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Bu çalışmada AISI 304 paslanmaz çeliklerin islenmesinde, en uygun kesme parametrelerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Korozyon direnci, süneklik ve çekme mukavemetinin yüksek olması 
paslanmaz çeliklerin sahip oldukları temel özelliklerdendir. Paslanmaz çelikler krom, nikel ve molibden 
gibi işlenebilirliğini negatif yönde etkileyen elementler içerirler. Bu sebepten dolayı paslanmaz çeliklerin 
işlenebilmesi oldukça zordur. Bu çalışmada işleme testleri kaplamalı kesici takımlar kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Testler, farklı ilerlemeler, kesme hızları ve talaş derinliklerinde soğutma sıvısı 
kullanılmadan yapılmıştır. Takım ömrü, yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri deneysel olarak 
belirlenmiştir. İşlenebilirliğin, takım ömrü, yüzey pürüzlülüğü, kesme kuvvetleri, kesme hızı, ilerleme, 
kesme derinliği ile olan ilişkisi araştırılmıştır. Bu çalışmayla paslanmaz çeliklerin işlenebilirliği 
konusunda referans olabilecek bir çalışma gerçekleştirilmesi ve bundan sonraki çalışmalara da ışık 
tutması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: AISI 304, İlerleme, İşlenebilirlik, Kesme Hızı, Takım Ömrü, Yüzey 
Pürüzlülüğü.
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In this study the purpose is the determination of the most suitable cutting parameters in the 
machining process of AISI 304 stainless steel. High corrosion resistance, ductility and tension strength 
are the essential properties of stainless steels. Stainless steels contain alloy elements such as crom, nickel 
and molibden which are affect their machinability negatively. For this reason the machining of stainless 
steels are very difficult. In this study the machining tests were carried out using coated cutting tools. The 
tests were performed without coolant at various feed rates, cutting speeds and depth of cuts. Tool life, 
surface roughness and cutting forces have been determined experimentally. The relation of machinability 
with tool life, surface roughness, cutting forces, cutting speed, feed rate, depth of cut are searched. The 
study is aimed to be a reference to a study performed on stainless steels machinability and also shed light 
on future studies.

Key Words: AISI 304, Cutting Speed, Feed Rate, Machinability, Surface Roughness, Tool Life.
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1. GİRİŞ

Günümüzde küresel pazar ekonomik yapısında rekabet gücü, üreticilerin 

yaşamlarını sürdürebilmeleri için çok önemli bir güç haline gelmiştir. Rekabet gücünü 

elinde bulunduran üreticiler, müşterilerin isteklerini mümkün olan en kısa süre 

içerisinde karşıladıkları sürece, rekabette sürekli başarılı olabilirler. Üreticiler yüksek 

kaliteli, düşük maliyetli ve daha işlevsel ürünler üretmek zorundadırlar. Çünkü bugünkü

pazar; müşterinin istediği ürünü kısa zamanda ve düşük maliyette eline geçirebileceği 

bir pazardır. Bu durum kısa ürün geliştirme zamanını zorunlu kıldığından, yüksek 

kaliteli ürünlerin müşterinin istediği özellikler doğrultusunda, çok kısa süre içerisinde 

pazara sunulması, üretici kuruluşlar için hayati önem taşımaktadır.

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 çalışmaların 

sadece işlenebilirliğe faydası olmayıp aynı zamanda yeni takım tasarımlarının 

gelişmesine, takım ömrünün arttırılmasına, yüzey kalitesinin geliştirilmesine, yeni 

malzeme tiplerinin oluşmasına da fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda maliyeti en aza 

indirirken sağlanan kalitenin ve işlevselliğin en yükseğe çıkarılması amaçlanarak 

çalışmalar sürdürülmektedir. Malzeme, yüzey kalitesi, takım tasarımı ve takım ömrü 

üzerinde gerçekleşen yeni gelişmeler sadece işlenebilirlik üzerinde olumlu etki 

yaratmakla kalmayıp, üretim teknolojilerinin birçok kolunun da gelişmesine yarar 

sağlamaktadır.

Günlük hayatta her alanda her geçen gün kullanımı hızlı bir şekilde artan çelik 

malzemenin işlenebilirliği ve özelliklerinin geliştirilmesi çalışmaları hızlı bir şekilde 

devam etmektedir. Özellikle çeliğin çok çeşitli türlere sahip olması bu çalışmaların 

önemini artırmakta ve kullanılacağı yerde istenen özellikleri, maksimum verimlilik ile 

minimum maliyet ilişkisi içerisinde, sağlayacak şekilde geliştirmeler yapılmaktadır. Bu 

amaca uygun malzeme üretiminde işlenebilirlik temel noktalardan biri olmaktadır.

Bu çalışmada, AISI 304 paslanmaz çeliğinin işlenebilirliği incelenmiş ve 

malzeme değişik kesme parametreleri ile işlendikten sonra ölçülen takım ömrü, yüzey 

pürüzlülüğü, işleme süresi ve meydana gelen kuvvet değerleri değerlendirilerek her 

açından en ideal kesme parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlerleme, kesme 

hızı ve kaldırılan talaş miktarı parametreleri değişimine bağlı olarak işleme 
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parametrelerinin değişimi incelenmiştir. Bu sebeple paslanmaz çeliklerin 

işlenebilirliğinin artırılmasına yönelik çeşitli araştırmalardan literatür taraması 

yapılmıştır. Bu literatür araştırmalarında başlıca; paslanmaz çeliklerin farklı şartlar 

altında işlenebilirlikleri incelenmiştir. AISI 304 kalite östenitik paslanmaz çelik; gıda,

elektronik ve otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde 

işlenmesinin zor olduğu bilinen bu çeliklerin, bu çeliğin işlenebilirliği konusunda yeterli 

bilgi bulunmamaktadır. Yüksek çekme mukavemeti ve korozyon direnci, paslanmaz 

çeliklerin işlenebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Düşük ısıl iletkenliğe sahip 

olması ve içerisinde krom, nikel ve molibden gibi mukavemet arttırıcı elementleri 

bulundurması işlenebilirliği kötü yönde etkileyen başlıca faktörlerdir. Bu çeliklerin 

işlenmesinde kötü yüzey kalitesi ve yüksek takım aşınması meydana getirmesi gibi 

problemler meydana gelmektedir. Kesme hızı ve ilerleme miktarı gibi işleme 

parametrelerinin optimum ayarı, özellikle günümüzün yüksek hacimli üretim ortamında, 

bu malzeme için kritiktir. Takım imalatçıları, malzeme tedarikçileri ve kesici takım 

tedarikçilerinden alınan işleme verileri istikrarlı değildir ve pratikte test edildiğinde 

güvenilir sonuçlar vermemektedir. Mühendislik el kitaplarından alınan veriler güncel 

olmayıp modern kalitedeki malzeme ve takımları temsil etmemektedir. Mevcut 

problemlerin çoğunluğu, işleme sırasında malzeme yapısında meydana gelen dayanım 

artışı ile açıklanmaktadır. Bu olaya neden olan şartlardan kaçınmak için, imalat 

sahasında, deneme yanılma yaklaşımları oluşturulmakta ve en iyi şartların tespit 

edilmesi için deneysel çalışmalar devam etmektedir. Anlatılanlar ışığında bu çalışmada 

mevcut problemlerin çözümü ile ilgili bir yaklaşım oluşturulması ve en ideal kesme

parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Korkut ve arkadaşları (2004), “AISI 304 Östenitik Paslanmaz Çeliklerin 

İşlenmesi Esnasındaki Optimum Kesme Parametrelerinin Belirlenmesi” adını verdikleri 

çalışmada, yüksek dayanıklılık, düşük ısıl iletkenlik ve yüksek süneklik işlenebilirliği 

zor kılan unsurlar olarak gösterilmiştir. Malzemeden talaş kaldırma esnasında, kesilen 

talaşın kesici takıma yapıştığı ve takımdan talaş kopardığı belirtilmiştir. Numune AISI 

304 parça üzerinde kesme deneyleri yapılmış. 0.24 mm/dev ilerleme kullanılarak 120 

m/dak, 150 m/dak, 180 m/dak ve 210 m/dak kesme hızlarında talaş kaldırılmıştır. 

Numune parçaların yüzey sertliği ve talaş oluşumu arasındaki korelasyon belirlenmiştir. 

Belli bir değere kadar kesme hızının artması, takım aşınmasının azalmasına sebep 

olmuştur. Fakat belli bir noktadan sonra takım aşınmasın arttığı gözlemlenmiştir. Talaş 

kalınlığının ve talaş kıvrım yarıçaplarının homojenliği ile talaş renginin malzeme 

rengine çok yakın olması sonucu 180 m/dak kesme hızını en ideal kesme hızı olarak 

belirlenmiştir. Kesme hızının bu değere kadar artması Ra değerlerinin iyileşmesine 

sebep olmuştur. Yapılan her test denemesinde talaş kıvrım yarıçapı ve talaş kalınlığının 

kesme hızı ile ilgili olduğu görülmüştür. Düşük kesme hızı küçük talaş kıvrım 

yarıçapına ve büyük talaş kalınlığına sebep olmuştur. Kesme hızı arttıkça talaş kıvrım 

yarıçapı da artmıştır. Kalınlık ise yavaş yavaş azalmaya başlar. Kesme hızı düştükçe, 

yüksek kesme hızlarına göre talaş ile malzeme arasındaki temas fazla olacaktır. Bu talaş 

ile malzeme arasında sürtünmeye ve ortam ısısının artmasına neden olacaktır.

V.N. Gaitonde, S.R. Karnik, J. Paulo Davim (2008), pirinç malzemenin 

tornalama operasyonu esnasında işlenebilirliğini arttırmak için kesme şartları ve 

minimum miktarda yağlayıcının(kesme sıvısının) seçimi üzerine bir çalışma yapmıştır. 

Minimum miktarda yağlayıcı(kesme sıvısı) kullanımı maliyetler açısından kuru işleme 

ve aşırı yağ kullanımı ile işlemeden daha iyi ve ekoloji ile insan sağlığı açısından en 

ideal ve uygun durumdur. Bunun için iş parçası ve kesme şartları için en uygun kesme 

sıvısı seçilmelidir. Bu çalışmada kullanılan K10 karbür kesici takım için pirinç 

malzemenin tornalaması esnasında en iyi kesme hızı ve ilerleme miktarında tüketilmesi 

istenen minimum kesme sıvısı miktarının belirlenmesi üzerine bir çalışma yapılmıştır. 

Taguchi tekniği ve çoklu yanıt yüzey metodu kullanılarak spesifik kesme kuvveti ve 

yüzey pürüzlülüğünü minimize ederek bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Deneyler dikey 

dizilim ve Taguchi yöntemi kullanılarak farklı kesme hızı, minimum kesme sıvısı 

miktarı ve ilerleme oranı parametreleri baz alınarak planlanmıştır. Sonuçlar üzerinden 
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yapılan varyans analizi, ortalamaların analizi ve çoklu yanıt yüzey metodu proses 

parametreleri ışığında optimum parametre seviyeleri meydana getirmiştir. Sonuçta 

minimum kesme sıvısı tüketimi için minimize edilen yüzey pürüzlülüğü ve spesifik 

kesme kuvveti bağlamında 200 ml/h, kesme hızı için 200 m/dak ve ilerleme için 

0,05mm/dev değerleri elde edilmiştir. Varyans analizi ilerleme oranının, bu miktarların 

belirlenmesinde en hakim karakter olduğunu ortaya çıkarmıştır. Modelin güven aralığı 

incelemesi yapılmış ve modelin %95 güven aralığında olduğu hesaplanmıştır.

Çiftçi (2004), yaptığı bu çalışmada AISI 304 kalite östenitik paslanmaz çelik 

malzeme üzerinde tornalama yöntemiyle işlenebilirlik deneyleri yapmıştır. Kesici takım

olarak, çok katlı kaplanmış sementit karbür bir takım kullanılmıştır. Deneyler, soğutma 

sıvısı kullanılmadan dört farklı kesme hızında (120, 150, 180 ve 210 m/dak) ilerleme 

hızı ve talaş derinliği sabit tutularak yapılmıştır. Deneyler esnasında kesme kuvvetleri 

ve işlenmiş yüzeylerin ortalama yüzey pürüzlülük değerleri (Ra) ölçülmüştür. Aşınmış 

kesici takımlar tarama elektron mikroskobunda (SEM) incelenerek aşınma biçimleri ve 

mekanizmaları belirlenmeye çalışılmıştır. Artan kesme hızı ile belirli bir değere kadar 

yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvveti azalmış, ancak bu belirli değerden sonra artış 

görülmüştür. SEM incelemelerinden aşınmanın kesici takım üzerinde genellikle üç 

bölgede küçük kırılmalar şeklinde (chipping) olduğu görülmüştür. Bu bölgeler; kesici 

takımın işlenmemiş iş parçası yüzeyi ile temasta olduğu bölge, kesici takımın yeni 

oluşan iş parçası yüzeyi ile teması kestiği bölge ve burun bölgesidir. Gerçekleşen 

aşınmaların kesici takım üzerinde oluşan yığıntı talaş (BUE) ile ilişkili olduğu tahmin 

edilmiştir ve 180 m/dak ya kadar artan kesme hızıyla azalmıştır.

Balkrishna Rao, Chinmaya R. Dandekar ve Yung C. Shin (2011), Ti-6Al-4V 

alaşımının alın frezelenmesi üzerine deneysel ve nümerik bir çalışma yapmış, takım 

performansı ve yüzey doğrusallığını değerlendirmiştir. Bu çalışmada analizi tam olarak 

gerçekleştirebilmek için sonlu elemanlar yönteminden yararlanılmıştır. 3D FEM 

simülasyonlarında ilk kesme bölgesinde küçük dağılımlara sahip kesme kuvvetleri ve 

sıcaklıklar gözlenmiştir. Deneysel analizde kesme enerjisi, yüzey doğrusallığı ve takım 

performansının ölçüselliğine odaklanılarak bir ilişkiye ulaşılmıştır.  Takım-talaş temas 

yüzeyi sıcaklığı, temas basıncı ve talaş hızı temelli FEM sistemi oluşturulup, bir takım 

aşınma modeli meydana getirilmiş ve parametrize edilmiştir. Takım aşınmasının 

modellenmesi için kesme şartları değerleri tanımlanmış ve bu değerlerin yüzeysel 

doğrusallık ve takım aşınmasına etkileri incelenmiştir. 3D FEM simülasyonu ile takım 

aşınmasının modellenmesiyle ilgili iyi ölçümler elde edilmiştir. Bu FEM simülasyonu 
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ile iyi yüzey doğrusallığının hangi şartlarda elde edildiği, en uygun kalıntı gerilmelerin 

hangi kesme şartlarında oluştuğu ile ilgili bilgiler elde edilmiştir.  En verimli şekilde en 

yüksek kesme hızının tanımlanan kesme şartlarındaki değeri elde edilmiştir. Bütün 

testlerde karbür kesici takım malzemesinde kesme kenarında yüksek sıcaklık ve çok 

küçük talaş takım temas alanı kaynaklı yüksek basınç nedeniyle meydana gelen hasarlar 

gözlemlenmiştir. Takımlardaki hasarlara gereğinden uzun talaş oluşması ve çentik 

aşınmasının neden olduğu tespit edilmiştir. FEM analizinde serbest yüzey aşınması ile 

ilgili de deneysel ölçüm sonuçlarından daha iyi derecede analiz imkanı veren ve 

sistemin daha net anlaşılmasını sağlayan ölçüm sonuçlarına ulaşılmıştır. Kalıcı 

gerilemeler ile ilgili olarak, karbür takımla işlemede yüksek kesme hızlarında, 

ilerlemedeki artışın işlenen malzeme yüzeyinde kalıcı gerilme oluşumunu azalttığı tespit 

edilmiş fakat hızın kalıcı gerilmeler üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahip olduğu 

kabul edilmiştir. Yüzeyler karbür takım ile işlendiğinde 0,4 μm den daha düşük 

değerlerde yüzey pürüzlüğü değeri ve düzgün bir yüzey elde edilmiştir. İşlenen yüzeyde 

kalıcı gerilmeler azalırken aşınmış karbür takımda serbest yüzey aşınmasında artış 

gözlenmiştir.

Bülent Kaya, Cüneyt Oysu,  Hüseyin M. Ertunç (2011), yapmış oldukları 

çalışmada Inconel 718 malzemenin CNC ile frezelenmesinde Yapay Sinir Ağları (YSA) 

kullanarak kuvvet-tork esaslı doğrusal takım aşınması için tahmini bir sistem 

geliştirmiştir. Bu çalışmada ana faktör olarak Inconel 718 süper alaşımının 

frezelenmesinde eşzamanlı bir takım durum izleme sistemi oluşturulmuştur. Takım 

serbest yüzey aşınmasında YSA metodunun etkin ve etkili bir sistem olduğu

belirtilmiştir. Sistemin uygulanabilirliği için 9 ana ölçü  parametresi ışığında 170 farklı 

deney gerçekleştirilmiştir.YSA temelli bir model oluşturmada gerçek-zamanlı olarak 

eksenel kuvvetlerden, tork değerinden, kesme şartlarından ve zamandan tezgahtan 

alınan sinyaller aracılığı ile faydalanıldığı belirtilmiştir. Takım serbest yüzey 

aşınmasının tespitinde elde edilen  bulgular sonucunda  yapay sinir ağları metodunun 

yüksek istatistiksel performans ile yüksek korelasyon ve gerçek  değerler ile tahmini 

değerler arasında düşük sapma miktarı olduğunu ve çok iyi bir metot olduğunu ispat 

etmiştir.  Deney sonuçları tork parametresinin sistemin ve modelin oluşturulmasında 

önemli olduğunu ve özellikle serbest yüzey aşınmasının meydana gelmesinde teğet

kesme kuvvetlerinden daha  etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Geliştirilen efektif takım 

durum gözlem stratejisi de bu durumu açık bir şekilde desteklemiştir.

Jukka Parro, Hannu Hanninen ve Veijo Kauppinen (2006), hazırlamış oldukları 
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ve “X5 CrMnN 18 18 Östenitik Paslanmaz Çeliklerin Takım Aşınması ve 

İşlenebilirliği” adını verdikleri çalışmada; yüksek azot miktarına sahip olan paslanmaz 

çeliklerin çok yüksek mukavemetli olduğu görülmüştür. Normal bir X5 CrMnN 18 18 

paslanmaz çeliğin kopma gerilmesi 660 MPa iken, azot takviyeli paslanmaz çeliğin 

kopma gerilmesi yaklaşık 3000 MPa’a kadar çıkmaktadır. Azotun, mevcut yapı 

içerisindeki dislokasyon hareketine karşı bir engel oluşturduğu tespit edilmiştir. Tane 

boyutunun büyüklüğü, paslanmaz çeliğe yüksek mukavemet kazandırmıştır. İçeriğinde

farklı miktarda azot bulunan iki adet X5 CrMnN 18 18 malzeme üzerinde deney 

yapılmıştır. Malzemenin birinde %0.91 oranında azot bulunmaktadır. Diğerinde ise 

%0.57 oranında azot bulunmaktadır. Ortak kesme parametreleri (f=0.24 mm/dev, v=60 

m/dak ve talaş derinliği a=1.6 mm) uygulanmış ve takım ömrü ile birlikte, yüzey 

pürüzlülükleri değerleri tespit edilmiş. %0.91 içerikli paslanmaz çelikte takım ömrü 30 

dak. ölçülürken, %0.57 içerikli paslanmaz çelikte takım ömrü 10 dak. olarak 

ölçülmüştür. Kesme hızı arttırıldıkça her iki malzemede de takım ömrü azalmıştır.

Kambiz Haji Hajikolaei, Hamed Moradi, Gholamreza Vossoughi ve Mohammad 

R. Movahhedy (2010), tornalama operasyonunda tekrarlanan titreşimleri azaltmak için 

mil hızının dağılımı ve uyarlanabilir kuvvet dağılımı üzerine çalışma gerçekleştirmiştir. 

Uyarlanabilir kuvvet kontrolü ve mil hızı değişiminin kontrolü için iki kontrol stratejisi 

kullanılmıştır. Ortogonal tornalama prosesinde, iş parçası yüzeyi ile takım serbest 

yüzeyi arasındaki serbest yüzey aşınmasının modellenmesinde tek serbestlik dereceli 

dinamik sistem kullanılmıştır. Mil hızının dağılımının modellenmesi ortalama bir hızda 

üç sinüzoidal sinyal ile yapılandırılmıştır. Hız değişimlerinin optimum genlikleri bir 

genel algoritma kullanılarak tornalama prosesine giriş enerjisi tabanlı bir algoritma ile 

minimize edilmiştir. İkinci kontrol stratejisi olarak, kararlı sistem koşullarında küçük 

dalgalanmalara karşı tepki gösterecek şekilde bir adaptif denetleyici tasarlanmıştır. Bu 

aşamada sağlanan dış kuvvetler giriş değişkenleri olarak kabul edilmiştir. Her bir 

kontrol stratejisi için sonuçlar elde edilmiştir. Her iki kontrol stratejisini içeren 

yaklaşımda eş zamanlı olarak herhangi bir titreşim ve dalgalanma meydana gelmeden 

en kısa zamanda durumun bastırılmasını sağladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, her iki 

sistemde mevcut prosesteki belirsizlikleri ortadan kaldırmış sistemin performansını 

sağlıklı kılmıştır. Takımda aşınmalar arttıkça sistemin sinyal verimliliğinin artmış ve bu 

durum sistem verimliliği açısından sistemin kararlılığını da geliştirmiştir.

A.M.A. Al-Ahmari (2007), yapmış olduğu çalışmada, seçmiş olduğu AISI 302 

malzemesinin tornalama operasyonları için tahmini işlenebilirlik modellerini 
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oluşturmaya çalışmıştır. Takım ömrü, yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri için 

modeller oluşturmuş ve bunları tornalama operasyonları için geliştirmiştir. Bu 

modellerini oluştururken kesme hızı, ilerleme oranı, kesme derinliği ve takım ucu 

yarıçapını referans parametreleri olarak almıştır. Bu çalışmayı gerçekleştirirken de 

Cevap Yüzey Yöntemi(CYY) ve YSA olmak üzere iki tip veri madenciliği tekniği 

kullanmıştır. 28 deneysel çalışma sonucunda elde ettiği veriler ile yapmış olduğu 

karşılaştırmalar ve değerlendirmelerle ilgili malzeme için en uygun takım ömrü, kesme 

kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü modellerinin hangi tip teknik ile en ideale yaklaştığını 

belirlemiştir. Sonuçta YSA metodolojisinin CYY metodolojisinden daha ideale yakın 

sonuçlar verdiğini tespit etmiştir.

M. Anthony Xavior ve M. Adithan (2009), yapmış oldukları çalışmada, AISI 

304 östenitik paslanmaz çeliğin, sementit karbid takım ile tornalanması esnasında 

kesme sıvılarının takım aşınması ve yüzey pürüzlülüğüne etkisini incelemiştir. Kesme 

sıvılarının serbest yüzey aşınması, yüzey pürüzlülüğü, kesme kuvvetlerinin gelişimi ve 

sıcaklığın gelişimi üzerine etkilerini araştırmışlardır. Tornalama prosesinde 

hindistancevizi yağının takım aşınmasına ve yüzey pürüzlüğüne azaltıcı yönde etkisi 

incelenmiştir. Ayrıca hindistancevizi yağının bu işlemedeki performansı bir emülsiyon 

yağı ve bir saf kesme yağı ile karşılaştırılmıştır. Sonuçta hindistancevizi yağının diğer 

iki kesme sıvısından daha etkili sonuçlar verdiğini tespit etmiştir. Hindistancevizi 

yağının yüzey kalitesini iyi derecede arttırdığı ve takım aşınmasını azalttığı 

belirlenmiştir. Diğer bitkisel içerikli kesme sıvılarının da metal kesme endüstrisinde 

denemesinin yararlı sonuçlar sağlayabileceği önerilmiştir.
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3. TALAŞ OLUŞUMU VE TALAŞ KALDIRMA MEKANİĞİ

İmalatın amacı hammadde halinde bulunan malzemeyi herhangi bir şekle 

dönüştürmektir. İmalatın hedefi olan ürün, üretim araçları ile gerçekleştirilir. Mekanik 

olarak imalat yöntemleri talaşlı ve talaşsız olmak üzere iki gruba ayrılır.

Talaşlı imalat; önceden dizaynı ve konstrüksiyonu yapılan, imalat süreci 

belirlenen makine elemanının, imalat sürecine uygun talaşlı imalat tezgahlarında, 

belirlenmiş kesici takımlar marifetiyle kesme operasyonuna tabi tutularak 

şekillendirilmesini kapsayan imalat yöntemidir. Talaşlı imalat, kesici takım ve/veya iş 

parçasının birbirlerine göre izafi hareketi ile iş parçası üzerinde, gerilim oluşturarak 

gerçekleştirilir. Tornalama, frezeleme, planyalama, vargelleme, taşlama, honlama

işlemleri bu grupta incelenir (Groover ve Mikell, 2007).

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 gözlendiği karmaşık bir fiziksel olgudur

(Çakır, 2000).

Talaşlı imalat bir talaş oluşturma işlemidir. İşlemin amacı metali belirli bir şekil 

ve boyuta getirmekse de bu işlemin uygun talaş oluşumunu sağlayacak şekilde 

yapılması zorunludur. Talaşlı imalat: malzeme, kimya, statik, ısı gibi birçok farklı bilim 

dalını içeren dinamik bir teknolojidir.

Talaş kaldırma işleminde kesici takım iş parçası üzerine belirli bir kuvvetle 

bastırıldığında ve kuvvet yönünde bastırıldığında malzemede elastik ve plastik şekil 

değiştirmelerden sonra akmalar başlar. Gerilmeler malzemenin kopma sınırını geçtiği 

anda talaş olarak adlandırılan belirli bir yüzey tabakası iş parçasından ayrılır (Çakır, 

2000).

Bir parça üzerinden talaş kaldırılabilmesi için takımın iş parçasına nüfuz etmesi, 

takım veya iş parçasına uygulanan kesme kuvvetinin yeterli olması gereklidir. Ayrılan

malzeme tabakası talaş olarak adlandırılır. Bir parçanın üzerinden belirli bir malzeme 

tabakası kaldırılması için, takıma uygulanan kuvvetlerin yeterli olması ve kesici takım 

malzemesinin iş parçasından daha sert olması gerekir (Yeyen, 2006).

Talaş kaldırma olayının fiziksel açıdan incelenmesi talaş kaldırma teorisinin 

temelini oluşturmaktadır. Aşınma, takım ömrü, sıcaklık, kuvvet, enerji, sürtünme vb. 

gibi diğer incelemeler talaş kaldırma teorisine dayanmaktadır. Çok zor ve karmaşık bu 

olayı açıklamak için pek çok teori ortaya atılmıştır. Bu teorilerin başlıcaları şunlardır;
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· Zorev yaklaşımı

· Ernst ve Merchant yaklaşımı

· Timme yaklaşımı

· Okushima ve Hitami yaklaşımı

· Lee ve Shaffer yaklaşımı

· Shaw, Cook ve Finne yaklaşımı

· Hill yaklaşımı

· Astakhov yaklaşımı

Talaş kaldırma alanında ilk büyük gelişme Merchant’ın çalışmaları sayesinde 

olmuştur. Merchant dik kesme adını taşıyan bir model oluşturmuştur. Talaş kaldırma 

işleminin fiziksel ve teorik analizi genelde bu model esas alınarak yapılır. Burada kama 

şeklinde ve kesme ağzı kesme hız vektörüne dik olan takım, talaş yüzeyi ve serbest 

yüzey ile sınırlıdır. Talaş yüzeyi talaşın temas ettiği yüzeydir. Serbest yüzey ise 

parçanın işlenmiş yüzeyine dönük yüzeydir. Bu iki yüzeyin kesişmesi takım ucunu 

meydana getirir. Parçanın işlenmiş yüzeyi ve ona dik bir doğru koordinat sistemi 

seçilirse takımın kesme özelliklerini belirleyen açılar; talaş açısı (γ), kama açısı (β) ve 

boşluk açısı (α) olur. Talaş açısı dikey doğru ile takımın talaş yüzeyi, boşluk açı ise 

takımın serbest yüzeyi ile parçanın işlenmiş yüzeyi arasında kalan açıdır. Kama açısı 

takımın kendi açısıdır.

Şekil 3.1. Ortogonal Kesme
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Bu açılar arasında α + γ + β = 90 bağıntısı vardır. Takım ucu hafifçe yuvarlatılır; 

yuvarlatma yarıçap (r) değerindedir ve takım geometrisini tamamlayan bir faktördür. 

Talaş kaldırma teorisinde dik modelin yanı sıra; takımın kesme kenarı kesme hız 

vektörüne eğik olan eğik modelde kullanılmaktadır.

Şekil 3.2. Eğik Kesme

Talaş, takımla parçadan kaldırılan malzeme tabakasıdır. Teorik hesaplamalarda 

şekil değiştirmemiş talaş kalınlığı ve genişliği esas alınır. Parçadan ayrılan talaş ile 

teorik talaş boyutları birbirinden farklıdır. Parçadan ayrılan talaş daha kalın ve daha 

kısadır. Talaş parçadan kayma düzleminde ayrılır. Kayma düzleminin yönü φ kayma 

açısı tarafından belirlenir. Talaşta meydana gelen şekil değiştirmeleri ve bunlara bağlı 

talaş boyutları kayma açısından önemli şekilde etkilenir. Kayma açısının azalması talaş 

kalınlığının artmasına, kayma açısının artması ise talaş kalınlığının azalmasına neden 

olmaktadır. Kayma açısının optimum değerini bulmak için Merchant minimum enerji 

ilkesini ortaya atmıştır. Bu ilkeye göre malzeme, talaş kaldırmak için gereken enerjiyi 

en küçük değerine indiren bir kayma açısı seçmektedir. Talaş kaldırma ile ilgili tüm 

teorilerde genelde φ = F (γ, σ) şeklinde ifade edilen kesme açısının sürtünme açısı ve 

talaş açısına bağlı olduğunu göstermektedir. 

Talaş kaldırma işleminde, kesici takımın kesici kenarının hemen önünde, iş 

parçası üzerinde kesme deformasyonunun temel mekanizması, oldukça karmaşıktır. 

Kesme esnasında kesici takım ile iş parçası arasındaki bağıl hareket ve takımın iş 

parçasına bastırılması sonucu kesme deformasyonu (birincil deformasyon) oluşur. Buna 

bağlı olarak talaş oluşur. Talaş kesici takımın talaş yüzeyi üzerinden geçerken talaşın 
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takım üzerinde kayması sonucunda ise bu bölgede de ek bir deformasyon (ikincil 

deformasyon) oluşur.

Şekil 3.3. Ortogonal Kesmede Oluşan Deformasyon Bölgeleri

Bu iki deformasyon oluşumu birbirileri ile ilişkilidir. Malzeme, talaş yüzeyi 

üzerinden geçerken bu yüzeye sürtünmesi neticesinde ısınır ve plastik deformasyona 

uğrar. Bu nedenle ikinci deformasyon, kayma düzlemi üzerindeki durumdan etkilenir. 

Aynı zamanda kayma yönü direkt olarak talaş yüzeyi deformasyonundan ve 

sürtünmeden de etkilenir. Kayma yönü, birinci deformasyon sırasında meydana gelen 

talaşın ısınması ve uzamasından da etkilenir. Bunun sonucunda talaş kaldırma teorisine 

göre kayma gerilmesi ve kayma yönünün eş zamanlı olarak hesaplanabileceği meydana 

çıkar.
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4. TALAŞ KALDIRMA OLAYINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

4.1. Malzeme

Sünek malzemeler işlenirken, takımın kesme ağzının önünde, bir plastik sekil 

değiştirme bölgesi meydana gelir. Bu bölgede malzeme talaş şeklinde sürekli olarak iş 

parçasından ayrılmaktadır. Fakat bazen akışında bir kopma oluşmamaktadır. Sünek 

malzemelerde sürekli talaş tipinin elde edilmesi, kesme şartlarının ve işlenen yüzey 

kalitesinin iyi olduğuna işarettir.

Gevrek malzemeler işlenirken takımın kesme ağzının önünde aşırı plastik şekil 

değiştirme bölgesi oluşur. Bu nedenle, malzeme talaş şeklinde hem iş parçasından 

ayrılır hem de talaş akışından kolayca kopar (Yeyen, 2006).

4.2. Talaş Geometrisi

Takım; parça üzerinden kesme yönü denilen belirli bir doğrultuda talaş kaldırır. 

Talaşın iş parçası üzerinden ayrıldığı yüzey, kesme yüzeyi olarak ifade edilir. Kesme 

yüzeyi kesme yönü ile kesme açısı adını taşıyan bir açı oluşturur. Parçadan ayrılacak 

olan talaşın boyutları; genişliği (b) ve kalınlığı (h) ile ifade edilir.

Şekil 4.1. Talaş Kaldırmada Açılar

Gerçek talaş kaldırma işleminde talaşın b ve h boyutları değişik bir şekilde ifade edilir.



13

Şekil 4.2. Takım – İş Parçası Parametreleri

Burada “s” ilerleme ve “a” kaldırılan tabaka kalınlığı (paso kalınlığı ) olarak 

ifade edilir. İlerleme (s) esas ilerleme hızına (u) bağlıdır. İlerleme hızı, bir yüzeyi

işlemesi için o yüzey boyunca yaptığı hareketin hızıdır ve mm/dak olarak ifade edilir. 

İlerleme miktarı takımın, parçanın bir diğerine karşılık kat ettiği mesafedir ve mm/dev

olarak ifade edilir (Yeyen, 2006).

4.3. Takım Geometrisi

Takım geometrisini α, β, γ gibi ana açıları ve takım ucunun “r” yuvarlatma

yarıçapı gibi faktörler tayin eder. Esas itibariyle talaş açısı (γ), talaşın parçadan 

uzaklaşmasına; kama açısı (β), takımın parçaya nüfuz etmesine; serbest açı ise (α), 

takımın işlenen yüzeye sürtünmemesini sağlar. Takım ile işlenen yüzey arasında 

sürtünmeyi önlemek için ortalama 6°’lik bir açı gereklidir. Genellikle α açısı, takım ve 

parça malzemesine bağlı olarak genelde 3° ile 7° arasında seçilir.

Talaş açısı (γ) küçük ve kama açısı (β) büyük ise; takımın ucu kötü olduğundan 

malzemeyi işlemesi zorlaşır. Isı oluşumu artar, kesme kuvvetleri büyür ve takımın ucu 

kısa zamanda körelir. Fakat takım kuvvetlere karşı daha dayanıklı olur. İş parçasıyla 

takım yan boşluk yüzeyi arasında talaşın sıkışma riski ortaya çıkar.

Talaş açısı (γ) büyük ve kama açısı (β) küçük ise; takım ucu ince olduğundan 

malzemeyi işlemesi daha kolaylaşır. Daha düşük kesme kuvvetleriyle işleme yapar, 
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talaş kolaylıkla akar ve takım daha büyük kesme hızlarında kullanılabilir. Ancak uç ince 

olduğu için takımın kuvvetlere karşı mukavemeti azalır ve kırılma olasılığı yükselir.

4.4. Kesme Hızı

İş parçasından talaş kaldırma sırasında takım, kesme yönünde kesme hızı (n ) 

denilen bir hızla ilerler ve talaş parçadan, ayrılma hızı ( An ) olarak adlandırılan bir hızla 

uzaklaşır.

Ayrılma hızı ( An ) ve kesme hızı (n ) kesme yüzeyi boyunca makaslama hızı (

Mn ) olarak adlandırılan hız meydana getirirler. İş parçası üzerinden kaldırılan talaşın 

kıvrılmasından dolayı ayrılma hızı An , n kesme hızından daha küçük olur.

Talaşın ayrılma hızı, ( Sl ) kıvrılma faktörüne bağlıdır. Genellikle kıvrılma 

faktörü 0,3 ile 0,5 arasında değişir. Kıvrılma faktörü 0,5 için kesme hızı 0,5 olarak elde

edilmesi, talaşın kesme hızının yarısı kadar bir hızla takımın üzerinden ayrılmasını ifade 

etmektedir.

S=  * λAn n   (4.1)

Talaş kaldırma işleminde önemli rol oynayan kesme hızı m/min olarak ifade 

edilir. Kesme zamanını ve dolayısıyla işlemin maliyetini belirleyen ön önemli 

faktörlerden biridir.

4.5. Kesme Kuvveti

Talaş kaldırma olayını gerçekleştirmek için takıma, talaş kaldırma kuvveti ( zF ) 

olarak adlandırılan bir kuvvet uygulanır.

Talaş kaldırma işlemi esnasında kesme yüzeyinde oluşan kuvvetler, kesme

kuvveti, takım ile talaş ve takım ile parça arasındaki sürtünme kuvvetlerinden oluşur. 

Düzlem boyunca yayılmış durum olan bu kuvvetler kesme düzleminin ortasında veya 

Merchand’ın varsayımına göre takımın ucuna uygulanan tek bir kuvvet ile gösterilebilir. 

Takım ucuna uygulanan kuvvet talaş kaldırma kuvveti zF ; kesme yönünde kesme 

kuvveti ( sF ), bu yöne dik yönde radyal kuvvet ( rF ) ve kesme düzlemde makaslama ( fF )
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kuvvetlerinden oluşur. Buradaki “p” açısı sürtünme açısıdır, μ ise sürtünme katsayısı 

olarak ifade edilmiştir

f nμ=F /F =tan p                                                                                                    (4.2)

p = arctan μ                                                                                                        (4.3)

Açıklamış olduğumuz kuvvetlerden en önemlisi kesme kuvveti ( sF ) ve radyal

kuvvet ( rF ) dir. Kesme düzleminde, kesme direnç kuvvetinin yanı sıra takımın parçadan 

ayırmaya çalışan bir radyal direnç meydana gelmektedir. Bu sebeple takımı parça 

üzerinde tutmak için takıma radyal bir kuvvet uygulanmalıdır. Buda takımın takım 

tutturma tertibatına bağlaması ile gerçekleştirilebilir.

İş parçası malzeme mukavemetinin büyümesi, kesme kuvvetinin büyümesine 

neden olur. İş parçasından kopan talaşın kalınlığının, takım eğim açısının ve takım talaş 

açısının artması, kesme kuvvetinin azalmasına işaret eder. Kesme hızı arttıkça kesme 

kuvveti de artar.

4.6. Kesme Gücü

Kesme hızı (n ) ve kesme kuvveti ( sF ), tezgah motorunun verdiği enerji ile

sağlanır. Bu enerji tezgahın ana miline kadar ulaşır. Bu faktörlere bağlı olarak talaş 

kaldırmak için gereken kesme gücü;

s sP =F  * n                                                                                                           (4.4)

eşitliği ile tespit edilir. Kinematik sistemin verimi η ile ifade edilirse, tezgah motorunun 

gücü;

m sP =P  / η                                                                                                            (4.5)

eşitliği ile elde edilebilir.
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4.7. Isı Oluşumu

İş parçasından talaş kaldırma sırasında oluşan ısı, kaldırılacak tabakanın iş

parçasından ayrılması için gereken enerjiden, takım ile talaş arasındaki sürtünmeden ve 

takım ile işlenmiş yüzey arasındaki sürtünmeden meydana gelmektedir. Ortaya çıkan 

ısının bir bölümü, kaldırılan talaş ile birlikte dışarıya atılır. Geriye kalan bölümü ise 

parçaya ve takıma geçer. Isının büyük miktarının talaş ile birlikte çevreye atıldığı 

yapılan deneylerce görülmüştür. Mevcut sertliklerini, su verme yolu ile elde eden takım 

çelikleri ve hız çelikleri, belirli bir sıcaklıkta sertliklerini kaybeder ve görevini yapamaz 

hale gelir. Oluşan sıcaklık, takımın aşınmaya karsı mukavemetinin azalmasına yol açar. 

Aynı zamanda çabuk körlenmesine ve dolayısıyla takım ömrünün azalmasına neden 

olur.

Şekil 4.3. Isı Oluşumu

4.8. Aşınma ve Takım Ömrü

İş parçasından talaş kaldırma sırasında oluşan sürtünmeler ve sıcaklık takımın 

aşınmasına neden olur. Meydana gelen sürtünme takımın aşınmasında en önemli sebebi

teşkil eder. Oluşan sıcaklık ise takımın aşınmaya karşı mukavemetini azalttığı için 

aşınmayı hızlandıran bir etken olarak görülür. Sürtünme, talaş ile takımın talaş yüzeyi 
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ve işlenen yüzeyi ile takımın serbest yüzeyi arasında meydana geldiğinden, aşınma 

sadece talaş yüzeyinde, sadece serbest yüzeyinde veya her iki yüzeyde de meydana 

gelir.

Meydana gelen takım aşınması; takım ve parça malzemesi, takım ve talaş

geometrisi, kesme hızı ve kesme sıvısı gibi bir çok faktöre bağlıdır. Takım ömrü,

aşınma olayına bağlı bir durum olduğu için iş parçası, kesici takım malzemesi, takım 

geometrisi, talaş geometrisi, kesme hızı ve kesme sıvısı gibi faktörler takım ömrünü 

etkilerler. Bunların en önemlisi kesme hızıdır. Taylor tarafından yapılan araştırma 

sonuçlarında, takım ömrü (T) ile kesme hızı (n ) arasında Taylor bağıntısı olarak 

bilinen,  

n
t=C  / Tn                                                                                                         (4.6)

eşitliği elde edilmiştir. Burada “n ” m/dak. olarak kesme hızı, “T” dak. olarak ömür, “n” 

parça ve takım malzemesine bağlı bir sabite, “ tC ” ise Taylor sabitesidir (Yeyen, 2006).
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5. KESİCİ TAKIM MALZEMELERİ

Talaş kaldırma esnasında oluşan kuvvetler, basınç, sürtünme, ısı oluşumu ve 

aşınma gibi olaylar ile birlikte ekonomiklikte dikkate alınırsa bir kesici takım, yüksek 

sıcaklıklarda aşınmaya karşı dayanıklı ve iyi bir kimyasal kararlılığa, ısı birikiminin 

önlenmesi için yüksek ısı iletim yeteneğine, ucuz olması yanında darbe etkisine karşı 

yeterli derecede tok olma özelliğine sahip olmalıdır. Ancak bütün bu özelliklere sahip 

bir kesici yoktur. Çünkü bu özellikler birbirleriyle ters düşebilmektedir.

Teknolojinin gelişmesi, değişik kesici takımları geliştirmeyi gerekli kılmıştır. 

Neticede, daha yüksek tokluk özelliğine sahip olması, daha iyi aşınma direncine sahip 

olması ve daha yüksek ısıya dayanması için karbürlü takım malzemeleri geliştirilmiştir

(Şahin, 2003).

Takım malzemeleri, iç yapıları, ömürleri, imalat şekilleri, ve mekanik 

özelliklerine göre;

· Sinterlenmiş karbürler (C)

· Kaplamalı sinterlenmiş karbürler (GC)

· Sermetler (CT)

· Takım çelikleri (SS, HSS)

· Kübik bor nitrürler (CBN)

· Çok kristalli elmaslar (PCD)

· Koronite (N)

· Seramikler (CC)

· Çok Kristalli Kübik Bor Nitrür (PCBN)

· Siyalonlar

olarak gruplandırılabilirler.

Kesici takımlar bir takım tezgahına tespit edilerek iş malzemesine şekil veren 

aletler olduklarından bu şekil verme işlemi, genellikle, malzemeden talaş kaldırılarak

gerçekleştirilir. Talaş kaldırma işlemlerinde ya tornalama işleminde olduğu gibi tek

noktalı takımlarla sürekli kesme işlemi yada frezeleme işleminde olduğu gibi çok uçlu 

takımlarla kesme işlemi yapılır. Sürekli kesme işleminde kesici uçta yüksek sıcaklıklar 

oluşurken süreksiz kesme işleminde ise kesici uçlar darbeli yüklere maruz kaldığından 
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daha büyük kuvvet ve sıcaklık değişimleri meydana gelir. İşlenen malzemelerin iç 

yapısına ve istenilen yüzey kalitesine göre uygun kesme hızlarında çalışması gereklidir

(Habalı, 2003).

Talaş kaldırma işlemlerinde belirli bir malzeme için uygun takım seçimi 

bunların mekanik özellikleriyle belirlenir. Uygun takım malzemesinin seçiminde 

takımın kesme işlemi ve fonksiyonu üzerine nasıl etki edeceğinin belirlenmesi için bu

malzemelerin fiziksel mekaniksel özelliklerinin anlaşılması gerekmektedir. Fiziksel ve 

mekaniksel özellikler, malzeme karakteristikleri olup belli kesme şartları altında kesici 

malzemenin nasıl performans göstereceğini belirler.

Talaşlı imalat için uygun kesici takım malzemesi seçiminin yanı sıra, iş parçası

malzemesinin yapısı, sertliği, mukavemeti, malzeme mikro yapısı ve yapısında bulunan 

sert parçacıklarının oranı da çok önem arz etmektedir. Takım malzemesinin doğru 

seçimi ekonomik bir talaş kaldırma işlemi için son derece önemlidir. Takım tezgahının, 

kırılmış veya aşınmış takımlar nedeniyle durması, verimliliği sınırlayan en belli başlı 

nedenlerdendir. Bir takım malzemesi tek başına talaşlı imalat alanındaki tüm talepleri 

karşılayamaz. Ancak bazı kalitelerin geniş uygulama alanları vardır ki, bir çok işlemi 

gerçekleştirebilir (Yalçın, 2002).

Takımın aşınma davranışlarını belirleyen malzeme parametreleri bazı yüzey

kaplama yöntemleriyle mümkün kılınmaktadır. Kesici takım malzemelerinin mekanik, 

sıcaklığa dayanım, aşınmaya dayanımı vs. özelliklerinin bilinmesi optimum kesici takım 

seçiminin çok daha iyi bir şekilde yapılmasını sağlar.

5.1. Kesici Takım Tipleri

5.1.1. Sinterlenmiş Karbürler (C)

Sinterlenmiş karbürler, sert karbür parçacıklarının ve parçacıkların arasında 

bulunan bir bağlayıcının, sinterleme yoluyla bir araya getirilmesi sonucu elde edilirler.

Sinterlenmiş karbür, malzemesi hız çelikleriyle beraber, en fazla kullanılan kesici takım 

malzemesidir (Çakır, 2000).

Sinterlenmiş karbür bir bağlayıcı içerisindeki farklı karbürlerden oluşmuş, toz 

metalurjisi ürünüdür. Karbür olarak çok sert olan tungusten karbür (WC), titanyum 

karbür (TiC), tantal karbür (TaC), niobyum karbür (NbC), bağlayıcı olarak ise

genellikle kobalt (Co) kullanılır. Sert parçacıkların büyüklüğü 1-10 mikron arasında 
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değişir. Bu parçacıklar toplam hacmin % 60 - %95’ ini kapsarlar. Sinterlenmiş karbürler 

hem pahalı, hem de kırılgan olduklarından dolayı ancak kesici ağızları madeni 

karbürden yapılırlar, gövde kısımları ise çeliktir (Yalçın, 2002).

5.1.2. Kaplamalı Sinterlenmiş Karbürler (GC)

Kaplamalı karbürlerin (GC) bulunmasıyla tokluğun artmasıyla aşınma direncinin 

düşmesi gerektiği düşüncesi ortadan kalkmış ve değişik kalitelerde ideal takım 

malzemelerine yakın malzemeler elde edilmiştir. İlk ortaya çıkmalarından itibaren 

kaplamalı karbür malzemelerde elde edilen iyileştirmeler sonucu bu malzemeler en 

fazla kullanılan takım malzemeleri haline gelmişlerdir. Bugün tornalama işlemlerinin % 

75’i, frezeleme işlemlerinin % 40’dan fazlası kaplamalı karbür takımlar ile 

yapılmaktadır (Kayacan, 1997).

En belli başlı kaplama malzemeleri titanyum karbür (TiC), titanyum nitrür 

(TiN), alüminyum oksit (Al2O3) ve titanyum karbonitrür (TiCN) ‘dür. Titanyum karbür 

ve alüminyum oksit yüksek aşınma direnci sağlayan, kimyasal olarak başka

malzemelerle reaksiyona girmeyen, takım ile talaş arasında kimyasal ve ısıl bir kalkan 

oluşturan, çok sert malzemelerdir. TiN o derece sert malzeme olmamasına karsın kesici 

ucun yüzeylerinde daha düşük sürtünme katsayısı ve daha iyi krater aşınma direnci 

sağlar. TiN’in altın sarısı bir rengi vardır. Titanyum karbür gri, alüminyum oksit ise 

şeffaftır (Kandemir, 1998).

Kesici uçlarda tabaka kalınlığındaki artışın negatif bir etkisinin olduğunun

gözlenmesinden dolayı çok nadiren toplam 12 mikrondan daha kalın bir tabaka ile

kaplanırlar. Aşınma direnci tabaka kalınlığı arttıkça artar. Ancak bu durumda kırılganlık 

ortaya çıkar ve kaplama tabakasının soyulması bir problem teşkil etmeye baslar. Daha 

ince bir kaplama ise daha yüksek bir tokluk sağlar (Malyer, 2001).

5.1.3. Sermetler (CT)

Sermet, sert partikül olarak tungsten karbür yerine titanyum karbür (TiC), 

titanyum karbonitrür (TiCN) ve/veya titanyum nitrür (TiN) gibi titanyum esaslı 

karbürlerin kullanıldığı sinterlenmiş karbürlerin genel adıdır. Sermet ismi seramik ve 

metal den gelmektedir. Bunun nedeni metal bağlayıcı içerisindeki seramik 

parçacıklardır. Bir toz metalurjisi ürünü olan sermetlerin sinterlenmiş karbür ve tüm sert 
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metallerin sermet olduğu tartışılabilir ancak pratikte sermet tungsten değil titanyum 

karbüre dayalı sinterlenmiş karbürleri içeren bir malzeme grubudur (Can, 2003).

Sermet kesici takımların en genel özellikleri; yüksek (ve belirli bir dereceye 

kadar düşük) kesme hızı yeteneği, uzun takım ömrü boyunca sağladığı yüksek 

hassasiyet, yüksek kaliteli bir yüzey oluşturmasıdır.

Sermetler, kesme hızı bakımından kaplamalı karbürlü takımlardan daha iyi 

performans göstermekte ve kesme hızında yaklaşık üst sınır olarak %100 artış 

sağlayarak 340 m/dak’ya kadar ulaşabilirken karbürlü takımlar ise yaklaşık 160 m/dak 

civarında kalmaktadır. Kaplamalı takımlarda ise bu değer yaklaşık 240 m/dak’a 

yaklaşmaktadır. Seramiklerle karşılaştırıldığında ise karbürlü takımlarda ilerleme 

miktarı aralığının 0.08 mm/dev ile 0.30 mm/dev iken bu değer seramiklerde daha dar 

aralıklarda olup 0.12 mm/dev ile 0.24 mm/dev arasında değiştirdiği görülebilir. Bu 

nedenle, bu takımlar, kaplamalı takımlar ve seramikler arasında dengeyi sağlamaktadır

(Şahin, 2003).

Sermet kesici takımların değişken sıcaklıklar sonucu ortaya çıkan ısıl çatlaklara 

karşı duyarlı kılan sınırlı ısıl iletkenlikleri vardır. Soğutma sıvısının kullanılmadığı 

işlemlerde başarıyla kullanılırlar. Soğutma sıvısı kullanılacaksa sıcaklık değişimlerinin 

ön için, soğutma sıvısının doğru ve yeterli miktarlarda kullanıldığı işlemlerde 

kullanılmalıdır (Çakır, 2000).

Sermet kesiciler, paslanmaz çelik ve sertleştirilmiş çeliğin süreksiz olarak kaba 

işlenmesinde, sinterlenmiş karbüre göre yeterli olmayan tokluk nedeniyle takımın 

vaktinden önce kırılmasına sebep olduğundan dolayı tercih edilmezler (Şahin, 2003).

5.1.4. Takım Çelikleri (HSS)

Endüstri devriminin başlangıcından beri talaş kaldırma işlemlerinde sadece 

karbonlu çelikler kullanılmaktaydı. Bu yaklaşık % 0.8-2 karbon içeren demir 

alaşımından oluşmakta ve çelik yapmayı kolaylaştırmak için manganez, silisyum, 

kükürt ve fosfor gibi diğer alaşım elementleri katılmaktaydı. Karbonlu takım çeliği 835

ºC ile 850 °C arasında kızıl sıcaklıkta sertleştirilir ve bunu oda sıcaklığına kadar suda 

çok hızlı soğutma takip etmektedir. Bu ani soğuma neticesinde sertleştirme esnasında 

malzemenin iç ve dış kısımlarında çatlama eğilimi meydana gelebilmektedir. Diğer 

alaşımlı çeliklere göre aşınmaya karşı dayanımları daha düşüktür.

Alaşımlı takım çeliklerinde; karbonlu takım çeliklerinin kesme özelliklerini 
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iyileştirmek amacıyla alaşım elementleri ilave edilerek mukavemet özellikleri ve kritik 

soğuma hızları değiştirilebilir. Alaşım elementleri olarak; az miktarda tungsten (W), 

krom (Cr), vanadyum (V), kobalt (Co), nikel (Ni), molibden (Mo) ve manganez (Mn) 

katılır.

Yüksek hız çeliği (HSS), %5-%20 arasında tungsten içeren bir çelik alaşımıdır.

Özellikle küçük çaplı matkaplar ve parmak freze çakıları için kullanılan yaygın kesici 

takım malzemesidir. Sert olmasına rağmen HSS takımlar 650 °C civarında sertliğini

kaybeder. Bu özellikteki kesicilerin, yüksek kesme sıcaklığındaki CNC’lerde uygulama

alanları sınırlı olur. Fakat kaplamalı HSS, kesme takım malzemelerindeki gelişmeler ile  

takıma bir sertlik kazandırılmıştır. İşlem performansı, sert kaplama teknikleri, 

geliştirilen sertleşme ve temperleme süreci ile artırılmıştır. Kimyasal süreç, sert metalik 

nitrürlü yüzey kaplama malzemesinin HSS yüzeyini kaplamasını sağlar. TiC, TiN, HFN 

kaplama yapılarak takım ömründe 2 – 6 kat artış sağlanmıştır. En yaygın kullanılan 

çeşidi ise altın renkli TiN kaplamalardır (Avuncan, 1998).

5.1.5. Kübik Bor Nitrürler (CBN)

Kübik bor nitrür (CBN) yeni bulunan kesici takım malzemelerindendir. 

Elmastan sonra en sert malzemedir. Tungsten karbüründen iki misli daha serttir. Elmasa 

karşın, CBN dövme çelik, sertleştirilmiş çelik ve dökme demir, demir esaslı toz 

metaller, perlitik dökme demir ve ısıl dirençli alaşımların islenmesinde kullanılabilen 

dengeli bir malzemedir. HSS dahil takım çelikleri CBN ile etkili şekilde islenebilir ve

kesintili kesme operasyonlarındaki yüksek soka dayanabilir. Tipik olarak CBN, seramik 

malzemelerdeki hız ve beslemelere göre iki üç misli hızda ve beslemede soğutucusuz 

kullanılabilir. CBN takım ucu seklinde kullanılır. Sıkıştırmalı tip takım tutucularda, 

tungsten karbid gövdeli ve negatif kesme açılı karakteristik gösteren takımlar da 

kullanılır. Kesme takım malzemelerinden söz ederken düşünülmesi gereken sertlik ve 

aşınma direnci gibi faktörler değildir. Ayrıca katılık ve kesintili kesmeye karsı 

koyabilmek kabiliyeti de önemli faktörlerdir. Katılık bitmiş parçanın doğruluğunu 

etkileyen bir faktördür. Düz, dik veya doğru işlenmiş bir parça elde etme; katı, 

esnemeyen kesiciye bağlıdır. Karbür çeliğe göre yaklaşık olarak iki ila üç misli daha 

dayanıklıdır (Aykut, 1999).
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5.1.6. Çok Kristalli Elmaslar (PCD)

Bilinen en sert malzeme doğal tek kristalli elmastır. Hemen hemen bu malzeme

kadar sert bir malzeme ise sentetik çok kristalli elmastır (PCD). Çok yüksek sertliğe ve 

aşınma direncine sahip kesici takım malzemesidir. Bu özelliğinden dolayı taşlama 

taşlarının üst yüzeyinde kullanılırlar. İnce elmas kristallerin yüksek basınç ve sıcaklık 

altında bir araya getirilmesiyle oluşturulurlar. PCD kesici takımlara, kesici kenarların 

sinter karbür uçlarla beraber kullanımı sayesinde yapıya mukavemet ve darbe direnci 

kazandırılmıştır. Ancak PCD kesici takım malzemesinin dezavantajları da tayin 

edilmiştir. Bunlar; kesme bölgesi sıcaklıkları 700 °C’ yi aşmamalıdır, afinite nedeniyle 

demir esaslı malzemelerle kullanılmamalıdır, tok-yüksek çekme mukavemetine sahip 

malzemeler için kullanılmamalıdır.

Alüminyumun yanı sıra kompozit, plastik, reçine, karbon gibi diğer aşındırıcı,

metalik olmayan malzemeler, ön sinter seramikler, karbürler, sinterlenmiş karbürler, 

bakır, bronz, pirinç, çinko alaşımları ve kurşun gibi metaller de PCD ile işlenebilirler. 

PCD’ nin çok kırılgan yapısından dolayı PCD ile talaş kaldırma işlemleri çok kararlı

koşullar, rijit tezgah ve takımlar, çok yüksek kesme hızları gerektirir. Soğutma sıvısı

genellikle soğutma amacı ile kullanılır. Finish işlemleri (çok hassas yüzey) genelde 

PCD kesici takımlar ile elde edilirler. PCD kesicilerle talaş kaldırmada, düşük 

ilerlemeler ve talaş derinlikleri, darbeli talaş kaldırma işlemleri ve şoklardan kaçınma 

son derece önemlidir (Çakır, 2000).

5.1.7. Koronite (N)

Koronite yüksek hız çeliğinin tokluğu ile sinterlenmiş karbürün aşınma direncini 

bir araya getiren yeni bir kesici takım malzemesidir. Koronite parmak frezelerin bu 

alandaki benzerlerinden daha hızlı talaş kaldırmalarını, daha uzun ve güvenilir bir takım 

ömrüne sahip olmalarını, daha iyi bir yüzey kalitesi elde etmelerini sağlar. Bu takım 

malzemesi daha çok çelik işleme için geliştirilmiş bir malzeme olmasına karşın 

titanyum ve çeşitli hafif alaşımların işlenmesinde de iyi sonuçlar verir (Çakır, 1999).

5.1.8. Seramikler (CC)

Seramik kesme takım malzemeleri, sinterlenmiş alüminyum oksitlerden 
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oluşmuştur. Sinterlenmiş karbürlere (sert maden uçlara) göre daha yüksek kesme hızları 

için kullanılabilir ve aşınma direncine karşı dirençleri çok yüksektir. Bunun sebebi

sadece, kesme ucunda oluşan düşük kesme sıcaklığıdır. Daha az kullanılmasının sebebi 

de kesme ucunda oluşan düşük kesme sıcaklığıdır. Kesintili kesme işlemleri için 

(tornalama veya frezeleme gibi) önerilmektedir (Kandemir, 1998).

Seramik takımlar sert, yüksek sıcak sertliğe sahip, is parçası malzemesi ile

reaksiyona girmeyen takımlardır. Uzun bir takım ömrüne sahiptirler ve yüksek kesme 

hızlarında talaş kaldırabilirler. Doğru uygulamalarda çok yüksek talaş debilerine 

erişebilirler. Seramiklerle bütün malzemeler islenmez, en belli başlı uygulama alanları: 

gri dökme demir, ısıl dirençli alaşımlar, sertleştirilmiş çelikler, sfero dökme demir ve 

bazı durumlarda çeliktir (Can, 2003).

Seramik takımlar gevrek olduğundan kolaylıkla talaşlama eğilimine sahiptir. 

Darbeli kesme için sadece ideal şartlar altında tatmin edicidir. Seramiklerin ilk maliyeti

karbürlü takımlardan daha yüksektir. Diğer kesici takımlardan daha rijit ve güçlü

tezgahlara gereksinim vardır. Bununla beraber, bunlarda daha yüksek kesme hızları

gereklidir. Bu ve benzer sebepler seramiklerin kesici takım malzemesi olarak

kullanılmasına sınırlamalar getirmektedir (Basmacı, 2002).

5.1.9. Çok Kristalli Kübik Bor Nitrür (PCBN)

Çok kristalli kübik bor nitrür uçlar ile daha yüksek kesme hızlarında, daha fazla 

talaş derinliğinde kesme yapılabilmekte ve sertliği 35 HRc den daha yüksek sertlik 

derecesindeki malzemeler işlenebilmektedir. Bu takımlar düz tornalama, alın tornalama, 

delik büyütme, profil tornalama ve frezeleme işlemlerinde de başarılı olarak 

kullanılmaktadır. Çok kristalli kübik bor nitrürlerin temel özellikleri; yüksek sertlik, 

yüksek abrasyon direnci,yüksek basma dayanımı,yüksek termal iletkenliktir(Şahin, 

2003).

5.1.10. Siyalonlar

Siyalonlar, silisyum alüminyum oksinitrür (Si-Al-O-N) bileşiminden oluşan 

silisyum nitrür esaslı kesici takım malzemeleridir. Bunların üretiminde yaklaşık %88 

alüminyum nitrür (AlN) ve %13 alümina ( 2 3Al O ) ile birlikte %10 yitrum oksit ( 2 3Y O

) tozları karıştırılarak kurutulmaktadır. İstenilen şekil ve boyutta yaklaşık 1800 °C de 1 
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saat süreyle sinterlenerek preslenir.

Seramik kesici takımlar yüksek sıcaklıklara dayanma yeteneği nedeniyle 

sinterlenmiş karbürlerden çok daha yüksek hızlarda kullanılabilmektedir. İyi bir bitirme 

yüzeyi gerektiğinde alüminyum oksit esaslı seramikler sıkça kullanılmaktadırlar. 

Ancak, kaba talaş kaldırma işlemlerinde özellikle aralıklı kesme işlemlerinde veya yarı 

bitirme işlemleri için siyalon kesicilerin seçilmesi gereklidir. Yüksek aşınma 

miktarlarına rağmen siyalon takımlar kopmaya karşı güvenilir ve ani uç kırılması 

oluşturmaz. Bu nedenle takım ömrü oldukça uzun sürmektedir (Şahin, 2003).

Nikel esaslı alaşımların kaba talaş kaldırılmasında siyalon malzemeler, karbürler 

veya alüminyum oksit içeren seramiklere göre çok iyi performans gösterirler. Siyalon 

kesiciler kullanılarak kesme hızı, karbürlerle karşılaştırılarak % 150 – 200 

arttırılabilmektedir.

5.2. Kesici Takım Kaplamaları

Sert kaplamalar özellikle takımın aşınmasını geciktirdiği ve takım ömrünü 

arttırdığı için büyük ilgi çektiler. Günümüzde yaygın olarak kullanılan 6 kaplama tipi 

mevcuttur. Bunlar; TiN (Titanyum Nitrür), TiC (Titanyum Karbür), TiCN (Titanyum 

Karbonitrür), TiAIN (Titanyum Alüminyum Nitrür), 2 3Al O (Alüminyum Oksit) ve 

CrN (Krom Nitrür). Her biri farklı mekanik, kimyasal ve termal özellikler 

sağlamaktadırlar. Uygulamada bu kaplama malzemelerine, sahip oldukları özellikler 

çerçevesinde bir değerlendirme yapılmalıdır.

Kaplamalı takımların ortaya atılmasından sonra bir ölçüde bu konuda bir başarı 

sağlanmış, hem sert hem de tok bir yapı elde edilmiştir. Fakat frezeleme, tornalama, 

delik delme, delik işleme, planya ve vargel gibi farklı işlemler için ortak bir takım 

malzemesinin bulunmasının, her işlem için farklı takım özellikleri gerektiği dikkate 

alındığında, çok kompleks bir konu olduğu görülmektedir.

5.2.1. Kaplamalar 

TiN (Titanyum Nitrür): Altın sarısı renginde olup en çok kullanılan kaplama 

malzemelerinden biridir. Sertliği 2900 HV değerindedir. 550 °C ye kadar termal 

kararlılık gösterir. İyi korozyon ve aşınma dayanımı ile geniş bir uygulama alanı vardır. 
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Talaş ile sert metal uç arasında sürtünmeyi önleyici bir ara tabaka gibi rol alır. Bu 

sürtünme katsayısı talaş akışına yardımcı olur, iş parçası malzemesinin kesici takımda 

yığma kenar oluşturmasını engeller ve kesme kuvvetleri ile takım ısınmasını düşürür. 

Demir esaslı malzemelerde, sertleştirilmiş çeliklerde ve paslanmaz çeliklerde kullanılır. 

PVD ve CVD yönetim ile kaplama yapılabilir. 

TiCN (Titanyum Karbonitrür) : Kırmızımtırak - siyah rengindedir. TiN’nin 

değişik bir türü olup, daha yüksek sertliğe (sertliği 4000 HV’ye kadar çıkabilmektedir) 

ve daha düşük sürtünme katsayısına sahiptir. Çeliklerde aşınımı azaltıcı ve ısı 

iletkenliğini arttırıcı (Isıl iletim katsayısı diğerlerine göre nispeten yüksektir) etkisi 

mevcuttur. Termal kararlılığını 350 °C’ ye kadar koruyabilir. TiCN çok iyi yapışma 

özelliğine ve çok yüksek aşınma direncine sahiptir. Bu sebepten dolayı çok katlı 

kaplamalarda ara kaplama tabakası olarak kullanılır. Üstteki tabakalara ilave aşınma 

direnci özelliği kazandırır. Aralıklı kesme işlemlerinde (frezeleme gibi) daha uygundur. 

Mekanik şokların sebep olduğu ve kesme köşesinin kırılması ile sonuçlanan 

uygulamalarda düşük sürtünme katsayıları ile TiCN çok verimlidir. Kaplama kalınlığı 2 

– 4 mikron arasında değişir. TiC ve TiN arasında bir karışımdır. TiCN kaplamanın 

uzayabilme kabiliyeti çok düşüktür. Uzayabilme kabiliyeti % 0.2 - 0.3 arasında değişir. 

TiC (Titanyum Karbür): Gri renkte, oldukça sert bir kaplamadır. Dolayısıyla 

mekanik sürtünme sonucu oluşabilecek uç aşınmalarını geciktirir. İlk kullanılan 

kaplama malzemesidir. Artık pek uygulama alanı yoktur. 3000HV sertliği vardır. 

TiAlN (Titanyum Alüminyum Nitrür): Kaplama Ti/Al oranına bağlı olarak siyah 

ila bronz arası bir renge sahiptir. Diğerlerine nispeten yeni ve performanslı bir 

kaplamadır. En gelişmiş kaplama yöntemi olup, sertliği 3300 HV ’dir ve 800 °C ’ye

kadar dayanım gösterir. Yüksek aşınma direnci, ısıl direnç, kimyasal kararlılık gibi 

özellikleri bünyesinde barındırır. Yüksek hızlarda çalışmaya, kuru kesme işlemlerine, 

termal kararlılığı ve ısıl direnci sayesinde oldukça uygundur. Düşük sürtünme katsayısı 

ile çok yönlü kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Çok amaçlı kullanıma uygun 

olan bu kaplama biçimi, aynı zamanda demir dökümünde, alüminyum alaşımlarında ve 

plastik malzemelerin kalıba geçirilmesi esnasında oluşan sürtünmeyi ve yapışmayı 

azaltmak için de kullanılır. Hızlı kesme işlemlerinde kesici kenarda iş parçası ve takım 

arasında termal ve kimyasal set oluşturan 2 3Al O oluşur. Oluşan bu 2 3Al O kaplama 

tabakasını koruyan bir kalkan görevi görür ve takım ömrü üzerine pozitif etkide 

bulunur. Oksidasyon dayanımı yüksektir. Krater aşınmasına daha dayanıklıdır. 
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2 3Al O (Alüminyum Oksit): Kimyasal kararlığı ve kızıl sertliği yüksek bir 

malzemedir. Sertliği 2300 HV’ dir. Isıl iletkenliği çok azdır. Şeffaf renktedir. Yüksek 

aşınma direncine sahip fakat kırılgan bir yapısı vardır. Tok bir yapı üzerine uygulanır ve 

kesici uç yapısını güçlendirir. Bu nedenle ısıl zorlanmalardan gelen aşınmaları 

geciktirir. TiC 'ün üzerine kaplanmış 2 3Al O (Alüminyum oksit) yeni bir uygulamadır. 

Tok ve aşınma direnci yüksek yapı üzerinde, %100 sert partiküllerin bulunması 

nedeniyle, kesici uç yapısını daha çok iyileştirmiştir. 

CrN (Krom Nitrür): Oldukça yumuşaktır (1800 HV). Diğerlerine nazaran parça 

üzerine kaplama kalınlığı daha ince olup, korozyona dayanımı diğerlerinden daha iyidir. 

700 °C ’ye kadar dayanabilir. 

CrC (Krom Karbür): Krom karbür kaplaması TiN ve TiCN gibi sert değildir (78 

Rc) ve düşük yağlama kalitesine sahiptir. Bakır, zirkonyum, nikel ve titanyum 

alaşımlarını işlemede yaygın olarak kullanılmaktadır. 1300 °F' da mükemmel bir termal 

kararlılık gösterir. Yapışkan malzemeyi işlemede, takımların kesici kenarında korozyon 

dayanımını ve oksidasyon dayanımını muhafaza etmek avantajlarındandır. 

Elmas Kaplama: Elmas kaplamalar aşırı derecede sert kaplamalardır (Sertliği 

yaklaşık olarak 11000 HV dir). Elmas kaplamalar kalıp endüstrisi takımlarına, demir 

esaslı olmayan yüksek aşınma uygulamalarına ve bazı malzemelere göre daha 

üstündürler. Elmas kaplamalar normalde yaklaşık olarak 1 – 10 μm yada 50 – 200 μm 

kalınlığında ve genellikle 500 – 1000 °C arasında sıcaklığında yapılmaktadır. Bu 

kaplama ile ileri derecede sertlik, yüksek aşınma dayanımı ve yüksek ısıl iletkenlik 

dâhil olmak üzere birçok istenen işleme özellikleri sağlanır. Alüminyum, bakır, pirinç 

ve bronz gibi demir esaslı olmayan malzemeler ile grafit ve volfram karbür gibi 

parçaların işlenmesinde de elmas çok uygundur. CVD elmas kaplanmış karbür 

takımlarda, aşınma dayanımı ve yapışma çok iyidir. Mukavemet, kaplamanın 

dayanımını sınırlar. Çok kristalli elmas (PCD) kırılma özelliği yüksek olan uygulamalar 

için daha uygundur. PCD içindeki kobalt bağlayıcı, kırılmaya ve yontulmaya karşı 

büyük dayanıklılık gösterir. Ancak, kobalt aynı zamanda PCD'nin zayıflığının

kaynağıdır. PCD'nin sertliğini azaltır. CVD elması, PCD' den 2 – 10 kat büyük aşınma 

dayanıklılığı, yüksek ısıl iletkenliği ile daha iyi kimyasal ve termal kararlılığı gösterir. 
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6. PASLANMAZ ÇELİKLER

Normal alaşımsız ve az alaşımlı çelikler korozif etkilere karsı dayanıklı 

olmadıklarından, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullanılması 

gerekir. Demir esaslı malzemeler içinde paslanmaz çelikler son 25 yıl içinde kullanımı 

hızla artan malzeme grubudur. Paslanmaz çelikler mükemmel korozyon dayanımlarının 

yanında, değişik mekanik özelliklere sahip türlerinin bulunması, düşük ve yüksek 

sıcaklıklarda kullanılabilmeleri, şekil verme kolaylığı ve estetik görünümleri gibi 

özelliklere sahiptirler (Sarıtaş, 2004).

Aslında çelikler diğer demir alaşımlarının büyük bir kısmı gibi atmosferde 

oksitlenirler ve yüzeylerinde pas olarak adlandırdığımız bir oksit tabakası oluşur. 

Alüminyum ve çinkonun tersine çeliğin yüzeyini kaplayan tabaka yüzeyde oluşan 

koruyucu oksit, pas ve oksitlenmenin iç kısımlara ilerlemesine engel olmaz. Paslanmaz 

çeliklerde ise korozyon direnci artan krom miktarına bağlı olarak yükselmektedir. Bu 

olay üzerine yani çeliğin paslanmazlığı konusunda birçok spekülatif görüşler olmuştur. 

Bunlarda en kabul göreni, sıkı ve ince bir krom oksit tabakasının paslanmaz çelik 

üzerinde oluşturduğu ve bu tabakanın oksidasyonun ve korozyonun ilerlemesine engel 

olduğudur. Gerçekten, elektro-kimyasal gerilim serisine bakıldığında krom, demirden 

daha az asal olan bir metaldir. Çeliğin içeriğindeki kromun koruyucu etkisi, krom ile 

oksijen arasındaki ilişkiden ileri gelmektedir. Krom içeren çeliklerin yüzeyleri bir krom 

oksit tabakası ile örtülü olmadıkları sürece korozyona ve özellikle oksidasyona karşı 

çok hassastırlar; bu hale "aktif" denir. Buna karşın bu oksit tabakası oluşma olanağı 

bulunduğunda metali korozif ortamlara karşı korur dolayısıyla da çelikler "pasifleşmiş” 

olur. Pasivitenin sınırları ile derecesi ortamın aktivitesi ile paslanmaz çeliğin tür 

bileşimine bağlıdır. Koşulların uygun olduğu hallerde pasivite kalıcıdır ve paslanmaz 

çelik çok yavaş bir korozyon hızına sahiptir. Bu pasif film yok olduğunda ve yeniden 

oluşması için gerekli koşullar bulunmaması halinde paslanmaz çelik de normal karbonlu 

ve az alaşımlı çelikler gibi korozyona uğrayabilir.

Paslanmaz çelik, kendiliğinden yapılanan ve korozyon direnci sağlayan bir 

yüzey tabakası (pasif tabaka) oluşumunu temin etmek üzere gereken miktarda ≥ % 10,5 

krom ve ≤ % 1,2 karbon içeren ayrıca korozyon direnci, estetik çekicilik, ısıl direnç, 

düşük toplam ömür maliyeti, tamamen geri dönüşebilirlik, biyolojik nötürlük, imalat ve 

temizlik kolaylığı, dayanım-ağırlık oranı gibi başlıca özellikleri olan demir alaşımıdır.

Başlıca paslanmaz çelik grupları olarak; östenitik paslanmaz çelikler, ferritik 
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paslanmaz çelikler, martensitik paslanmaz çelikler, dupleks paslanmaz çelikler, çökelme 

yoluyla sertleştirilebilen paslanmaz çelikler.

· Östenitik: Demir-krom-nikel, karbon < % 0,1 (çoğunlukla 18/8; 18/10 

olarak anılan 1.4301/304 kalite dahil), satışa sunulduğu haliyle manyetik 

değil; dünya paslanmaz kullanımındaki payı > % 65.

· Ferritik: Demir-krom, karbon < % 0,1, manyetik.

· Martensitik: Demir-krom, karbon > % 0,1, manyetik ve sertleştirilebilir.

· Dupleks: Demir-krom-nikel, birleşik östenitik-ferritik yapı, manyetik.

· Çökelme Yoluyla Sertleşebilen: Demir-krom, karbon > % 0,4.

6.1. Paslanmaz Çelik Grupları

6.1.1. Östenitik Paslanmaz Çelikler 

Östenitik paslanmaz çelikler, bileşiminde %12 - 25 Cr ve %8 - 25 Ni içeren ve 

paslanmaz çelik ailesinin en yaygın kullanım alanına sahip olan çeliklerdir. Yüksek 

korozyon dirençlerinden ve şekillendirilebilirliklerinden dolayı üstün bir pozisyona ve 

bu nedenle pek çok mühendislik uygulamaları için arzu edilen özelliklere sahiptir

(Stenbacka, 1995).

Bilindiği üzere, östenitik yapıda demir alaşımları elde etmek bu asrın başından 

beri metalurjistlerin en önemli uğraşlarından birisi olmuştur. Günümüzde AISI 300 

serisi olarak adlandırılan östenitik paslanmaz çelikler, işte bu çalışmaların ürünüdür. 

Bugünün östenitik paslanmaz çelikleri %16 - 26 Cr, %10 - 24 Ni, %0,40'a kadar C ve 

diğer bazı özellikleri geliştirmek için katılmış Mo, Ti, Nb, Ta ve N gibi elementler 

içerir.

Östenitik paslanmaz çelikler soğuma sırasında östenit - ferrit dönüşümü 

olmadığından su verme yolu ile sertleştirilemez. TS 2535, östenitik paslanmaz çelikleri 

"bileşiminde korozyona karşı krom ve östenitik bir yapı sağlamak amacı ile de nikel 

bulunan, oda sıcaklığında manyetik olmayan, ısı işlemi ile sertleştirilemeyen soğuk 

biçimlendirilmeye elverişli paslanmaz çeliktir" diye tanımlar. Östenitik paslanmaz 

çeliklerin, şekillendirilebilirlik ve korozyon dirençleri mükemmeldir. Mukavemet, 

yoğun katı eriyik mukavemetleşmesi ile elde edilir ve östenitik paslanmaz çeliklerin 
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soğuk deformasyon sonucu pekleşmesi ferritik paslanmaz çeliklerden fazla olabilir. 

Östenitik paslanmaz çelikler geçiş sıcaklıklarına sahip olmadıkları için, düşük 

sıcaklıktaki darbe özellikleri mükemmeldir. Bu çelikler ferromanyetik değildirler. 

Yüksek nikel ve krom miktarı bu çeliklerin maliyetinin artmasına neden olur (Askeland 

2000).

Östenitik paslanmaz çekikler genellikle nemli ortamlarda kullanılırlar. Artan 

krom ve molibden içerikleri agresif çözeltilere karşı korozyon dirençlerini arttırıcı rol 

oynar. Yüksek nikel içeriği gerilmeli korozyon çatlamasına karşı riski azaltır. Östenitik 

paslanmaz çelikler katılan alaşım elementlerinin miktarına bağlı olarak genel 

korozyona, çukurcuk ve aralık korozyonuna dirençleri yükselir; bu olay çeliğin klor 

içeren ortamlarda kullanılması durumunda daha da önemlidir. Çukurcuk ve aralık 

korozyonuna dirençleri artan molibden ve krom ile artar (Kaluç, 1995).

Östenitik paslanmaz çelikler içyapılarına göre kararlı veya yarı kararlı östenitik 

paslanmaz çelikler olarak iki grupta incelenir. Yarı kararlı östenitik paslanmaz çelikler 

soğuk şekillendirme sonucu iğnemsi veya martensitik türde bir içyapı gösterirler. 

Kararlı östenitik paslanmaz çelikler ise oldukça yüksek derecede soğuk şekil değiştirme 

sonucunda bile östenitik içyapılarını korurlar. Bu iki tür arasındaki belirgin fark, gayet 

açık bir biçimde bunların çekme diyagramlarından görülebilir. Kararlı östenitik 

paslanmaz çeliklere örnek olarak AISI 304 çeliği normal gerilme - genleşme 

diyagramında bir östenitik davranış gösterir. Çekme eğrisinin parabolik değişimi 

gerilme uygulandıkça şekil değiştirme sertleştirmesinin devam ettiğinin işaretidir. Buna 

karşın AISI 301 östenitik paslanmaz çeliği yarı kararlı östenitik paslanmaz çeliklere 

güzel bir örnek olmaktadır. Yaklaşık olarak %10 - 15'lik bir “%” uzamadan sonra şekil 

değiştirme sertleşmesi hazırlanan bir şekilde kendini belli eder. Yarı kararlı östenitik 

paslanmaz çeliklerde şekil değiştirme sertleşmesinde görülen bu artış doğrudan östenitin 

dengesizliğinin bir göstergesidir (Çakır, 1999).

6.1.2. Ferritik Paslanmaz Çelikler

Demir ve krom alaşımından oluşan çeliklerdir. %0,12 civarında C, %11 - 30 

civarında Cr ihtiva eder. Bu çeliklere işlenebilirlik ve korozyon dirençlerini arttırmak 

için diğer alaşım elementleri az miktarlarda katılır. Bu çelikler az miktarlarda karbona 

sahip oldukları için, normal olarak östenit yapıdan ferritik yapıya dönüşemez. Bu 

sebeple ısıl işlemin uygulanamadığı malzemeler olarak bilinmektedir. Buna karşın bu 
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çelikler yüksek sıcaklıklardan hızla soğutulursa küçük karbon miktarları biraz sertleşme 

sağlamaktadır. Karbon ve azot miktarlarının mümkün olduğunca az tutulması, süneklik, 

korozyon direnci ve kaynaklanabilirlik özelliklerini arttırır.

Antimagnetik olan östenitik grup AISI normunda 300 serisi olarak yer alır. Pek 

çok tip ihtiva eden bu grup içinden hemen her tatbikat için uygun vasıflı malzeme 

seçilebilir. Uygulama alanı en geniş olan tipler; AISI 303, 304, 309, 310 ve 316 dır

(Güventürk, 1990).

6.1.3. Martensitik Paslanmaz Çelikler

Bu yapıdaki alaşımlar %0,1-1 oranlarında C ve %12-17 oranlarında ise Cr 

içermektedir. Martensitik paslanmaz çelikleri diğer paslanmaz çeliklerden ayıran en 

önemli özellikleri; karbon yüzdesinin düşük olması ve ısıl işlemler ile 

sertleşebilmelerinin mümkün olmasıdır. Bu çelikler aynen karbonlu çelikler gibi su 

verme sonucu faz dönüşümü yaparak çok sert bir yapı oluştururlar. Bu çeliklerin 

korozyon dirençleri, yumuşak çeliklere oranla çok yüksek olmasına rağmen, östenitik 

paslanmaz çeliklere göre daha azdır. % 1 C ihtiva ediyorsa ve uygun şartlarda ısıl işlem 

uygulandığı takdirde çok yüksek derecede sertlikler elde edilebilmektedir. Diğer alaşım 

maddelerinin az miktarda eklenmesi tokluğu, dayanımı ve korozyon direncini artırır

(ASM Metals Referance Book, 1984).

Martensitik çelikler magnetik olup daha çok; ısıl işlem mukavemet gerektiren 

daha ziyade korozyona maruz yerlerde özellikle (pompa mili ve valf imalatında) 

kullanılır. En çok kullanılan tipleri, 410 ve 420'dir (Güventürk, 1990).

6.1.4. Dublex (Çift Fazlı) Paslanmaz Çelikler

Çift fazlı bir içyapıya sahip, ferrit taneleri içinde östenit veya östenit taneleri 

içinde ferrit içeren bu tür paslanmaz çeliklerin östenitik paslanmaz çeliklere nazaran en 

önemli üstünlükleri akma mukavemetlerinin iki kat daha büyük olmaları ve çok daha iyi 

korozyon dirençleri göstermeleridir. 

Endüstriyel uygulamalarda klor içeren sıvıların kullanılması, kullanılacak 

malzemelerin bilinen paslanmaz çeliklere göre (AISI 316L) arttırılmış mukavemet ve 

geliştirilmiş korozyon dirençlerine sahip olmalarını gerektirir. Bu tür çelikler, tane 

büyüklüğü 3-10 μm' ye kadar küçültülebildiğinde, 950 °C civarında %500 gibi bir 
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çekme uzaması göstererek süper plastik hale gelirler.

Dublex paslanmaz çelikler basit anlamda iki ayrı fazı (ferrit ve östenit) 

bünyelerinde bulundurur. Dolayısı ile ferritik-östenitik veya östenitik-ferritik paslanmaz 

çelikler olarak tanımlanırlar. Daha öncede belirtildiği gibi ferritik ve östenitik 

paslanmaz çeliklerin en iyi ortak özelliklerini taşırlar. Ferritik yapıyla mukavemet ve 

gerilmenin korozyon çatlamasına direnç, östenitik yapı ile tokluk ve genel korozyon 

direnci sağlanır. Böylece iki fazlı, ince taneli, yüksek mukavemetli ve iyi korozyon 

dirençli bir çelik ortaya çıkmaktadır (Kaluç ve Tülbentçi 1995).

Modern dublex paslanmaz çelikler ısıl işlem görmüş hallerinde -50 °C 'nin altında 

tokluk kaybına uğrarlar. Zira bu çeliklerde ferrit fazının bulunması sonucunda çentik 

darbe eğrisinde düşen sıcaklıkla sünek-gevrek geçiş sıcaklığı da düşer. 475 °C 

gevrekliği ile birlikte bu faktör dublex paslanmaz çeliklerin kullanım sıcaklıklarının da 

sınırlayıcı etkide bulunur. Dolayısı ile de bu tür çelikler -50 °C ile 280 °C sıcaklıkları 

arasında mekanik özelliklerini çok iyi korurlar. Kaynak edilebilirlikleri ve 

karşılaştırabilir fiyatları da buna eklenirse günümüzün vazgeçilmez bir paslanmaz çelik 

türü ortaya çıkmaktadır (Develi 2003).

6.1.5. Çökelme Yoluyla Sertleşebilen Paslanmaz Çelikler

Bu çeliklere çökelme sertleşmesi (yaşlandırma) uygulanabilir. Bunların esas iç 

yapıları östenitik, yarı östenitik veya martenzitik olabilir. Bu çelikler çok düşük 

miktarda karbon ihtiva ettiklerinden martenzitik türlerinde bile temel sertleşme ancak 

çökelmeye bağlı olarak gerçekleşir. Çökelti oluşumunu sağlamak için alüminyum, 

titanyum, niyobyum ve bakır elementleri ile alaşımlama yapılır. Çökelme sertleşmesi 

uygulanabilen çelikler, iyi süneklik ve tokluk yanında orta ile iyi derece arasında 

korozyon dayanımı gösterirler. Bu çeliklerde, martenzitik çeliklerle kıyaslandığında, 

mukavemet ve korozyon dayanımlarının iyi bir kombinasyonu elde edilir. Bu durum 

yüksek miktardaki alaşımlı elementleri ve en çok %0,04 C bulunmasından dolayıdır

ancak bunun sonucu aşınma dayanımında düşüş gözlenir. 

Çökelme sertleşmesi uygulanabilir paslanmaz çelikler 1700 MPa değerine kadar

çıkan akma dayanımlarına sahiptirler. Soğuk şekillendirme ve onu izleyen yaşlandırma 

ile bu değer daha da yükseltilebilir. En yaygın olarak kullanılan türü 630 kalite olan bu 

grubun kullanım alanı uçak-uzay ve diğer yüksek teknoloji alanlarıdır (Sarıtaş, 2004).
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7. İŞLENEBİLİRLİK

İşlenebilirlik kavramı, evrensel olarak tanımlanmış veya standartlaştırılmış bir 

terim olmayıp, genel manada iş parçası imalinde kullanılacak malzemenin, talaşlı 

imalatla şekillendirme işlemi esnasında, insan faktörü ve ortam değişkenlerine bağlı 

olarak sergilediği davranıştır. Başka bir deyişle “talaş kaldırarak iş parçası  malzemesini 

şekillendirmenin nispi kolaylığı veya zorluğu” olarak da tanımlanabilir.

Talaşlı imalat işleminde iş parçası malzemelerinin işlenebilirliğinin ve kesici 

takımların kesme performanslarının artırılması çok sayıda bilimsel araştırmanın konusu 

olmuştur. Geleneksel malzemelere göre üstün özelliklere sahip yeni yüksek 

performanslı malzemelerin ve alaşımların (örnek olarak, süper alaşımlar ve kompozit 

malzemeler) geliştirilmesi, araştırmacıları bu yeni geliştirilen malzemelerin 

işlenebilirlik problemlerine yönlendirmiştir. İşlenebilirlik, talaşlı imalatla 

şekillendirilmek üzere seçilen hammaddenin özelliklerinin (alaşım elementleri ve mikro 

yapı özellikleri ile sertlik, akma ve çekme dayanımı, ısıl iletkenlik, taneler arası bağ 

özellikleri, elastik modülü gibi parametreleri), seçilen talaşlı imalat yöntemindeki 

parametrelere (işleme şekli, tezgah gücü ve özellikleri, takım tutucu ve formu, kesici uç 

malzemesi ve formu, kesme hızı, ilerleme hızı, kesme derinliği, kesme kuvvetleri, 

yüzey pürüzlülüğü, soğutma tipi ve yöntemi, vb.) bağlı olarak, hammaddenin ve talaşlı 

imalat yönteminin değişkenlerinin ayrı ayrı ve bütün olarak sergiledikleri davranışlardır

(DeGarmo ve E. Paul., 2003).

İşlenebilirlik, ekseriyetle malzemenin özgül bir özelliği olarak algılansa da, 

sadece işlenen malzemeye bağlı olmayıp aynı zamanda işleme yöntemi ve işleme 

parametrelerini de kapsamaktadır.

Hammadde malzemesinin mikro yapı ve mekanik özelliklerinin optimum 

değerlerde olduğu var sayılarak, seçilen işleme yöntemi ve parametrelerin, 

hammaddenin işlenmesindeki sergiledikleri davranış ve etkilerin, işlenebilirlik 

açısından değerlendirilmesinde çeşitli kıstaslar kullanılır. Bunlardan en önemlileri: 

takım ömrü, kesme kuvvetleri, talaş oluşumu, yüzey kalitesidir.

Malzemelerin işlenebilirliklerini etkileyen malzeme özellikleri sertlik, süneklik, 

ısıl iletkenlik, pekleşme, malzeme içindeki inklüzyonlar ve malzemenin kimyasal 

bileşimidir. Örnek olarak, sertlik arttıkça kesici takımda abrasif aşınma artar ve 

dolayısıyla takım ömrü kısalır. Düşük sertlik ve dayanım genelde iyi işlenebilirlik 

anlamına gelmekle birlikte sertliği az olan çok sünek malzemelerde yığma ağız (BUE) 
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oluşumu gerçekleştiği için yüzey kalitesi kötüleşir ve takım ömrü kısalır. Çok düşük 

sertlik talaşlı imalat işleminin performansını kötü yönde etkileyebilir. Örnek olarak, 

nispeten düşük sertliğe sahip düşük karbonlu çeliğin işlenmesinde kötü yüzey kalitesi 

oluşur ve talaş uzaklaştırılması ile ilgili problemlerle karşılaşılır. Bu nedenle, düşük 

karbonlu çeliklerde yüzey sertliğini artırmak ve talaş kırılmasını sağlamak için 

ekseriyetle soğuk çekme işlemi uygulanır. Düşük süneklik, metal kesme işleminde 

genelde olumlu bir etki yaparak iyi talaş oluşumuna katkıda bulunur ve metal kesme 

işlemi için daha az güç gerektirir. Artan iş parçası dayanımı da kesme kuvvetleri, özgül 

enerji ve kesme sıcaklığını artıracağı için, artan dayanımla metal kesme işlemi zorlanır. 

Bununla birlikte, yüksek ısıl iletkenlik kesme bölgesinde oluşan ısının hızlı olarak 

uzaklaştırılması demektir. Bu nedenle, yüksek ısıl iletkenlik genelde işlenebilirlik 

yönünden faydalıdır.

Malzemelerin talaşlı işlem kabiliyetini belirlemede kullanılan niceleyici 

değerlendirme kriterleri; talaşlı işlenebilirlik indeksi (referans bir malzemeye göre 

malzemelerin ortalama işlenebilme hızı sıralaması), dakika ve saniye cinsinden verilen 

bir takım ömrü için kesme hızı değeri veya işlenen metalin hacmi, takım aşınması, 

standart kesme ve ilerleme hızlarında elde edilen yüzey tamamlanma kalitesidir.

İyi işlenebilir bir malzeme; talaşlı imalat işleminde kısa sürede yüksek talaş 

hacmi ile işlenmeli, yeni oluşan yüzey kaliteli olmalı (düşük yüzey pürüzlülüğü 

göstermesi), takım işlem esnasında az aşınmalı, uzun ömürlü olmalı, talaşlı işlem 

ekonomik olmalı, talaşlar kolaylıkla kırılabilmelidir.

Üretimde işlenebilirlik kabiliyeti iyi olan malzemelerin; kesme hızı yüksek, 

takım ömrü uzundur, düşük kesme kuvveti veya güç sarfiyatı ile işlenebilir, malzemenin 

yüzey kalitesi oldukça iyidir.
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8. İŞLENEBİLİRLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

8.1. İş Parçası Malzeme Özelliklerinin İşlenebilirliğe Etkisi

İşlenebilirliğin değerlendirilmesi ve işleme şartlarının optimizasyonu amacı ile 

yaygın kullanılan iş parçası malzemeleri gözden geçirildiğinde öncelikle temel malzeme 

özellikleri ve bunların işlenebilirliği nasıl etkilediği dikkate alınmalıdır. Örneğin çelikte 

artan karbon miktarı ile birlikte mikro yapıdaki perlit miktarının da artması takım 

ömrünü azaltacaktır (Çakır, 2000).

Malzemelerin genellikle düşük sertlik ve mukavemet değerlerine sahip olması

arzu edilir. Çok sünek malzemeler, yığma kenar oluşumu nedeniyle kötü yüzey

kalitelerinin elde edilmesi, çapak oluşması ve takım ömrü gibi problemler nedeniyle bu 

kurala bir istisna teşkil eder. Bu durumda soğuk çekme ile sertlik arttırılması işleminin 

olumlu bir etkisi vardır.

Süneklikte, düşük süneklik değerleri genellikle daha olumludur. Bu durumda

talaş oluşumu avantajlı ve kesme işlemi enerji açısından verimlidir. İyi işlenebilirlik

genellikle sertlik ve süneklik arasındaki bir ayar noktasıdır. Yüksek ısıl iletkenlik kesme 

işlemi esnasında oluşan ısının derhal kesme bölgesinden uzaklaştırılması anlamına 

gelmektedir. Talaş kaldırma açısından bakıldığında yüksek bir ısıl iletkenlik bu nedenle 

genellikle faydalıdır.

Plastik deformasyon sonrasında, metallerin dayanımı, değişen değerlerde artar.

Dayanımdaki artış deformasyon yüzdesine ve malzemenin, pekleşme kabiliyetine

bağlıdır. Yüksek pekleşme oranının anlamı, deformasyon oranındaki artışa bağlı olarak 

hızlı bir dayanım artışıdır.

Malzemenin yapısı içerisinde makro mikro düzeyde iki tip kalıntıdan söz etmek

mümkündür. Makro inklüzyonlar, boyutu 150 μm ‘den büyük olan inklüzyonlardır. 

Bunlar genellikle, çok sert ve aşındırıcı olup, inklüzyonlardan bağımsız bir malzemeyi 

kuşatma eğilimlerinden dolayı önemlidir. Pek çok ani kırılma problemleri bu tip 

inlüzyonlarla açıklanabilir.

Malzemenin yapısı işlenebilirliği etkiler. Bazı yapılar, aşındırıcı özelliktedir ve

malzemenin dayanımı yapı tipiyle değişir. Çeliklerdeki aşındırıcı bileşen karbürlerdir. 

Bunların miktarı ve biçimi, malzeme özelliklerine etki eder. Karbon ve diğer alaşım 

elementlerinin miktarı, yapıyı doğrudan etkiler. Karbon, karbonlu çeliklerdeki en 

önemli alaşım elementi olup, muhtevasına bağlı olarak çok farklı yapılar elde edilebilir. 
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Diğer alaşım elementleri, Nikel (Ni), Kobalt (Co), Mangan (Mn), Vanadyum (V), 

Molibden (Mo), Niyobyum (Nb), Tungsten (W), Bakır (Cu) gibi alaşım elementleri ise 

işlenebilirlik üzerinde önemli olumlu etkiye sahiptir. Kükürt (S), Fosfor (P), Kurşun 

(Pb) bu elementlere örnek olup kolay işlenebilir ve çeliklere ilave edilirler. Talaş

oluşumu, genellikle sünekliği azaltan alaşım elementleri ile iyileştirilebilir. İş parçasına 

ait şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Sıcak haddelenmiş,

2. Normalize (Islah) edilmiş,

3. Tavlanmış (Yumuşatma tavlaması / Gerilim giderme tavlaması),

4. Sertleştirilmiş ve temperlenmiş.

Sıcak haddelenmiş durumdaki iş parçası genellikle homojen olmayan, kaba bir

yapıya sahiptir. Bunun sebebi, sıcak haddeleme sonrasında malzeme uzun süre yüksek 

sıcaklıklara maruz kalır ve bu da nispeten kaba bir yapının oluşmasına sebep olur. 

İşlenebilirlik açısından bakıldığında, homojen olmayan bu yapı, malzemenin düzgün 

olmayan dağılım miktarına bağlı olarak sapmalara ya da boşluklara sebep olur. Bu da 

işlenebilirlik açısından olumlu bir özellik değildir (Sandvik Coromant, 1997).

Normalizasyon işlemi sırasında; malzeme östenit bölgesindeki sıcaklığa

çıkarılır. Malzeme yapısı tamamen östenite dönüştükten sonra malzeme oda sıcaklığına 

geri soğutulur. Bu işlem, sıcak haddeleme şartlarından daha ince ve homojen bir yapı 

elde etmek için uygulanır. Normalizasyonun en temel amacı, malzemenin tokluk 

davranışını iyileştirmektir. Daha düzgün yapıdan dolayı, işlenebilirlik düzeyinde de bir 

iyileşme sağlanır.

Yumuşatma tavlaması durumu, gerçekte malzemeyi yumuşatmak için uygulanan 

bir işlemdir. İşlem sırasında, perlitteki sementit lameller küresel (yuvarlatılmış) 

sementite dönüştürülür. Sonuç olarak ferrit matris içinde düzenli dağılmış küresel 

sementitler oluşur ve sertlik önemli ölçüde düşer. Küresel yapıdaki sementitin anlamı, 

işleme sırasında kesici takımın sementit aşındırıcı taneciklerle çok daha kısa mesafede 

teması demektir. Normalde, yumuşatma tavlaması karbon miktarı %0,5 ’den fazla olan 

çeliklerde uygulanır. Yüksek karbon muhtevalarında, optimum işlenebilirlik elde etmek 

için tam küreselleştirme yapılmalıdır. Düşük karbon muhtevasında daha yüksek perlit 

miktarı optimum işlenebilirlik şartları sergiler. Yumuşatma tavlaması “gerilim giderme” 

tavlaması ile karıştırılmaktadır. Gerilim giderme tavlamasının amacı, isminden de 
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anlaşılacağı gibi malzemede, su verme veya soğuk şekillendirme şartlarında oluşan 

gerilmelerin giderilmesidir. Eğer bu gerilmeler giderilmeden bırakılacak olursa, talaş

kaldırma sırasında serbest kalacak, iş parçasının doğrusallığını (düzgünlüğünü) ve 

toleranslarını etkileyecektir. Gerilim giderme tavlaması düşük sıcaklıklarda 

gerçekleştirilen bir işlem olup yapıyı etkilemez ve dolayısı ile işlenebilirlik üzerinde de 

etkisi yoktur.

Soğuk şekillendirilmiş bir malzeme genellikle, normalizasyon veya yumuşatma

tavlamasına maruz bırakılır. Genellikle nispeten küçük boyutlu kütükler veya iş 

parçalarına uygulanır. Küçük iş parçalarında düzenli bir yapı elde etmek daha kolaydır. 

Soğuk şekillendirme, alanda küçülme miktarına (deformasyon yüzdesine) bağlı olarak 

dayanımı arttırır. Soğuk şekillendirme daha iyi yüzey yapısı, yığıntı talaş oluşumunu 

azaltma eğilimi, çapak oluşmasını azaltma eğilimi hususları açısından, işleme şartları 

için uygun durumlar sergiler.

İş parçasının sertliği, takım aşınmasını önemli derecede etkiler. Yaklaşık 200

HB sertlik değerine sahip malzemelerin sementit karbür takımlarla işlenmesinde orta

düzeyde bir aşınma meydana gelir. Sertlikteki artış aşınmayı önemli derecede artırır. 

Bununla beraber, nispeten yumuşak malzemeler yığıntı talaş oluşturma eğilimi sergiler 

ve dolasıyla nispeten sert malzemelerde olduğu gibi işlenebilirliği olumsuz olarak 

etkiler (Sandvik Coromant, 1997).
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9. PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENEBİLİRLİĞİ

Paslanmaz çeliklerde yüksek çekme mukavemeti ve korozyon direncini

sağlamak için gerekli olan malzeme kompozisyonu paslanmaz çeliklerin işlenmesini

zorlaştırmaktadır. İşlerken pekleşen kaim bölgeler, tel şeklindeki talaşlar, şiddetli

harmonikler ve yüksek işleme sıcaklıkları talaş kaldırma işlemi sırasında büyük rol

oynamakta ve takım ömrünü azaltmaktadır. Östenitik paslanmaz çeliklerdeki krom, 

nikel ve molibden muhtevası bu alaşımların yüksek gerilmeler altında plastik

deformasyona uğramasına sebep olmaktadır. Ayrıca paslanmaz çeliğin soğuk olarak

çekilmesi esnasında karbon çeliklerinde oluşan deformasyon sertleşmesi tabakasından 

daha kaim bir sertleşmiş tabaka oluşur. Ek olarak, kesici takım ile temasta olan yüzey 

katmanları, malzemenin özüne göre iki kat daha sert olabilir. Paslanmaz çeliğin plastik 

deformasyonu için gerekli olan yüksek kesme kuvvetleri ısıyı ve takım aşınmasını 

artıran ek bir pekleşmeye sebep olurlar (Çiftçi, 1999).

Diğer bir problem ise paslanmaz çeliğin sıvanması ve BUE 'ye yol açmasıdır.

BUE kesici uçlardaki aşınmayı artırarak işlenen parçaların yüzeylerinin bozuk

çıkmasına sebep olur. Sıcak talaşlar işlenen iş parçasından uzaklaşırken kesiciyi 

aşındıran ve işlenen yüzeyi bozan uzun tel halinde oluşurlar. Bunun engellenmesi için 

operatörün her bir işlenen parçadan sonra talaşları temizlemesi gerekir ki bu durum 

verimliliği olumsuz yönde etkiler. Paslanmaz çeliklerin işlenmesi sırasında, kayma 

düzlemleri kaynak olmuş dilimli talaşlar, uzun süreli tiz seslerin çıkmasına sebep olur. 

Bu sesler kesici uçların çatlamasına ve kırılmasına sebep olacak olan yüksek harmonik 

frekansların bir işaretidir.

Yüksek krom ve nikel muhtevasından dolayı paslanmaz çelikler diğer karbonlu

veya alaşımlı çeliklerden daha yüksek sünekliğe ve daha düşük ısıl iletkenliğe sahiptir. 

Bu nedenle talaş kaldırmak için gerekli olan yüksek enerji, talaşlarla birlikte iş

parçasından uzaklaşmak yerine kesme bölgesinde hapis olur. Kesme bölgesinde oluşan 

ısı arttıkça iş parçası ve kesici üzerindeki aşınma mekanizmaları da hız kazanır. Bu 

durum kesicilerde çatlaklara sebep olabilecek ısıl genleşmeyi ve ısıl yorulma 

mekanizmasını hızlandırır. Artan ısı, krater aşınmasını artırarak, ucun kırılma riskini 

çoğaltır (Çiftçi, 1999).

Malzeme işlenirken pekleşen kalın bölgeler, spiral biçimdeki talaşlar, şiddetli

harmonikler ve oluşan ısı talaş kaldırma işlemini zorlaştırmakta ve takım ömrünü

azaltmaktadır. Bununla birlikte paslanmaz çeliklerin soğuk şekillendirilmeleri, karbon 
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çeliklerinde oluşan deformasyon sertleşmesi tabakasından daha kalın bir sertleşmiş

tabaka oluşmasına sebep olmaktadır. Yani kesici takım ile temasta olan yüzeyin, 

malzemenin normal haline göre daha fazla sertlikte olmasına neden olabilir.

Paslanmaz çeliklerin işlenmesi için gerekli olan yüksek kesme kuvvetleri,kesme 

esnasında oluşan “ısıyı” ve “takım aşınmasını” artırır. “serbest yüzey aşınması” iş 

parçası malzemesi içindeki aşındırıcı taneciklerin takım ile iş parçası arasında yüksek

basınç altında sıkışarak takım kesici ağzını aşındırması sonucu meydana gelir. Yanak

aşınması ile kesme hızı doğrudan ilişkilidir (Kasap, 2001).

Kesme hızının artması bu aşınma mekanizmalarını hızlandırır. Serbest yüzey

aşınması sayısal olarak VB değeri ile ifade edilir. Takım talaş yüzeyi ile temas uzunluğu 

boyunca talaşın hareket karakteristiği metallerin işlenmesindeki önemli bir faktördür. 

Talaş oluşumunda yüksek sıcaklık ve büyük basınç altında metal zorlandığı, kuvvete

maruz kaldığı için yüzeyi, metalin kaymasını engelleyecek şekilde birleşir ki yüzey

birbirine yapışır ve ara yüzeyde bir akma bölgesi oluşur. Bu teori pek çok metal

işlemine uygulanmasına rağmen bazı örneklerde kayma etkisi de söz konusu olabilir.

Talaş malzemesinin hızı ara yüzeyde sıfıra yakın bir değerden takımdan 

ayrıldıkça daha yüksek seviyelere doğru artar. Bu sebeple talaş, kesilmeden dolayı 

kayma düzlemi boyunca hareket eder. Bu durağan bölgede yüksek ısı oluşur ve metal 

akar. Takım talaş arasındaki temas boyunca, temastaki boy işlemede farklı 

reaksiyonlara sebep olur.

Belirli koşullarda ve malzemelerde akış bölgesindeki malzeme tabakalar halinde 

birbiri üzerine birikir, takım yüzeyinde katılaşır ve böylelikle yığma kenar (BUE) 

oluşur. Metal yüksek basınç etkisiyle sürekli olarak takım yüzeyine kaynak olur. Böyle 

bir yapı takımın talaş açısını değiştirir, yığma kenar belli bir zaman sonra kararsız bir 

hal alarak belirli bir noktadan kırılır. Bu durum işlemin çeşitli safhalarında, farklı 

şekillerde ortaya çıkabilen işlemeye negatif etkisi olan bir durumdur. Bu durum işleme 

koşullarının değiştirilmesi ile giderilebilir.

Sıvanmayı önlemek için akma bölgesinin oluşturulması gerekir. Bu nedenle

kesme hızını arttırmak o bölgelerdeki ısıyı arttırarak akma bölgesindeki sürekliliği

sağlar. Aynı zamanda takımın talaş açısını arttırmak, takım iş parçası temasını

küçültmek ve takımın talaş yüzeyinin pürüzsüz olmasını sağlamak takımda sıvanma

oluşumunu azaltır. İşleme esnasında kaynak olmuş dilimli talaşlar kesici uçların

çatlamasına ve kırılmasına sebep olur (Yeşilyurt, 2003).

Östenitik ve ferritik / östenitik birçok paslanmaz çelik için bir düşük, bir de



40

yüksek kesme hızı aralığı mevcuttur (40 – 90 m/dak ve 180 – 400 m/dak). Bu değerlerin 

arasındaki kesme hızı değerleri yığma kenar oluşumunun gerçekleştiği değerlerdir. 

Genellikle paslanmaz çelik içerisindeki alaşım miktarı arttıkça işleme o derece zorlaşır 

ve işleme maliyeti o derece artar. Malzeme özellikleriyle ilgili (örneğin korozyon 

direnci) talepler bazı uygulamalarda işlenebilirliği arttıran katkı malzemelerinin (Si, Pb 

gibi) miktarını sınırlar. Talaşlı imalat alanında işleme sırasında belirli hususlar iyi bir 

işlenebilirlik için önemlidir. Rijit bir takım tezgahı seçilmelidir. Tezgahın tabanının 

düzgün, sert olması ve iş milinin kalitesi son derece önemlidir. Uzun çubukların 

işlenmesi esnasında yeterli rijitlik sağlanmalıdır. Takım ve iş parçası bağlama sistemi 

mümkün olduğunca rijit olmalıdır. Minimum bir efektif uzunluğa sahip takım ve yüksek 

mukavemete sahip bir bağlama elemanı kullanılmalıdır. Köşe radyusu uygulamaya göre 

seçilmelidir. Radyusun gereğinden büyük olması titreşime neden olacak, daha küçük 

ancak yeterince dayanıklı bir köşe radyusu daha iyi bir talaş kontrolü ve daha düşük 

kesme kuvvetleri sağlar. Kesici kenar için yeterince dayanıklılık ve iyi bir keskinlik 

sağlayan bir kesme geometrisi kullanılmalıdır. Kalite ve geometri söz konusu olan 

işleme göre birlikte seçilmelidir. Kesici kenarın plastik deformasyona uğramasını 

önlemek için büyük bir köşe radyusu kullanılmalıdır. Yeterince büyük bir pozitif talaş

açısına ve büyük boşluk açısına sahip takımlar kullanılmalıdır. Keskinliğin arttırılması 

için küçük uç yuvarlatmaları yararlı olabilir. Kaba talaş kaldırma işlemlerinde kesici 

kenarın güçlendirilmesi amacıyla pah kırma işlemi yapılacaksa mümkün olan en küçük 

pah kırılmalıdır. Tornalama işleminde kesme bölgesinde oluşan ısının ortamdan

uzaklaştırılması için doğru kesme sıvısı, bol miktarda kullanılmalıdır. Talaş yüzeyi ile 

talaş arasındaki sürtünmeyi ve temas yüzeyini en aza indirecek bir kesici uç geometrisi 

seçilmelidir. Kaba talaş kaldırma işlemlerinde düşük talaş derinliklerinde ve 

ilerlemelerde, yüksek kesme hızlarıyla çalışmak yerine büyük talaş derinliklerinde ve 

ilerlemelerde, düşük kesme hızlarıyla çalışılmalıdır. Kaba veya yarı ince işlemlerde, 

ince işlemler esnasında takımın deformasyon sertleşmesine uğramış bölgenin altına 

nüfuz etmesine izin verecek miktarda bir işleme payı bırakılmalıdır. Serbest yüzey 

aşınmasının çok fazla gelişmesine izin verilmemelidir. Körelen bir uç daha zor keser ve 

çok daha hızlı bir şekilde deformasyon sertleşmesine neden olur. Sertlik HB 500 'e dek 

ulaşabilir ve ince işlemlerde kullanılan takım çok çabuk aşınabilir. Paslanmaz çeliklerin 

tornalanmasında ve frezelenmesinde sermetler uygun bir seçenek olarak dikkate 

alınmalıdır. Zıt yönde frezeleme işleminde deformasyon sertleşmesine uğramış bölge ile 

daha uzun süren bir temas ve daha büyük kesme kuvvetlerinin söz konusu olması 
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nedeniyle aynı yönlü frezeleme işlemi tercih edilmelidir. İşleme esnasında ilerleme 

hareketinde darbeli hareketlerden sakınılmalıdır, bu hareketler ilave deformasyon 

sertleşmesine neden olabilirler. Eğer bu durum kaçınılmaz ise parçaya giriş ve 

çıkışlarda tablanın ilerleme hızı düşürülmelidir. Frezenin iş parçasına göre konumu ve 

freze çapı ile radyal kesme derinliği ilişkisi özellikle paslanmaz çeliklerin en uygun 

koşullar altında frezelenmesi açısından önem taşıyan faktörlerdir. Frezeleme işleminde 

kesme sıvısı sadece düşük kesme hızları ve form frezeleme işleminde kullanılmalıdır. 

90 dereceden küçük yanaşma açıları daha yararlıdır. Büyük yanaşma açıları çentik 

aşınmasına yol açan kalın, sert bir çapak oluşturmaları nedeniyle sakıncalıdırlar

(Ensarioğlu, 2007).
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10. İŞLENEBİLİRLİĞİN İYİLEŞTİRİLMESİ

İşlenebilirliğin iyileştirilmesinde kullanılan ana ölçütlerden biri relatif işlenme

kabiliyetidir. Relatif işlenme kabiliyeti, diğer talaş kaldırma faktörlerinin aynı kalması 

şartıyla, belli bir takım ömrü için, kaba talaş almada malzemelerin kesme hızlarını 

mukayese etmek sureti ile ölçülür. Mukayese malzemesi olarak umumiyetle işlenmesi 

en güç, yani muayyen bir takım ömrü, mesela 60 dakika için en küçük kesme hızını icap 

ettiren bir malzeme esas alınır ve diğer malzemelerin aynı talaş kaldırma şartları 

altındaki kesme hızları bu hıza bölünür. Böylece relatif işlenme kabiliyetlerini ifade 

eden bir takım rakamlar elde edilir. Relatif işlenme kabiliyeti, netice itibarıyla relatif 

kesme hızından ibarettir. Birçok malzemenin Brinell sertliği ile kopma mukavemeti 

arasında takribi bir münasebet mevcuttur. Aynı şekilde, bu gibi malzemelerin Brinell 

sertliği veya kopma mukavemeti ile relatif işlenme kabiliyeti arasında takribi bir 

münasebet kurmak mümkündür. Genel olarak, bir malzemenin Brinell sertliği veya 

kopma mukavemeti ne kadar büyükse o malzemenin relatif işlenme kabiliyeti, yani 

relatif kesme hızı, o derece düşüktür.
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11. İŞLENEBİLİRLİK TEST YÖNTEMLERİ

Değişik özellikteki çok çeşitli malzemeler üzerinde, kesici takımlar ve

geometrilerinin performanslarının ölçümü takım tasarımı ve geliştirilmesi açısından çok 

önemlidir. Modern işleme metotları takım değiştirme zamanını ve maliyetini en aza 

indirmeyi ve seri üretim alanlarında çok yönlü kullanmayı gerektirir. Deneysel testlerin 

büyük bir bölümü bu hedefe ulaşmak için gerçekleştirilir ve işlenebilirlik deneyleri ile 

bu durum ortaya çıkarılmaya çalışılır. Bu testler, iş parçası malzemeleri, kesici takımlar, 

kesme işlemleri ve bunların karakteristikleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. 

İşlenebilirlik testleri ISO 3685’e göre yapılabilir. Bu standart işlem, iş parçasının sabit 

kesme hızında tornalanması ve belirli bir takım aşınması değeri elde edebilmek için 

gerekli olan kesme zamanının belirlenmesini kapsamaktadır. İş parçasının kendisi, 

takım aşınması, talaş oluşumu ve son bitirme yüzeyi gibi faktörler işlenebilirlik 

karakteristiklerini belirler. Fakat bunlar talaş kaldırma uygulamasına bağlı olarak hayli 

değişir. Bunlar kısaca; aşınma, kesme kuvvetleri, talaş oluşum özellikleri ve son bitirme 

yüzeyi olup bunlar tornalama, frezeleme vb. gibi kullanılan işleme metoduna ve kesici 

takım malzemesi, işleme şartları, kesme verileri gibi giriş değişkenlerine bağlıdırlar.

Kesme hızı artırılırsa daha iyi talaş akışı meydana gelecek artırılan kesme hızı

takım üzerinde daha yüksek aşınma miktarına yol açacaktır. Bu ise kullanılan iki tanıma 

bağlı olarak aynı zamanda hem iyi işlenebilirlik hem de daha kötü işlenebilirlik isabet 

edecektir. Açıkçası, böyle iyi ve kötü işlenebilirlik değerlendirilmesi sübjektif olup ve 

daha önemli olarak düşünülen bir kritere bağlıdır. Böylece malzemelerin işlenebilirliği 

imalat işlemi ve ısıl davranış ile belirlenir. Bu nedenle işlenebilirlik kesme işlemi ile 

malzemede mikro-yapısal dönüşümler tarafından da etkilenebilir. Gerçekte bazı kesici 

takım üreticisi firmalar işlenebilirlik çizelgeleri meydana getirmektedirler ki bunlar ısıl 

işlemde kullanılan zaman-sıcaklık dönüşüm (TTT) çizelgelerine benzer olup 

işlenebilirlik belli bir malzeme referans alınarak buna göre diğerlerinin kolay veya zor 

işlenmesine göre sınıflandırılabilir.

Malzemelerin işlenebilirliği ya işlenebilirlikle ilgili talaş kaldırma testleri ya da 

işlenmeksizin gerçekleştirilen testlerle yapılabilir. Kısa ve uzun süreli testler olarak iki 

kısma ayrılabilir. Kısa testler, iki veya daha farklı takım ve iş parçası malzemesinin 

birbirine göre işlenebilirliğin karşılaştırmasını gösterir. Diğer taraftan uzun testler takım 

ve iş parçasının değişik bileşimi için beklenen davranışlarının daha detaylı resmini 

meydana getirir. Fakat bunlar daha çok zaman kaybına neden olur ve bunların yapılması 
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maliyeti artırır.
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12. İŞLENEBİLİRLİĞİN ÖLÇÜLMESİ

İşlenebilirlik ölçümünün kesin kabul edilen genel bir metodu veya standardı

yoktur (Mills ve Redford, 1993). Ancak takım ömrü deneyleriyle ilgili standartlara göre 

standart işlenebilirlik deneyleri yapılabilir. İşlenebilirlik deneyleri; işlemeli deneyler, 

işlemesiz deneyler olmak üzere iki temel kategoriye ayrılabilir (Tay, 1993).

12.1. İşlemeli Deneyler

Bir malzemenin işlenebilirliği, aşağıda belirtilen kriterlerden birine veya daha

fazlasına göre ölçülebilir.

Takım Ömrü: Takımdaki standart bir aşınma miktarına kadar veya takım

kullanılamaz duruma gelmeden önce standart kesme şartlarında kaldırılan talaş miktarı 

veya talaş kaldırma süresidir.

Kesme Hızı: Standart kesme şartları ve takımla, belirlenen bir zaman aralığında 

talaş kaldırma işlemenin başarı ile sürdürüldüğü maksimum kesme hızı veya işlenen 

parça sayısıdır (Otomatik tezgahlarda).

Kesme Kuvvetleri veya Güç Tüketimi: Takım üzerine etkiyen kesme kuvvetleri 

(belirli şartlarda dinamometre ile ölçülür) veya kesme işlemi için gerekli güçtür.

Yüzey kalitesi: Belirli işleme şartları altında işlenen parçanın yüzeyindeki

pürüzlülük derecesidir.

Talaş Biçimi: Standart kesme şartları altında, takımın kesme etkisine göre oluşan 

talaş biçimidir (Bhattacharya, 1987).

12.2. İşlemesiz Deneyler

İşlemeli deneylerden daha az zaman alır ve genellikle kısa deneylerdir. Bu

sebeple birçok araştırmacı işlemesiz deneylerle çeliklerin işlenebilirliği arasında

bağıntılar kurmaya çalışmışlar ve birçok ilişki ortaya atmışlardır. Bu ilişkileri esas

olarak üç alt baş1ık altında incelemek mümkündür.

Kimyasal Bileşim Deneyi: Aynı ısıl işlemi gören ve aynı temel özelliklere sahip 

malzemeler için geçerli olarak bulunan sonuçlar bu tür çalışmaları yapanların çoğu 

tarafından kabul edilmiştir.

V6o ( 60 dakika takım ömrü için kesme hızı) ve 100 işlenebilirlik sayısına göre 
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Zaplicki ve Boulger tarafından aşağıdaki eşitlik çıkarılmıştır (Mills ve Redford, 1993).

Zaplicki;

V6o= 161,5 - 141,4* %C - 42,4* %Si - 39,2* %Mn - 79,4* %P + 121,4* %S    (12.1)

Boulger;

İşlenebilirlik Sayısı =146* %C – 1500* %Si + 200*%S                                   (12.2)

Mikroyapı Deneyi: Whittman, Woldman, Robbins ve Lawless yaptıkları 

çalışmalarda, tornalama ve frezeleme işlemleri ile düzenli dağılmış lamelli kaba perlitin, 

işlenebilirlik açısından optimum mikro yapı da olduğunu belirtmişlerdir. 

Fiziksel Özellik Deneyi: Henkin ve Datsko, boyutsal analiz tekniklerini 

kullanarak genel bir işlenebilirlik değeri geliştirmek için malzemenin fiziksel 

özelliklerine dayalı basit bir kriter oluşturmuşlardır. Bu kriter malzemenin ısı 

iletkenliği, işleme boyuna bağlı uzunluk, malzemenin Brinell sertlik değeri, çekme 

deneyi sonunda bulunan malzeme kesit alanındaki % daralmaya bağlı olarak belirlenir.
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13. İŞLENEBİLİRLİK VE TAKIM AŞINMASI

Takım aşınması, takımın ideal olarak çalışabilmesinin sona ermesine neden olan 

tahribat olarak tanımlanır. Takım aşınma mekanizması farklı koşullar altında çok farklı 

olabilir. Metal kesme proseslerinde aşınma oluşmasının formları ve mekanizmaları 

vardır. Takım aşınması farklı şekillerde oluşur. Aşınma çeşitleri; taban aşınması, 

abraziv (aşındırıcı) aşınma, difüzyon aşınması, oksidasyon aşınması, yorulma aşınması, 

adheziv (yapışma) aşınma, serbest yüzey aşınması, krater aşınması, yığılma kenar 

oluşumudur. Aşınma mekanizmaları: plastik deformasyon, yardımcı kenarda çentik 

oluşumu, ısıl çatlaklar, mekanik yorulma çatlakları, kesici kenardan parça kopması, 

kesici kenarın kırılmasıdır (Kalpakjian ve Schmidt, 2000).

Şekil 13.1. Aşınma Örnekleri

13.1. Taban Aşınması

Kesme takımlarının taban yüzünde aşınma, takım tabanı ile yeni işlenen iş

parçası yüzeyi arasında sürtünmeyle oluşur. İş parçasının rijitliği nedeniyle taban

aşınma şeridi olarak bilinen aşınmış taban, kesme doğrultusuna paralel olmalıdır.

Aşınma şeridi genişliği takımcı mikroskobu ile ölçülebilir ve aşınma miktarının bir 

ölçüsü olarak alınır. Pratikte takım ömrü tayininde takımın ömrünün bir ölçüsü olarak 

aşınma şeridi kriteri kullanılır. Bu yüzden işleme operasyonlarının çoğunda taban 
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aşınması takım ömrü için ana kriter olarak kabul edilir. Optik olarak ölçmenin kolaylığı 

ve basitliğinden dolayı taban aşınması genellikle takım aşınma ölçüsü olarak alınır

(Parlak, 2006).

13.2. Abraziv (Aşındırıcı) Aşınma

En yaygın aşınma tiplerinden biridir. Genellikle iş malzemesine ait sert

parçacıklar nedeniyle ortaya çıkar. Bu durum, iş parçası yüzeyi ile takım arasına giren

sert parçacıkların neden olduğu taşlama işlemine benzer bir durumdur. Bu aşınma tipi

kesici ucun serbest yüzeyinin aşınmasına yol açar. Kesici kenarın abraziv aşınmaya

dayanma kabiliyeti önemli ölçüde ucun sertliğine bağlıdır. Metal tozlarının

sıkıştırılması ile elde edilen takım malzemesi önemli ölçüde abraziv aşınmaya

dayanacaktır ancak bu malzemenin diğer tip yüklere de dayanabilmesi için gereken

önlem alınmalıdır.

13.3. Difüzyon Aşınması

Bu aşınma tipi kesme işlemi esnasında daha çok kimyasal yükten etkilenir.

Takım malzemesinin kimyasal özellikleri ile takım-iş parçası malzemesi arasındaki ilgi,

difüzyon aşınması mekanizmasının ortaya çıkmasına neden olur. Takım malzemesi 

sertliğinin bu tip aşınma üzerine etkisi yoktur. Malzemeler arasındaki metalürjik 

ilişkiler aşınma miktarını belirler. Bazı takım malzemeleri birçok iş parçası

malzemesiyle etkileşime girmez, bazılarının ise bazı iş parçaları ile afinitesi yüksektir.

Difüzyon aşınmasının yüksek kesme hızlarında artması söz konusudur. Bu tip

aşınma tüm takım malzemeleri için söz konusu değildir ve bu tip aşınmayı önlemek için

çeşitli önlemler alınabilir. Örneğin çeliklerin işlenmesinde sinterlenmiş karbür kalitesini

iyileştirmek amacı ile ilave bir gama fazı koruyucu kalkan görevi görecektir. Mesela

2 3Al O hiçbir şekilde iş parçası ile reaksiyona girmeyen malzemedir. Bu nedenle de

yüksek difüzyon aşınması direncine sahiptir.

13.4. Oksidasyon Aşınması

Yüksek sıcaklık ve havanın varlığı birçok metal için oksidasyon demektir.
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Oksitler birbirlerine göre farklılık gösterirler. Tungsten ve kobalt gözenekli oksit film

tabakaları oluştururlar ancak bu tabakalar talaş ile yüzeyden uzaklaştırılabilirler.

Alüminyum oksit gibi bazı oksitler ise son derece dayanıklı ve serttir. Bu bazı takım

malzemeleri için kesici takımın aşınması konusudur. Özellikle kesici kenarın talaş ile 

temasta olan kısmında, talaş genişliğinin sona erdiği noktada (talaş derinliğinde) havada 

kesme işlemine etkide bulunur ve oksidasyon nedeni ile kenarda çentikler oluşur.

Oksidasyon aşınması günümüzde talaş imalat alanında pek yaygın olmayan bir aşınma 

tipidir.

13.5. Yorulma Aşınması

Termo-mekanik bir kombinasyonun sonucudur. Sıcaklıktaki dalgalanmalar ve

takıma etkiyen kesme kuvvetlerinin sıfır ile maksimum değerler arasında değişmesi

kesici kenarın çatlamasına ve kırılmasına yol açar. Aralıklı kesme işlemi ucun sürekli

olarak ısınıp soğumasına ve talaş ile temasta olan kesici kenarda şok etkisine neden

olur. Bazı takım malzemelerinin diğer takım malzemelerine göre yorulma aşınmasına

daha duyarlı olduğu bilinmektedir. Mekanik yorulma kesme kuvvetlerinin kesici

kenarın mukavemetinden çok daha büyük olduğu durumlarda görülür. Bu durum sert ve

dayanıklı iş parçası malzemelerinin çok yüksek ilerleme hızında işlendiği veya takım

malzemesinin yeterince sert olmadığı durumlarda söz konusudur. Bu gibi durumlarda

plastik deformasyon oluşur.

13.6. Adheziv (Yapışma) Aşınma

Genellikle takımın talaş yüzeyindeki düşük ilerleme sıcaklarından dolayı ortaya 

çıkar. Çelik, alüminyum ve dökme demir gibi uzun ve kısa talaş oluşumunun söz

konusu olduğu malzemelerde görülür. Bu aşınma mekanizması genellikle kenar ile talaş

arasında yığma kenar oluşumuna neden olur. Yığma kenar oluşumu talaş tabakalarının

sürekli olarak kesici kenar üzerine kaynak olup kenarın bir parçası haline gelmeleri

işlemidir. Bu kenarın çok fazla büyümesi ve bir noktada kopması kesici kenarın,

üzerinden bir kısım malzemenin de yığma kenar ile uzaklaşmasına neden olur. Bazı

kesici takım malzemeleri ve sünek çeliklerde yığma kenar oluşumu diğerlerine göre çok

daha fazladır. Belirli bir sıcaklık aralığında takım ve iş parçası malzemeleri arasındaki

afinite ve kesme kuvvetlerinden dolayı ortaya çıkan yük adheziv aşınmayı oluşturan
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nedenlerdendir. Belirli bir malzemenin işlenmesi esnasında bu aşınma türü talaş

derinliğinin maksimum değerinde hızlı bir bölgesel aşınmaya neden olur (Kırcali, 

2006).

13.7. Serbest Yüzey Aşınması

Kesici kenarın serbest yüzeyinde meydana gelir. Talaşın oluşumu sırasında ve

sonrasında ana kesici kenar, yardımcı kesici kenar ve köşe radyüsü veya paralel kenar iş

parçası temastadır. En yaygın aşınma tiplerinden biridir. Serbest yüzey aşınmasında

belirli bir değerin üzerine çıkmasıyla yüzey kalitesi kötüleşir, hassasiyet azalır,

sürtünme artar.

13.8. Krater Aşınması

Takım talaş yüzeyinde oluşan krater, talaşın alt yüzeyinin şekline uyar ve talaş 

takım temas alanıyla sınırlanır. Buna ek olarak yapışma sürtünmesinin olduğu kesme 

kenarı bölgesi veya yığma ağza komşu bölge hafifçe aşınma durumundadır. Talaş 

kaldırmada takım-talaş yüzü boyunca kesme kenarına yakın çok az bir mesafede en 

yüksek sıcaklık meydana gelir. Yüksek hızlarda bu sıcaklıklar 1000 ºC ’ye kadar 

ulaşabilir. Bu yüksek sıcaklıklarda termal yumuşaklığı nedeniyle HSS takımlar çok hızlı 

bir şekilde aşınırlar. Karbür takımlar bu yüksek sıcaklılarda sertliklerinin korumalarına 

rağmen katı hal difüzyonu nedeniyle hızla aşınırlar. Deneysel çalışmada maksimum 

krater derinliği krater miktarının bir ölçüsü olarak alınır ve yüzey ölçme cihazıyla tayin 

edilebilir. Çok yüksek hızlarda krater aşınması takım ömrünü tayin eden bir faktör 

olarak kullanılabilir. Krater oluşumu takımın kesme kenarının çok şiddetli zayıflaması 

ve hatta kırılmasına neden olur. Bununla birlikte takımlar ekonomik koşullarda 

kullanıldığı zaman aşınma, kontrol faktörü olarak alınır (Parlak, 2006).

13.9. Plastik Deformasyon

Plastik deformasyon kesici kenar üzerinde yüksek sıcaklıklar ve yüksek basıncın

bir kombinasyonu sonucunda oluşur. Kesici kenarın bu şekilde deformasyona uğraması

daha yüksek sıcaklıkların oluşmasına, geometri deformasyonuna ve talaş akışının

değişimine neden olacaktır.
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13.10. Yardımcı Kenarda Çentik Oluşumu

Çentik aşınma, takımın işlenmemiş iş parçası yüzeyi ile temasının olduğu majör

taban aşınma yüzeyinin sonunda önceki kesme ile ortaya çıkan iş sertleşmesinin sebep

olduğu kesilmemiş yüzey üzerinde sertleştirilmiş tabakayı ve bölgesel yüksek sıcaklıkta 

bölgesel bir etkiyi meydana getirir. Bu tayin edilen aşınma genellikle çentik aşınma 

olarak bilinir ve genellikle çok büyüktür (Kırcali, 2006).

Bu aşınma tipik bir adhezyon aşınmasıdır. Çentik, kesici kenar ile malzemenin

ayrıldığı noktada oluşur. Çentik aşınmasının belli bir değerin üzerine çıkması ince

işlemlerde yüzey kalitesini etkiler, kesici kenar zayıflar.

13.11. Isıl Çatlaklar

Bu aşınma tipi genellikle ısı sirkülasyonu nedeniyle ortaya çıkan yorulma

aşınmasıdır. Özellikle frezelemede söz konusu olan sıcaklık değişimleri bu tip aşınmaya 

neden olur. Bu aşınma sonucunda kesici kenara dik çatlaklar meydana gelir ve takım

malzemesi kenarda dışa doğru zorlanır. Bu zorlanma sonucunda takım malzemesinde 

ani kırılma ve ucun kullanılamaz hale gelmesi söz konusudur. Kesme esnasında değişen 

talaş kalınlıkları da sıcaklık oluşumuna etkide bulunur.

13.12. Mekanik Yorulma Çatlakları

Kesme kuvvetlerindeki ani değişimler sonucunda ortaya çıkarlar. Mekanik

yükün kendi başına çatlak oluşturacak büyüklükte olmamasına rağmen mekanik yükteki

sürekli değişim çatlağa neden olur. Kesmenin başlangıcında kesme kuvvetinin 

büyüklüğü ve yönündeki değişimler kesici ucun mukavemetinden ve tokluğundan fazla

olduğunda bu tip aşınma gözlenir.

13.13. Kesici Kenardan Parça Kopması

Kesici kenarın aşınmaktan çok kırılması nedeniyle oluşur. Bu aşınma tipinde

genellikle takıma etkiyen yükün sürekli olarak üst ve alt değerler arasında değişmesi 

nedeniyle bir yorulma oluşur ve bunun sonucunda takım malzemesi takım yüzeyinden

kopar. Darbeli kesme işlemi bu tip aşınmanın en sık görülen nedenlerinden biridir.
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Kenar üzerindeki dikkatli bir inceleme aşınmanın serbest yüzey aşınması mı yoksa

kenardan parçacık kopması mı olduğunu belirleyecektir.

13.14. Kesici Kenarın Kırılması

Kesici kenarın ömrünü tamamlamasına neden olan bir aşınma tipidir. Kenardaki

aşınma ve büyük miktarlardaki kırılma mümkün olduğunca kaçınılması gereken en 

tehlikeli aşınma durumudur. Geometrinin değişimi, kenarın zayıflaması, sıcaklıktaki ve 

kuvvetlerdeki artışlar kesici kenarın bu tip bir aşınmaya maruz kalmasına neden olur. 

Yüksek kesme hızlarında ve diğer talaş kaldırma koşullarında kesici kenar üzerinde 

oluşan çeşitli gerilmeler kesici ucun mukavemet sınırını aştığı anda kırılmanın oluşumu

kaçınılmazdır.

13.15. Yığma Kenar Oluşumu

Önemli ölçüde sıcaklığa dolayısıyla kesme hızına bağlı bir aşınma türüdür.

Takım yüzeyine kaynak olan malzemeden dolayı ortaya çıkan, takım yüzeyinden

parçacık kopmasına neden olan yığma kenar istenmeyen durumdur. Yığma kenar

oluşumuna iş parçası ve takım arasındaki ilgi de etkide bulunur. Düşük sıcaklıklar ve

yüksek basınçlar iş parçası malzemesinin takım yüzeyine kaynak olmasına neden olur.

Yığma kenar oluşumuna sebebiyet veren sıcaklık ve kesme hızları bilindiğinden bu tip

aşınmanın kolaylıkla önüne geçilebilir.

Şekil 13.2. Yığma Ağız Oluşumu
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Birçok modern talaş kaldırma işleminde kesme hızları yığma kenar oluşum

alanının çok üzerindedir ve birçok kalite yığma kenar oluşumuna engel olacak şekilde

seçilir. Yığma kenar oluşumuna izin verildiği takdir de yüzey kalitesi bozulur ve bu

oluşum devam etmesi halinde kenarın kırılması hatta ömrünü tamamlaması söz konusu 

olabilir.

Buraya kadarki bölümde ana aşınma tiplerinden bahsedilmiştir. Bu aşınma 

tiplerinden bazıları aşınma olmayıp kesici ucun aniden kırıldığı durumlardır ve bu 

durumların önüne geçilmesi şarttır. Daha çok serbest yüzeyde görülen düzenli bir 

aşınma kesici kenarın ne zaman değiştirileceğinin belirlemesi sayesinde optimum takım 

ömrü sağlayacaktır.
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14. İŞLENEBİLİRLİK VE TAKIM ÖMRÜ

İyi bir takım ömrü kriteri, istenen kesme zamanına ulaşmak olarak tanımlanır.

Bir talaş kaldırma işlemi için iş malzemesi, takım malzemesi, takım geometrisi, titreşim 

ve soğutma şartları, talaş kaldırma kesme koşulları (kesme hızı, ilerleme, kesme 

derinliği) takım ömrüne etki eder. 

Bir özel işleme durumu için takım – iş malzemesi, takım geometrisi seçildiği 

zaman takım ömrüne etki eden en önemli faktör kesme hızıdır. Takım ömrü, dakikada 

bir metre kesme hızı, dakikadaki takım ömrü, takım, iş parçası kompozisyonu için 

sabitler kullanılarak hesaplanır (Trent, 1989):

n
c  * T =Cn                                                                                                                  (14.1)

Uzun yıllardır takım sıcaklığında artma takım ömrünü azaltır diye bilinir. Bu

sıcaklık – takım ömrü ilişkisi birçok araştırmacı tarafından araştırılmıştır ve takım 

sıcaklığı, takım iş parçası kombinasyonu için sabiteler kullanılarak bir hesaplama 

tekniği oluşturulmuştur (Wu, 1964).

Kesme koşulları takım ömrü için en önemli parametrelerden biri olarak kabul 

edilir. Kesme hızı parça malzemesine, talaş kesitine, kesme sıvısına, tezgah sistemine 

bağlıdır. Kesme hızı, takım ile iş parçasının temas sıcaklığını ve böylece takım 

aşınmasını direkt olarak etkiler. Kesme hızında artış takım yüzeyindeki sıcaklıkta artışla 

sonuçlanır. Böylece kesme takımlarındaki takım ömrü kesme hızında azalma olduğu 

zaman artar.

İlerlemenin ve kesme derinliğinin artması da takım ömrünü azaltır. Kesme 

sıvılarının kullanımı takım ömründe artmayla sonuçlanır. Kesme işlemleri sırasında 

önemli olan takım ömrünün aşınma nedeniyle tamamlandığı anın belirlenmesidir. 

Kesme kuvvetleri ile takım ömrü arasında direkt bir ilişki bulunmaktadır. Fs kesme 

kuvveti talaş kaldırma işlemleri sırasında takım aşınma miktarı ile orantılı olacak 

şekilde, lineer olarak artmakta, takım ömrünün tamamlaması anında kesme kuvvetinde 

büyük bir artış görülmektedir.

Genelde talaş kaldırma olayı iş parçası, tezgah ve proses olmak üzere, dört 

faktöre bağlıdır Kesme işlemine etki eden ve optimum talaş kaldırma işlemi için

değiştirilebilen faktörler kesme hızı, talaş derinliği ve ilerleme miktarıdır. Yapılan

deneyler sonucu bu faktörlerin takım ömrüne etkileri farklı oranlarda olmaktadır. Talaş 



55

derinliğinin % 50 oranı arttırılması takım ömrünün %15 oranında azalmasına neden 

olmaktadır. İlerleme miktarının % 50 oranı artırılması takım ömrünün %60 oranında 

azalmasına neden olmaktadır. Kesme hızını % 50 oranı artması takım ömrünün %90 

oranında azalmasına neden olmaktadır (Çakır ve Işık, 2001).

Uygun kesme parametrelerinin belirlenmesi ile takım ömrünün artırılması

mümkün olmaktadır. Kesme hızının düşük seçilmesi takım uçunda kopmalara ve bunun 

sonucu takım değiştirilmesine, kesme hızının yüksek seçilmesi ise takımın kısa sürede 

kırılmasına neden olmaktadır Optimum kesme hızının belirlenmesinde takım ömrü ile

talaş oluşum oranı ve üretim hızı arası denge kurulmalıdır. Maksimum üretim hızı için 

kesme hızı, talaş derinliği ve ilerleme miktarı arasında minimum takım değiştirmeyi 

sağlayacak bir denge kurulmalıdır. Üretim hızını etkileyen diğer faktörler;  tezgah gücü 

(talaş iletim oranını sınırlar), yüzey pürüzlülüğü (ilerleme miktarını sınırlar), tezgah 

rijitliği (kesme hızı, ilerleme ve talaş derinliğini sınırlar), talaş kaldırma rijitliği (talaş 

derinliğini sınırlar).
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15. İŞLENEBİLİRLİK VE KESME KUVVETLERİ

Talaş kaldırma olayını gerçekleştirmek için takıma, talaş kaldırma kuvveti

olarak adlandırılan bir kuvvet uygulanır Talaş kaldırma işlemi esnasında kesme 

yüzeyinde oluşan kuvvetler, kesme kuvveti, takım ile talaş ve takım ile parça arasındaki 

sürtünme kuvvetlerinden oluşur. Düzlem boyunca yayılmış olan bu kuvvetler kesme 

düzleminin ortasında veya takımın ucuna uygulanan tek bir kuvvet ile gösterilebilir. 

Kuvvetlerden en önemlisi kesme kuvveti ve radyal kuvvetlerdir. Kesme 

düzleminde, kesme direnç kuvvetinin yanı sıra takımın parçadan ayırmaya çalışan bir 

radyal direnç meydana gelmektedir. Bu sebeple takımı parça üzerinde tutmak için 

takıma radyal bir kuvvet uygulanmalıdır. Buda takımın takım tutturma tertibatına

bağlanması ile gerçekleştirilebilir.

Kesme kuvveti hakkında şu sonuçları çıkarmamız mümkündür; iş parçası 

malzeme mukavemetinin büyümesi, kesme kuvvetinin büyümesine neden olur. İş 

parçasından kopan talaşın kalınlığının, takım eğim açısının ve takım talaş açısının 

artması, kesme kuvvetinin azalmasına işaret eder.

Kesme hızının kesme kuvveti üzerine etkisi, hız çeliğinden yapılan takımlarda, 

V=30 – 35 m/dak ve sert metalden yapılan takımlarda, V>80m/dak olduğu durumlarda 

görülür. Bu değerlerde, kesme hızı büyüdükçe, kesme kuvvetinin arttığı tespit 

edilmiştir.

Dış tornalamaya göre diğer işlemlerde, aynı kesme koşullarında, daha büyük 

kesme kuvvetlerine ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Talaş kaldırma işlemi esnasında 

oluşan kesme kuvvetleri, ısı oluşumu, takım ömrü, işlenen yüzeyin kalitesi ve iş 

parçasının boyutları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kesme kuvvetleri aynı zamanda 

takım tezgahlarının, kesici takımların ve gerekli bağlama kalıplarının tasarımında da 

kullanılır (Trent, 1989). Tornalama işlemi esnasında oluşan kuvvetler;

1. Esas kesme kuvveti ( sF ): Kesme hızı yönünde etki eder. En büyük kuvvet olup metal 

kesme işleminde harcanan gücün genelde % 99’una karşılık gelir.

2. İlerleme kuvveti ( fF ): Kesici takımın ilerlemesi yönünde etkiyen kuvvettir. Kesme

kuvvetinin ekseriyetle yaklaşık % 50’si kadardır fakat ilerleme hızının kesme

kuvvetiyle karşılaştırıldığında çok küçük olduğu için metal kesme işlemindeki gerekli 
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gücün çok az bir kısmına karşılık gelir.

3. Radyal yada pasif kuvvet ( rF ): İşlenen yüzeye dik etkiyen kuvvettir. Bu kuvvet de 

ilerleme kuvvetinin yaklaşık % 50’si kadardır (DeGarmo ve Paul, 1997).

Bileşke kuvvet bu üç kuvvetin vektörel olarak toplanması ile elde edilir ve şu

eşitlikle hesaplanır:

2 2 2
s r fF= F +F +F                                                                                                 (15.1)

Çoğu metal ve alaşımlarından talaş kaldırılırken, kesme hızındaki artışla birlikte 

kuvvetlerde azalma meydana gelir. Düşük kesme hızlarında, sF ve fF ’de azalama 

görülür. Kuvvetlerdeki bu düşüşe, kısmen temas alanındaki azalma, kısmen de kesme 

hızındaki artışla birlikte sıcaklıktaki artış malzemenin akma mukavemetinin düşmesine 

sebep olur.

Saf bir metalin alaşımlanması akma mukavemetini arttırırken genellikle kesme 

kuvvetlerini düşürür. Çünkü takım-talaş yüzeyindeki temas uzunluğu kısalır. Düşük 

kesme hızlarındaki en büyük fark, saf metallere göre alaşımların daha düşük kuvvetlerle 

kesilebilmesidir. Sabit kaleme yapışan talaş durumunda, kuvvetler genellikle anormal 

olarak düşer. Kaleme yapışan talaş, takım temas yüzeyini kısaltmış gibi davranır ve 

takım-talaş temas yüzeyindeki azalma kesme kuvvetlerinde azalmaya sebep olur.

Kesme kuvvetleri kesici takım geometrisinden de etkilenir. Bu konuda talaş açısı 

önemli bir parametredir. Talaş açısındaki artışla kesme ve ilerleme kuvvetleri düşer. 

Takım kuvvetleri genellikle takım aşınması ile birlikte artar. Kesme sıvılarından takım 

kuvvetleri ve temas uzunluğu büyük ölçüde etkilenebilir. Kesme sıvısı kullanıldığında 

kuvvetler büyük ölçüde azalır.
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16. İŞLENEBİLİRLİK VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ

Talaşlı imalatta üretilen parçalar gözle incelendiği zaman yüzey her ne kadar 

düz gibi görünse de gerçekte parça yüzeyindeki gerçek sürtünme alanı parça alanından 

daha az olmaktadır. Ortalama yüzey pürüzlüğü (Ra) gereksinimi yaklaşık olarak 1,6 µm

’yi geçtiği durumlarda çoğu zaman imalatçılar yüzey pürüzlülüğü ölçmekten çok görsel 

kontrolü seçerler. Yüzey pürüzlülüğünün çok önemli olduğu durumlarda yüzey 

pürüzlülüğü kalite kontrolü gerekir. Bunun için uluslararası yüzey pürüzlülük 

standartları belirlenmiştir. Ülkemizde TS 2040 no ’lu yayınla yüzey kaliteleri bir 

standarda bağlanmıştır. Daha sonra bunu TS 2495, TS 971, TS 2578, TS 6956 ve TS 

930 standartları izlemiştir (Özses, 2002).

Yüzey pürüzlülüğü birçok alanda önemli bir parametredir. Bunların bazıları;

sürtünmeli yataklar, korozyon ortamında çalışan parçalar, yuvarlanmalı yataklar,

boyanmış ve kaplanmış yüzeyler, sızdırmazlık yüzeyleri, plastik enjeksiyon kalıp 

yüzeyleri, mastarlar vb…

Talaşlı imalat esnasında yüzey pürüzlülüğüne etki eden parametreler şunlardır:

takım tezgâhının rijitlik durumu, yataklama sisteminden kaynaklanan hatalar, takım 

tutucu rijitlik durumunun takım aşınmasına etkileri, takım geometrisi, kesme 

parametreleri, malzemenin mekanik özellikleri, soğutma sıvısının etkileri.

Uygulamada, genellikle aşağıda tanımlanan ideal pürüzlülük şartlarına ulaşmak 

mümkün değildir. Normalde gerçek pürüzlülükte en etkili pürüzlülük tipi doğal yüzey 

pürüzlülüğüdür. Doğal yüzey pürüzlülüğüne sebep olan en önemli faktörlerden biri 

yığıntı talaş oluşumudur. İdeal yüzey pürüzlülüğü, geometrik hesaplamalarla elde edilen 

ve aşağıda verilen eşitlikle elde edilir (Shaw, 1985).

Ra = (0.064 * f 2 ) / 8r                                                                                       (16.1)

Yığıntı talaş devamlı olarak birikir, dağılır ve dağılan sert parçalar iş parçasına 

sürtünür. Talaş takım sürtünmesini azaltan ve yığma uç oluşumunu azaltan takım 

geometrisi ve kesme parametreleri daha düzgün yüzey oluşmasını sağlar. Genelde 

yüzey pürüzlüğü değerleri olarak taşlama işlemi için 0.05 – 1.6 μm, bitirme tornalama 

için 0.1 – 1.0 μm, frezeleme ve kaba tornalama için ise 1.6 μm ’den daha yüksek olan 

Ra değerleri kabul edilebilir.

Çeşitli şekillendirme işlemleri sonucu oluşan yüzey pürüzlülük değerlerini 
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belirlemek için farklı metotlar mevcuttur. Talaşlı imalat metotlarıyla elde edilen 

yüzeylerin pürüzlülük değerlerinin belirlenmesinde izleyici uca sahip cihazlar kullanılır.

İzleyici uçlu cihazlar: Çok sivri bir izleyici ucun parça üzerinde değerlendirme 

uzunluğu boyunca hareket ettirilmesi ve hareket esnasında oluşan titreşimlerin 

büyütülerek hareketli bir şerit üzerine aktarılması veya elektronik cihazlar yardımıyla 

yorumlanması esasına dayanır. İzleyici ucun inceliği ölçüm esnasında doğruluk 

açısından önem arz ettiğinden genelde iğne olarak 90 º uç açılı ve 4 – 12 μm yarıçapa 

sahip iğneler kullanılmaktadır. Kullanımı en kolay ve ideal bir ölçüm sistemidir

(Bayrak, 2002).

Optik metot: Bir yüzey üzerine yansıtılan ışının geliş açısı ile yansıma açısı aynı 

olacaktır. Pürüzlü yüzeylerde ışının dağılımı optik sensörlerle ölçülerek yüzey 

pürüzlülüğü ölçülmektedir.

Temas metodu: Yüzey üzerinde dolaştırılan bir probun sürtünme katsayısı 

bilinen bir yüzeye göre elde edilen neticelerinin karşılaştırılması esasına dayanır.

Mekanik metot: Çelik bilye kullanılarak en düşük 500 g ağırlığın yüzeyde; 

yüzeyin içine doğru 1 μ yer değiştirmesi ile yapılan yüzey pürüzlülüğü ölçme tekniğidir.

Hidrolik metot: Belli eğim ve uzunluktaki bir düzlemde ve belli hacimde yağ 

damlasının akış süresi ile pürüzlülük değeri arasında kurulan bir ilişki ile pürüzlülük 

değeri ölçülmesi esasına dayanır.

Yüzey dinamometresi metodu: İki yüzey arasındaki sürtünme katsayısı, 

parçaların pürüzlülük değerine bağlıdır. İki parça birbiri üzerinde kaydırılarak ve 

uygulanan kuvvet dinamometre ile ölçülerek pürüzlülük hakkında bilgi edinilebilir.

X ışını metodu: Mikroskop altında yüzey düzensizliklerinde küçük açılarla 

gönderilen X ışınları ile 0.00254 – 0.0508 μm arasındaki pürüzlük değerleri ölçülebilir.

Elektron mikroskobu metodu: Elektron mikroskobu en küçük düzensizlikleri 

ölçme gücüne sahip olmasına rağmen ölçme boyutunun küçük tutulması zorunluluğu ve 

görüntünün kopyalanması gibi sorunlar bu metodu sınırlamaktadır.

Replika metodu: Parça üzerindeki konumu nedeniyle ölçüm yapılacak yüzeye 

erişilemediği durumlarda yüzeye selüloz - asetat filmi, asetonla yumuşatılarak 

sertleşene kadar temizlenmiş yüzeye bastırılırsa elde edilen maske yüzey karakteri 

hakkında %80 oranında bilgi verir.

Elektro fiber optik metot: Yüzey pürüzlüğü ölçülecek malzeme X,Y yönünde 

hareket edebilen tablaya bağlanarak yatay konuma getirilir. Fiber optik algılayıcı ile 

parça yüzeyine dik olarak ışın gönderilir. Parça yüzeyinin pürüzlülüğüne göre dağılan 
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ışınlar fiber optik algılayıcılara bağlanmış foto algılayıcılarla yorumlanarak pürüzlülük 

değeri bulunur.

Yüzey pürüzlülük parametreleri: örnekleme uzunluğu ve örnekleme sayısı, 

ortalama çizgisi, ortalama yüzey pürüzlüğü (Ra), genlik dağılım eğrisidir.

İşlenmiş bir yüzeyin yapısı, kalite açısından en önemli kıstaslardan birisidir

(Stout, 1998). Malzemelerin işlenmesi anında kullanılan her bir parametre yüzey 

hassasiyetini etkilemektedir (Griffiths, 2001). Yüzey pürüzlülüğü yüzey kalitesini 

belirleyen bir parametredir. Yüzey pürüzlülüğü, ilerleme miktarı, paso derinliği, kesme 

hızı, devir sayısı gibi parametrelere bağlıdır. İşlenmiş parça yüzeylerinin tribolojik 

özellikleri, yüzey dokusundan birinci derecede etkilenmektedir. Yüzey pürüzlülüğü 

sadece aşınma, sürtünme ve yağlama gibi tribolojinin geleneksel konularında değil aynı 

zamanda sızdırmazlık, hidrodinamik, elektrik, ısı iletimi vb. farklı alanlarda da dikkate 

alınması gereken önemli bir faktördür. Bu yüzden makine parçalarında yüzey 

pürüzlülük değerinin tespiti oldukça önemlidir.

Yüzey pürüzlülüğü, kullanılan imalat metotları ile ve başka etkilerle ortaya 

çıkan, bu tarzda genellikle başka düzensizliklerle sınırlanan oldukça küçük aralıklı 

yüzey düzensizlikleridir. Kesici takımdan veya üretim sürecindeki diğer problemlerden 

kaynaklanan yüzey düzensizlikleri pürüzlülük olarak tanımlanır. Pürüzlülük çapraz 

ilerleme izleri ile diğer düzensizlikleri kapsar.

Talaş kaldırma işleminin amacı, parçalara sadece bir şekil vermek değil, bunları 

geometri, boyut ve yüzey bakımından parça resminde gösterilen belirli bir doğruluk 

derecesine göre imal etmektir. Buna işlem kalitesi denilmektedir. Parçanın geometri, 

boyut ve yüzey doğruluğunu kapsayan yüzey kalitesi, günümüzde talaş kaldırma 

işleminin en önemli özelliğidir. Boyut kalitesi, parçanın gerçek boyutları arasında 

müsaade edilen saplamalardır.

Bu sapmalar boyut toleransları ile ifade edilir. Boyut toleransları imalat 

kalitesine ve boyutun büyüklüğüne göre tayin edilirler. Geometri kalitesi, müsaade 

edilen şekil ve konum sapmalarını içerir. Bunlar ideal silindirik şekle göre sapmalar, 

ideal yüzeye göre sapmalar ve eksensel sapmalar olmak üzere üç gruba ayrılır.

İdeal yüzey pürüzlülüğü, kesici takımdaki hatalar, vuruntular, kesici uçta oluşan 

malzeme sıvanması gibi etkenler azaltıldığında, verilen kesici biçimine ve ilerlemeye 

bağlı olarak mümkün olan en iyi bitirme yüzey değerini gösterir (Kocagöbek, 2001).

Takım tezgahına ait sapmalar; tezgahın kinematik mekanizmasındaki mevcut 

olan hataların etkisinden, ana mil ile kızak yüzeylerinin paralel olmamasından, tezgahın 
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tüm mekanizmaları ve yataklama sistemlerindeki mevcut olan sapmalar ve boşlukların

etkisinden, gövde ve ana milin yeterince rijit olmamasından dolayı oluşur.

Tezgah sistemine ait hatalar; ana elemanların imalat hatalarından, tertibatın 

yeteri kadar rijit olmamasından, ana elemanlarda oluşan hatalardan kaynaklanır.

Takım sistemine ait hatalar takımın konum bakımından hatalı bir şekilde 

tutturulmasından, kesme kuvvetlerinin etkisi altında şekil değiştirmelerin oluşması ve

takımın aşınmasından kaynaklanır.

Ortamın etkisi altında meydana gelen hatalar; sıcaklığın oluşturduğu şekil 

değiştirmeleri ve diğer tezgahlardan gelen titreşimlerden kaynaklanır (Korucu, 1996).

İdeal yüzey pürüzlülüğü, kesici takımdaki hatalar, vuruntular, kaleme yapışan 

talaş yığılması gibi faktörler azaltıldığında, kesici uç biçimine ve ilerlemeye bağlı 

oluşturulan en iyi bitirme değerlerini gösterir. Sayısal karşılaştırmalar ve analizler için 

bir dizi veya tek bir faktöre göre işlenmiş yüzeyin pürüzlülüğünü bilmek çok kullanışlı 

bir yöntem olabilir. Bu amaçla en genel kullanılan dizi Ra aritmetik ortalama değeri 

olarak bilinir.

Genellikle pratik kesme işlemlerinde kullanılan takımların ucu yuvarlatılmıştır. 

İdeal şartlarda bu tür takımla işlenen yüzey için matematiksel ortalama pürüzlülük 

değerini veren teorik esası, uç kavis yarıçapı ve ilerleme ile yakından bağıntılıdır. Uç 

kavis yarıçapı zr olduğunda;

z

2

a
0.00321 * f

=
r

R                                                                                              (16.2)

yazılabilir. Yüzey pürüzlülüğü, gerçek yüzey pürüzlülüğünün büyük bir kısmını içerir. 

Tabii yüzey pürüzlülüğünü, takım tezgahı, iş bağlama sistemi, takım sistemi ve 

çalışma ortamı gibi faktörler etkiler. Bununla birlikte kesici kenarındaki artışla ideal 

yüzey pürüzlülüğüne yaklaşılır. Uç yarıçapı sabit kalmak şartıyla, ilerleme hızındaki 

artış ise yüzey pürüzlülüğünü arttırır (Sata, Fujita ve Hiramatsu, 1973).

Yüzey pürüzlülüğü ölçme cihazları yüzeyin profilini grafik olarak çizerler. 

Yüzeyin uzun dalga boylarından olması, yüzey pürüzlülüğü ölçme parametre değerini 

etkiler. Bu nedenle çok uzun dalga boylarının etkisi önlenmelidir.
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17. MATERYAL VE METOD

17.1. İş Parçası Özellikleri ve Şekli

Bu çalışmada iş parçası malzemesi olarak AISI 304 östenitik paslanmaz çelik 

seçilmiştir. Deney malzemesi olarak kullanılan AISI 304 malzemenin kalite sertifikası 

Valbruna S.P.A. firmasından alınmıştır. AISI 304 paslanmaz çelik kimyasal içeriği 

Çizelge 17.1’de verilmiştir.

Çizelge 17.1. AISI 304 Paslanmaz Çelik Kimyasal İçerik Tablosu

AISI C % Si % Mn % Cr % Mo % Cu % Ni % Co % P % S % N %
304 0,017 0,54 1,78 18,40 0,48 0,46 8,14 0,100 0,029 0,029 0,086

İşleme deneyleri için 110 mm çapında 350 mm boyunda silindirik olarak temin 

edilen AISI 304 östenitik paslanmaz çelik malzemelerin alın yüzeyleri tornalanmış ve 

tek tarafına punta deliği açılmıştır.

İşleme deneylerinde TaeguTec T-Tinox karbür serisi TT9215 marka takım 

kullanılmıştır. Kesici takım ISO gösterimi WNMG 080408 MP dir. Bu kesici takım ISO 

gösterimi A25T TWLNR/L 08 takım tutucu ile birlikte işleme operasyonunda 

kullanılmıştır. TT9215 takımı CVD kaplama olup yüksek aşınma direncine sahip bir 

takımdır. TT9215, yüksek hızlarda çalışma ve paslanmaz çeliğin sürekli 

tornalanmasında çok iyi bir aşınma direncine sahiptir. Bu takıma uygulanan üstün CVD 

kaplama metodu sayesinde kesme kenarının kırılması, yığma ağız oluşumu ve talaş ile 

temas yüzeyi arasındaki sürtünmenin azaltılması sağlanmıştır.
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Şekil 17.1. Kesici Takım ve Takım Tutucu

17.2. Deneylerin Yapılışı 

Silindirik AISI 304 östenitik paslanmaz çelik iş parçası malzemeleri, CNC  

(Mori Seiki NL 2500MC) tablasına bağlanmış üzerine dinamometre (Kistler 9257B) 

yerleştirilmiştir. Deneyler öncesinde iş parçası yüzeyinden yeni bir kesici takımla 0.5 

mm derinliğinde talaş kaldırılarak iş parçasındaki muhtemel eğiklikler giderilmiştir. 

Deneylerde, soğutma sıvısı kullanılmamıştır. Deneylerin oluşturulmasında tam 

faktoriyel tasarım esas alınmıştır. Tam faktoriyel sistemde 9 asıl deney 2 tekrar deneyi

yapılmıştır. Tam faktoriyel tasarım TT9215 kalite uca uygulanmıştır. Toplamda 197

işleme deneyi yapılmıştır. Her deneyde uçların aşınması, kuvvet değerleri, yüzey 

pürüzlülük değerleri ve kesme süreleri kayıt edilmiştir. Serbest yüzey aşınması VB=0,3 

mm’ye ulaştığında deneye son verilmiştir. Yüzey pürüzlülükleri ve takım aşınmalarının 

ölçümlerinde Mitutoya marka yüzey pürüzlülük ölçüm cihazı ve takımcı mikroskobu 

kullanılmıştır.

Talaş kaldırma esnasında oluşan üç kuvvet bileşeni olan esas kesme kuvveti zF (

sF ), ilerleme kuvveti xF ( fF ) ve radyal kuvvet yF ( rF ) dinamometre ile ölçülmüştür. Bu 

dinamometre bir sinyal yükselticiye (Kistler Type 9257B) bağlanmış ve kesme 

kuvvetleri sinyalleri RS-232C ara kablo ile bilgisayara gönderilerek Dynoware 
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programında grafikler elde edilmiştir. Kuvvetlere ait elde edilen grafiklerden ortalama 

değerler hesaplanarak esas kesme kuvveti zF ( sF ), ilerleme kuvveti xF ( fF ) ve radyal 

kuvvet yF ( rF ) belirlenmiştir.

Şekil 17.2. Deney Seti Şeması

İşleme sürelerinin dakika bazlı olarak ölçülmesine ilaveten formulüzasyon ile de 

işleme süreleri hesaplanmış ve tablolara eklenmiştir.

l×π×d
th=

f×v
  (dak)                                    

th: işleme zamanı

l: işleme boyu

d: işleme çapı

f: ilerleme

: kesme hızın

                                  (17.1)

Aşınma miktarı, yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetlerinin saptanması için 

deneysel planın oluşturulmasında kesme parametreleri (v, f, a) kullanarak k2 tam 

faktöriyel dizayn matrisi meydana getirilmiştir.

Bu k2 tam faktoriyel tasarım, iki ya da daha fazla faktörün etkisinin araştırıldığı 

deney tipleri için en etkin olan faktoriyel tasarımdır. Faktoriyel tasarımda faktör 

seviyelerinin tüm mümkün kombinasyonları araştırmada dikkate alınır. Genel olarak k2

tasarımının seviyeleri, koordinatları (x1,..., xk) ,= ( m 1,..., m 1) olan k2 adet noktayı 
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temsil etmektedir.

Faktörler, iki seviyeye sahip olduklarından bu deneylerde seçilen faktör

seviyelerinin sınırları üzerinden, yanıtın sadece doğrusal etkisi üzerine çalışılmaktadır. 

Ana etkileri ve farklı derecelerden etkileşim etkileri de dahil olacak şekilde, faktoriyel

etkileri belirlemek ve/veya tekrarlı ya da tekrarsız deneyler için; yer ve yayılım

modellerinin kurulması amacıyla faktoriyel etkilerin tahminlenmesi ve test edilmesi 

amaçlanmıştır.

Şekil 17.3. Dizayn Matrisi

Deneysel plan, dizayn matrisi baz alınarak şekillendirilmiştir. Deneysel planda 

belirtilen kesme parametreleri değerleri dizayn matrisi ışığında aşağıdaki 

formülizasyon kullanılarak oluşturulmuştur.

1

1 1

ln ln
2 1

ln ln
i i

i
i i

y y
x

y y
+

+ -

æ ö-
= +ç ÷-è ø

                                                                                 (17.2)

Deneysel çalışmaya başlamadan önce deneysel planda kullanılacak ve deneyde 

uygulanacak kesme parametreleri hesaplanarak Çizelge 17.2 de verilmiş ve dizayn 

matrisi yardımıyla da deneyde uygulanacak olan iş planı meydana getirilmiştir.
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Çizelge 17.2. k2 Tam Faktoriyel Deneysel Plan

DENEYSEL PLAN
+1 0 -1

v (m/dk) 225 150 100
f (mm/dv) 0,35 0,19 0,1
a (mm) 2 1,4 1

Çizelge 17.3. k2 Tam Faktoriyel Deneysel İşleme Planı

Sıra no v (m/dak) f (mm/dev) a (mm)
1 100 0,1 1
2 225 0,1 1
3 100 0,35 1
4 225 0,35 1
5 225 0,35 2
6 100 0,35 2
7 225 0,1 2
8 100 0,1 2
9 150 0,19 1,4
10 150 0,19 1,4
11 150 0,19 1,4
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18. DENEY SONUÇLARI

18.1. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonları Deney Sonuçları 

18.1.1. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 1. Deney

Çizelge 18.1. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 1. Deney Sonuçları

Deney 
No

Tekrar
No

v
(m/dak

)

f 
(mm/dev)

a (mm)

Yüzey 
Pürüzlülüğü

(μm)

Kuvvet (N)
Aşınma 
Değeri 
(mm)

Kesme 
Süresi
(dak)Fx Fy Fz

Ra Rt

1 1 100 0,1 1 0,44 2,89 93,94 128,75 176,38 0,08 8,41
1 2 100 0,1 1 0,44 3,32 94,58 130,80 179,41 0,09 8,33
1 3 100 0,1 1 0,42 2,67 97,14 127,92 184,01 0,10 8,25
1 4 100 0,1 1 0,43 2,96 95,75 128,39 182,75 0,11 8,17
1 5 100 0,1 1 0,77 4,73 96,02 126,93 185,35 0,13 8,09
1 6 100 0,1 1 0,61 4,37 93,30 126,07 181,85 0,14 8,01
1 7 100 0,1 1 0,64 4,93 94,91 126,82 183,31 0,14 7,94
1 8 100 0,1 1 0,77 4,88 94,16 124,49 187,69 0,15 7,86
1 9 100 0,1 1 0,75 4,91 92,29 124,96 180,21 0,16 7,78
1 10 100 0,1 1 0,73 4,49 91,76 123,71 179,63 0,17 7,70
1 11 100 0,1 1 0,63 3,43 93,31 127,16 180,65 0,18 7,62
1 12 100 0,1 1 0,67 3,57 95,12 128,77 182,21 0,18 7,54
1 13 100 0,1 1 0,74 3,92 94,05 128,12 183,99 0,19 7,46
1 14 100 0,1 1 0,72 5,28 94,00 127,62 182,18 0,19 7,39
1 15 100 0,1 1 1,21 8,41 93,65 127,12 181,40 0,20 7,31
1 16 100 0,1 1 1,41 9,19 93,70 127,28 184,30 0,21 7,23
1 17 100 0,1 1 1,52 10,11 93,49 125,39 184,70 0,21 7,15
1 18 100 0,1 1 0,66 5,28 91,71 124,99 185,45 0,21 7,07
1 19 100 0,1 1 0,96 6,68 91,93 125,44 181,26 0,22 6,99
1 20 100 0,1 1 0,48 5,02 92,15 126,12 182,59 0,22 6,91
1 21 100 0,1 1 0,64 5,86 91,05 125,42 183,61 0,23 6,84
1 22 100 0,1 1 0,48 3,86 88,13 120,98 174,74 0,23 6,76
1 23 100 0,1 1 0,56 3,32 96,71 127,18 188,45 0,23 6,68
1 24 100 0,1 1 0,49 3,11 101,27 134,30 190,42 0,23 6,60
1 25 100 0,1 1 0,67 5,49 105,04 145,09 198,37 0,24 6,52
1 26 100 0,1 1 0,64 3,66 102,36 124,50 192,72 0,24 6,44
1 27 100 0,1 1 0,62 5,49 108,64 122,07 203,59 0,24 6,36
1 28 100 0,1 1 0,64 3,66 105,71 118,47 203,29 0,25 6,29
1 29 100 0,1 1 0,62 5,18 108,74 117,18 208,05 0,25 6,21
1 30 100 0,1 1 0,61 3,72 100,73 117,65 191,23 0,25 6,13
1 31 100 0,1 1 0,61 4,59 113,80 119,08 209,28 0,25 6,05
1 32 100 0,1 1 0,64 5,02 109,79 116,265 203,06 0,25 5,97
1 33 100 0,1 1 0,68 5,14 92,84 125,02 192,60 0,25 5,89
1 34 100 0,1 1 0,82 7,18 148,16 142,07 229,06 0,26 5,81
1 35 100 0,1 1 0,84 8,96 137,04 140,11 216,79 0,26 5,74
1 36 100 0,1 1 0,92 11,23 135,53 138,52 216,75 0,26 5,66
1 37 100 0,1 1 0,86 9,83 133,23 137,47 213,73 0,26 5,58
1 38 100 0,1 1 0,90 10,51 135,72 137,54 214,59 0,26 5,50
1 39 100 0,1 1 0,91 9,11 142,76 138,53 217,78 0,26 5,42
1 40 100 0,1 1 0,82 8,95 137,48 135,21 217,71 0,26 5,34
1 41 100 0,1 1 0,78 6,73 134,18 135,28 224,78 0,26 5,26
1 42 100 0,1 1 0,84 7,82 179,75 141,15 248,96 0,28 5,19
1 43 100 0,1 1 1,23 7,85 180,59 153,19 226,13 0,28 5,11
1 44 100 0,1 1 0,84 6,68 161,62 146,99 189,12 0,28 5,03
1 45 100 0,1 1 0,86 7,88 162,10 133,37 235,28 0,45 4,95
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Şekil 18.1. TT9215 Kesici Takım 1. Deney Aşınma Miktarı Grafiği

Şekil 18.2. TT9215 Kesici Takım 1. Deney Kuvvetler Grafiği
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Şekil 18.3. TT9215 Kesici Takım 1. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Rt) Grafiği

Şekil 18.4. TT9215 Kesici Takım 1. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Ra) Grafiği

0

2

4

6

8

10

12

0,08
0,11

0,14
0,17

0,19
0,21

0,22
0,23

0,24
0,25

0,25
0,26

0,26
0,26

0,28

Aşınma Miktarı (mm)

Y
üz

ey
 P

ür
üz

lü
lü

ğü
 (µ

m
)

Rt

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Y
ü

ze
y

 P
ü

rü
zl

ü
lü

ğ
ü

 (
µ

m
)

Aşınma Miktarı (mm)

Ra



70

Şekil 18.5. TT9215 1. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri

Şekil 18.6. TT9215 1. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri
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Şekil 18.7. TT9215 1. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri
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18.1.2. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 2. Deney

Çizelge 18.2. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 2. Deney Sonuçları

Deney 
No

Tekrar 
No

v
(m/dak

)

f 
(mm/dev)

a (mm)

Yüzey 
Pürüzlülüğü

(μm)

Kuvvet (N)
Aşınma 
Değeri 
(mm)

Kesme 
Süresi
(dak)Fx Fy Fz

Ra Rt

2 1 225 0,1 1 0,32 2,41 72,78 98,15 163,02 0,05 3,59
2 2 225 0,1 1 0,42 2,73 65,87 94,81 140,74 0,08 3,55
2 3 225 0,1 1 0,44 2,83 65,80 97,43 148,49 0,09 3,52
2 4 225 0,1 1 0,43 2,69 68,94 98,51 151,16 0,09 3,49
2 5 225 0,1 1 0,40 2,89 69,55 101,58 152,00 0,10 3,45
2 6 225 0,1 1 0,45 2,96 71,43 102,25 153,73 0,10 3,42
2 7 225 0,1 1 0,43 3,42 70,84 102,00 156,46 0,11 3,39
2 8 225 0,1 1 0,38 3,62 72,82 104,16 154,06 0,11 3,35
2 9 225 0,1 1 0,37 3,49 76,56 106,50 158,52 0,15 3,32
2 10 225 0,1 1 0,48 4,19 68,97 103,24 154,05 0,15 3,29
2 11 225 0,1 1 0,53 4,24 72,30 103,96 153,73 0,18 3,25
2 12 225 0,1 1 2,16 14,18 235,67 282,04 311,43 0,37 3,22

Şekil 18.8. TT9215 Kesici Takım 2. Deney Aşınma Miktarı Grafiği
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Şekil 18.9. TT9215 Kesici Takım 2. Deney Kuvvetler Grafiği

Şekil 18.10. TT9215 Kesici Takım 2. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Rt) Grafiği
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Şekil 18.11. TT9215 Kesici Takım 2. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Ra) Grafiği

Şekil 18.12. TT9215 2. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri
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Şekil 18.13. TT9215 2. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri

Şekil 18.14. TT9215 2. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri
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18.1.3. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 3. Deney

Çizelge 18.3. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 3. Deney Sonuçları

Deney 
No

Tekrar 
No

v
(m/dak

)

f 
(mm/dev)

a (mm)

Yüzey 
Pürüzlülüğü

(μm)

Kuvvet (N)
Aşınma 
Değeri 
(mm)

Kesme 
Süresi
(dak)Fx Fy Fz

Ra Rt

3 1 100 0,35 1 3,52 11,14 109,63 196,63 409,11 0,07 2,05
3 2 100 0,35 1 3,55 14,13 108,75 194,08 412,14 0,08 2,03
3 3 100 0,35 1 3,55 14,65 111,78 198,55 414,57 0,10 2,00
3 4 100 0,35 1 3,54 14,25 109,17 198,43 415,58 0,12 1,98
3 5 100 0,35 1 3,51 14,21 111,28 200,90 415,90 0,12 1,96
3 6 100 0,35 1 3,62 15,14 114,04 200,84 411,26 0,12 1,94
3 7 100 0,35 1 3,89 17,01 113,85 201,29 415,53 0,13 1,92
3 8 100 0,35 1 4,08 16,85 110,15 199,07 422,56 0,13 1,90
3 9 100 0,35 1 4,12 15,89 111,35 199,09 417,08 0,17 1,87
3 10 100 0,35 1 4,42 18,72 112,09 202,38 421,21 0,18 1,85
3 11 100 0,35 1 4,21 16,42 115,38 202,43 418,85 0,18 1,83
3 12 100 0,35 1 4,17 15,11 106,65 195,85 414,50 0,18 1,81
3 13 100 0,35 1 4,22 16,85 116,15 203,29 417,87 0,19 1,79
3 14 100 0,35 1 4,15 16,51 112,66 202,10 409,71 0,19 1,77
3 15 100 0,35 1 4,07 15,89 116,50 199,99 410,88 0,19 1,75
3 16 100 0,35 1 4,11 16,09 117,05 206,49 416,50 0,20 1,72
3 17 100 0,35 1 4,38 16,77 120,60 204,20 420,23 0,20 1,70
3 18 100 0,35 1 4,86 17,03 127,18 216,72 435,92 0,21 1,68
3 19 100 0,35 1 5,02 16,85 121,52 213,14 427,48 0,21 1,66
3 20 100 0,35 1 5,07 16,77 138,52 225,83 441,51 0,22 1,64
3 21 100 0,35 1 4,96 16,58 130,78 219,46 438,93 0,23 1,62
3 22 100 0,35 1 5,13 17,25 143,31 223,54 448,82 0,24 1,59
3 23 100 0,35 1 7,83 19,76 159,68 246,45 463,46 0,33 1,57

Şekil 18.15. TT9215 Kesici Takım 3. Deney Aşınma Miktarı Grafiği
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Şekil 18.16. TT9215 Kesici Takım 3. Deney Kuvvetler Grafiği

Şekil 18.17. TT9215 Kesici Takım 3. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Rt) Grafiği
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Şekil 18.18. TT9215 Kesici Takım 3. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Ra) Grafiği

Şekil 18.19. TT9215 3. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri
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Şekil 18.20. TT9215 3. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri

Şekil 18.21. TT9215 3. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri
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18.1.4. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 4. Deney

Çizelge 18.4. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 4. Deney Sonuçları

Deney 
No

Tekrar 
No

v
(m/dak

)

f 
(mm/dev)

a (mm)

Yüzey 
Pürüzlülüğü

(μm)

Kuvvet (N)
Aşınma 
Değeri 
(mm)

Kesme 
Süresi
(dak)Fx Fy Fz

Ra Rt

4 1 225 0,35 1 3,72 15,22 87,03 151,41 377,91 0,05 0,69
4 2 225 0,35 1 3,77 14,71 84,79 154,09 369,24 0,06 0,68
4 3 225 0,35 1 3,85 16,93 86,99 155,79 371,94 0,07 0,67
4 4 225 0,35 1 3,96 16,95 86,03 155,61 372,88 0,07 0,66
4 5 225 0,35 1 3,98 16,86 86,07 155,42 371,04 0,08 0,65
4 6 225 0,35 1 4,02 17,05 88,86 156,53 373,78 0,08 0,64
4 7 225 0,35 1 3,96 16,76 87,45 155,72 366,56 0,08 0,63
4 8 225 0,35 1 3,86 15,95 96,77 163,34 385,37 0,09 0,62
4 9 225 0,35 1 3,89 14,90 101,70 166,55 391,87 0,09 0,61
4 10 225 0,35 1 3,92 15,07 99,36 168,08 387,07 0,10 0,60
4 11 225 0,35 1 3,88 14,96 98,78 168,08 388,05 0,10 0,59
4 12 225 0,35 1 4,03 16,76 105,63 171,18 395,41 0,10 0,58
4 13 225 0,35 1 3,92 15,62 98,47 169,30 386,12 0,11 0,57
4 14 225 0,35 1 3,86 16,10 98,47 168,04 386,67 0,12 0,57
4 15 225 0,35 1 4,07 16,92 107,93 171,42 396,49 0,14 0,56
4 16 225 0,35 1 3,98 16,52 129,66 196,87 417,53 0,14 0,55
4 17 225 0,35 1 4,02 17,05 123,73 205,43 404,35 0,14 1,05
4 18 225 0,35 1 4,06 17,16 128,46 205,05 404,40 0,15 1,04
4 19 225 0,35 1 3,97 16,72 132,38 211,26 419,04 0,15 1,03
4 20 225 0,35 1 4,08 17,52 151,68 218,82 431,36 0,18 1,02
4 21 225 0,35 1 6,54 18,05 233,59 357,63 497,78 0,33 1,02

Şekil 18.22. TT9215 Kesici Takım 4. Deney Aşınma Miktarı Grafiği
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Şekil 18.23. TT9215 Kesici Takım 4. Deney Kuvvetler Grafiği

Şekil 18.24. TT9215 Kesici Takım 4. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Rt) Grafiği
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Şekil 18.25. TT9215 Kesici Takım 4. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Ra) Grafiği

Şekil 18.26. TT9215 4. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri
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Şekil 18.27. TT9215 4. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri

Şekil 18.28. TT9215 4. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri
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18.1.5. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 5. Deney

Çizelge 18.5. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 5. Deney Sonuçları

Deney 
No

Tekrar 
No

v
(m/dak

)

f 
(mm/dev)

a (mm)

Yüzey 
Pürüzlülüğü

(μm)

Kuvvet (N)
Aşınma 
Değeri 
(mm)

Kesme 
Süresi
(dak)Fx Fy Fz

Ra Rt

5 1 225 0,35 2 4,04 15,07 213,94 205,83 753,76 0,10 1,03
5 2 225 0,35 2 4,12 15,11 255,50 256,49 789,91 0,12 1,01
5 3 225 0,35 2 4,11 15,12 302,02 295,65 843,46 0,16 0,99
5 4 225 0,35 2 5,13 18,16 369,90 316,71 955,54 0,34 0,97
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Şekil 18.30. TT9215 Kesici Takım 5. Deney Kuvvetler Grafiği

Şekil 18.31. TT9215 Kesici Takım 5. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Rt) Grafiği
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Şekil 18.32. TT9215 Kesici Takım 5. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Ra) Grafiği

Şekil 18.33. TT9215 5. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri
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Şekil 18.34. TT9215 5. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri

Şekil 18.35. TT9215 5. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri
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18.1.6. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 6. Deney

Çizelge 18.6. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 6. Deney Sonuçları

Deney 
No

Tekrar 
No

v
(m/dak

)

f 
(mm/dev)

a (mm)

Yüzey 
Pürüzlülüğü

(μm)

Kuvvet (N)
Aşınma 
Değeri 
(mm)

Kesme 
Süresi
(dak)Fx Fy Fz

Ra Rt

6 1 100 0,35 2 3,30 14,62 263,90 255,64 829,80 0,05 2,13
6 2 100 0,35 2 3,42 14,81 265,34 262,45 824,17 0,05 2,09
6 3 100 0,35 2 3,51 14,92 276,86 267,58 822,75 0,07 2,05
6 4 100 0,35 2 3,62 15,03 276,97 265,67 841,57 0,08 2,00
6 5 100 0,35 2 3,80 15,42 280,69 268,47 823,72 0,10 1,96
6 6 100 0,35 2 3,86 15,66 281,53 277,84 831,24 0,11 1,91
6 7 100 0,35 2 3,92 16,01 290,20 274,06 853,17 0,12 1,87
6 8 100 0,35 2 3,96 16,07 296,60 274,59 850,17 0,13 1,83
6 9 100 0,35 2 3,94 15,96 281,63 276,94 827,24 0,13 1,78
6 10 100 0,35 2 3,98 16,09 303,33 286,47 864,70 0,14 1,74
6 11 100 0,35 2 4,02 15,98 306,31 273,24 854,28 0,15 1,69
6 12 100 0,35 2 4,04 16,02 286,48 280,68 828,70 0,17 1,65
6 13 100 0,35 2 4,78 17,05 312,66 275,31 871,51 0,22 1,61
6 14 100 0,35 2 6,78 19,05 398,17 359,56 901,44 0,35 1,56

Şekil 18.36. TT9215 Kesici Takım 6. Deney Aşınma Miktarı Grafiği

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

A
ş

ın
m

a
 M

ik
ta

rı
 (

m
m

)

İşleme Süresi (dk)

VB



89

Şekil 18.37. TT9215 Kesici Takım 6. Deney Kuvvetler Grafiği

Şekil 18.38. TT9215 Kesici Takım 6. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Rt) Grafiği

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

K
u

vv
et

le
r 

(N
)

Aşınma Miktarı (mm)

Fx

Fy

Fz

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Y
ü

ze
y 

P
ü

rü
zl

ü
lü

ğ
ü

 (
µ

m
)

Aşınma Miktarı (mm)

Rt



90

Şekil 18.39. TT9215 Kesici Takım 6. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Ra) Grafiği

.    
Şekil 18.40. TT9215 6. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri
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Şekil 18.41. TT9215 6. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri

Şekil 18.42. TT9215 6. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri



92

18.1.7. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 7. Deney

Çizelge 18.7. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 7. Deney Sonuçları

Deney 
No

Tekrar 
No

v
(m/dak

)

f 
(mm/dev)

a (mm)

Yüzey 
Pürüzlülüğü

(μm)

Kuvvet (N)
Aşınma 
Değeri 
(mm)

Kesme 
Süresi
(dak)Fx Fy Fz

Ra Rt

7 1 225 0,1 2 0,42 3,47 132,26 94,00 275,63 0,04 1,92
7 2 225 0,1 2 0,44 2,85 152,01 92,43 298,68 0,06 1,85
7 3 225 0,1 2 0,50 3,36 153,67 91,50 299,04 0,07 1,78
7 4 225 0,1 2 0,52 4,20 179,31 110,31 329,41 0,08 1,71
7 5 225 0,1 2 0,53 3,85 179,14 116,63 321,85 0,10 2,31
7 6 225 0,1 2 0,54 3,92 181,88 113,14 322,44 0,10 2,25
7 7 225 0,1 2 0,67 6,81 182,01 111,72 321,95 0,11 2,18
7 8 225 0,1 2 0,76 6,39 188,64 109,97 316,93 0,11 2,11
7 9 225 0,1 2 0,78 6,64 189,24 108,96 318,88 0,12 2,04
7 10 225 0,1 2 0,72 6,09 187,86 108,58 317,26 0,12 1,98
7 11 225 0,1 2 0,76 6,17 195,52 106,73 337,05 0,12 1,91
7 12 225 0,1 2 0,86 7,12 225,19 99,93 345,81 0,13 1,84
7 13 225 0,1 2 1,12 9,81 239,43 102,70 354,02 0,18 1,78
7 14 225 0,1 2 2,65 12,93 258,23 121,85 366,64 0,34 1,71

Şekil 18.43. TT9215 Kesici Takım 7. Deney Aşınma Miktarı Grafiği

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

A
şı

n
m

a 
M

ik
ta

rı
 (m

m
)

İşleme Süresi (dk)

VB



93

Şekil 18.44. TT9215 Kesici Takım 7. Deney Kuvvetler Grafiği

Şekil 18.45. TT9215 Kesici Takım 7. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Rt) Grafiği
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Şekil 18.46. Kesici Takım 7. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Ra) Grafiği

Şekil 18.47. TT9215 7. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri
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Şekil 18.48. TT9215 7. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri

Şekil 18.49. TT9215 7. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri
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18.1.8. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 8. Deney

Çizelge 18.8. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 8. Deney Sonuçları

Deney 
No

Tekrar 
No

v
(m/dak

)

f 
(mm/dev)

a (mm)

Yüzey 
Pürüzlülüğü

(μm)

Kuvvet (N)
Aşınma 
Değeri 
(mm)

Kesme 
Süresi
(dak)Fx Fy Fz

Ra Rt

8 1 100 0,1 2 1,55 4,26 162,31 108,76 309,83 0,04 8,07
8 2 100 0,1 2 1,80 6,12 182,44 120,67 337,02 0,07 7,92
8 3 100 0,1 2 2,02 6,56 181,33 116,25 327,66 0,09 7,77
8 4 100 0,1 2 2,12 6,76 177,19 115,57 338,04 0,09 7,62
8 5 100 0,1 2 2,42 7,11 178,96 112,66 332,50 0,14 7,47
8 6 100 0,1 2 2,51 6,91 176,38 113,62 328,26 0,33 7,32
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Şekil 18.51. TT9215 Kesici Takım 8. Deney Kuvvetler Grafiği

Şekil 18.52. TT9215 Kesici Takım 8. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Rt) Grafiği
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Şekil 18.53. TT9215 Kesici Takım 8. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Ra) Grafiği

Şekil 18.54. TT9215 8. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri
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Şekil 18.55. TT9215 8. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri

Şekil 18.56. TT9215 8. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri
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18.1.9. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 9. Deney

Çizelge 18.9. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 9. Deney Sonuçları

Deney 
No

Tekrar 
No

v
(m/dak

)

f 
(mm/dev)

a (mm)

Yüzey 
Pürüzlülüğü

(μm)

Kuvvet (N)
Aşınma 
Değeri 
(mm)

Kesme 
Süresi
(dak)Fx Fy Fz

Ra Rt

9 1 150 0,19 1,4 1,39 5,98 186,53 144,63 526,75 0,05 2,51
9 2 150 0,19 1,4 1,42 6,47 189,44 150,81 479,94 0,06 2,48
9 3 150 0,19 1,4 1,48 6,31 197,41 145,42 485,85 0,08 2,44
9 4 150 0,19 1,4 1,62 6,50 199,55 150,31 477,14 0,10 2,40
9 5 150 0,19 1,4 1,56 6,96 199,50 139,97 496,89 0,10 2,37
9 6 150 0,19 1,4 1,57 7,59 197,77 138,89 485,84 0,11 2,33
9 7 150 0,19 1,4 1,64 7,12 202,42 138,15 485,31 0,11 2,29
9 8 150 0,19 1,4 1,55 7,10 196,40 139,16 480,88 0,11 2,25
9 9 150 0,19 1,4 1,62 7,08 210,46 139,12 495,52 0,12 2,22
9 10 150 0,19 1,4 1,68 7,22 206,08 139,75 487,93 0,12 2,18
9 11 150 0,19 1,4 1,60 6,98 202,79 139,28 489,38 0,13 2,14
9 12 150 0,19 1,4 1,60 8,12 209,91 143,08 522,07 0,13 2,11
9 13 150 0,19 1,4 1,54 9,12 211,68 141,73 494,82 0,13 2,07
9 14 150 0,19 1,4 1,56 8,64 215,21 139,35 499,14 0,14 2,03
9 15 150 0,19 1,4 1,62 8,82 215,52 140,13 500,79 0,14 2,00
9 16 150 0,19 1,4 1,77 9,32 216,84 139,30 497,81 0,15 1,96
9 17 150 0,19 1,4 1,92 10,42 214,77 140,28 495,94 0,17 1,92
9 18 150 0,19 1,4 1,96 10,21 243,88 146,22 498,74 0,21 1,88
9 19 150 0,19 1,4 2,06 11,15 238,37 149,95 494,12 0,24 1,85
9 20 150 0,19 1,4 3,69 16,25 241,25 146,32 482,69 0,27 1,81
9 21 150 0,19 1,4 5,16 17,92 242,55 147,54 499,97 0,38 1,77
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Şekil 18.58. TT9215 Kesici Takım 9. Deney Kuvvetler Grafiği

Şekil 18.59. TT9215 Kesici Takım 9. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Rt) Grafiği
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Şekil 18.60. TT9215 Kesici Takım 9. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Ra) Grafiği

Şekil 18.61. TT9215 9. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri
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Şekil 18.62. TT9215 9. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri

Şekil 18.63. TT9215 9. Deney Kesici Kenar Aşınma Görüntüleri
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18.1.10. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 10. Deney

Çizelge 18.10. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 10. Deney Sonuçları

Deney 
No

Tekrar 
No

v
(m/dak

)

f 
(mm/dev)

a (mm)

Yüzey 
Pürüzlülüğü

(μm)

Kuvvet (N)
Aşınma 
Değeri 
(mm)

Kesme 
Süresi
(dak)Fx Fy Fz

Ra Rt

10 1 150 0,19 1,4 1,30 5,86 115,20 129,57 310,32 0,03 2,89
10 2 150 0,19 1,4 1,30 5,48 119,60 131,12 318,92 0,05 2,85
10 3 150 0,19 1,4 1,31 5,50 127,18 147,90 345,12 0,06 2,82
10 4 150 0,19 1,4 1,32 6,60 129,03 151,25 351,07 0,06 2,78
10 5 150 0,19 1,4 1,38 7,11 129,31 148,16 334,21 0,07 2,74
10 6 150 0,19 1,4 1,36 6,97 130,21 152,20 337,83 0,07 2,70
10 7 150 0,19 1,4 1,36 7,07 127,48 152,22 326,02 0,07 2,66
10 8 150 0,19 1,4 1,42 8,11 129,38 154,32 338,64 0,09 2,63
10 9 150 0,19 1,4 1,47 8,25 127,74 151,81 341,89 0,10 2,59
10 10 150 0,19 1,4 1,46 8,33 132,06 155,32 335,78 0,11 2,55
10 11 150 0,19 1,4 1,78 10,11 121,19 149,03 321,57 0,14 2,51
10 12 150 0,19 1,4 1,88 11,03 145,13 144,47 347,27 0,16 2,47
10 13 150 0,19 1,4 1,96 13,04 178,44 138,40 371,47 0,17 2,44
10 14 150 0,19 1,4 2,02 14,12 196,43 131,90 388,32 0,18 2,40
10 15 150 0,19 1,4 3,11 15,64 230,38 144,80 429,31 0,20 2,36
10 16 150 0,19 1,4 3,48 15,12 290,79 164,54 462,30 0,21 2,32
10 17 150 0,19 1,4 4,19 17,11 240,80 162,52 431,05 0,34 2,29
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Şekil 18.65. TT9215 Kesici Takım 10. Deney Kuvvetler Grafiği

Şekil 18.66. TT9215 Kesici Takım 10. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Rt) Grafiği
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Şekil 18.67. TT9215 Kesici Takım 10. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Ra) Grafiği
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18.1.11. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 11. Deney

Çizelge 18.11. TT9215 Kesici Takım İşleme Operasyonu 11. Deney Sonuçları

Deney 
No

Tekrar 
No

v
(m/dak

)

f 
(mm/dev)

a (mm)

Yüzey 
Pürüzlülüğü

(μm)

Kuvvet (N)
Aşınma 
Değeri 
(mm)

Kesme 
Süresi
(dak)Fx Fy Fz

Ra Rt

11 1 150 0,19 1,4 1,09 5,62 106,26 134,64 308,18 0,05 2,25
11 2 150 0,19 1,4 1,18 5,71 120,11 145,79 329,72 0,06 2,21
11 3 150 0,19 1,4 1,28 5,86 118,92 146,55 322,11 0,06 2,17
11 4 150 0,19 1,4 1,36 5,96 117,52 144,74 321,88 0,07 2,13
11 5 150 0,19 1,4 1,38 6,07 122,13 150,77 327,81 0,07 2,10
11 6 150 0,19 1,4 1,39 5,99 124,50 150,36 326,78 0,07 2,06
11 7 150 0,19 1,4 1,45 6,88 126,28 150,04 327,01 0,09 2,02
11 8 150 0,19 1,4 1,42 7,02 121,58 150,59 325,77 0,09 1,98
11 9 150 0,19 1,4 1,58 7,78 120,51 157,18 325,06 0,10 1,95
11 10 150 0,19 1,4 1,77 8,02 131,67 154,17 349,05 0,11 1,91
11 11 150 0,19 1,4 1,82 9,01 144,30 141,93 343,72 0,13 1,87
11 12 150 0,19 1,4 2,09 9,13 173,49 136,29 362,85 0,14 1,83
11 13 150 0,19 1,4 2,06 11,15 179,44 134,94 361,28 0,15 1,79
11 14 150 0,19 1,4 2,12 13,12 196,42 138,46 379,23 0,17 1,76
11 15 150 0,19 1,4 2,74 14,02 209,18 140,17 387,70 0,19 1,72
11 16 150 0,19 1,4 2,96 14,12 221,27 139,48 385,30 0,21 1,68
11 17 150 0,19 1,4 3,13 15,11 241,45 149,32 412,69 0,23 1,64
11 18 150 0,19 1,4 3,64 15,25 236,65 140,79 398,22 0,24 1,60
11 19 150 0,19 1,4 4,02 16,01 242,15 144,51 399,97 0,25 1,57
11 20 150 0,19 1,4 5,06 18,02 234,18 150,87 402,62 0,38 1,53
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Şekil 18.69. TT9215 Kesici Takım 11. Deney Kuvvetler Grafiği

Şekil 18.70. TT9215 Kesici Takım 11. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Rt) Grafiği
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Şekil 18.71. TT9215 Kesici Takım 11. Deney Yüzey Pürüzlülüğü (Ra) Grafiği
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19. CEVAP YÜZEY METODU İLE DENKLEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Kesme değişkenleri ile takım ömrü, kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğünün 

matematiksel denklemler ile temsilinde cevap yüzey metodu ve hesaplamalarda Matlab 

programı kullanılmıştır. Modelin kurulmasında aşağıdaki yol izlenmiştir.

1. Matematik modelin önerilmesi 

2. Deneysel dizayn 

3. Gerçek kesme koşullarının seçimi ve bağımsız değişkenler için test 

bölgelerinin saptanması 

4. Deney 

5. Önerilen model katsayılarının tahmini 

Bu çalışmada gerçekleştirilen bütün analiz ve metodlarda 11 deneye ait elde 

edilen bulguların ortalamaları hesaplanıp, aşağıdaki tablo oluşturulup, bu tablo üzeriden 

gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Çizelge 19.1. İşleme Parametreleri ve Deneysel Ölçüm Sonuçları Ortalamaları

Deney 
No

v f a Ra Fx Fy Fz T

1 100 0,10 1,00 0,745 110,887 129,544 196,431 166,860

2 225 0,10 1,00 0,568 84,294 116,219 166,449 22,517

3 100 0,35 1,00 4,347 119,047 206,554 422,591 22,672

4 225 0,35 1,00 4,064 110,182 182,172 394,993 7,253

5 225 0,35 2,00 4,350 285,340 268,670 835,668 2,518

6 100 0,35 2,00 4,066 294,334 278,464 844,604 14,575

7 225 0,10 2,00 0,805 188,885 106,318 323,256 14,799

8 100 0,10 2,00 2,070 176,435 114,588 328,885 27,368

9 150 0,19 1,40 1,905 211,349 142,828 494,168 24,940

10 150 0,19 1,40 1,888 157,079 147,619 358,299 24,202

11 150 0,19 1,40 2,177 164,401 145,080 354,848 21,087

Kesme parametreleri ışığında takım ömrü, kuvvetler ve yüzey pürüzlülüğüne ait 

denklemlerin belirlenmesi için aşağıda yer alan dizayn matrisi oluşturulmuştur.
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ê ú
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Dizayn matrisini elde ettikten sonra, model için genel denklem aşağıdaki gibi 

formüle edilir:

2
0

1 1 1 1

f f f f

i i ii i ij i j
i i i j

y X X X Xb b b b e
= = = =

= + + + +å å åå

y :Deney cevabı

iX :Denklemi etkileyen faktörler

0 , , ,i ii ijb b b b : Modelin katsayıları

e : Rastgele, sıfır ortalamalı ve sabit varyanslı bağımsız deneysel hata

En küçük kareler metodu ile 0 , , ,i ii ijb b b b katsayılarının tahmini yapılabilir. Bu 

modelin çözümü için aşağıdaki denklem yardımıyla matrissel işlemler uygulanmıştır.

y X b e= +

Model için gerekli olan X matrisi; y cevap matrisi ve b vektörünün tahmininde 

kullanılmıştır. Bu matrisler aşağıda yer almaktadır.
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Tüm hesaplamalarda ana referansımız olan X matrisi aşağıdaki verilmektedir.

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 0 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0

X

+ - - -é ù
ê ú+ + - -ê ú
ê ú+ - + -
ê ú+ + + -ê ú
ê ú+ + + +
ê ú

= + - + +ê ú
ê ú+ + - +
ê ú
+ - - +ê ú

ê ú+ê ú
ê ú+
ê ú+ë û

X matrisinin oluşturulmasının ardından B vektörünün çözümü için en küçük 

kareler yönteminde kullanılan aşağıdaki denklem kullanılır:

1( ' ) 'B X X X y-=

Bu denklem B vektörünün tahmini için normal denklem olarak adlandırılır ve 

çözüm için kullanılır. Takım ömrü, kuvvetler, yüzey pürüzlülüğü için y matrisleri 

oluşturulup sonuca gidilmelidir.
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Takım ömrü ve buna bağlı değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişki şu şekilde 

gösterilir.

* * *m n pK T v f a=

T: Dakikada takım ömrü

v: Kesme hızı

f:  İlerleme

a: Kesme derinliği

m, n, p, K: Bilinmeyen parametreler

Takım ömrü denklemlerinin karakteristiği doğrusal değildir ve kesme hızının 

yanı sıra takım ömrünün kesme derinliği ve ilerlemenin etkisi de hesaba katılır. Bu 

denklemin değişkenleri logaritmik dönüşümle şu şekilde gösterilir:

ln ln ln ln lnT K m v n f p a= - - -

0 1 1 2 2 3 3y x x xb b b b= + + +

0 1 1 2 2 3 3y b b x b x b x= + + +

1( ' ) 'B X X X y-= denklemini kullanarak katsayıları tahmin edebiliriz. Takım 

ömrü için y matrisi:

5,71

3,71

3,73

2,71

1,38

3,25

3,31

3,83

3,81

3,78

3,63

y

é ù
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú

= ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ë û
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elde edilir. 1( ' )X X - matrisi hesaplanır.

1

0,0909 0 0 0

0 0,1250 0 0
( ' )

0 0 0,1250 0

0 0 0 0,1250

X X -

é ù
ê ú
ê ú=
ê ú
ê ú
ë û

Değerler denklemlerde yerine yazılarak aşağıdaki sonuç matrisi elde edildi.

3,53

0,68

0,69

0,51

B

é ù
ê ú-ê ú=
ê ú-
ê ú-ë û

Takım ömrü için kurulan denklemin modeli:

1 2 33,53 0,68 0,69 0,51Y X X X= - - -

0,68 0,69 0,5134,12 * * *T v f a=

Yüzey pürüzlülüğü denkleminin tahmini için:

0 1 1 2 2 3 3

* * *

ln ln ln ln ln

p r s
Ra

Ra

Ra C v f a

Ra C p v r f s a

y x x xb b b b

=

= + + +

= + + +

0 1 1 2 2 3 3y b b x b x b x= + + +

1( ' ) 'B X X X y-= denklemini kullanarak katsayıları tahmin edebiliriz. Yüzey 

pürüzlülüğü Ra için y matrisi:
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0,29

0,57

1,47
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1,47

1,40

0,22

0,73
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ê ú-ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
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ê ú-
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ë û

1( ' )X X - matrisi daha önce hesaplanmıştı y matrisi 1( ' ) 'B X X X y-=

denkleminde yerine konularak sonuca gidilir.

0.678

-0.154

0.761

0.171

B

é ù
ê ú
ê ú=
ê ú
ê ú
ë û

Yüzey pürüzlülüğü Ra için kurulan denklemin modeli:

1 2 30,678 0,154 0,761 0,171Y X X X= - + +

0,154 0,761 0,1711,97* * *Ra v f a-=

Kuvvet denklemlerinin tahmini için:

0 1 1 2 2 3 3

0 1 1 2 2 3 3

* * *

ln ln ln ln ln

k l m
Fx

Fx

Fx C v f a

Fx C k v l f m a

y x x x

y b b x b x b x

b b b b

=

= + + +

= + + +

= + + +

1( ' ) 'B X X X y-= denklemini kullanarak katsayıları tahmin edebiliriz. Fx

kuvveti için y matrisi:
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1( ' )X X - matrisi hesaplanmıştı daha önce y matrisi 1( ' ) 'B X X X y-=

denkleminde yerine konularak sonuca gidilir.

5.08

-0.04

0.16

0.39

B

é ù
ê ú
ê ú=
ê ú
ê ú
ë û

Fx kuvveti için kurulan denklemin modeli:

1 2 35,08 0,04 0,16 0,39Y X X X= - + +

0,04 0,16 0,39160,77* * *Fx v f a-=

0 1 1 2 2 3 3

0 1 1 2 2 3 3

* * *

ln ln ln ln ln

k l m
Fy

Fy

Fy C v f a

Fy C k v l f m a

y x x x

y b b x b x b x

b b b b

=

= + + +

= + + +

= + + +

1( ' ) 'B X X X y-= denklemini kullanarak katsayıları tahmin edebiliriz. Fy

kuvveti için y matrisi:
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1( ' )X X - matrisi hesaplanmıştı daha önce y matrisi 1( ' ) 'B X X X y-=

denkleminde yerine konularak sonuca gidilir.

5.06

-0.04

0.34

0.06

B

é ù
ê ú
ê ú=
ê ú
ê ú
ë û

Fy kuvveti için kurulan denklemin modeli:

1 2 35,06 0,04 0,34 0,06Y X X X= - + +

0,04 0,34 0,06157,59* * *Fy v f a-=

0 1 1 2 2 3 3

0 1 1 2 2 3 3

* * *

ln ln ln ln ln

k l m
Fz

Fz

Fz C v f a

Fz C k v l f m a

y x x x

y b b x b x b x

b b b b

=
= + + +

= + + +

= + + +

1( ' ) 'B X X X y-= denklemini kullanarak katsayıları tahmin edebiliriz. Fz

kuvveti için y matrisi:
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1( ' )X X - matrisi hesaplanmıştı daha önce y matrisi 1( ' ) 'B X X X y-=
denkleminde yerine konularak sonuca gidilir.

5.94

-0.03

0.44

0.33

B

é ù
ê ú
ê ú=
ê ú
ê ú
ë û

Fz kuvveti için kurulan denklemin modeli:

1 2 35,94 0,03 0,44 0,33Y X X X= - + +

0,03 0,44 0,33379,93* * *Fz v f a-=

Bu yapılan çalışma dışında kesme değişkenleri ile takım ömrü, kesme kuvvetleri 

ve yüzey pürüzlülüğünün matematiksel denklemler ile temsili için diğer bir metot olarak 

regresyon analizi metodu kullanılmıştır.

Regresyon analizi Minitab programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kesme 

hızı, ilerleme, talaş derinliğinin, deneysel ölçüm parametreleri üzerine etkileri analiz 

edilmiş ve elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

Aritmetik ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) için denklemsel model ve analiz 

sonuçları;
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Çizelge 19.2. Ra Yüzey Pürüzlülüğü Analiz Sonuçları

Regression Equation

Ra  =  -0,467702 - 0,00272405 v + 12,7517 f + 0,412054 a

Coefficients

Term         Coef  SE Coef        T      P        95% CI            VIF
Constant  -0,4677  0,58919  -0,7938  0,453  (-1,8609;  0,9255)
v         -0,0027  0,00220  -1,2392  0,255  (-0,0079;  0,0025)  1,00034
f         12,7517  1,09349  11,6615  0,000  (10,1660; 15,3374)  1,00045
a          0,4121  0,27477   1,4996  0,177  (-0,2377;  1,0618)  1,00034

Summary of Model

S = 0,390630     R-Sq = 95,23%        R-Sq(adj) = 93,19%
PRESS = 3,43744  R-Sq(pred) = 84,66%

Analysis of Variance

Source         DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS        F         P
Regression      3  21,3459  21,3459   7,1153   46,630  0,000054
  v             1   0,1676   0,2343   0,2343    1,536  0,255191
  f             1  20,8352  20,7511  20,7511  135,991  0,000008
  a             1   0,3432   0,3432   0,3432    2,249  0,177390
Error           7   1,0681   1,0681   0,1526

  Lack-of-Fit   5   1,0156   1,0156   0,2031    7,737  0,118405
  Pure Error    2   0,0525   0,0525   0,0263
Total          10  22,4141

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

Obs    Ra      Fit    SE Fit  Residual  St Resid
  8  2,07  1,35917  0,261009  0,710826   2,44581  R

R denotes an observation with a large standardized residual.



120

Fx kuvveti için denklemsel model ve analiz sonuçları;

Çizelge 19.3. Fx Kuvveti Analiz Sonuçları

Regression Equation

Fx  =  -50,776 - 0,0868763 v + 232,389 f + 127,286 a

Coefficients

Term         Coef  SE Coef         T      P         95% CI            VIF
Constant  -50,776  50,1695  -1,01209  0,345  (-169,408;  67,856)
v          -0,087   0,1872 -0,46415  0,657  (  -0,529;   0,356)  1,00034
f         232,389  93,1103   2,49585  0,041  (  12,218; 452,560)  1,00045
a         127,286  23,3965   5,44040  0,001  (  71,962; 182,611)  1,00034

Summary of Model

S = 33,2621      R-Sq = 83,86%        R-Sq(adj) = 76,94%
PRESS = 20451,3  R-Sq(pred) = 57,38%

Analysis of Variance

Source         DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS        F         P
Regression      3  40243,4  40243,4  13414,5  12,1248  0,003676
  v             1    149,8    238,4    238,4   0,2154  0,656628
  f             1   7347,5   6891,8   6891,8   6,2292  0,041242
  a             1  32746,1  32746,1  32746,1  29,5979  0,000966
Error           7   7744,6   7744,6   1106,4
  Lack-of-Fit   5   6010,2   6010,2   1202,0   1,3862  0,469436
  Pure Error    2   1734,3   1734,3    867,2
Total          10  47988,0

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

No unusual observations
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Fy kuvveti için denklemsel model ve analiz sonuçları;

Çizelge 19.4. Fy Kuvveti Analiz Sonuçları

Regression Equation

Fy  =  29,7153 - 0,101693 v + 476,087 f + 34,6189 a

Coefficients

Term         Coef  SE Coef         T      P        95% CI            VIF
Constant   29,715  38,5771   0,77028  0,466  (-61,505; 120,936)
v          -0,102   0,1439  -0,70658  0,503  ( -0,442;   0,239)  1,00034
f         476,087  71,5958   6,64965  0,000  (306,790; 645,384)  1,00045
a          34,619  17,9904   1,92430  0,096  ( -7,922;  77,160)  1,00034

Summary of Model

S = 25,5764      R-Sq = 87,42%        R-Sq(adj) = 82,03%
PRESS = 15369,2  R-Sq(pred) = 57,79%

Analysis of Variance

Source         DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS        F         P
Regression      3  31828,0  31828,0  10609,3   16,218  0,001560
  v             1    224,6    326,6    326,6    0,499  0,502664
  f             1  29181,1  28925,2  28925,2   44,218  0,000291
  a             1   2422,3   2422,3   2422,3    3,703  0,095723
Error           7   4579,1   4579,1    654,2
  Lack-of-Fit   5   4567,6   4567,6    913,5  158,979  0,006263
  Pure Error    2     11,5     11,5      5,7
Total          10  36407,1

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

No unusual observations
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Fz kuvveti için denklemsel model ve analiz sonuçları;

Çizelge 19.5. Fz Kuvveti Analiz Sonuçları

Regression Equation

Fz  =  -274,096 - 0,179614 v + 1458,11 f + 283,572 a

Coefficients

Term         Coef  SE Coef         T      P         95% CI            VIF
Constant  -274,10  136,932  -2,00170  0,085  (-597,889;   49,70)
v           -0,18    0,511  -0,35159  0,735  (  -1,388;    1,03)  1,00034
f         1458,11  254,134   5,73756  0,001  ( 857,177; 2059,04)  1,00045
a          283,57   63,858   4,44064  0,003  ( 132,571;  434,57)  1,00034

Summary of Model

S = 90,7852     R-Sq = 88,42%        R-Sq(adj) = 83,46%
PRESS = 167688  R-Sq(pred) = 66,35%

Analysis of Variance

Source         DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS        F         P
Regression      3  440579  440579  146860  17,8186  0,001173
  v             1     390    1019    1019   0,1236  0,735493
  f             1  277664  271321  271321  32,9196  0,000707
  a             1  162525  162525  162525  19,7193  0,003005
Error           7   57694   57694    8242
  Lack-of-Fit   5   45066   45066    9013   1,4276  0,460727
  Pure Error    2   12627   12627    6314
Total          10  498273

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

No unusual observations
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Takım ömrü (T) için denklemsel model ve analiz sonuçları;

Çizelge 19.6. T Takım Ömrü Analiz Sonuçları

Regression Equation

T  =  178,115 - 0,346622 v - 169,02 f - 37,2412 a

Coefficients

Term          Coef  SE Coef         T      P         95% CI            VIF
Constant   178,115   57,491   3,09811  0,017  (  42,169; 314,060)
v           -0,347    0,214  -1,61603  0,150  (  -0,854;   0,161)  1,00034
f         -169,020  106,699  -1,58408  0,157  (-421,323;  83,284)  1,00045
a          -37,241   26,811  -1,38902  0,207  (-100,639;  26,157)  1,00034

Summary of Model

S = 38,1165      R-Sq = 50,86%         R-Sq(adj) = 29,80%
PRESS = 29630,1  R-Sq(pred) = -43,17%

Analysis of Variance

Source         DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS        F         P
Regression      3  10525,3  10525,3  3508,44    2,415  0,151877
  v             1   3980,0   3794,3  3794,27    2,612  0,150121
  f             1   3742,2   3645,7  3645,68    2,509  0,157194
  a             1   2803,1   2803,1  2803,12    1,929  0,207413
Error           7  10170,1  10170,1  1452,87
  Lack-of-Fit   5  10161,7  10161,7  2032,34  485,978  0,002055
  Pure Error    2      8,4      8,4     4,18
Total          10  20695,4

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

Obs       TT      Fit   SE Fit  Residual  St Resid
  1  166,860  89,3095  24,3399   77,5501   2,64376  R

R denotes an observation with a large standardized residual.
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Deneysel ölçüm sonuçları ile denklemsel modeller yardımı ile hesaplanıp elde 

edilen sonuçlar (* işaretli olan sonuçlar) aşağıdaki tabloda bir arada verilmiştir.

Çizelge 19.7. Deneysel Ölçüm Sonuçlarının Ortalamaları ve Denklemsel Hesaplamalar

Ra Ra* Fx Fx* Fy Fy* Fz Fz* T T*
0,745 0,947 110,887 91,061 129,544 101,774 196,431 137,326 166,860 89,310

0,568 0,607 84,294 80,202 116,219 89,062 166,449 114,874 22,517 45,982

4,347 4,135 119,047 149,159 206,554 220,795 422,591 501,853 22,672 47,055

4,064 3,795 110,182 138,299 182,172 208,084 394,993 479,401 7,253 3,727

4,350 4,207 285,340 265,585 268,670 242,703 835,668 762,973 2,518 -33,514

4,066 4,547 294,334 276,445 278,464 255,414 844,604 785,425 14,575 9,813

0,805 1,019 188,885 207,488 106,318 123,681 323,256 398,446 14,799 8,741

2,070 1,359 176,435 218,347 114,588 136,393 328,885 420,898 27,368 52,068

1,905 2,123 211,349 158,547 142,828 153,384 494,168 373,004 24,940 41,870

1,888 2,123 157,079 158,547 147,619 153,384 358,299 373,004 24,202 41,870

2,177 2,123 164,401 158,547 145,080 153,384 354,848 373,004 21,087 41,870

Tablodaki değerler incelendiğinde denklemsel yolla hesaplanan verilerin 

deneysel yolla tespit edilen verilere ne kadar yakınsama yaptığı açık bir şekilde 

görülmektedir. Hassasiyeti artırmak için kesme hızı, ilerleme ve talaş derinliğinin 

birbirleri ile etkileşimleri de regresyon analizine dahil edilip daha yüksek yakınsamalara 

sahip kompleks denklemler ve deneysel verilere çok yakın olan sonuçlar elde edilebilir.

Yaklaşık olarak yüzey pürüzlülüğü, kuvvetler ve takım ömrü değerlerini hesaplamak 

için bu denklemler kullanılabilir.

Ra yüzey pürüzlülüğü analiz sonuçları incelendiğinde; kesme hızı için 0,255191 

P değeri,  ilerleme için 0,000008 P değeri, talaş derinliği için 0,177390 P değeri 

görülmektedir. Bu değerler bize ilerlemenin yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkin değer 

olduğunu göstermektedir.

Fx kuvveti analiz sonuçları incelendiğinde; kesme hızı için 0,656628 P değeri,  

ilerleme için 0,041242 P değeri, talaş derinliği için 0,000966 P değeri görülmektedir. 

Bu değerler bize talaş derinliğinin Fx kuvveti üzerinde en etkin değer olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca ilerleme değeri de %5 in altında olup Fx  kuvveti üzerinde etkin 

bir rol oynamaktadır.

Fy kuvveti analiz sonuçları incelendiğinde; kesme hızı için 0,502664 P değeri,  

ilerleme için 0,000291 P değeri, talaş derinliği için 0,095723 P değeri görülmektedir. 

Bu değerler bize ilerlemenin Fy kuvveti üzerinde en etkin değer olduğunu 

göstermektedir. 
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Fz kuvveti analiz sonuçları incelendiğinde; kesme hızı için 0,735493 P değeri,  

ilerleme için 0,000707 P değeri, talaş derinliği için 0,003005 P değeri görülmektedir. 

Bu değerler bize ilerlemenin Fz kuvveti üzerinde en etkin değer olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca talaş derinliği de %5 in altında olup Fz  kuvveti üzerinde etkin 

bir rol oynamaktadır.

T takım ömrü analiz sonuçları incelendiğinde; kesme hızı için 0,150121 P 

değeri,  ilerleme için 0,157194 P değeri, talaş derinliği için 0,207413 P değeri 

görülmektedir. Bu değerler bize kesme hızının, ilerlemenin, talaş derinliğinin takım 

ömrü üzerinde etkin değerler olduğunu göstermektedir.

Yapılan analiz sonucunda elde edilen katsayılarla oluşturulan denklemler ölçüm 

sonuçlarına büyük oranda yakınsama göstermektedir. Bu denklemler ile ideale yakın 

sonuçlar, deneysel çalışma yapmadan çok az bir hata ile elde edilebilir.

Kesme değişkenleri ile takım ömrü, kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğünün 

her birinin kesme değişkenleri üzerindeki ayrı ayrı etkilerini saptamak için  Minitab 

programı kullanılarak tek yönlü varyans analizi metodu uygulanmıştır. Minitab 

programından elde edilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır.
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Kesme hızının, aritmetik ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) üzerine etkisi;

Çizelge 19.8. Ra Yüzey Pürüzlülüğü – v Kesme Hızı Tek Yönlü Varyans Analizi

One-way ANOVA: Ra versus v 

Source  DF     SS    MS     F      P
v        2   1,14  0,57  0,22  0,811
Error    8  21,27  2,66
Total   10  22,41

S = 1,631   R-Sq = 5,11%   R-Sq(adj) = 0,00%

                        Individual 95% CIs For Mean Based on
                        Pooled StDev
Level  N   Mean  StDev   -+---------+---------+---------+--------
100    4  2,807  1,708          (------------*-----------)
150    3  1,990  0,162   (-------------*--------------)
225    4  2,447  2,038        (-----------*------------)
                         -+---------+---------+---------+--------
                        0,0       1,5       3,0       4,5

Pooled StDev = 1,631
  

Kesme hızının, Fy kuvveti üzerine etkisi;

Çizelge 19.9. Fx Kuvveti – v Kesme Hızı Tek Yönlü Varyans Analizi

One-way ANOVA: Fx versus v 

Source  DF     SS    MS     F      P
v        2    218   109  0,02  0,982
Error    8  47770  5971
Total   10  47988

S = 77,27   R-Sq = 0,45%   R-Sq(adj) = 0,00%

                         Individual 95% CIs For Mean Based on
                         Pooled StDev
Level  N    Mean  StDev  --------+---------+---------+---------+-
100    4  175,18  84,62    (--------------*--------------)
150    3  177,61  29,45  (-----------------*----------------)
225    4  167,18  90,46   (--------------*--------------)
                         --------+---------+---------+---------+-
                               120       180       240       300

Pooled StDev = 77,27
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Kesme hızının, Fy kuvveti üzerine etkisi;

Çizelge 19.10. Fy Kuvveti – v Kesme Hızı Tek Yönlü Varyans Analizi

One-way ANOVA: Fy versus v 

Source  DF     SS    MS     F      P
v        2   2371  1185  0,28  0,764
Error    8  34036  4255
Total   10  36407

S = 65,23   R-Sq = 6,51%   R-Sq(adj) = 0,00%

                         Individual 95% CIs For Mean Based on
                         Pooled StDev
Level  N    Mean  StDev  --------+---------+---------+---------+-
100    4  182,29  75,73           (--------------*--------------)
150    3  145,18   2,40  (----------------*----------------)
225    4  168,34  74,88         (--------------*--------------)
                         --------+---------+---------+---------+-
                               100       150       200       250

Pooled StDev = 65,23

Kesme hızının, Fz kuvveti üzerine etkisi;

Çizelge 19.11. Fz Kuvveti – v Kesme Hızı Tek Yönlü Varyans Analizi

One-way ANOVA: Fz versus v 

Source  DF      SS     MS     F      P
v        2    3585   1792  0,03  0,972
Error    8  494688  61836
Total   10  498273

S = 248,7   R-Sq = 0,72%   R-Sq(adj) = 0,00%

                        Individual 95% CIs For Mean Based on
                        Pooled StDev
Level  N   Mean  StDev  ------+---------+---------+---------+---
100    4  448,1  280,1      (-------------*--------------)
150    3  402,4   79,5  (---------------*----------------)
225    4  430,1  286,7     (--------------*-------------)
                        ------+---------+---------+---------+---
                            200       400       600       800

Pooled StDev = 248,7
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Kesme hızının, takım ömrü (T) üzerine etkisi;

Çizelge 19.12. T Takım Ömrü – v Kesme Hızı Tek Yönlü Varyans Analizi

One-way ANOVA: T versus v 

Source  DF     SS    MS     F      P
v        2   4534  2267  1,12  0,372
Error    8  16162  2020
Total   10  20695

S = 44,95   R-Sq = 21,91%   R-Sq(adj) = 2,38%

                        Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev
Level  N   Mean  StDev    +---------+---------+---------+---------
100    4  57,87  72,85                (-----------*------------)
150    3  23,41   2,04     (--------------*--------------)
225    4  11,77   8,77    (------------*------------)
                          +---------+---------+---------+---------
                        -40         0        40        80

Pooled StDev = 44,95

İlerlemenin, aritmetik ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) üzerine etkisi;

Çizelge 19.13. Ra Yüzey Pürüzlülüğü – f İlerleme Tek Yönlü Varyans Analizi

One-way ANOVA: Ra versus f 

Source  DF      SS      MS      F      P
f        2  20,855  10,427  53,51  0,000
Error    8   1,559   0,195
Total   10  22,414

S = 0,4415   R-Sq = 93,04%   R-Sq(adj) = 91,31%

                          Individual 95% CIs For Mean Based on
                          Pooled StDev
Level  N    Mean   StDev  ------+---------+---------+---------+---
0,10   4  1,0468  0,6895  (----*---)
0,19   3  1,9902  0,1620          (----*---)
0,35   4  4,2068  0,1636                             (---*---)
                          ------+---------+---------+---------+---
                              1,2       2,4       3,6       4,8

Pooled StDev = 0,4415
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İlerlemenin, Fx kuvveti üzerine etkisi;

Çizelge 19.14. Fx Kuvveti – f İlerleme Tek Yönlü Varyans Analizi

One-way ANOVA: Fx versus f 

Source  DF     SS    MS     F      P
f        2   7803  3902  0,78  0,492
Error    8  40185  5023
Total   10  47988

S = 70,87   R-Sq = 16,26%   R-Sq(adj) = 0,00%

                          Individual 95% CIs For Mean Based on
                          Pooled StDev
Level  N    Mean   StDev   +---------+---------+---------+---------
0,10   4  140,13   50,56   (------------*-------------)
0,19   3  177,61   29,45       (---------------*--------------)
0,35   4  202,23  101,30             (-------------*------------)
                           +---------+---------+---------+---------
                          60       120       180       240

Pooled StDev = 70,87

İlerlemenin, Fy kuvveti üzerine etkisi;

Çizelge 19.15. Fy Kuvveti – f İlerleme Tek Yönlü Varyans Analizi

One-way ANOVA: Fy versus f 

Source  DF     SS     MS      F      P
f        2  29500  14750  17,08  0,001
Error    8   6907    863
Total   10  36407

S = 29,38   R-Sq = 81,03%   R-Sq(adj) = 76,28%

                         Individual 95% CIs For Mean Based on
                         Pooled StDev
Level  N    Mean  StDev  ---+---------+---------+---------+------
0,10   4  116,67   9,62  (-----*------)
0,19   3  145,18   2,40      (-------*-------)
0,35   4  233,97  46,97                         (------*------)
                         ---+---------+---------+---------+------
                          100       150       200       250

Pooled StDev = 29,38
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İlerlemenin, Fz kuvveti üzerine etkisi;

Çizelge 19.16. Fz Kuvveti – f İlerleme Tek Yönlü Varyans Analizi

One-way ANOVA: Fz versus f 

Source  DF      SS      MS     F      P
f        2  277784  138892  5,04  0,038
Error    8  220489   27561
Total   10  498273

S = 166,0   R-Sq = 55,75%   R-Sq(adj) = 44,69%

                        Individual 95% CIs For Mean Based on
                        Pooled StDev
Level  N   Mean  StDev  -------+---------+---------+---------+--
0,10   4  253,8   84,4  (---------*--------)
0,19   3  402,4   79,5        (----------*----------)
0,35   4  624,5  249,3                     (--------*---------)
                        -------+---------+---------+---------+--
                             200       400       600       800

Pooled StDev = 166,0

İlerlemenin, takım ömrü (T) üzerine etkisi;

Çizelge 19.17. T Takım Ömrü – f İlerleme Tek Yönlü Varyans Analizi

One-way ANOVA: T versus f

Source  DF     SS    MS    F      P
f        2   4540  2270  1,12  0,371
Error    8  16155  2019
Total   10  20695

S = 44,94   R-Sq = 21,94%   R-Sq(adj) = 2,42%

                        Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev
Level  N   Mean  StDev    +---------+---------+---------+---------
0,10   4  57,89  72,83                (-----------*------------)
0,19   3  23,41   2,04     (--------------*--------------)
0,35   4  11,75   8,81    (------------*------------)
                          +---------+---------+---------+---------
                        -40         0        40        80

Pooled StDev = 44,94
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Talaş derinliğinin, aritmetik ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) üzerine etkisi;

Çizelge 19.18. Ra Yüzey Pürüzlülüğü – a Talaş Derinliği Tek Yönlü Varyans Analizi

One-way ANOVA: Ra versus a 

Source  DF     SS    MS     F      P
a        2   1,19  0,60  0,22  0,804
Error    8  21,22  2,65
Total   10  22,41

S = 1,629   R-Sq = 5,32%   R-Sq(adj) = 0,00%

                        Individual 95% CIs For Mean Based on
                        Pooled StDev
Level  N   Mean  StDev   -+---------+---------+---------+--------
1,0    4  2,431  2,054        (-----------*------------)
1,4    3  1,990  0,162   (-------------*--------------)
2,0    4  2,823  1,685          (------------*-----------)
                         -+---------+---------+---------+--------
                        0,0       1,5       3,0       4,5

Pooled StDev = 1,629

Talaş derinliğinin, Fx kuvveti üzerine etkisi;

Çizelge 19.19. Fx Kuvveti – a Talaş Derinliği Tek Yönlü Varyans Analizi

One-way ANOVA: Fx versus a 

Source  DF     SS     MS     F      P
a        2  33966  16983  9,69  0,007
Error    8  14022   1753
Total   10 47988

S = 41,87   R-Sq = 70,78%   R-Sq(adj) = 63,48%

                         Individual 95% CIs For Mean Based on
                         Pooled StDev
Level  N    Mean  StDev   +---------+---------+---------+---------
1,0    4  106,10  15,09   (-------*-------)
1,4    3  177,61  29,45             (---------*--------)
2,0    4  236,25  62,20                        (-------*-------)
                          +---------+---------+---------+---------
                         60       120       180       240

Pooled StDev = 41,87
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Talaş derinliğinin, Fy kuvveti üzerine etkisi;

Çizelge 19.20. Fy Kuvveti – a Talaş Derinliği Tek Yönlü Varyans Analizi

One-way ANOVA: Fy versus a 

Source  DF     SS    MS     F      P
a        2   4212  2106  0,52  0,612
Error    8  32196  4024
Total   10  36407

S = 63,44   R-Sq = 11,57%   R-Sq(adj) = 0,00%

                         Individual 95% CIs For Mean Based on
                         Pooled StDev
Level  N    Mean  StDev   +---------+---------+---------+---------
1,0    4  158,62  42,80       (-----------*------------)
1,4    3  145,18   2,40   (-------------*-------------)
2,0    4  192,01  94,32             (-----------*-----------)
                          +---------+---------+---------+---------
                         60       120       180       240

Pooled StDev = 63,44

Talaş derinliğinin, Fz kuvveti üzerine etkisi;

Çizelge 19.21. Fz Kuvveti – a Talaş Derinliği Tek Yönlü Varyans Analizi

One-way ANOVA: Fz versus a 

Source  DF      SS     MS     F      P
a        2  168807  84404  2,05  0,191
Error    8  329465  41183
Total   10  498273

S = 202,9   R-Sq = 33,88%   R-Sq(adj) = 17,35%

                        Individual 95% CIs For Mean Based on
                        Pooled StDev
Level  N   Mean  StDev  -------+---------+---------+---------+--
1,0    4  295,1  132,3  (-----------*----------)
1,4    3  402,4   79,5      (------------*-------------)
2,0    4  583,1  296,8                (-----------*-----------)
                        -------+---------+---------+---------+--
                             200       400       600       800

Pooled StDev = 202,9
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Talaş derinliğinin, takım ömrü (T) üzerine etkisi;

Çizelge 19.22. T Takım Ömrü – a Talaş Derinliği Tek Yönlü Varyans Analizi

One-way ANOVA: T versus a 

Source  DF     SS    MS     F      P
a        2   3486  1743  0,81  0,478
Error    8  17210  2151
Total   10  20695

S = 46,38   R-Sq = 16,84%   R-Sq(adj) = 0,00%

                        Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev
Level  N   Mean  StDev    +---------+---------+---------+---------
1,0    4  54,83  75,04              (-------------*------------)
1,4    3  23,41   2,04    (---------------*--------------)
2,0    4  14,82  10,15    (-------------*------------)
                          +---------+---------+---------+---------
                        -40         0        40        80

Pooled StDev = 46,38

Tek yönlü varyans analizinde elde edilen sonuçlar “P” değerleri dikkate alınarak 

değerlendirildiğinde Ra yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkin parametrenin ilerleme 

olduğu görülmektedir. Fx kuvveti üzerinde talaş derinliğin, Fy kuvveti ve Fz kuvveti 

üzerinde ilerlemenin etkili parametreler olduğu, takım ömrü üzerinde ise kesme kuvveti, 

ilerleme ve talaş derinliğinin birbirine yakın etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Kesme kuvveti, ilerleme ve talaş derinliğinin birbirleri ile birlikte oluşturduğu ortak 

etkileri bu analiz yönteminde gözlenenemektedir. Bu analiz yöntemi sadece ölçülen bir 

parametrenin ona etki eden parametre ile olan ilişkisi ve sergilediği davranış hakkında 

bilgi sahibi olmamıza yardımcı olabilir.

Kesme değişkenleri ile takım ömrü, kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğünün

ilişkisini ve birbirleri ile etkileşimleri sonucu oluşturdukları ortak etkileri tespit etmek 

için SPSS programı kullanılarak iki yönlü varyans analizi uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. SPSS programından elde edilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır.



134

Aritmetik ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) için analiz sonuçları;

Çizelge 19.23. Ra Yüzey Pürüzlülüğü İki Yönlü Varyans Analizi

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Ra

Source

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 22,359a 8 2,795 106,274 0,009

Intercept 66,741 1 66,741 2537,771 0,000

v 0,260 1 0,260 9,870 0,088

f 19,968 1 19,968 759,270 0,001

a 0,307 1 0,307 11,671 0,076

v * f 0,260 1 0,260 9,897 0,088

v * a 0,034 1 0,034 1,290 0,374

f * a 0,303 1 0,303 11,523 0,077

v * f * a 0,342 1 0,342 13,019 0,069

Error 0,053 2 0,026

Total 88,611 11

Corrected Total 22,412 10

a. R Squared = 0,998 (Adjusted R Squared = 0,988)
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Fx kuvveti için analiz sonuçları;

Çizelge 19.24. Fx Kuvveti İki Yönlü Varyans Analizi

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Fx

Source

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 46253,848a 8 5781,731 6,667 0,137

Intercept 327857,392 1 327857,392 378,082 0,003

v 128,016 1 128,016 0,148 0,738

f 7712,944 1 7712,944 8,894 0,096

a 33875,963 1 33875,963 39,065 0,025

v * f 1,726 1 1,726 0,002 0,968

v * a 189,287 1 189,287 0,218 0,686

f * a 4063,782 1 4063,782 4,686 0,163

v * f * a 191,806 1 191,806 0,221 0,684

Error 1734,320 2 867,160

Total 376941,839 11

Corrected Total 47988,168 10

a. R Squared = 0,964 (Adjusted R Squared = 0,819)
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Fy kuvveti için analiz sonuçları;

Çizelge 19.25. Fy Kuvveti İki Yönlü Varyans Analizi

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Fy

Source

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 36395,509a 8 4549,439 791,856 0,001

Intercept 308699,022 1 308699,022 53730,852 0,000

v 388,801 1 388,801 67,673 0,014

f 27517,524 1 27517,524 4789,584 0,000

a 2229,484 1 2229,484 388,055 0,003

v * f 19,785 1 19,785 3,444 0,205

v * a 48,231 1 48,231 8,395 0,101

f * a 4198,258 1 4198,258 730,731 0,001

v * f * a 11,360 1 11,360 1,977 0,295

Error 11,491 2 5,745

Total 343538,805 11

Corrected Total 36406,999 10

a. R Squared = 1,000 (Adjusted R Squared = 0,998)
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Fz kuvveti için analiz sonuçları;

Çizelge 19.26. Fz Kuvveti İki Yönlü Varyans Analizi

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Fz

Source

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 485645,710a 8 60705,714 9,615 0,098

Intercept 2028347,091 1 2028347,091 321,260 0,003

v 650,613 1 650,613 0,103 0,779

f 274849,955 1 274849,955 43,532 0,022

a 165873,312 1 165873,312 26,272 0,036

v * f 0,106 1 0,106 0,000 0,997

v * a 231,286 1 231,286 0,037 0,866

f * a 41102,316 1 41102,316 6,510 0,125

v * f * a 4,048 1 4,048 0,001 0,982

Error 12627,452 2 6313,726

Total 2523747,027 11

Corrected Total 498273,162 10

a. R Squared = 0,975 (Adjusted R Squared = 0,873)
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Takım ömrü (T) için analiz sonuçları;

Çizelge 19.27. T Takım Ömrü İki Yönlü Varyans Analizi

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:T

Source

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 20687,167a 8 2585,896 618,303 0,002

Intercept 11193,245 1 11193,245 2676,372 0,000

v 4249,867 1 4249,867 1016,168 0,001

f 4256,231 1 4256,231 1017,690 0,001

a 3201,680 1 3201,680 765,541 0,001

v * f 2094,210 1 2094,210 500,738 0,002

v * a 2282,717 1 2282,717 545,811 0,002

f * a 2257,181 1 2257,181 539,705 0,002

v * f * a 2061,205 1 2061,205 492,846 0,002

Error 8,364 2 4,182

Total 31755,091 11

Corrected Total 20695,531 10

a. R Squared = 1,000 (Adjusted R Squared = ,998)
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Gerçekleştirilen iki yönlü varyans analizleri sonucunda Ra yüzey 

pürüzlülüğünün varyans analizi için tablodaki Sig. (P) değerleri dikkate alınarak 

ilerleme değerinin yüzey pürüzlülüğü değeri için en etkin değer olduğu görülmektedir. 

İlerlemeye göre hesaplanan Sig. (P) değerinin (0,001), 0,05 değerinden küçük olması bu 

durumu doğrular niteliktedir. Birleşik etkiler incelendiğinde ise yüzey pürüzlülüğü 

üzerindeki en önemli etkiyi ilerleme -  talaş derinliği ilişkisinin gösterdiği tablodan 

görülebilir.

Fx kuvvetine ait varyans tablosu incelendiğinde, tablodaki Sig. (P) değerleri 

dikkate alınarak talaş derinliği değerinin Fx kuvvet değeri için en etkin değer olduğu 

tespit edilebilir. Talaş derinliğine göre hesaplanan Sig. (P) değerinin (0,025), 0,05 

değerinden küçük olması bu durumu doğrular niteliktedir. Birleşik etkiler 

incelendiğinde ise Fx kuvveti üzerindeki en önemli etkiyi ilerleme -  talaş derinliği 

ilişkisinin gösterdiği tablodan görülebilir.

Fy kuvvetine ait varyans tablosu incelendiğinde, tablodaki Sig. (P) değerleri 

dikkate alınarak kesme hızı, ilerleme, talaş derinliği değerlerinin Fy kuvvet değeri için 

en etkin değerler olduğu tespit edilebilir. Kesme hızı değerine göre hesaplanan Sig. (P) 

değerinin (0,014),  ilerleme değerine göre hesaplanan Sig. (P) değerinin (0,000), talaş 

derinliğine göre hesaplanan Sig. (P) değerinin (0,003), 0,05 değerinden küçük olması bu 

durumu doğrular niteliktedir. Birleşik etkiler incelendiğinde ise Fy kuvveti üzerindeki 

en önemli etkiyi ilerleme -  talaş derinliği ilişkisinin gösterdiği tablodan görülebilir.

Fz kuvvetine ait varyans tablosu incelendiğinde, tablodaki Sig. (P) değerleri 

dikkate alınarak ilerleme ve talaş derinliği değerlerinin Fz kuvvet değeri için en etkin 

değerler olduğu tespit edilebilir. İlerleme değerine göre hesaplanan Sig. (P) değerinin 

(0,022), talaş derinliğine göre hesaplanan Sig. (P) değerinin (0,036), 0,05 değerinden 

küçük olması bu durumu doğrular niteliktedir. Birleşik etkiler incelendiğinde ise Fz 

kuvveti üzerindeki en önemli etkiyi ilerleme -  talaş derinliği ilişkisinin gösterdiği 

tablodan görülebilir.

T takım ömrüne  ait varyans tablosu incelendiğinde, tablodaki Sig. (P) değerleri 

dikkate alınarak kesme hızı, ilerleme, talaş derinliği değerinin T takım ömrü değeri için 

en etkin değerler olduğu tespit edilebilir. Bu üç parametreye göre hesaplanan Sig. (P) 

değerlerinin (0,001) aynı olup, 0,05 değerinden küçük olması bu durumu doğrular 

niteliktedir. Birleşik etkiler incelendiğinde ise T takım üzerindeki en önemli etkiyi 

kesme hızı - ilerleme -  talaş derinliği ilişkisinin gösterdiği tablodan görülebilir.

Ra yüzey pürüzlülüğü iki yönlü varyans analizi tablosu incelendiğinde; F testi 
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değeri 759,270 ve 0,001 Sig. değeri ile ilerlemenin yüzey pürüzlülüğünde en etkin değer 

olduğunu  göstermektedir. En az etkiyi ise talaş derinliği-kesme hızı etkisi 

göstermektedir.

Fx kuvveti iki yönlü varyans analizi tablosu incelendiğinde; F testi değeri 

39,065 ve 0,025 Sig. değeri ile talaş derinliğinin Fx kuvvetinde en etkin değer olduğunu  

göstermektedir. En az etkiyi ise kesme hızı-ilerleme etkisi göstermektedir.

Fy kuvveti iki yönlü varyans analizi tablosu incelendiğinde; F testi değeri 

4789,584 ve 0,000 Sig. değeri ile ilerlemenin Fy kuvvetinde en etkin değer olduğunu  

göstermektedir. Ayrıca F testi değeri 388,055 ve Sig. değeri 0,003  ile talaş derinliğide 

etkin değerlerden biri olduğunu göstermektedir. En az etkiyi ise kesme hızı-ilerleme 

etkisi göstermektedir.

Fz kuvveti iki yönlü varyans analizi tablosu incelendiğinde; F testi değeri 43,532 

ve 0,022 sinyal değeri ile ilerlemenin Fy kuvvetinde en etkin değer olduğunu  

göstermektedir. Ayrıca F testi değeri 26,272 ve Sig. değeri 0,036 ile talaş derinliğide 

etkin değerlerden biri olduğunu göstermektedir. En az etkiyi ise kesme hızı-ilerleme 

etkisi göstermektedir.

T takım ömrü iki yönlü varyans analizi tablosu incelendiğinde; karşılaştırma 

yapıldığında ilerleme, kesme hızı ve talaş derinliği değerlerinin benzer etkiler gösterdiği 

görülebilir ve F değerleri karşılaştırıldığında ilerleme ve kesme hızının, talaş derinliğine 

göre etkinliğinin biraz daha fazla olduğu görülmektedir.

Analizler %5 önem  ve %95 güvenirlilik seviyesi için yapılmıştır. Toplam 

varyasyon üzerine her bir faktörün etkisi çizelgelerin son sütununda belirtilmiştir.
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20. DEĞERLENDİRME

Yapılan deneyler sonucunda kesme parametrelerindeki değişimlerin takım ömrü, 

yüzey pürüzlülüğü ve oluşan kesme kuvvetlerine etkileri incelenmiştir. Bu deneylerin 

sonuçlarının değerlendirilmesi bize AISI 304 paslanmaz çeliğin işlenmesi için en ideal 

koşulların nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler verebilir.

Deneylerde elde edilen ölçüm sonuçları ile birlikte gerekli karşılaştırma tabloları 

hazırlanmıştır. Analize yardımcı olması amaçlanarak grafikler çizilmiştir. Kesici 

takımdaki aşınma tiplerini gözlemlemek amacıylada kesici takım ucundaki aşınmalar 

fotoğraflanmıştır. Elde edilen ölçümlere regresyon analizi, tek yönlü varyans analizi, 

çift yönlü varyans analizi ve k2 tam faktöriyel tasarımda cevap yüzey metodu 

uygulanmıştır. Bu analizler sonucunda kesme hızının, ilerlemenin, talaş derinliğinin; 

yüzey pürüzlülüğü, kuvvetler ve takım ömrü üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca 

yüzey pürüzlülüğü, kuvvetler ve takım ömrünün yaklaşık olarak hesaplanabilmesi için 

denklemsel modeller oluşturulmuştur.

Sabit talaş derinliği ve ilerleme değerleri için; kesme hızının artan değerlerinde 

kesme kuvvetlerinin azaldığı, sabit talaş derinliği ve kesme hızı değerleri için; 

ilerlemenin artan değerlerinde kesme kuvvetlerinin de arttığı, sabit kesme hızı ve 

ilerleme değeri için; talaş derinliğinin artan değerlerinde kesme kuvvetlerinin de arttığı 

gözlemlenmiştir.

Gerçekleştirilen 11 deney sonucunda, kesme parametreleri; v= 225 m/dak, f= 

0,35 mm/dev, a=2 mm olan 5. deneyde takım ömrünün en düşük değerini aldığı 

görülmektedir. Bu deney başlığında 4. tekrar deneyi esnasında takım ucu aşınma 

değerinin sınır kabul değeri olan 0,30 mm’ yi aştığı tespit edilmiştir. Ek olarak bu 

deneyde meydana gelen kuvvetler de tüm deneyler içerisinde en yüksek değerlerine 

sahiptirler. Ölçülen, yüzey pürüzlülük yüksekliği (Rt) ve aritmetik ortalama yüzey

pürüzlülük (Ra) değerleri tüm deneylerde ölçülen yüksek değerler arasındadır. 

Veriler incelendiğinde kesme parametreleri; v= 100 m/dak, f= 0,10 mm/dev, a=1 

mm olan 1. deneyde takım ömrünün en yüksek değerini aldığı görülmektedir. Yapılan 

tekrarlı deneylerde 45. deney sonucunda takım ucu aşınma miktarının, takım ucu 

aşınma sınırını geçtiği tespit edilmiştir. Yüzey pürüzlülük değerleri tüm tekrarlı 

deneyler boyunca elde edilen değerler dikkate alındığında yapılan tüm çalışma boyunca 

elde edilen sonuçlar içerisinde en düşük değerlerin yer aldığı kümede yer almaktadır.
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Elde edilen ana değerlendirmeler dışında tüm veriler incelendiğinde ek olarak şu 

çıkarımlara da ulaşılmaktadır:

· Deney 1 ile Deney 3 dikkate alındığında v, a değerleri sabitken f deki 

artışın takım ömrünü azaltma etkisi gözlenebilir. Ayrıca ilerlemedeki bu 

artışın yüzey pürüzlülük değerleri, kuvvetler üzerine artış yönünde 

yansımaları deney sonuçları tabloları ve grafiklerden de görülmektedir.

· Deney 2 ve Deney 4 dikkate alındığında ilerlemedeki artışın Deney 1 ve 

Deney 3 deki gibi takım ömrü, yüzey pürüzlülük ve kuvvetler üzerine 

etkileri deney sonuç tabloları ve grafikler üzerinden görülmektedir.

· Elde edilen veriler bir bütün olarak değerlendirildiğine işleme ile ilgili 

olarak her açıdan en ideal sonuçların Deney 9, Deney 10 ve Deney 11 deki 

sonuçlar olduğu ve en uygun kesme parametrelerinin bu deneylere ait 

kesme parametreleri olduğu düşünülmektedir. Bu deneylerde kullanılan v= 

150 m/dak, f= 0,19 mm/dev, a=1.4 mm kesme parametreleri değerlerinin 

sistemin optimizasyonu açısından en ideal değerler olduğu açıktır.

· Deney 5 ve Deney 6 dikkate alındığında kesme hızı değişken, diğer kesme 

parametreleri sabitken bu hız değişiminin meydana gelen kuvvetlerde ve 

yüzey pürüzlülüklerinde ortalamalar baz alındığında büyük bir değişime 

neden olmadığı gözlenmiştir.

· Deney 1 ve Deney 8 değerlendirildiğinde kaldırılan paso miktarının 

artırılmasının diğer kesme parametreleri sabitken, kuvvetler ve yüzey 

pürüzlülüğü üzerinde oluşturduğu etkinin Deney 5 ve Deney 6 daki 

ilerleme değişiminin oluşturduğu etkiden daha etkili olduğu gözlenmiştir.

· Grafikler incelendiğinde bazı deneylerde kesici takımın ucunda oluşan 

yığma ağız mekanizması nedeniyle kuvvetlerde düşüşe neden olduğu 

gözlemlenmiştir. Ayrıca grafiklerde aşınma sınırını geçen veya  aşınma 

sınırına erişilen tekrar deneylerde ölçüm değerlerinde muazzam yükselişler 
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gözlenmektedir. Yığma ağız mekanizması oluşumu özelikle deney 9, 

deney 10 ve deney 11 de açık bir şekilde görülmekte ve kuvvet grafikleri 

tarafından da bu durum desteklenmektedir.

· Kaplamalı takımlar kullanılarak yapılan deneylerde, yan yüzey (serbest 

yüzey) aşınmasının, ucun kırılmasında, krater aşınmasından daha etkili 

olduğu tespit edilmiştir. Deneyler boyunca işleme takımlarının uçlarında; 

yan yüzey (serbest yüzey) aşınması, çentik aşınması, kırılma, kesici 

kenarda yığılma mekanizmaları gözlenmiştir.
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21. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

21.1. Sonuçlar

AISI 304 östenitik paslanmaz çelik malzeme üzerinde TT9215 takım 

kullanılarak tornalama yöntemiyle işleme deneyleri yapılmıştır. Kesme 

parametrelerindeki değişimlerin aşınma miktarı, kesme kuvvetleri ve yüzey 

pürüzlülüğüne etkisi incelenmiştir.

Kesme parametreleri ve kesme şartlarının değişimi ve talaş - takım geometrisi, 

kesme kuvvetlerinde ve işlenen parçaların yüzey kalitesinde, VB ve Ra değerlerinde 

değişime sebep olmaktadır. Varyans analizi ile yüzey pürüzlülüğüne en büyük etkiyi 

kesme derinlikleri ve ilerlemenin gösterdiği gözlemlenmiştir.

Kesme hızının ve ilerlemenin artışı takım aşınmasını artırmakta ve takım 

ömrünü azaltmaktadır. Kesme hızı, ilerleme ve talaş derinliğinin en yüksek olduğu 

noktada takım ömrü en düşük değerine ulaşmıştır.

İlerleme hızının iş parçası yüzey pürüzlülük değerini önemli derecede etkilediği 

görülmüştür. İlerlemenin 0,1 mm/dev olduğu durumda yüzey pürüzlülük değerinin 

düşük, 0,35 mm/dev olduğu durumda en yüksek değerlerini aldığı gözlenmiştir.

İlerleme miktarının artması, kesme bölgesindeki yükü arttırdığı gibi, aynı zamanda daha 

fazla ısı artışına ve takımın daha kolay deforme olmasına yol açacaktır. Talaş 

derinliğinin ise yüzey pürüzlülük değeri üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı 

görülmüştür. Takım ömrünün kesme parametrelerinin düşük değerlerinde arttığı 

görülmekte ve takım ömrüne en büyük etkiyi ilerleme göstermektedir.

Kesme hızının artması ile yüzey pürüzlülüğü iyileşmesinin, yüksek hızlarda 

artan sıcaklıktan kaynaklandığı söylenebilir. Kesme hızı ve ilerlemenin yüzey 

pürüzlülüğüne etkisini görmek için yapılan deneylere bakarsak ilerlemenin etkisinin 

kesme hızına göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Deneyler ilerledikçe meydana gelen takım aşınması ve takım ucunda yığma ağız 

oluşması yüzey pürüzlülüğünü olumsuz yönde etkilemiştir. Bu etkileşim deneysel veri 

tabloları ve grafiklerden de açık bir şekilde görülebilmektedir.

Kesme kuvvetleri ve takım aşınması arasında direk bir ilişki olduğu 

gözlenmiştir. Kesme kuvveti talaş kaldırma işlemleri sırasında takımın aşınma miktarı 

ile orantılı olacak şekilde, doğrusal olarak artmakta, takımın ömrünü tamamladığı anda 

kesme kuvvetinde büyük bir artış olduğu elde edilen sonuçlardan görülmektedir. Ayrıca 
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kesme kuvvetinin kesme hızı artışı ile düştüğü, ilerleme ve talaş derinliğindeki artışa 

paralel olarak kesme kuvvetinin arttığı gözlemlenmiştir.

Yapılan çalışmalar boyunca takım uçlarında meydana gelen deformasyon tipleri 

incelendiğinde yan kesici kenar aşınması, BUE oluşması, kırılma, çentik gibi 

deformasyon mekanizmalarının oluştuğu gözlenmiştir. 

İlerleme ve talaş derinliğinin artmasıyla kesme kuvvetlerinin arttığı 

gözlenmiştir. Talaş kaldırma işlemlerinde kesme kuvvetlerinin, takım - talaş arasındaki 

temas uzunluğu ile ilgisi olduğu için kesme hızının artırılması; kayma açısını artırdığı, 

daha ince talaş oluşturduğu ve temas uzunluğunu azalttığı için kesme kuvvetleri de buna 

bağlı olarak düşmektedir. Ayrıca takım ve iş parçası sıcaklığı yükseldiği için kayma 

bölgesindeki kayma gerilmesindeki azalma da kesme kuvvetlerini etkilemektedir.

21.2. Öneriler

Kesme parametrelerinin kesme kuvvetleri üzerindeki belirlenen etkileri dikkate 

alınıp; kesme kuvvetlerinin yüzey kalitesi, takım aşınması, takım kırılması, zorlanmış 

titreşimler, kesme gücü gibi kesme performansları üzerine etkilerine uygun kesme 

parametreleri seçimi yapılmalıdır. 

Kesme hızındaki artışa bağlı olarak, yüzey pürüzlülüğündeki iyileşme, beklenen 

bir özellik olup yüzey pürüzlülüğünü iyileştirmek için kesme hızının arttırılması 

uygulamada yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.  

Bu çalışmada meydana gelen aşınma tipleri referans alınıp takım kesici profili 

değiştirilerek, aşınma mekanizmalarının takibi ile bu alanda en iyi performansı 

sağlayacak kesici takım profilinin tespiti yapılabilir.

AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerin tornalanmasında düşük yüzey 

pürüzlülük değerleri elde etmek için kesici takım uç yarıçapı büyük takımlar yüksek 

ilerleme hızlarında kullanılmalıdır. Büyük uç yarıçapının ve yüksek ilerlemenin neden 

olacağı yüksek kesme kuvvetlerinin kesici takımda ve iş parçasında eğilmelere neden 

olduğu durumlarda ise uç yarıçapı düşük olan kesici takımlar kullanılmalıdır. 

Gerçekleştirilen bu çalışma aynı koşullara ek olarak kesme sıvısı kullanarak 

yeniden gerçekleştirilebilir ve elde edilen değerler ile karşılaştırmalar yapılabilir. Ayrıca 

AISI 304 paslanmaz çeliklerin işlenebilirliği üzerine iç gerilmeler, aşınma 

mekanizmaları ve farklı talaş kaldırma metotlarının işlenebilirlik üzerine etkilerinin 

araştırılması bundan sonraki çalışmalar için önerilmektedir.
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