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ÖZET

▪ Alüminyum köpük malzemeler; başta

savunma sanayi olmak üzere birçok

teknolojik alanda dikkat çekmeyi

başarmış yeni nesil malzemelerdir.

▪ Tercih edilebilir özelliklere sahip olsa

da alüminyum köpüklerin talaşlı

imalatla şekillendirilmesi konusunda

literatürde yeteri kadar çalışma

bulunmamaktadır.

Şekil 1. Alüminyum köpük örneği (Anonim2019)

Anonim2019: https://www.alusion.com/files/ALUSION_28_Page_LowRes_Brochure.pdf (Erişim tarihi: 14.06.2019)



Kullanılan Ekipmanlar Ve Parametreler



▪ Çalışmada farklı kesici takım üreticilerine ait dört kesici

takım (takımların seçimi kesici takım firmalarının

önerileri doğrultusunda yapılmıştır), ısıtmalı takım

tutucu, parçaların bağlanması için mengene ve aparatları,

soğutma sıvısı ve maksimum devri 20.000 dev/dak olan

bir işleme merkezi kullanılmıştır.

▪ Çalışmada yoğunluğu yaklaşık 0,85 gr/cm³,

ölçüleri 90x200x35 mm ve bileşiminde %5-10

oranında MgO olan iki adet alaşımlı alüminyum

köpük kütük kullanılmıştır.

Şekil 2. CAD datanın alt (soldaki) ve üstten (sağdaki) görünüşü. Şekil 3. CAD datanın izometrikgörünüşü.



Takımların seçimi kesici takım firmaları
ile birlikte yapılmış olup kullanılan
kesmeparametreleri ilgili takımınkatalog
değerleri göz önünde bulundurularak
belirlenmiştir.

Şekil 4. Kullanılan kesici takımlara ait görseller (A, B, C, D).

Çizelge 1. Kullanılan kesici takımlara ait özellikler.



Kesici takımların işleme öncesine ait görselleri

Şekil 5. İşleme öncesi kesici takımların kesici ağızlarının genel görüntüsü



▪ Kesme parametreleri her bir kesici takımın katalog değerleri ve kesici takımın üretici firmalarının

önerileri dikkate alınarak belirlenmiş

Çizelge 2.Kullanılan Kesme Parametreleri (Vc: m/dak, N: dev/dak, fz: mm/ağız, Vf: mm/dak, ae: mm)



Şekil 6.OP-200, OP-210 ve OP-220’e ait dört bölge için oluşturulan takım yolu görseli



Şekil 7. OP-200’e ait dört bölge için oluşturulan takım yolu ve iş parçası görseli.



Şekil 8.Alüminyum köpüğün işleme için kullanılan bölgeleri ve operasyonların bölgesel dağılımı.



BULGULAR



Şekil  9. Bütün operasyonlar sonunda alüminyum köpüğe ait görseller.

▪ Çalışmada kullanılan alüminyum köpüğe ait kütüklerin işlenirken; kullanılan

takımların kesme işlemi sonrası aşınmaları, kesme koşularının parçayı işlemeye

olan etkileri, kesme işlemine hazırlık aşamalarında ve kesme işlemi esnasında

karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır.



İşleme sonrası kesici takımlar



Şekil 10.  Atakımının 3.500 mm kesim yaptıktan sonraki aşınma miktarı : 437 µ



Şekil 11.  B takımının 3.500 mm kesim yaptıktan sonraki aşınma miktarı : 127 µ



Şekil 12.  C takımının 3.500 mm kesim yaptıktan sonraki aşınma miktarı : 277 µ



Şekil 13.  D  takımının 3.500 mm kesim yaptıktan sonraki aşınma miktarı : 482 µ



Şekil 14.  A takımı ile aynı özellikte olan takıma ait kaba işleme sonrası aşınma miktarı: 826 µ



▪ SONUÇLAR



▪ Bu parçanın aynı zamanda konvansiyonel

yöntemlerle montajı yapılmak istenmiş, ancak

malzeme, köpük malzemenin ezilerek deforme

olması nedeniyle 2. bağlamadaki işleme

esnasında tam olarak sıkılamamış ve

işlenememiştir.

▪ Buna çözüm olarak işlenmek istenen parçanın

kütük ebatlarına fazladan 20-30 mm pay

eklenmiş, elde edilen alüminyum köpüğün bu

pay ile bir çerçeve içinde olacak şekilde

tasarım değişikliğinin malzemenin 2.

bağlamada işlenebilmesine olanak sağladığı

görülmüştür.

▪ Son operasyon olarak tel erozyon ile bırakılan

payın kesilmesiyle nihai parçanın elde

edilmesi sağlanmıştır.

Şekil 15. Seçilen modele ait işlenen parçanın üstten görünüşü.



▪ Mengene ve diğer konvansiyonel bağlamalarda

problem çıkabileceği gözlemlenmiştir.

▪ Malzeme basma esnasında ezilme eğiliminde

olduğu için tork anahtarı ile sıktıkça (limit

olmaksızın) sıkılmakta, dolayısıyla ezme

yapmayacak bir bağlantı şeklinin veya metodunun

geliştirilmesi gerekmektedir.

▪ Bu çalışmaya ek olarak bu problemin çözümü ve

konvansiyonel yöntemlerle montajı konularına

devam edilmektedir.

▪ Radyal boşluk açısı 18,06° olan B takımı işleme

sırasında talaşı daha rahat attığı ve aynı zamanda

mevcut yüzeyler içerisinde kesintili talaşın yüzeyi

en az çizdiği operasyon olduğu görülmüştür.

Çizelge 3. Kullanılan kesici takımların radyal boşluk

açıları



▪ Mevcut yüzey incelendiğinde

malzemenin özelliğinden dolayı oluşan

kesintili talaşın yüzeyi çizdiği

görülmektedir.

▪ İşlemler sonucunda yüzey kalitesi

yüzeydeki gözenekler ve boşlukların

fazla olmasından dolayı

gözlemlenememiştir.

▪ Kesme deneyleri sonunda ZrN

kaplamalı B takımının en az aşınan

takım olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 16. Operasyonlar sonra alüminyum köpük yüzeyi.



▪ A takımı ile birebir aynı olan ve Şekil

14’te görülen takımın 17 dk 54 sn ’lik

kaba işleme süresi sonunda 826 µ

aşındığı tespit edilmiştir. Kesici

takımda meydana gelen serbest yüzey

aşınmasının yanı sıra kesme işlemi

yapan uçta ufalanma ve kopmaların

olduğu görülmektedir.

▪ Ayrıca yanal kesme işlemlerinde (cep

açma, kontur işleme) malzeme üzerinde

sıvama olduğu görülmüştür.

Şekil 17. 2D operasyonlar sonra alüminyum köpük yüzeyi.



Öneriler



▪ İşleme esnasında polisajın ciddi bir farkı gözlemlenmedi. Çünkü uzun talaş oluşumu

meydana gelmemiştir.

▪ Şaşırtmalı yani iki farklı helis açısının olması takım ömrüne olumlu etki etmektedir.

▪ Delik delme operasyonlarında matkap ile delmenin, freze takımı ile delik oluşturmaya göre

daha kötü sonuç vermiştir. Dolayısıyla freze takımı veya alnı düz (180° açılı) matkaplar ile

delmenin daha iyi bir sonuç verdiği görülmüştür.



Teşekkürler..




