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ÖZET 

AISI 304 paslanamaz çelik kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada, kesme kuvveti ve takım 

aşınması gibi kesme parametreleri en uygun kesme hızı değeri elde edilmeye çalışılmıştır. 

Paslanmaz çelikler yüksek korozyon direnci, süneklik ve çekme mukavemetine sahiptirler. 

Paslanmaz çelikler bu özelliklerinden dolayı savunma sanayinde yoğun bir şekilde 

kullanılmaktadır. Paslanmaz çelikler farklı özellikler kazandırılması amacıyla yapısına ilave 

edilen krom, nikel ve molibden gibi elementler içerir. Yapı içerisinde bulunan ilave bu 

elementler işlenebilirliği negatif yönde etkileyen yapılardır. Bundan dolayı paslanmaz 

çeliklerin işlenebilmesi oldukça zordur. Bu çalışma kaplamalı kesici takım kullanılarak farklı 

kesme hızlarında soğutma sıvısı kullanılmadan gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda takım 

ömrü ve kesme kuvvetleri deneysel olarak tespit edilmiştir. Kesme hızının kesme kuvveti, 

takım aşınması olan etkisi incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: AISI 304, kesme kuvveti, takım aşınması, kesme hızı. 

 

ABSTRACT 

In this work, which is carried out using AISI 304 non-corroding steel, the determination of the 

optimum cutting speeds from the machining parameters for cutting force and tool wear has 

been investigated. Stainless steels contain elements such as chromium, nickel and 

molybdenum added to the structure in order to impart different properties. Stainless steels 

have high corrosion resistance, ductility and tensile strength. Due to these features, defense 

industry is used intensively. The additional elements in the structure are those that affect the 

workability in the negative direction. Therefore, it is very difficult to process stainless steels. 

This work was carried out using a covered cutting tool without using cooling fluid at different 

cutting speeds. At the end of the study, tool life and cutting forces were experimentally 

determined. The effect of cutting speed on cutting force, tool wear is examined. 
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GİRİŞ  

Günümüz küresel Pazar ekonomisinde, üreticilerin varlıklarını sürdürebilmeleri için müşteri 

isteklerini mümkün olan en kısa süre içerisinde yüksek kaliteli, düşük maliyetli ve daha 

işlevsel ürünler üretmek zorundadır. Bu yüksek kaliteli, düşük maliyetli ve işlevsel ürün 

üretiminde ana etkenlerden biri de işlenebilirlik faktörüdür. Malzemelerin işlenebilirliği 

üzerine yapılan çalışmalar son yıllarda büyük bir ivme kazanarak devam etmektedir. Nitekim 

bu çalışmalar sadece işlenebilirliğe değil aynı zamanda takım ömrünü ve yüzey kalitesini 

geliştirilmesini, yeni malzeme tiplerinin oluşmasını da sağlamaktadır. Bu amaçla Korkut ve 

arkadaşları (2004), yapmış oldukları çalışmada sabit kesme derinliğinde farklı kesme 

hızlarında AISI 304 paslanmaz çelik işlemişlerdir. Çalışma sonunda belli bir değere kadar 

kesme hızının artması, takım aşınmasının azalmasına neden olduğunu; ancak belirli bir 

değerden sonra kesme hızındaki artış takım aşınmasını artırdığın gözlemlemişlerdir. Düşük 



 

 

kesme hızında küçük kıvrım yarıçapına sahip ve büyük kalınlıkta talaş elde edilmesine sebep 

olmuştur  (Korkut, Kasap et al. 2004).Bh V. ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada AISI 

D3 sertleştirilmiş çelik malzemelerin işlenebilirliklerini araştırmışlardır. Çalışmayı soğutma 

sıvısı kullanılmadan seramik kesici takım kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kesme hızı, 

ilerleme oranı ve kesme derinliği gibi kesme parametrelerinin takım aşınması ve yüzey 

pürüzlülüğü üzerinde olan etkisini incelenmiştir. Çalışmada 3 farklı kesme hızı, 3 farklı 

kesme derinliği ve 3 farklı ilerleme oranı kullanılmış ve takım aşınması üzerinde en önemli 

parametrenin kesme derinliği olduğunu belirtmişlerdir (Varaprasad.Bh, Rao.Ch et al. 2014). 

Wagh S.S. ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada AISI 304 paslanmaz çeliklerin 

işlenebilirliklerini incelemişlerdir. Çalışmada PVD kaplamalı karbit takım kullanılmıştır. 

Çalışma sırasında elde edilen kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğünü ve kesme sıcaklığını 

belirlenmiştir. Çalışmada ilerleme oranının artmasıyla kesme kuvvetinin ve yüzey 

pürüzlülüğünün arttığı belirlenmiştir (Wagh, Kulkarni et al. 2013). Xavior M. A. ve 

arkadaşları yapmış oldukları çalışmada AISI 304 paslanmaz çeliklerin talaşlı imalatında 

sırasında soğutma sıvısı kullanımının yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınmasına olan etkisini 

araştırmışlardır. Çalışmada hindistan cevizi yağı ile 2 farklı soğutma sıvısı ile 

karşılaştırılmıştır. Çalışmada soğutma sıvısı kullanımının yüzey pürüzlülüğünü ve takım 

aşınmasını azalttığı belirlenmiştir. Hindistan cevizi yağının kullanılan diğer iki soğutma 

sıvısına göre daha yüzey pürüzlülüğü ve daha az takım aşınmasını sağladığını belirtilmiştir 

(Xavior and Adithan 2009). Debnath S. ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada değişik 

derecelerdeki soğutma sıvısı ve kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne ve takım 

aşınmasına olan etkilerini araştırmışlardır. Çalışma yumuşak çelik kullanılarak CNC torna 

cihazında TiCN + Al2O3 + TiN kaplamalı takım ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yüzey 

pürüzlülüğünü en çok etkileyen parametrenin ilerleme oranı olduğu; ancak takım aşınmasında 

en etkili parametrelerin kesme hızı ve kesme derinliği olduğu belirtilmiştir. Çalışmada 

optimum kesme parametrelerine yüksek kesme hızı, orta derece kesme derinliği ve düşük 

ilerleme oranı verilerinin alınmasıyla ulaşılabileceğini belirtilmiştir (Debnath, Reddy et al. 

2016). 

 

Materyal ve Metot 

 

İş Parçası Özellikleri ve Şekil 

Çalışmada kullanılan AISI 304 paslanmaz çelikler Valbruna S.P.A firmasından tedarik 

edilmiştir. AISI 304 paslanmaz çeliklere ait kimyasal içerik Tablo 1.’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. AISI 304 Kimyasal İçerik Tablosu 

 
İşleme deneylerinde 110 mm çap ve 350 mm boy ölçülerinde AISI 304 paslanmaz çelik 

numuneler kullanılmıştır. Deney numunelerine öncelikle alın tornalama işlemi uygulanmış 

ardından tek tarafından punta deliği açılmıştır.  

 

Takım tutucu ve kesici takımlar 

İşleme deneylerinde kullanılan CNC torna tezgahına uygun olarak seçilen A25T TWLNR/L 

08 kod numaralı takım tutucu kullanılmıştır. Kullanılan takım tutucuya uygun geometride 

kesici takım seçilmiştir. İşleme deneylerinde CVD kaplamalı TaeguTec T-Tinox karbür serisi 

TT9125 marka kesici takım kullanılmıştır.  

AISI C% Si% Mn% Cr% Mo% Cu% Ni% Co% P% S% N%

304 0.017 0.54 1,78 18,4 0.48 0.46 8,14 0.100 0.029 0.029 0.086



 

 

 
Şekil 1. Kesici Takım ve Takım Tutucu 

 

Deney parametreleri 

Deney parametreleri literatüre uygun olarak seçilmiştir. AISI 304 paslanmaz çeliklerin 

işlenebilirliklerini inceleyen bu çalışma 2 farklı kesme hızı ve sabit kesme derinliği ile 

ilerleme oranında gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilmiş olan çalışmada kullanılan deneysel 

parametreler Tablo 2. de verilmiştir.  

 

 

Tablo 2. 

 
 

 

 

Deneylerin Yapılışı  

Deneylerde kullanılan AISI 304 paslanmaz çelikler bir ucundan açılan punta deliği yardımıyla 

torna cihazına bağlanmıştır. Bağlanmış olan deney numunelerinden ilk olarak 0.5 mm talaş 

kaldırılmış ve böylece yüzeyde muhtemel kusurlar giderilmiştir. Gerçekleştirilen her işleme 

sonrasında kesici takım aşınması incelenmiştir. Kesici takım aşınma değeri standarda uygun 

olarak [11] VB=0.3 mm ye ulaştığında deneye son verilmiştir.   

 

Deney Sonuçları 

 

Kesme kuvveti değerlendirmesi 

 

 

Kesme hızı İlerleme oranı Kesme derinliği

V (m/dak) f (mm/dev) a (mm)

100 0.35 2

225 0.35 2

100 225
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Kesme hızının 100 m/dak. dan 225 m/dak ya artması ile birlikte kesme kuvveti 

bileşenlerinden Fx %3.06, Fy %3.52, Fz %1.06 oranında azalmıştır. Anlaşılacağı üzere kesme 

hızının artması ile birlikte kesme kuvveti bütün bileşenlerinde azalma meydana gelmiştir. 

Kesme kuvvetlerinde meydana gelen bu azalmanın nedeni deformasyon bölgesinde kesme 

hızının artmasıyla birlikte artan sıcaklığın malzemenin daha kolay deforme edilmesine yol 

açmasına bağlanabilir.  

 

Takım ömrü değerlendirmesi 

 

 

Kesme hızının 100 m/dak’dan 225 m/dak olmasıyla birlikte kesici takım ömründe %82.7 

oranında bir azalma meydana gelmektedir. Kesici takımda görülen bu ömür azalması artan 

sıcaklık sonucu malzemeden kalkan talaşların kesici takımı daha kolay deforme etmesine 

bağlanabilir. 

 

 

Sonuç 

Bu çalışmada CNC torna cihazında sabit kesme derinliği ve ilerleme oranlarında AISI 304 

östenitik paslanmaz çeliklerin işlenebilirlikleri incelenmiştir.  

Gerçekleştirilen işleme deneylerinde kesme hızı 2 farklı değer, (V=100, 225 m/dak), 

ilerleme oranı sabit (f=0.35 mm/dev) ve kesme derinliği sabit a=0.1 mm olarak belirlenmiştir. 

Kesici takım olarak kullanılan TT9215 aşınma değeri gerçekleştirilen her bir işleme 

deneyinden sonra serbest yüzey aşınma miktarı ölçülmüş ve bu değer 0.3 mm’ye ulaştığında 

deneylere son verilmiştir.  İşleme deneyleri esnasında oluşan kesme kuvveti ve kesici takımın 

ömür performansı incelenmiştir. 

 

Elde edilen veriler ışığında şu çıkarımlara ulaşılmaktadır: 

 

 Artan kesme hızlarında kesme kuvvetlerinin her üç bileşeni de azalma eğilimindedir. 

 

 Sabit kesme derinliği ve ilerleme oranlarında kesme hızının artmasıyla kesici takım 

ömrü azalmıştır. Takım ömründeki bu azalma miktarı %83 değerindedir. 

 Kesme hızındaki artış malzemenin işleme esnasında göstermiş olduğu davranış 

üzerinde etkili olmuştur. Kesme hızının artmasıyla birlikte kesme kuvvetlerindeki 

artışlar bunu göstermektedir. Ayrıca kesme hızının kesici takım ömrü üzerinde çok 

etkili olduğu analiz sonucunda anlaşılmaktadır.  
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