
2nd Interna  onal Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)
Çukurova University, Congress Center, October 25-27, 2017, Adana / TURKEY
Pages: 1127-1131, Paper ID:531

1127

(*) Correspond ng author

AA 6061 Alüm nyum Alaşımının Çekme Makaslama 
Kuvvet n n Tepk  Yüzey  Metodoloj s  ve İsten l rl k 

Fonks yonu Kullanılarak Modellenmes  ve Opt m zasyonu

 Funda K ahraman1*,  Gökhan Başar2

Özet
Direnç nokta kaynağı, özellikle otomotiv endüstrisinde sac metal parçaların üretiminde yaygın olarak 
kullanılan etkili bir birleştirme işlemidir. Düşük maliyet, yüksek hız ve otomasyona uygunluk gibi avantajlara 
sahiptir. Önemli kaynak parametreleri; kaynak akımı, kaynak süresi, elektrot kuvveti, malzeme cinsi ve 
parça kalınlığıdır. İstenen kaynak kalitesinin elde edilmesi otomotiv endüstrisi için önemli bir sorundur. Bu 
çalışmada, AA 6061 alüminyum alaşımının çekme makaslama kuvveti, tepki yüzeyi metodolojisi ve istenilirlik 
fonksiyonu kullanılarak modellenmiş ve optimizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Kaynak akımı, kaynak 
zamanı ve elektrot kuvveti girdi faktörleri olarak, çekme makaslama kuvveti ise çıktı faktörü olarak seçilmiştir. 
Sonuçlar, geliştirilen regresyon modelinin çekme makaslama kuvvetini doğru bir şekilde tahmin edebilme 
kabiliyetini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: AA 6061, çekme makaslama kuvveti, tepki yüzeyi metodolojisi, kaynak

Model ng and Opt m zat on of Tens le Shear Force of AA 6061 Alum n um Alloy 
Us ng Response Surface Methodology and Des rab l ty Funct on 

Abstract
Resistance spot welding is an effi  cient joining process that is being widely used especially for the fabrication of sheet 
metal assemblies in automotive industry. It has bene  ts such as low cost, high speed and suitability for automation 
which make it an attractive choice for automotive production.  e important welding parameters are the welding 
current, welding time, electrode force, material type and thickness.  e weld quality of the welding process has 
been a signi  cant problem for the automotive industry.  erefore, it is important to understand the parameter 
relationships in the welding process to improve welding quality. In this study, a mathematical model was developed 
to analyze welding process of the AA 6061 aluminum alloy based on response surface methodology. Important 
process parameters, namely welding current, welding time and electrode force are considered as the input factors 
and tensile shear force was taken as output parameter.  e results showed that the ability of regression model to 
predict tensile shear force, accurately.

Keywords: AA 6061, tensile shear force, response surface methodology, welding

.GİRİŞ
D renç Nokta Kaynağı (DNK) yöntem , otomob ller n gövde yapısını oluşturan metal levhaları b rleşt rmek ç n kul-
lanılmaktadır. T p k olarak, b r otomob lde yaklaşık 3000-7000 nokta kaynağı bulunmaktadır. DNK yöntem  sağlam-
lığı, hızlılığı, esnekl ğ  ve düşük mal yetl  olması neden yle otomot v endüstr s nde yaygın b r şek lde uygulanmaktadır. 
Otomot v parçalarının malatı ç n çel ğ n yanı sıra, yüksek mukavemetl  ve düşük yoğunluklu alüm nyum alaşımları 
da kullanılmaktadır. Alum nyum alaşımlarının  b r çok avantajına rağmen yüzeylerde refrakter oks t f lm n n (Al2O3) 
oluşması  nokta kaynağını zorlaştırmaktadır. D renç nokta kaynağı le b rleşt r lm ş parçalarda kaynak kal tes n ; kaynak 
akımı, kaynak süres , baskı kuvvet , temas d renc ,  malzeme türü ve parça kalınlığı etk lemekted r. [1-7].  D renç nokta 
kaynağının şemat k resm  Şek l 1’de görülmekted r.
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Şek l 1. D renç nokta kaynağının şemat k göster m

Bu çalışmada bir nokta kaynağının yük taşıma kapasitesini belirleyen üç temel parametre olarak; kaynak akımı, kay-
nak zamanı ve elektrot kuvveti göz önüne alınmıştır. Bu parametrelerdeki değişiklikler, çekme makaslama kuvvetinde 
(ÇMK) değişikliğe neden olmaktadır. Ana kaynak parametreleri model değişkenleri olarak, ÇMK ise çıktı değişkeni 
olarak seçilmiştir. ÇMK için ikinci dereceden bir model, tepki yüzeyi metodolojisinin (TYM) Merkezi Birleşik Tasarım 
yöntemi (MBT) kullanılarak geliştirilmiştir. Optimum kaynak koşulları istenilirlik fonksiyon analizi kullanılarak belir-
lenmiştir. 

. MATERYAL VE YÖNTEM
Deney numuneler  su soğutmalı nokta kaynak mak nası kullanılarak b rleşt r lm şt r. Deneylerde, otomob l malatında 
yaygın olarak kullanılan ve t car  olarak tem n ed leb len AA 6061 alüm nyum alaşımı kullanılmıştır. 100 mm x 30 mm 
x 2 mm ölçüler ndek  k  levha 30 mm üst üste gelecek şek lde kaynak yapılmıştır [8]. Deney numunes  Şek l 2’ de gö-
rülmekted r.  

Şek l 2. Çekme makaslama test numunes n n boyutları

Çekme makaslama testler , Zw ck (Z050) marka un versal test mak nes  kullanılarak gerçekleşt r lm şt r. Numuneler n 
yüzeyler  kaynak yapılmadan önce tem zlenm şt r. Her b r kaynak koşulunda k  tekrarlama yapılmıştır ve toplam 40 
adet test gerçekleşt r lm şt r. Gel şt r lecek matemat ksel model ç n: kaynak akımı (I), kaynak süres  (t) ve elektrot kuv-
vet  (F) model değ şken  olarak ve ÇMK se çıktı parametres , olarak seç lm şt r. Her parametren n aralığı beş sev yede 
kodlanmıştır (-1.68, -1, 0, 1, 1.68). Model değ şkenler n n sev yeler  Tablo 1’ de göster lmekted r. Gerçek ve kodlanmış 
faktörler arasındak  l şk  Eş tl k 1’de göster lm şt r.
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Burada 1x :kaynak akımı, 2x : kaynak süresi, 3x  :elektrot kuvvetidir.

Tablo 1. Faktörler ve sev yeler
Faktörler/Seviyeler -1.68 -1 0 +1 +1.68
Kaynak akımı (kA) 10.64 12 14 16 17.36

Kaynak süresi (çevrim) 2.64 4 6 8 9.36
Elektrot kuvveti (kN) 2.64 4 6 8 9.36
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. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Bu çalışmada, matematiksel model geliştirmek için deneysel tasarım yazılım paketi kullanılmıştır (Design Expert 7.0 
software).  Deneylerin tasarlanmasında kontrol değişkenleri ile çıktı değişkeni arasındaki ilişkiyi belirlemek için MBT 
yöntemi kullanılmıştır. MBT’ a dayalı olarak yapılan deneylerin düzeni ve sonuçları Tablo 2’ de gösterilmiştir. Ölçülen 
ve hesaplanan değerler arasındaki % hata değerleri de Tablo 2’ de verilmiştir. Ortalama mutlak hata değeri % 2.23 olarak 
hesaplanmıştır. Seçilen deneysel koşullar altında ÇMK’ ni tahmin etmek için bir kuadratik regresyon denklemi geliştir-
ilmiştir. Regresyon denklemi Eşitlik 2’ de verilmiştir.                      

. . . . . . .

. . .

ÇMK X X X X X X

X X X X X X

      
  

2 2 2
1 2 3 1 2 3

1 2 1 3 2 3

11 53 2 43 0 63 0 10 0 61 0 11 0 86

0 52 0 19 0 15            (2)

Tablo 2. Deneysel ve tahm n  çekme kayma yük değerler
No I 

 (kA)
t          

   (çevrim)
F          

   (kN)
ÇMKDeneysel

 (kN)
ÇKYTahmini 

(kN)
Hata
(%)

1 14 6 6 11.50 11.53 0.26
2 10.64 6 6 9.25 9.16 0.97
3 14 6 6 11.20 11.53 2.94
4 14 6 9.36 8.85 8.93 0.90
5 12 8 8 10.40 10.13 2.59
6 12 4 8 7.20 7.52 4.44
7 12 4 4 7.95 7.65 3.77
8 14 6 6 11.30 11.53 2.04
9 14 6 2.64 9.00 9.26 2.88

10 17.36 6 6 16.90 17.33 2.54
11 14 6 6 11.65 11.53 1.03
12 14 6 6 11.70 11.53 1.45
13 16 4 4 13.90 13.93 0.22
14 14 9.36 6 12.05 12.28 1.91
15 16 8 8 13.50 13.06 3.26
16 14 2.64 6 10.05 10.17 1.19
17 12 8 4 9.45 9.65 2.12
18 16 8 4 14.40 13.83 3.96
19 14 6 6 10.90 11.53 5.78
20 16 4 8 13.50 13.56 0.44

Kaynak akımının ve kaynak süres n n poz t f b r etk ye sah p olduğu, elektrot kuvvet n n ÇMK’ n  olumsuz etk led ğ  gö-
rülmekted r. AA 6061 alüm nyum alaşımının ÇMK değer , kaynak akımı ve kaynak süres  arttıkça artmakta oysa elektrot 
kuvvet  arttıkça azalmaktadır.  I ve t, I ve F, t ve F arasındak  l şk  sırasıyla Şek l 3’ te göster lmekted r.
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Şek l 3. ÇMK ç n 3D graf kler

Yüksek kaynak akımı ve yüksek kaynak zamanı arasındak  komb nasyonun ÇMK değer nde öneml  b r artışa neden 
olmaktadır. Faktörler n önem  ve gel şt r len model n güven l rl ğ n  test etmek ç n varyans anal z  tekn ğ  kullanılmıştır. 
Kuadrat k model ç n varyans anal z  sonuçları Tablo 3’te ver lm şt r. p’n n değer  0.05’ten düşük olduğunda, elde ed len 
model n stat st ksel olarak anlamlı olduğu düşünülmekted r. Bu değer, kuadrat k model n deneysel sonuçlara çok y  
uyduğunu göstermekted r. Daha yüksek F değer , proses parametres ndek  değ ş m n n, ÇMK’ de büyük değ ş kl klere 
neden  olduğunu göstermekted r. Tablo 3’ten görüldüğü g b , kaynak akımı ve kaynak süres  en öneml  parametrelerd r, 
elektrot kuvvet  se önems z parametred r. Modelde R2 (korelasyon katsayısı) % 97’e eş t olarak elde ed lm şt r. Regresyon 
model n  oluşturduktan sonra, tepk y  opt m ze etmek ç n sten l rl k fonks yon anal z  kullanılmıştır. İsten l rl k aralığı 
ver len b r çıktı ç n sıfır le b r arasında değ şmekted r. Bu değer n 1 olması deal durumdur. 0 se çıktının sten l rl k 
sınırlarının dışına düştüğünü göstermekted r [9]. Tablo 4 opt mum kaynak koşulları ç n beş alternat f çözümü göster-
mekted r.

Tablo 3. Kuadrat k model ç n varyans anal z sonuçları
Kaynak KT SD KO F- değeri p- değeri
Model 106.47 9 11.83 78.46 < 0.0001

1x 80.54 1 80.54 534.14 < 0.0001*

2x 5.37 1 5.37 35.61 0.0001*

3x 0.13 1 0.13 0.89 0.3682

2
1x 5.29 1 5.29 35.10 0.0001*

2
2x 0.17 1 0.17 1.16 0.3076

2
3x 10.69 1 10.69 70.89 < 0.0001*

21xx 2.20 1 2.20 14.62 0.0034*

31xx 0.28 1 0.28 1.87 0.2020

x2x3 0.18 1 0.18 1.19 0.3002
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SD: Serbestlik derecesi, KT:Kareler toplamı, KO: Kareler ortalaması

Table 4. Opt mum koşullar ç n alternat f çözümler
Çözümler I (kA) t (çevrim) F (kN) ÇKY (kN) İstenilirlik

1 16.00 6.74 5.73 14.60 0.863
2 16.00 6.78 5.70 14.60 0.863
3 16.00 7.60 5.82 14.58 0.861
4 16.00 7.79 5.86 14.57 0.860
5 16.00 5.78 5.82 14.57 0.860

Elde ed len azam  sten l rl k, ÇMK hedef n  karşılamanın mümkün olduğu anlamına gel r. Opt mum ÇMK değer  
(14.60 kN); 16 kA’ l k b r kaynak akımda, 6.74 çevr m’ l k kaynak süres nde ve 5.73 kN’luk elektrot kuvvet nde elde 
ed lm şt r. 

. SONUÇLAR 
Bu çalışmada, AA 6061 alüm nyum alaşımlarının d renç nokta kaynak şlem nde kaynak parametreler  le ÇMK değerle-
r  arasındak  l şk n n tahm n  ve anal z  ç n b r kuadrat k model gel şt r lm şt r. ÇMK’ n  etk leyen en öneml  paramet-
reler n kaynak akımı ve kaynak süres  olduğu bel rlenm şt r. Kaynak akımı ve kaynak süres  arttıkça, ÇMK’ n n arttığı 
bulunmuştur. Gerçek ve öngörülen değerler arasındak  ortalama mutlak hata model n yüksek öngörü gücünü doğrula-
mak ç n yeter nce düşük (%2.23) hesaplanmıştır. Bu, merkez  b rleş k tasarımın, kaynak performansının bel rlenmes  
ç n kaynak parametreler n n ayarlanmasında oldukça başarılı olduğunu göstermekted r.
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