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GİRİŞ

Grafit Nedir ?

• En basit ifadeyle grafit karbonun allotropudur. 
• Doğada fazla miktarda mevcuttur.
• Gri ile siyah arası rengi vardır.
• Yumuşak ve kaygan bir yapısı vardır.
• Hegzagonal kafes yapıları vardır.
• Yüksek sıcaklıklarda karbonun diğer allotropu olan elmasa dönüşebilirler.
• Grafitten yapılan en basit ürünler kurşun kalemlerdir. 



Doğal Grafit vs. Özel Grafit

• Grafitler doğada doğal halde bulunurlar ve çıkarılırlar. Kristalli, pullu, amorf vs. 
• Doğal grafitleri birçok üretim prosesinde girdi olarak rol oynarlar. (Refrakter malzemesi, 

elektrot malzemesi olarak vs.)
• Özel grafitler ise petrol koku ve belirli bağlayıcılarla birlikte belirli sıcaklıklarda 

gerçekleştirilen karıştırma, grafitizasyon(4000 C mertebelerinde) ve şekillendirme 
işlemlerinden sonra elde edilen sentetik malzemelerdir. 

• Özel grafitler üretim yöntemlerine göre isimlendirilirler. Ekstrüde, kalıplanmış, izostatik özel 
grafitler olarak üçe ayrılırlar. 

• Şu an dünyanın özel grafit teminini yüksek oranda Çin yapmaktadır. Bunun yanında Almanya, 
Japonya gibi ülkelerde özel firmalar mevcuttur. 



Özel Grafitler

• Üretim yöntemi, bağlayıcılar ve proses girdileri özel grafitlerin karakteristiğini belirler.
• Kullanım yerleri genel manada yüksek sıcaklık ve elektriksel iletimin istenildiği yerlerdir. Ayrıca 

yağlayıcılık özellikleri atomların birbiri üzerinden kayması özelliği bakımından çok iyidir. 
• Yüksek sıcaklık uygulamaları(döküm sektöründe kalıp, cam endüstrisinde tutucu ve kalıp malzemesi, 

ısıl işlem fırınlarında vs.)
• Elektriksel iletkenlik uygulamaları(doğru akım motor ve jeneratörlerde fırça, demiryolu araçları akım 

alıcı ünitelerde)
• Yağlayıcılık özelliklerinde ötürü(demiryolu araçlarının tekerlek yağlayıcı malzemesi, çimento 

değirmenlerinin flanş parçalarında)
• Elektriksel direnç olarak kullanılırlar.(EDM işleminde elektrot, fırınlarda direnç malzemesi olarak)
• Nükleer santral parçalarında reaksiyonun gerçekleştiği destek parçaları ve plakaları olarak 

kullanılabilirler. 



Ekstrüde Grafit vs. İzostatik Grafit

• Ekstrüzyon üretimli grafitler daha kaba tanelidirler. Uniform bir yapıları yoktur. İç dirençleri 
yüksek olduğu için yüksek sıcaklık fırınlarında direnç malzemesi olarak kullanılabilirler. Daha 
çok Çin ve Hindistan’da üretimleri mevcuttur. 

• İzostatik grafitler ise ekstrüde grafitlere nazaran daha ince tanelidirler. Üretim yöntemleri 
soğuk izostatik presleme yöntemiyle her yönden eşit basınç prensibine dayalıdır. Böylece 
üretim yöntemleri ekstrüzyon yöntemine göre daha zahmetlidir ve daha pahalıdır. 



Türkiye’de Faaliyet Gösteren Grafit Firmaları

• Sektörün önemli oyuncuları tüm dünyada olduğu gibi özel 
firmalardır. En önemlileri; Mersen, SKC Karbon, Morgan 
Karbon ve yerel talaşlı imalatçılardır. 

• Bu firmaların Türkiye’de kendilerine ait talaşlı işlem 
merkezleri bulunmaktadır. Grafit üretimleri yoktur, al-sat ile 
kendilerine bir ekonomi oluşturmuşlardır. Farklı 
üreticilerden grafit teminleri yaparlar.

• Bu işlemeler yapılırken problemler yaşanabilmekte, bu 
problemlerin giderilmesi için ana fabrikalardan direktif 
alınmaktadır. Fakat bu bilgiler firmalara özel halde olup 
dışarıyla paylaşılmamaktadır.



Çalışmada Kullanılan Grafitlerin Özellikleri



Grafitlerin Delik Delmesi

• Grafitlerin talaşlı olarak işlenmesi; diğer mühendislik malzemelerinin talaşlı
işlenmesinden daha farklıdır. Malzemelerin farklı üretim yöntemleri ve iç yapıları
talaşlı işlemlerini etkilemektedir.

• Kesme bölgesinde oluşan ısının atılması, grafitlerin termal iletkenliğinin yüksek olması,
meydana gelen talaş yapısının farklı (genelde toz şeklinde) olması gibi nedenlerden
ötürü daha ilginçtir. Ayrıca kesme işlemlerinden soğutma sıvısı kullanılmaması kısıtları
daha çok arttırmaktadır.

• Kalıp malzemelerinde, karbon kömür fırça malzemelerinde, fırınların içerisinde
kullanılacak olan aparat vb. yardımcı malzemelerin imalatı için özel grafitler üzerine
delik delme işlemi sıkça yapılmaktadır.



Grafitlerin Delik Delmesinde Kesici Takımlar

• Morgan Karbon bünyesinde grafitlerin tüm talaşlı işlemlerinin yaklaşık olarak %30’unu
delik delme işlemleri oluşturmaktadır.

• Grafitlerin işlenmesinde takım malzemeleri olarak HSS, WC takımlar kullanılmaktadır.
Fakat bakır emprenyeli malzemelerin işlenmesinde PCD takımlar da
kullanılabilmektedir.

• Daha yoğun olarak kullanılan HSS ve WC takımlar bu tez çalışmasında kullanılmıştır.
• Parametreler ise sektörün uyguladığı genel bilgiler doğrultusunda belirlenmiştir.



Grafitlerin Delik Delmesinde Talaş Oluşumu-Video



Kesme Kuvvetlerinin Ölçülmesi

• Her bir malzeme-takım çifti için üç farklı kesme hızı, üç farklı ilerleme üç tekrarlı
oluşan testler için 27 adet delik delme işlemi uygulanmıştır.

• Üç eksenli dinamometre ve yükseltici sayesinde bu veriler CutPRO programına
aktarılmış, buradan Excel’e aktarma yapılarak dönme momenti ve kesme kuvveti
diyagramları çizilmiştir.

• Elde edilen kesme kuvvetleri kullanılarak Matlab Curve Fitting modülüyle kesme hızı
ve ilerlemeye bağlı olarak yaklaşık doğrular elde edilmiştir.

HSS Takım için Parametreler Karbür Takım için Parametreler



HSS Takım Dönme Moment-Kesme Kuvveti Grafikleri

MSG215(Ekstrüde) MSG30(İzostatik-1) MSG46(İzostatik-2)



Karbür Takım Dönme Moment-Kesme Kuvvet Grafikleri

MSG215 MSG30 MSG46



MSG215 Dönme Moment-Kesme Kuvvet Grafikleri

HSS Karbür

REGRESYON GRAFİK

HSS Takım
F=6,832+128f+0,09537Vc

Karbür Takım
F=4,631+46,21f+0,005878Vc



MSG30 Dönme Moment-Kesme Kuvvet Grafikleri

HSS Karbür
REGRESYON GRAFİK

HSS
F=74,06+164,6f+0,03618Vc

Karbür
F=3,522+169,1f+0,02358Vc



MSG46 Dönme Moment-Kesme Kuvvet Grafikleri

HSS KARBÜR
REGRESYON GRAFİK

HSS
F=17,37+523,2f+0,1314Vc

Karbür
F=24,35+98,92f-0,01319Vc



Kesme Bölgesi Sıcaklık Ölçümleri

• Kesme bölgesindeki sıcaklıkların ölçülmesi için her bir malzemeden  silindirik 
geometrilerde tek delik delmek üzere numuneler imal edilmiştir.

• Bu numunelerin tezgaha bağlanabilmesi için gerekli aparat ve fikstürler ayrıca 
hazırlanmıştır.

• Her bir malzeme-takım için farklı kesme hızlarında farklı ilerleme değerlerinde 
toplamda 6 adet delik delme işlemi uygulanmıştır. 

• Parça içerisine yerleştirilen ısıl çiftler sayesinde sıcaklık değerleri alınmıştır. Bu 
değerleri HIOKI datalogger ile 50 Hz frekansında grafiğe aktarılmıştır. 

• 1 mm matkapla delik delme bölgesine 0,2 mm’ye kadar yaklaşılmıştır.

HSS Takım Parametreleri Karbür Takım Parametreleri
Deney Düzeneği Görüntüsü



Sıcaklık Verilerinin İncelenmesi-HSS Takım

MSG30-HSS-S2650-f0,25 MSG30-HSS-S2650-f0,15

MSG46-HSS-S5300-f0,25 MSG215-HSS-S5300-f0,15



Sıcaklık Verilerinin İncelenmesi-Karbür Takım

MSG215-Karbür-S5300-f0,15 MS30-Karbür-S5300-f0,25



Takım Aşınmaları (Kesme Kuvvet Deneyleri 162 Delik 
Sonrası)

Radyal Aşınma (soldan sağa, HSS takım, karbür takım)

Sağ serbest yüzey aşınması(soldan sağa, HSS 
takım, karbür takım)

Sol serbest yüzey aşınması (soldan sağa, HSS 
takım, karbür takım)

Matkap 

Aşınmaları(Ortalama 

µm)

HSS Takım
Karbür 

Takım

Radyal Ağız Aşınması 264,7 95,3

Sağ Serbest Yüzey 

Aşınması
92,9 75,2

Sol Serbest Yüzey Aşınması 83,3 71,4



Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümleri



Delik Boyutsal Doğruluğu



SONUÇLAR-ÖZET

• Özel grafitlerin delik delmesi esnasında talaş formu ve işleme karakteristikleri metallerden 
daha farklıdır. Özellikle toz halinde meydana gelen talaşın parça içinde birikip takımı zorlayıcı 
ve bu noktada kuvvet ve sıcaklık arttırıcı etkenlere sebep olduğu anlaşılmıştır. 

• Bu çalışmada, özel grafitlerin delik delme işlemi performansı değerlendirilmiştir. Çalışmada, 
üç farklı grafit malzeme (MSG215, MSG30, MSG46); üç farklı kesme hızı (HSS takım için 
50,75,100 m/dak, WC-Co takım için 100,150, 200 m/dak) ve üç farklı ilerleme (0.1, 0.15, 0.2 
mm/dev) için  test edilmiştir. Toplamda 162 adet delik delme işlemi gerçekleştirilmiş ve 
kesme kuvvetleri kesici takım, malzeme ve işleme parametreleri için değerlendirilmiştir. 
Ölçülen ortalama kuvvet değerinin 50-200 N aralığında olduğu belirlenmiştir. 

• Delik delinen malzemelere oranla kesme kuvvetleri büyük değişkenlik göstermiştir. Tane 
büyüklüğü daha fazla olan ekstrüde yöntemle üretilmiş olan MSG215 malzemesinde 
maksimum kuvvet 48 N’ken, tane yönlenmesi daha iyi, boyutları daha küçük olan izostatik
presleme metoduyla üretilmiş olan MSG46 malzemesinde bu değer 182 N’dır. Malzemeye 
oranla ölçülen kuvvetler arasında 3 kat kadar fark tespit edilmiştir. Birbirine yakın 
malzemeler olan MSG30 ile MSG46 malzemelerinin kesme kuvvetlerinde büyük bir farklılık 
görülmemiştir. 



SONUÇLAR-ÖZET

• Ayrıca MSG215 malzemesinin ortalama tane büyüklüğü 0,9 mm olduğu için kuvvet 
değerlerinde büyük dalgalanmalara rastlanmıştır. Şöyle ki, aynı parametrelerde gerçekleşen 
delme testlerinde kuvvet farkı 3-4 kata kadar değişim göstermiştir. Buradan tane 
büyüklüğünün olduğu kadar malzeme yapısının anizotropik olduğu kanısına varılabilir. 

• Özel grafitlerin delik delmesinde büyük sıcaklık farklarına rastlanmamıştır. En büyük sıcaklık 
artışına MSG215 malzemesinin delik delinmesinde 200 m/dk hızda 0,15 mm ilerleme 
değerinde rastlanmıştır. Burada ölçülen sıcaklık artışı değeri 15 °C olmuştur. 

• En az sıcaklık artışı ise MSG30 malzemenin HSS matkap malzemesiyle 2650 m/dk hızda 0,25 
mm/dev ilerlemede rastlanmıştır. Buradaki sıcaklık artışı ise yaklaşık 4,5 °C ‘dir.

• Grafitlerden çıkan tozlar nedeniyle bu malzemelerin işleneceği tezgahların bakımı çok iyi 
yapılmalıdır, işleme esnasında grafit tozunu çeken çekiş sistemleri kullanılmalıdır. Özellikle 
kızaklarda birikebilen tozlar ağır hasarlara sebebiyet verebilmektedir. Bu yüzden grafiti 
işleyecek işletmelerin özel bir bakım planları bulunmalıdır. 
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