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Bu çalışmada, elektro erozyon ile tornalama (EET) tekniği ile standartlara

uygun yorulma deney numunelerinin üretilmesi ve işleme parametrelerinin,

talaş kaldırma hızı (MRR) ve ortalama yüzey pürüzlülüğüne (Ra) etkilerinin

araştırılması ve Taguchi optimizasyon metodu uygulanarak işleme

parametrelerinin optimize edilmesi amaçlanmıştır.
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Neden Dalma Elektro Erozyon Tezgahı kullanıldı?

Geleneksel imalat tezgâhlarının aksine, sertleştirilmiş parçalar ve kesici takımlar

kolaylıkla işlenebilir. Bu özellik, elektro erozyon tezgâhı için önemli özelliktir ve

elektro erozyon tezgâhının çalışma sahasını genişletmektedir.

Elektro erozyon tezgâhında ki diğer önemli bir özellik, imalat esnasında elektrot

(takım)-iş parçası teması olmadığından kesme kuvveti yoktur ve takım aşınması

minimum sevidedir.
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Geleneksel veya geleneksel olmayan üretim yöntemlerinin her birinde, işleme

parametrelerine bağlı olarak farklı modellerde pürüzlülük değerleri elde edilir.

EEİ' de, yüzey modeli diğer işleme yöntemlerinden tamamen farklıdır ve

krater benzeri bir görünüme sahiptir. İlaveten geleneksel olmayan işlemelerde

meydana gelen yüksek sıcaklık değerleri iş parçasında artık gerilmelere

neden olmakta ve iş parçalarının yorulma ömrünü olumsuz etkilemektedir.

Literatür özeti;
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Bu yüzden geleneksel olmayan işleme yöntemleri için işleme parametreleri ve

bu parametrelerin optimizasyonu önemli bir araştırma konusudur. Özellikle,

EEİ esaslı talaşlı imalat yöntemlerinde birçok parametre işleme performansını

büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, eş zamanlı olarak daha yüksek

MRR ve iyi yüzey kalitesi elde edebilmek için ideal işleme parametrelerinin

belirlenmesi ve işleme maliyetlerin düşürülmesine olanak sağlanmalıdır.

Literatürde genel olarak, yüksek akımda düşük yüzey kalitesi oluştuğunu

gözlemlemişlerdir. Yüksek talaş kaldırma oranı için yüksek akım, orta değerde

vurum süresi ve düşük voltajın kullanılmasını önermişlerdir.

Literatür özeti;
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Klasik dalma EEİ tezgahının iş parçası bağlama tablasına ayrı bir iş parçası

tornalama deney düzeneği mekanizması tasarlanmıştır. Elektrik motorundan

alınan dönme hareketi, dişli kayış vasıtasıyla hassas taşlanmış takım tutucuya

pensle bağlanmış ve punta ile desteklenen iş parçasına aktarılmıştır. Bu

mekanizma ile silindirik parçalara dielektrik sıvının içerisine yeterli derinlikte

daldırılarak elektro erozyonla tornalama (EET) deneyleri yapılmıştır.
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Deneyler, şekilde gösterilen deney düzeneğine göre Gazi Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.

Deney yapılan tezgah ve Deney düzeneği
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Çalışmada, iş parçası malzemesi olarak silindirik AISI L2 çeliği kullanılırken, 

takım malzemesi olarak EEİ’de yaygın olarak kullanılan bakır malzeme 

tercih edilmiştir. 

Deneylerde silindirik geometriye sahip parçayı dalma EEİ ile oluşturabilmek 

için iş parçasında elde edilecek geometrinin takıma verilmesi esasına 

dayanmaktadır. 
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Bu bağlamda, ASTM E466 standartlarına uygun yorulma deney numunesi 

oluşturabilmek amacıyla takım tasarımı yapılmıştır. Şekil’ de, belirlenen 

ölçülere göre tel erozyon tezgahında kesilerek hazırlanmış takım 

görülmektedir.

Bakır elektrotun ve iş parçasının boyutları, 
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İşleme sırasında takım malzemesi olarak, elektrik iletkenliği diğer takımlara göre

daha iyi olduğu için bakır elektrod kullanılmıştır. Dielektrik sıvısı olarak gaz yağı

tercih edilmiştir.

Paslanmaz çeliğe, verimliliğe en çok etki eden üç farklı parametre uygulanmıştır.

Bu parametreler; akım, vurum süresi, vurum bekleme süresidir.

Deney 9 farklı parametre değişimi ile üç kere tekrar edilmiştir. Hesaplanan ve

ölçülen değerlerin ortalaması alınmıştır. Kullanılan parametrelerin malzeme

kaldırma oranı ve yüzey pürüzlülüğüne olan etkileri incelenmiştir.

2.2. Takım ve İş parçası Tasarımı
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Deneylerde, üç farklı elektrik akımı (3, 6 ve 12 A), vurum süresi (3, 6 ve 8 μs),

vurum bekleme süresi (5, 6 ve 7 μs) ve sabit iş parçası devir sayısı (60 dev/dak)

işleme parametreleri olarak kullanılmıştır. Belirlenen işleme parametreleri için

Taguchi L9 dikey dizinine göre deney tasarımı yapılmıştır.
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3.1. İşleme Parametrelerinin Sonuçlar Üzerindeki Etkileri

a) MRR’ın I ve Ton’a göre değişimi,                 b) MRR’ın I ve Toff’a göre değişimi.

Her işleme şartında üçer adet işleme yapılarak toplamda 27 EEİ tornalama 

işlemi gerçekleştirilmiştir.

İşleme performansı çıktıları olarak talaş kaldırma hızı (MRR) değerlerinin akım 

ve vurum süresine bağlı olarak değişimleri
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3.1. İşleme Parametrelerinin Sonuçlar Üzerindeki Etkileri

a) Ra’ın I ve Ton’a göre değişimi,                             b) Ra’ın I ve Toff’a göre değişimi.

İşleme performansı çıktıları olarak ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) 

değerlerinin akım ve vurum süresine bağlı olarak değişimleri
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3.2. Sonuçların İstatistiksel Analizi

Parametre DF SS MS F PCR (%)

MRR

Boşalım akımı (I) 2 0.056506 0.028253 14.8 79.11

Vurum süresi (Ton) 2 0.007919 0.00396 2.07 11.09

Vurum bekleme süresi (Toff) 2 0.003184 0.001592 0.83 4.46

Hata 2 0.003817 0.001908 5.34

Toplam 8 0.071427 100

Ra

Boşalım akımı (I) 2 11.1384 5.5692 7.34 54.64

Vurum süresi (Ton) 2 6.9114 3.4557 4.56 33.91

Vurum bekleme süresi (Toff) 2 0.8158 0.4079 0.54 4.01

Hata 2 1.5165 0.7583 7.44

Toplam 8 20.3821 100

Bu sonuçlara göre, elektro erozyonla tornalama 

işleminde boşalım akımı, literatürde EEİ üzerine yapılan çalışmalarda belirtildiği gibi 

MRR'yi ve yüzey pürüzlülüğünü etkileyen en önemli parametre       

olarak tespit edilmiştir.
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3.3. Taguchi Metodu ile Optimizasyon

L9 dikey dizini çerçevesinde her bir deneyden elde edilen MRR ve Ra değerleri 

baz alınarak işleme parametreleri Taguchi yöntemi ile optimize edilmiştir. 

MRR için “en büyük en iyi” (Eşitlik 1), Ra için “en küçük en iyi” (Eşitlik 2) 

kullanılarak S/N (η) oranları hesaplanmıştır. 
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(1)

(2)

Deney

no I Ton Toff
MRR

(mm3/dk)

S/N

(dB)

Ra

(µm)

S/N

(dB)

1 3 3 5 0,0058 -44,7314 2,2673 -7,1102

2 3 6 6 0,0069 -43,2230 2,7568 -8,8081

3 3 8 7 0,0084 -41,5144 3,2614 -10,2681

4 6 3 6 0,0098 -40,1755 3,2292 -10,1819

5 6 6 7 0,0461 -26,7260 4,4476 -12,9625

6 6 8 5 0,0548 -25,2244 4,7637 -13,5589

7 12 3 7 0,0965 -20,3095 3,4261 -10,6960

8 12 6 5 0,2094 -13,5805 5,7929 -15,2579

9 12 8 6 0,2573 -11,7912 7,2412 -17,1962

Tablo 3. MRR ve Ra için deney sonuçları ve S/N oranları
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3.3. Taguchi Metodolojisi ile Optimizasyon

MRR için;

boşalım akımı 12 A, 

vurum süresi 8 μs,

vurum bekleme süresi 3 μs

MRR için ortalama S/N oranı

(I3Ton3Toff1)

Ra için ortalama S/N oranı

Ra için;

boşalım akımı 3A, 

vurum süresi 3 μs,

vurum bekleme süresi 7 μs

(I1Ton1Toff3)

olarak belirlenmiştir.
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3.4. Optimizasyonun Doğrulanması

Taguchi metoduna göre, en uygun sonuçları verecek parametrelerin tahmininden 

sonra, optimizasyonda doğrulama deneyleri yapılmakta ve yapılan optimizasyonun 

doğruluğu kontrol edilmektedir. 

Önceden tespit edilen MRR için “I3Ton3Toff1” ve Ra için “I1Ton1Toff3” 

parametreleri kullanılarak yapılan doğrulama deneyleri sonucunda elde edilen 

deneysel sonuçların ortalaması alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. 
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3.4. Optimizasyonun Doğrulanması

Başlangıç 

parametresi
Optimum işleme parametresi

Tahmini Deneysel

Seviye I3Ton1Toff3 I3Ton3Toff1 I3Ton3Toff1

MRR 0.0965 0.3439 0.3256

S/N (dB) -20.3095 -9.2702 -9.7463

İyileştirme oranı S/N 10.5632 dB

Tahmini hata (dB) 0,4761

Başlangıç 

parametresi
Optimum işleme parametresi

Tahmini Deneysel

Seviye I3Ton1Toff3 I1Ton1Toff3 I1Ton1Toff3

Ra 3.4261 1.9493 1.9842

S/N (dB) -10.6960 -5.7996 -5.9517

İyileştirme oranı S/N 4.7443 dB

Tahmini hata (dB) 0,1521

MRR için doğrulama test sonuçları

Ra için doğrulama test sonuçları
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Bu çalışmada, EEİ ile tornalama tekniği kullanılarak sabit dönme hızında işleme

akımı, I, Ton ve Toff işleme parametrelerinin MRR ve Ra işleme performans

parametreleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Elde edilen bulguları özetleyecek

olursak;

• EET sonuçlarına göre, akım ve vurum süresinin artmasıyla MRR ve

Ra değerlerinin arttığı belirlenmiştir.

• En düşük Ra değerleri en küçük akım ve Ton değerlerinde tespit

edilmiştir. Böylelikle akım değerine bağlı olarak Ton seçiminde

küçük olan tercih edilirse daha pürüzsüz yüzey kalitesi elde

edilebilecektir.
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• ANOVA sonuçlarına göre MRR (%79.11) ve Ra’ yı (%54.64) etkilen

en önemli parametre olarak boşalım akımı tespit edilmiştir.

• En uygun deney parametrelerinin belirlenmesi amacıyla uygulanan

Taguchi yöntemi neticesinde, MRR için boşalım akımı 12 A, vurum

süresi 8 μs ve vurum bekleme süresi 3 μs, Ra için 3A, vurum süresi 3

μs ve vurum bekleme süresi 7 μs olarak bulunmuştur.
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