine 

avantaj sağladığı da belirlenmiştir. En düşük yüzey pürüzlülüğü değeri ise yine 125 m/dak kesme hızında hem 

daha rijit bir bağlantının sağlandığı hem de titreşimlerin sönümlenebildiği nanokompozit yapıştırıcı kullanılması 

durumunda elde edilmiştir.  
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Özet 

Bilinçli tüketici beklentilerinin sürekli artması, üretim faaliyetlerinde bulunan firmaları ürünlerinde farklılaşma 

ve tasarım değişikliklerine gitmeye sevk etmektedir. Özellikle rekabetin yoğun yaşandığı otomotiv ana sanayi ve 

yan sanayiinde tüketici beklentilerinin karşılanmasının yanında tüketiciye yeni ürün ve tasarımların sunulması da 

gerekmektedir. Otomobillerde görsel olarak ilk dikkat çeken noktalardan biri jantlardır. Jantlarda oluşturulacak 

yeni ve özgün tasarımlar firmaların rekabet edebilirliğini arttıran bir etki yaratır ve bu etki otomobil üreticileri 

tarafından giderek daha çok kullanılmaya başlanmıştır Bu çalışma üretilen jant geometrisine uygun olarak 

yüzeyden belirli kalınlıkta boya kaldırılması ile çift renkli jant üretimi için yeni bir aparat tasarımı ve 

geliştirilmesini içermektedir. Geliştirilen ve patent başvurusu yapılan aparat seri üretimde sözü edilen işleme 

adımıyla ilgili fire miktarının azaltılmasına, çevrim süresinin kısaltılmasına ve ayar sürelerinin azaltılmasına 

imkan tanımaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Tornalama, Yüzey takip sistemi, Alüminyum alaşımlı jantlar, İki renkli jant 

TOOL DESIGN WITH SURFACE FOLLOWER SYSTEM FOR PAINT 

LAYER REMOVAL 

Abstract 

Expectations of conscious customers are increasing. Therefore, the companies which take role in manufacturing 

activity tend to modify their products and alter the designs in order to meet modern-day needs. In automotive 

industry and suppliers where competition is intensive, besides meeting the customer’s expectations, it is 

necessary to offer new products and designs. Wheels are one of the main visual appeals in automobiles; hence, 

innovative wheel designs increase the competitiveness of companies, which has become prevalent 

method/application among manufacturers. This study aims at designing and developing an apparatus for dual 

color effect wheel by scratching/scraping/grazing/brushing paint to a certain thickness from the surface proper 

with the wheel’s geometry. The patent application has been made for apparatus, which decreases the amount of 

wastage and shortens manufacturing time and setting times by the mentioned mass production methods. 

 

Keywords: Turning, Surface follower system, Aluminum alloy wheels, Two colored wheel 

1. GİRİŞ 

Alüminyum, yüksek korozyon dayanımı, yüksek termal iletkenlik ve mukavemet özelliklerine sahip olmasına 

karşılık düşük yoğunluğu sayesinde ürünlere ağırlık açısından kazandırdığı avantaj nedeniyle alaşımlandırılarak 

başta otomotiv sektörü olmak üzere endüstrinin birçok alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır [1-5]. Bunun 

en güzel örneği Şekil 1’de yıllar itibari ile otomotivde kullanılan alüminyum miktarındaki değişim ile 

gösterilebilir. 1990 yılından sonra otomobillerde kullanılan alüminyum miktarının ve alüminyum kullanılarak 

üretilen parça çeşitliliğinin artış gösterdiği görülmektedir. Bu artışın en önemli nedenlerinden biri 1997 yılında 

imzalanan Kyoto Protokolü ile sera gazlarının azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması gerekliliğidir. 

Alüminyum da toplam araç ağırlığında sağladığı hafiflik avantajı ile otomotiv üretiminin farklı noktalarında 

kullanılmakta ve kullanım alanları da günden güne arttırılmaktadır. 
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Şekil 1. Otomobil başına kullanılan alüminyum ağırlığının yıllara göre değişimi [6] 

Şekil 1’e göre üretimi 90’lı yıllarda yaygınlaşmaya başlayan ve günümüzde özellikle binek araçlarda büyük 

oranda tercih edilen alüminyum jantlar için farklı üretim teknikleri ile kullanılmasına karşılık alçak basınçlı 

döküm yöntemi (ABDY) en yaygın olarak kullanılan tekniktir. 

 

2. JANT ÜRETİM SÜRECİ 

Alüminyum ABDY otomotiv sektöründe jant üretiminde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Şekil 2 standart 

bir ABDY ile jant üretimi prosesini göstermektedir. ABDY ile jant üretim prosesini başlıca döküm, talaşlı imalat 

ve boya süreçleri olmak üzere 3 ana bölüme ayrılmaktadır. 

 

 
 

Şekil 2. ABDY döküm yöntemi ile jant üretimi proses adımları  

Prosesin döküm kısmında; ABDY kalıp tezgahının altında yer alan atmosfer kontrollü bir pota içindeki sıvı 

metal yüzeyine basınç uygulanması sonucu riser tüp olarak adlandırılan dikey yolluk boyunca yükselen sıvı 

metalin kontrollü bir şekilde kalıbı doldurmasını esas almakta [7-9] olup kalıp bir defa dolduktan sonra pota 

içindeki basınç düşürülür ve yolluk içinde kalan eriyik metal tekrar pota içine gravite prensibine göre akar. Kalıp 

etrafında bulunan temassız soğutmalar ile kalıp içinde soğuyan jant, kalıp alt üst maçalarının ayrılıp kalıptan itici 

pimler yardımıyla ayrılması ile üretilmiş olur  [10]. Şekil 3’de alçak basınç döküm tezgahı şematik olarak 

gösterilmektedir [11] 
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Şekil 3. Alçak basınç döküm tezgahı [11] 

Prosesin talaşlı imalat kısmında; ısıl işlem sonrası talaşlı imalata kaba olarak gelen jant CNC tezgahlarında 

işlemeye alınmaktadır. Burada ilk talaş operasyonu olarak adlandırılan jantın Şekil 4’de belirtilen  iç çapı, dış 

çapı, delik ve offset kenarları işlenmektedir. Daha sonra, son talaş işlemi diye adlandırılan kapak, stil damak ve 

ilk talaş operasyonundan kalan dış çap işlenerek bijon ve subap delikleri açılır ve üretilen jantın tesviye işlemleri 

yapılmaktadır. 

 

Şekil 4. Jant tanımları 

 

Prosesin boya kısmında; talaşlı imalat işleminden sonra onay alan jantlar ilk olarak boya ön hazırlık sürecine 

alınmaktadır. Boya ön hazırlık sürecinde jant bir önceki proses adımından gelen yağ, su kalıntısı ve boyama 

işlemini olumsuz etkileyebilecek etkenlerden arındırılmaktadır. Ön hazırlık işlemi sonrası jantlar üretim 

talimatlarına göre istenilen renklerde boyanır, boyanın kürlenmesi sağlanır ve sevkiyata hazırlanmak üzere 

ambalajlanır.  

Tüm bu proses adımlarında nihai ürüne formunu veren talaşlı imalat adımı büyük bir öneme sahiptir. Son 

yıllarda jant tasarımlarında yaşanan tasarım değişiklikleri nedeniyle jantlarda çift renk oluşturulması amacıyla 

ortaya çıkan tampon baskı ve lazerle gravürleme işlemleri yüksek yatırım maliyetleri gerektirmektedir. Tampon 

baskı ve lazerle gravürleme gibi alternatif proseslere kıyasla konvansiyonel talaşlı imalat yönteminde geliştirilen 

yeni aparatlar ile istenilen nitelikte çift renkli jant üretimi mümkün hale getirilmiştir. 
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3. UYGULAMA 

Nihai ürün üzerine çift renk oluşturulması işleminde talaşlı imalat prosesindeki hassasiyet büyük bir öneme 

sahiptir. Sözü geçen süreçte hedef farklı renklere üst üste birkaç kat boyanmış olan janttan, hedef renge ulaşana 

kadar istenmeyen renkteki boya katmanlarının tornalama yöntemi ile kazınmasını sağlamaktır. Döküm yöntemi 

sırasında üretilen her bir jant aynı proses şartları ve üretim talimatlarına göre üretilmiş olsa bile döküm 

yönteminin ve takipçi işlemlerin doğası gereği toleranslar dahilinde bir miktar yalpaya sahip olabilir. Bu yalpa 

boya kalınlıkları kadarlık tornalama işlemini hataya açık hale getirir ve istenilen sonuca ulaşmayı zorlaştırır. 

.Şekil 5’deki gibi dış flanştan boya kaldırılması işlemi sırasında yüzeyin her noktasında aynı kalınlıkta boyanın 

kaldırılmasına imkan vermez. Bu ve benzeri durumların seri üretim şartlarında bertaraf edilmesi için jant birden 

fazla defa tezgaha bağlanarak yalpa  tespiti yapılır ve bunu takiben tespit edilen hata bir takım ayar şimleri 

kullanılarak sıfırlandıktan sonra tornalama işlemi gerçekleştirilir.. Ancak bu durumlar jantın birden fazla defa 

tezgahtan sökülüp tekrar tezgaha bağlanması, problemli bölgenin bulunup ayar yapılması , işçilik ve duruş gibi 

nihai ürün üzerinde katma değer yaratan bir etkisi olmayan maliyetlere neden olmaktadır.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 5.  Jant dış flanşından boya kaldırılması; a) düz yüzey, b) yalpalı yüzey 

Bu olumsuzlukarın bertaraf edilmesi adına jant üretim sektöründe kullanılabilecek ve konvansiyonel talaşlı 

imalat sistemine adapte edilebilecek yeni bir “Yüzey Takip Sistemli Boya Tornalama Takımı” geliştirilmiştir. 

Geliştirilen bu takım CNC torna tezgahlarında jant flanş yüzeyini takip ederek işlem öncesinde oluşan 

farklılıkları tek bir işlemle tolere edebilmektedir. Şekil 6’da yeni geliştirilen takım sisteminin çalışma prensibi 

gösterilmektedir. Jant yüzeyinden boya talaşı alarak ilerleyen kesici ucun izlediği merdane yüzeyde oluşan 

herhangi bir yükseklik farklılığında (Şekil 6 b) yaprak yayların yardımıyla aldığı yükselti farkını beraberinde 

bağlı olduğu kesici uca aktararak kesici ucu yükselti farkı kadar yukarı veya aşağı kaldırarak yüzeyden eşit 

miktarda boya kaldırılmasını sağlamaktadır. Yükseklik farkının geçtiği izleyen sürede merdane kesici ucu tekrar 

jant yüzeyine yükseklik farkı olmayacak şekilde indirmektedir (Şekil 6 c)  
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(a)                             (b)                               (c) 

 
(d) 

Şekil 6.  Geliştirilen tornalama takımının jant yüzeyindeki işlemi, a) jantın düz yüzeyi, b) jant yüzeyinde yükselti 

farkı, c) jantın düz yüzeyi, d) tornalama takımının ilerleyişi 

 

 

4. SONUÇLAR 

Geliştirilen ve patent başvurusu yapılan tornalama takımının sağladığı avantajlar maddeler halinde şu şekilde 

özetlenebilir; 

 Jantın dış flanşında çift renk oluşturabilmek için tek seferde işlenmesi olanaklı hale gelmiştir, 

 Nihai ürün üzerinde katma değer yaratmayan ek maliyetler bertaraf edilmiştir, 

 Çift renkli jant üretiminde talaşlı imalat işlemi sırasında oluşan fire miktarı azalmıştır, 

 Çift renk jant üretiminde talaşlı imalat çevrim süresi azalmıştır, 

 Jantın birden fazla defa tezgaha bağlanması durumu ortadan kalkmıştır 

 Ürün başına düşen ek işçilik maliyeti azalmıştır. 
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Özet 

Matkap ucu, makine sektörü ve birçok meslek dalında delik açmak için kullanılan bir takımdır. Matkap ucu 

yapımında kullanılan yüksek hız takım çelikleri (HSS), yüksek kesme hızlarında talaş kaldırabilen ve yüksek 

sıcaklıklarda sertliğini büyük oranda koruyabilen malzemelerdir. Diğer kesici takım malzemelerinden daha 

yüksek tokluğa sahip oldukları için imalat sektöründe oldukça yaygın kullanıma sahiptirler. Seramik kaplamalar 

sertlik, aşınma direnci ve oksidasyon direnci özelliklerini arttırmak amacıyla matkap uçlarına uygulanmaktadır. 

TiC, TiN, TiCN, TiAlN, TiB2 gibi kaplamalar genellikle CVD veya PVD yöntemiyle çelik takım üzerinde 

oluşturulmaktadır.  PVD ve CVD yöntemlerine alternatif olarak borlama yöntemi ile de metal yüzeyinde bir 

seramik tabaka oluşturulmaktadır. Yüzeyde oluşan borür tabakası, yüksek sertlik değerleri ve yüksek 

sıcaklıklarda sertliğini koruması yanında, iyi aşınma, oksidasyon ve korozyon dayanımı gibi üstün özelliklere 

sahiptir. Bu çalışmada, ucuz bir yöntem olan sıvı borlama tekniği ile DIN 338 matkap ucu üzerinde bor tabakası 

oluşturulmuştur. Farklı ilerleme ve kesme parametrelerinde, borlanmış ve borlanmamış takım uçlarının aşınma 

davranışları incelenmiştir.  

 

 Anahtar Kelimeler: Borlama, HSS çeliği, Isıl işlem, Kesme parametreleri            

                                

AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF BORONIZING on 

CUTTING PERFORMANCE of HSS TWIST DRILL 

Abstract 

Twist drill bit is a tool that used to drill holes in the machinery industry and in the various professions. High speed tool 

steel (HSS), which is used for producing drill bit, can cut at high cutting speed and can protect its hardness at a great 

rate at elevated temperatures. Since HSS has higher toughness than the other cutting tool steels, it has widespread use in 

the manufacturing industry. Ceramic coatings have been applied to the drill bits to increase the wear resistance and 

oxidation resistance characteristics. TiC, TiN, TiCN, TiAlN, TiB2, etc. coatings are formed on the tools using CVD and 

PVD methods generally. A ceramic layer can be formed on the surface using boronizing method as an alternative to 

PVD and CVD methods. The boride layer formed on the surface has high hardness, and can protect its hardness at high 

temperature; it has superior properties such as good wear, oxidation, and corrosion resistance at the same time, also. In 

this study, a boride layer was formed on the DIN 338 twist drill bit using an inexpensive liquid boronizing technique. 

The wear behavior of borided and untreated HSS tools was investigated at different feed and cutting speeds.  

Keywords: Boronizing, HSS tool steel, Heat treatment, Cutting parameters 

1. GİRİŞ 

Matkap, makine sektörü ve birçok meslek dalında farklı tezgâhlarda delik açmak, açılmış olan delikleri 

genişletmek için kullanılan, ek olarak havşa açma işlemleri için kullanılan, iki kesme kenarına sahip bir kesici 

takım türüdür. Delik delme işlemi sırasında oluşan talaş, helisel kanallar vasıtasıyla dışarı atılır. Genel olarak 

mühendislik, sanayi, otomotiv, makine ve havacılık sektörleri gibi birçok alanlarda fazlasıyla kullanılmaktadır 

[1,2].  
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Matkaplar metal ve metal olmayan birçok malzemede delik açmak amacı ile kullanılmaktadırlar. Kullanılacağı 

alana göre de temel olarak matkap uçlarının 3 çeşidi vardır: Metal, beton ve ahşap. Matkap uç açıları genellikle 

118 olarak imal edilirler ve çelik delme işlemlerinde kullanılırlar. Fakat farklı malzemelerin delinmesinde talaş 

birikmesini önlemek için 130° - 140° lik uçlar da kullanılmaktadır. Uçların çap toleransları h8 ve sağ tarafa 

dönme yönündedir [3,4,5].  

Matkap uçlarının imalatında az karbonlu çelikler, yüksek karbonlu çelikler, yüksek hız çelikleri (high-speed 

steels, HSS), kobalt alaşımlı HSS (HSCO / HSS-E), sert metal ve karbürler gibi çok farklı malzemeler 

kullanılabilmektedir. Bunların arasında en yaygın kullanım alanını HSS malzemeden üretilmiş olan uçlar 

bulmaktadır.  Yüksek hız çelikleri, oda sıcaklığında ve yüksek sıcaklıklarda; yüksek sertliği, yüksek şok direnci 

sayesinde ve gösterdiği iyi performansıyla kesici takım malzemesi olarak kullanılmaktadır. Yüksek hız çelikleri, 

iyi aşınma direnci gösteren, yüksek alaşımlı asal çeliklerdir. 600 °C sıcaklığa kadar meneviş dayanımları ve 

sıcakta yüksek sertlik değerine sahip olması nedeniyle, yüksek kesme hızlarında talaşlı şekillendirme yapan 

takımların imalatında kullanılırlar. Yüksek hız takım çeliklerindeki aşınma direnci ve tokluktaki uyum, içerdiği 

yüksek miktardaki alaşım elementlerinden kaynaklanmaktadır. Yüksek alaşım elementleri sayesinde yüksek 

aşınma direncine ve tokluğa sahiptirler. Üstün özellikleri sayesinde çalışma sırasında oluşacak yüksek 

sıcaklıklara karşı dayanımları çok yüksektir. Yüksek hız çeliklerinin temel özelliği sıcak sertliğini sağlayan 

matriste sertleştirilmiş ve temperlenmiş krom, molibden, vanadyum ve tungsten gibi elementlerin yer almasıdır 

ve bu elementler yüksek hız çeliklerinin aşınma direncini artırmaktadır. Sertleşme kabiliyeti yüksek olan hız 

çeliklerinden imal edilen takımlar tuz banyosunda veya havada sertleşme özelliklerine sahiptirler [6,7,8]. 

Sertliği, yağlama özelliklerini, keskinliği ve daha fazla ısıl direnç elde etmek için matkap uçlarına çeşitli 

kaplamalar yapılmaktadır. Siyah oksit, TiN, TiAIN ve TiCN en fazla tercih edilen kaplama türleridir [5,7]. 

Yüzey işlemleri konusunda son yıllarda çok büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Çelik malzemelerin yüzeylerine 

uygulanabilen kaplama yöntemleri arasında; PVD, CVD, termokimyasal uygulamalar, plazma sprey, iyon 

implantasyonu gibi işlemler yer alır. Bu proseslerin yanında termokimyasal borlama prosesi; geniş yelpazede 

endüstriyel uygulama alanı bulması ve teknik olarak gelişmiş bir işlem olmasıyla en önemli yüzey sertleştirme 

uygulamalarından bir tanesidir.  

Borlama işlemi ile yüzeyde oluşturulan bor tabakasının en büyük avantajı çok yüksek sertlik değerine (1450-

5000 HV) sahip olması ve yüksek sıcaklıklarda sertlik değerini korumasıdır. Yüksek yüzey sertliği ve düşük 

sürtünme katsayısı kombinasyonu ile adezyon ve abrazyon aşınması başta olmak üzere, korozyon ve yüksek 

sıcaklık oksidasyonu hasarına karşı da önemli dayanım borlama işlemi ile elde edilir [9,10]. Bu üstün özellikleri 

nedeniyle dişli çark ve plastik enjeksiyon kalıpları gibi yüksek aşınma direnci istenen yerlerde yüzeyde 

oluşturulan bor tabakası tercih edilmektedir. Borlama, difüzyon mekanizmasıyla gerçekleştirilen ve genellikle 

metalik malzemenin yüzeyine bor yayındırılan termokimyasal bir yüzey sertleştirme işlemidir. Demir ve demir 

dışı birçok alaşım ile seramik malzemelere uygulanabilir. Borlanacak malzemeler, özelliklerine göre 700–1100 

°C sıcaklık aralığında, yaklaşık 1-12 saat süre ile katı, macun (pasta), sıvı veya gaz fazındaki bor verici 

ortamlarda bekletilerek yüzeyinde bor tabakası oluşturulur [9,10]. Fiziksel buhar biriktirme (PVD), kimyasal 

buhar biriktirme (CVD), iyon implantasyonu veya plazma püskürtme gibi termokimyasal olmayan yöntemler ile 

de malzeme üzerinde bor tabakası oluşturulabilir.   

Sıvı borlama işlemi genellikle 700-1000 °C aralığında gerçekleştirilmektedir. Sıvı ortamda borlama, elektrolitik 

olan ve elektrolitik olmayan sıvı borlama olarak iki ana grupta toplanmaktadır. Tablo 1’de çelikler için en fazla 

tercih edilen elektrolitik olmayan borlama banyosu içerikleri görülmektedir. Tuz banyosunda elektrolitik 

borlama işleminde,  katot olarak borlanacak demir esaslı malzeme, anot olarak grafit ve elektrolit olarak ise 

boraks kullanılmaktadır. Borlama işlemi, 900-950 °C sıcaklık aralığında 4-6 saat süre ile 0.15-0.20 A/cm
2
 akım 

altında gerçekleştirilmektedir [9-11]. Sıvı borlama yönteminin ucuzluğu ve uygulama kolaylığı tartışılmazdır. 

Ancak borlama sonrasında parça yüzeyinde giderilmesi gereken tuz kalıntıları ve reaksiyona girmeyen bor 

kalması, korozif ortamlara dayanıklı fırınlara ihtiyaç duyulması gibi bazı dezavantajları da mevcuttur [12]. 
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Tablo 1. Literatürde verilen bazı tuz banyosu içerikleri [12] 

% Ağırlık Olarak Banyo İçeriği 1.1.1.1.1 Kaynak 

1.1.1.1.2 Na2B4O7 1.1.1.1.3 B4C 1.1.1.1.4 KBF4 1.1.1.1.5 B2O3 1.1.1.1.6 SiC 1.1.1.1.7 Ferro-Si 1.1.1.1.8 Al 

1.1.1.1.9 66 1.1.1.1.10 - 1.1.1.1.11 - 1.1.1.1.12 14 1.1.1.1.13 - 1.1.1.1.14 20 1.1.1.1.15 - 1.1.1.1.16 [13] 

1.1.1.1.17 65 1.1.1.1.18 - 1.1.1.1.19 - 1.1.1.1.20 15 1.1.1.1.21 - 1.1.1.1.22 20 1.1.1.1.23 - 1.1.1.1.24 [14] 

1.1.1.1.25 70 1.1.1.1.26 - 1.1.1.1.27 - 1.1.1.1.28 - 1.1.1.1.29 30 1.1.1.1.30 - 1.1.1.1.31 - 1.1.1.1.32 [15] 

1.1.1.1.33 70 1.1.1.1.34 - 1.1.1.1.35 - 1.1.1.1.36 10 1.1.1.1.37 20 1.1.1.1.38 - 1.1.1.1.39 - 1.1.1.1.40 [15] 

1.1.1.1.41 60 1.1.1.1.42 40 1.1.1.1.43 - 1.1.1.1.44 - 1.1.1.1.45 - 1.1.1.1.46 - 1.1.1.1.47 - 1.1.1.1.48 [15] 

1.1.1.1.49 - 1.1.1.1.50 2.5 1.1.1.1.51 10 1.1.1.1.52 - 1.1.1.1.53 87.5 1.1.1.1.54 - 1.1.1.1.55 - 1.1.1.1.56 [15] 

 

Kılavuz ve diş çekme takımları, helezon matkaplar, raybalar, boşaltma tığları, matkap uçları, eğeler, havşa 

matkapları, paftalar, metal testereler, deliciler, zımbalar, ağaç işleme takımları, soğuk işleme ve şekillendirme 

takımları, dairesel testereler ve bıçaklar, freze bıçakları gibi yüksek aşınma ve burulma direnci gerektiren her 

türlü işleme takımının imalatında HSS takımlar kullanılmaktadır [16]. 

Bu çalışmada, HSS matkap uçları (DIN 338), ülkemizde ucuz bir şekilde bulunabilen ve uygulama kolaylığı 

yüksek olan sıvı borlama tekniği ile borlanmış ve yüzeyde sert borür tabakası elde edilmesi hedeflenmiştir.  %70 

Na2B4O7 + %30 SiC bileşiklerinden oluşan tuz banyosu içerisinde borlama işlemine tabi tutulan matkap 

uçlarının mikroyapı ve mikrosertlik özellikleri optik mikroskop ve Vickers sertlik ölçe cihazı vasıtasıyla 

incelenmiştir. Farklı kesme parametrelerinde, borlama işleminin takım aşınmasına etkisi incelenmiştir. 

2. MALZEME VE METOD 

 
Bu çalışmada kullanılan HSS (DIN 338) matkap ucuna ait kimyasal bileşim içeriği Tablo 2’de verilmektedir. 

Yüzeylerinde kaplama oluşturulacak numune olarak 6 mm çapında matkap uçları seçilmiştir.   

Tablo 2: HSS matkabın kimyasal içeriği (% ağırlık) 

C V Cr W Mo Simax Mnmax 

0.90 1.90 4.20 6.40 5.00 0.45 0.40 

Borlama işlemi %70 Na2B4O7 + %30 SiC’den oluşan tuz banyosu içerisinde gerçekleştirilmiştir. Borlama işlemi 

4 saat boyunca 950 °C sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. Borlama süresi sonunda, tuz banyosundan çıkarılan 

numunelerin hepsi havada soğutulmuştur. Daha sonra, tuz ve yağ kalıntıları deney numunelerinin yüzeyinden 

alkol yardımıyla temizlenmiştir.  

Borlama işlemi tamamlandıktan sonra çift menevişleme işlemi yapılmıştır. 2 saat boyunca 570°C sıcaklık altında 

kaldıktan sonra havada soğutularak tekrar 2 saat boyunca 570 °C sıcaklıkta ısıl işlem uygulanmıştır. Numuneler 

daha sonra tekrar havada soğutulmuştur [16]. 

 

Şekil 1’de 1.3343 yüksek hız çeliğinin ısıl işlem şeması görülmektedir. 1190 - 1230 °C sertleştirme sıcaklığından 

havada soğutma ve ardından 2 veya 3 adımda menevişleme işlemi ile (540 - 570 °C) ortalama 64 - 66 HRC 

sertlik elde edilmektedir. 1.3343 HSS için sıcak şekillendirme sıcaklığı 900-1100 °C aralığındadır [16].  



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

411 

 
 

 
Şekil 1. 3343 Çeliğinin ısıl işlem şartları [16] 

2.1. Deneylerde Kullanılan Matkap Ucu (DIN 338, 1.3343 HSS) 

1.3343 çeliğinden imal edilmiştir. Kesme yönü sağ, çap toleransı h8 ve uç açısı 118°’dir. Şekil 2’de teknik 

ölçüleri verilmiştir. 

 

Şekil 2. Matkap ucunun teknik resmi 

 

2.2. Delme İşleminde Kullanılan İş Parçası Malzemesi 

Bu çalışmada deneylerde kullanılan St 37 (S235) malzemesi, ucuz olması, soğuk deformasyonla 

sertleştirilebilme kabiliyeti, mekanik özellikleri, kolay işlenebilirliği, vb. özelliklerinden dolayı tüm makine 

imalat sanayisinde yaygın kullanıma sahip bir malzemedir. St 37 çeliğinin ismi EN standartlarında değiştirilerek 

yeni ismi olan S235 çeliği adını almıştır. Dolayısı ile Türkiye’de imalat sanayisinde S235 malzemesi, daha çok 

St 37 olarak bilinmektedir. Tablo 3’de S235 malzemenin kimyasal içeriği verilmiştir.  

 

Tablo 3. S235 çeliği deney malzemesinin kimyasal bileşimi (% ağırlık) [17] 

C Si Mn S P 

0.19 1.4 0.55 0.035 0.035 

2.3. Delik Delme İşlemleri 
 

Delik delme işlemi, Taksan marka TMC 700V model CNC tezgâhında gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). Dikdörtgen 

levha üzerinde, CNC freze tezgâhında 10 mm aralıkla delikler delinmiştir. Her bir matkap için St 37 çeliğinden 

imal edilmiş dikdörtgen levha üzerinde 20’şer adet delik delinmiştir. Delik delme işlemleri kuru şartlar altında 

gerçekleştirilmiştir. St 37 çeliğinden imal edilmiş dikdörtgen levha Şekil 4’te gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Taksan marka CNC freze tezgahı 

 

 

Şekil 4. Dikdörtgen levhanın 4 ayaklı aynaya bağlanması 

 

2.4. HSS Matkap Uçları için Kesme Parametrelerinin Belirlenmesi 

Deneyler; borlanmış ve borlanmamış HSS matkap uçları kullanılarak yapılmıştır. Deneyler, kaplamasız matkap 

uçları ile kuru şartlar altında gerçekleştirilmiştir. Devir hesabı Denklem 2.1’de belirtilen formül ile 

hesaplanmıştır [18]: 

 

D = 6 mm, V = 15 m/dakika için  

 

V =  
𝜋𝐷𝑁

1000
    Devir(N) ≈ 795 devir/dakika              (1) 

 

V = 30 m/dakika için Devir (N) ≈ 1590 devir/dakika olarak hesaplanmıştır. 

 

Deneylerde S=795 devir/dakika ve 1590 devir/dakika seçilerek delme işlemleri yapılmıştır. Deney parametreleri 

Tablo 4’de verilmiştir. Deneyler tamamlandıktan sonra, her bir numune için (borlanmış veya borlanmamış) 

kesici uçların görüntüleri makro mikroskop yardımıyla çekilmiş ve incelenmiştir.  

 

 

 

 

 

 



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

413 

 
 

Tablo 4. Deneyde kullanılan parametreler 

Numara Numune Kesme Hızı (V) Devir (N) İlerleme Hızı (F) 

1 Borlanmış 15 m/dak 795 dev/dak 50 mm/dak 

2 Borlanmamış 15 m/dak 795 dev/dak 50 mm/dak 

3 Borlanmış 15 m/dak 795 dev/dak 100 mm/dak 

4 Borlanmamış 15 m/dak 795 dev/dak 100 mm/dak 

5 Borlanmış 30 m/dak 1590 dev/dak 50 mm/dak 

6 Borlanmamış 30 m/dak 1590 dev/dak 50 mm/dak 

7 Borlanmış 30 m/dak 1590 dev/dak 100 mm/dak 

8 Borlanmamış 30 m/dak 1590 dev/dak 100 mm/dak 

2.5. Mikroyapı İncelemeleri 
 

Borlama işlemi ve CNC freze tezgâhında delme işlemleri yapıldıktan sonra oluşan bor tabakasının, tabaka 

özelliklerini incelemek için aynı şartlardaki matkap uçları küçük numuneler haline getirilmiştir. Daha sonra 

sırasıyla 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 2000 meshlik SiC’lü sulu zımpara kâğıtlarıyla PRESI marka 

MECAPOL P230 model parlatma cihazında (Şekil 2.10) zımparalanmış ve sonrasında sırasıyla 6 μm’ lik ve 3 

μm’ lik elmas solüsyon + yağlayıcı kullanılarak parlatıldıktan sonra %2 nital çözeltisi ile dağlanmıştır. Daha 

sonra numuneler alkolle temizlenip kurutulmuştur. 

2.6. Mikrosertlik İncelemeleri 

Mikrosertlik ölçümleri yüzeyden numunenin merkezine doğru 25 g yük altında ve 5 saniye bekleme süresi 

şartlarında Vickers mikrosertlik cihazıyla ölçülmüştür. Kaplamanın mikroyapısı, optik mikroskop ile 

incelenmiştir.  

Yüzeyden itibaren borür tabakası ve geçiş bölgesinde 10 μm’lik, daha sonra 20 μm ve 50 μm’lik aralıklarla 

ölçümler yapılmıştır. Mikrosertlik ölçümleri, her malzemede en az üç sütun olarak yapılmış ve ortalamaları 

alınarak hesaplanmıştır. Borür tabakalarının kalınlıklarıysa, net görülen 5 adet dişin uzunluklarının ortalaması 

alınarak belirlenmiştir.  

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 

3.1. Mikroyapı Analizleri 
 

Borlanmamış matkapların yüzey (a) ve merkez (b) mikroyapı görüntüleri Şekil 5’de, borlanmış matkapların 

mikroyapı görüntüleri Şekil 6’da verilmiştir. 

  

Şekil 5. Isıl işlem görmemiş HSS matkabın optik mikroskop görüntüleri: a) matris, b) yüzey 

b a 
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Şekil 6. Borlanmış HSS matkapların optik mikroskop görüntüleri: c) 200x, d) 500x 

Borlama işlemi sonucunda HSS matkapların yüzeyinde 20 μm’ye yakın bor tabakası elde edilmiştir.  

 

3.2. Mikrosertlik Analizi 
 

İlk ölçüm yüzeye en yakın kısımdan yapılmaya çalışılmış ve yaklaşık 10 μm mesafede sağlıklı bir ölçüm 

yapılabilmiştir. Tablo 5’de borlanmamış malzemenin mikrosertlik ölçüm değerleri verilmiştir. Daha sonraki 

ölçümler ise, Tablo 6’ da görülebileceği gibi, bor tabakası ve geçiş bölgesi boyunca farklı aralıklarla yapılmıştır. 

Ölçümler, aralıklı üç sütun halinde alınıp bu üç değerin ortalamaları sonuç olarak verilmiştir. Borlanmış 

malzemede maksimum sertlik 1971 HV ile yüzeye en yakın kısımda ölçülmüştür. Yüzey sertliğinin çelik 

borlama işlemlerinde yüzeyde oluşan Fe2B ve FeB fazlarından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Sert tabaka 

geçiş bölgesinde ani bir şekilde düşmüş ve bor tabakanın gözlemlenmediği bölgelerde daha yavaş düşüş 

değerleri saptanmıştır.  

 

Tablo 5. Borlanmamış HSS matkabın mikrosertlik değerleri 

Uzaklık Mikrosertlik Değeri (HV) 

10 μm 664.9 

1 mm 641.2 

Merkez 634.2 

 

Tablo 6’ da borlanmış malzemenin 4 saat 950 °C borlama ve menevişleme sonucunda oluşan mikrosertlik ölçüm 

değerleri verilmiştir.  

Tablo 6. Borlanmış malzemenin mikrosertlik ölçüm değeri 

Uzaklık Mikrosertlik Değeri (HV) 

10 μm 1971 

20 μm 1131.8 

40 μm 946.1 

500 μm 492.0 

1 mm 497.8 

Merkez 487.7 

c d 
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Borlanmış malzemenin iç kısmına doğru gidildikçe sertlik değerlerindeki düşüşün daha da azaldığı ve merkeze 

doğru sertlik değerlerinin sabitleştiği gözlenmiştir. Mikrosertlik ölçüm değerlendirilmesinde dikkat çeken başka 

bir husus da, borlanan malzemenin merkezindeki sertlik değerinin borlanmamış malzemenin merkezindeki 

sertlik değerinden daha küçük olduğudur. Bunun nedeni, yüksek hız çeliğinin içerisindeki alaşım elementlerinin 

bazılarının borlama işlemi sırasında malzemenin yüzeyine doğru, bazılarının ise malzemenin iç kısmına doğru 

yayınmaları olabilir. Borlama işlemi yüksek sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucu olarak, geçiş 

bölgesindeki sertliğin arttığı ancak malzemenin iç kısmındaki sertliğin azaldığı düşünülmektedir [19].  

3.3.Matkap Uçlarının Aşınma Durumunun İncelenmesi 

Borlanmamış ve borlanmamış HSS matkap uçlarının deneyler sonrasındaki makro fotoğrafları Şekil 7-10’da 

görülmektedir. 

 

Şekil 7. 50 mm/dak ilerleme ve 795 dev/dak delme şartlarında elde edilen kesici uç görüntüleri 

 

 

Şekil 8. 50 mm/dak ve 1590 dev/dak delme şartlarında elde edilen kesici uç görüntüleri 
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Şekil 9. 100 mm/dak ve 795 dev/dak delme şartlarında elde edilen kesici uç görüntüleri 

 

Şekil 10. 100 mm/dak ve 1590 dev/dak delme şartlarında elde edilen kesici uç görüntüleri 

Şekil 7-10’da görüleceği üzere, borlanmamış takımların borlanmış takımlara göre daha az aşındığı tespit 

edilmiştir. Borlama işlemi sonucunda matkapların dış yüzeyinde bor tabakasının olduğu sert bir katman oluşmuş 

fakat iç kısıma doğru matkabın sertliği hızlı bir biçimde düşmüştür.  Delme işlemi sırasında matkap yüzeyindeki 

sert tabakanın kırılarak daha yumuşak olan iç kısmın malzemeyle temas ettiği ve bu durumun matkabın delme 

kabiliyetini olumsuz etkilediği düşünülmektedir. 

4. SONUÇLAR 

 

Bu çalışmanın sonuçları aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 Borlama işlemi ile takım yüzeyindeki sertlik değeri, borlanmamış takıma oranla %300 artmıştır. Ancak 

takım merkezindeki sertlik değeri %30 azalmıştır. 

 En iyi delme sonuçları 1 nolu numunede 795 dev/dak devir sayısı ve 50 mm/dak ilerleme hızlarında 

elde edilmiştir. 

 Düşük devir sayılarında takım aşınmasının daha az olduğu tespit edilmiştir. 

 Borlanmış numuneye yapılan menevişleme işlemi malzemenin merkez sertliğini düşürmüştür. 

 Borlama işleminin bu çapta ve özellikte ki matkap uçlarında üzerinde olumlu etkileri görülmemiştir.  

 Delme işlemi sırasında matkap yüzeyindeki sert tabakanın kırılarak daha yumuşak olan iç kısmın 

malzemeyle temas ettiği ve bu durumun matkabın delme kabiliyetini olumsuz etkilediği 

düşünülmektedir. 

 Borlanmış numunelerde yapışma daha az gözlenmiştir. 

 Borlama ve kesme parametrelerinin tam ve doğru tayini için, farklı çaplarda ve soğutma sıvısı 

kullanılarak deneyler yapılabilir. 
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Özet 

Bu çalışmada, Ti6Al4V alaşımı iş parçası malzemesi farklı takım taşma uzunluklarında bağlanmış matkaplarla 

delinerek, takım taşma uzunluğunun aşınma ve dairesellikten sapma üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu 

amaçla, 8 mm çapında kısa ve uzun HSS matkaplar kullanılmıştır. Ayrıca, HSS ile karşılaştırma amacıyla bir de 

karbür matkap kullanılmıştır. Delme deneyleri farklı işlem değişkenleri kullanılarak CNC dik işlem merkezinde 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen deliklerin dairesellikten sapma değerleri ölçülmüştür. Takımlardaki takım 

aşınma görüntüleri dijital mikroskop ile elde edilmiştir. Ti6Al4V titanyum alaşımının delinmesinde karbür 

matkabın en iyi sonuç verdiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, kısa ve uzun HSS matkaplar için takım aşınması, 

dairesellikten sapma değerleri ve termal kamera görüntüleri değerlendirildiğinde, takım aşınması ve takım 

ucunda oluşan sıcaklık değerinin uzun HSS matkapta daha düşük olduğu; dairesellikten sapma değerinin ise kısa 

matkapta daha düşük olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Ti6Al4V, Delme, Aşınma, Matkap sıcaklığı 

 

INVESTIGATION OF TOOL OVERHANG IN DRILLING OF Ti6Al4V 

TITANIUM ALLOY 

Abstract 

In this study, Ti6Al4V alloy was drilled using various drills clamped at different tool overhang lengths and the 

influence of overhang length on drill wear and out of roundness were determined. For this purpose, short and 

long HSS drills of 8 mm in diameter were used. In addition, a carbide drill was also used for comparison with 

HSS. The drilling tests were performed on a CNC vertical machining centre at various cutting parameters. Out of 

roundness of the drilled holes were measured. The images of worn drills were obtained with a digital 

microscope. The experimental results showed that carbide drills performed best in drilling of Ti6Al4V. In 

addition, when the short and long drills were compared in terms of wear, drill edge temperature and out of 

roundness, the long drill exhibited lower wear and lower drill edge temperature while higher deviation from the 

roundness. 

Keywords: Ti6Al4V, Drilling, Wear, Drill temperature 

1. GİRİŞ 

 
Titanyum alaşımları havacılık ve biyomedikal endüstrisinde olağanüstü güç-ağırlık oranı ve üstün korozyon 

direnci nedeniyle kullanılmaktadır. Ayrıca, titanyum miktarının gelecek nesil uçakların yapısında kullanımının 

% 7’den % 15’e artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle işlenmiş titanyum parçalar, büyüyen bir pazar olarak 

algılanmaktadır. İşleme, maliyeti etkileyen önemli bir faktördür. Titanyum alaşımları çoğunlukla işlenebilirliği 

zor malzemeler olarak bilinmektedir [1]. Bu alaşımların düşük ısıl iletkenliği, düşük elastikiyet modülü, yüksek 

sıcaklıklarda sertliğini muhafaza etmesi ve düşük kimyasal kararlılığı işlenebilirliğinin zor olmasının 

nedenlerindendir. Bu özellikler nedeniyle hızlı takım aşınması, düşük talaş kaldırma oranı ve yüzey kalitesinin 

bozulması gibi problemlerle sıklıkla karşılaşılır [2]. 
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1950’li yılların başlarında geliştirilen Ti6Al4V ve Ti5Al2.5Sn uygulamada en çok kullanılan titanyum 

alaşımlarıdır. Bu iki alaşım kullanılan tüm titanyum alaşımlarının yarısından daha fazladır [3]. α+β alaşım grubu 

içerisinde yer alan Ti6Al4V yüksek özgül mukavemeti, yüksek biyouyumluluğu ve iyi korozyon özelliğinden 

dolayı uygulamalarda en çok kullanılan titanyum alaşımıdır [4]. 

Bütün talaşlı imalat işlemlerinde kesici takımların mümkün olduğunca kısa bağlanması gerekir. Takımın 

bağlama elemanından taşan uzunluğu takım taşma uzunluğu olarak adlandırılır. Uzun bağlanmaları durumunda 

takımların titreşim yapma ihtimali artar ve rijitlikleri azalır. Takımların işlenen parçanın geometrisi nedeniyle 

uzun bağlanmaları durumunda ise titreşimi azaltmak amacıyla ilerleme oranı ve kesme derinliği gibi işlem 

değişkenlerinin düşük tutulması gerekir. Bu durum da işleme zamanının artmasına ve dolayısıyla verimliliğin 

düşmesine neden olur. Benzer şekilde, delik delme işlemlerinde de maktapların mümkün olduğunca kısa 

bağlanması gerekir. Hatta matkaplar delik içi tornalama ve dış çap tornalama takımlarında farklı olarak helisel 

kanallara sahip olduğu için titreşime daha yatkındırlar. Matkaplardaki titreşim ise düşük kaliteli delik formu, 

düşük yüzey kalitesi ve matkabın daha kısa sürede zarar görmesine neden olur [5]. 

Üstün özelliğine rağmen Ti6Al4V işlenebilirliği en zor titanyum alaşımlarından biridir. Ti6Al4V titanyum 

alaşımının savunma, havacılık ve sağlık sektörlerinde giderek artan kullanım alanlarından dolayı üretim ve takım 

maliyetlerinin minimize edilmesi giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Ti6Al4V malzemenin 

delinmesinde matkap boyunun ve takım taşma uzunluğunun matkap aşınması üzerindeki etkisini belirlemektir. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada, ASTM B265 standardına uygun Ti6Al4V titanyum alaşımı iş parçası olarak kullanılmıştır. İş 

parçası malzemesi plaka şeklinde olup 302,5 x 154 x 25,4 mm boyutlarındadır. İş parçasının kimyasal bileşimi 

Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. İş parçası malzemesinin (Ti6Al4V) kimyasal bileşimi 

Element Ti Al V Fe O C N H 

% 
87,6-

91 

5,5-

6,75 

3,5-

4,5 
≤ 0,40 ≤ 0,20 ≤ 0,080 ≤ 0,050 ≤ 0,015 

 

Delme deneyleri Mass Tezsan / TMC V 750 dik işleme merkezinde yapılmıştır. Delme işlemi sonucunda yapılan 

ölçümler ise DEA PC-DMIS CMM cihazında yapılmıştır. Dairesellikten sapma değerleri Şekil 1’de gösterildiği 

gibi delinmiş deliklerin iki farklı konumundan ölçülmüştür.  

 

Şekil 1. Dairesellikten sapma ölçümleri için konumlar 
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Deneylerde 8 mm çapında 3 çeşit matkap kullanılmıştır. HSS olarak MTE marka kaplamasız 118° uç açılı kısa 

ve uzun matkaplar kullanılmıştır. Karbür olarak da KennaMetal marka (P20, K20) TiAlN +TiN ile kaplanmış 

140° uç açılı takım kullanılmıştır. Uzun HSS matkabın toplam boyu 117 mm ve kısa HSS ve kaplamalı karbür 

matkapların boyları 79 mm’dir. Matkaplardan uzun olanın takım taşma uzunluğu 76 mm ve kısa olanların takım 

taşma uzunluğu 43 mm’dir. 

Delme deneylerinde kesme sıvısı olarak CIMCOOL Cimperial 806 yarı sentetik emülsiyon (%5) kullanılmıştır. 

Kesme sıvısı seçimi malzemenin cinsi ve takım kataloglarında yazan bilgiler dikkate alınarak seçilmiştir. Delme 

esnasında kesme sıvısı sürekli ve yaklaşık aynı basınçta uygulanmıştır. 

HSS matkaplar için kesme hızı 7,5 m/dk ve karbür matkap için de 15 m/dk olarak alınmıştır. İlerleme değeri ise 

0,05 mm/dev olarak alınmıştır. Matkaplarda oluşan aşınmaların fotoğrafları HSS matkaplar için 10 delik delme 

işleminden sonra ve karbür matkap için de 20 delik delme işleminden sonra çekilmiştir. 

Kullanılan matkaplarda meydana gelen aşınma Dino-Lite marka dijital mikroskop ile incelenmiş ve 

görüntülenmiştir. Kısa ve uzun HSS matkaplarda oluşan sıcaklık değerleri ise Fluke Ti25 marka termal kamera 

ile belirlenmiştir. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

3.1. Matkap Aşınması 

Ti6Al4V malzemenin kısa ve uzun HSS matkaplarla delinmesi sonucu matkap uçlarında gerçekleşen aşınmaların 

görüntüleri Şekil 2’de verilmektedir. Şekil 2a’da görülen fotoğraflar kısa HSS matkaba aittir. Bu fotoğraflardan 

matkap uçlarında ciddi miktarda aşınma görülmektedir. Şekil 2b’deki fotoğraflar ise uzun HSS matkaba aittir. 

Bu fotoğraflardan ise matkap uçlarında çok az miktarda aşınma görülmektedir. Uzun ve kısa HSS matkaplara ait 

görüntüler karşılaştırıldığında, uzun matkabın çok daha az aşınmaya maruz kaldığı görülmektedir.  

 

a) 

 

b) 

Şekil 2. HSS matkaplarda gerçekleşen aşınmalar a) kısa HSS ve b) uzun HSS 
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Yapılan bu çalışmada ise uzun matkapta takım taşma uzunluğu fazla olmasına rağmen çok daha az aşınma 

gözlenmiştir. Bu durum, delinen malzemenin Ti6Al4V ve takım taşma uzunluğu fazla olan matkabın boyunun ve 

dolayısıyla hacminin fazla olmasıyla açıklanabilir. Ti6Al4V malzemenin ısıl iletkenliği oldukça düşüktür. Düşük 

ısıl iletkenlik delme işlemi esnasında iş parçasına iletilecek ısı miktarını azaltarak talaş kaldırılan bölgede ısının 

artışına neden olur.  Bu durumda da matkaba iletilen ısı miktarı artarak matkapta sıcaklık artışı fazla olur. Ancak, 

matkabın hacmi büyük olduğu zaman sıcaklık artışı nispeten az olacağı için sıcaklıktan kaynaklanan aşınma 

uzun matkapta az olur. Kısa matkabın boyundan dolayı hacminin küçük olması nedeniyle uzun matkaba göre 

daha yüksek sıcaklık değerine ulaşılır. Bu yüksek sıcaklık nedeniyle kısa matkabın daha fazla aşındığı sonucu 

çıkarılabilir. 

Şekil 3’de kısa ve uzun matkaplarla Ti6Al4V malzemenin delinmesi işleminden sonra termal kamera ile 

belirlenen sıcaklık değerleri görülmektedir. Bu sıcaklık değerleri her iki matkapla da kesme sıvısı kullanılmadan 

birer delik delme işleminden sonra belirlenmiştir. Şekilden görüldüğü gibi kısa HSS matkapta oluşan sıcaklık 

değeri uzun HSS matkapta oluşan değerin yaklaşık olarak iki katıdır. Burada elde edilen sıcaklık değerleri delme 

işlemi esnasında ve kesme bölgesinde oluşan sıcaklık değerlerini temsil etmese dahi iki işlem arasındaki sıcaklık 

farkını göstermesi bakımından faydalıdır. 

 

 

a) b) 

Şekil 3. HSS matkaplarla delme işlemi sonrası oluşan sıcaklık değerleri a) kısa HSS ve b) uzun HSS 

Şekil 4’te Ti6Al4V malzemenin delinmesinde kullanılan karbür matkaba ait fotoğraflar verilmektedir. HSS 

matkaplardan iki kat daha fazla delik delme işleminde kullanılmasına rağmen bu fotoğraflarda belirgin bir 

aşınma görülmemektedir. Karbür matkabın yüksek aşınma direnci bu matkabın HSS matkaba göre yüksek 

sertliği, yüksek sıcak sertliği, yüksek kimyasal kararlığı ve yüksek ısıl iletkenliği ile açıklanabilir. 

 

Şekil 4. Karbür matkap aşınması 

3.2. Dairesellikten Sapma (Ovalite) 

Ti6Al4V malzemenin delinmesi sonrası elde edilen deliklerin üst ve alt ovalite değerleri kısa ve uzun HSS 

matkaplar ve karbür matkap için Tablo 2’de verilmektedir. Dairesellikten sapma değerleri onar delik için 

verilmiştir. Üst ovalite değerlerinin bütün matkaplar için genellikle alt ovalite değerlerinden daha büyük olduğu 

görülmektedir.  
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Tablo 2. Kısa ve uzun HSS matkaplar için ovalite değerleri (mm) 

Delik 

No 

Kısa HSS Uzun HSS Karbür 

Ovalite - 

Üst 

Ovalite - Alt Ovalite - 

Üst 

Ovalite - Alt Ovalite - 

Üst 

Ovalite - Alt 

1 0,014 0,015 0,069 0,041 0,008 0,007 

2 0,082 0,055 0,049 0,028 0,015 0,007 

3 0,058 0,016 0,134 0,019 0,003 0,008 

4 0,100 0,050 0,065 0,028 0,010 0,006 

5 0,042 0,013 0,169 0,029 0,004 0,007 

6 0,046 0,022 0,167 0,021 0,006 0,007 

7 0,077 0,041 0,101 0,038 0,010 0,008 

8 0,087 0,059 0,189 0,078 0,008 0,004 

9 0,072 0,053 0,137 0,066 0,006 0,008 

10 0,041 0,022 0,140 0,050 0,009 0,011 

 

Kısa ve uzun HSS matkaplar arasında bir karşılaştırma yapıldığı zaman kısa matkapla elde edilen ovalite 

değerlerinin daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum kısa matkabın takım taşma uzunluğunun daha az 

olmasından kaynaklanmaktadır. Delme esnasında oluşan yanal kuvvetler matkabı esnetmeye ve konumundan 

saptırmaya neden olur. Takım taşma uzunluğunun fazla olması durumunda etki eden yanal kuvvetlerin daha 

fazla moment etkisinden dolayı daha yüksek ovalite değerleri elde edilir. Ovalite istenmeyen bir durum olduğu 

için bütün talaşlı imalat işlemlerinde mümkün olduğunca takım taşma uzunluğunun düşük olması istenir. Ancak, 

bazı durumlarda fazla takım taşma uzunluğu bir zorunluluk olduğu için kaçınılmaz olmaktadır. 

Karbür matkapla elde edilen ovalite değerleri HSS matkaplarla elde edilenlere göre oldukça düşüktür. Bu 

durumun karbür malzemenin yüksek olan elastikiyet modülünden kaynaklandığı söylenebilir. Karbürün 

elastikiyet modülü HSS’den yaklaşık olarak iki kat daha fazladır. Bu yüksek elastikiyet modülü nedeniyle delme 

işlemi esnasında yanal kuvvetlerden dolayı daha az konumundan sapacağı için düşük ovalite değerlerinin elde 

edilmesine imkan sağlar. 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada Ti6Al4V alaşımı iş parçası 8 mm çapında iki farklı uzunlukta HSS ve bir karbür matkaplarla 

delinmiştir. Matkaplarda oluşan aşınma, sıcaklık ve elde edilen deliklerin dairesellikten sapma değerlerinin 

incelendiği bu çalışmadan aşağıdaki sonuçlar çıkartılabilir:  

1. Kısa HSS matkap önemli derecede aşınmaya maruz kalırken uzun HSS matkaptaki aşınma oldukça düşük 

seviyelerde kalmıştır. 

2. Termal kamera ile sıcaklık ölçümlerinden kısa matkaptaki sıcaklığın uzun matkaptakinden çok daha fazla 

olduğu görülmüştür.  

3. HSS matkaplardan iki kat daha fazla delik delme işleminde kullanılmasına rağmen karbür matkapta belirgin 

bir aşınma görülmemiştir. 

4. En yüksek dairesellikten sapma değerleri uzun HSS matkapla delinen deliklerde görülmüştür. Bunları kısa 

HSS matkapla delinenler ve karbür matkapla delinenler takip etmiştir. 
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DEVELOPMENT OF MARKING OPERATIONS IN LOW PRESSURE 

DIE CASTING MOULDS 

Abstract 

 

Keywords: Mould, Marking, CNC, Machining 

1. GİRİŞ  

Alçak basınçlı döküm teknolojisinde kullanılan kalıplarda, nihai ürün üzerinde bulunacak olan sembol ve yazılar 

markalama işlemleri ile yapılmaktadır. Bu işlemin kalitesi ürünü doğrudan etkilediği için kalıp üretimi sırasında 

dikkatli bir kontrol gerektirmektedir. Markalamalar CNC tezgahlarında yapılmaktadır. Geleneksel kesici takım, 

piyasada kullanılırken tezgah devrine bağlı olarak maksimum 10000 - 18000 dev/dak devir ve 100 - 200 mm/dak 

ilerleme ile kullanılmaktadır. Bu şartlar altında bir jant kalıbında markalama işlemi 3 saat sürebilmektedir ve 

kalıp üretim sürecinde önemli bir zaman kaybı yaratmaktadır. Geliştirilen operasyon ile markalama işlemi 1 

saate yakın sürelere indirilmiştir. 

The symbols and writings on the final products are made with marking process on the moulds which are used in 

low pressure casting technology. The quality of this process affects directly product so this process is required to 

control carefully. Markings are made on CNC machines. Traditional cutting tools in the market are used 

depending on the machine revolution, max revolution 10000-18000 revolution/min and feed rate 250-400 

mm/min. Under these conditions, the marking process takes about 6 hours and causes time consuming in the 

mould production process. Marking operations with improved process has been reduced almost an hour. 

1.1. Markalama Operasyonuna Genel Bakış  

 

Markalama operasyonu genellikle CNC tezgahlarında yüksek hızlı talaşlı imalat (HSM – High speed machining) 

olarak yapılmaktadır. Bu tezgahların devir sayıları 10.000 dev/dak ila 100.000 dev/dak arası değişmektedir[2]. 

Markalama operasyonundaki devir sayısını malzeme cinsi, kesici takım türü gibi farklı parametreler 

etkilemektedir. Alçak basınçlı döküm yönteminde kullanılan kalıpların en önemli parçaları olan alt ve üst 

maçalar sıcak iş takım çeliklerinden üretilmektedir. Bu çeliklerin mekanik özellikleri, markalama kalitesini ve 

hızının belirlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Çeliğin sertliği ne kadar artarsa, kesici ucun hasar görme 

ihtimali de o kadar artmaktadır. 

Müşterinin istediği yazılar için CAD/CAM programları kullanılarak NC kodları oluşturulmakta ve tezgaha 

aktarılarak markalama işlemi gerçekleştirilmektedir (Şekil 2.) 

 

Bu çalışmadan önce yapılan markalama işlemlerinde kullanılan markalama takımının(pantograf çakısı) ölçüleri 

15° açı, 0,8 uç genişliği ile imal ediliyordu (Şekil 1.). Yazı derinlikleri ise 0,8 mm derinlikte yapılıyordu.  
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Şekil 1. İyileştirmeden Önce Kullanılan Markalama Takımı 

 

 

Şekil 2. Kalıp Üzerinde Tasarımı Yapılan Markalamalar 

 

Şekilde görülen markalama takımı tezgaha bağlandıktan sonra tezgahın standart fener mili devri ile çalışarak 

markalama işlemini tamamlamaktaydı. Bu işlem yaklaşık 3 saat sürmekteydi ve kalıp üretim hızında aksamalara 

neden olmaktaydı. Markalama takımları, operatörlerin makinalarda bileme işlemi yapmaları sonucunda elde 

edilmekteydi(Şekil 3.). Bu nedenle markalama operasyonunda iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır. 
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Şekil 3. Pantograf Çakılarının Bileme İşlemi 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

 

Tablo 1. Değerlendirme tablosu 

 

Yapılan araştırmalar sonucunda tezgah fener mili devrinin yetersiz olduğu durumlarda, takımın devrini 

arttırmaya yarayan alternatif fener millerinin kullanılabileceği belirlenmiştir. Bu fener milleri mekanik, havalı 

veya elektrikli olmak üzere 3 türde kullanılabilmektedir. 

 Mekanik tipler; tezgah fener mili devri ile belli bir aktarım oranında kullanılır, fakat fener milindeki 

salgıda aynı oranda aktarılmış olur. 

 Havalı tipler; tezgah fener milinden bağımsız dıştan hava vererek kullanılır, hava basıncı düştüğü 

zaman devir düşer ve yüzey kalitesinde farklılıklar oluşur. 

 Elektrikli tipler; tezgah fener milinden bağımsız ayrı bir kontrol ünitesinden elektriksel bağlantı yaparak 

kullanılır ve tezgah fener milindeki salgının etkisi yoktur. 

 

Bu teknik bilgiler doğrultusunda kullanabileceğimiz fener mili tipini belirlemek üzere tedarikçi firmalarla 

görüşülmüştür ve aşağıdaki değerlendirme tablosu hazırlanmıştır. 

 

 2.1. CNC Freze Tezgahı Devir Sayısı – İlerleme Hesaplamaları 

 

 

 

Devir sayısı hesaplamasının yapılabilmesi için kesme hızı değerinin bilinmesi gerekir. 

Kesme hızı, freze çakısı üzerindeki bir noktanın bir dakikada metre cinsinden aldığı yoldur[1]. Kesme hızı şu 

formülle hesaplanır; 
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(1) 

 

İlerleme, freze çakısının iş parçası üzerinde doğrusal olarak bir dakikada mm cinsinden aldığı yol olup, birimi 

mm/dakika dır. Markalama operasyonundaki ilerleme miktarı; devir sayısı, kesici ağız sayısı gibi parametrelere 

bağlıdır. İlerlemenin hesaplanması için kullanılan denklem aşağıdaki gibidir; 

 

 

  

                                                        (2) 

Kesme Hızına Etki Eden Faktörler: 

- Kesici takım malzemesinin cinsi, 

- İş parçasının malzemesinin cinsi, 

- Elde edilecek yüzey kalitesi, 

- Talaş derinliği, 

- Tezgahın gücü 

Kesme takımı parametreleri belirlenirken yukarıda 1 numaralı denklemde belirtilen kesme hızı formülünün yanı 

sıra, kullanılacak olan kesici takımın üretici firmaları tarafından belirlenen ve önerilen kesme hızı değerleri de 

dikkate alınmalıdır[1]. Genel olarak önerilen kesme hızı değerleri Şekil 4. Te görülmektedir.  

Tablo 2. Kesici Takımlar İçin Önerilen Kesme Hızı Kataloğu [1] 

İş Parçasının Malzemesi 

Kesme Hızı (m/dakika) 

Sert Metal Uç 

Döküm 50 – 90 

Çelik 100 – 130 

Bronz 90 – 130 

Prinç 120 – 200 

Bakır 330 – 410 

Alüminyum  400 - 600 

 

 

 

Şekil 4. Kesme Hızı Denklemi[1] 

 

Şekil 5. İlerleme Denklemi[1] 
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Pantograf çakısı (Şekil 1.) tek uca sahip iken, elektrikli fener mili ile birlikte markalama takımında da iyileştirme 

yapılarak 2 uçlu olarak özel takım üretilmiştir. (Şekil 6.) 

 

Şekil 6. Tasarımsal İyileştirme Yapılan Markalama Takımı 

Pantograf çakısı çapı ve devir sayısı ile markalama operasyonunun kesme hızının hesabı denklem (1) e göre 

yapılacak olursa; 

D= 0,8 mm 

N= 15000 dev/dak 

V= (3,14 x 0,8 x 15000) / 1000 = 37,68 m/dak olarak çıkmaktadır.  

Bu kesme hızı çelik işlemek için yeterli bir değer değildir. Dolayısıyla zaman kaybının yanında oluşan yüzey 

kalitesi ve takım ömrü de tatmin edici değildir. 

Pantograf çakısı için ilerleme denklem (2) kullanılarak: 

F = Fuç x Z x N         Fuç = 0.01 mm        Z = 1        N = 15000 dev/dak 

F = 0,01 x 1 x 15000 = 150 mm/dak olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 1.’ deki değerlendirmeler sonucunda kullanımına karar verilen elektrikli fener mili ile yapılan iyileştirme 

sonucunda devir sayısı 50000 dev/dak değerine çıkmaktadır. Bu elektrikli fener milinin operasyonda 

kullanılması durumunda; 

D= 0,8 mm 

N= 50000 dev/dak 

V= (3,14 x 0,8 x 45000) / 1000 = 113,04 m/dak değerine ulaşılmıştır.  

 

İyileştirme yapılan marka takımı için ilerleme denklem (2) kullanılarak: 

F = Fuç x Z x N          Fuç = 0,01 mm       Z = 2       N = 45000 dev/dak 

F = 0,01 x 2 x 45000 = 900 mm/dak olarak hesaplanmıştır. 

Devir sayısının 45000 dev/dak olarak kabul edilmesinin sebebi, katalog verisinde gösterilen 50000 dev/dak 

değerinin maksimum değer olması ve başlığın uzun ömürlü olması için maksimum devirin altında kullanılması 

hedeflendiği içindir. 

Kullanılan elektrikli fener mili ( Şekil 7.) tezgaha bağlandıktan sonra markalama testleri yapılmıştır.  
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Şekil 7. Elektrikli Fener Mili 

 

 

 

Şekil 8. Elektrikli Fener Mili Kullanılarak Yapılan Markalama Testleri 

Yapılan testler (Şekil 8.) sonucunda markalama operasyonunda büyük bir hız artışı gözlemlenmiştir. Ayrıca 

ilerleme ve kesme hızı da teoride hesaplanan değerler ile örtüşmüştür.  

Bu fener milinin bir diğer avantajı ise tezgahın dönme hareketine ihtiyacının olmamasıdır. Elektrikli fener mili, 

standart fener mili bozuk bir tezgahta kullanılabilmektedir.  
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3. SONUÇLAR 

 

 

Şekil 9. İyileştirilen markalama operasyonunun kaizen önerisi 
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Yapılan iyileştirme sonucunda markalama operasyonunun 3 saati geçen sürelerden 1 saat civarı sürelere indiği 

gözlemlenmiştir. Fizibilite hesabı yapılırken daha önce kullanılan tezgah devri ile markalama operasyonunun 

ortalama süresi 3,5 saat/adet kabul edilmiş, elektrikli fener mili ile markalama operasyonunun süresi ise 1 

saat/adet olarak kabul edilmiş ve hesaplamalar yapılmıştır. 

 

Yılda ortalama 500 adet markalama yapıldığı kabul edilirse her markalama operasyonunda 2,5 saat kazanç 

sağlandığından yıllık 1250 saat CNC tezgahları için kazanç elde edilmiştir. Bu kazanç şirketimizin müşterilerine 

kalıp tedarik süresinde önemli bir etki yaratmıştır. 

 

Bununla birlikte işleme sonrası yazıların yüzey kalitesi çok daha iyidir ve takım ömründe de iyileşme 

gözlemlenmiştir. 

 

Bir diğer açıdan kullanım sırasında eski fener milinin kullandığı elektrik gücü 18 kW iken, elektrikli fener 

milinin kullandığı elektrik gücü yalnızca 340 watt dır. Bu yüzden enerji verimliliği açısından da avantajlıdır. 

 

Ayrıca yapılan bu çalışma Lodos Teknik firmasının uyguladığı 5S, Kaizen, 6 Sigma gibi üretimde sürekli 

iyileştirmeye yönelik çalışmalardan bir Kaizen önerisi sonucunda gerçekleştirilmiştir. Kazanç/maliyet oranı 10,2 

gibi yüksek bir orana sahiptir. Bu iyileştirme uygulamalarının olumlu etkisini de bu çalışma ile görebilme 

fırsatını yakaladık. 
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Özet 

Bu çalışmada, Bilgisayarlı Sayısal Denetimli (BSD) freze tezgâhında içi boşluklu parçaların boydan boya delik 

delme işleminin optimizasyonu araştırılmıştır. Mevcut durumda kullanılan hazır delik delme çevrimleri parçanın 

boşluklu bölgesinde de kesme ilerlemesi ile hareket etmektedir. Bu da zaman kaybına neden olmaktadır. 

Hazırlanan makro program sayesinde proses verimliliği artırılmış olup, işleme zamanının mevcut uygulamaya 

göre bu çalışmada ele alınan parça için %44 azaldığı görülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: BSD, Delik delme, Makro program, Parametrik programlama, Verimlilik  

A PARAMETRIC PROGRAM FOR PRODUCTIVITY OF DRILLING 

PROCESS OF HOLLOW PARTS 

Abstract 

In this study, optimization of drilling process of hollow parts which have through holes in Computer Numerical 

Controlled (CNC) milling machines is investigated. Currently used drilling cycles move at the same feed rate in 

the hollow area of part, leading to waste of time. By the help of this package, process efficiency is enhanced and 

process time is decreased by 44% compared to current practice. 

 

Keywords: CNC, Drilling, Time reduction, Productivity, Macro program, Parametric programming 

1.GİRİŞ 

“Talaş kaldırma işlemi; elastik ve plastik şekil değişikliğine dayanım, sürtünme ve ısı oluşumu, talaş oluşumu ve 

talaş kırılması, iş malzemesi yüzeyinin sertleştirilmesi, kesici takım ucunun aşınması ve kırılması gibi olayların 

meydana geldiği karmaşık bir fiziksel olaydır” [1]. Delik delme prosesi de endüstride özellikle vidalı 

bağlantıların çok kullanıldığı havacılık alanında sıklıkla kullanılan önemli talaş kaldırma yöntemlerindendir [2]. 

Talaş kaldırma işlemlerinin yaklaşık %33’ünü oluşturan delik delme, talaş kaldırma operasyonları arasında 

işleme zamanı olarak da toplam sürenin %25’ini almaktadır. [3] 
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Şekil 1. İşlem sayısına göre delme işleminin diğer talaş kaldırma işlemleriyle karşılaştırılması.[3] 

 

Şekil 2. Talaş kaldırma süresine göre delik delme işleminin diğer talaş kaldırma işlemleriyle karşılaştırılması. [3] 

Delik delme işlemlerinin talaşlı imalatta bu kadar önemli paya sahip olması delik delme işleminde meydana 

gelen problemlerin çözümüne yönelik çalışmaların önemini arttırmaktadır. 

 

Literatürdeki delik delme ile ilgili çalışmalar incelendiğinde çalışmaların genel olarak;  

1. Sıcaklık ve kesme kuvvetlerinin ölçümü, 

2. Kesici uç geometrisinin kesme kuvvetlerine etkisi, 

3. Lamine sacların delinmesi, 

4. Kesici türü ve uç geometrisinin delme işlemine etkisi, 

5. Malzeme cinsinin ve sertliğinin delme işlemine etkisi, 

6. Optimum kesme hızı ve ilerleme, 

7. Çapak oluşumu, 

8. Dairesellik ve yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesi, 

9. Kesme hızı, ilerleme, delik çapı, tezgâh rijitliği v.b. faktörlerin takım aşınmasına etkileri 

problemlerine yönelik olduğu görülmüştür. Fakat içi boş malzemelerin delinme veriminin arttırılmasına yönelik 

çalışmalar yetersizdir. 

Bu çalışmada BSD tezgâhlarda içi boşluklu (boru, içi kanallı v.b.) parçaların delinmesi operasyonunda işleme 

zamanını kısaltarak verimliği artıran bir makro program geliştirilmiştir. Bu program ile içinde boşluk olan iş 

parçalarının delik delme süreleri kısaltılarak verimliliğin artırılması amaçlanmıştır. 

Günümüz popüler üretim felsefelerine göre işletmeler tüm israfları ortadan kaldırıp sıfır hata ile daha kısa sürede 

işlemlerini yaparak üretimlerini gerçekleştirmek zorundadırlar. 

Aşağıda bu çalışmanın konusu olan içi boşluklu (boru, içi kanallı v.b.) parçalara örnekler verilmiştir. 

Frezeleme 

%25 

Tornalama 

%30 

Delme 

%33 

Taşlama ve 

diğerleri 

%12 

İşlem sayısına göre işleme prosesleri 
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BSD tezgâhlarda delik delme işlemlerinde genellikle hazır çevrimler (G81, G82 ve G83) kullanılmaktadır. Bu 

hazır çevrimler sayesinde son derece pratik ve kolay bir şekilde delikler tanımlanmakta ve delinmektedir. Şekil 

6’da G81 hazır çevriminin çalışma mantığı verilmiştir.  

 

Şekil 6. G81 çevrimi [7] 

G81 delik delme çevriminin çalışma prensibi şöyledir:  

a) X ve Y ekseninde rapid ilerleme (tezgâhın kesme yapmadan, boşta, hızlı ilerlemesi) ile 

pozisyonlama, 

b) Rapid ilerleme ile R noktasına hareket,  

c) R noktasından Z noktasına doğru kesme ilerlemesi ile hareket ederek deliğin delinmesi, 

d) Rapid ilerlemesi ile takımın delikten çıkışı. 

Yukarıda anılan hazır çevrimler içi dolu olan parçaların delinmesinde oldukça kullanışlı iken içi boşluklu 

parçaların delinmesi işlemlerinde istenen verimi sağlamamaktadır. Şekil 6’da da açıklandığı gibi G81 çevrimi 

deliğin başlangıcından itibaren sabit bir kesme hızıyla delik dibine kadar aşağı inerek çalışır. Kesici takım 

parçanın üst kısmındaki dolu bölgeyi deldikten sonra boşa çıkmakta, talaş kaldırma yapmadığı halde kesme 

ilerlemesi ile hareket etmeye devam etmekte ve alt kısımdaki dolu bölgeye ulaşıp o kısmı da delmektedir. 

Kesici takımın boşlukta kesme ilerlemesi ile hareket etmesi zaman kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle G81 

çevrimi işleme verimini azaltmaktadır. Sözü edilen parçaların delinmesi işleminde boşluk kısmında kesici 

takımın rapid ilerlemesi ile hareket etmesini sağlayacak bir çevrime ihtiyaç duyulmaktadır 

 

Şekil 3. Mafsal bağlantı [4] Şekil 4. Piston [5] Şekil 5. Eklem bağlantı [6] 

http://image.mustangandfords.com/f/9627318/mufp_0601_18z+ford_460+piston_diameter.jpg
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2. MAKRO PROGRAMLAMA 

Makro programlama, BSD program yazma işlemini oldukça kolaylaştıran bir yöntemdir. Birbirine benzer fakat 

ölçüsel farklılıkları olan parçaların işlenmesi; cep boşaltma v.b. özel çevrimler oluşturulması; helisel-parabolik 

v.b. standart olmayan eksen hareketlerinin oluşturulması; program çalışırken alarm veya mesaj üretilmesi; 

tezgâhın sahip olmadığı bazı opsiyonların makrolarla yazılarak kullanılması; kesici ve iş parçası ölçme ve 

kontrol amaçlı propların kullanılması v.b. işlemlerde makro programlardan yararlanılır [8]. 

Makro programlamada, değişkenler # sembolüyle tanımlanır.  Bu değişkenler ile toplama, çıkartma, çarpma, 

bölme gibi matematiksel işlemlerin yanı sıra sinüs, kosinüs gibi trigonometrik işlemlerde de 

kullanılabilmektedir. Makro programlamada OR, XOR, AND gibi boelan operatörlerinin yanı sıra IF, WHILE 

gibi döngüler de kullanabilmektedir. 

Makro program bir kez çalıştırılacaksa G65 basit makro çağırma komutu kullanılır. Makro program bir kaç kez 

çalıştırılacaksa G66 modal makro çağırma komutu kullanılır ve daha sonra G67 komutuyla modal çağırma iptal 

edilir. G65 veya G66 satırında değişkenler A,B,C gibi harflerle tanımlanır. Her bir harfin karşılığı olan bir 

değişken numarası vardır. Örneğin A harfi #1 değişkenini tanımlar, F harfi #9 değişkenini tanımlar, W harfi #23 

değişkenini tanımlar, Z harfi #26 değişkenini tanımlar.  

Bu çalışmada işlenen eklem bağlantı parçasının delinmesinde kullanılan ana program aşağıdadır. N90 satırında 

7001 numaralı makro alt program çağırılmaktadır. Bu makro alt programın akış diyagramı Şekil 7’de verilmiştir.  

 

O0001; 

N10 G40 G17 G80; 

N20 G91 G28 Z0; 

N30 M6 T01; 

N40 M3 S500; 

N50 M8; 

N60 G00 G90 G54 X0 Y0; 

N70 G43 H1; 

N80 G00 Z1; 

N90 G65 P7001 X50 Y0 S1 R1 U-37.5 W-99 Z-137.5 F150; 

N100 G00 Z50; 

N110 M5; 

N120 G91 G28 Z0; 

N130 G91 G28 Y0; 

N140 M30; 

% 

3.İÇİ BOŞLUKLU PARÇALAR İÇİN MAKRO PROGRAM 

Bu çalışmada sunulan makro programda operasyon aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. 

a) Kesici takım, tezgâhın rapid ilerlemesi: X ve Y yönlerinde delik merkezine gitmektedir. 

b) Kesici takım, tezgâhın rapid ilerlemesi: Z ekseninde parçanın emniyetli yaklaşma pozisyonuna gitmektedir. 
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c) Kesici takım, kesme ilerlemesi: Z ekseninde parçanın üstteki dolu kısmı delerek boşluklu kısma 

çıkmaktadır. 

d) Kesici takım, tezgâhın rapid ilerlemesi: Z ekseninde parçanın alttaki delinecek kısmın üstüne gelmektedir. 

e) Kesici takım, kesme ilerlemesi: Z ekseninde alttaki dolu kısmı delmektedir. 

f) Kesici takım, tezgâhın rapid ilerlemesi: Z ekseninde yukarı hareket ederek parçadan çıkmaktadır. 

Bu çalışmada hazırlanan makro programın akış diyagramı Şekil 7’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Geliştirilen kullanıcı tanımlı makro programın akış diyagramı. 

E
v

et
 

Bulunduğun X 

koordinatını hafızaya al. 

Bulunduğun Y 

koordinatını hafızaya al. 

 

Bulunduğun Z 

koordinatını hafızaya al. 

G90/G91’den hangisi 

aktifse onu hafızaya al. 

Delinmiş olan delik sayısı 

=0 

Delik merkezine git. 

Mutlak programlamaya 

geç. 

Hayır İlgili alarm mesajını 

görüntüle. 

Giriş parametreleri 

doğru mu? 

Başla 

G00 ile emniyetli yaklaşma 

mesafesine in. 

Kesme ilerlemesi ile üst et 

kalınlığını del. 

G00 ile boşlukta in. 

G00 ile emniyetli yaklaşma 

mesafesine çık. 

Kesme ilerlemesi ile alttaki 

et kalınlığını del. 

İstenen sayıda 

delik delindi mi? 

H
ay

ır
 

Sıradaki delik 

X yönünde mi? 

H
ay

ır
 

G00 ilerlemesi ile Y 

yönünde sıradaki deliğin 

merkezine git. 

Evet 

G00 ilerlemesi ile X 

yönünde sıradaki deliğin 

merkezine git. 

Evet 

Ana programa dön. 



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

437 

 
 

4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Bu çalışma kapsamında Şekil 8’de ölçüleri verilen CM-10125 eklem bağlantı parçası DAHLIH MCV 860 BSD 

freze tezgâhında delinmiştir. Tezgâhın rapid hızı 30000 mm/dakika’dır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Örnek parça: Pnömatik eklem bağlantı  [9] 

Tablo 1. Pnömatik eklem bağlantının ölçüleri [9] 

KODU A B C D E F G R S T 

CM-10032  45 45 30 26 22 32.5 10 11 10 7 

CM-10040  52 52 35 28 25 38 12 13 10 7 

CM-10050  65 62 40 32 27 46.5 12 13 12 9 

CM-10063  75 70 45 40 32 56.5 16 17 12 9 

CM-10080  95 90 45 50 36 72 16 17 16 11 

CM-10100  115 110 55 60 41 89 20 21 16 11 

CM-10125  140 130 60 70 50 110 25 26 20 14 

CM-10160  180 170 65 90 55 140 30 31 20 18 

CM-10200  220 170 75 90 60 175 30 31 25 18 

 

5. İŞLEME ZAMANIN BELİRLENMESİ VE BİR UYGULAMA 

Şekil 9’da üzerinde eşit aralıklı delikleri olan içi boş parça ve makro programda kullanılan bazı terimler aşağıda 

açıklanmıştır. Buradaki tüm koordinatlar mutlak koordinat sistemine göre verilmiştir. Hesap sonuçları Şekil 

10’da grafik olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 9. Üzerinde eşit aralıklı delikleri olan içi boş parça. [8] 

G81 için işleme zamanı: 

 

TG81=
(R+L)*60

Filerleme
+

(R+L)*60

Frapid
                                            (1) 

 

TG81 = Parça G81 çevrimi ile delindiğinde oluşan işleme zamanı (sn) 

R = Delinecek kısıma emniyetli yaklaşma mesafesi (mm) 

L = Parça kalınlığı + (0,3 x matkap çapı) (mm) 

Filerleme = İlerleme (mm/dak) 

Frapid = BSD freze tezgâhının rapid ilerlemesi (mm/dak) 

 

 

Geliştirilen makro program için işleme zamanı: 

 

Tmakro=
((U+B)+(2*R)+(2*N))*60

Filerleme
+

M*60

Frapid
+

((U+B+M)+(2*R)+(2*N))*60

Frapid
                                                    (2) 

 

Tmakro = Parça geliştirilen makro program ile delindiğinde oluşan işleme zamanı (sn) 

U = Üst et kalınlığı (mm) 

N = Delikten çıkış mesafesi (0,3 x matkap çapı) (mm) 

B = Alt et kalınlığı (mm) 
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M = Rapid hızla hareket edilecek mesafe (mm) 

R = Delinecek bölgeye emniyetli yaklaşma mesafesi (mm) 

Filerleme = İlerleme (mm/dak) 

Frapid = BSD freze tezgâhının rapid ilerlemesi (mm/dak) 

 

Tablo 1’den parça ölçüleri alındığında; 

Matkap çapı (D): 25 mm 

Delikten çıkış mesafesi (N) = 0,3 x D=0,3 x 25 = 7,5 mm 

U = 30 mm 

B = 30 mm 

M = 51,5 mm 

Emniyetli yaklaşma mesafesi (R) = 1 mm 

Kesme ilerlemesi (Filerleme) = 150 mm/dak 

BSD tezgâhın rapid hızı = 30000 mm/dak  

Örnek parça G81 çevrimi kullanılarak delinirse, 1. denklemden toplam işleme zamanı; 

 

TG81=
(1+137,5)*60

150
+

(1+137,5)*60

30000
=55,67 sn      

 

Örnek parça hazırlanan özel makro program kullanılarak delinirse, toplam işleme zamanı; 

 

Tmakro=
((30+30)+(2*1)+(2*7,5))*60

150
+

51,5*60

30000
+

((30+30+51,5)+(2*1)+(2*7,5))*60

30000
=31.16 sn    

 

Özel makro program kullanıldığında kazanılan zaman; 

 

Tkazanç=TG81-Tmakro                             (3) 

Tkazanç=55,67-31,16=24,61 sn  

Yüzde kazanç oranı (%); 

%kazanç = (T
kazanç

/TG81)*100                           (4) 

%kazanç = (
24.61

55,67
) *100= %44  
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Yukarıdaki hesaplamadan açıkça görüldüğü gibi G81 çevrimi yerine bu çalışmada geliştirilen makro program 

kullanıldığında işleme süresi yaklaşık %44 azalmaktadır. Bu sonuç oldukça iyi bir verimlilik artışıdır. Üzerinde 

bir delik bulunan bu parçanın üretiminde büyük bir iyileştirme yapılmıştır. BSD freze tezgâhında yapılan 

deneysel çalışma sonuçları ile teorik hesapların birbirleri ile uyumlu olduğu görülmüştür. 

Bu eksikliğin giderilmesi için bu çalışmada hazır bir makro program geliştirilmiştir. CM-10125 kodlu eklem 

bağlantı parçasının delme operasyonu için G81 çevrimi ve geliştirilen makro programa ait delme sürelerinin 

karşılaştırması Şekil 10’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 10. CM-10125 kodlu pnömatik eklem bağlantı parçasının delme zamanı karşılaştırması. 

CM-10125 kodlu eklem bağlantı parçası için yapılan delme süresi hesabı Tablo 1’de ölçüleri verilmiş olan diğer 

eklem bağlantılar için de yapılmıştır. Tüm pnömatik eklem bağlantı parçalarının delik delme süreleri Tablo 2’de 

ve Şekil 11’de verilmiştir. Farklı ölçülerdeki parçalar için ortalama verimlilik artışı %44’dür. Şekil 12’de farklı 

ürün tipleri için pnömatik eklem bağlantının makro program ile delinmesiyle kazanılabilecek süreler verilmiştir. 

Tablo 2. Pnömatik eklem bağlantının delme süreleri 

Parça Kodu 

G81 ile 

delme 

süresi 

(saniye) 

Makro ile 

delme süresi 

(saniye) 

Kazanç 

(saniye) 
%Verim 

CM-10032 19,698 10,942 8,756 44,45 

CM-10040 22,7532 13,44 8,756 44,45 

CM-10050 25,9692 15,064 10,9052 41,99 

CM-10063 16,86 16,86 13,6116 44,67 

CM-10080 38,5116 20,92 17,5916 45,68 

CM-10100 47,034 25,94 21,094 44,85 

CM-10125 55,677 31,2 24,477 44,00 

CM-10160 72,36 40,52 31,84 44,00 

CM-10200 72,36 40,52 31,84 44,00 
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Şekil 11. Pnömatik eklem bağlantının makro program ile delinmesiyle artan verim miktarı. 

 

Şekil 12. Pnömatik eklem bağlantının makro program ile delinmesiyle kazanılan süreler. 

6. SONUÇLAR 

Hazır çevrimler BSD tezgâhların eksen kontrolünde kullanılan basit ve kolay programlama yöntemleridir. 

Bununla birlikte mevcut hazır çevrimler içi boş parçaların (boru, içi kanallı vb.) delme operasyonu gibi 

işlemlerde gereksiz zaman kayıplarına yol açabilmektedir. Bu amaçla bu çalışmada bir makro program 

geliştirilmiştir. 

 

Anılan programın kullanıldığı bu çalışmada, üzerinde tek delik bulunan bir pnömatik eklem bağlantı parçası 

üzerinde gerçekleştirilen uygulamada delme prosesi %44 oranında iyileştirilmiştir. Diğer delik delme 

uygulamaları için verim artışı, kuşkusuz parçadaki boşluk oranı ile yakından ilgilidir. 
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Anahtar kelimeler: İşlenebilirlik, Kesme kuvvetleri, Yüzey pürüzlülüğü, Aşınma, AZ91ve AM90 serisi 

magnezyum alaşımları 

EFFECTS OF ZINC (ZN) AND MANGANESE (MN) ON CUTTING 

FORCE OF AZ91 AND AM90 MAGNESIUM ALLOYS 

Abstract 

 

Keywords: Machinability, Cutting force, Surface roughness, wear, AZ91, AM90 series magnesium alloys 

1. GİRİŞ 

Bu çalışmada, önemli magnezyum alaşımlarından olan AZ91 ve AM90 magnezyum alaşımlarında Çinko (Zn) ve 

Manganın (Mn) mekanik özelliklere, aşınma direncine ve işlenebilirliğe etkisi incelenmiştir. AZ91 (%9Al, %1 

Zn) ve AM90 (9% Al, 0.5% Mn) alaşımlarının mikroyapısında bulunan intermetalik fazların sertliği, aşınma 

direncini ve işlenebilirliği (kesme kuvvetlerini) etkilediği görülmüştür. AZ91 alaşımının mikroyapısında bulunan 

Mg17Al12 intermetalik fazının sertlik ve aşınma direncini artırırken kesme kuvvetlerini düşürdüğü 

(işlenebilirliğin arttığı) belirlenmiştir. AZ91 ve AM90 magnezyum alaşımlarının mikroyapısında bulunan 

intermetalik fazların (Mg17Al12 ve Al8Mn5) kesme kuvvetleri, işlenebilirlik ve mekanik özellikler üzerinde etkili 

olduğu görülmüştür. 

This study investigates the effect of Zinc (Zn) and Manganese (Mn) in AZ91  and AM90 magnesium alloys that 

are among important magnesium alloys mechanical properties, wear resistance and machinability. Intermetallic 

phases found in the microstructure of AZ91 (9%Al, 1%Zn) and AM90 (9%Al,0.5%Mn) magnesium alloys was 

observed to affect wear resistance and machinability(cutting force). Mg17Al12 found in the microstructure of 

AZ91 alloy was established to reduce cutting force (increased machinability) while intermetallic phase increased 

hardness and wear resistance. It was found that intermetallic phases (Mg17Al12 and Al8Mn5) of AZ91 and AM90 

magnesium alloys had an impact on cutting forces and machinability and mechanical properties. 

Günümüzde magnezyum ve alaşımlarının sahip oldukları özellikler nedeniyle birçok kullanım alanı 

bulunmaktadır ve her geçen gün kullanım alanları genişlemektedir. Özellikle düşük yoğunluk ve yüksek 

mukavemet özellikleriyle en hafif yapı metalleri arasında bulunmaları nedeniyle magnezyum alaşımlarının 

özellikle taşımacılık, otomotiv ve havacılık sektörleri başta olmak üzere birçok alanda önemi artmaktadır[1-3]. 

Daha geniş alanlarda kullanılması bazı özelliklerinin geliştirilmesine bağlı olarak devam etmektedir. Bu 

özelliklerinden bazıları ise mekanik özellikleri, sertlik, aşınma ve işlenebilme gibi özelliklerinin geliştirilmesi 

gelmektedir. Magnezyum alaşımları üzerine yapılan çalışmaların büyük bir kısmı farklı alaşımlar elde ederek bu 

alaşımların mekanik özelliklerini araştırmak üzerinedir [4,5]. Magnezyum alaşımlarının aşınma özelliklerinin 

geliştirilmesinde etkili olan alaşım özellikleri ile bunların işlenebilirlik ile ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar 

oldukça az ve yetersizdir. Magnezyum alaşımlarının özellikle otomotiv sektöründe motor, piston ve silindirlerde 

kullanılması sertlik, aşınma direnci ve işlenebilirlik gibi özelliklerinin araştırılması oldukça önemlidir. Aşınma 

direncinin malzemenin mekanik özellikleri ile yakından ilgili olduğu bilinmektedir. Aşınma, en temel anlamda 

metalin sürtünmeye karşı gösterdiği direnç/mukavemet olarak tanımlanabilir. Günümüzde en yaygın kullanılan 

Mg-Al (magnezyum-alüminyum) alaşımlarından bazıları AZ91, AS21, AS41, AM20, AM90 vb. alaşımlarıdır. 

Bu alaşımların önemli özellikleri iyi dökülebilir özelliklerde olmaları ve mekanik özelliklerinin geliştirilebilir 

olmalarıdır. Bu çalışmada, AZ91 ve AM90 magnezyum alaşımlarında Zn’nin (Çinko) ve Mn’nin (Mangan) 

aşınma direncine ve işlenebilirliğe etkisi araştırılmıştır. %1 Zn ve %0.5 Mn içeren AZ91 ve AM90 magnezyum 

alaşımlarında mikroyapıya bağlı olarak sertlik, kopma ve akma mukavemeti, aşınma direnci ve işlenebilirliğe 

etkisi araştırılmıştır.  
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

 

Tablo 1. AZ91 ve AM90 Magnezyum Alaşımı Numunelerin Alaşım Bileşenleri  

(“A” Al içeriği,“Z” Zn ve “M” Mn %'ini göstermektedir). 

Alaşımlar %Al %Mn %Zn %Si %Fe %Mg 

AZ91 9.4 0.1 0.94 0.11 0.02 Kalan 

AM90 9.3 0.5 0.16 1.2 0.02 Kalan 

 

Mikroyapı incelemede kullanılan numuneler 15 mm çapında ve 12 mm uzunluğunda hazırlanarak, yüzeyleri 

farklı zımparalar ile (200’den 1200 grit'e kadar) temizlenmiştir. Daha sonra bu numunelerin yüzeyleri elmas 

aşındırıcılar ile (sırasıyla, 6μm, 3μm, 1μm elmas parlatıcı) parlatılmıştır. Hazırlanan dağlama çözeltisi ile (100 

ml ethanol, 5 ml asidik asit, 6 g picric asit, 10 ml saf su) numunelerin yüzeyleri dağlanarak mikroyapı 

görüntüleri elde edilmiştir (LV150 Nikon Eclipse). X-ray diffraction (XRD) analizi yapılmıştır (Panalytical-

Empyrean Cu Kα radiation, beam angle of 2°). Deney numunelerinin yüzeylerinden sertlik testleri yapılmıştır 

(Vickers hardness test (HV), Shimadzu HMV-2). Sertlik testleri 10N yük altında yapılmıştır. Her munune 

yüzeyinden en az 10 ölçüm yapılarak bunların ortalaması alınmıştır. Deney numunelerinin aşınma testleri pin-on 

disk test cihazında yapılmıştır (Şekil 1). Aşınma deneyi sonunda numune yüzeylerinde oluşan izlerin boyutları 

ölçülerek, numunelerin aşınma dirençleri hesaplanmıştır (Al2O3 aşındırıcı 5mm uzunlukta, 4N yük ve 25m 

uzunlukta ve oda sıcaklığında). Aşınma deneyleri sonunda aşınma direnci ve sürtünme katsayılarına ilişkin 

veriler elde edilmiştir (Tribotester TM, Clichy,  Dektak TM 6 M). 

 

 

Şekil 1. Aşınma Deneyi Deney Düzeneği Şematik Çizimi 

Deneysel çalışmada kullanılan AZ91(%9Al, %1Zn içeren) ve AM90(%9Al, %0.5Mn içeren) magnezyum 

alaşımı numuneler atmosfer kontrollü ergitme fırınında ergitilerek (alaşım bileşenleri hesaplanarak hazırlanan 

karışım 750 °C’de ergiterek), kokil kalıplara koruyucu gaz altında (SF6) (260 °C ısıtılmış olan) döküm yapılarak 

elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan %99 saflıktaki Mg, Al ve Zn külçeleri ile Al-Mn (%10) master alaşımı 

Bilginoğlu Metal AŞ.'den satın alınmıştır. Magnezyum alaşımlarının döküm yöntemleri ve işlem aşamaları ile 

ilgili Unal [6]’in çalışmasına başvurulabilir. Dökümde kullanılan alaşımların kimyasal bileşenleri (Spectrolab 

M8 Optical Emission Spectrometry) ile belirlenmiştir (Tablo 1). Kalıptan çıkan numunelerin ölçüleri 22 mm 

çapında ve 220 mm boyundadır. Her seriden en az 20’ adet numune elde edilecek biçimde döküm yapılmıştır.  

İşlenebilirlik deneyleri DMG Alpha300 CNC torna tezgahında yapılmıştır. Tornalama işlemleri kuru işleme 

koşullarında (Polycrystalline Diamond-PCD, Taegutec CCGT 120408 FL K10) kesici uç kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen kesme kuvvetlerine ilişkin veriler özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş 

gerinim ölçer ile ölçülerek elde edilmiştir (Şekil 2). Deneyde işlenen yüzeylerin pürüzlülük değerleri 

ölçülerek(Time-TR200) veriler grafikler halinde düzenlenmiştir. 
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Şekil 2. Kesme Kuvvetleri Ölçme Deney Düzeneği Şematik Çizimi 

 

Tablo 2. İşleme Parametreleri ve İşleme Koşulları 

İşleme Parametreleri ve İşleme Koşulları 

Uygulama :  Tornalama 

İlerleme (f, mm/dev) :  0.10 

Talaş derinliği (DoC, mm) :  1.0  

Kesme Hızı (Vc , m/dk) :  56, 112, 168 

Deney Malzemeleri  :  AZ91 ve AM90 

Kesici takım özellikleri: 

: CCGT 120408 FL K10 
 

α γ λ ε κ rε 
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3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

İşlenebilirlik deneylerinde talaş kesiti sabit tutularak farklı devir sayılarında (farklı kesme hızlarında) kesme 

kuvvetleri ölçülmüştür. Dökümden çıkan numunelerin yüzeylerinden 1 mm temizlik talaşı alındıktan sonra 

kesme kuvveti verileri elde edilmiştir. Her numune 20 mm çapında işlenerek kesme kuvveti verileri elde 

edilmiştir. Alaşımlardan elde edilen kesme kuvvetleri grafikler halinde hazırlanmıştır. Deneysel çalışmada 

kullanılan işleme parametreleri ve işleme koşulları Tablo 2.’de verilmiştir.  

3.1. Mikroyapı ve Mekanik Özellikler  

 

Çalışmada kullanılan AZ91 ve AM90 magnezyum alaşımlarının mikroyapı fotoğrafları ve XRD grafiği sırasıyla 

Şekil 3 ve Şekil 4’te verilmiştir. Çalışmada incelenen AZ91 ve AM90 magnezyum alaşımlarının mikroyapısının 

genel itibariyle α-Mg matrisi ve intermetalik fazlardan oluştuğu görülmektedir[7]. AZ91 alaşımında Mg17Al12 

intermetalik fazının tane sınırlarında ağ biçiminde oluştuğu görülmüştür[8]. İntermetalik fazlar optik mikroskop 

altında belirgin bir biçimde görülmektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda AZ91 alaşımında Mg17Al12 

intermetalik fazının varlığı rapor edilmiştir [3,8-14]. AM90 alaşımında Al8Mn5 intermetalik fazının yapı içinde 

dağıldığı görülmektedir. İntermetalik fazların oluşumunun alaşım içerisinde bulunan Zn ve Mn'nin varlığı ile 

katılaşma özelliklerine bağlı olarak değiştiği önceki çalışmalarda rapor edilmiştir [9,10-14]. Bu çalışmada elde 

edilen mikroyapı görüntüleri literatür ile uyumludur. 
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a)AZ91 b)AM90 

Şekil 3. AZ91 ve AM90 Serisi Magnezyum Alaşımlarının Mikroyapı Görüntüleri (Optik Mikroskop-50x) 

 

 

Şekil 4. AZ91 ve AM90 Magnezyum Alaşımları XRD Grafikleri 

 

3.2. Mekanik Özellikler 

Çalışmada incelenen alaşımların mekanik özelliklerine ilişkin yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar (sertlik, 

kopma ve akma mukavemeti, aşınma vb.) Tablo 3’te verilmiştir. Alaşımların ortalama sertlik değerlerine 

bakıldığında AZ91 alaşımında 45.2 HV10 , AM90 alaşımda 88.4 HV10 olarak ölçülmüştür. AM90’in daha yüksek 

sertlik özelliği göstermesi mikroyapıda bulunan Al8Mn5 intermetalik fazından kaynaklandığı söylenebilir. 

Çekme testlerinden elde edilen verilere göre AZ91 alaşımının AM90 alaşımına göre daha yüksek kopma ve 

akma mukavemetine sahip olduğu gözlenmiştir. AM90 alaşımının %uzama değerinin daha düşük olduğu 

(AZ91'e göre) görülmüştür. Aşınma deneylerinde elde edilen verilere göre AM90 alaşımın mikroyapısında 

bulunan Al8Mn5 intermetalik fazının etkisiyle AZ91 alaşımına göre daha yüksek aşınma direnci (%24) 

görülmüştür. Bu iki alaşımın sürtünme katsayıları arasında önemli bir fark görülmemiştir. Buna göre, AM90 

alaşımı içinde Mn’nin etkisiyle/varlığı ile oluşan Al8Mn5 intermetalik fazının AZ91 alaşımında Zn’nin 

etkisiyle/varlığı ile oluşan Mg17Al12 intermetalik fazına göre aşınma direncini artırdığı söylenebilir. AM90 

alaşımının AZ91 alaşımına göre daha yüksek sertlik ve aşınma direnci sergilemesinin nedeni olarak mikroyapıda 

bulunan Al8Mn5 intermetalik fazının etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Deneysel çalışmada aşınma 

direnci ile sertlik arasındaki ilişki incelendiğinde ise aşınma direncinin sertliğe bağlı olarak arttığı görülmüştür 

(Tablo 3). Buradan hareketle, AM90 alaşımında yer alan Al8Mn5 intermetalik fazının AZ91 alaşımına göre 

(Mg17Al12 intermetalik fazına göre) sertlik ve aşınma özelliklerinin daha fazla artması yönünde etkisi olduğu 

görülmüştür. Bu çalışmada elde edilen mekanik özelliklere ilişkin veriler literatür ile uyumludur [9-19]. 
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Tablo 3. Deney Sonuçları 

 AZ91 AM90 

Sertlik Testi Sonuçları 

Sertlik (HV10) 45.2 88.4 

Çekme Testi Sonuçları 

Kopma Mukavemeti (Ultimate tensile strength-UTS)  

Akma Mukavemeti (Yield strength-YS)  

% Uzama (Elongation -%El) 

189.65 

118.7 

2.99 

142.60 

84.7 

2.6 

Aşınma Testi Sonuçları 

Aşınma Direnci (Relative Wear Resistance-RWR) 

Sürtünme Katsayısı (Friction Coefficient) 

1.00 

0.26 

1.24 

0.28 

 

 

Şekil 5. AZ91 ve AM90 Magnezyum Alaşımları Kesme Kuvvetleri (DoC:1 mm, f:0.10 mm/dev) 

 

Kesme Kuvvetleri

AZ91 ve AM90 Magnezyum Alaşımları (DoC:1mm)
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3.3. İşlenebilirlik Özellikleri 

Deneysel çalışmada kullanılan AZ91 ve AM90 alaşımı deney numunelerinin tornalama işlemlerinden (talaş 

kesiti sabit tutularak) elde edilen veriler Şekil 5’te görülmektedir. Alaşımların kesme kuvvetleri 

karşılaştırıldığında en büyük kesme kuvveti değeri AM90 alaşımında elde edilmiştir (Şekil 5). En büyük kesme 

kuvveti değeri AM90 alaşımında (Vc:168m/dk kesme hızında) 55.7N, AZ91 alaşımında 30.3N, en düşük kesme 

kuvveti değeri ise (56m/dk kesme hızında) AM90’da 48.8N ve AZ91 de ise 27.7N olarak elde edilmiştir. 

Deneyde seçilen üç farklı kesme hızında da AM90 alaşımının işlenmesi sırasında oluşan kesme kuvvetlerinin 

AZ91 alaşımının işlenmesinde oluşan kesme kuvvetlerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. AM90 ve AZ91 

alaşımlarının işlenmesinde kesme hızının artmasına bağlı olarak (talaş kesiti sabit) kesme kuvvetlerinde bir 

artışın olduğu gözlenmiştir (Şekil 5). Bu noktadan hareketle, kesme hızına bağlı olarak kesme kuvvetlerindeki 

artışın talaş ile kesici uç ara yüzeyinde meydana gelen dislokasyon yığılmasına bağlı olarak meydana geldiği ve 

AM90 alaşımında bulunan Al8Mn5 intermetalik fazının kesme kuvvetlerinin artışına neden olduğu söylenebilir. 

AZ91 ve AM90 magnezyum alaşımlarının (sabit talaş kesitinde) işlenmesi ile oluşan yüzey pürüzlülük değerleri 

Şekil 6’da görülmektedir.  AZ91 alaşımında elde edilen yüzey pürüzlülük değerlerinin AM90 alaşımında elde 

edilen yüzey pürüzlük değerlerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. AZ91 alaşımının yüzey pürüzlülük değeri 

kesme hızının artması ile azalırken, AM90 alaşımında artış gözlenmiştir. Yüzey pürüzlülük değerlerinin 

oluşmasında alaşım içerisindeki Zn ve Mn’nin etkisine/varlığına bağlı olarak oluşan (Mg17Al12 ve Al8Mn5) 

intermetalik fazlarının etkili olduğu söylenebilir. 



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

448 

 
 

 

Şekil 6. AZ91 ve AM90 Magnezyum Alaşımları Yüzey Pürüzlülüğü 

 

 

   
a)Ref. b)AZ91 c)AM90 

Şekil 7. AZ91 ve AM90 Magnezyum Alaşımları Kesici Uçların SEM Görüntüleri (Vc:168 m/dk, DoC:1mm, 

f:0.10 mm/dev) 

AZ91 ve AM90 serisi magnezyum alaşımlarının işlenmesinden elde edilen talaş görüntüleri Şekil 8.’de 

görülmektedir. Talaş görüntüleri incelendiğinde AM90 alaşımında oluşan talaşların daha küçük boylarda ve daha 

kıvrımlı bir şekilde meydana gelirken AZ91 alaşımında oluşan talaşların ise daha uzun boylarda ve helisel 

biçimli oluştuğu görülmüştür[12-17]. AM90 alaşımında oluşan talaşların Al8Mn5 intermetalik fazının etkisiyle 

daha küçük boylarda ve gevrek kırılma sonucu oluştuğu, AZ91 alaşımında ise Mg17Al12 intermetalik fazının 

etkisiyle daha uzun ve sünek kırılma sonucu meydana geldiği söylenebilir (Şekil 7). AM90 alaşımından elde 

edilen talaşların AZ91’e göre daha sert ve kırılgan oldukları söylenebilir. Her iki alaşım da talaşların 

oluşmasında alaşım içinde bulunan Zn’nin ve Mn’nin varlığıyla/etkisiyle oluşan intermetalik fazların (Mg17Al12 

ve  Al8Mn5) etkili olduğu söylenebilir.  
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AZ91 ve AM90 alaşımlarının işlenmesiyle kesici uç yüzeyinde meydana gelen aşınmalar Şekil 7’de 

görülmektedir. Deneyde kullanılan kesici uç yüzeyleri incelendiğinde, AZ91 ve AM90 alaşımlarının işlenmesi 

sırasında iş parçası ile kesici yüzeyi arasında oluşan (dry adhesion) kuru sürtünmeye bağlı olarak talaş yığılması 

Flank Build-Up (FBU) oluştuğu [12-19] ve kesici uçların aşındığı gözlenmiştir. Bu aşınmanın AM90 alaşımına 

ait kesici uçta daha derin olduğu, AZ91 alaşımının işlendiği kesici yüzeyi incelendiğinde ise talaşların daha geniş 

yüzeyde talaş açısı boyunca ilerlediği görülmüştür (Şekil7). Alaşım içinde oluşan/yer alan Mg17Al12 ve Al8Mn5 

intermetalik fazları kesme kuvvetlerinin oluşmasında etkili olduğu söylenebilir. Buradan hareketle, AM90 

alaşımı içinde Mn'nin etkisiyle/varlığı ile oluşan Al8Mn5 intermetalik fazının AZ91 içinde bulunan Zn'nin 

etkisiyle/varlığı ile oluşan Mg17Al12 intermetalik fazından daha sert yapıda olduğu ve bunun kesiciyi daha çok 

aşındırdığı görülmüştür. Kesici uç ile numune yüzeyi temas noktası arasında intermetalik fazların etkisine bağlı 

olarak kesici yüzeyinde talaş yığılmasının (FBU) artması kesme kuvvetlerinin de artmasına neden olmaktadır 

(Şekil 5). Kesme hızındaki artışa bağlı olarak kesici yüzeyinde meydana gelen sürtünme ve sıcaklık artışı ile 

talaş yığılması (FBU) oluşumu artmaktadır. Bu durumun kesme kuvvetlerinin artışına neden olduğu söylenebilir 

[12-19]. Magnezyum matrisinde intermetalik fazlarının varlığının magnezyum alaşımlarının işlenebilirliğinde 

önemli farklara neden olduğu Tomac ve arkadaşları tarafından (2008) rapor edilmiştir. Aynı çalışmada gözenek 

ve çatlak gibi yüzey kusurlarının da talaş yığılmasını artırdığı belirtilmiştir. Magnezyum alaşımlarının 

işlenmesinde yüksek kesme hızlarında kesici takım ile iş parçası arasında sürtünmeye bağlı olarak yüksek 

sıcaklık artışı ile talaş yığılması meydana geldiği literatürde rapor edilmiştir. 
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a)AZ91 b)AM90 

 

Şekil 8. AZ91 ve AM90 Magnezyum Alaşımlarının Talaşları (Vc:168 m/dk, DoC:1mm, f:0.10 mm/dev) 

3. SONUÇLAR 

 

 

 AZ91 ve AM90 magnezyum alaşımlarında intermetalik fazların oluşumunda Zn’nin ve Mn’nin etkili 

olduğu görülmüştür. AZ91 ve AM90 alaşımlarının bileşiminde bulunan Zn’nin ve Mn’nin mikroyapıda 

oluşan intermetalik fazların (Mg17Al12 ve Al8Mn5) oluşumu ve türü üzerinde etkili olmasının yanı sıra 

alaşımın mekanik özellikleri (sertlik, kopma ve akma mukavemeti, % uzaman), aşınma direnci ve 

işlenebilirliği üzerinde etkili olduğu görülmüştür.  

 AZ91 ve AM90 magnezyum alaşımlarında oluşan Mg17Al12 ve Al8Mn5 intermetalik kesme kuvvetlerini 

etkilediği ve işlenebilirlik üzerinde etkili olduğu görülmüştür. 

 AM90 alaşımının (Al8Mn5 intermetalik fazının oluştuğu) sertlik ve aşınma direncinin, AZ91 

alaşımından (Mg17Al12 intermetalik fazının oluştuğu) daha yüksek olduğu görülmüştür. AZ91 

alaşımının kopma ve akma mukavemetinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Öte yandan, AZ91 

alaşımının işlenebilirliği daha yüksektir. 

 Talaşların oluşmasında Mg17Al12 ve Al8Mn5 intermetalik fazların etkili olduğu gözlenmiştir. Daha 

yüksek sertlikteki AM90 alaşımının işlenmesiyle oluşan talaşlar daha küçük boylarda oluşurken, 

AZ91’de alaşımda oluşan talaşların daha uzun boylarda oluştuğu görülmüştür.  

 İntermetalik fazların yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkili olduğu görülmüştür. AZ91 magnezyum 

alaşımında AM90’a göre daha pürüzlü yüzeyler elde edilmiştir. 
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Abstract 

Chemical machining uses controlled corrosion environment in part production. It is an useful non-traditional 

machining process to manufacture complex geometrical components from sheet materials. Copper-based alloys 

are important materials due to their extremely useful properties. In this study, ferric chloride (FeCl3) etchant and 

hydrochloric acid (HCl) addition to main etchant were used for copper-zinc alloy (CZ128) at two different 

chemical machining temperatures (30°C and 50°C. The effects of chemical etchant concentrations, addition of 

hydrochloric acid to ferric chloride etchant and chemical machining temperatures on depth of etch and surface 

roughness were investigated.   

 

Keywords: Chemical machining, Chemical etchant, Depth of etch, Surface roughness 

 

1.INTRODUCTION 

Chemical machining is considered one of the important non-traditional machining processes. It applies 

controlling strong chemical solution environment to machine unwanted sections from workpiece material. This 

machining process is widely implemented in the production of complex geometrical parts from thin materials for 

various industries like electronics, aircraft, medical, etc. Moreover, it is employed for weight reduction or 

thinning applications where weight is problem like aircraft wings. The process is also carried out as economical 

microcomponent productions for micro-electro mechanic system (MEMS) part manufacturing [1-2].   

 

Copper is known the oldest metal of mankind. Copper is one of the main engineering materials used heavily in 

different industries and will extent position with its alloyed types. Therefore, the machining of copper and its 

alloys are important and chemical machining is one of the vital processes in part production for superconductors, 

electric vehicles, solar heating, printed circuit board related equipments etc. [3-5].  

 

The main application of chemical machining in industry is generally related to the US patent (US Patent No: 

2,739,047) [6]; it described the process is more capable to produce “formed metallic sheet” for rockets. The 

machining process is called as “chemical milling” although it has various names like “etching”, “wet etching”, 

“chemical etching”, “chemical machining” (the last will be used in this study). It should be noted that most of the 

chemical machining studies are mainly patented. 

 

Chemical machining has various benefits over other possible rivals like laser cutting, wire electrodischarge 

machining, abrasive waterjet machining, sheet metal blanking etc as follow [5]: 

 

a. Low tool cost 

b. Short set-up time 

c. Useable for all engineering materials 

d. Burr-free part production 

e. Stress-free part production 

f. Easy and rapid modification 

g. Manufacturing of any geometry  

h. Applicable to prototype to mass production operations 

i. Feasible to big size part production to micron size  

j. Low production cost 

 

It is also mentioned some disadvantages of chemical machining process such as environmental problems coming 

from used chemicals during method and not useful for thick materials. 
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The chemical machining of copper is extensively studies but very little information is related to copper-zinc 

alloys. These studies mainly used ferric chloride (FeCl3) and cupric chloride (CuCl2) chemical etchants for 

copper-zinc alloys, although other possible chemical etchants are alkaline etchants (ammonium hydroxide and 

ammonium salts), hydrogen peroxide/sulphuric acid complex and chromic-sulphuric acid solution [8-17]. 

The machining parameters were generally based on chemical etchant concentration and investigations were set 

on depth of etch and surface quality. Most of the research studies provided possible optimum chemical etchant 

concentration for any material. The selection of chemical machining temperature is also related to machine 

equipment and it has a kind of limitation for the highest possible value as 50-55°C due to chemical machine 

equipment.  

 

The present study is concentrated on two major chemical etchants application in the selected copper-zinc alloy 

(CZ128) which is probably the most widely used copper alloy. Three different chemical etchant concentrations 

for both etchants were selected that are mainly used in industrial application of process. The chemical machining 

temperatures were chosen as 30°C and 50° C which were minimum, medium and maximum values. The 

experimental investigation was established on the effects of selected chemical machining parameters on depth of 

etch and surface roughness. 

 

2.EXPERIMENTAL PROCEDURE 

The experimental study was based on universal chemical etchant (FeCl3) and addition of HCl to FeCl3 in the 

selected copper-zinc alloy which is shown as CuZn38Pb2. Table 1 shows the standards and chemical 

composition of the selected material. The specimen dimension was 1mmx20mm100mm. The cleaning process of 

specimen before chemical machining experiments was achieved by acetone firstly and then ultrasonic cleaning 

technique with prepared solution (Actoclean pulvar powder was mixed with distilled water) at 30°C for 20 mins.  

 

Table 1. Standards and chemical composition of selected copper-zinc alloy 

Material Standard Chemical Composition CuZn38Pb2 

CZ128 (BS) 

C37700 (ASTM) 

CW608N (EN) 

2.0371   (DIN) 

Copper (Cu)  

% 

Lead (Pb)  

% 

Zinc (Zn)  

% 

60 2 38 

 

The chemical etchant concentrations for FeCl3 were 3.04 Mol, 3.37 Mol and 3.76 Mol; and HCl addition to main 

chemical etchant was 1 Mol.  

 

Two different chemical machining were selected as 30°C and 50°C, the later is mainly used in industrial 

application of process. The chemical etchant quantity for each experiment was prepared as 200 mL. The 

experimental set-up of chemical machining was shown in Fig 1.  

 
 Figure 1.  Chemical machining of CZ128 copper alloy in beaker 
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The etchant powders are mixed with distilled water and the etchant solution poured into beaker which was 

placed into water jacket to stabilize the selected chemical machining temperate (±2°C). Double sided etching 

process was conducted and etching was completed after 30 mins etching period, and the measurements were 

recorded with 5 mins intervals. 

 

The depth of cut and surface roughness were taken as experimental outputs. The thickness of specimen, which 

will give depth of etch value, was measured by Mitutoyo outside micrometer (deviation was ±0.001) and surface 

roughness, based on average surface roughness (Ra), was performed by Taylor-Hobson Surtronic 3+.  Three 

specimens for each experiment were machined in fresh related chemical etchant concentration and chemical 

machining temperature values. Three different measurements of thickness and surface roughness were performed 

from each chemically machined specimen for eliminating misreading. 

 

3. EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION 

Chemical machining is based on chemical reaction between metal and the chemical etchant. As a result, the 

process should be mentioned as chemical reaction first then the steps will be clear.  

 

When FeCl3 is used for copper zinc-alloy, the chemical reaction can be as follow: 

 

2 FeCl3   +  Copper-Zinc Alloy      2 FeCl2  +  0.6 CuCl2  +  0.38 ZnCl2  +  0.02 PbCl2 

            (60 %Cu + 38 %Zn + 2 %Pb) 

 

The chemical etchant attacks the metal surface and corrodes the metal ions. FeCl3 becomes FeCl2 (ferrous 

chloride) and produces CuCl2, ZnCl2 and PbCl2 in chemical etchant.  

 

The effect of FeCl3 chemical etchant concentrations affect the depth of etch value as shown in Fig. 2. Each 

chemical etchant concentration makes similar trend, the depth of etch increased according to chemical machining 

time. The depth of etch also increased with increment of chemical etchant concentration molarity. This result is 

expected, higher chemical etchant concentration promotes the etch depth.  This graph is specially is given to 

demonstrate the chemical etchant concentration at 50°C chemical machining temperature value which is  mainly 

used in industrial application of the process. 

 

The addition of HCl to FeCl3 improved depth of etch value (Fig. 3). During chemical machining of copper-zinc 

alloy, FeCl3 becomes FeCl2 and the chemical etchant loses its chemical machining performance. HCl addition 

extents the life of FeCl3 and depth of etch values increase around 20% comparing to FeCl3 chemical etchant only 

application. 

 

The influence of chemical machining temperature was also effective parameter. It is known that the environment 

temperature promotes the material removal action. This case is also observed in experimental study of chemical 

machining of copper-zinc alloy. The increase of temperature demonstrated higher depth of etches for three 

chemical etchant concentrations of FeCl3 (Fig. 4). Moreover, the addition of HCl addition at the same chemical 

machining temperatures increased depth of etch comparing to FeCl3 chemical etchant (Fig. 5).   The effect of 

chemical machining temperature was noticed when Fig. 2 and Fig. 4. were compared. The influence of HCl 

addition for the same chemical machining temperatures could be observed while Fig. 3 and Fig. 5 were checked.    
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Figure 2. Effect of FeCl3 concentration on depth of etch (Machining temperature: 50°C) 

 

 

Figure 3.  Effect of FeCl3 +  HCl concentration on depth of etch (Machining temperature: 50°C) 
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Figure 4. Effect of FeCl3 concentration on depth of etch (Machining temperature: 30°C) 

 

Figure 5.  Effect of FeCl3 +  HCl concentration on depth of etch  (Machining temperature: 30°C) 

Surface quality is an important machining output when part production is considered. This case is similar when 

chemical machining is applied as manufacturing method. Moreover, surface quality will be more vital when 

material thinning and micron-sized part productions are thought. In the experimental study of chemical 

machining of copper-zinc alloy with FeCl3, the surface roughness was affected by chemical etchant 

concentration and chemical machining temperature.  The effect of chemical etchant concentration on surface 

roughness was given in Fig 6. It is noted that the value of surface roughness is high, when the process is used as 

micromachining process. It should be noted that the possible optimum chemical etchant concentration should be 

obtained for better surface quality and the experimental study gives this value as 3.37 Mol. The effect of 

chemical machining temperature can be observed when Fig 6 and Fig 7 are compared. Lower chemical 

machining temperature provided better surface quality when FeCl3 chemical etchant is used for selected material.   

 

The effect of HCl addition to FeCl3 provided better surface finish comparing to FeCl3 chemical etchant 

application for three etchant concentration. Fig 8 and Fig 9 show the influence of HCl addition to main chemical 

etchant at two different chemical machining temperatures. It was observed that the HCl addition produced 

smoother surfaces. This is related to extension of main chemical etchant’s performance with HCl addition.  
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The colour of copper-zinc alloy became copper colour, this condition is explained as “dezincification”. The etch 

speed of zinc is faster than copper in copper-zinc alloy and the loss of copper-zinc alloy disappear. To obtain the 

copper-zinc alloy, necessary step is explained in ref [17]. 

 

 

Figure 6. Effect of FeCl3 concentration on surface roughness (Machining temperature: 30°C) 

 

 

Figure 7. Effect of FeCl3 concentration on surface roughness (Machining temperature: 50°C) 
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Figure 8. Effect of HCl addition to FeCl3 chemical etchant on surface roughness (Machining temperature: 30°C) 

 

 

Figure 9. Effect of HCl addition to FeCl3 chemical etchant on surface roughness (Machining temperature: 50°C) 

 

 

4.CONCLUSIONS 

Chemical machining of copper-zinc alloys was experimentally studied using different chemical etchant 

concentrations of FeCl3 and addition of 1 Mol HCl and chemical machining temperatures. The following 

conclusions can be mentioned: 

 

a. The chemical etchant concentration is vital parameter in chemical machining of material; the highest 

etchant concentration produced the highest depth of etch values.  

b. The addition of HCl to main chemical etchant improved depth of etch. 

c. The chemical machining temperature was another influential parameter. The highest chemical 

machining temperatures presented higher depth of etches. 

d. Surface quality affected by chemical etchant concentration and chemical machining temperature. These 

two parameters resulted poor surface quality for FeCl3 chemical etchant but high surface quality for 

FeCl3 + HCl solution. It should be considered that the lowest chemical etchant concentration with use of 

the lowest chemical machining temperature would provide better surface quality. 
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e. The colour changes in the chemical machining of copper-zinc alloy with FeCl3 and FeCl3 + HCl 

chemical etchants were observed. This condition is called as “dezincification” that is selectively 

removing zinc from the alloy, leaving behind a porous, copper-rich structure. The extra cleaning step 

should be taken to re-obtain the starting colour of material. 

f. The selection of optimum chemical machining parameters in the chemical machining of copper zinc 

alloy should considered the outputs of both chemical etchants as well as available regeneration 

processes for selected chemical etchant. This also positively affects environmentally friendly chemical 

machining application. 
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Abstract 

Ti6Al4V ELI (Extra Low Interstitial), and AISI 316L stainless steel have excellent properties especially high 

corrosion resistance that increases their usage in industry very rapidly. In this study, Ti6Al4V ELI alloy and 

AISI 316L stainless steel specimens were micro deep-hole drilled (L/D=20, D=0.5mm) by electrical discharge 

machining process to determine machining characteristics. Comparing the drilled holes characteristics such as 

dimensional accuracy or radial overcut, tool wear rate, material removal rate, machined surface hardening 

amount displays the effect of material type as the work-piece on the hole drilling process of electrical discharge 

machining and its industrial application. It was found that the most effective variable affecting the material 

removal rate, tool wear rate, radial overcut, and surface layer micro hardness was the discharge current. Pulse on 

time (𝑇𝑜𝑛) was found to be the less remarkable control factor affecting the performance of the drilling for both 

drilled metals. While drilling of AISI 316L the tool wear rate values increased with the increasing tool rotational 

speed and dielectric pressure. This finding is almost the same for Ti6Al4V ELI alloy.  

 

Keywords: Ti6Al4V ELI, AISI 316L, EDM, Micro deep-hole drilling  

 

1. INTRODUCTION  

Drilling is one of fundamental machining processes that has very important role in designing and manufacturing 

industrial components. Drilling holes is a time consuming (approximately 50 to 70%) process in production [1]. 

Low aspect ratio holes are usually drilled by conventional methods; but in deep-hole drilling depends on hole's 

aspect ratio and material of work piece, non-conventional machining processes are employed. Electrical 

discharge machining (EDM) is one of widespread non-conventional machining processes that used in deep 

drilling widely. Ti6Al4V ELI has some excellent properties such as high corrosion resistance, great temperature 

strength, and high strength-weight ratio [2]. However, AISI 316L stainless steel has low strength and wear 

resistance, it is well known for its excellent corrosion resistance [3]. The usage of Ti6Al4V ELI and AISI 316L 

stainless steel is increasing in many high tech industrial applications such as petrochemical, biomedical, and 

aerospace because of their excellent properties especially high corrosion resistance.  High tech industries such as 

petrochemical, biomedical and aerospace, need components with micro holes and holes with high aspect ratio 

(depth to diameter ratio). However, drilling deep holes (L/D>10), and micro holes on these materials by 

traditional methods is almost impossible. 

In EDM, electric conductive materials can be machined, but in principle, the process is based on the thermal 

erosion of machining surface which is produce with discharge between electrodes. These thermal erosion occurs 

on the each electrodes (tool and work-piece), however, an efficient EDM process defined by a purposely uneven 

thermal erosion on the two electrodes [4]. Therefore material properties of work-piece and tool have significant 

influence on EDM productivity. Fonda P. et al. researched on Ti6Al4V’s thermal and electrical properties and 

their effects to EDM machinability and showed the needing for optimal duty factor at around 7% based on 

materials thermal and electrical conductivity to optimize quality and productivity [5]. Hasçalık A. & Çaydaş U.¸ 

worked on EDM of titanium alloy (Ti6Al4V) and discussed the influence of tool material type on EDM 

productivity beside the machining parameters and Ti6Al4V thermal conductivity and showed they have evident 

effect on white layer thickness. Also they showed that graphite electrode represents the best performance in 

terms of MMR and TWR, when the aluminum electrode displays the best performance in terms of surface finish 

[6].  

Žnidaršič M. & Junkar M., worked on drilling deep small hole with electro discharge machining, which aspect 

ratio between depth and diameter of hole is approximately  10. They showed that EDM small hole drilling needs 

some especial working parameters such as dielectric pressure that are different from standard EDM because of 

flushing importance [7]. Kuppan P.  et al. worked on the effects of electro discharge machining parameters in 



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

461 

 
 

deep hole drilling of Inconel 718 and discussed the influence of EDM parameters  on material removal rate 

(MRR) and depth averaged surface roughness (DASR). They also optimize the process parameters regards to 

maximum MRR and special surface roughness [8]. Azad M. S. & Puri A. B. worked on simultaneous 

optimization of various performance specifications in micro-EDM drilling of titanium alloy and used the 

Taguchi methodology to optimization. They discussed that current and voltage are the most significant in the 

single quality characteristic, while they are not significant in the multiple quality characteristic [9]. Kao J. Y. et 

al. worked on optimization of the electro discharge machining parameters on machining Ti6Al4V with various 

modality specifications and used the Taguchi method and grey relational analysis to optimization the process and 

found optimized amounts for the process parameters that improve the machining condition [10].  Kibria G. et al. 

researched on the influence of several types of dielectrics on micro-EDM performance during micro-hole drilling 

of Ti6Al4V alloy and showed dielectric great influence in the process. They showed that pure deionized water 

exhibits excellent machining efficiency [11]. Plaza S. et al. worked on EDM micro drilling of Ti6Al4V and used 

helical electrode as the tool, and showed that using this type of tool leads to better removal of debris and more 

efficient machining process. They analyzed the helix angle and flute depths effects and found optimized amount 

for them. They also discussed the influence of machining condition on the maximum hole depth that can be 

achievable [12].    

Sidhom H. et al. studied on the influence of EDM machining parameters on the micro structure of white layer in 

machining AISI 316L stainless steel, and showed the weakening of corrosion resistance of AISI 316L stainless 

steel. This weakening is due to the differences of chemical composition and dendritic structure (white layer) of 

machined surface after EDM [13]. Sharif S. et al. worked on die sinking EDM on 316L stainless steel and input 

parameters, and illustrated that pulse current is the main factor in machining. They also used mathematical 

models to predict process characters [14]. 

Mahardika M. et al. researched on the EDM machinability of different materials and presented the new λ × θ × ρ 

theory besides the λ × θ theory for the determination of easily EDM machinability of materials in EDM process 

and showed that it has better results. They showed that materials EDM machinability with lower λ × θ × ρ 

amount is better. Since λ is the symbol of thermal conductivity, θ is the symbol of the melting point, and ρ is the 

symbol of electrical resistivity of work-piece material [15]. 

In this study, two popular high corrosion resistance materials, Ti6Al4V ELI alloy and AISI 316L stainless steel, 

specimens were micro deep-hole drilled (L/D=20, D=0.5mm) by electrical discharge machining process to 

determine and compare EDM machinability & machining characteristics of each one. Comparing the drilled 

holes characteristics such as dimensional accuracy or radial overcut (ROC), tool wear rate (TWR), material 

removal rate (MRR), machined surface hardening amount displays the effect of material type as the work-piece 

on the hole drilling process of EDM and its industrial application.  

 

2. MATERIALS AND METHODS  

Two base materials used in this study were Ti6Al4V ELI and AISI 316L stainless steel. The chemical 

compositions of Ti6Al4V ELI and AISI 316L stainless steel are given in Table 1-2. Also material properties of 

each one are given in the Table 3-4. Ti6Al4V ELI bar and AISI 316L stainless steel bar were prepared 25 mm × 

10 mm × 10 mm (l × w × h) due to experiment condition and easily clamping on machining system (Fig. 1). 

Tests were carried out with an EDM, model M50A manufactured by FURKAN Corp., Turkey (Fig. 2) that 

enhanced with electrode rotating mechanism  and dielectric pressure head for deep hole drilling (Fig. 3) which is 

under Gazi University Engineering Faculty Universal Machining Laboratory facility. One kind of tool electrode 

material was used for deep drilling on Ti6Al4V ELI and AISI 316L stainless steel specimens which is a 

commercial 0.5mm diameter soft brass tube electrode that material properties are given in the Table 5-6.  Tap 

water was used as the dielectric in drilling all specimens. The specimens were micro deep-drilled at a depth of 10 

mm and diameter of 0.5 mm (10mm/0.5mm=20). In the standard EDM, pulse current and pulse duration 

recognized as the main parameters among the EDM parameters, due to their influence [10]. In small hole drilling 

especially small deep-hole (h/d>10) drilling because of disabled flushing which increases the portion of arcs and 

short 

Table 1. Chemical composition of Ti6Al4V ELI alloy (wt.%) 

Ti Al V Fe O C N H 

89.464 6.08 4.02 0.22 0.18 0.02 0.01 0.0053 
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Table 2. Chemical composition of ASTM 316L stainless steel (wt.%) 

Fe Cr Ni C Mn Mo Si P S 

65 17 12 0.03 2 2.5 1 0.045 0.03 

 

Table 3. Material properties of Ti6Al4V ELI 

Density 4.430 g/𝑐𝑚3 

Modulus of elasticity 113.8 GPa 

Tensile strength, Yield 790 MPa 

Specific heat capacity 0.5263 J/g-°C 

Thermal conductivity 6.7 W/m-K 

Melting point 1604-1660 °C 

Beta transition temperature 980 °C 

Hardness HV 341 

Electrical resistivity 0.000178 Ω-cm 

 

Table 4. Material properties of ASTM 316L stainless steel 

Density 8 g/𝑐𝑚3 

Modulus of elasticity 193 GPa 

Tensile strength, Yield 380 MPa 

Specific heat capacity 0.5 J/g-°C 

Thermal conductivity (100 °C) 16.3 W/m-K 

Thermal conductivity (500 °C) 21.5 W/m-K 

Melting point 1375-1400 °C 

Hardness HV 199 

Electrical resistivity 7.4e-005 Ω-cm 

Table 5. Chemical composition of soft brass (wt.%) 

Cu Zn Pb Fe Other 

60-63 35.5 2.5-3.7 Max 0.35 Max 0.5 
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circuits, needs different machining parameters compared with standard electro discharge machining [7]. Hence, 

two principle EDM parameters (𝐼𝑝,𝑡𝑜𝑛 ), tool rotating speed (n), and dielectric pressure (P) for improving the 

flushing condition, were selected for this study. The setting of the EDM deep-hole drilling parameters are shown 

in the Table 7. 

The MRR was calculated as: 

[𝑴𝑹𝑹 =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒎𝒐𝒗𝒆𝒅 (𝒎𝒎𝟑)

𝑴𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆 (𝐦𝐢𝐧)
]                                                                                                                     (1)     

Volume of material removed can be calculated by measuring the mass difference of work-piece material, before 

and after machining, then converting it to volume by density formula [9]. 

Table 6. Material properties of soft brass 

Density 8.49 g/𝑐𝑚3 

Modulus of elasticity 97 GPa 

Tensile strength 124 MPa 

Specific heat capacity 0.377 J/g-°C 

Thermal conductivity 115 W/m-K 

Melting point 885-900 °C 

Beta transition temperature 980 °C 

Hardness HV 55-90 

Electrical resistivity 6.3e-008 Ω-cm 

 

Table 7. Machining parameters 

Discharge current 𝐼𝑝 (A) 3 6.25 12.5 

𝑇𝑜𝑛 (μs) 50 100 200 

𝑇𝑜𝑓𝑓  (μs) 12.5 

polarity Negative tool electrode (+) 

Tool rotating speed (rpm) 150 300 450 

dielectric pressure (MPa) 4 8   
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Figure 1.  Examples of EDMed work-pieces, a) Ti6Al4V ELI, b) AISI 316L  

 

Figure 2.  Electrical discharge machining system, model M50A manufactured by FURKAN Corp., 

Turkey 

 

This is mainly because of comparing two material types of work-piece (Ti6Al4V ELI with AISI 316L stainless 

steel) with different densities. 

Due to using the same material type as the tool (soft brass), the TWR was calculated as: 

[𝑻𝑾𝑹 =
𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍 𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒐𝒐𝒍(𝒈)−𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒐𝒐𝒍 (𝒈)

𝒎𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆 (𝐦𝐢𝐧)
  ]       (2)  

The radial overcut (ROC) of the micro-holes is calculated as: 

[ 𝑹𝑶𝑪 =
𝑫𝒂−𝑫𝒆

𝟐
𝒎𝒎]    (3) 

Where 𝐷𝑎 is the symbol of average diameter of the hole after machining, and 𝐷𝑒  is the symbol of tool diameter 

[9]. For calculating the ROC, the diameter of a hole was measured at 9 different positions along the depth of 
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hole, by LEICA DMI5000M-optical microscope at a magnification of 5X; which is under Gazi University 

Engineering Faculty Powder Metallurgy Laboratory Facility. To perform micro hardness measurements and 

recast layer evaluation, cutting surface is measured by HIGHWOOD HWMMT-X3 diamond indenter operating 

with a load of 25 g for 15 s, which is under Gazi University Engineering Faculty Powder Metallurgy Laboratory 

Facility.  The Vickers micro hardness measurements [𝐻𝑉0.025] made on the transversal sections were made at 

40X magnification at a distance of 10 µm from the top side of the machined cut edge by 30 µm gap and total 

measurement length is 100 µm. 

3. EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION 

Fig. 4 illustrates that pulse current is the most effective parameter in MRR. As the pulse current increases, MRR 

increases clearly. Also, it displays that low thermal conductivity of Ti6Ai4V ELI compare to AISI 316L stainless 

steel leads to better EDM machinability because less portion of thermal energy which was earned from electro-

discharging phenomenon transferred from discharge region to whole bulk material of work-piece.  Therefore 

local temperature of machining surface reached to the melt point temperature rapidly and effects bigger region. 

This result conforms to not only the λ × θ theory, but also the λ × θ × ρ theory [15]. In two theories, obtained 

amount for Ti6Al4V ELI is lesser than AISI 316L stainless steel.  
Fig.5 and Fig.6 displays the influence of duty factor (𝑇𝑜𝑛) on the MRR. They illustrated that increasing duty 

factor do not have effective and positive effect at the every time. The most efficiency EDM machining gained at 

defined duty factor that is different for each material [5]. So in micro deep-hole drilling; there is an optimum 

amount for 𝑇𝑜𝑛 for each material. If 𝑇𝑜𝑛 is further than optimum amount, the discharge energy caused 

unnecessary warming of dielectric and machining surface. Also debris flushing difficulties lead to decreasing in 

the EDM productivity. According to information it seems that the optimal duty factor of AISI 316L stainless 

steel, is occurred around 100μs. But the optimal duty factor for deep-drilling Ti6Al4V is not defined. For this 

material in the current pulse of I = 6.25 A,  𝑇𝑜𝑛 will be determined by testing 50 μs and lesser amounts. But in 

the current pulse of I = 12.5 A, the optimum 𝑇𝑜𝑛 for both materials in terms of MRR is 100 μs. 

Fig.7 displays that by increasing tool rotation speed, the MRR of Ti6Al4V increased, but the best MRR of AISI 

316L occurred at 300 rpm. In the machining of AISI 316L stainless steel in the tool rotation speed of 450 rpm 

the MRR is decreased. It considered that this speeds the efficiency of discharge sparks decrease, so the MRR 

decrease.  

Fig. 8 illustrates that increasing dielectric pressure do not have distinctive effect on MRR of Ti6Al4V, but it has 

very distinctive effect on MRR of AISI 316L stainless steel. During the experiments, it was observed that in 

deep-drilling of AISI 316L the big portion of water as dielectric vaporized. This is because of high thermal 

conductivity of AISI 316L. The most portion of the thermal energy conduct rapidly from the discharging region 

and increase the temperature of whole work-piece. This temperature increasing of bulk material of work-piece 

caused to vaporize water when contacted to the machining region. The condition of machining was worse when 

the pulse current is low especially at I=3A because almost thermal energy run away of machining region and 

increased the temperature of work-piece and as a result most of water was vaporized in the depth of 5mm and 

discharging phenomenon caused to melt the tip of tool and machining stopped. By increasing the water 

(dielectric) pressure, the amount of dielectric was increased and thus, machining was proceeding. By increasing 

the dielectric pressure, the volume of neat dielectric in the working gap is increased and circulation of dielectric 

is improved. 

Fig. 9 displays that pulse current has a direct impact on TWR. Generally, by increasing pulse current TWR 

increase very fast. 

Fig. 10 illustrate that duty factor has not predictable effect on TWR, but it can be said, generally by increasing 

duty factor the TWR decreases. By increasing  𝑇𝑜𝑛 , the TWR decreases. The least TWR obtained at 𝑇𝑜𝑛 =200 μs 

in the machining of both materials. 

Fig. 11 shows that except tool rotation speed of 300 rpm for machining AISI 316L; tool rotation speed, do not 

have significant effects on TWR. The least TWR are obtained in n = 300 rpm for Ti6Al4V ELI, and in n = 150 

rpm for AISI 316L stainless steel. 

Fig. 12 displays that increasing dielectric pressure has opposite effects on TWR in machining of Ti6Al4V and 

316L because of their thermal and electrical conductive properties. It is observed that TWR in machining of 

AISI 316L stainless steel was further than Ti6Al4V ELI. 

Fig. 13 displays that increasing pulse current leads to a small increase on the radial overcut in machining 

Ti6Al4V, but in machining AISI 316L, the least radial overcut was obtained.  
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Figure 3. Electrode rotating mechanism and dielectric pressure head 

 

Figure 4. The effect of  pulse current on MRR, 𝑇𝑜𝑛=100 μs, n=300 rpm, P=8 MPa 
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Figure 5. The effect of pulse duration (Ton) on MRR, I=6.25 A, n=300 rpm, P=8 MPa 

 

 

Figure 6. The effect of pulse duration (Ton) on MRR, I=12.5 A, n=300 rpm, P=8 MPa 
 

 

Figure 7. The effect of  tool  rotation  speed on MRR, I=6.25 A,Ton=100 μs, P=8 MPa 
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Figure 8. The effect of dielectric pressure on MRR, I=6.25 A, Ton=100 μs, n=300 rpm 

 

Figure 9. The effect of  pulse current on TWR, Ton=100 μs, n=300 rpm, P=8 MPa 

 

Figure 10.  The effect of pulse duration (Ton) on TWR, I=6.25 A, n=300 rpm, P=8 MPa 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

4 MPa 8 MPa

MRR 

mm^3/min 
Ti6Al4V ELI

ASTM 316L

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

3 A 6.25 A 12.5 A

TWR 

g/min 
Ti6Al4V ELI

ASTM 316L

0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

0.0025

50 μs 100 μs 200 μs 

TWR 

g/min 
Ti6Al4V ELI

ASTM 316L



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

469 

 
 

 

Figure 11. The effect of  tool  rotation  speed on TWR, I=6.25 A,Ton=100 μs, P=8 MPa 

 

 

Figure 12.  The effect of dielectric pressure on TWR, I=6.25, 𝑇𝑜𝑛=100μs, n=300rpm 

 

 

Figure 13.  The effect of  pulse current on ROC, 𝑇𝑜𝑛=100μs, n=300 rpm, P=8 Mpa 
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Figure 14. The effect of pulse current on micro-hardness of Ti6Al4V ELI, Ton=100μs, n=300 rpm, P=8 MPa 

 

Figure 15.  The effect of pulse current on micro-hardness of AISI 316L, Ton=100μs, n=300 rpm, P=8 MPa 

 

by  machining with I=6.25A pulse current. But it can be said that increasing current pulse cause larger craters 

discharged per unit time, so increases ROC. 

Fig. 14 displays the effect of EDM deep-hole drilling process on micro-hardness of Ti6Al4V on the machined 

surface. It shows machined surface hardness slightly increases (approximately 8.5 %) result of melting and rapid 

cooling of process and white layer formation and its special martensitic structure [6]. That is consistent to the 

pure Ti and Ti alloys hardening properties. 

Fig. 15 illustrates the effect of EDM deep-hole drilling process on micro-hardness of AISI 316L on the machined 

surface. It displays that machined surface micro-hardiness increased approximately 126 %, due to dendritic 

structure of white layer of AISI 316L non-hardenable stainless steel [13, 16]. In electro discharge machining of 

non-hardenable steels, only forms the white layer with dendritic structure that has higher micro-hardness [16]. 

Generally white layer thickness, also micro hardness values of the processed surface increases with increasing 

current density. 

 

4. CONCLUSION  

In micro deep-hole drilling pulse current has very significant effects on EDM productivity.  Increasing pulse 

current leads to increase MRR, TWR, ROC, and surface layer micro hardness in both Ti6Al4V ELI and AISI 

316L stainless steel. Increasing current pulse cause larger craters discharged per unit time, so increases ROC. 

White layer thickness, also micro hardness values of the processed surface increases with increasing current 

density.  

In micro deep-hole drilling, there is an optimum amount for 𝑇𝑜𝑛 for each material. If 𝑇𝑜𝑛 is further than optimum 

amount, the discharge energy caused unnecessary warming of dielectric and machining surface. Also debris 

flushing difficulties lead to decreasing in the EDM productivity. This case is seen in machining of Ti6Al4V ELI. 

For this material in the current pulse of I = 6.25 A,  𝑇𝑜𝑛   will be determined by testing 50 μs and lesser amounts.  
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In the machining of AISI 316L stainless steel in the current pulse of I = 6.25 A, the optimum 𝑇𝑜𝑛 is 100 μs. But 

in the current pulse of I = 12.5 A, the optimum 𝑇𝑜𝑛 for both materials in terms of MRR is 100 μs. By increasing  

𝑇𝑜𝑛 , the TWR decreases. The least TWR obtained at 𝑇𝑜𝑛 =200 μs in the machining of both materials. By 

increasing of tool rotation speed at the constant current pulse, 𝑇𝑜𝑛, and dielectric pressure, The MRR  increase. 

But in the machining of AISI 316L stainless steel in the tool rotation speed of 450 rpm the MRR is decreased. It 

considered that this speeds the efficiency of discharge sparks decrease, so the MRR decrease. In the machining 

of AISI 316L stainless steel at the constant current pulse, 𝑇𝑜𝑛, and tool rotation speed, by increasing the 

dielectric pressure the MRR increase greatly. By increasing the dielectric pressure, the volume of neat dielectric 

in the working gap is increased and circulation of dielectric is improved. The least TWR are obtained in n = 300 

rpm for Ti6Al4V ELI, and in n = 150 rpm for AISI 316L stainless steel. 

In comparing of EDM machinability of Ti6Al4V ELI and AISI 316L stainless steel, Ti6Al4V ELI shows the 

better machinability especially micro deep-hole drilling because of its lower thermal conductivity.  
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Özet 

Titanyum alaşımları, işlenmesi zor malzeme grubu içerisinde yer almaktadır. Bu malzemeler, sahip oldukları 

düşük yoğunluk ve yüksek korozyon dayanımı gibi özelliklerinden dolayı başta havacılık ve uzay sanayisi olmak 

üzere endüstrinin birçok alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle türbin motorlarında kullanılan 

Ti6Al4V alaşımına geleneksel yöntemlerde soğutma deliklerinin açılması oldukça güçtür. Lazer delme yöntemi, 

bu alaşımlara hassas deliklerin delinmesi için geliştirilen alternatif ileri imalat yöntemlerinden bir tanesidir. Bu 

çalışmada, 2 mm kalınlığındaki Ti6Al4V alaşımına vurumlu lazer yöntemi ile farklı enerji seviyelerinde delikler 

açılmıştır. Deneyler sonrasında, deliklerin lazer giriş ve çıkış yüzeyleri, spatter çapları, spatter kalınlıkları ve 

eriyik metalin yüzeyi ıslatma açıları taramalı elektron mikroskobu (SEM) yardımıyla incelenmiştir. Çalışmada 

ayrıca delik kenarından itibaren mikrosertlik taraması yapılmış ve enerji seviyesine bağlı olarak ısıdan etkilenen 

bölge (IEB) kalınlıkları ölçülmüştür. Sonuç olarak, enerji yoğunluğuna bağlı olarak ölçülen değerlerin arttığı 

belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Lazer delme, Spatter formu, Delik kalitesi  

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF POWER ON THE HOLE 

QUALITY IN LASER PERCUSSION DRILLING OF TI-6AL-4V ALLOY 

Abstract 

Titanium alloys are difficult to cut materials. Due to their low strength – to – weight ratio and high corrosion 

resistance, these alloys have been widely used especially in the fields of aerospace industries. It is difficult to 

machine cooling holes to Ti6Al4V alloy that is especially used in turbine engines with traditional processes. 

Laser drilling is an alternative advanced machining process to drilling precise holes for these alloys. In this 

study, Ti6Al4V alloy with 2 mm in thickness was subjected to laser percussion drilling operations at different 

laser power levels.  After experiments, laser entry and exit regions, spatter diameters, spatter thickness and 

surface wetting angles were measured by using scanning electron microscope (SEM). Furthermore, the heat 

affected zones (HAZ) were measured by applying microhardness scanning procedure from hole surface to parent 

materials. Consequently, the measured values were increased with the power level of the laser.  

 

Keywords: Laser drilling, Spatter formation, Hole quality   

1. GİRİŞ  

Lazer delme yöntemi, iş parçasına belirli bir mesafede odaklanmış ve yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip (10
5
 – 

10
7
 W/cm

2
) lazer ışınları yardımıyla yüzeylere delik açan temassız bir imalat yöntemidir. Bu yöntemde, yüzeye 

uygulanan enerjinin şiddetine de bağlı olarak, iş parçası malzemesi yerel olarak ergitilerek/buharlaştırılarak talaş 

kaldırılmaktadır. Yöntemde takım aşınması olmadığından, özellikle havacılık ve uzay sanayisinde (türbin 

motorlarında) soğutma amacıyla kullanılan küçük çaplı çok sayıda deliklerin işlenmesinde bu yöntem tercih 

edilmektedir [1,2]. Bu avantajlarına karşın, yöntemde ergitilen malzemenin tamamı delme bölgesinden dışarıya 

tahliye edilememekte ve eriyik malzemenin bir bölümü lazer ışınının girdiği delik etrafında yeniden katılaşmak 

suretiyle belirli bir alanda yüzeye yapışmaktadır. Bu mekanizmadan dolayı, delik etrafında sıçramış metal alanı 

oluşmakta ve bu bölgeye “spatter” adı verilmektedir. Genellikle lazer delme yönteminde spatter oluşumu 

kaçınılmazdır. Spatter oluşumu, soğutma deliklerinden giren ve çıkan havanın akış karakteristiklerini 

etkilediğinden, istenmeyen bir durumdur. Spatter formunun delik etrafından kaldırılması için ikinci bir abrasiv 

bitirme işlemine ihtiyaç duyulmakta; bu da hem delik kalitesi ve orijinal yüzey yapısını bozmakta hem de ilave 
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zaman ve maliyet gerektirmektedir. Dolayısıyla delik etrafında oluşan spatter alanının azaltılması için uygun 

lazer delme şartlarının belirlenmesi büyük önem arz etmektedir [3]. Lazer delme yönteminde spatter formunu 

azaltmak veya engellemek amacıyla literatürde çeşitli teknikler kullanılmıştır. Williams [4] delinecek esas 

malzeme ile lazer ışını arasına ikinci bir metal katman yerleştirerek spatter oluşumunun bu katmanda meydana 

gelmesini sağlamış ve esas malzemede spatter formunu engellemiştir. Ancak bu uygulama, yüzeyde 

eğilme/bükülme şeklinde hasarlara neden olduğundan tavsiye edilmemektedir.  Low vd. [5] ısıya karşı dayanıklı 

ve nikel esaslı Nimonik 263 alaşımının Nd:YAG lazeri ile delinmesinde güç yoğunluğu ve vurum genişliğinin 

spatter formuna olan etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada, kısa vurum genişliği, düşük enerji yoğunluğu ve 

yüksek vurum frekansı değerlerinde daha küçük spatter alanlarının meydana geldiği tespit edilmiştir. Çalışmada 

ayrıca, spatter alanı ile delik giriş ve çıkış çapları arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Jiao vd. [6] 0.3mm 

kalınlığındaki Si plakaya femtosaniye (sn-
15

) lazer delmede spatter formunu ve delik koniklik oranını azaltmak 

amacıyla farklı özelliklere sahip uçucu sıvı filmler kullanmışlardır. Çalışmada, kaynama sıcaklığı düşük olan sıvı 

kullanımının spatter ve koniklik açısını azalttığı tespit edilmiştir. Low vd. [7,8] vurumlu lazer delme yöntemiyle 

nikel esaslı malzemelerin delinmesinde, spatter oluşumunu engellemek amacıyla yüzeye elastik silikon matrisli 

ve seramik takviyeli bir malzeme kaplamışlardır. Deneylerde 400 W gücünde fiber optik bir Nd: YAG lazeri ve 

oksijen ve argon yardımcı gazları kullanılmıştır. Spatter formları, X ışınları difraksiyonu (XRD), elektron 

mikroskobu (SEM) ve yüksek hızlı görüntüleme (high speed imaging) teknikleriyle incelenmiştir. Kaplamalı ve 

kaplamasız yüzeylerdeki spatter formları karşılaştırılmış ve kullanılan kaplama yardımıyla spatter formunun 

önemli derecede azatlılığı belirlenmiştir. Orita [9], yüksek kromlu çeliklerin lazer ile delinmesinde, eriyik 

metalin yüzeye yapışmasını engellemek için kesme bölgesine eşeksenli yüksek basınca sahip Na2CO3 ve 

NaHCO3 jetleri uygulamıştır. Sharp vd. [10] titanyum malzemesine lazer yöntemiyle kör delik delinmesi 

işleminde spatter formunu engellemek amacıyla, işlenen yüzeyin gerilmesini azaltan etken bir sıvı kullanarak, 

eriyik metalin yüzeye yapışmasını engellemişlerdir.  

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, lazer delme yöntemiyle çeşitli malzemelerin delinmesinde 

spatter formunu engellemek amacıyla farklı tekniklerin kullanıldığı belirlenmiştir. Ancak, havacılık ve uzay 

alanında yaygın bir kullanım alanına sahip olan Ti6Al4V alaşımının lazer yöntemi ile delinmesine ilişkin yeterli 

çalışmanın yer almadığı ve bu malzeme için deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Dolayısıyla 

bu çalışmada, vurumlu lazer ile delme yönteminde enerji yoğunluğunun delik kalitesine (spatter formu, delik 

koniklik oranı ve yüzey ıslatma açısı) olan etkileri deneysel olarak araştırılmıştır.  

 

2. DENEYSEL YÖNTEM  

Bu çalışmada, ticari olarak temin edilmiş Ti6Al4V alaşımı kullanılmıştır. Bu alaşım, sahip olduğu düşük 

yoğunluk, yüksek mukavemet ve korozyon direnci gibi özelliklerinden dolayı başta havacılık ve uzay sanayisi 

olmak üzere endüstrinin birçok alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır [11]. Bu alaşıma ait kimyasal 

bileşim Tablo 1’de verilmiştir. Lazer delme deneyleri için, 2 mm kalınlığa sahip numuneler hazırlanmıştır. 

Deneylerde 1.06 µm dalga boyuna sahip, 600 W gücünde bir katı hal Nd:YAG lazer tezgahı kullanılmıştır. Bu 

tezgaha ait işleme aralığı Tablo 2’de verilmiştir. Delinecek yüzey ile lazer lensi arasındaki odak mesafesi 120 

mm olarak ayarlanmıştır. Bu mesafeden yüzeyde oluşan lazer ışın çapı 0.5 mm olmaktadır. Delme deneylerinde, 

nozul içerisinden eş eksenli olarak O2 (oksijen) yardımcı gazı kullanılmıştır. Gaz debisi 20 litre/dak olarak 

ayarlanmıştır. Deneyler sonrasında deliklerin koniklik oranlarını belirlemek amacıyla numuneler bir tel erozyon 

tezgahında delik merkezinden kesilmiştir.  Koniklik açısı Şekil 1’de şematik olarak gösterildiği gibi aşağıdaki 

formül yardımıyla hesaplanmıştır: 

 

𝑡𝑎𝑛𝛷 =
(𝑑𝑔𝑖𝑟𝑖ş−𝑑ç𝚤𝑘𝚤ş)

2×𝑡
                   (1) 

 

Burada, t malzeme kalınlığını ifade etmektedir. Delik etrafında oluşan eriyik metalin yüzeyi ıslatma açısı Şekil 

2’de gösterildiği şekilde ölçülmüştür. Ölçümler ve görüntüler Jeol JSM – 7001F marka taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) yardımıyla alınmıştır.   
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Şekil 1. Koniklik oranının ölçülmesi 

Tablo 1. Ti6Al4V alaşımının kimyasal bileşimi 

Ti  Al  V  Fe  O  C  N  H 

89.464  6.08  4.02  0.22  0.18  0.02  0.01  0.0053 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Yüzey ıslatma açısı 

3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Şekil 3’te vurumlu lazer delme deneyleri sonrasında delik etrafında şekillenen spatter alanının enerji 

yoğunluğuna bağlı olarak değişimini gösteren SEM fotoğrafları ve grafik verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi, 

lazer enerji seviyesinin artışına bağlı olarak, spatter alanı da artmaktadır. Bu durum, yüksek enerji seviyelerinde 

ergitilen malzeme hacminin artması ve daha fazla malzemenin ara bölgeden dışarı doğru gaz basıncının da 

yardımıyla tahliye edilmeye zorlanması sonucu delikten taşan malzeme miktarı ile ilişkilendirilebilir. Enerji 

seviyesinin artışı ayrıca her bir vurumda kaldırılan malzeme miktarını arttırdığından, işleme süresinin de 

kısalmasına neden olmaktadır [12]. Enerji seviyesinin 100 W olduğu durumda spatter çapı 2.30 mm olarak 

ölçülürken, enerji seviyesinin en yüksek değere ulaşmasıyla bu değer 3.61mm olmaktadır. Dolayısıyla enerji 

şiddetindeki %500 lük bir artış, spatter çapında %36.28’ lik bir genişlemeye yol açmaktadır. Şekil 4 ’te enerji 

seviyesine bağlı olarak spatter kalınlıklarındaki değişim ve SEM görüntüleri verilmiştir. Şekilden de görüldüğü 

gibi, enerji yoğunluğunun 1. Seviyeden 5. Seviyeye çıkmasıyla, spatter kalınlığı % 56.95 artmıştır. 

 

 

 

 

 

 

3.1. Spatter Formu Ölçüm Sonuçları 
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Şekil 3. Spatter çapının SEM görüntüleri ve enerji seviyesine bağlı değişimi 
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Şekil 4. Spatter kalınlığının SEM görüntüleri ve enerji seviyesine bağlı değişimi 

Lazer delme yönteminde, delik koniklik oranı işleme performansının değerlendirilmesinde kullanılan önemli 

parametrelerden bir tanesidir. Şekil 5’de numunelerin delik bölgelerinden alınan ön kesit görünüşü verilmiştir. 

Şekilden de görüldüğü gibi, lazer ışınının malzemeye ilk temas ettiği üst bölge ile çıkış bölgesindeki delik 

çapları farklıdır. Malzeme kalınlığı boyunda delik çapları giderek azalmaktadır.  

 

 

 

 

Şekil 5. Deliklerin kesit görüntüleri 

Enerji seviyesinin 200 W, 300W ve 500 W olduğu deneylerde delik kesitleri V profilli bir yapıya sahiptir. Bu 

durum, lazer ışın enerjisinin delinen yüzey tarafından yutulması ile ilişkilendirilebilir [13]. Yüzey tarafından 

yutulan lazer enerjisi, delik alt bölgesinde daha düşük bir seviyeye ulaştığından, kaldırılan malzeme miktarı 

azalmakta ve delik çapı küçülmektedir. Diğer yandan, delinen malzeme Ti6Al4V alaşımının termal iletkenlik 

katsayısı düşük olduğundan, malzemenin üst bölgesinden alt bölgeye doğru olan ısı transferi hızı oldukça 

yavaştır. Dolayısıyla delik bölgesindeki eriyik malzemenin vizkozitesi azalmakta ve dışarıya tahliyesi için daha 

küçük kuvvetler gerekmektedir. Enerji yoğunluğunun 100W ve 400W seviyelerinde, malzeme hacmine ilave 

olarak yardımcı gaz basıncının da soğutma etkisiyle birlikte malzemenin akışkanlığı azalmakta ve malzemenin 

tamamı dışarı atılamamaktadır. Dışarı atılamayan eriyik malzeme, delik duvarının alt bölgelerine yapışarak 

3.2. Koniklik Oranı Ölçüm Sonuçları 
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buradaki çapı düşürmektedir. Dolayısıyla çap farkının azalması koniklik oranının da artmasına yol açmaktadır 

[14]. Enerji seviyesindeki artışa bağlı olarak V kesit görüntüsü nispeten paralel bir yapıya doğru değişmektedir. 

Ancak, deliklerde tam paralellik sağlanamamaktadır. Deliklerin orta bölgelerinde nispeten fıçılaşma şeklinde 

genişlemeler görülmektedir. Fıçılaşma formu, daha önceki çalışmalarda da ifade edilmiştir [15]. Bu yapı, talaş 

kaldırma oranından ziyade, delik içerisindeki gaz basıncının artışı ile ilgilidir. Dolayısıyla sabit gaz basıncı 

değerinde, artan enerji yoğunluğuna bağlı olarak ergitilen malzeme miktarı da artmaktadır. Böylece, birim 

zamandaki dışarı atılan malzeme akışı düzensiz bir rejim sergilemekte ve delik içerisindeki yerel malzeme akış 

karakterizasyonlarından dolayı genişlemeler yaşanmaktadır. Enerji seviyesinin azalmasıyla, malzeme akışı daha 

düzenli hale gelmekte ve fıçılaşma görülmemektedir. 

  

3.3. Yüzey Islatma Açısı Ölçüm Sonuçları 

Yüzey ıslatma, genel bir ifade olarak, sıvı veya katı bir yüzeydeki havanın su ya da katı bir eriyik tarafından yer 

değiştirmesi şeklinde tanımlanmaktadır [16]. Yüzeydeki sıvı ile katı faz arasındaki temas açısı (θ), yüzey ıslatma 

kabiliyetini belirleyen önemli ve geçerli bir faktördür. Yüzeyde ıslanmanın gerçekleşmesi için, θ açısı 90˚’den 

küçük olmalıdır. θ 90˚’den büyük olursa, katı yüzey sıvı tarafından ıslatılamaz ve yapışma gerçekleşmez [17]. 

Young eşitliğine göre, sıvı yüzeyin enerjisi 𝛾𝑙𝑣 , katı yüzeyin enerjisi 𝛾𝑠𝑣, ve katı - sıvı ara yüzey enerjisi 𝛾𝑠𝑙 

olmak üzere temas çizgisi üzerindeki birim uzunlukta 3 temel kuvvet bileşeni bulunmaktadır. Kısmi ıslatma 

durumunda, bu enerjilerin temas açısı ile olan ilişkisi aşağıdaki şekilde yazılabilir [8]:  

 

𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝛾𝑠𝑣−𝛾𝑠𝑙

𝛾𝑙𝑣
                               (2) 

Bu çalışmada θ yüzey ıslatma açısı SEM mikroskobu yardımıyla ölçülmüştür. Şekil 6’da spatter formu ile yüzey 

arasındaki temas açıları görülmektedir. Şekilden de görüldüğü gibi, enerji yoğunluğu arttıkça, temas açısı 

azalmaktadır. 400W güç seviyesinde sıçrama gözlemlenmediğinden ölçüm alınamamıştır. Lazer gücünün 100W 

değerinden 500W değerine çıkmasıyla θ açısı % 58.82 oranında azalmaktadır. Dolayısıyla sıçrayan metal, yüzeyi 

daha geniş bir alanda ıslatmakta ve spatter çapını da arttırmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 6. Yüzey ıslatma açılarının ölçülmesi 
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4. MİKROSERTLİK ÖLÇÜM SONUÇLARI 

Şekil 7’de, delik yüzeylerinden esas malzemeye doğru 10 µm aralıklarla alınan mikrosertlik ölçüm sonuçları 

verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi, eriyik metalin yeniden katılaşarak yüzeye yapışması sonucu oluşan artık 

katmanın sertlik değeri, tüm enerji seviyeleri için esas malzemeden oldukça yüksektir. Sertlik değerleri esas 

malzemeye doğru gidildikçe azalma eğilimindedir. Sertlik değerinin değişmediği noktaya kadar olan uzunluklar, 

IEB olarak değerlendirilmiştir. Enerji seviyesinin 100W olduğu durumda IEB genişliği 40 µm iken, 500W 

değerine çıkılmasıyla bu değer iki katına çıkarak 80µm olmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Delik merkezinden mesafeye bağlı olarak mikrosertlik değişimi 

5. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, havacılık ve uzay sanayisinde yaygın bir kullanım alanına sahip olan Ti6Al4V alaşımı, vurumlu 

lazer yöntemiyle farklı enerji seviyelerinde delinmiştir. Deneyler sonrasında delik kesitleri alınmış ve SEM 

mikroskobu yardımıyla incelenmiştir. Lazer giriş bölgesinde, delik etrafındaki spatter alanı genişliği, delik 

kesitinde koniklik oranı ve yüzey ıslatma açıları ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Çalışma sonucu elde edilen 

sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

1. Lazer enerji seviyesinin artmasıyla kaldırılan malzeme miktarına bağlı olarak spatter çapı da 

artmaktadır. 

2. Lazer enerji seviyesinin artmasıyla deliklerin koniklik oranları azalmaktadır. Yüksek enerji 

düzeylerinde düzensiz malzeme akışı nedeniyle delik kesitlerinde fıçılaşma şeklinde genişlemeler 

görülmüştür. 

3. Lazer enerji seviyesinin artmasıyla yüzey ıslatma açısı azalmaktadır.  

4. Deliklerin yüzey sertlikleri esas malzemeye nazaran yaklaşık iki kat artmaktadır. Enerji seviyesinin 

yüksek olduğu durumlarda, IEB genişlikleri de artmaktadır. 
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AISI P20 ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM GEOMETRİSİ VE 

KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ 

OLUŞUMUNA ETKİSİ 

Metin Zeyveli
a 

a
Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Müh. Bölümü, Karabük/TÜRKİYE, 

mzeyveli@karabuk.edu.tr 

Özet 

Bu çalışmada AISI P20 (DIN 1.2738) plastik kalıp çeliği işleme deneylerine tabi tutulmuştur. Deneyler 

tornalama metoduyla, kaplanmış sementit karbür standart ve wiper (silici) kesici takımlar kullanılarak, 250 

m/dak kesme hızında, altı farklı ilerleme değerinde (0.05, 0.075, 0.1, 0.15, 0.20 ve 0.25 mm/dev) ve 1 mm sabit 

talaş derinliğinde soğutma sıvısı kullanılmadan kuru şartlarda yapılmıştır. Farklı kesici takım geometrisi ile 

ilerlemenin, yüzey pürüzlülüğü ve talaş oluşumuna etkileri araştırılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü üzerinde kesme 

hızı ve ilerlemenin etki oranları belirlenmiştir. İlerleme değeri 0.05 mm/dev’de yapılan deneylerde, standart uçta 

elde edilen yüzey pürüzlülük değerlerine göre, wiper uç ile üç kat daha düşük yüzey pürüzlülüğü değerleri elde 

edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Plastik kalıp çeliği, AISI P20, Talaşa kaldırma, Silici, Yüzey pürüzlülüğü, Talaş oluşumu 

 

THE EFFECTS OF TOOL GEOMETRY AND CUTTING 

PARAMETERS ON SURFACE ROUGHNESS AND CHIP FORMATION 

IN MACHINING OF AISI P20 STEEL 

Abstract 

In this study, machining tests were carried out on AISP P20 (DIN 1.2738) plastic injection mold steel. The 

machining tests were performed through single point turning using coated cemented carbide tools with 

traditional nose radius and wiper nose radius at 250 m/min cutting speed, six different feed rates (0.05, 0.075, 

0.1, 0.15, 0.20 and 0.25 mm/rev) and 1 mm constant depth of cut without using coolant. The effects of different 

tool geometry and feed rates on surface roughness and chip formation were examined. The effect rates of cutting 

speed and feed rates on surface roughness were determined. At 0.05 mm/rev feed rate, the tool with wiper nose 

radius led to a surface roughness three times lower than the tool with traditional nose radius.  

Keywords: Injection mold steel, AISI P20, Machinability, Wiper, Surface roughness, Chip formation 

 

1. GİRİŞ  
 

Yüzey pürüzlülüğü, üretim kalitesinin sıralanmasında ve mekanik üretimin birçok şartlarında en yaygın 

kullanılan kriterdir [1]. Takım ömrü, titreşim ve yüzey pürüzlülüğü arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada, 

yüzey pürüzlülüğü ile kesme anındaki titreşim ilişkisinin belirlenmesi için, kesme parametreleri ve takım tezgahı 

titreşimi temeline bağlı matematiksel bir yüzey pürüzlülüğü modeli geliştirmişlerdir [2]. Bazı araştırmacılar, 

takım aşınması ile yüzey pürüzlülüğü arasındaki ilişkinin belirlenmesi için titreşim sinyallerinin görüntülenmesi 

ve akustik emisyon yöntemini kullanmışlardır [3-5]. Tornalama işleminde yüzey pürüzlülüğü üzerinde takım uç 

yarıçapı, ilerleme miktarı, kesme hızı ve kesme derinliğinin etkili olduğu belirtilmiştir [6]. Sertleştirilmiş 

malzemenin tornalanmasında bitirme yüzeyine ve kesme kuvvetlerine iş parçası sertliğinin ve kesici kenar 

geometrisinin etkisini belirlemek için yapılan çalışmada, kesici kenar yarıçapının ve iş parçasının sertliğinin, 

yüzey pürüzlülüğünü ve kesme kuvvetini önemli miktarda etkilediği belirtilmiştir [7].  

 

Literatürde son yıllarda AISI P20 çeliğinin işlenebilirliği ile ilgili az da olsa çalışmalar bulunmaktadır.  Taguchi 

parametreler ile yapılan deneylerde tek yönlü ve spiral takım yolu için ilerleme miktarının en önemli parametre 

olduğu, zig zak takım yolunda ise kesme derinliğinin işlenebilirliği etkileyen en önemli parametre olduğu 

belirtilmiştir. [8]. Plastik kalıpçılığında kullanılan AISI P20 çeliğinin tavlanmamış (non-quenched, NQP) ve 
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tavlanmış ve ön sertleştirme yapılmış (QP) tiplerinin mikroyapı, işlenebilirlik, sertlik ve kaynak edilebilirlik 

açısından araştırması yapılmıştır. NQP çeliği, QP çeliğinin basitleştirilmiş süreç ve enerjideki düşüklüğüne 

rağmen daha iyi işlenebilirlik ve kaynak edilebilirlik özelliği göstermiştir [9]. Ön sertleştirilmiş plastik kalıp 

çeliğinin işlenebilirliğini, kimyasal bileşim, mikro yapı, mekanik özellikler ve bağımsız kesme aşamalarının 

etkilediği [10], NQP çeliğinin yüzey pürüzlülüğü, talaş kırılması, kesici takım aşınması ve kesme kuvvetleri 

açısından daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür [11]. AISI P20 çeliğinin işlenebilirliğinde kesme 

parametrelerinin ve kesici takım kaplama malzemesinin etkilerinin değerlendirilmesi için yüzey pürüzlülüğünün 

matematiksel modellenmesi adlı çalışmada farklı kaplama malzemelerinin etkileri kesme parametrelerinin birer 

fonksiyonu olarak belirlenmiş ve modelleme yapılmıştır [12].  

 

Bu çalışmada, ön sertleştirilmiş AISI P20 plastik kalıp çeliğinin standart ve wiper kesici takım geometrisi ile 

farklı kesme hızı, ilerleme miktarı ve sabit bir talaş derinliğinde, tornalama yöntemi ile işleme deneyleri 

yapılmıştır. Seçilen kesici takımlar ve işleme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüğü ve talaş yapıları 

araştırılmıştır.  

 

2. MALZEME VE METOT  
 

2.1. Malzeme  
 

Plastik kalıp çeliği, cam elyaf takviyeli aşındırıcı plastikler ile PVC benzeri korozif plastikler dışında kalan tüm 

termoset plastiklerin şekillendirilmesinde, kalıp, maça, itici olarak kullanılır. Plastik enjeksiyon kalıp ve 

maçaları, ekstrüzyon kalıpları, şişirme kalıpları, çeşitli takım ve tutucular, metal ekstrüzyonda pres gömlekleri, 

çeşitli makine parçaları: miller, dişliler, kolonlar vb. imalatında kullanılır. Ön sertleştirilmiş olduğu için ısıl 

işlemde meydana gelen çarpılma riski olmadan kullanılabilir. Böylece ısıl işlem ve işleme maliyeti olmadan 

yaygın olarak kullanılma imkanı sunar. Bu çelik malzemenin standart gösterimi ve kimyasal bileşimi Tablo 1’de 

verilmiştir [13]. 

 

Tablo 1. AISI P20 malzemenin standart ifadesi ve kimyasal bileşimi. 

 

ISO/DIN AISI Sertliği % C % Si % Mn % Cr % Ni % Mo % S 

1.2738 ESR P20 290-330 HB 0,37 0,3 1,4 2,0 1,0 0,20 0,001 

 

2.2. Deneysel Çalışma 
  

Deney numuneleri 40X250 mm boyutlarında hazırlanmış ve tornalama yöntemi ile talaş kaldırılarak işleme 

deneyleri yapılmıştır. Deneyler, Taksan TMC 500V CNC torna tezgâhında yapılmıştır. Tezgâhın gücü 10 kW, iş 

mili devri 6000 dev/dak, iş parçası en büyük boyu 550 mm, iş parçası çapı 400 mm, hassasiyet 0.001 mm’dir.  

 

Kesici takım olarak ticari kalitede Kennametal marka CVD yöntemiyle çoklu kaplanmış sementit karbür kesici 

takımlar kullanılmıştır.  Kesici takımlar “WNMG 080404 FF” standart uç (yarıçaplı/radüslü) ve “WNMG 

080404 FW” wiper formunda KC9225 kalitesindedir. Kesici takım, yanaşma açısı 95 olan PCLNR 2525 M12 

metrik formundaki takım tutucuya mekanik sıkmalı olarak tespit edilmiştir. Deneylerde kullanılan standart ve 

wiper kesici takım uç geometrisi ve bu takımlarla elde edilebilecek yüzey pürüzlülüğü değişimi Şekil 1’de 

verilmiştir [14]. 

 

İşleme deneylerinde ilk olarak ön deneyler yapılmıştır. Bu deneylerde kullanılan kesme hızları (50, 75, 100, 125, 

150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 ve 500 m/dak) olup kullanılan ilerleme değeri ise 0.1 mm/dev sabit alınmıştır.  

Asıl işleme deneyleri ise sabit kesme hızı ve değişken ilerleme ve uç yarıçapı değerlerinde, 1 mm talaş 

derinliğinde yapılarak AISI P20 malzemenin yüzey pürüzlülüğü değerleri incelenmiştir. Bu malzemenin 

işlenmesinde seçilen kesme parametrelerinin ve kesici takım uç geometrisinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi 

belirlenmeye çalışılmıştır. Deneylerde kullanılan kesme parametreleri ve kesici takım geometrisi değişkenleri 

Tablo 2.’de verilmiştir. 
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(a)                                (b) 

Şekil 1. Kesici takım geometrisi  a) standart, b) wiper, (f- ilerleme; ap- talaş derinliği; rε1, rε2 -wiper eğrilik 

yarıçapları; rbo - parçayı düzeltme yarıçapı; Rz – pürüzlülük yüksekliği). 

 

Tablo 2. Kesme parametreleri ve kesici takım geometrisi. 

  

Malzeme Kesici Takım 
Kesme Hızı 

(m/dak) 

Kesme 

Derinliği 

(mm) 

İlerleme 

(mm/dev) 
Uç Yarıçapı 

 

AISI 

P20 

Kaplanmış 

Sementit 

Karbür 

250 1 0.05 0.4 mm Standart  

250 1 0.075 0.4 mm Wiper  

250 1 0.1   

250 1 0.15   

250 1 0.20   

250 1 0.25  
 

 

Yüzey pürüzlülüğü ölçümleri, deney numunelerinin seçilen parametreler ile 30 mm’lik uzunluklarda tornalanması 

sonucunda oluşan yüzeylerinde yapılmıştır. Pürüzlülük ölçümlerinde yüzeyler 120 döndürülerek üç ölçüm 

yapılmış ve bu ölçümlerin ortalamaları alınarak ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerleri elde edilmiştir. Yüzey 

pürüzlülüğü ölçümleri için Mahr marka Marsurf PS1 tipi, masaüstü yüzey pürüzlülük ölçüm cihazı kullanılmıştır. 

 

3. DENEYSEL ÇALIŞMA  
 

3.1. Ön Deneyler  
 

Çalışma kapsamında öncelikle ön deneyler yapılmıştır. Ön deneylerde on iki farklı kesme hızı (50, 75, 100, 125, 

150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 ve 500 m/dak), 0.1 mm/dev sabit ilerleme, 1 mm talaş derinliğinde ve 0.4 mm 

yarıçaplı standart kesici uç kullanılarak talaş kaldırma deneyleri yapılmıştır. Deneyler sonucunda elde edilen yüzey 

pürüzlülüğünün kesme hızına göre değişim grafiği Şekil 2’de görülmektedir. Grafiğte (Şekil 2) görüldüğü gibi genel 

olarak kesme hızının artması ile yüzey pürüzlülüğü değeri düşmüştür. Bu durum işlenebilirlikle ilgili genel 

literatürle uygunluk göstermektedir. Burada iki nokta dikkat çekmektedir. Kesme hızı 50-75 ve 450-500 m/dak 

değerleri arasında yüzey pürüzlülükleri az miktarda da olsa artış göstermiştir. Bir diğer önemli husus ise grafikte 

200 m/dak kesme hızında 0.924 µm, 250 m/dak kesme hızında 0.750 µm yüzey pürüzlülükleri elde edilmiştir. Bu 

yüzey pürüzlülükleri arasındaki fark 0.174 µm değeri ile grafikteki yüzey pürüzlülükleri arasındaki en büyük fark 

oluşmuştur. Yüzey pürüzlülükleri değerleri incelendiğinde 200 m/dak kesme hızı ve öncesi bir grup şeklinde 

görünürken, 250 m/dak kesme hızı sonrası ise ayrı bir grup şeklinde dağılım görülmektedir. Bu dağılım ve yüzey 

pürüzlülüğü arasındaki farktan dolayı 250 m/dak kesme hızı kritik bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

nedenle asıl işleme deneylerinde 250 m/dak kesme hızı sabit kesme hızı olarak dikkate alınmış ve talaş kaldırma 

deneyleri yapılmıştır. Ön deneyler neticesinde en düşük yüzey pürüzlülüğü 450 m/dak kesme hızında 0.559 µm 

şeklinde oluşmuştur. Ön deneylerde kullanılan kesme hızlarında oluşan talaş tipleri Şekil 3’de görülmektedir.  
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Şekil 2. Kesme hızı ve yüzey pürüzlülüğü ilişkisi. 

 

Şekil 3’de görüldüğü gibi 50 m/dak kesme hızında, helisel adımlı ince şerit şeklinde talaş tipi oluşurken diğer kesme 

hızlarında genel olarak kırık talaş tipi oluşmuştur. Ancak kesme hızı ve ilerlemenin artışına bağlı olarak yay 

şeklinde, büyüklüğü, açısı farklı tek veya birleşik ikili üçlü kırık talaş tipleri görülmüştür.  

 

   

V=50 m/dak V=75 m/dak V=100 m/dak 

   

V=125 m/dak V=150 m/dak V=200 m/dak 

 
 

 

V=250 m/dak V=300 m/dak V=350 m/dak 

   
V=400 m/dak V=450 m/dak V=500 m/dak 

 

Şekil 3. Farklı kesme hızlarında yapılan ön deneylerde oluşan talaş tipleri (f=0.1 mm/dev). 

 

3.2. 0.4 mm Yarıçaplı Stadart ve Wiper Formlu Uç Deneyleri 
  

AISI P20 malzemenin asıl talaş kaldırma deneyleri sabit 250 m/dak kesme hızında, altı farklı ilerleme (0.05, 0.075, 

0.1, 0.15, 0.20 ve 0.25 mm/dev) değerinde, iki farklı uç tipinde (standart, wiper), 0,4 mm kesici uç yarıçapında 

yapılmış ve ilerlemeye bağlı yüzey pürüzlülüğü değişimi grafikleri elde edilmiştir (Şekil 4). İlk olarak 0.4 mm 

yarıçaplı standart uç ile belirtilen kesme parametrelerinde deneyler yapılmış ve ilerlemeye bağlı yüzey pürüzlülüğü 

değişimi grafiği çizilmiştir.  
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Şekil 4’e göre 0.4 mm yarıçaplı standart uç ile yapılan deneylerde, ilerlemenin artması ile yüzey pürüzlülüğünün de 

arttığı görülmektedir. Bu uç ile en düşük yüzey pürüzlülüğü 0.05 mm/dev ilerlemede, 0.681 µm oluşmuştur. Wiper 

kesici uçta ise ilerleme 0.15 mm/dev değerine kadar yüzey pürüzlülüğü düşmüş, bu değerden sonraki ilerleme 

değerlerinde tekrar artmaya başlamıştır. Wiper kesici uçta oluşan en düşük yüzey pürüzlülük değerleri, 0.15, 0.1 ve 

0.2 mm/dev ilerlemede sırasıyla 0.482, 0.487 ve 0.514 µm oluşmuştur. Wiper uçlar, sabit kesme hızında standart 

uçlarda kullanılan ilerlemenin iki katında, standart uçta elde edilen yüzey pürüzlülüğü değerini elde eden uçlar 

olarak literatürde yer almaktadır [14]. Wiper uçta ilerleme standart uca göre üç katına çıkıp 0.15 mm/dev değerini 

aldığında, standart uçta elde edilen yüzey pürüzlülüğü değerinden daha düşük 0,482 µm yüzey pürüzlülüğü elde 

edilmiştir.  

  

AISI P20 malzemenin işlenebilirliği açısından, 0.4 mm wiper uc geometrisinin yüksek ilerleme değerleri ile yüzey 

pürüzlülüğünü düşürmeden üretim kapasitesinin artırılması istenen durumlarda kullanılabileceğini göstermiştir. 0.4 

mm standart uç ve wiper uç karşılaştırmasında, 0.15 mm/dev ilerleme değeri wiper uç geometrisi için en uygun 

çözüm olarak görülmektedir. 0.4 mm standart ve wiper uç ile yapılan deneylerde elde edilen talaş tipleri Şekil 5. ve 

Şekil 6.’da verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4. 0.4 mm kesici uç ile oluşan yüzey pürüzlülüğü karşılaştırması 

 

Standart uç’ta (Şekil 5) en uygun yüzey pürüzlülüğünün elde edildiği 0.05 mm/dev ilerleme değerinde helisel tipte 

kısmen birbirine sarılmış talaş tipi oluşmuştur. İlerleme değerleri arttıkça kırık talaş tipleri oluşmuştur. 0.4 mm 

wiper uç’la (Şekil 6) yapılan deneylerde ise en uygun yüzey pürüzlülüğünün oluştuğu 0.15 mm/dev ilerleme 

değerinde helisel adımlı ancak kısa boylarda ve kısmen de birleşik kırık talaş tipinin oluştuğu görülmüştür. 

 

 

      

f= 0.05 mm/dev f= 0.075 mm/dev f= 0.1 mm/dev f= 0.15 mm/dev f= 0.2 mm/dev f= 0.25 mm/dev 

Şekil 5. 0.4 mm standart kesici uç ile 250 m/dak kesme hızında oluşan talaş tipleri 

 

 

      
f= 0.05 mm/dev f= 0.075 mm/dev f= 0.1 mm/dev f= 0.15 mm/dev f= 0.2 mm/dev f= 0.25 mm/dev 

Şekil 6. 0.4 mm wiper kesici uç ile 250 m/dak kesme hızında oluşan talaş tipleri 
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4. SONUÇLAR 

Ön deneyler neticesinde, kesme hızının artması ile yüzey pürüzlülüğünün düştüğü, 450 m/dak değerinden sonra 

tekrar artış eğilimi gösterdiği görülmüştür. Çalışma kapsamında genel olarak şu sonuçlara çıkartılmıştır. 

 

 Sabit ilerleme değerinde ve değişken kesme hızlarında yapılan ön deneylerde elde edilen talaş tipleri genel 

olarak kırık, kısa, farklı yarıçaplı şekillerden oluşmuştur. Düşük kesme hızında sürekli talaş oluşurken kesme 

hızının artması sonucunda artan kesme kuvveti ve sıcaklıkta meydana gelen artış ile kırık talaşlar oluşmuştur. 

 

  250 m/dak kesme hızı ve değişken ilerleme değerlerinde yapılan asıl işlenebilirlik deneylerinde, kesici takım uç 

geometrisine göre farklılıklar görülmüştür. 0.4 mm standart uç ile yapılan deneylerde, ilerlemenin artması ile 

yüzey pürüzlülüğünün de arttığı görülmüştür. Bu kesici uç ile 0.05 mm/dev ilerleme değerinde 0.681 µm ile en 

düşük pürüzlülük elde edilmiştir. 

 0.4 mm wiper uç deneylerine göre yüzey pürüzlülüğü 0.15 mm/dev ilerlemeye kadar azalmakta ancak bu 

değerden sonra tekrar artmaktadır. En düşük pürüzlülük değeri bu ilerleme değerinde 0.482 µm olarak 

oluşmuştur. Wiper uçta, standart uç ile en düşük yüzey pürüzlülüğünün elde edildiği ilerleme değerinin (0.05 

mm/dev) üç katı ilerleme değerinde, standart uca göre daha düşük yüzey pürüzlülüğü elde edilebileceği 

görülmüştür. Bu durum, üç katı ilerlemede aynı yüzey pürüzlülüğünün elde edilebilmesi ile imalatta üç katı 

üretim artışına imkan verecektir.  
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Özet 

Bu çalışmada, katkısız polipropilen (PP) polimeri ile %20 talk katkılı PP (PP+20T) polimer kompozit numunelerinin 

giriş ve çıkış deformasyon faktörleri açısından delinme karakteristikleri deneysel ve istatistiksel olarak 

incelenmiştir. Enjeksiyon kalıplama makinesinde delme deneyleri için plaka halinde üretilen malzemeler 6 mm 

çapında HSS matkap, karbür matkap ve ağaç matkap kullanılarak, ilerleme (100; 200; 300 mm/dak.) ve devir sayısı 

(1000; 3000; 5000 dev/dak.) kesme parametreleri kullanılarak delme deneylerine tabii tutulmuşlardır. Optik 

mikroskop yardımıyla giriş çıkış yüzeylerindeki deformasyon görüntülenerek deformasyon faktörleri hesaplanmıştır. 

L9 ortogonal deneysel dizisi kullanılarak Taguchi analizi ile parametrelerin optimizasyonu sağlanmıştır. PP polimer 

ve PP+20T polimer kompozit numunesi için giriş ve çıkış deformasyon faktörünü etkileyen en önemli faktörün 

devir sayısı olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: PP polimeri, Talk, işlenebilirlik, Delik delme, Taguchi analizi 

INVESTIGATION OF DRILLING CHARACTERIZATION OF TALC 

FILLED POLYPROPYLENE 

Abstract 

In this study pure polypropylene (PP) and  wt 20% talc reinforced polypropylene (PP+20T) composite polymer 

machinability characteristics were experimentally and statistically investigated in terms of drilling input and output 

deformation factors.  The used three different drills were 6mm diameter HSS, carbide and wooden drill. The used 

drilling parameters were 100, 200 and 300 mm/rev. as the feed rate and 1000, 3000, 5000 rev/min. as the spindle 

speed. The deformation factors were calculated by using the optical microscope display analysis on the input and 

output surfaces.  Taguchi L9 orthogonal array was used to optimize of experimental parameters. It is understood that 

spindle speed is the most important parameters that affect the input and output deformation factors. 

 
Keywords: Polypropylene, Talc, Machinability, Drilling, Taguchi analysis 

1. GİRİŞ 

1800’lü yılların ilk yarısından itibaren ham kauçuk veya polimerlerin kükürt ile birleştirilmesiyle polimer 

endüstrisinin başladığı kabul edilmektedir. Kendisine hemen her alanda kullanım alanı bulan ve gittikçe yaygınlaşan 

polimer malzeme kullanımının Türkiye‘de yaklaşık bir milyon ton civarında olduğu vurgulanmaktadır [1]. 

Polimerler sahip oldukları üstün özelliklerinden dolayı geleneksel malzemelerin yerini almaya başlamışlardır. 

Özellikle işlenebilirliği, tasarım esnekliğinin ve estetik görünüşlerinin iyi olmasından dolayı güçlendirilmiş 

termoplastiklere olan ilgi hızla artmaktadır. Son zamanlarda polimerlerin içerisine farklı dolgu maddeleri ilave 

edilerek mekanik, fiziksel ve estetik özelliklerinin geliştirildiği çalışmalar yapılmaktadır [1]. Endüstride yaygın 

olarak kullanılan polimer malzemelerden biri olan polipropilen (PP), özellikle otomotiv ve mobilya sektöründe 

yaygın bir kullanıma alanına sahiptir. Polimer malzemeler genellikle enjeksiyon kalıplama ve ekstrüzyon yöntemleri 

kullanılarak üretilmektedirler [2-3]. Bunun yanı sıra içerisine fiber ya da dolgu maddeleri ilave edildiğinde ve bazı 

özel durumlarda son şekline getirme işlemi olarak bir takım talaşlı imalat işlemleri uygulanmaktır. Bu durumdan 

dolayı polimer malzemelerin işlenebilirlik karakteristikleri üzerine de çalışmalar yapılmaktadır [2-6]. Polimerlerin 

işlenmesinde bir takım problemlerle karşılaşılmaktadır. Özellikle delme işleminde fiziksel ve kimyasal bir takım 

deformasyonlar görülmektedir. [2-4, 7]. Bu sorunların minimize edilebilmesi için kesme parametrelerinin ve matkap 

uç geometrilerinin uygun seçilmesi oldukça önemli bir konudur [2-4, 7, 8]. 
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Zinati ve Razfar [9], Poliamit 6 içerisine nano-CaCO3 ilave ederek üretilen nano polimer kompozit malzemelerin 

farklı kesme parametreleri ile frezelenmesindeki toplam kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü üzerine bir çalışma 

yapmışlardır. Çalışmalarında toplam kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü için tahmin modeli geliştirmişlerdir. 

Çalışma sonucunda özellikle ilerleme parametresinin kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü üzerinde önemli rol 

oynadığını tespit etmişlerdir.  Dawim ve diğ. [10], içerisine % 30 cam elyaf katılmış ve katılmamış Poliamid 66 

polimer kompozit malzemenin tornalanması üzerine çalışma yapmışlardır. Farklı kesme parametreleri ve kesici 

takım malzemeleri ile yapılan işleme sonucunda, PCD kesici takım kullanılarak en iyi yüzey kalitesinin ve en düşük 

kesme kuvvetinin elde edildiğini belirtmişlerdir. Quadrini ve diğ. [11], yapmış oldukları çalışmada % 30 oranında 

cam elyaf ile takviye edilmiş poliamid malzemenin işlenebilirlik özelliklerini belirlemek için delme testleri 

yapmışlardır. Farklı devir sayısı, ilerleme ve matkap çapları ile yapılan deneyler sonucunda itme kuvveti açısında 

devir sayısı ve ilerlemenin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca çalışma sonucunda, iş parçasının üretiminin en 

az kesme parametreleri kadar etkili olduğu belirlenmiştir. Moghri ve diğ. [12],  yaptıkları çalışmada Poliamid 6 

içerisine nano kil ilave ederek ürettikleri malzemenin frezelenmesinde meydana gelen yüzey pürüzlülüğünü 

optimize etmek genetik algoritmanın kullanıldığı bir çalışma yapmışlardır.  

Bu çalışmada, katkısız polipropilen polimeri ve %20 Talk ilave edilmiş PP polimer kompozitlerin işlenebilirlik 

özelliklerinin belirlenmesi için delme testleri yapılmıştır. Bu amaçla, devir sayısı, ilerleme ve matkap türü gibi 

kesme parametrelerinin yüzey deformasyonlarına olan etkisi incelenmiştir. 

  

2. MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmada, PP polimeri olarak Exxon Mobile firmasından temin edilen 0.91g/cm
3
 yoğunluğa sahip enjeksiyon ve 

basınçlı kalıplamaya uygun, otomotiv ve ambalaj endüstrisinde kullanılan PP3374E3 kodlu ürün kullanılmıştır. %20 

talk katkılı polipropilen kompoziti ise 1.07g/cm
3
 yoğunluğa sahip olup Vapolen 220 TPP kodluyla Vatan Plastik Sa. 

Tic. A.Ş.'den temin edilmiştir. Deneylerde kullanılacak olan polimer numuneleri, Şekil 1'de resmi verilen 

standartlara uygun olarak Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde hazırlanmış kalıp 

yardımıyla enjeksiyon makinesi kullanılarak basılmıştır. Enjeksiyon makinesi, Yonca Makine marka olup 1250 gr 

kapasiteli, 65 mm vida çapına ve 24 vida uzunluk/çap (L/D) oranına sahiptir. Enjeksiyon ısıtıcı sıcaklıkları 170-210
 

o
C aralığında ayarlanmıştır.  

Çekme testleri ASTM D638 standardına uygun olarak 5 ton kapasiteli MIRC 350 Tensometre cihazı kullanılarak, 

Sakarya Federal Elektrik Yatırım ve Ticaret A. Ş. laboratuarında, oda sıcaklığında ve 50mm/dak. çekme hızında 

yapılmıştır. Darbe deneyleri, maksimum 50J çekiç kapasiteli, dijital göstergeli Zwick B5113 marka darbe test cihazı 

kullanılarak Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Laboratuarında yapılmıştır. Tüm deneyler TS 1005 

standardına uygun olarak oda sıcaklığında ve 15J’ lük çekiç kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Shore A sertlik testleri 

ise ISO 868 (ASTM D 2240) standardına uygun olarak Instron Shore S1 (model 9130-035) marka sertlik ölçüm 

cihazlarında yapılmıştır. Testler en az 5 defa tekrarlanmış ve sonuçların ortalamaları alınmıştır. Tablo 1’de 

malzemelere ait mekanik test sonuçları verilmiştir.   

Tablo 1. Deney numunelerine ait mekanik test sonuçları 

Malzeme 

Çekme 

Mukavemeti, 

MPa 

Elastiklik 

modülü, 

MPa 

Darbe 

mukavemeti, 

kJ/m
2
 

Shore A 

PP 27,29 1468 15.50 71 

PP+%20Talk 29.81 3002 12.36 76 

  

Şekil 1. PP ve PP+%20talk numunelerin üretimi için kullanılan kalıp 

2.1. Malzeme 
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2.2. Delme İşlemleri 

Delme deneyleri maksimum 18000 devre sahip Skilled 2040 CNC takım tezgahında uygulanmıştır. Deneyler kuru 

ortamda, 6mm çapa sahip HSS, karbür ve ağaç matkap uçları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Şekil 2'de iş bağlama 

düzeneği ve delinmiş bir numune gösterilmiştir. Delme işlemi sonrasında deney numunelerinin giriş ve çıkış 

yüzeylerinde meydana gelen deformasyonun belirlenebilmesi için Insize Digital optik mikroskop kullanılarak her 

delik için görüntüler alınmış ve Eşitlik 1 kullanılarak meydana gelen deformasyon faktörleri hesaplanmıştır. 

 

   
 

Şekil 2. İş bağlama düzeneği ve delinmiş numune örneği 

D

D
FD

max                                                   (1) 

Burada; FD: deformasyon faktörü, Dmax: maksimum hasar çapı, D: matkap çapıdır. 

 

Kesme parametrelerinin giriş ve çıkış yüzeylerindeki deformasyon miktarına olan etkilerini incelemek için devir 

sayısı, ilerleme ve matkap türü gibi üç farklı faktör seçilmiştir. Her bir faktör için Tablo 2'de gösterildiği gibi üç 

farklı seviye kullanılmıştır. Standart Taguchi deneysel planında L9 sistemi seçilmiştir. Deneysel sonuçlar, 

sinyal/gürültü (signal-to-noise, S/N) oranına dönüştürülmüştür. Çalışmada, kesme parametrelerine göre en az 

deformasyon faktörü için "küçük olan en iyisi" S/N fonksiyonu kullanılmıştır. Tablo 3'te, L9 ortogonal tasarıma göre 

yapılan deneyler sonunda elde edilen veriler, Tablo 4'te ise deneysel sonuçların hesaplanan S/N değerleri verilmiştir. 

 

Tablo 2. Deney parametreleri ve seviyeleri 

Deneysel 

Parametreler 

Seviye 

1 

Seviye 

2 

Seviye 

3 Devir sayısı 

(dev/dak.) 

1000 3000 5000 

İlerleme (mm/dak) 100 200 300 

Matkap türü HSS Karbür Ağaç 

 

Tablo 3. PP ve PP+20T numuneleri için elde edilen deney sonuçları 

  

 

 

 

 

 

 

2.3. Deneysel Tasarım ve İstatistiksel Analiz  

Deney 

no 

Matkap 

türü 

Devir 

sayısı 

(dev/dak.) 

İlerleme 

(mm/dak.) 

PP PP+20T 

Giriş 

Def. 

Çıkış 

Def. 

Giriş 

Def. 

Çıkış 

Def. 1 HSS 1000 100 1,103 1,064 1,052 1,095 

2 HSS 3000 200 1,120 1,070 1,107 1,053 

3 HSS 5000 300 1,111 1,101 1,142 1,098 

4 Karbür 1000 200 1,121 1,116 1,097 1,095 

5 Karbür 3000 300 1,163 1,090 1,136 1,124 

6 Karbür 5000 100 1,159 1,057 1,223 1,132 

7 Ağaç 1000 300 1,153 1,087 1,191 1,190 

8 Ağaç 3000 100 1,271 1,132 1,234 1,188 

9 Ağaç 5000 200 1,196 1,124 1,246 1,192 
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Tablo 4. PP ve PP+20T numuneleri için deneysel sonuçların hesaplanan S/N değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Şekil 3 ve Tablo 5'te delinen PP polimer numuneye ait S/N oranı analiz sonuçları verilmiştir. Giriş deformasyon 

faktörü için “küçük olan daha iyi" formülü uygulanmıştır. Her bir parametre için yüksek S/N oranının elde edildiği 

seviyeler optimum proses şartlarını işaret etmektedir. Şekil 3’te de görüldüğü gibi, düşük devir sayısı, orta ilerleme 

ve ağaç matkap uç değerlerinde PP polimer numunesi için giriş deformasyon faktörünün azaldığı belirlenmiştir. 

Tablo 5 incelendiğinde ise giriş deformasyon faktörünü etkileyen en önemli parametrenin devir sayısı olduğu 

görülmektedir. Şekil 3'te verilen S/N ana etki grafiği incelendiğinde, en yüksek S/N oranı değerine sahip olan 

parametrelerin A1B2C3 şeklinde olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak minimum giriş deformasyon faktörü için 

optimum proses şartları, devir sayısı: 1000dev/dak., ilerleme: 200mm/dak. ve matkap türü: Ağaç olarak 

belirlenmiştir. 

 

Şekil 3. PP polimer numunesine ait giriş deformasyon faktörü için S/N ana etki grafiği 

Tablo 5. PP polimer numunesine ait giriş deformasyon faktörü için S/N tablosu 

Seviye Devir sayısı 

(dev/dak.) 

İlerleme 

(mm/dak.) 

Matkap türü 

1 -0,9167 

 

-1,2392 

 

-1,4054 

 2 -1,1951 

 

-1,1675 

 

-1,1770 

 3 -1,6247 

 

-1,3298 

 

-1,1542 

 Delta 0,7080 

 

0,1622 

 

0,2512 

 Rank 1 3 2 

Deney 

no 

Matkap 

türü 

Devir 

sayısı 

(dev/dak.) 

İlerleme 

(mm/dak.) 

PP PP+20T 

Giriş 

Def. 

Çıkış 

Def. 

Giriş 

Def. 

Çıkış 

Def. 1 HSS 1000 100 -

0,851510 

-

0,538833 

-

0,440315 

-

0,788282 2 HSS 3000 200 -

0,984360 

-

0,587676 

-

0,882952 

-

0,448567 3 HSS 5000 300 -

0,914281 

-

0,835746 

-1,15332 -

0,812047 4 Karbür 1000 200 -

0,992112 

-

0,953284 

-

0,804133 

-

0,788282 5 Karbür 3000 300 -1,31159 -

0,748530 

-1,10757 -1,01533 

6 Karbür 5000 100 -1,28167 -

0,481500 

-1,74853 -1,07693 

7 Ağaç 1000 300 -1,23659 -

0,724591 

-1,51824 -1,51094 

8 Ağaç 3000 100 -2,08291 -1,07693 -1,82630 -1,49633 

9 Ağaç 5000 200 -1,55462 -1,01533 -1,91036 -1,52553 
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Şekil 4 ve Tablo 6'de farklı deney parametreleri altında PP polimer numunesine ait çıkış deformasyon faktörü için 

S/N sonuçları verilmiştir. Şekil 6'da görüldüğü gibi en düşük kesme hızında, orta seviye ilerlemede ve karbür uç 

kullanıldığında çıkış deformasyon faktörü değerleri düşük elde edilmiştir. Tablo 6'dan çıkış deformasyon faktörünü 

etkileyen en önemli parametrenin ilerleme olduğu görülmektedir. PP polimer numunelerinin delme işlemi 

sonrasında çıkış deformasyon faktörünü etkileyen deney şartlarının sırası ilerleme > devir sayısı > matkap ucu 

olarak elde edilmiştir. Minimum çıkış deformasyon faktörü için tavsiye edilen deney şartları A1B2C1 olarak elde 

edilmiştir. Deneysel tasarıma göre bu şartlar, devir saysı: 1000 dev/dak., ilerleme: 200 mm/dak. ve matkap türü: 

HSS'dir. 

 

 

Şekil 4. PP polimer numunesine ait çıkış deformasyon faktörü için S/N ana etki grafiği 

Tablo 6. PP polimer numunesine ait çıkış deformasyon faktörü için S/N tablosu 

Seviye Devir sayısı (dev/dak.) İlerleme (mm/dak.) Matkap türü 

1 -0,6541 

 

-0,7676 

 

-0,6991 

 2 -0,7278 

 

-0,5979 

 

-0,8521 

 3 -0,9389 

 

-0,9553 

 

 

-0,7696 

 Delta 0,2849 

 

0,3574 

 

0,1530 

 Rank 2 1 3 

 

Şekil 5 ve Tablo 7' de farklı kesme şartları altında PP+20T polimer kompozit numunesi için giriş deformasyon 

faktörüne ait S/N sonuçları verilmiştir. Giriş deformasyon faktörü için "küçük olan daha iyi" formülü uygulanmıştır. 

Tablo 7 ve Şekil 5' den minimum giriş deformasyon faktörü için tavsiye edilen proses şartları A1B1C2 olarak elde 

edilmiştir. Deneysel tasarıma göre bu şartlar, devir sayısı: 1000 dev/dak., ilerleme: 100mm/dak ve matkap türü: 

karbür'dür. Tablo 5' den giriş deformasyon faktörünü etkileyen en önemli parametrenin devir sayısı olduğu 

görülmektedir. PP+20T polimer kompozit numunesi için giriş deformasyon faktörünü etkileyen kesme şartları sırası 

ile devir sayısı > ilerleme > matkap türü olarak elde edilmiştir.   
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Şekil 5. PP+20T polimer kompozit numunesine ait giriş deformasyon faktörü için S/N ana etki grafiği 

Tablo 7. PP+20T polimer kompozit numunesine ait giriş deformasyon faktörü için S/N tablosu 

Seviye Devir sayısı (dev/dak.) İlerleme (mm/dak.) Matkap türü 

1 -0,8255 

 

-1,1527 

 

-1,3384 

 2 -1,2201 

 

-1,3832 

 

-1,1991 

 3 -1,7516 

 

-1,2613 

 

-1,2597 

 Delta 0,9261 

 

0,2305 

 

0,1392 

 Rank 1 2 3 

 

PP+20T polimer kompozitlerin çıkış deformasyon faktörü değerleri için "küçük olan en iyisi" S/N formülü 

kullanılmıştır. Şekil 6 ve Tablo 8' de kesme şartlarına bağlı olarak elde edilen sonuçlar verilmiştir. Minimum çıkış 

deformasyon faktörünün elde edilebileceği proses parametreleri devir sayısı: 1000dev/dak., ilerleme: 200mm/dak. 

ve matkap türü: karbür (A1B2C2) olarak belirlenmiştir. Şekil 8 incelendiğinde, devir sayısının PP+20T polimer 

kompozitlerin çıkış deformasyon faktörünü etkileyen en önemli parametre olduğu görülmektedir. Tablo 8' den 

matkap türünün çıkış deformasyon faktörünü etkileyen ikinci parametre olduğu görülmektedir.  

 

 

Şekil 6. PP+20T polimer kompozit numunesine ait çıkış deformasyon faktörü için S/N ana etki grafiği 
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Tablo 8. PP+20T polimer kompozit numunesine ait giriş deformasyon faktörü için S/N tablosu 

Seviye Devir sayısı (dev/dak.) İlerleme (mm/dak.) Matkap türü 

1 -0,6830 

 

-1,1097 

 

-1,1205 

 2 -0,9602 

 

-1,0121 

 

-0,9208 

 3 -1,5109 

 

-1,0322 

 

-1,1128 

 Delta 0,8280 

 

0,0976 

 

0,1997 

 Rank 1 3 2 

 

Tüm sonuçlar incelendiğinde tabakalı polimer kompozitlerin aksine genel olarak PP ve PP+20T malzemelerinin 

delinmelerinde devir sayısı en önemli parametre olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

4. SONUÇLAR 

PP polimer ve PP+20T polimer kompozitlerin giriş ve çıkış deformasyonları üzerine devir sayısı, ilerleme ve 

matkap türünün etkileri Taguchi metodu ile araştırılmıştır. Çalışma sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:  

 

1. PP polimeri için giriş deformasyon faktörünü etkileyen en önemli parametre devir sayısıdır. 

2. Uygulanan kesme şartları arasında PP polimeri için çıkış deformasyon faktörünü etkileyen en önemli 

parametrenin ilerleme olduğu tespit edilmiştir. 

3. PP+20T polimer kompozit numunesinin giriş ve çıkış deformasyon faktörünü etkileyen en önemli parametrenin 

devir sayısı olduğu belirlenmiştir.  

4. PP polimeri için en düşük giriş deformasyon faktörü A1B2C3, çıkış deformasyon faktörü A1B2C1 olarak elde 

edilmiştir.  

5. PP+20T polimer kompoziti için en düşük giriş deformasyon faktörü A1B1C2, çıkış deformasyon faktörü A1B2C2 

olarak elde edilmiştir.  

6. Farklı kesme parametrelerinin uygulanması sonucunda PP+20T polimer kompozit numunesinin PP polimerine 

göre genellikle daha az deforme olduğu gözlenmiştir.  

7. Termoset polimer malzemelerin içerisine katılacak dolgu malzemelerinin mekanik özellikleri geliştirmesinin 

yanında işlenebilirlik özelliklerine de olumlu yönde katkı sağladığı düşünülmektedir.  
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Anahtar kelimeler: Sae/Aısı 4340, Isıl işlem, Vida açma, Kesme kuvveti 

PREPERATION OF TEST SPECIMEN FOR DETERMINING OF 

CUTTING FORCES DURING THREADING IN TURNING 

Abstract 

 

Keywords: Sae/Aısı 4340, Heat treatment, Threading, Cutting force 

 

1. GİRİŞ 

Bu çalışma, tornada vida açma esnasında kesme kuvvetlerinin belirlenmesi için deney numunesinin hazırlığını 

içermektedir. Bu amaçla, SAE/AISI 4340 alaşımlı çelik deney numuneleri üzerinde farklı ısıl işlemler uygulanarak 

iş parçalarının sertlikleri değiştirilmiştir. Bu sertliklerin etkileri incelenmiştir. Deney numunesinin hazırlık 

aşamasının önemi vurgulanmıştır. Kistler Model 9129AA dinamometre yardımıyla eşzamanlı olarak kesme 

kuvvetlerin ölçülmesi ve kesme deneyleri sonucunda ölçülen kesme kuvveti bileşenlerinin her biri için bir 

mekanistik modelin kullanılması planlanmaktadır. Son olarak mekanistik modelle ve deneysel yolla elde edilen 

sonuçlar karşılaştırılarak modelin uygulamada verimliliği araştırılacaktır. 

In this study preperation of test material for determining cutting forces during threading in turning were presented. 

For this purpose, their hardness were changed applying heat treatments on SAE/AISI 4340 alloy steel test 

specimens. Effects of hardness were be examined. The importance of the preparatory stage of test samples was 

emphasized. Simultaneous measurement of cutting forces with the aid of Kistler Model 9129AA dynamometer and 

using of mechanistic model was planned for each of components of measured cutting force. Finally results obtained 

as an experimental and mechanistic model will be compared and productivity in practice will be investigated. 

Talaş kaldırma işlemleri, fazla malzemenin iş parçasından kaldırılarak hedeflenen son geometrinin elde edildiği 

şekil verme işlemleri ailesidir. Talaş kaldırma işlemi, geleneksel talaşlı imalat (tornalama, delik delme, frezeleme, 

...), aşındırma işlemleri (taşlama, honlama, lepleme, ...) ve alışılmamış talaşlı imalat (ultrasonik, elektrokimyasal, 

elektro erezyon, ...) olarak sınıflandırılır. Talaşlı imalat iş parçalarının çeşitliliği, parça şekillerde ve geometrik 

özelliklerde çeşitlilik, boyutsal doğruluk ve pürüzsüz yüzey olmak üzere birçok avantajlarından dolayı ekonomik ve 

teknolojik yönden önemlidir [1]. İmalat sanayinde malzemelerin verimli şekilde işlenmesi sadece kesilen malzeme 

hakkında değil aynı zamanda değişik şartlar altında kesici takım malzemesi, kesici şekli ve nasıl yapılacağı hakkında 

da bilgi gerektirir. Bütün bu faktörler dikkate alındığında takım tezgâhları ile talaş kaldırma teorisi ve uygulama 

alanı sürekli araştırılmaktadır [2]. Talaşlı imalat çeşitlerinden en yaygın olanları tornalama, delik delme ve 

frezelemedir. Tornalamada tek kesici ağızlı takım kullanılarak Şekil 1'de gösterildiği gibi dönen iş parçasından talaş 

kaldırılarak silindirik şekiller üretilir. Tornalamada hareket, iş parçasının dönmesi ve kesici takımın dönen iş parçası 

eksenine paralel olarak yaptığı yavaş ilerleme hareketidir [1]. Birçok açıdan fazla karmaşık tanımlamalar 

gerektirmeyen, en bilinen talaşlı imalat yöntemidir. Diğer taraftan en yaygın kullanım alanına sahip, gelişmeye açık 

uygulamalarda çeşitli faktörlerin büyük bir hassasiyetle belirlenmesini gerektiren, optimize edilmiş bir yöntemdir 

[3]. 

mailto:yazar1@xxx.edu.tr
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Şekil 1. Çeşitli tornalama işlemleri [4] 

 

   

(a) Talaşlı imalat yöntemi (b) Döküm yöntemi (c) Ovalama yöntemi 

Şekil 2. Vida dişi üretiminin farklı yolları 

Kesme, kapsamlı bir gerilme ve plastik deformasyon sürecidir. kesilirken metalin davranışını tahmin edebilmek 

önemlidir. metal kesmeyi daha detaylı tahmin etmek için akma gerilmesi veya sıcaklık gibi çok hassas malzeme 

özellikleri bilinmelidir. Çünkü kesme kuvveti şiddetle akma gerilmesine bağlıdır. akma gerilmesi de sıcaklığa 

bağlıdır. Ayrıca kesme kuvveti, talaş şeklini etkiler. talaşlı imalat operasyonlarında kesme kuvveti bilgisinin önemli 

bir rolü vardır: kesici takımının uygun tasarımı, kesici takımı ve iş parçasını tutmak için kullanılan aparatların uygun 

tasarımı, takım tezgâhı gücünün hesaplanması, iş parçasının aşırı deformasyonundan kaçınmak için kesme 

koşullarının seçimi ve kesici takımlar üzerindeki aşınma tahmini gibi [11-14]. 

Vidaların üretimi, mühendisler açısından birincil öneme sahiptir, çünkü neredeyse ekipmanın her parçası vidaların 

bazı formlarına sahiptir. Makine elemanları, birçok farklı türdeki vidalarla bir arada tutulur, ayarlanır veya hareket 

ettirilir. Vidalar genellikle hareket elemanı olarak, güç veya hareket iletimi ve ayarlama için kullanılır. Farklı vida 

formları (v, kare, trapez) ve vida serileri (kaba, ince vb.) bulunur. Üretimde kullanılan vidalar, birbiriyle yer 

değiştirilebilir ve değiştirilebilen olması için belirlenmiş bir standarda uygun olmalıdır. Bu yüzden vidalar çeşitli 

yollarla üretilir. Onların üretim şekli vidalı iş parçasının kullanımı ve maliyeti, mevcut ekipman, yapılacak parça 

sayısı, vidalı kısmın konumu, arzu edilen pürüzsüzlük ve doğruluk, ve kullanılan malzeme gibi birçok faktöre 

bağlıdır. Vidalar; Şekil 2'de gösterildiği gibi talaşlı imalat, ovalama ve döküm yöntemleriyle üretilir [5]. Vida dişi 

oluşturmanın seçimi, gerekli vida hassasiyetinin seviyesine ve üretmek için geçen süreye dayanır [6]. 

Hem dış hem de iç vida döküm olabilmesine rağmen, öncelikle pres döküm, hassas döküm veya plastik kalıplama 

ile bağlantılı olarak nispeten az bu şekilde yapılır. Günümüzde, şuana kadar vidaların büyük çoğunluğu ovalama ile 

yapılır. Dış ve iç vida ovalama ile yapılabilir, ancak malzemenin sünek olması gerekmektedir. Çünkü ovalama, 

talaşlı imalat ile vida dişi açma işleminden daha az esnek bir süreçtir. Bu işlem özellikle tek tip ve basit parçalarla 

sınırlıdır. Bundan dolayı dış ve iç vidaların büyük çoğunluğu hala taşlama ve kılavuz ile diş çekmeyi de içeren 

talaşlı imalat yöntemleriyle yapılır [7]. Ovalama ve döküm yöntemlerinin her ikisi de nipel-manşon bağlantı 

elemanlarında kullanılan vida dişlerinin imalinde yeterli hassasiyeti sağlayamadıkları için kullanılmamaktadır. Boru 

ve nipel-manşon elemanlarında bulunan vida dişleri, talaş kaldırma usulü ile bir dizi yöntemlerle üretilebilir. Bu 

yöntemler; kullanılan tezgâh, takım, ekonomik göstergeler ve vidanın hassasiyeti gibi açılardan dolayı birbirlerinden 

farklılık göstermektedir [8-10]. Talaşlı işleme operasyonlarının uyarlamaları olan ve vida çekme işlemi için 

kullanılan metal kesme operasyonlarından tornada vida çekme işlemi, kesici uçlarla yapılan en yaygın yöntemdir 

[6].   
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En pratik talaşlı imalat işlemlerinin çoğunun geometrisi, biraz karmaşıktır. Talaşlı imalatın basitleştirilmiş modeli 

geometrik karmaşıkları ihmal eder, ancak işlemin mekaniğini oldukça iyi tanımlar. Buna ortogonal (dik) kesme 

modeli (iki boyutlu, 2D) denir ve Şekil 3'de görülmektedir. Gerçekte talaşlı imalat üç boyutlu olmasına rağmen 

ortogonal kesme modeli, analizde aktif rol oynayan yalnız iki boyuta sahiptir. Ortogonal kesmede kullanılan kama 

biçimli takımın kesme kenarı, hareket doğrultusuna diktir. Takım malzemeye kuvvet uyguladığı için kesme düzlemi 

adı verilen ve iş parçası yüzeyiyle kesme açısı yapan düzlem boyunca kesme deformasyonu ile talaş şekillenir. Talaş 

şekillendirilirken ana malzemeden talaş kaldırmanın sonucu olarak sadece takımın keskin kenarında bozulma olur. 

Kesme düzlemi boyunca mekanik enerji harcanarak malzeme plastik deformasyona uğrar. Ortogonal kesmede takım 

geometrisi, sadece iki elemana sahiptir: talaş açısı (α) ve kama açısı (takım tabanı ile talaş yüzeyi arasındaki açı) [1]. 

Meyilli (üç boyutlu, 3D) kesmede kesme kenarı, 90
o
'den başka açılarda bağıl hareketin yönüne eğimlidir. Bu model, 

üç boyutlu gerilme ve şekil değiştirme koşullarını sağlar. Ortogonal ve meyilli kesmenin prensipleri, farklı 

kullanımlar altındaki belirli koşullar hariç bütün talaşlı imalat işlemlerine uygulanır [11]. 

Vidalı hırdavat parçaları, yaygın olarak montajlarda bağlama elemanları olarak ve makinelerde hareketin iletiminde 

kullanılır. Vidalı parçalar talaşlı imalat ile üretilebilir. En kolay ve geniş kullanıma sahip silindirik bir iş parçasına 

dış vida açma metodu bir torna üzerinde tek kesici ağızlı kesme takımı ile yapılan diş açma yöntemidir [1]. Dış vida 

açma, kesme koşullarının diş açma profiline göre değişebilen karmaşık üç boyutlu bir işlemdir [14]. Amerikan 

Petrol Enstitüsü (API) standartlarına göre üretilen vidalı boru bağlantıları, çeşitli endüstrilerde (petrol, taşıma, 

madencilik vs.) yaygın olarak kullanılır. Bu standart; vidalı bağlantıları, ölçme hassasiyeti ve esas ölçüleri içeren 

gereksinimleri kapsar. Çoğu durumda, iç basınçtaki değişimden dolayı zamanla şiddetli çekme ve burulma 

gerilmeleri ve yıpratıcı aşınmayı kapsayan çok zor çalışma koşulları oluşur. Bu çalışma koşullarının üstesinden 

gelmek için seçilen malzeme ve vida diş geometrisi gerekli performans kriterlerini yerine getirmelidir. Standartlara 

göre talepleri sağlamak üzere vidalar, talaşlı imalat ile üretilir. Çünkü diğer tekniklerin performans kriterlerini 

karşılamada yetersizdir. Bugüne dek genel kullanım için çok sayıda vida dişi ovalama ile yapılmaktadır. Ancak 

ovalama yöntemiyle vida açmada, diş açılacak deliğin açılması esnasındaki boyut kontrolünün talaş kaldırma ile 

vida açma sırasındakinden daha sıkı bir boyut kontrolünü gerektirir. Aksi halde standart üstü ovalama, dişli parçanın 

diş üstü ve diş dibi çaplarında bir hataya yol açacaktır. Komple iş parçası hassasiyeti dikkate alındığında özellikle 

sondaj boru imalatında talaşlı imalat ile vidaların üretilmesi gerekir [9]. 

Araştırmaların önemli bir kısmı kesme kuvvetlerinin tahmini ve ölçülmesine yönelik olmuştur. Yani kesme kuvveti 

üzerine yapılan araştırmaların yoğunlaşmasının sebebi, kesme kuvvetinin, kesme esnasında oluşan ısıyı ve ısıya 

bağlı takım aşınmasını, iş parçasının yüzeyini ve işleme tamlığını doğrudan belirlemesidir [15]. Ayrıca kesme 

kuvvetlerinin analizi; üretim maliyetini ve zamanını minimize etmek için talaşlı imalat işlemlerinin planı, 

optimizasyonu ve kontrolüyle birlikte makine takım sistemlerinin tasarımı, işlenmiş yüzeyin pürüzlüğü gibi çoğu 

çalışmada önemli bir rol oynamaktadır [16,17]. 

Son zamanlarda, bir kaç modelleme/simülasyon tekniklerine yönelik tahmini performans geliştirilmiştir. Son birkaç 

yılda dört ana grup belirgin olmuştur. Şöyle ki: analitik modelleme (AM), kayma hattı modelleme (KHM), 

mekanistik modelleme (MM) ve sonlu elemanlar modelleme (SEM). Bu modelleme tekniklerinin uygulaması; 

kesme işlemlerinin aralığı ve kesme kuvvetleri, güç, takım aşınması ve ömrü, talaş akış açısı, talaş kıvrımı, talaş 

kırma, talaş yapışması, kesme sıcaklıkları, iş parçası yüzeyi ve bütünlük, çapak oluşumu, parça deformasyonu ve 

doğruluğu, takım sapması, dinamik kararlılık sınırları ve takım/iş parçası ısısal hasarı içeren kesme özelliklerini 

kapsamaktadır [18,19]. 

Vidaların yüzey kalitesi ve hassasiyeti, kıyı ötesi boru hattı gibi uygulamalarda özellikle önemlidir. Herhangi şekil 

hatası veya tırlama izleri, yorulma kırılmasını ve petrol boru hatlarında çevresel felakete yol açmayla sonuçlanan 

boru bağlantılarının sızıntısını başlatabilir. Gelişmiş kalite ve verimlilik için uygun kesme koşulları seçildiğinde vida 

açma işleminin mekaniğini tahmin edebilen güvenilir bir matematik model gerektirir. Araştırmacılar, tipik tornalama 

operasyonlarında talaşı modellemek için farklı yaklaşımlar kullanmışlardır. Tipik tornalamanın aksine vida açma, 

bir form verme operasyonudur. keyfi besleme planları ile birlikte farklı vidalarda özel profiller olması nedeniyle, 

vida açmada üniform olmayan talaş kesiti ve karmaşık geometriler oluşabilir. aynı zamanda kesme açılarının 

etkinliği kısmi kesme kuvveti katsayılarının değişmesiyle sonuçlanan kesme kenarı boyunca değişebilmektedir 

[20,21]. Herhangi keyfi vida profili ve besleme planı için tornalamayla vida açma operasyonların mekaniğini simule 

edebilen güvenilir bir modelin eksikliği sebebiyle pahalı denemeler, endüstriyel uygulamalarda hala asıl çalışmadır 

[20]. Mekanistik kuvvet modeli, talaşlı imalatta en gelişmiş yöntem olduğu bilinmektedir [14]. Bu nedenle mevcut 

yayın, talaşlı imalat parametrelerine bağlı olarak tornalama işlemiyle vida açma operasyonlarında güvenilir 

doğrulukta kesme kuvvetini oluşturmak için kullanılacak test numunesinin hazırlık aşamasının ve mekanistik kuvvet 

modelinin önemini açıklamaya çalışmıştır. Bu aşamada yapılan çalışmalar sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 
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2. DENEYSEL PROSEDÜR 

 

Tablo 1. SAE/AISI 4340 deney malzemesinin kimyasal bileşimi 

Element Cr Ni Mo Mn C Si P Cu Fe Kalan 

% Ağırlık 1,58 1,48 0,19 0,59 0,35 0,18 0,02 0,18 95,2 0,23 

 

 

500 mm 

 

250 mm 

Şekil 3. Temin edilen silindirik dolu deney malzemelerinin fotoğrafları 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Malzeme 

Karbon ve alaşımlı çelik kalitelerinin tanıtılması için yaygın olarak kullanılan sistem, Amerikan Demir ve Çelik 

Enstitüsü (AISI) ve Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE) tarafından geliştirilmiştir. İş parçası malzemesi için 

seçilen AISI/SAE 4340 (34CrNiMo6) orta karbon düşük alaşımlı ıslah çeliği ve ultra yüksek dayanımlı çekme çeliği 

olarak bilinir. Yüksek tokluk, sertleşebilirlik, aşınma direnci ve mükemmel yorulma direnci özelliklerine sahiptir. 

AISI/SAE 4340 çeliği, havacılıkta özellikle kritik uygulamalarda kullanılan iniş takımlarında, ticari ve askeri 

araçlarla birlikte sivil otomobillerde, millerde, krank millerinde, uzay ekipmanlarında, bağlantı çubuklarında, ağır iş 

amaçlı akslarda vb. yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır [22,23]. Aynı zamanda sondaj boru endüstrisinde 

özellikle sondaj boru birleşmelerdeki döner kademeli vidalı bağlantılarda büyük ölçüde kullanılan yüksek dayanımlı 

çeliklerden biridir [24]. Metal kesme esnasında makineler, titreşime tabi tutulduğu komplex dinamik bir yapı 

yaratırlar. Bu titreşimler hassasiyeti azaltmaya, pürüzlü yüzeye, aşırı takım aşınmasına ve hatta takım ve iş parçasını 

hasara uğramasına yol açabilmektedir [21]. Bu yüzden mümkün olduğunca titreşimin en az olmasını sağlamak 

amacıyla deney numuneleri, Şekil 3'de gösterildiği gibi Ø 40x500 mm ve Ø 40x250 ölçülerinde temin edilmiştir. 

The Thermo Scientific™ ARL™ OPTIM'X WDXRF spektrometresi ile deney malzemesinin Tablo 1'de gösterildiği 

gibi kimyasal analizi yapılmıştır. 

Kesme kuvvetlerinin sertlik ile değişimini incelemek amacıyla Ø 40x500 mm'lik mil ve Ø 40x250x3,6 mm'lik boru 

formundaki deney numuneleri Tablo 2 ve 3'de gösterildiği gibi dört farklı ısıl işlem aşamasına tabi tutulmuştur. Tüm 

ısıl işlem fırınlarında ısıtma hızı ≈ 75 
o
C/saat'dir. SAE/AISI 4340 deney malzemesinin ısıl işlem aşamaları, 

standarda uygun olarak yapılmıştır [23]. 

2.2. Isıl İşlem 
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Tablo 2. Mil formundaki deney numunelerinin ısıl işlem aşamaları 

SAE/AISI 4340 

alaşımlı çelik 

Isıl işlem parametreleri 

Normalizasyon Sertleştirme Menevişleme 

Isıtma ortamı, 

ısıtma sıcaklığı, 

tutma zamanı, 

numune sayısı, 

sertlik 

Kuyu tipi atmosfer 

kontrollü yüksek tav 

fırını, 840
o
C, 90 

dak., 32 adet, 5 saat, 

≈ 38 HRC 

Kuyu tipi atmosfer 

kontrollü yüksek tav 

fırını, 860 
o
C, 90 

dak., 32 adet, ≈ 55 

HRC 

Kuyu tipi meneviş 

fırını, 1. grup :510 
o
C, 90 dak., 8 adet, 

≈40 HRC, 

2. grup : 560 
o
C, 90 

dak., 8 adet, ≈ 35 

HRC, 

3. grup : 610 
o
C, 90 

dak., 8 adet, ≈ 30 

HRC, 

4. grup : 640 
o
C, 90 

dak., 8 adet, ≈ 25 

HRC, 

Soğutma ortamı, 

soğutma sıcaklığı, 

tutma zamanı 

Hava, ≈20
o
C Yağ, ≈ 20

o
C, 5 saat Hava, ≈ 20

o
C 

Tablo 3. Boru formundaki deney numunelerinin ısıl işlem aşamaları 

SAE/AISI 4340 

alaşımlı çelik 

Isıl işlem parametreleri 

Normalizasyon Sertleştirme Menevişleme 

Isıtma ortamı, 

ısıtma sıcaklığı, 

tutma zamanı, 

numune sayısı, 

sertlik 

Kuyu tipi atmosfer 

kontrollü yüksek tav 

fırını, 845
o
C, 60 

dak., 32 adet, 4 saat, 

≈ 32 HRC 

Kuyu tipi atmosfer 

kontrollü yüksek tav 

fırını, 850 
o
C, 60 

dak., 32 adet, ≈ 

53HRC 

Kuyu tipi meneviş 

fırını, 1. grup : 510 
o
C, 60 dak., 8 adet, 

≈ 40 HRC, 

2. grup : 560 
o
C, 60 

dak., 8 adet, ≈ 35 

HRC, 

3. grup : 610 
o
C, 60 

dak., 8 adet, ≈ 30 

HRC, 

4. grup : 640 
o
C, 60 

dak., 8 adet, ≈ 25 

HRC, 
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Daha sonra ortogonal kesme deneylerinde kullanmak üzere Ø 40x250 ölçülerindeki deney malzemeleri TOS SN 50 

marka üniversal torna tezgâhı kullanılarak Şekil 4'de gösterilen Maier DIN 345 Plus kalite konik HSS Ø 

32x334x185 mm matkap ucu ile delik açılmış ve yüksek yüzey kalitesi elde etmek için raybalama işlemi ile 3,6 mm 

kalınlıklı boru haline getirilmiştir. 

Soğutma ortamı, 

soğutma sıcaklığı, tutma 

zamanı 

Hava, ≈ 20
o
C Yağ, ≈ 20

o
C, 4 saat Hava, ≈ 20

o
C 

 

Şekil 4. Maier DIN 345 Plus kalite konik HSS Ø 32x334x185 mm matkap ucu 

Srtlik ve metalografi analizlerini gerçekleştirmek üzere mil ve boru formlu deney numuneleri, sırasıyla Ø 40x5 mm 

ve Ø 40x5x3,6 mm ölçülerinde Beka-Mak Hidrolik Kollu testereyle kesilerek hazırlanmıştır. Sonra WMW Heckert 

Yüzey Taşlama Makinesini kullanarak deney numunelerin her iki tarafı taşlanmıştır. Daha sonra Struers Labopol-5 

Yüzey Zımparalama ve Parlatma cihazıyla sırasıyla 240, 400, 800, 1200 tane numaralı SiC zımpara kâğıtlarla 

zımparalanmıştır. Parlatma işlemi; 3 m, 1 m ve 0,25 m parlatma çuhaları ve elmas solüsyonlar ile Şekil 5'de 

görüldüğü üzere son halini almıştır. 

 

2.3. Mikrosertlik 

 

 

 

(a) Mil parçasının önden görünüşü 

 

(b) Boru parçasının önden görünüşü 

Şekil 5. Mikrosertlik ve metalografi analizlerini gerçekleştirmek üzere hazırlanmış numuneler 
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Deney numunelerinin yüzeyinden merkezine doğru sertlik dağılımlarını görebilmek için Şekil 6'de gösterilen 

Metkon MH3 Mikro Vickers sertlik ölçme cihazı kullanılarak ölçümler yapılmıştır. Ölçümler, ASTM E92 - 82'e 

göre yapılmış ve mil parçası numunelere 200 g ve boru parçası numunelere 100 g yük ile 15 s süre uygulanmıştır 

[25]. Bütün yüzey taranacak şekilde hazırlanmış deney malzemelerinin yüzeyinden merkezine kadar mil parçası 

numuneler 0,04 mm ve boru parçası numuneler 0,02 mm aralıklarla Vickers mikro sertlik iz görüntüleri Şekil 7'de 

gösterildiği gibidir. Mikrosertlik iz görüntüleri, FEI Quanta™ 450 FEG Taramalı Elektron Mikroskobu kullanılarak 

alınmıştır.  

 

 

(a) Mikrosertlik ölçüm cihazı 

 

(b) Mil parçası 

 

 

(c) Boru parçası 

Şekil 6. Metkon MH3 Mikro Vickers sertlik ölçme cihazı ve mil ve boru deney numunelerinden alınmış parçaların 

mikrosertlik ölçüm iz kısımları 

  

                               (a) Mil parçası                           (b) Boru parçası 

 

Şekil 7. FEI Quanta™ 450 FEG Taramalı Elektron Mikroskobu yardımıyla çekilen iş parçası üzerindeki Vickers 

Mikrosertlik iz görüntüleri 

 

Yüksek sertleşebilirlikli bir alaşımlı çelik (örneğin 4340 gibi), Şekil 8'de gösterildiği gibi oldukça düz bir 

sertleşebilirlik eğrisini sürdürür; yalın bir karbon çelik (Örneğin 1050 gibi) ise hızlı olarak bozuk bir düşüşe sahiptir 

[26]. 



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

502 

 

 

Şekil 8. Bazı çeliklerin sertleşebilirlik eğrileri [26] 

 

Şekil 9. Mil formundaki deney parçasının mikrosertlik değerleri (HV200/15) 

 

Şekil 10. Boru formundaki deney parçasının mikrosertlik değerleri (HV100/15) 

Şekil 9'da görüldüğü gibi 510 
o
C'de 90 dakika (4. Grup) menevişlenmiş HV 462 mil formundaki (dolu) numune, % 

10,2 standard sapma ve en yüksek ortalama mikrosertliğe sahip iken diğer yandan 640
o
C'de 90 dakika (1. Grup) 

Dört farklı ısıl işlem uygulanan numunelere ait Vickers mikrosertlik değerleri Şekil 9 ve 10'da gösterilmiştir. Her bir 

grubun sertlik ölçümleri bireysel olarak karşılaştırmak suretiyle mikrosertlik değerleri arasında önemli bir farkın 

olmadığı görülmektedir. Başka bir deyişle deney numunelerinin ısıl işleminden sonra üniform bir mikroyapı elde 

edilmiştir. 
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menevişlenmiş HV 310 numune, % 9,2 standart sapma ve en düşük ortalama değerdedir. Şekil 10'a bakıldığında 4. 

Grup HV 423 boru formundaki numune, % 24,5 standard sapma ve en yüksek ortalama mikrosertliğe sahip iken 

diğer yandan 1. Grup HV 319 numune, % 10,5 standart sapma ve en yüksek ortalama değerdedir. Sertleştirilmiş 

dolu ve boru şeklindeki numunelerin sertlik dağılımları yüzeyden içe doğru incelendiğinde belirli standart sapmalar 

görülmüştür. Tornada vida açma işlemi sırasında oluşan kesme kuvvetlerini nasıl etkileyeceğini görebilmek 

amacıyla sertlik sapmaları hesaplamalarda dikkate alınmalıdır.  

 

2.4. X-Işını Difraktometresi (XRD) ile Faz Analizi  
 

Zımparalanmış ve daha sonra parlatılmış farklı ısıl işlem proseslerindeki deney numunelerinin X-Işını 

Difraktometresi analizleri, PANalytical Empyrean X-Işını Difraktometresi ile Cu-Kα radyasyonu, λ=1.54060 Å 

dalga boyu, 40º'den 105º'ye kadar 0,01º aralıklarla yansıma açısı (2θ) aralığında 45 kV gerilim ve 40 mA akım 

kullanılarak yapılmıştır. XRD analizi sonucu elde edilen veriler grafik olarak Şekil 11’de verilmiştir. XRD analizi 

verileri incelendiğinde XRD desenlerinden ferrit (α-Fe), martensit ve sementit (Fe3C) fazları belirlenmiştir. XRD 

desenlerinden hiçbir ostenit kalıntısı gözlenmemiştir. Çeliklerin sertleşebilme davranışlarında görülen farklılık, 

düşük alaşımlı çeliklerin kimyasal bileşimlerinde bulunan nikel, krom ve molibden elementlerinin varlığıyla 

açıklanabilir. 
Bu alaşım elementlerinin varlığı, ostenitten perlite ve/veya beynite dönüşüm reaksiyonlarını geciktirici, dolaysıyla 

daha fazla martenzit oluşumunu ve belirli bir soğuma hızında daha yüksek sertliklerin elde edilmesini sağlar [27]. 

SAE/AISI4340 düşük alaşımlı çeliğin içerisinde Ni, Cr ve Mo elementlerinin varlığı ve deney malzemelerinin 

yüzeyden merkeze kadar üniform mikrosertlik göstermesi, XRD analizi sonucuyla pekiştirilmiştir. 

 

 

 

Şekil 11. 640, 610, 560 ve 510 
o
C'de menevişlenmiş deney numunelerinin X-Işını Difraktometresi analizi (M: 

Martensit, F: Ferrrit, C: Sementit) 

Kesme kuvvetlerini modelleme, kesme prosesini anlamanın, onu simule etmenin ve hepsinden en önemlisi 

minimum işleme zamanı ile yüksek kaliteli bir ürün elde etmenin temelini oluşturmaktadır. Esas olan farklı kesme 

koşullarına uygulanabilen bir kesme kuvveti modelini geliştirmektir. Birçok model güvenilir bir kesme kuvveti 

değerini elde etmek için öne sürülmüştür, en önemlisi spesifik kesme koşulu ve takım malzeme çifti için bir dizi 

kesme katsayılarını tanımlamaktadır [28]. Farklı işleme koşulları için elde edilen istatistiksel olarak deneysel parça 

işleme verisi, zaman ve malzeme açısından son derece maliyetlidir [14]. Mekanistik kuvvet modelinde genellikle 

malzeme davranışı, ortogonal kesme testlerinin başından sonuna kadar talaş kalınlığı, talaş açısı ve kesme hızına 

bağlı olarak modellenir. Talaş kalınlığı, talaş açısı ve kesme hızı açısından ortogonal kesme testleri vasıtasıyla 

kesme açısı, sürtünme açısı ve kesme gerilmesinin varyasyonları belirlenir. Kesme açısı, sürtünme açısı ve kesme 

gerilmesi için en küçük kareler yöntemi uygulanmasıyla eğriler uydurulur. Daha sonra kesme katsayıları, kesme 

esnasında her diferansiyel talaş alanında tahmin edilen her diferansiyel talaş alanı ve kesme kuvvetleri için bu 

verilerden hesaplanır [14]. 

2.5. Deneysel Test Kurulumu 
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Kesme testleri; fanuc oi-td kontrol üniteli, iş mili devri 4000 dev/dak maksimum hızla çalışan ve iş mili gücü 15 

kw'a kadar yükselen özelliklere sahip goodway 260y 10'' yatay cnc (bilgisayar sayımlı yönetim) torna tezgâhında 

gerçekleştirilecektir. Talaş kaldırma esnasında oluşan üç bileşenli (esas kesme kuvveti ft, ilerleme kuvveti ff ve 

radyal kuvvet fr) kesme kuvveti değerlerinin ölçülmesinde kistler model 9129aa piezoelektrik dinamometre ve 

buradan gelen sinyallerin filtre edilerek yükseltilmesi için kistler 5070a amplifikatör, veri toplama için kistler 5697 

veri toplama kutusu ve işleme programı olarak dynoware 2825a-02 yazılımı kullanılması planlanmaktadır. 

Deneylerde kullanılacak tezgâh ve cihazların şematik gösterimi şekil 12 ile verilmiştir.  

2.6. Teorik Test Kurulumu 

 

 

Şekil 12. CNC torna tezgâhı kullanılarak vida açmada kesme kuvvetlerinin ölçümü için hazırlanan deney 

düzeneğinin detayları (a-Goodway 260Y CNC Torna, b-Kistler piezoelektrik dinamometre, c-Kistler 5070A 

amplifikatör, d-Kistler 5697 veri toplama kutusu, e-Bilgisayar, f-Dynoware yazılım, g-Kesme kuvvetlerinin ekran 

görüntüsü) 

 

Üç boyutlu kesme operasyonlarında kesme kuvvetlerini simüle etmek için ortogonal kesme verileri kullanılabilir. 

Talaşlı imalatta basit geometriler kullanıldığında daha iyi kuvvet tahminleri elde edilebilir. Kesme kuvvetleri, lineer 

olmayan kesme geometrileri boyunca ortogonal kesme geometrilerine bağlı olarak değerlendirilebilir. Silindirik 

tornalamada talaş kesit alanının şeması Şekil 13'de verilmiştir. Bölge 3 lineer talaş alanında talaş kalınlığı sabittir ve 

silindirik tornalama operasyonlarındaki talaş kalınlığına eşittir. Lineer olmayan talaş alanlarında (Bölge 1 ve 2) ise 

talaş kalınlığı sürekli değişmektedir ve kesme kuvvetlerinin eğrisel talaş kısımları etrafında yönleri değişmektedir. 

En hassas değerlendirme, açısal artırımlarla küçük diferansiyel elemanlar içinde talaşı ayırmayla üstesinden 

gelinebilir. Küçük diferansiyel elemanların kuvvetlerinin birleştirilmesiyle her kesme pasosu için toplam talaş 

kısımlarının toplam kesme kuvveti bulunabilir [14]. 

Tornalamayla vida açma işleminde kesme kuvvetlerini hesaplamak için Şekil 13'de gösterilen model, takım 

aşınması dikkate alınmaksızın kuvvetin değerlendirilmesinde kullanılmıştır. x, y ve z yönlerindeki kesme kuvveti 

bileşenleri, sırasıyla Fr, Ft ve Ff'dir. Bu model, aşağıdaki (1), (2) ve (3) eşitlikleri kullanılarak kuvvet bileşenlerini 

hesaplayabilir [14]. 



7
th

 International Symposium On Machining, November 3-5, 2016, Marmara University, Istanbul 
 

505 

 

 

 

Şekil 13. Silindirik tornalamada talaş kesit alanı [14] 

dFt = Ktc(θ). dA + Kte. dS = [Ktc(θ). h(θ) + Kte]. r. dθ                                                                                   (1) [14] 

dFr = Krc(θ). dA + Kre. dS = [Krc(θ). h(θ) + Kre]. r. dθ                                                                                  (2) [14] 

dFf = Kfc(θ). dA + Kfe. dS = [Kfc(θ). h(θ) + Kfe]. r. dθ                                                                                    (3) [14] 

 

3. SONUÇLAR 

 

SEMBOLLER 

dFt, dFr, dFf: Teğetsel, radyal ve ilerleme yönündeki sonsuz küçük kesme kuvvetleri  

dA, dS : Sonsuz küçük talaş alanı ve her bir ayrı elemanın kenar uzunluğu 

Ktc, Krc, Kfc : Teğetsel, radyal ve ilerleme yönlerindeki kesme kuvvetleri için katsayılar 

Kte, Kre, Kfe: Teğetsel, radyal ve ilerleme yönlerindeki sürtme kuvvetleri için katsayılar 

h, h (θ),  hθs1, hθs2: Kesilmemiş talaş kalınlığı ve anlık talaş kalınlıkları 

θ,  θs1, θs2, dθ : Kesme kenarının açısal konumları ve sonsuz küçük artırımsal açı 

r : Takım burun yarıçapı 

Son zamanlarda çağdaş talaşlı imalat endüstrileri, daha az çevresel etkiyle birlikte yüksek kaliteli, boyutsal 

doğruluk, iyi yüzey kalitesi, yüksek üretim hızı ve maliyet tasarrufu elde etmek için çalışıyorlar. Bu bakımdan 

kesme kuvveti, en temel ve talaşlı imalat operasyonlarındaki pek çok durumlarında en önemli parametredir. Bu 

bildiride tornalama işlemiyle vida açma esnasında kesme kuvvetlerinin doğru hesaplanabilmesi ve test sürecinin 

doğru uygulanması amacıyla numune hazırlığı anlatılmaktadır. Ortogonal kesme veri tabanıyla elde edilen kesme 

kuvveti katsayıları kullanılarak eğik kesme kuvvet modeli tahmin edilebilmektedir. Bu yaklaşımla ortogonal ve 

meyilli kesme deneylerinde kullanmak üzere AISI/SAE 4340 çelik malzemeler ısıl işleme tabi tutularak dört farklı 

sertlikte boru ve mil formuna sahip deney numuneleri hazırlanmıştır. Kullanılacak mil ve boru formundaki deney 

numunelerinin yüzeyden merkeze doğru sertlik dağılımları incelendiğinde standart sapmalar ortaya çıkmıştır. Bu 

sapmalar hesaplamalarda dikkate alınarak kesme kuvvetini ne kadar etkileyeceği dikkate alınmalıdır. Sonuç olarak 

deney numunesinin hazırlık aşamasının önemi vurgulanmak istenmiştir. 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/terminoloji
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O1, O2: Talaşın dış ve iç yüzey eğrisinin merkezleri 

c : İlerleme oranı 

γ : Alan belirleyici açı 

𝛿 ∶ Takım profil açısı 

V : Kesme hızı 

V, K, L, M, N, T, I, Z, P, R : Alan belirleyici noktalar 
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Özet 

Bu çalışmada kaynaklı birleştirme işlemi sonucunda yapısında kalıntı gerilme deformasyonu oluşan parçalara talaş 

kaldırma işlemi uygulanmakta ve bunu takiben ortaya çıkan deformasyon değişimlerinin Sonlu Elemanlar 

Modellemesi ile öngörülmesi amaçlanmaktadır. Özellikle sonlu elemanlar kaynak simülasyonlarının bir sonlu 

elemanlar kesme simülasyonu ile ardışık olarak yapılması, kaynak işleminde ortaya çıkan kalıntı gerilmelerin parça 

üzerine birebir yansıtılması, simülasyonun doğruluğu bakımından önem arz etmektedir. Simülasyonlarda nümerik 

analiz programı olarak MSC.Marc-Mentat Non-Lineer hazır paket yazılımı kullanılmıştır. Simülasyon için 3-B 

model ve ağ oluşturulmuş, kaynak simülasyonu için oluşturulan sonlu eleman modeli simülasyon sonucu kayıt 

edilmiş ve model hiçbir değişikliğe uğratılmadan kesme simülasyonunda da kullanılmıştır. Malzeme modeli 

oluşturulurken C1040 malzemeye ait mekanik özellikleri elastik-plastik malzeme modeline göre simülasyona 

girilmiş, sıcaklık eğrileri oda sıcaklığından başlayarak kaynak ve kesme sıcaklıklarına kadar belirli aralıklarda 

değişken sıcaklık eğrileri ile modellenmiştir. Kesme yörüngeleri bir CAM yazılımı yardımıyla önceden belirlenmiş 

ve CCL dosyası olarak nümerik modele entegre edilmiştir. Simülasyonlar ile doğrudan veya kaynak işlemi ile ısıya 

maruz bırakılmış ve bu nedenle iç gerilmelere sahip bir elemanın üzerinden talaş kaldırıldığında iç gerilmelerin 

geometri değişimleri üzerindeki etkileri takip edilebilmiştir 

 

Anahtar kelimeler: Talaş kaldırma simülasyonu, Kaynak simülasyonu, Kalıntı gerilmeler, Sonlu elemanlar 

yöntemi 

RESIDUAL STRESS DISTRIBUTION OF BUTT WELDED AISI 1040 

STEEL AFTER MACHINING PROCESS WITH 3D SIMULATION 

Abstract 

In this study, the process of being implemented in the welded joints in the structure deformation occurs as a result of 

residual stress on the parts of the chip removal and subsequent deformation changes occurring with Finite Element 

Modeling aims to predict. A finite element simulation done in tandem with the cutting, especially finite element 

welding simulations, one to be reflected on the part of the resulting residual stress in the welding process, is 

important in terms of the accuracy of the simulation. In the simulations as numerical analysis program, MSC.Marc 

Mentat Non-Linear package software is used. 3-D models and networks have been created for simulatıon, created 

finite element model for welding simulatıon has been registered at the end of sımulatıon and model is being used in 

the cutting simulations suffered no changes. When material model created,  mechanical properties of C1040 have 

been entered into simulatıon based on elastic-plastic material model, Material model of the mechanical properties of 

the material have been entered into C1040 creating simulation models based on elastic-plastic material, temperature 

curves have been modeled by periodically varying temperature curves starting from room temperature up to the 

welding and cutting temperature. Cutting paths are predetermined via a CAM software and as CCL file is integrated 

into the numerical model. In welding simulations, the test pieces were exposed to heat and therefore effects on 

geometry changes of internal stresses were to be seen during welding and cutting simulations. 

 

Keywords: Chip cutting simulation, Welding simulation, Residual stresses, Finite elements method 
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1.GİRİŞ  

Kalıntı gerilmeler üretim ve işlem sırasında oluşabildikleri gibi servis sırasında da oluşabilirler. Hemen hemen 

üretilen tüm parçalar, malzeme özelliklerini ve şeklini değiştiren herhangi bir işlem tarafından oluşturulan, az da 

olsa kalıntı gerilmelere sahiptirler. Kalıntı gerilmeler ile ilgili olarak literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde, 

bu yaklaşıma dayanan çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Bu çalışmalara örnek olarak; Linjie ve arkadaşları [1], üç 

boyutlu elastik ve plastik sonlu elemanlar modeli kullanarak, farklı kaynak ağzının kaynak çarpılması ve kalıntı 

gerilmeler arasındaki ilişkinin incelenmesinde kullanmışlardır. Deng ve arkadaşları [2], üç boyutlu termoelastik - 

plastik sonlu elemanlar metodu kullanılarak, düşük karbonlu çeliklerin kaynaklı birleştirme simülasyonunu 

gerçekleştirmiş buna bağlı olarak kaynak sıcaklığı, plastik şekil değiştirme dağılımı ve kaynak kalıntı gerilmesi 

sayısal analizi üzerine inceleme yapmışlardır.  

 

Yiğit ve arkadaşları [3], kalıntı gerilmeler hakkında bilgi vererek, bu gerilmelerin nasıl ve hangi işlemler sonucu 

oluştuğu, parçanın performansı üzerindeki etkileri ve neden ölçülmesi gerektiğinden bahsetmişlerdir. Daha sonra 

kalıntı gerilme ölçme yöntemleri, tahribatlı ve tahribatsız yöntemler olarak sınıflandırmış ve bu yöntemlerden kısaca 

bahsetmişlerdir. Akkuş ve arkadaşları [4], ark fiziksel buhar biriktirme tekniği kullanılarak, iki farklı taban malzeme 

üzerine kaplanmış olan titanyum nitrür kaplamaların, kalıntı gerilmeleri klasik kitlesel teknik ve ince film tekniği 

olmak üzere iki farklı x-ışınları kırınım tekniği kullanarak ölçmüş ve karşılaştırmışlardır. Binici [5], kalıntı 

gerilmelerin, olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak düzeye indirilmesini sağlamak gayesiyle, kalıntı gerilmelerin 

ölçülmesi ve titreşim yöntemiyle ne ölçüde giderildiği amacıyla incelemede bulunmuştur. 2007 yılında ilk defa 

Çapkın [6], 2-D kesme simulasyonu modeli ile MARC simulasyonu gerçekleştirmiş ve bunu deneysel çalışma ile 

kıyaslamıştır. Özel ve arkadaşları [7], çalışmalarında kalıntı gerilmelerin hesaplanmasında nümerik bir çözüm 

yönetimi olan sonlu eleman yöntemini kullanmışlardır. 

 

Görüldüğü gibi literatürde bulunan çalışmalarda kaynaklı birleştirme ve malzeme yapısı üzerinde durularak kalıntı 

gerilmelerin incelendiği görülmektedir. Bu çalışmada ise kaynaklı birleştirmeyi takiben ve kaynaklı birleştirme 

simülasyonunda oluşan kalıntı gerilmeler ve şekil deformasyonları birebir muhafaza edilerek ve talaş kaldırma 

simülasyonunda kullanılmak suretiyle etkileri incelenecektir. 

 

Bu çalışmada ısıl işlem ve talaş kaldırma ardışık simülasyonları ile kalıntı gerilmelerin araştırılması için ardışık 

simulasyon modelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  
 

2. SONLU ELEMANLAR MODELLEMESİ 

Kaynak ve kesme işlemlerinin sonlu elemanlar modelini yapmak için MSC.Marc-Mentat 2010 yazılımı 

kullanılmıştır. Kaynak işlemi uygulanmış bir malzeme üzerinden talaş kaldırıldığında malzemeye etki eden gerilme 

çeşitlerinin değişimi araştırılmıştır.  Malzemenin modellenmesinde kaynak bölgesinde talaş kaldırmaya uygun 

olacak şekilde ağ yapısı oluşturulmuştur. Modelin tamamı 3960 elementten oluşturulmuştur. Kaynak bölgesi ise 290 

element ile oluşturulmuştur. Kaynak bölgesindeki gerilim değerlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için modelin diğer 

kısımlarına nazaran kaynak bölgesi çevresinde ağ sayısı artış göstermektedir.  

 

   Tablo 1.  Element Özellikleri                                                     Tablo 2. Modelleme özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Quantity 4250 

Element Class Quad (4) 

Curve Type Line 

Surface Type Quad 

Solid Type Block 

Analysis Class Structural 

Element Tipi 11 

Node Sayısı 4 

İntegrasyon 

noktası sayısı 

4 

D.O.F Sayısı 2 
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İş parçası malzemesi olarak C1040 çeliği seçilmiştir. Bu malzeme modeli için gerekli olan farklı sıcaklıklar ve 

deformasyon hızlarındaki eğriler simülasyona tablolar halinde bağlanmıştır. 

 

 

                                             (a)                                                         (b) 

Şekil 1. a) Sınır şartlarını gösteren FEA modeli b) Gerçek deney parçası fotoğrafı  

Ark kaynağı işleminin sonlu elemanlar modelinin oluşturulması için Msc Marc Mentat yazılımı kullanılmıştır. 

Kaynak işlemi sonunda malzemede oluşan gerilme değerlerinin etkisi incelenmiştir. Sonlu elemanlar yöntemi 

kullanılarak yapılan 3 boyutlu kaynak simülasyonu için Tablo 1.’de verilen yaklaşık değerler kullanılmıştır. Böylece 

kaynak işlemi sonunda malzemede oluşan (çevresel gerilme, normal gerilme ve kayma gerilmesi) çeşitli gerilme 

değerlerinin sonuçları simülasyon ortamında görülebilecek böylece kaynak işleminin malzeme üzerinde oluşturduğu 

etkisi incelenmiş olmaktadır. 

 

Tablo 3.  Kaynak simülasyonu parametreleri 

Kaynak ilerleme hızı 

(mm/sn) 

Kaynak Genişliği 

(mm) 

Kaynak Derinliği 

(mm) 

Kaynak süresi 

(sn) 

10 7 3 15 

 

Tablo 4. FEM Simülasyonu için başlangıç şartları 

Tablo 1. FEM Simülasyonu için başlangıç şartları 

İş parçası Malzeme Boyutu 100x10x5 mm 

İş parçası Malzemesi  C 1040 

Kesici Takım Malzemesi 8CrNi12 

Talaş Derinliği (t) 1 mm 

Talaş Açısı   0°  

Boşluk Açısı 0°  

Analiz Tipi 3-D  

İlerleme Hızı (f) 6 m/dak 

İlk Sıcaklık  20°C  

Sürtünme Katsayısı (μ) 0.30 μ  

İş parçası ve arayüz teması için ilave ısı özellikleri 

Temas Sıcaklık Transfer Katsayısı  40 N/S/C/mm 

Temas Sıcaklığı 20°C 
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Şekil 2. Kesmede kullanılan kesici takım ve parametrelerin gösterimi 

 

Tablo 4.  Kesme simülasyonu için kesici özellikleri ve seçilen ilerleme hızı 

1. Kesme 

Simülasyonu 

İlerleme hızı 

F (m/dak) 

Takım 

çapı 

d  (mm) 

Burun 

radyusu 

r  (mm) 

Diş 

derinliği 

f (mm) 

Talaş 

açısı 

Α 

Boşluk 

açısı 

Β 

Takım 

yüksekliği 

h (mm) 

6 10 1.6 1.6 0 0 10 

2. Kesme 

Simülasyonu 
6 2 0.2 0.3 0.2 0 2 

3. Kesme 

Simülasyonu 
6 10 0.16 0.4 0 0 10 

 

Kaynak ve kesme işlemlerinin sonlu elemanlar modelini yapmak için MSC.Marc-Mentat yazılımı kullanılmıştır. 

Kaynak işlemi uygulanmış bir malzeme üzerinden talaş kaldırıldığında malzemeye etki eden gerilme çeşitlerinin 

değişimi araştırılmıştır.  Malzemenin modellenmesinde kaynak bölgesinde talaş kaldırmaya uygun olacak şekilde ağ 

yapısı oluşturulmuştur. Modelin tamamı 3960 elementten oluşturulmuştur. Kaynak bölgesi ise 290 element ile 

oluşturulmuştur. Kaynak bölgesindeki gerilim değerlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için modelin diğer kısımlarına 

nazaran kaynak bölgesi çevresinde ağ sayısı artış göstermektedir. 

 

Şekil 3. Kaynak işlemi sonrası simülasyonlar için gerilme değerlerinin alındığı noktalar 

 

Şekil 1'de kaynak işlemi sonrası gerilme değerlerinin alındığı noktalar görülmektedir. 1. Simülasyonda kaynak 

işleminden sonra malzemenin tüm yüzeyine bir alın frezeleme işlemi uygulanacak olmasından dolayı x ekseninde 

malzemenin bir uzantısı seçilmiştir. 2. Simülasyonda kaynak bölgesi üzerine bir delik delme işlemi yapılacağından 

dolayı delik delindikten sonra gerilme boşalmalarını görmek ve değişimi incelemek için delik bölgesindeki x ekseni 

uzantısı seçilmiştir. 3. simülasyonda ise kaynak bölgesi üzerine  y ekseni yönünde bir kanal açma işlemi 

uygulanacağından dolayı y eksenin üzerinde bir uzantıdan gerilme değerlerinin elde edileceği noktalar seçilmiştir. 
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3. KESME SİMÜLASYONU İÇİN NÜMERİK VE DENEYSEL 

ÇALIŞMALAR 

MSC.MARC-Mentat sonlu elemanlar yazılımında önce malzemeye kaynak işlemi uygulanmış ve üç farklı gerilme 

çeşidinin sonuçları elde edilmiştir. Daha sonra kaynak edilen malzemeye üç farklı talaş kaldırma biçimi 

uygulanmıştır. Düzlem yüzey üzerinden talaş kaldırma, kanal açma ve delik delme olarak uygulanan talaş kaldırma 

biçimlerinden sonra malzemeden aynı gerilme verileri tekrar elde edilmiş ve kaynak sonrası elde edilen veriler ile 

talaş kaldırdıktan sonra elde edilen veriler karşılaştırılmıştır.  

 

 

Şekil 4. Düzlem yüzey üzerinden talaş kaldırma simülasyonu kaynak sonrası ve talaş kaldırma sonrası (normal 

gerilme) simülasyon sonuçlarının karşılaştırılması 

Şekil 4.’de gösterildiği gibi kaynak sonrasında elde edilen simülasyon sonuçlarında ölçülen en yüksek (normal 

gerilme) gerilme değeri -470,01 MPa, kaynak üzerinden düzlem yüzey talaş kaldırma işlemi uygulandıktan sonra 

aynı noktalar üzerinden elde edilen (normal gerilme) gerilme değeri  23,18 MPa'dır. Ayrıca deney sonucu elde 

edilecek kalıntı gerilme değerlerinin kıyaslanabilmesi için 61,65,69,73 nolu noktalardan gerilme değerleri alınmıştır. 

Sırasıyla bu değerler kaynak sonrası için -254,05 MPa, -248,83 MPa, -204,73 Mpa ve -174,95 MPa'dır. Kesme 

sonrası için sırasıyla -244,20 MPa, -162,06 MPa, -107,15 MPa, -80,17 MPa'dır. Sonuçların irdelenmesi bölümünde 

bu simülasyon değerleri deney sonuçları ile karşılaştırılacaktır. 

 

 

Şekil 5. Kanal açma talaş kaldırma simülasyonu kaynak sonrası ve talaş kaldırma sonrası (normal gerilme) 

simülasyon sonuçlarının karşılaştırılması 
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Şekil 5.’de gösterildiği gibi kaynak sonrasında elde edilen simülasyon sonuçlarında ölçülen en yüksek (normal 

gerilme) gerilme değeri -81,88 MPa, kaynak üzerinden kanal açma talaş kaldırma işlemi uygulandıktan sonra aynı 

noktalar üzerinden elde edilen (normal gerilme) gerilme değe -202,36 MPa'dır.  

Şekil 6.’da delik delinen bölgede gerilme boşalmaları olduğu için bazı noktalarda gerilme değeri sıfır olmaktadır. 

Bundan dolayı gerilme değerleri en yüksek değer gösteren noktalardan alınmamıştır. Simülasyon sonuçlarında 

kaynak sonrasında 5 nolu noktadan alınan (normal gerilme) gerilme değeri -253,75 MPa, kaynak üzerinden delik 

delme talaş kaldırma işlemi uygulandıktan sonra aynı noktalar üzerinden elde edilen (normal gerilme) gerilme 

değeri -289,62 MPa'dır.   

Elde edilen veriler sonucunda kaynak işlemi uygulanmış bir malzemeye daha sonra talaş kaldırma işlemi 

uyguladığımızda kaynak sonrasında oluşan kalıntı gerilmeler artararak devam etmektedir. Düzlem yüzey üzerinden 

talaş kaldırma ve kanal açma işlemleri sonucu elde edilen kalıntı gerilmeler kaynak sonrası oluşan kalıntı 

gerilmelere göre artmış bir şekilde paralellik göstermektedir. Delik delme işleminde ise delik çevresinde oluşan 

gerilmeler her iki durumda paralellik göstermekte ancak delik bölgesindeki talaşın kaldırılmasını takiben gerilme 

boşalması olmasından dolayı değerler sıfır olmaktadır. 

 

Şekil 6. Delik delme talaş kaldırma simülasyonu kaynak sonrası ve talaş kaldırma sonrası (normal gerilme) 

simülasyon sonuçlarının karşılaştırılması 

4. SONUÇLAR  

Bu çalışmada kaynak işlemini takiben oluşan iç gerilemlerin daha hassas öngörülmesi için MSC.MARC-Mentat 

hazır kodları kullanılarak bir ardışık simulasyon modeli üzerinde çalışılmış ve geliştirilen modelin sonuçları 

sunulmuşltur. Modelin özelliği kaynak esbasından oluşan distorsiyon, iç gerilme gibi mekanik özelliklerin birebir 

aynı olarak kesme simulasyonuna hiç bri değişime uğramadan taşınması ve kesme simulasyonu ön malzeme özelliği 

olarak kullanılabilmesidir. Elde edilen sonuçlara göre geliştirilen modelin başarıyla kullanılabilceği görülmüştür. 

Modelin benzer şekilde ısıl işlem-talaş kaldırma, metal şekillendirme- ısıl işlem vb. farklı imalat işlemlerinin ardışık 

uygulnamasında da başarıyla kullanılabilceği değerlendirilmekdtedir.  
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Özet 

Paslanmaz çelik ailesinin bir üyesi olan AISI 630 malzeme bilhassa yüksek korozyon dayanımı özelliği ile ön plana 

çıkmaktadır. Bunun yanında işlenmesi de diğer paslanmaz çeliklere göre daha zordur. AISI 630 malzeme CBN 

kesici takımlarla farklı kesme parametreleri ve farklı kesme şartları altında tornalanmıştır. Deneyler sonucunda ıslak 

kesme şartında yapılan tüm deneylerde daha düşük ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) ölçülmüştür. Bununla beraber 

ilerleme (f) artışının yüzey pürüzlülüğünü artırdığı ve kesme hızının (Vc) artışının da yüzey pürüzlülüğünü azalttığı 

belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: AISI 630, CBN kesici takım, Tornalama, Yüzey pürüzlülüğü 

INVESTIGATION OF THE SURFACE ROUGHNESS IN THE TURNING 

OF THE AISI 630 STEEL WITH CBN INSERT 

Abstract 

A member of the family of AISI 630 stainless steel material is mostly come into prominence with high corrosion 

resistance properties. Besides that it is difficult to machining than the other stainless steels. AISI 630 materials were 

machined under different cutting parameters and different cutting conditions with CBN cutting tools. As a result of 

experiments, lower average surface roughness (Ra) was measured of all experiments performed in wet cutting 

condition. In addition it has been determined that increasing of the feed is increase surface roughness and increasing 

of the cutting velocity is reduce the surface roughness.  

Keywords: AISI 630, CBN insert, Turning, Surface roughness 

1. GİRİŞ  

AISI 630 paslanmaz çelik malzeme 17-4 olarak ta sıklıkla anılmaktadır. Çökelme ile sertleşebilen martenzit yapıya 

sahip bu malzeme sıcak haddelenmiş ve soğuk bitirimli olarak temin edilmektedir. %17 krom ve % 4 nikel içeren 

AISI 630 üstün korozyon direncine sahiptir. Bu yönüyle yüksek korozyon mukavemeti gereken parçalarda sıklıkla 

tercih edilmektedir [1]. Diğer kullanım alanları arasında pompa ve vana şaftları, mutfak aletleri, medikal aletler, 

bağlantı parçaları ve uçak parçaları bulunmaktadır [2]. İşlenebilirliği diğer paslanmaz çeliklere nazaran daha zor 

olduğundan işlemeden önce tavlama önerilmektedir [3].  

AISI 316 L paslanmaz çelik malzeme karbür uçlar ile tornalanmıştır. Kullanılan kesici uç burun yarıçapı ve uç talaş 

kırıcı deseninin kesme kuvvetlerine ve yüzey pürüzlülüğüne etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak ilerleme artıkça 

kesme kuvvetlerinin arttığı, gözlenmiştir. Elde edilen yüzeyler üzerinde ise, kesici burun yarıçapının artması ile 

yüzey pürüzlülüğünün azaldığı tespit edilmiştir [4]. TiC+TiN, TiC kaplı sementit karbür, kaplamasız sementit 

karbür ve CBN kesici takımların AISI 410 martensitik paslanmaz çeliğin işlenebilirlik özelliklerine etkileri 

araştırılmıştır. Bu amaçla, talaş kökü morfolojisi, kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlüğü incelenmiştir.  İşlenebilirlik 

deneyleri kuru tornalama ortamında gerçekleştirilmiştir. Deneylerde 60 m/dak kesme hızı, 0,12 mm/dev ilerleme 

hızı ve 1,2 mm kesme derinliği sabit tutulmuştur. CBN takım en düşük kesme kuvvetlerini vermesine karşın, kısa 

işleme mesafelerinde takımda kırılmalar meydana gelmiştir. Kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü bakımından 

optimum değerler TiC kaplı sementit karbür takım ile talaş kaldırma işleminde elde edilmiştir [5]. AISI 304 

paslanmaz çelik malzemenin tornalama yöntemiyle işlenmesi sonucu elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri 

incelenmiştir. Dört farklı uç yarıçapına sahip kaplamalı sementit karbür kesici takımlar kullanılarak işleme deneyleri 

yapılmıştır. Deneyler, farklı ilerleme hızları ve talaş derinliklerinde soğutma sıvısı kullanılmadan yapılmıştır. Kesici 

takım uç yarıçapı, ilerleme hızı ve talaş derinliğinin iş parçası ortalama yüzey pürüzlülük değerine etkileri 

incelenmiştir. Deneysel sonuçlardan kesici takım uç yarıçapının ve ilerleme hızının yüzey pürüzlülüğünü önemli 

derecede etkilediği görülmüştür [6]. AISI 303 östenitik paslanmaz çelikler ile AISI 304 östenitik paslanmaz 
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çeliklerin işlenebilirliği karşılaştırılmıştır. Deney sonuçlarına göre AISI 303’ün işlenmesi sırasında AISI 304’e göre 

%19 daha fazla kesme kuvvetleri oluşmaktadır. Yüzey pürüzlülüğündeki artış ise %51 olarak ölçülmüştür [7]. 

Endüstride önemli bir yeri olan Cr alaşımlı sertleşebilir paslanmaz takım çeliği Stavax ESR (AISI 420 ESR) 

üzerinde işlenebilirlik deneyleri yapılmıştır. Farklı kesme parametrelerinde soğutma sıvısı kullanılmadan 

yapılmıştır. İşlenen parçaların yüzey pürüzlülük değerleri ve kesme kuvvetleri ölçülerek, işleme parametrelerinin 

yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır [8]. AISI 304 östenitik paslanmaz çeliğin 

CNC torna tezgahında işlenmesi sırasında en ideal yüzey pürüzlülüğünün elde edilebilmesi için optimum işleme 

parametrelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Yapılan çalışmaya göre kesme hızı artırıldığında yüzey 

pürüzlülüğünün iyileştiği, ilerlemenin artırılması ile yüzey pürüzlülüğünün kötüleştiği görülmüştür [9]. 

AISI 630 paslanmaz çeliğinin işlenebilirliğine ait çalışmaların literatürde sınırlı olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda 

mevcut çalışmada AISI 630 paslanmaz çelik malzeme kuru ve ıslak kesme şartlarında dört farklı ilerleme ve dört 

farklı kesme hızında tornalanmış olup, işlenen yüzeylerin Ra değerleri ölçülerek, değerlendirme ve tavsiyelerde 

bulunulmuştur.  

2. MALZEME VE YÖNTEM 

İş parçası malzemesi olarak AISI 630 paslanmaz çelik malzeme kullanılmıştır. Deneylerde Ø30x390 mm 

boyutlarında silindirik numune kullanılmıştır. Tablo 1’ de AISI 630 ‘un kimyasal bileşimi verilmiştir. 

Tablo 1. AISI 630 paslanmaz çeliğinin kimyasal bileşimi 

Element C Si Mn Ni Cr Mo Cu S P Nb 

%(Ağırlık) 0,0180 0,2930 0,8050 4,5270 15,3570 0,0870 3,1030 0,0239 0,0201 0,2070 

 

Deneylerde KYOCERA marka TBV03657 SNGA120408S01225ME CBN510 kodlu CBN kesici takımlar 

kullanılmıştır. Takım tutucu olarak ise kesici takımların rijit bir şekilde bağlanmasını sağlayan PSBNL 2020K12T 

kodlu TAKIMSAŞ ürünü dış tornalama kateri kullanılmıştır. Şekil 1’ de kesici takım ve tornalama kateri 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. Kesici takım ve kateri 

Malzemenin tornalanmasında SPINNER marka EL 510-75 model CNC torna tezgahı kullanılmıştır. Deneyin 

gerçekleştirildiği düzenek Şekil 2’ de gösterilmiştir. Tablo 2’ de ise farklı kesme ortamlarında kullanılan kesme 

parametreleri gösterilmektedir. Kesme derinliği parametresi 1 mm sabit olarak seçilmiştir. Kuru ve ıslak kesme 

şartlarında 32 adet deney gerçekleştirilmiştir.  
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Tablo 2. Kesme şartları ve parametreleri 

Kesme Şartı Kesme Hızı (m/dak) İlerleme (mm/dev) 

Kuru / Islak 

75 0,1 

100 0,2 

125 0,3 

150 0,4 

 

 

Şekil 2. Deney düzeneği 

Ortalama yüzey pürüzlülüğü ölçümleri Taylor Hubson marka Surtronic 25 model profilometre ile 

gerçekleştirilmiştir. Her bir deney için ayrılan 9 mm’lik işleme boyunda 4 mm değerlendirme uzunluğu kullanılarak 

Ra değerleri tespit edilmiştir. İşlenen her yüzeyin üç farklı bölgesinden yapılan ölçümlerin ortalamaları alınmıştır.  

3. DENEY SONUÇLARI 

Deneylerden elde edilen veriler ışığında farklı kesme parametrelerinin ve farklı kesme şartlarının yüzey 

pürüzlülüğüne olan etkisini ortaya koyan grafikler oluşturulmuştur. Şekil 3’te 75 m/dak kesme hızında farklı kesme 

şartlarındaki ilerlemenin ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri üzerindeki etkisi gösterilmiştir. 
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Şekil 3. 75 m/dak kesme hızında yapılan deneylerde ilerleme – yüzey pürüzlülüğü ilişkisi 

Şekil 3’ te ifade edildiği gibi ilerlemenin artışıyla yüzey pürüzlülüğü de artış göstermektedir. Islak kesme şartında 

ölçülen yüzey pürüzlülüğü değerleri kuru kesme şartına göre daha düşük değerlerdedir. Islak kesme şartı 0,2 

mm/dev ilerlemeden itibaren ön plana çıkarak yüzey pürüzlülüğü değerlerini biraz daha aşağıya çekmiştir. 0,1 

mm/dev ilerlemede ise ıslak ve kuru kesme şartlarının birbirine karşı bariz bir üstünlük göstermediği saptanmıştır.   

İlerlemenin artışı yüzey pürüzlülüğünü belirgin biçimde artırmıştır.  100, 125 ve 150 m/dak kesme hızlarında da 

benzer ilerleme - yüzey pürüzlülüğü ilişkisi gözlemlenmiştir.  Şekil 4’ te ise 0,1 mm/dev ilerleme ve farklı işleme 

şartlarındaki kesme hızı parametresinin yüzey pürüzlülüğü ile ilişkisi gösterilmektedir.  

 

Şekil 4. 0,3 mm/dev ilerlemede yapılan deneylerde kesme hızı – yüzey pürüzlülüğü ilişkisi 

Şekil 4’ te gösterildiği üzere kesme hızının artışına bağlı olarak yüzey pürüzlülüğü değeri azalmaktadır. Islak kesme 

şartında tüm kesme hızları için kuru kesme şartına göre daha düşük değerde yüzey pürüzlülüğü değerleri 

ölçülmektedir.  Şekil 5’ te ise kuru kesme şartında kesme hızı ve ilerlemenin yüzey pürüzlülüğüne olan etkisi 

birlikte gösterilmektedir. 
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Şekil 5. Kuru işleme şartında kesme hızı ve ilerlemenin yüzey pürüzlülüğüne olan etkisi 

Kesme hızı artışının yüzey pürüzlülüğü değerini azalttığı, ilerleme artışının ise artırdığı Şekil 5’ te gösterilmektedir.  

Kuru kesme şartında ilerlemenin artması yüzey pürüzlülük değerini belirgin biçimde arttırırken, kesme hızının 

artması yüzey pürüzlülüğü değerlerini birbirine yakın değerlerde azalttığı gözlemlenmektedir. Şekil 6’ da ise ıslak 

kesme şartındaki kesme hızı ve ilerlemenin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi birlikte ele alınmıştır.  

 

Şekil 6. Islak işleme şartında kesme hızı ve ilerlemenin yüzey pürüzlülüğüne olan etkisi 

İlerlemenin artmasıyla yüzey pürüzlülüğü özellikle 0,2 mm/dev ilerlemeden sonra belirgin biçimde artış 

göstermektedir. Kesme hızının artışıyla da yüzey pürüzlülüğü değerinde bir miktar azalma meydana geldiği 

gözlemlenmiştir.  

4. SONUÇLAR 

AISI 630 malzemesinin farklı kesme şartları ve parametreleri altında yapılan tornalama deneyleri neticesinde 

aşağıda sıralanan çıkarımlar elde edilmiştir; 

 En büyük yüzey pürüzlülüğü değeri kuru kesme altında 75 m/dak kesme hızı ve 0,4 mm/dev ilerlemede 

meydana gelmiştir. 
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 En küçük yüzey pürüzlülüğü değeri ise ıslak kesme altında 150 m/dak kesme hızında ve 0,1 mm ilerlemede 

meydana gelmiştir. 

 Kuru ve ıslak kesme şartlarında ilerlemenin artışı yüzey pürüzlülüğü değerini arttırmış, kesme hızının 

artması ile birlikte yüzey pürüzlülüğü değeri azalmıştır. 

 0,1 ve 0,2 mm/dev ilerlemelerde kuru ve ıslak kesme şartlarında yüzey pürüzlülük değerleri birbirine çok 

yakınken 0,3 ve 0,4 mm/dev ilerlemelerde aradaki fark yaklaşık 2 katına çıkmaktadır.  

 Islak kesme şartlarında işlenen tüm yüzeylerin, kuru kesme şartında işlenen yüzeylere göre daha düşük 

yüzey pürüzlülüğüne sahip olduğu tespit edilmiştir.  

AISI 630 malzemenin tornalanmasında yüzey pürüzlülüğünün önem arz ettiği durumlarda ilerlemenin mümkün 

mertebe 0,2 mm/dev ‘ den daha düşük bir değerde, kesme hızının ise müsaade edilen azami hızda seçilmesi tavsiye 

edilmektedir.  
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Özet 

Arkadan çekişli araçlarda kullanılan diferansiyel sistemlerinde ses seviyesine ek olarak giriş flanşı salgısı da kritik 

bir özelliktir. Giriş flanşı pinyon dişli şaft dişi üzerine takılmaktadır. Kardan şaft ile diferansiyel kutusu arasındaki 

bağlantıyı sağlayan parça olan giriş flanşının yüksek salgı ile dönmesi hem diferansyiel mekanizmasında hem de 

kardan şaftında zamanla arızalara sebep olmaktadır. Giriş flanşı salgısı flanşın kendi salgısından, pinyon dişli şaftı 

salgısından, rulman çaplarındaki hatalardan ya da pinyon dişli şaft dişi hatalarından ileri gelmektedir. Bu bildiride 

manuel ölçümler ile tespiti zor olan pinyon dişli şaft dişi özellikleri ile ovalama operasyonunda kullanılan 

kremayerlerin pinyon şaftına uyguladığı yükün profili arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Arka aks, Pinyon dişli, Şaft dişi ovalama 

EFFECT OF THE LOAD DISTRIBUTION OF PINION GEAR SPLINE 

ROLLING OPERATION RACKS ON DIFFERENTIAL INPUT FLANGE 

RUNOUT 

Abstract 

Input flange runout is one of the critical properties of differential systems used in rear wheel drive vehicles along 

with the noise levels. Input flange is assembled on to pinion gear spline. As the input flange is the part that connects 

the differential mechanism and the drive shaft, high runout values causes failures in both components with time. The 

causes of flange runout are run out of the flange itself or pinion gear shaft, defective bearing diameters and faults in 

pinion gear spline teeth. In this paper the relationship between the loading profile of the racks in spline rolling on 

pinion gear shaft and the pinion gear spline teeth properites is investigated. 

Keywords: Rear axle, Pinion gear, Spline rolling 

1. GİRİŞ 

Arkadan çekişli araçlarda arka aks diferansiyel sistemi ile şanzıman üzerinden motordan güç alan kardan şaftının 

birleştirilmesi diferansiyel kovanı giriş flanşı ile sağlanmaktadır. Giriş flanşı diferansiyel sistemine pinyon şaftı 

ucunda oluşturulan dişli bölge (spline) üzerine montaj edilerek bağlanmaktadır.  
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Şekil 1. Arkadan çekişli araçlarda motor ve aktarma organları yerleşim şeması [1] 

Giriş flanşı bileşeninde en önemli özelliklerden biri salgı miktarıdır. Giriş flanşı salgısı flanşın kendi salgısından, 

pinyon dişli şaftı salgısından, rulman çaplarındaki hatalardan ya da pinyon dişli şaft dişi hatalarından ileri 

gelmektedir. Bu bildiride manuel ölçümler ile tespiti zor olan pinyon dişli şaft dişi özellikleri ile ovalama 

operasyonunda kullanılan kremayerlerin pinyon şaftına uyguladığı yükün profili arasındaki ilişki incelenmiştir. 

1.1. Arka Aks Diferansiyel Sistemi 

Arkadan çekişli araçlarda motorda üretilen güç şanzıman ve kardan şaft üzerinden diferansiyel ile 90
o
 döndürülerek 

aks mili vasıtasıyla tekerleklere iletilir. Diferansiyel kutusu içerisinde yer alan istavroz düzeneği ile tekerlekler 

arasında özellikle virajlarda devir dengesi sağlanır. Bu sistem dönüş yönüne göre dışarıda kalan tekerleğin içeride 

kalan tekerleğe göre daha fazla dönmesine olanak tanıyarak kaymayı engeller. 

Diferansiyel sisteminin ana bileşeni olan istavroz düzeneği diferansiyel dişliler (ayna dişli ve pinyon dişli), istavroz 

kutusu ve güneş dişlilerden oluşur. 
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Şekil 2. Örnek arka aks düzeni bileşenleri[2] 

1.2. Şaft Dişi Ovalama Operasyonu 

Pinyon dişli şaft dişi işleme operasyonu için endüstride kullanılan en yaygın süreç iki kremayer arasında ovalama ile 

soğuk şekillendirmedir. Yöntemin kesme ile imalata tercih edilmesinin sebebi kesmeye göre daha ince tane boyutu 

elde edilmesi ve %30’a varan mukavemet artışı sağlamasıdır.[3][4][5] Ek olarak talaş çıkarmaması sebebiyle 

malzeme tüketiminde tasarruf sağlamaktadır. [4] Bu işlemde pinyon şaftının kremayerler arasındaki hareketi 

sırasında diş oluşturulacak bölge üzerindeki yükün kararlı olması gerekmektedir. Kremayerler arası mesafe ayarı en 

basit, hassas ve güvenilir şekilde uygun kalınlıkta şimler kullanılarak yapılabilmektedir. Ayar şimleri yükün 

kremayer boyunca eşit dağılımı ve şafta uygulanan yükün kararlılığı üzerinde en etkili bileşenlerdir. 

Giriş Flanşı 

Pinyon Dişli 

Pinyon Dişli 

Şaft Dişi 
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Şekil 3. Şaft dişi ovalama operasyonu örneği[6] 

2. DENEY TASARIMI 

Pinyon dişli şaft dişi ovalama kremayerleri yük dağılımının diş özellikleri ve dolayısıyla giriş flanşı salgısına 

etkisinin tespiti için yapılan deneyler sırasıyla aşağıda listelenmiştir. 

i. Salgı ölçüm ekipmanının ölçüm sistem analizi (Gage R&R). 

ii. Farklı şim tasarımı ve yerleşimi ile ayarlanmış ovalama kremayerleri ile deneme üretimleri ve yük 

dağılımı tespiti. 

iii. Parça ölçümleri (diş özellikleri, giriş flanşı salgısı) ve flanş salgısı yeteneği. 

 

2.1. Salgı Ölçüm Ekipmanının Ölçüm Sistem Analizi (Gage R&R) 

Giriş flanşı montajı sonrası salgı ölçümünde kullanılan otomatik ölçüm ekipmanının ölçüm sistem analizi için iki 

adet ara montajı tamamlanmış ve farklı salgı değerlerine sahip diferansiyel kovanı iki operatör tarafından ayrı ayrı 

üç kez ölçülmüştür. Analiz sonuçları ölçüm metodunun yetenekli olduğunu göstermektedir. Sonuçlar Şekil 4’te 

verilmiştir.  

 

Şekil 4. Ölçüm sistemi (a) ölçüm sistemi analizi sonuçları (b), ölçü birimi µm’dir. 

Ek olarak otomatik ölçüm sisteminin doğruluğu ölçüm sonuçları manuel salgı ölçümü ile tekrarlanarak “One Sample 

T-Test” ile kontrol edilmiştir. Test sonucunda manuel ölçüm sonuçları ile otomatik ekipman ölçüm sonuçlarının 

tutarlı olduğu görülmüştür. (bkz. Şekil 5) 

  Otomatik Salgı Ölçümü Ekipmanı 

Ölçüm Yüzeyi 

Sensör 

Pinyon Dişli 

Üst Kremayer 

Alt Kremayer 

Üst Kremayer 

Alt Kremayer 

Pinyon Dişli 

(a) (b) 
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Şekil 5. Manuel ölçüm düzeneği (a), One-Sample T-Test Sonuçları (b) 

2.2. Deneme Üretimleri ve Yük Dağılımı Tespiti 

Sabit kalınlıkta çok parçalı ve tek parça boydan boya olmak üzere iki farklı tasarımda şimler kullanılarak seri 

deneme üretimi yapılmıştır. (bkz. Şekil.6) Çok parçalı şim düzeninde şimler kremayer bağlantı cıvatalarına pul 

olarak yerleştirilmiştir. 

 

    

Şekil 6. Kremayer boyutları (a) çok parçalı şim düzeni için kullanılan şimler (b) ve tek parça boydan boya şim (c) 

resimleri 

Yük dağılımı tespiti için Fujifilm Prescale HHS (çok yüksek basınç) basınç ölçüm filmleri kullanılmıştır. Bu test 

metodunda basınç seviyesine göre renk değiştiren özel bir film birleştirilecek iki yüzey arasına yerleştirilir. Yük 

uygulandıktan sonra film üzerinde kırmızı renklenmeler oluşur. Bu renklenmelerin yoğunluğu uygulanan basınç 

seviyelerine göre farklılık gösterir.[7] Deney için film kremayer ile tezgah yüzeyi arasına yerleştirilmiştir. Ovalama 

işlemi sonrasında ara yüzeyden çıkartılan filmdeki renklenmeler lejant üzerinden basınç seviyeleri ile eşleştirilerek 

yük dağılımı tespit edilmiştir. Elde edilen yük dağılımları ile işlenen parçaların diş özellikleri ölçümleri 

karşılaştırılmış ve montaj sonrası salgı değerleri incelenmiştir. 

2.3. Diş Özellikleri ve Giriş Flanşı Salgısı Ölçümü 

Pinyon dişli şaft dişi profil ve lead ölçümleri Klingelnberg P65 Dişli Özellikleri Ölçüm Tezgahı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Salgı ölçümleri özel tasarım otomatik salgı ölçüm ekipmanında gerçekleştirilmiştir. 

        

Şekil 7. Klingelnberg P65 Dişli Özellikleri Ölçüm Tezgahı [6] (a) ve otomatik flanş salgısı ölçümü sistemi (b) 

 

(a) 

(c) (b) 

(a) (b) 

(a) 

(b) 
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Ölçüm sonuçları şaft dişi ovalama operasyonu kremayer ayarında kullanılan şimlerin şekil ve yerleşiminin yük 

dağılımı ve dolayısıyla diş lead özelliği üzerinde doğrudan etkili olduğunu göstermektedir. Kremayer bağlama 

cıvatalarına pul olarak yerleştirilen şimler ile yapılan üretimlerde kremayer boyunca yük dağılımının dalgalandığı 

tespit edilmiştir. Yükteki dalgalanmanın diş lead özelliğinde yüksek seviyede bozulmaya sebep olduğu görülmüştür.  

Boydan boya tek parça şim kullanılarak ayarlanmış ovalama operasyonunda ise yük dağılımının homojen olduğu ve 

homojen yük dağılımı altında diş lead özelliğinin iyileştiği tespit edilmiştir. 

  

  

Şekil 8. Çok parçalı şim yerleşimi (a) ve tek parça boydan boya şim yerleşimi (b) yük dağılımları ve lead ölçümleri 

(Yükleme değeri süreç parametresi olması sebebiyle şirket rekabet hukuku kuralları gereği paylaşılmamıştır) 

Kremayer bağlama cıvatalarına pul olarak yerleştirilen şimlerle üretilen pinyon dişlilerin kullanıldığı diferansiyel 

kutularının giriş flanşı salgı değerlerinin tek parça boydan boya şim ile üretilenlere oranla çok daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Salgı değeri dağılımının ise çok daha geniş olduğu tespit edilmiştir. Dağılımın geniş olması süreç 

kararlılığının düşük olduğuna işaret etmektedir.(bkz. Şekil 9) Bu durum üretimde tamir/tashih operasyonlarının 

kullanımını arttırarak ilk seferde doğru (İSD) değerinin düşmesine ve dolayısıyla verimsizliğe sebep olmaktadır.  

Salgı değerleri arasındaki yüksek farklılık pinyon dişli şaft dişlerinin lead özelliğindeki değişimden ileri 

gelmektedir. Şaft dişi lead özellikleri flanş iç dişleri ile uyumsuz olan pinyon dişlilere giriş flanşı çakılması sırasında 

flanş üzerindeki karşılık dişler ile şaft dişlerinin tam olarak örtüşmemesi flanşta salgı yaratmaktadır.  
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(a) Çok Parçalı Şim Yerleşimi Yük Dağılımı 
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Şekil 9. Çok parçalı şim yerleşimi (a) ve tek parça boydan boya şim yerleşimi (b) ile üretilmiş parçalar ile toplanmış 

diferansiyel kutularının giriş flanşı salgı değerleri (grafik x-ekseni ölçü birimi µm’dir). 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada manuel ölçümler ile tespiti zor olan pinyon dişli şaft dişi özellikleri ile ovalama operasyonunda 

kullanılan kremayerlerin pinyon şaftına uyguladığı yükün profili arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda 

homojen yük dağılımının şaft dişi lead özellikleri üzerinde doğrudan etkili olduğu görülmüştür. Şaft dişi lead 

özelliğinin karşılık parça olan giriş flanşının salgısı için kritik önem gösterdiği tespit edilmiştir. Ovalama 

operasyonu kremayerlerin ayarı için tek parça ve tüm kremayer boyunu kapsayan şimler kullanılarak yük 

dağılımının homojen hale getirilmesi gerekliliği kanıtlanmıştır. 

 

(a) 

(b) 
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