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Giriş

• İmalat sanayisinde sürekli gelişen ve değişen müşteri beklentilerine karşılık

daha az kaynakla daha çok üretim fikri, beraberinde rekabet şartlarının

zorlaşmasını getirmekte dolayısıyla birim üretim maliyetinin öneminin günden

güne artmasına neden olmaktadır.

• Bu ihtiyaca karşılık olarak talaşlı imalat sektöründe son ürün maliyetinin

belirleyicilerinden biri olan kesici takımların, verimli kullanılması büyük

önem arz etmektedir.

• Kesici takımların verimlilikleri adına kullanım ömürlerinin arttırılması,

maliyeti doğrudan etkileyeceği için araştırmacıların üzerinde durduğu önemli

bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.



Giriş

• Kesici takım ömrünü arttırmak için günümüzde çeşitli yöntemler denenmekte

olup, henüz araştırma safhasında olan bir yöntem ise takımlarda yüzey

dokulandırma işlemidir.

• Kesici takımların yüzeyinde doku oluşturulması, talaşlı işleme sırasında takım

ile iş parçası arasında sürtünmeyi azaltıp, takım ömrünü arttırmayı amaçlayan

bir konudur.



Doku Oluşturmak

✓Yüzey dokulandırma, kesici takımların serbest veya talaş yüzeylerine 

çeşitli şekillerde, derinliklerde ve boyutlarda kanalların açılması işlemidir. 

✓Konu ile ilgili literatüre bakıldığında yüzey dokulandırma işlemi, 

femtosaniye lazer, fiber lazer, dalma erezyon ve sertlik ölçüm cihazlarının 

ölçüm iğneleri kullanılarak uygulanmıştır.



Literatür Özeti

• Xing vd. femtosaniye lazer ile Al2O3 / TiC seramik kesici takımların talaş

yüzeyine dokulandırma işlemi yaparak, sertleştirilmiş AISI 1045 malzemesini

işlemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre işleme sıcaklığı ve takım aşınması

değerlerinin geleneksel takımlarla karşılaştırıldığında kayda değer oranda

azaldığı görülmüştür.

[7] Xing, Y., Deng, J., Zhang, K., Zhang, G., Gao, H., “Effect Of Femtosecond Laser Pretreatment On Wear Resistance Of Al 2O3/Tic Ceramic Tools İn Dry Cutting.” Int. J. Refract. Met. Hard Mater., 2014;43:291–301.



Literatür Özeti

• Ze vd. Ti-6Al-4V alaşımının kuru işlenmesinde takım talaş yüzeylerine

uygulanan mikro dokuların yararlarından bahsetmişler ayrıca kesme

kuvvetleri, kesme sıcaklığı, talaş kalınlığı ve takım aşınması açısından kesme

performansında elde ettikleri iyileştirmeleri raporlamışlardır.

[11] Ze W., Jianxin, D., Yang, C., Youqiang, X., Jun, Z., “Performance Of The Self-Lubricating Textured Tools In Dry Cutting Of Ti-6Al-4V.” Int. J. Adv. Manuf. Technol. (2012) 62:943–951.

CT : Konvansiyonel Takım

STT-R : Talaş Yüzeyi 

Dokulandırılmış Takım

STT-F : Serbest Yüzeyi 

Dokulandırılmış Takım



Literatür Özeti

• Deng vd. yaptıkları çalışmada farklı derinliklerde talaş yüzeyine
dokulandırma işlemi uygulanmış takımlarla talaş kaldırılmasında kesme
kuvvetlerinin azaltılabileceğini ortaya koymuşlardır.

[6] Deng, J.X., Wu, Z., Lian, Y.S., Qi T., Cheng J., “Int. J. Refract. Met. Hard Mater.” Vol. 30 (2012), pp.164-172. 



Literatür Özeti

• Sugihara ve Enomoto tornalama işlemi sırasında takım üzerinde oluşturulmuş

dokuların oryantasyonunun etkilerini çelik ve titanyum malzemeler üzerinde

araştırmışlardır. Talaş akışı yönüne paralel olarak talaş yüzeyine açılan mikro

dokuların takım talaş arayüzünden ısının hızlı taşınmasına yardımcı olduğu

ortaya konulmuş olup, ortogonal işlemede takım aşınmasının % 6,7 iyileştiği

gösterilmiştir.

[10] Sugihara, T., Enomoto, T., “Crater And Flank Wear Resistance Of Cutting Tools Having Micro Textured Surfaces” Precis. Eng., 37 (4) (2013), pp. 888-896 review



Literatür Özeti

• Fatima ve Mativenga AISI 4140 çeliğinin talaş yüzeyi dokulandırılmış

takımlarla işlenmesi sırasında, kesme hızındaki artışla birlikte talaş

kalınlığında düşüş eğilimi olduğunu göstermişlerdir.

[13] Fatima, A., Mativenga, P.T., “Assessment Of Tool Rake Surface Structure Geometry For Enhanced Contact Phenomena” Int. J. Adv. Manuf. Technol., 69 (2013), pp. 771-776

CT : Konvansiyonel Takım

STT-R : Talaş Yüzeyi 

Dokulandırılmış Takım



Literatür Özeti

• Jianxin vd. karbon çeliğinin tornalanmasında farklı şekillerde talaş yüzeyine

uygulanan dokuların kesme sıcaklığının üzerine etkilerini araştırmışlar, eliptik

ve dalgalı doku formlarının, düz ve eğimli doku formlarına göre daha fazla

sıcaklık düşüşü sağladığını raporlamışladır. Bu durumun nedenini, eliptik ve

dalgalı doku formlarının ısı dağılımı için daha fazla yüzey alanı oluşturmasıyla

doku ceplerinin işleme sıcaklığını düşürmesi olarak açıklamışlardır.

[6] Deng, J.X., Wu, Z., Lian, Y.S., Qi T., Cheng J., “Int. J. Refract. Met. Hard Mater.” Vol. 30 (2012), pp.164-172. 

STT-0 : Düz(Doğru Şeklinde) 

doku

STT-3 : Eğimli(Açılı) doku

STT-2 : Dalgalı doku

STT-1 : Eliptik doku



Çalışmanın Amacı

• Literatürdeki çalışmalara bakıldığında yüzey dokulandırma işleminin büyük

oranda takımların talaş yüzeyine uygulanmakta olduğu görülmüş, bu

çalışmada takım serbest yüzeyinin dokulandırılmasıyla bu işlemin etkileri

deneysel olarak incelenmiştir.

• Doku oluşturulmuş ve oluşturulmamış takımlar arasındaki serbest yüzey

aşınmasının karşılaştırılması ve doku oryantasyonunun takım serbest yüzey

aşınmasına etkileri incelenmiştir.

• Farklı doku derinliklerini elde etmek için iki farklı lazer uygulaması yapılmış,

doku derinliğinin takım aşınmasına etkisi de incelenmiştir.



Deneysel Çalışma

✓AISI 4140 32 HRC Boy : 250 mm, Ø 60 mm

İş Parçası Malzemesi

C Mn P S Si Ni Cr Mo

0,38-0,43 0,75-1 0,035 0,04 0,15-0,35 - 0,8-1,10 0,15-0,25

Kesici Takım ve Kater

✓Kaplamalı (CVD Ti(C,N) + Al2O3  + TiN) karbür, Sandvik CNMG 12 04 08 

PM 4315 ISO 1832 talaş kırıcılı.

✓Kater ACLNL 25 25 M12.



Deneysel Çalışma

✓Talaşlı işlemeler Goodway GA-

230 torna tezgahında yapılmıştır.

CNC Torna

Ölçüm Araçları

✓Serbest yüzey aşınmasını ölçmek için,  SOIF model 1.0 µm 

hassasiyette OSM optik mikroskop.



Talaş Kaldırma Parametreleri

• Talaş kaldırma şartları tüm deneylerde sabit olarak, kesme hızı 180 m/dk,

ilerleme 0,2 mm/devir ve kesme derinliği 1,5 mm seçilmiştir. Takım ucu burun

yarıçapı 0,8 mm CVD kaplamalı karbür CNMG 12 04 08 PM 4315 takım,

kuru ortogonal kesme işlemlerinde kullanılmıştır.



Yüzey Dokulandırma

• Bu çalışmada kesici takım serbest yüzeyini farklı derinliklerde dokulandırmak

için femtosaniye lazer ve fiber lazer olmak üzere iki farklı uygulama

yapılmıştır.



Yüzey Dokulandırma

PT PPT

Doku derinliğinin 5 μm olması için kullanılan femtosaniye lazer parametreleri;

lazer işleme hızı 1000 μm/s, atlama hızı 125mm/s ve tekrarlama hızı 1000

mm/s ayrıca lazer dalga boyu 800 nm, ışın atım süresi 120 fs ve lazer gücü 50

mW olarak seçilmiştir.

Doku tipi : kesici kenara göre paralel (PT)

Doku derinliği : 5µm

Doku tipi : kesici kenara göre dik (PPT)

Doku derinliği : 5µm



Deneysel Sonuçlar

Deneylerin ilk aşamasında, eşit doku derinliklerine (5 µm) sahip PT ve PPT

takımlarla talaş kaldırıldığında, dokulandırılmamış NT takımı ile talaş kaldırma

arasındaki serbest yüzey aşınması farkları elde edilmiş, şekilde gösterilmiştir.



Yüzey Dokulandırma

Doku derinliğinin 20 μm olması için kullanılan fiber lazer parametleri; işlem süresi 5

sn, dalga boyu 532 nm, tekrarlama hızı 1000 mm/sn, lazer işleme hızı 1000 μm/s ve

lazer gücü 12,5 W olarak seçilmiştir.

DPT

Doku tipi : kesici kenara göre paralel (DPT)

Doku derinliği : 20µm



Deneysel Sonuçlar

Doku oryantasyonunun ve derinliğinin serbest yüzey aşınmasına olan etkilerini

incelemek için, bir önceki deneyde en iyi sonucu veren doku tipi kullanılarak iki

farklı doku derinliği uygulanmış takımlar aynı kesme şartlarında ve aynı ölçüm

sıklığında serbest yüzey aşınmaları açısından karşılaştırılmıştır.



Deneysel Sonuçlar

4,5dk sonunda takım aşınması, 

(a) NT= 111,8 µm, (b) PT= 97,18 µm, (c) PPT= 101,48 µm, (d) DPT= 89,4 µm.

(a) (b)

(d)(c)



Deneysel Sonuçlar

5,9dk sonunda takım aşınması, 

(a) NT= 137,6 µm, (b) PT= 121,26 µm, (c) PPT= 126,42 µm, (d) DPT= 100,2 µm.

(a) (b)

(d)(c)



Sonuçlar

Bu çalışmada, serbest yüzeyi dokulandırılmış takımın aşınmasını azaltmak ayrıca

doku oryantasyonu ve derinliğinin etkilerini incelemek için farklı geometriler ve

derinliklerde dokulara sahip takımlar hazırlanarak AISI 4140 (32HRC) malzemesi

kuru tornalanmıştır. Çalışma sonuçları aşağıda verilmiştir:

✓ Kesici takım serbest yüzeyinde doku bulunması kesici takım serbest yüzey

aşınmasını azaltmış ve takım ömrünü önemli ölçüde arttırmıştır.

✓ Literatürdeki çalışmalara paralel olarak takım serbest yüzeyinde doku bulunması

ve bunun sonucu takım iş parçası arasındaki temas yüzeyinin azalmasından dolayı

aşınma azalmakta, takım ömrü artmaktadır.

✓ Yapılan deneylerde elde edilen verilere göre doku oryantasyonu yönünden serbest

yüzey aşınmasını en çok azaltan dokunun, takım kesici kenarına göre paralel

doku olduğu görülmüştür.



Sonuçlar

✓ Deneylerin ikinci kısmındaki sonuçlara göre doku derinliğinin etkisi serbest

yüzey aşınmasına önemli derecede etki etmektedir. İki farklı derinlikteki

takımların (sırasıyla PT ve DPT) serbest yüzey aşınmaları karşılaştırıldığında, bu

etki net görülmekte olup, doku derinliğinin artması ile daha az serbest yüzey

aşınması oluşmaktadır.

✓ Derin olmayan doku talaş kaldırma sırasında serbest yüzey aşınması devam ettiği

süreç içinde etkinliğini yitirmekte, fakat derin olan doku ise serbest yüzey

aşınması süresince etkisini sürdürmektedir.



Sonuçlar

✓ Kesme sıvısı kullanılması durumunda doku kanallarında, işleme sırasında kesme

sıvısı bulunacağından dokulandırma işleminin takım ömründe daha etkili olacağı

beklenmektedir.

✓ Kesici takımda doku bulunmasının, takım iş parçası arasındaki temas yüzeyinin

küçülmesi nedeniyle, kesme kuvvetleri ve kesme sıcaklığını azaltıp böylece takım

ömrünü arttırdığı, hatta dokunun soğutma etkisi de yaptığı düşünülmektedir.

✓ Bu konudaki çalışmalar YTÜ makine mühendisliği bölümünde devam etmektedir.



Teşekkürler.










