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için
hazırlanmış bir ders notu
niteliğindedir.

ÖNSÖZ
İş sağlığı ve güvenliğinin uygulama alanlarının büyük bir kısmında bu kitapta ele
alınacak olan makine ve teçhizat kavramlarının içinde değerlendirilebilecek yapılarla
karşılaşılmazdır. İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışacak bir kimsenin bu konuda bir fikir
sahibi olmadan, cihazları ve sistemleri tanımadan doğacak riskleri kestirebilmesi, önlemesi ve
ilgili yönetmelikleri uygulaması çok zor olacaktır.
Bu sebeple elinizdeki kitapta makine ve bağlantılı kavramlar, imalat yöntemleri ve bu
yöntemlerin uygulanmasında kullanılan makinalar çok derine inmeden tanıtılmaya çalışılmıştır.
Dersin devamı niteliğindeki Makine ve Teçhizat-II dersinde konuya devam edilecek, olası
riskler ve önlemler üzerinde ilgili yönetmeliklere de değinilerek mesleki bir bakış açısı
kazandırılmaya çalışılacaktır.
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1. MAKİNE BİLİMİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Makine bilimi nedir?

1.2.

Enerji çeşitleri nelerdir?

1.3.

Newton’un hareket kanunları.

1.4.

Makine, motor, tesisat ve cihazların sınıflandırılması.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Tarihte dönüm noktası diyebileceğiniz makineler var mıdır? Varsa aklınıza gelen birkaç
tanesini sebepleri ile yazınız.

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Makine kavramının
anlaşılması
Makinelerin enerji ile ilişkisi
ve enerji dönüşümlerinin
anlaşılması
Makine, motor, tesissat e
cihaz kavramlarının
farklarının anlaşılması
Makine kavramının
anlaşılması

4

Anahtar Kavramlar

5

Giriş
Bu bölümde en başta makine kavramının ne olduğunu açıklamaya çalışacağız. Genel
olarak insanların aklına ilk gelen şeklinin dışında daha geniş bir makine tanımı yapacağız. Daha
sonra makinelerin çalışmasının temeli olan enerji ve enerji dönüşümü kavramları üzerinde
durarak yine makine kavramında önemli olan Newton kanunları ele alınacaktır. Son olarak da
birbiri ile karıştırılması mümkün olan makine, motor, tesisat ve cihaz kavramları ele alınarak
bu kavramların farkları irdelenecektir.
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1.1. Makine Bilimine Giriş
1.1.1. Makine Nedir?
Makine denildiğinde insanların genel olarak aklına motorlar, çeşitli vasıtalar ya da
tezgâhlar gelmektedir. Bahsedilen yapılar birer makine olmalarına karşın, bu tanım makine
tanımının çok küçük bir kısmını içermektedir. En genel haliyle “makine enerji dönüştüren,
ileten ya da biriktiren yapıdır.” şeklinde tanımlanabilir.

Resim 1: İçten yanmalı motor.
Şimdi bu tanımı biraz açalım. Bilindiği gibi enerji doğada mekanik (kinetik ve
potansiyel), kimyasal, elektriksel, ısı, ışık vb. çok çeşitli formlarda bulunmaktadır. Eğer bu
formlar arasında geçiş sağlayan bir yapı ile karşılaşırsanız bu bir makinedir. En bilinen örnek
olduğu için içten yanmalı bir motoru ele alalım (Resim 1) . Bu motorlar yakıt içerisindeki
kimyasal enerjinin ateşleme ya da sıkıştırma yolu ile yakılması sonucu ısı enerjisine
dönüştürülmesini, ortaya çıkan bu ısının bir basınç oluşturarak hacimsel genişlemeye neden
olmasını sağlar. Hacimce genişleme piston mekanizması sayesinde hareket enerjisine
dönüştürülür. Görüldüğü gibi içten yanmalı bir motor kimyasal enerjiyi önce ısı enerjisine daha
sonra da hareket enerjisine dönüştürmüş oldu. Bunun gibi rüzgârın sahip olduğu enerjiyi
kanatlarında önce hareket enerjisine daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren bir rüzgâr
türbini (Resim 2), doğalgazın sahip olduğu kimyasal enerjiyi ısı enerjisine çeviren bir kalorifer
sistemi, elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürerek depolayan bir akümülatör ya da pil
sistemi de birer makinedir.
Bir makinenin enerjiyi iletmesi konusuna bakalım şimdi de. Aslında bu tanım kuvvet ya
da gücün iletilmesi anlamındadır ama kuvvet bir cismin enerjisinin değişmesine sebep olabilir.
Güç ise zaten birim zamanda yapılan iş olarak tanımlanır. Buradan kolumuzdaki kuvveti
konserveye ileten ve basınç kuvveti oluşturarak kesme işlemi uygulayan bir konserve açacağı
ya da pistonlarındaki doğrusal hareketi krank biyel mekanizması ile dairesel harekete çeviren
motor da bir makinedir.
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Resim 2: Rüzgar türbini.

Resim 3: Pistonlu kompresör.
Son olarak da enerjinin biriktirilmesi konusuna değinelim. Enerji form değiştirdikten
sonra hemen kullanılmak zorunda değildir. Evet, her makine bunu yapamaz ama bunu
yapabilen cihazlar da makine sayılırlar. Başta örneğini verdiğimiz elektriği kimyasal enerjiye
dönüştürerek depolayan akümülatör (Resim 4) ya da piller, suyun sahip olduğu enerjiyi daha
sonra kullanmak üzere potansiyel enerji olarak depolayan barajlar veya mekanik enerjiyi
basınçlı hava enerjisine dönüştürerek daha sonra kullanmak üzere saklayan kompresör
sistemleri (Resim 3) de birer makinedir.
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Resim 4: Bir otomobilin akü şarj devresi.
Bu şekilde bakıldığında çevremizde gördüğümüz basit ya da karmaşık birçok yapının
makine tanımı içerisinde incelenebileceğini görebiliriz. Çok ideal olarak bakıldığında insan da
bir çeşit makinedir denilebilir. Çünkü insan gıdalardan aldığı enerjiyi depolayan, gerektiğinde
mekanik ya da ısı enerjisine dönüştüren ve enerjiyi iletebilen bir yapıdır. Tabi ki bu ideal
tanımdan yola çıkılarak yapılmış bir benzetmedir sadece.

1.1.2. Mekanik Enerji
Günlük hayatımızda ve sanayide enerji; genel itibariyle mekanik iş, ısı ve aydınlatma
şeklinde kullanılmaktadır. Bu üç enerji şekli yararlı enerjidir ve doğadaki diğer enerji
kaynaklarından elde edilirler. Ancak doğadaki bu diğer enerjiler yararlı enerjiye direkt olarak
dönüştürülemezler, bunun yerine bir takım işlemlerle yakıt, buhar, gaz, elektrik, atom gibi
enerji taşıyıcı durumuna getirilirler ve sonra yararlı enerjiye dönüştürülürler. Genelde bu
sıralanan enerjileri mekanik işe dönüştürmeden önce bu enerjilerden mekanik enerji elde edilir
ve daha sonra mekanik iş elde edilir.

1.1.3. Hareket ve Kuvvet
Hareket fiziksel olarak bir nesnenin yer değiştirmesi olarak tanımlanabilir. Hareket,
kuvvet ile doğrudan ilişkilidir. Newton’un kanunları ile bu ilişki bilimsel olarak ispatlanmıştır.
Burada Newton’un Hareket Kanunları denilen ve birçok başka kanunun ortaya konmasına
temel oluşturmuş olan bu kanunları hatırlamakta fayda var.
Newton’un 1. Kanunu, Eylemsizlik kanunu olarak adlandırılır ve “bir cisim dışarıdan
bir kuvvet etki etmediği sürece, durağan halde ise durmaya, hareket halince ise hareketini
sürdürmeye devam eder” şeklindedir.
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Newton’un 2. Kanunu, Kuvvet ile hareket arasındaki bağlantıyı formülize eder ve “bir
cisme bir kuvvet uygulandığında cisim, uygulanan kuvvetin ve cismin kütlesine bağlı olarak
ivmeli bir hareket yapar” şeklindedir. Matematiksel olarak bu kanun;

Şeklindedir. Burada

𝑭 = 𝒎. 𝒂

[𝑘𝑔

𝑚
= 𝑁]
𝑠2

F: Kuvvet (N)
m: Kütle (kg)
a: İvme (m/s2)
Newton’un 2. Kanunu’nun getirdiği bir başka kavram da kütledir. Kütle, bir cismin
hacmini dolduran madde miktarının bir ölçüsü olup cismin eylemsizliğini oluşturur. Buna
göre kütle ne kadar büyükse o cismi hızlandırmak, yavaşlatmak ya da durdurmak için gerekli
olan kuvvet de o derece büyük bir kuvvet gerekir.
Newton’un 3. Kanunu ise bize “eğer bir A cismi bir başka B cismine bir kuvvet
uygularsa, B cismi de A cismine o kuvvete eşit şiddette ve ters yönde bir kuvvet uygular” der.
Bu kanuna Etki-Tepki Prensibi de denir.
Kuvvet ve onun meydana getirdiği harekete dayanarak da bundan sonra göreceğimiz
Mekanik enerji, Mekanik iş ve güç kavramlarını daha iyi kavrama imkânı bulacağız.

1.1.4. Mekanik Enerji
Mekanik enerji kinetik enerji ve potansiyel enerji olmak üzere iki şekilde kendisini
gösterir.
Kinetik Enerji hareket halinde bulunan bir cismin hızının ve kütlesinin büyüklüğüne
bağlı olarak sahip olduğu enerjidir ve
𝑬𝑲 =

𝟏
𝒎. 𝒗𝟐
𝟐

[𝑘𝑔

𝑚2
= 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒]
𝑠2

biçiminde ifade edilir. Formülden de anlaşılacağı gibi bir cismin hızı ne kadar büyük olursa
kinetik enerjisi de o kadar büyük olur.
Potansiyel enerji ise belirli bir kinetik enerji harcanarak belirli bir konuma getirilen bir
cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjidir. Matematiksel olarak yer çekimi ivmesinin g
olduğu bir ortamda, referans konumdan h kadar yüksekte bulunan bir cismin potansiyel enerjisi
𝑬𝑷 = 𝒎. 𝒈. 𝒉

[𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒]
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olarak ifade edilir. Sıkıştırılmış bir yayın sıkıştırılma miktarından dolayı sahip olduğu enerji de
bir potansiyel enerjidir ve serbest konumundan x kadar sıkıştırılmış k yay bitine sahip bir yayın
üzerinde depoladığı potansiyel enerji

formülü ile hesaplanır.

𝑬𝑷𝒚𝒂𝒚 =

𝟏
𝒌 𝒙𝟐 [𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒]
𝟐

1.1.5. Mekanik İş
Mekanik iş, bir kuvvet (F) ve o kuvvetin aldığı yol (s) olmak üzere
𝑾 = 𝑭. 𝒔 [𝑁. 𝑚]

ifadesi ile hesaplanır. Bu bağıntı kuvvet ile alınan yol aynı doğrultuda olduğunda geçerlidir.
Yani eğer uygulanan kuvvet hareket yönünde değilse bu kuvvetin hareket yönündeki bileşeni
alınır. Örneğin uygulanan kuvvet ile alınan yol arasında bir α açısı varsa formülde kullanılacak
olan kuvvet
𝑭. 𝒄𝒐𝒔𝜶

olarak seçilecektir.

Buradan da anlaşılacağı gibi eğer kuvvet alınan yola dik olarak uygulanıyorsa (yani
α=90⁰ ise) 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 0 olacağından W=0 olur. Bu durumda uygulanan kuvvet cisim yer
değiştirmesine rağmen iş yapmıyor demektir.
Mekanik iş=mekanik enerjideki değişim
olarak da söylenebilir. Yani cismin kinetik ve potansiyel enerjisinin toplamında olan
değişimdir.

1.1.6. Güç
Mekanik iş ifadesi ile tam olarak yapılan işin etkinliğini anlayamayacağımız için güç
tanımına ihtiyaç duyarız. Çünkü bir makinenin çalışması esnasında ortaya ne kadar iş
çıkardığının yanında bu işi ne kadar sürede çıkardığı da önem kazanır. İşte güç, birim zamanda
yapılan işin ölçüsüdür. t işin yapıldığı zamanı göstermek üzere güç;

ifadesi ile hesaplanır.

𝑷=

𝑭. 𝒔
= 𝑭. 𝒗
𝒕

[𝑁.

𝑚
= 𝑊𝑎𝑡𝑡]
𝑠
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1.1.7. Dönme Hareketi
Makine tasarımında dönme hareketinin önemli bir yeri vardır. Çünkü makineler bir çok
faydalı işi, dönme hareketi ile gerçekleştirirler, matkap, torna, freze gibi tezgâhlar, pervaneler,
şaftlar, karıştırıcılar, kırıcılar vb gibi elemanlar hep dönme hareketi yaparlar.
Dönme hareketinde dönüş hızı sabit bile olsa dönen cismin dönme yoluna dik olan bir
ivmesi vardır. Bu ivmeye merkezcil ivme adı verilir. ω açısal hızına sahip bir cismin dönme
merkezinden uzaklığı r olan bir noktasına etkiyen merkezcil ivme
𝒗𝟐
𝒂𝒓 = 𝝎 . 𝒓 =
𝒓
𝟐

formülü ile hesaplanır.

𝑚
[ 2]
𝑠

Bu sebeple dönme hareketi ivmeli bir harekettir. Ancak sabit hızla dönme olduğu sürece
bu dönmeye düzgün dönem hareketi adı verilir.
Dönme hareketinde kat edilen yol (dönem miktarı) genellikle rayda cinsinden açı değeri
olarak ifade edilir. Bu durumda hız birim zamanda alınan yol olduğuna göre açısal hız da birim
zamanda yapılan açı demek olur ve birimi radyan/saniye olarak belirtilir. Sanayide bu birim
yerine devir/dakika birimi daha çok tercih edilmektedir.

1.1.8. Dönme Momenti ve Güç
Genelde tork terimi ile de ifade edilen dönme momenti, dönme meydana getiren veya
getirmeye çalışan bir olgudur. Dönme momenti (M), uygulanan kuvvet (F) ile kuvvetin
doğrultusunun dönme merkezine olan uzaklığının (r) bir ifadesidir.
𝑴 = 𝑭. 𝒓

Buradan da dönme hareketinde güç (P):
𝑷 = 𝑴. 𝝎

[𝑁. 𝑚]
[𝑊𝑎𝑡𝑡]

İfadesi ile verilebilir. Güç birimi de kullanılacağı yere göre Watt (W), kilowatt (kW),
beygir gücü (hp) şeklinde ifade edilebilir. Mesela bir elektrik motorunun gücünden bahsederken
kW birimini kullanılırken bir arabanın motorunun gücünden bahsederken genelde hp birimini
kullanılırız.
Genelde güç kaynağı olan motorlar sabit bir dönme hızına ve sabit bir güce sahiptirler.
Bunlara nominal hız ve nominal güç adı verilir.
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1.1.9. Sonuç
Görüldüğü gibi makineler genelde hareket ve kuvvetle birlikte iş yapan sistemlerdir.
Buna bağlı olarak makinelerin temel faktörleri: kuvvet, dönme momenti, kütle, enerji, iş ve
güçtür. Makineler bu faktörlere göre tasarlanır ve üretilir.

1.2. Makinelerin Sınıflandırılması
Enerji çevirici olarak makineler motorlar ve iş makineleri olmak üzere iki büyük gruba
ayrılırlar. Kısaca motorlar başka enerji formlarını mekanik enerjiye çevirirken, iş makineleri
mekanik enerjiyi mekanik işe çevirirler denilebilir. Ancak motor ve iş makineleri ayrı
düşünülmemelidir. Bir bütün oluşturacak şekilde birlikte kullanılmaktadırlar. Mesela bir
otomobilin motor kısmı ve iş kısmı olan tekerlekler ayrı düşünülemez.

1.2.1. Motorların Sınıflandırılması
Motorlar hangi tür enerjiyi mekanik enerjiye çevirdiklerine göre sınıflandırılırlar.

1.2.2. İş Makinelerinin Sınıflandırılması
Üretim makineleri: Ham madde halindeki malzemeye şekil vererek yararlı bir nesne
yaratan makinelerdir.
Taşıma ve ulaştırma makineleri: nesneleri ve canlıları bir yerde bir yere taşıyan
makinelerdir. Eğer makinenin kendisi nesne ve insanlarla birlikte hareket ediyorsa taşıt, kendisi
değil de sadece nesne ve insanları hareket ettiriyorsa (vinçler, forkliftler, yürüyen merdivenler,
konveyör sistemleri gibi) kaldırma ve transport makineleri adını alırlar.

1.3. Tesisatların Sınıflandırılması
Tesisatlar işlenen malzemeye göre farklılık gösterebilirler. Mesela petrol ürünlerini
işleyen rafineriler ve taş ürünlerini işleyen çimento tesisatları gibi. Bunlar arasındaki en önemli
grup ısı üreticileridir.
Isı üreticileri, daha sonradan mekanik enerjiye dönüştürmek için veya ısıtma ve soğutma
olaylarındaki gibi doğrudan ısı enerjisinden faydalanmak için ısı enerjisi meydana çıkaran
yapılardır. Bunlar: fırınlar, buhar üreticileri, ısı dönüştürücüleri ve soğutma yapıları olmak
üzere üç ana grupta toplanabilir. Şimdi bu yapılara kısaca göz atalım.
Fırınlar, kapalı bir hacim içine konulan malzemeleri, ısıtmak suretiyle, kimyasal ya da
fiziksel değiştirerek belirli özellikler sağlayan yapılardır. Yapılan işe göre ısıtma ve redükleme
fırınları olarak ikiye ayrılırlar. Isıtma fırınları adı üstünde ısıtma yapılır ve pişirme, kurutma,
kavurma ve ısıl işlem gibi işlemlerde kullanılır. Redükleme fırınları ise ısıtmanın yanı sıra
içlerinde bulunan maddelerin ergimesini ve saflaşmasını sağlarlar. Demir, bakır, çinko vb.
metalleri üreten fırınlardır.
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Buhar üreticileri; ısıtmada, doğrudan buhar olarak veya mekanik enerjiye dönüştürmek
için termik santrallerde gereken buharı sağlayan yapılardır. Kazan adı verilen bu yapılarda
(Resim 5) katı, sıvı ya da gaz halindeki yakıtların yanmasıyla su buhara dönüştürülür.

Resim 5: Buhar kazanı.
Isı dönüştürücüleri (eşanjörler), sıcak su, buhar ve ısınmış gazların sahip olduğu ısı
enerjisini, sanayi işlemlerinde gerekli yerlere iletirler.
Soğutma tesisleri de ısı dönüştürücü grubuna dâhil edilebilir ve ortamın sahip olduğu
ısı enerjisini üzerine alarak ortamdan uzaklaştırma işlemini yaparlar. Klima ve buzdolabı gibi
yapılar bu gruba girer.

1.4. Cihazların Sınıflandırılması
Cihazlar, insanların duyu ve sezgilerini veya düşünce kapasitesini arttırmak; olay ve
süreçleri gözlemlemek, denetlemek, yönlendirmek ve yönetmek için kullanılan yapıtlardır.
Kullanım alanına göre cihazlar, ölçme (uzunluk, açı, basınç, sıcaklık, kuvvet, moment,
hız vb.), ofis (bilgisayar, yazma, hesaplama), haber alma (telefon, raydı, telsiz vb.), inceleme
ve algılama (mikroskop, fotoğraf, işitme vb.), tıp (röntgen, manyetik rezonans (MR) vb.),
laboratuarlarda ve araştırmalarda kullanılan özel cihazlar şeklinde gruplara ayrılabilir.
Fiziksel esasa göre ise bu cihazlar: mekanik, elektrik, elektronik, optik, akustik, hidrolik,
pnömatik ve bunların bir kaçının ortak kullanımı (elektro-mekanik, optik-akustik gibi) olarak
sınıflandırılabilir.
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Uygulamalar
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Bölüm Soruları
1) Verilen tamına göre evimizde bulunanlardan hangisi makine değildir? (her birisini
amacında kullandığınızı varsayarak cevaplayın.)
a) Uzaktan kumanda
b) Bardak
c) Ampul
d) Konserve açacağı
e) Buzdolabı
2) Aşağıdakilerden hangisi makinelerin temel faktörlerinden değildir?
a) Kuvvet
b) Moment
c) Kütle
d) Uzunluk
e) İş
3) Aşağıdakilerden hangisi Newton’un 3. Yasası ile çelişmez? (Kayıplar ihmal
edilecektir.)
a) Esnek bir topun yüksekten yere bırakıldığında, sekerek daha az yüksekli çıkması.
b) Esnek bir topun yüksekten aşağı yönlü ilk hızla atıldığında atıldığı yüksekliğe
çıkması.
c) Esnek bir topun yerçekimi daha az olan ay yüzeyinde yüksekten bırakıldığında
yerden sekerek bırakıldığı yükseklikten daha az bir yüksekliğe çıkması
d) Esnek bir topun yerde duran bir yayın üzerine bırakılması sonucu sekerek
bırakıldığı yüksekliğe ulaşması
e) Esnek bir topun yüksekten aşağı yönlü ilk hızla atıldığında atıldığı yüksekliğin daha
aşağısına çıkması.
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4) Aşağıdakilerden hangisi makine tanımına göre farklı bir makinedir?
a) Akü
b) Pil
c) Şarj dinamosu
d) Baraj
e) Kompresör
5) Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi tanımına göre farklı bir iş makinesidir?
a) Otomobil
b) Otobüs
c) Yolcu treni
d) Golf arabası
e) Forklift.
6) 100 N’luk bir kuvvet, dönme merkezinden yarım metre uzaklıktan bir sistemi
dakikada 10 devir yapacak şekilde çevirmektedir. Kuvvetin ürettiği güç ne kadardır?
7) 10N ağırlığında bir cismi yer çekimine karşı kaç metre yukarı kaldırmalıyız ki
yaptığımız iş 50 Joule olsun?
8) 100 Joule enerji depolanmış bir yayın yay sabiti 8 olduğuna göre ne kadar
sıkıştırılmış olması gerekir?
9) 10 m/s hızla giden 10 kg ağırlığındaki bir cismin kinetik enerjisi ne kadardır? (500)
10) 8 metre yarıçaplı bir dairesel yörüngede 10 m/s çizgisel hızla hareket eden cisme
etkiyen merkezcil ivme ne kadardır?

17

Cevaplar
1) b
2) d
3) d
4) c
5) e
6) 500 W
7) 5 m
8) 5 m
9) 500
10) 12,5
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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2. ÖLÇME VE ÖLÇME GÜVENİRLİĞİ

20

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Ölçme nedir?

2.2.

Birimler.

2.3.

Ölçü aletleri ne şekilde sınıflandırılır.

2.4.

Kalite kontrol kavramı ve önemi.

2.5.

Kalite yönetimi kavramı ve önemi.

21

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Aklınıza gelen ve farklı şeyleri ölçen ölçü aletleri nelerdir?

- Konuyu okuduktan sonra bu aletlerin hangi sınıfa girdiğini ve bu aletlerle hangi tip
hataların yapılabileceğini düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ölçmenin öneminin
anlaşılması
Ölçme birimleri ve
farklarının kavranması
Kalite kontrolün anlaşılması
ve öneminin kavranması
Kalite yönetimi kavramı ve
öneminin anlaşılması

23

Anahtar Kavramlar

24

Giriş
Bu bölümde imalat sanayisinde çok önemli bir yeri olan ölçme kavramı üzerinde
duracağız. Ölçmenin önemi yanında kullanılan birimleri ve ölçme ile kalite kontrol arasındaki
bağa değineceğiz. Daha sonra da kalite kontrolün bir üst aşaması olan kalite yönetimi
konusunda bilgi vereceğiz.
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2.1. Ölçmenin Önemi
Ölçme, bir fiziksel büyüklüğün (uzunluk, açı, sıcaklık, ağırlık vb.) standart kalibre
edilmiş bir cihaz ile karşılaştırılmasıdır. Diğer bir ifade ile bir büyüklüğü ölçmek demek; o
büyüklüğü kendi cinsinden bir büyüklüğün birimi ile oranlamak veya karşılaştırmaktır.
Ölçülecek büyüklükler değiştikçe bunlara ait birimler de değişmektedir. Yalnız bu
büyüklüklerin ölçülmesinde, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla uluslararası standart
hale getirilen Birimler Sistemi kullanılır. Uluslararası birimler sistemi (Système International
d'Unités) ismi ve tüm dillerde geçerli olmak üzere SI kısaltması, 11. CGPM (Ölçü ve Tartılar
Genel Konferansı, Conférence Générale des Poids et Mesures) konferansında kabul edilmiştir.
Ölçme sonucunda elde edilen sayılar birimleriyle beraber anlamlı olurlar. Mesela bir
şeyin ağırlığından bahsederken sadece “üç” desek bir anlamı olmaz. Kilogram, gram, ton, ons,
pound vb bir ağırlık birimi ile birlikte ifade edilmesi gerekir.
Çok çeşitli fiziksel büyüklükler olmasına rağmen yedi tanesi temel birim olarak kabul
edilir (Tab.1). Diğer büyüklükler ise temel büyüklükler cinsinden ifade edilirler. Bunlara
türetilmiş birim (Tab. 2) denir.
Büyüklük

Birimi

Kısaltma

Uzunluk

Metre

M

Kütle

Kilogram

Kg

Zaman

Saniye

S

Sıcaklık

Kelvin
Derece

K

Elektrik
Akımı

Amper

A

Işık Akım
Şiddeti

Kandela

Cd

Madde
Miktarı

Mol

Mol

Tablo1: Temel birimler.
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BÜYÜKLÜK

SEMBOLÜ

Alan

S

BİRİMİN
ADI

Metrekare

AÇIKLAMA

En.Boy
m.m = m2

İvme

A

Metre/s2

Hız/Zaman
m/s.1/s=m/s2

Kuvvet

F

Newton(N)

Kütle. İvme
kg.m/s2

İş, Enerji, ısı miktarı

W

Joule(J)

Kuvvet.Yol=Güç.Zaman=Yük.Potansiyel
Fark
N.m=P.s=q.V

Güç, ısı akışı

P

Watt(W)

İş/Zaman
Joule/s=N.m/s

Elektrik yükü

Q

Coulomb(C) Akım/Zaman
Amper.s

Gerilim,
Farkı

EMK,

Pot. V,U

Volt(V)

İş/Yük miktarı
Joule/coulomb

Elektrik alan şiddeti

E

Kuvvet/Elektrik
Yükü=Potansiyel fark/metre
Newton/Coulomb=Volt/metre

Manyeto motor kuvvet

F

Akım şiddeti.Sarım sayısı
Amper.sarım
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Elektriksel direnç

R

Ohm(Ω)

Gerilim/Akım
Volt/Amper

Elektriksel kapasite

C

Farad(F)

Elektrik yükü/Potansiyel fark
Coulomb/V

Elektriksel self

L

Henry(H)

Manyetik akı/Akım şiddeti
Wb/A=Volt.saniye/Amper=kg·m2/(A2·s2)

Manyetik akı

Φ

Weber(Wb)

Potansiyel fark.Zaman
Volt.saniye=kg· m2/(A·s2)

Manyetik akı yoğunluğu

B

Tesla(T)

Manyetik akı/Alan
Weber/m2=Volt.s/m2= kg/(A·s2)

Manyetik
şiddeti

alan

H

MMK/Uzunluk
Amper/metre

Işık akısı
Parlaklık(Parıltı)

Φ

Lümen(Lm)

Candela

Candela/m2

L

Aydınlık şiddeti

E

Lüx(Lx)

Lümen/m2

Frekans

F

Hertz(Hz)

1/periyot

Açısal frekans ve hız

W

Radyan/s

1/açısal periyot

Tablo 2: Türetilmiş birimler.
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2.2. Temel Kavramlar ve Hata Türleri
2.2.1. Temel Kavramlar
Genel kontrol, yardımcı cihaz olmaksızın kişinin mantık yolu ile ön kabul yaptığı
kontroldür. Mesela kişinin malzeme yüzeyindeki pürüzlülüğün, malzemenin şeklinin kabul
edilebilir düzeyde olup olmadığını gözle ya da dokunma yolu ile tespit etmesi genel kontroldür.
Aletli kontrol ise ölçüm cihazları ve cetvellerle yapılan kontrol türüdür.
Kalibre Etme (Ayarlama): ölçümü yapan cihazın mutlak bir ölçüm cihazı ile
mukayese edilmesidir.
BİRİM TAKISI

ÇARPAN

SEMBOL

Exa

1018

E

Peta

1015

P

Tera

1012

T

Giga

109

G

Mega

106

M

Kilo

103

k

Hekto

102

h

Deka

101

da

Desi

10-1

d

Santi

10-2

c

Mili

10-3

m
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Mikro

10-6

μ

Nano

10-9

n

Piko

10-12

p

Femto

10-15

f

Atto

10-18

a

Tablo 3: birimlerin ast ve üst katları.

2.2.2. Ölçme Hataları
Hata, miktarı, sebebi ve yönü (Pozitif, negatif) belli olmayan ancak her ölçmede bir
miktar bulunan gerçek ölçümden olan sapmalardır. Hata ile yanlışı karıştırmamak gerekir.
Yanlış, dikkatsizlik, eksiklik sebebiyle yapılan ve bir başkası tarafından bulunup
düzeltilebilen niteliktir.
Yanlışın kaynağı yetersiz bilgi ve dikkatsizliktir. Oysa hata, kaynağı, yönü ve derecesi
belli olmayan bir etkendir. Hatasız ölçme yapmak çok zordur. Gözle görülüp, elle tutulan
özelliklerin ölçümünde bile bir miktar hata bulunur. Metreyle bir masanın uzunluğu, teraziyle
bir maddenin ağırlığı ölçülürken bile elde edilen ölçümlere bir miktar hata karışmaktadır.
Yalnız, bunlara bakarak hatasız ölçüm yapma çabalarından vazgeçilmemelidir.
Hatanın gelebileceği kaynaklar şunlardır;
1- Ölçenden (ölçen kişiden kaynaklanan hatalar):
Ölçen kişinin fiziksel yetersizliği, yaşı, öğrenim durumu gibi kişisel özellikleri hataya
sebep olabilir. Ölçme yaptığı esnadaki fiziksel ve psikolojik durumu, yorgunluk, uykusuzluk,
gerginlik gibi durumlar hataya sebep olabilir.
2- Ölçülenden (ölçülen özellikten gelen hatalar):
Şartların ölçülen özelliğe etkisi de hataya sebep olabilir. Ayrıca ölçülen özellik hakkında
yeterli bilgi sahibi değilsek yine hatalar ortaya çıkar. Örneğin, elektrik telleri kışın gerginleşir
yazın ise kendini salıverir. Böylelikle tellerin üzerinden geçen akıma karşı olan direnci değişir.
Eğer bu özelliği bilmiyor isek doğru ölçüm yapmamız mümkün olmaz.
3- Ölçü aracından kaynaklanan hatalar:
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Ölçü aracının ayarsız, bozuk olması vb. hatalardır. Eğitimde ölçme aracının basımından
doğacak hatalarda bu tür hatalardandır. Eğer ölçme cihazı üzerindeki gösterge sürekli hatalı ise,
doğru değerdeki ölçüyü tespit etmek için, bilinen bir büyüklükteki mastar ile cihazın
kalibrasyonu yapılmalıdır. Ölçü aletinden kaynaklı sürekli hata, aletin gösterdiği değerden,
mastarın sahip olduğu değerin çıkartılması ile bulunur.
değer)

Hata = Olması gereken değer (Mastarın değeri) – okunan değer (Ölçü aletinin gösterdiği

Hatanın bunlardan hangisinden geldiğini bilebilirsek belki hatayı giderebiliriz. Ancak,
çoğu zaman bunu bilemeyeceğimiz gibi pozitif yönlü mü? Negatif yönlü mü? Olduğunu da
bilemeyiz. O zaman yapılabilecek en iyi şey hatayı küçültmeye çalışmaktır. Hatayı küçültmenin
en iyi yolu da birimi küçük ölçü aracı kullanmaktır.
Üç çeşit hata vardır;
a) Sabit hatalar: Her bir ölçme için miktarı değişmeyen hatalara sabit hatalar denir. Bir
bakkal terazisinin her tarttığı nesneyi 50 gram eksik göstermesi, bir öğretmenin her okuduğu
sınav kâğıdına 5 puan fazla vermesi bir sabit hatadır. Bu tür hatalar ortalamayı yüksek veya
düşük gösterebilir ancak, dağılım ölçülerini değiştirici bir etkisi yoktur.
b) Sistemli hatalar: Puanlayıcı yanlışlıklarını yansıtan tüm hatalar sistemli hata türüdür.
Bir öğretmen kızlara ait sınav kâğıtlarını okurken yazısı güzel olanlara 10 puan fazla verip
diğerlerine vermiyorsa, bu tür hatalar sistemlidir. Bu tür hatalar bütün ölçümler için sabit
değildir.
c) Rastgele (tesadüfi) hatalar: Şansla ortaya çıkan ve ne yönde etki ettiği belli olma-yan
hatalardır. Çoğu kez bilinmeyen nedenlere bağlıdır. Aynı özellikle ilgili çok sayıda ölçme
yapılacak olursa tesadüfî hataların ortalaması sıfıra yaklaşır. Örneğin, öğretmenlerin yazılı
sınav kâğıtlarını dikkatsizce okuması rastgele hatalara yol açar.
Bir ölçme işleminde bu hataların biri, ikisi veya her üçü de birlikte olabilir. Yapılacak
değerlendirmelerin isabetli olabilmesi için ölçmelerin bir dereceye kadar bu hatalardan
arındırılması gerekir. Özellikle rastlantısal hatalar ölçme aracının güvenirliğini etkilemektedir.

2.3. Ölçü Aletlerinin Sınıflandırılması
1.

Analog Ölçü Aletleri

2.

Dijital Ölçü Aletleri

3.

Kaydedici Ölçü Aletleri

4.

Toplayıcı Ölçü Aletleri
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2.3.1. Analog Ölçü Aletleri
Analog ölçü aletleri ibreli ve kadranlı aletlerdir. Kadran ölçülecek değere göre
bölüntülendirilmiştir (Re. 6). Analog ölçü aletlerinin genel özelliği sürekli değişim gösteren
büyüklüklerin ölçümünde sağladığı kolaylıktır.

Resim 6: Analog kumpas.

2.3.1.1. Analog Ölçü Aletlerinin Avantajları
 Ölçtükleri büyüklük ile bağlantıya geçtikleri anda ibreleri sapar. Yani hızlı
çalışırlar.


Daha basit yapılı olmaları sebebiyle ucuzdurlar. Bakım ve onarımları kolaydır.

2.3.1.2. Analog Ölçü Aletlerinin Dezavantajları
 Kadran alanı sınırlı olduğu için gerektiği gibi bölüntülendirme zorluğu vardır.
İbrenin gösterdiği değer %1-3 arasında farklı olabilir.


Ölçülen değerin okunmasındaki hassasiyet kişiden kişiye değişebilmektedir.



Okuma hızı da kişiden kişiye değişir.



Elektromanyetik alandan etkilenirler.



Mekanik arıza yapma olasılıkları fazladır.

2.3.2. Dijital Ölçü Aletleri
Sayısal ölçü aletleridir. Yani ölçülmek istenen büyüklüğü ekranda rakamlarla gösterirler
(Res. 7).
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Resim 7: Dijital kumpas

2.3.2.1. Dijital Ölçü Aletlerinin Avantajları
 Ölçülen değeri ekranda gösterdiği için insandan kaynaklanan okuma hatalarını
ortadan kaldırırlar.


Yapısından kaynaklanan hata, %0,01 civarındadır.



Enerji sarfiyatları çok azdır.



Elektromanyetik alandan etkilenmeleri çok azdır.



Mekanik arıza yapmazlar.

2.3.2.2. Dijital Ölçü Aletlerinin Dezavantajları


Gösterge olarak LCD veya LED kullanıldığı için uzaktan okunması zordur.



Üretimi, onarımı, bakımı zordur. Dolayısıyla daha pahalıdır.

2.3.3. Kaydedici Ölçü Aletleri
Ölçtükleri büyüklüğe ait değerleri sürekli hareket eden bir kâğıda kaydeden aletlerdir.
Örneğin depremlerin büyüklüklerini gösteren kayıt cihazları, kalp atışlarını kaydeden
elektrokardiyograf (Res.8), meteorolojide havanın ısısını, nemini, basıncını gösteren kayıt
cihazları, yalan makineleri.
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Resim 8: Ekokardiyografi cihazı çıktısı

2.3.4. Toplayıcı Ölçü Aletleri
Ölçtükleri büyüklükleri toplayarak kaydeden cihazlardır. Örneğin elektrik sayaçları
(Res. 9).

Resim 9: Elektrik saati

2.4. Kalite Kontrol
Kalite kontrol, bir sürecin kalite etkinliğini azaltacak durumlara karşı tedbir alarak
kaliteye hakim olma anlamına gelir. Kalite kontrolünün temel amacı müşteri beklentilerinin ve
işletmelerin stratejik amaçlarının en ekonomik seviyede karşılanabileceği ürünün üretimi için
gerekli planların geliştirilip uygulanarak etkin bir şekilde sürekliliğinin sağlanmasıdır. Eğer
kontrol temel olarak, kalite yönetim kararlarında kullanılmazsa yönetim tümüyle kaliteyi
yönetemez.
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Kalite kontrol şu anlayışın üzerine dayanır: Üretilen ürünün özellikleri onu üreten
sistemin (işlemlerin) bir fonksiyonudur; başka bir ifadeyle, sistemle ürün arasında bir "sebepsonuç" ilişkisi vardır. Eğer tüm sistem değişkenleri ve sistem girdileri kontrol altına alınabilirse,
ürünün özellikleri de kontrol altına alınmış olur.

2.4.1. Kalite Kontrolünden Beklenen Yararlar


Üretimde kalitesizliği engellemek



En az maliyetler hızlı ve etkili bir kalite muayene sistemi oluşturmak

 Ürünlerdeki beklenenin dışındaki değişmelerin önceden tespit edilip hatalı parça
sayısını azaltmak


İşçi ve makine kayıp zamanlarını azaltıp üretimi artırmaktır.

2.4.2. Kalite Kontrolün Amacı ve Önemi
Bir kalite kontrol sisteminin temel gayesi, üretimde kalitesizliği önlemektir. Çünkü
işletme geri alamayacağı bir gidere yol açması sebebiyle kalitesiz ürünler elde etmek gayesi
için kurulmamıştır. İşletme bu konuda hiçbir tedbir almaz ve bozuk ürünleri piyasaya sürerse
itibar kaybı ve satışların azalması sebebiyle bir kayıpla karşılaşır.
Kalite kontrolün amacı, tüketici isteklerinin ve işletmenin genel gayesini birlikte
muhtemel en ekonomik seviyede karşılayabilecek ürünün üretilmesini sağlayacak plan ve
programların geliştirilerek uygulanması ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Bu
genel gayenin elde edilmesine yönelik olarak, kalite kontrolün bir takım ikincil amaçları vardır.
Bunlar:
 İşin daha başlangıçta doğru olarak yapılmasının sağlanması ile eldeki makine ve
işgücünden en yüksek verimin sağlanması
 Bozuk ürünleri düzeltmek için kullanılan sürenin yol açtığı üretim kayıplarının ve
hurda-fire atık oranının azaltılması
 Alıcıya istediği toleranslar içinde kalan ürünlerin verilmesi ile firmaya itibar
sağlanması
 Mamullerin ekonomik ömürlerini doldurmadan atıl bir hale düşmelerinin
önlenmesi ile milli servetin israfına engel olunması
 İç piyasalarda yerli ürüne güvenin tesisi, dış pazarlarda rekabet gücünün
kazanılması


Ürün kalitesinin geliştirilmesi (ölçü, birim, malzeme, sertlik ve diğer özellikler)
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 İşletme ve kalite masraflarını azaltmak ve işletme mensuplarının moralini
yükseltip, işçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi
 Tüketicinin parasının karşılığını aldığını görerek memnun olması, müşteri
şikâyetlerinin azalması ve tüketicinin korunması
Üretici açısından ise kalite kontrolün amacı, yüksek kaliteli mal veya hizmet üreterek iç
ve dış pazarlarda tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Proje süreçlerinde ise, o tarihe kadar
tamamlanan kısmın planlanan kısıtlar içinde (maliyet, süre gibi) gerçekleşip
gerçekleşmediğinin görülmesini sağlar. Çoğu projede sadece kalite kontrol amaçlı birimler
mevcuttur.

2.4.3. Kontrol Sürecinin Aşamaları
Kontrol süreci, aşağıdaki adımlardan oluşur


Kontrol edilecek sürecin seçimi



Kontrol ölçü biriminin tespiti



Kontrol edilecek konunun performans ve amaç ölçütlerinin belirlenmesi



Kontrol konusunu ölçecek bir



Gerçekleşen performansın ölçümü



Amaçlanan ile gerçekleşen performans arasındaki farkın tespiti ve yorumlanması

 Amaçlanan ile gerçekleşen performans arasında fark varsa gerekli iyileştirme
çalışmalarının yapılması

2.4.4. Kalite Yönetimi
Yüksek ürün kalitesinin sürekliliğini güvence altında tutmak için, kalite yönetimi
vasıtasıyla üretim işlemi kontrol edilir ve yönetilir.
Kalite yönetim sistemi, amaçlanan kaliteye ulaşmak amacıyla ilerletilen tüm süreçleri,
açıklanan prosedürleri ve benimsenen prensipleri içeren sistemler bütünüdür. Bu sistem,
çalışanların bilinçlendirilmesi ve amaçlanan kalite seviyesine ulaşmak amacıyla minimum girdi
kullanılması kısımlarını da içerir. Bunlara ek olarak müşteri memnuniyetini gözetmeden ve
müşterinin ihtiyaçlarını bütünüyle karşılamadan yürütülen bir süreçle, tam bir kalite yönetim
sistemi tanımı yapmak yanlış olur. Tüm bu bilgilerin ışığında bu sisteme bağlı kalındığı
takdirde, kaliteli ürüne ulaşmak için gerekli maliyetin değeri, tahmin edilenin aksine, daha fazla
olmayacaktır. Aksine, uzun vadede daha karlı olunacak bir sisteme adım atılmış olunacaktır.
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Kalite yönetiminin hedefi, nitelik değerlerinin dağılımını sınırda tutmaya çalışmaktır.
Dağılımın değişmesinin ana sebepleri 4M,4P, 4S faktörleri de denilen faktörlerdir. Bu isimler
İngilizce kelimelerin baş harfleri ile tanımlanmışlardır.
4 M: Yöntem (Methods), Makineler (Machines), Malzeme (Materials), İnsan Gücü
(Manpower) 4 P: Yer-konum (Place), Yöntem (Procedure), Kişiler (People), Politikalar
(Policies) 4 S: Muhit(Surroundings), Tedarikçi (Suppliers), Sistem (Systems), Beceriler
(Skills).
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Uygulamalar

38

Uygulama Soruları

39

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi temel birimdir.
a) Alan
b) Güç
c) Sıcaklık
d) İvme
e) Hız
2) Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş birimdir?
a) Uzunluk
b) Akım
c) Kütle
d) Enerji
e) Zaman
3) Aşağıdaki ön eklerden hangisi önüne geldiği birimi en küçük yapar?
a) Kilo
b) Mega
c) Tera
d) Nano
e) Piko
4) Aşağıdakilerden hangisi sistemli hataya örnektir?
a) Bir tartının ağırlığı hep 30 gr eksik tartması
b) Bir saatin her saat 1 dakika geri kalması
c) Bir ölçme aletinin sadece belirli bir değeri yanlış ölçmesi
d) Bir ölçü aletinin bazen eksik bazen fazla ölçmesi
e) Arabanın hız göstergesinin sürücü tarafından hatalı okunması
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5) Ölçü aletlerinin sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi farklıdır?
a) Cetvel
b) Civalı termometre
c) Arabanın devir saati
d) Elektrik saati
e) Arabanın yakıt göstergesi
6) Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrolden beklenen yararlardan değildir?
a) Hatalı parça sayısını azaltmak
b) Üretimde kalitesizliği engellemek
c) Ürün karlılığını azaltmak
d) İşçi ve makine kayıp zamanlarını azaltıp üretimi artırmaktır.
e) En az maliyetle hızlı ve etkili bir kalite muayene sistemi oluşturmak
7) Aşağıdakilerden hangisi kalitedeki 4 M’den birisi değildir?
a) Makine (Machines)
b) Malzeme (Materiala)
c) İnsan gücü (Man Power)
d) Para (Money)
e) Yöntem (Methods)
8) 1,75 hm kaç mm’dir?
9) 2. 105 cl kac kl’dir?
10) 25 m2 kaç mm2 dir?
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Cevaplar
1) c
2) d
3) e
4) c
5) d
6) c
7) d
8) 175.000
9) 2
10) 25.106
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3. İMALAT TEKNOLOJİSİ

44

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Şekillendirme yöntemine göre sınıflandırma.
3.2. Üretim şekillerine göre sınıflandırma.
3.3. Mamul cinsine göre sınıflandırma.
3.4. Üretim miktarına veya akışına göre sınıflandırma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Aklınıza gelen imalat yöntemlerini bir yere not ediniz.

- Elinizdeki herhangi bir ürünün hangi imalat süreçlerine dahil olduğunu tahmin
edebiliyor musunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İmalat metotlarının
sınıflandırılması hakkında
genel bilgi sahibi olunması
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Anahtar Kavramlar

48

Giriş
İmalat yöntemleri konusunun anlaşılması ve öğrenilmesi için imalat yöntemlerinin
sınıflandırmasının kavranması oldukça önemlidir. Herhangi bir ürünün/ara ürünün hangi üretim
süreçlerinden geçtiği konusunda fikir sahibi olmak mesleki anlamda kolaylıklar sağlayacaktır.
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3.1. Şekillendirme Yöntemine Göre Sınıflandırma
Şekillendirme söz konusu olduğunda İmalat metotları, 3 ana başlığın altında toplam 6
ana grupta sınıflandırılabilir.


Hazırlama

1.

Biçimlendirme



Değiştirme

2

Yeniden biçimlendirme

3

Kesme-Ayırma

4

Birleştirme



Muhafaza Etme

5

Kaplama

6

Madde niteliklerini değiştirme

Hazırlama: Belirsiz maddeden belirli bir şekli olan katı bir cisim meydana getirilir ve
ham iş parçası hazırlanır. Bu işlem:
-

Sıvı durumdan, örneğin döküm

-

Hamurumsu veya plastik durumdan, örneğin ekstrüzyon

-

Taneli ve toz durumdan, örneğin sinterleme

-

İyonize edilmiş durumdan elektrolitik ayırma ile örneğin galvanoplastik

Yeniden Biçimlendirme: Katı bir cismi, plastik olarak (kalıcı) şekil değişim vasıtasıyla
istenilen hale getirme işlemidir.
-

Basınçlı şekil değiştirme, örneğin haddeleme

-

Çekme basınçlı şekilde değiştirme, örneğin çekme, derin çekme

-

Çekmeli şekil değiştirme, örneğin uzatma

-

Bükme ile şekilde değiştirme, örneğin kalıpta bükme, kenar kıvırma

Ayırma (Kesme): Katı iş parçasının belirli kısımlarının kesilmesi ile şekli değiştirilir.
-

Parçalara ayırmak, örneğin makasla kesmek

50

-

Geometrik belirli kesici ağızlarla talaş kaldırmak, örneğin tornalama

-

Geometrik olarak belirsiz kesici ağızlarla talaş kaldırmak, örneğin taşlama

-

Erozyon, örneğin termik erozyon

-

Ayırma ve boşaltma, örneğin vida açma

Birleştirme: Birleştirme ile iki ya da daha fazla iş parçası birbirine bağlanır.
-

Birleştirme, örneğin üstüne konulması

- Üzerine veya içine yerleştirilmesi (preslenmesi), örneğin cıvatalar, bağlama
elemanları
-

Kaynak, örneğin direnç kaynağı

-

Lehim, örneğin yumuşak lehim

-

Yapıştırma, örneğin kimyasal reaksiyonlu yapıştırıcı

Kaplama: Şekilsiz bir madde, bir süre sonra katılaşacak şekilde iş parçasının üzerine
kaplanır ve iş parçasının şekli muhafaza edilir. Bu esnada ürünün ağırlığı artar.
-

Gaz ve buhar altında

-

Sıvı veya pasta şeklinde, örneğin kaynakla yüzey kaplama

-

Kimyasal ayırıcılar vasıtasıyla, örneğin galvanizeme

-

Katı veya taneli olarak, örneğin termik püskürtme

Madde Niteliklerini Değiştirme: Madde parçacıklarının etrafının sarılması, tasfiye
edilmesi veya yerleştirilmesi ile katı bir maddenin nitelikleri değiştirilir.
-

Madde parçacıklarının etrafının sarılması, örneğin sertleştirme

- Madde
(dekarbürüzasyon)
-

parçacıklarının

tasfiye

edilmesi,

örneğin

karbonunu

giderme

Madde parçacıklarının yerleştirilmesi, örneğin karbonlama

3.2. Üretim Yöntemlerine Göre Sınıflandırma
Birincil (=primer) Üretim: Doğada mevcut hammaddelerin işlenmek veya
kullanılmak üzere çıkarılmasıdır. Demir, bakır ve diğer madenler ile kömür ve petrol üretimi
vs. bu üretim sınıfına girer.
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Analitik Üretim : Temel hammaddelerin bazıları daha sonra ayırıcı işlemlerle
parçalanıp işlenerek çeşitli mamullere dönüştürülür. Şeker pancarından şeker, ham petrolden
benzin, fuel-oil boksitten alüminyum vs. analitik üretim sınıfına girer.
Sentetik Üretim : Doğadan elde edilen temel hammaddelerin bazıları da birleştirici
işlemlerle yeni mamullere dönüştürülür. Sentetik kauçuk, alaşımlı çelik, plastik, cam vb.
mamuller sentetik üretim grubuna girerler.
Fabrikasyon Üretim : Temel veya diğer hammaddelerin şekil verme yolu ile yeni
mamuller edilmesidir. Döküm , tornalama, pres kesme vb. yöntemlerle şekil vererek mal üreten
sistemler bu gruba girerler.
Montaj Üretim : Çeşitli hammadde, yarı mamul ve parçaları sistematik biçimde bir
araya getirerek karmaşık bir mamul üretmektir. Otomobil, televizyon, traktör, buzdolabı montaj
yolu ile üretilen mamullerdir.

3.3. Mamul Cinsine Göre Sınıflandırma
Demir – Çelik Üretimi
Kömür Üretimi
Takım Tezgahları Üretimi
Kimyasal Maddeler Üretimi
Elektriksel Araç – Gereç Üretimi
Elektronik Mamuller Üretimi
Tekstil Mamulleri Üretimi

3.4. Üretim Miktarına veya Akışına Göre Sınıflandırma
Üretilen mamulün miktarı ile üretim faaliyetlerinin fabrika içindeki akışı arasında yakın
bir ilişki vardır. Aynı cinsten bir mamulün az veya çok sayıda üretilmesi; kullanılan makinelerin
tiplerini, imalat yöntemlerini, standartları, insan gücünden yararlanma biçimini, fabrikanın
yerleşme düzenini, üretim planlama ve kontrol yöntemlerini etkiler.
Siparişe Göre Üretim: Tüketicinin veya müşteri firmanın zaman, miktar ve kalite
bakımından özel olarak belirlediği bir mamulün üretilmesidir. Gemi, büyük buhar kazanı,
büyük takım tezgahları, proses makinaları, özel elektronik cihazlar vs. nin üretimi bu gruba
girer.
Sipariş üretimi, imalatın yapıldığı sürelerin düzeni bakımından üç alt gruba ayrılır.
a ) Az sayıda mamulün yalnız bir defa üretilmesi,
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b ) Az sayıda mamulün talep geldikçe, belirsizlik aralıklarda üretilmesi
c ) Az sayıda mamulün belirli aralıklarda periyodik olarak üretilmesi
Parti Üretimi: Bir mamulün özel bir siparişi veya sürekli bir talebi karşılamak amacı
ile belirli miktarlardan oluşan partiler halinde üretilmesidir. Parti üretiminde iki temel problem
vardır. Bunlardan biri en uygun parti büyüklüğünün saptanması, diğeri minimum kapasite
kaybına yol açan üretim programlarının hazırlanmasıdır. Parti üretimi endüstride ağırlığı en
fazla olan ve sık rastlanılan bir üretim tipidir. Ev eşyası, hazır giyim, gıda, otomobil gibi her
çeşit tüketim malı parti üretimi grubunda yer alır.
Sürekli Üretim : Eldeki makina ve tesislerin yalnız belirli bir mamule tahsis edilmesi
ile yapılan üretimdir. Söz konusu mamulün talep düzeyi ve üretim miktarları çok yüksektir.
Sürekli üretimi ;
a ) Kütle,
b ) Akış ( veya proses ) üretimi,
olarak iki alt gruba ayırmak mümkündür. İki grup arasındaki önemli fark şöyle
belirlenir: Kütle üretiminde bir mamulden çok büyük miktarlarda ve uzun süre imal edilir. Fakat
gerektiğinde, makina, yerleşme düzeni, tertibat, kalıp vs. de bazı değişiklikler yapma sureti ile
başka tip mamulün üretimine geçme olanağı vardır. Akış veya proses üretiminde makina ve
tesisler yalnız bir cins mamulü üretecek şekilde dizayn edilmiş ve yerleştirilmiştir. Aynı yerde
başka bir mamulü üretmek ya çok pahalıdır veya olanaksızdır. Çimento, şeker, petrol rafinerisi,
motor vb. endüstriler akış üretiminin belli başlı örnekleridir.
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Uygulamalar

54

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi imalat yöntemi sınıflandırmasına girmez?
a) Kopartma
b) Kesme
c) Kaplama
d) Birleştirme
e) Biçimlendirme
2) Aşağıdakilerden hangisi kesme yöntemlerinden değildir?
a) Makasla kesme
b) Tornalama
c) Frezeleme
d) Vida deliği açma
e) Kaynak yapma
3) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a) Yapıştırma
b) Lehimleme
c) Delme
d) Kaynatma
e) Vidalama

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)c
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4. DÖKÜM YOLUYLA ŞEKİLLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Döküm yolu ile imalat yönteminin esasları.
4.2. Döküm çeşitleri nelerdir? Hangi tip üretim için hangi döküm metodu tercih edilir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Aklınıza gelen imalat yöntemlerini bir yere not ediniz.

- Elinizdeki herhangi bir ürünün hangi imalat süreçlerine dahil olduğunu tahmin
edebiliyor musunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Döküm yönteminin
esaslarının ve kullanım
alanlarının kavranması
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
İmalat yöntemleri konusunun anlaşılması ve öğrenilmesi için imalat yöntemlerinin
sınıflandırmasının kavranması oldukça önemli olduğundan bir önceki bölümde belirtmiştik. Bu
bölümde şekillendirme yöntemine sınıflandırmanın ilk maddesi olan döküm yöntemi üzerinde
duracağız. Döküm yöntemi ile yapılabilecek ürünleri ve hangi metotla üretildiği üzerinde duracağız.

TANIM: Eritilmiş sıvı metal veya alaşım çıkacak parçanın negatifi olan bir boşluğa
dökülüp onu katılaştırmak suretiyle istediğimiz şekli elde etme yöntemine döküm adını
veriyoruz.
Döküm tekniği, sıvı halde akıcı olan metallerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde
bir boşluk içeren kalıplara(yerçekimi yardımıyla veya uygulanan basınçla) doldurularak
katılaştırıldığı bir imalat yöntemidir (Res.10). Sıvı metalin içine döküldüğü kalıp olarak, her
dökülen parçadan sonra bozulan (örneğin kum) kalıplar kullanıldığı gibi, birden fazla parçanın
üretimine imkân veren kalıcı {örneğin metal) kalıplarda kullanılabilir. Metalin katı l
aşmasından sonra kum kalıplarda kalıp bozularak, kalıcı kalıplarda ise kalıp açılarak dökülen
parça çıkarılır. Döküm yöntemiyle doğrudan parça üretildiği gibi, ingotlar da dökülebilir.
İngotlar, metal endüstrisinde alaşımlandırılması tamamlanmış eriyik halindeki malzemenin,
haddeleme veya dövme ile şekil verilmek üzere basit ve büyük kalıp l ara dökülmesi ile elde
edilen parçalardır.
Döküm işleminin aşamaları şu şekildedir.
1. Metal veya alaşımı sıvı duruma getirme
2. Oluşturulan kalıp içerisindeki boşluğa dökme
3. Tamamen katılaşmasını (soğumasını) beklemek
4. Kalıp içerisinden parçayı çıkartmak
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Resim 10:
Döküm yönteminin diğer imal usullerinden üstünlükleri şöyle sıralanabilir:
 Yöntemin sınırları çok geniş olup, hem çok küçük parçaların, hem de tonlarca
ağırlıktaki büyük parçaların üretimine uygun değişik teknikler bulunmaktadır.


Çok karmaşık biçimli ve içi boş parçaların üretimi mümkündür.

 Hemen hemen tüm metal alaşımlarının dökümü mümkündür. Bazı malzemeler ise
{örneğin dökme demir) sadece döküm yoluyla elde edilebilir.


Seri üretime uygun döküm yöntemleri geliştirilmiştir.

Döküm yönteminin sınırları ise şunlardır


Çok ince kesitlerin elde edilmesi güçtür.



Az sayıda parça üretimi için genellikle ekonomik değildir.

 Aynı malzemenin plastik şekil verme yöntemleri {örneğin dövme) ile elde edilmiş
olanı, dayanım bakımından genellikle daha üstündür.


Genellikle hassas boyut toleranslarının ve iyi yüzey kalitelerinin sağlanması güçtür.



Çevre dostu bir imalat yöntemi değildir.

Döküm işlemi, içinde üretilmek istenen parçanın biçimine sahip bir boşluk bulunan
kalıplara sıvı metalin doldurulması ile yapılır. Kalıp boşluğunun boyutları elde edilmek
parçadan biraz daha büyüktür; bu şekilde katılaşma ve soğuma sırasındaki boyut azalmaları
dengelenir. Sıvı metalin doldurulduğu kalıp açık veya kapalı olabilir. Döküm teknolojisinde
daha yaygın olarak kullanılan kapalı kalıplarda, sıvı metalin kalıba doldurulması için bir yolluk
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sistemi bulunur. Kalıplar değişik refrakter malzemelerden yapılabilir, bunlar arasında kum, alçı,
seramik ve metal sayılabilir. Katılaşma sonrasında bazı döküm yöntemlerinde parçanın
çıkarılması için kalıbın bozulması gerekir, yani kalıplar sadece bir kez kullanılırlar (kum kalıp).
Bazı yöntemlerde ise kalıplar kalıcıdır ve birden çok parça üretimi için kullanılırlar (metal/kokil
kalıp).
Döküm öncesinde metal eritilir ve döküm sıcaklığına çıkarılır. Kalıba dolan meta
soğumaya başlar, sıcaklık belirli bir değere düştüğü zaman katılaşma başlar ve katılaşma
tamamlandığında hala sıcak olan parça oda sıcaklığına kadar soğur. Bu sırada önemli miktarda
ısı uzaklaştırılır ve faz dönüşümleri olabilir. Bütün bu süreç boyunca parçanın boyut ve biçimi
yanında malzemenin içyapısı ve dolayısıyla özellikleri belirlenir. Döküm sonrasında parça
kalıptan çıkarılır, parçaya ait olmayan kısımlar uzaklaştırılır, yüzey temizlenir, varsa ısıl işlem
yapılır ve gerekli kontrollerden sonra imalat tamamlanmış olur.
Değişik ülkelerden bilim adamları, mühendis ve ustaların katkılarıyla kalıp
malzemeleri, kalıplama yöntemleri, eritme ocakları, döküm malzemeleri gibi alanlarda sürekli
geliştirilen döküm teknolojisi, günümüzde yaygın olarak kullanılan bir imalat yöntemi haline
gelmiştir. Döküm yoluyla biçimlendirilen metallerin en önemlileri: dökme demirler, çelik, bakır
ve alüminyum alaşımlarıdır. Günümüzün dökümhaneleri mekanizasyon ve otomasyon
yöntemlerinin yaygın olarak uygulandığı modern tesislerdir.
Döküm tekniğinde kaliteyi, büyük ölçüde erimiş metalin içine döküldüğü kalıpların türü
ve hazırlanışında gösterilen özen belirler. Uygulanacak kalıplama yönteminin seçiminde:
üretilecek parça sayısı, amaçlanan üretim hızı, boyut hassasiyeti, yüzey kalitesi, metalürjik
kriterler ve yönteme özgü diğer özellikler dikkate alınır. Metal döküm teknikleri kullanılan
kalıpların türüne göre iki gruba ayrılır:
 Harcanan kalıp kullanılan yöntemler: Bu yöntemlerde katılaşma sonrasında parça
çıkarılırken kalıp bozulur. Yani her yeni parça için yeni bir kalıp gereklidir.
 Kalıcı kalıp kullanılan yöntemler: Bu yöntemlerde
kullanılabileceğinden, seri üretim için daha ekonomik çözümdür.

kalıp

defalarca
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Resim 11:

4.1. Harcanan Kalıp Kullanılan Yöntemler
4.1.1. Kum Esaslı Kalıplara Döküm
4.1.1.1. Yaş Kum Kalıplar
En yaygın kullanılan yöntemdir. Kalıp malzemesi kum taneleri, kil, su ve diğer
katkıların bir karışımıdır.
Avantajları:
 Kalıp malzemesi ucuz ve defalarca kullanılabilir olduğundan en ekonomik
yöntemdir.


Yöntem basittir ve mekanizasyon uygulanabilir.



Değişik metaller için kullanıma elverişlidir.

Dezavantajları:
 Kalıp malzeme dayanımı sınırlıdır. İnce, uzun karmaşık ve çok büyük parçaların
dökümünde yetersiz kalır.


Kalıp nemli olduğundan döküm esnasında oluşacak buhar kusurlara yol açabilir.



Boyut hassasiyeti ve yüzey kalitesi iyi değildir.



Kalıbın dayanımı için nemliliğin çok iyi ayarlanması gerekir.

66

4.1.1.2. Kuru Kum Kalıplar
Yaş kum kalıplara benzer şekilde hazırlanır ancak 150-350 derece sıcaklık arasında
ısıtılarak kurutulurlar. Bu işlem doğal olarak yaş kalıba göre maliyeti arttırır.
Üstünlükleri:
 Dayanımı ve metal erozyonuna karşı dayanıklılığı daha yüksektir. Taşınırken
bozulma tehlikesi daha azdır.

değildir.

Yaş kum kalıplardaki gibi kalıplama sırasında nem miktarının kontrolü kritik

 Döküm sırasında buhar oluşmayacağından, bu nedenle ortaya çıkan döküm
kusurları söz konusu değildir.


Gaz geçirgenliği daha iyidir.

4.1.1.3. Toprak (Balçık) Kalıplar
Biçimlendirmenin genellikle şablonla taranarak yapıldığı toprak kalıplar, büyük
silindirler, kâğıt makinası merdaneleri gibi dönel simetriye sahip ağır parçaların dökümü için
uygundur. Bu yöntemde dereceye sığmayacak büyüklükte parçalar için, önce dökülecek
parçanın biçimine yakın tuğla, tahta veya diğer uygun malzemelerden bir altyapı hazırlanır.
Toprak kalıplamada üç boyutlu mo1del kullanma gereği olmadığından, büyük
parçalarda önemli tasarruf sağlanır. Ancak tüm işlemler elle yapıldığından, kalıpçıların
deneyim ve becerileri çok önemlidir.

4.1.1.4. Çukur Kalıplar
Çukur kalıplar, derecelere sığmayacak kadar büyük dökümlerin (1-100
ton)gerçekleştirilmesi için kullanılır. Model bir çukura yerleştirilir ve kalıp kumu modelin
altına ve çevresine sıkıştırılır. Daha sonra üst kalıp yerleştirilerek bölüm yüzeyinde metal
sızmasını önlemek için yere bağlanır. Bölüm yüzeyi zemin seviyesinde veya üzerinde olabilir.
Birçok dökümhanede sürekli olarak ürettikleri iri parçalar için hazır beton çukurlar vardır.
Büyük parçalarda iç gerilmelerin ortaya çıkmasını azaltmak için, bu tür dökümler yavaş
soğutulmalıdır. Dolayısıyla dökümden sonra kalıbın açılması için birkaç gün beklenmesi
gerekebilir.

4.1.1.5. Karbondioksit Yöntemi
Kalıp ve maçaların karbondioksit gazı yardımıyla sertleştirildiği bir yöntemdir.
Yöntemin bazı önemli üstünlükleri şunlardır:
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 Kalıp ve maça yapım tekniği, geleneksel kum kalıplamaya benzer olduğundan bu
teknik her dökümhanede kolaylıkla uygulanabilir.


kolaydır.

Yöntem hem az sayıda parça için, hem de seri üretimde kullanılabilir.
Karmaşık biçimlerin kalıptan çıkarılması yaş ve kuru kum kalıplardan daha

 Üretilen parçaların boyut hassasiyeti ve yüzey kalitesi yaş ve kuru kum kalıplardan
daha iyidir.


Kalıp kurutma işlemine gerek kalmadan, dayanımı yüksek kalıplar elde edilir.

 Fırınlar için yatırım yapılması gerekmez, yer ve zamandan tasarruf edildiğinden
kuru kum kalıplamadan daha ekonomiktir.


Yöntemde rahatsız edici gaz ve kokular çıkmaz.

 Maça üretiminde CO2 - gazı geçirilmeden önce maçaların içi boşaltılarak kabuk
kalıplama yöntemindekine benzer şekilde içi boş maça üretimi yapılabilir.
Yöntemin bazı önemli dezavantajları şunlardır:
 Hazırlanan kum karışımının ve sertleştirilen kalıpların bekletilebilecekleri süreler
kısadır. Alt ve üst kalıpların bu şekilde sertleştirilip kalıbın kapatılmasından sonra dökümün 24
saat içinde yapılması gerekir.


Kalıp ve maçaların dökümünden sonrası dağılabilme özellikleri çok kötüdür.

4.1.1.6. Kabuk Kalıplar
Kabuk kalıplamada kullanılan kalıp malzemesi, ince taneli kum ile bağlayıcı olarak
katılan ve yüksek sıcaklıkta sertleşen bir termoset reçinenin karışımıdır. Kumun tane inceliği
arzulanan yüzey kalitesine göre seçilir. Kullanılan bağlayıcı reçineler sayesinde kalıp
malzemesi çok yüksek dayanımlara ulaştığından ve kalıp malzemesi pahalı olduğundan, kabuk
biçiminde kalıpların kullanılması yeterli olur.
Kabuk kalıplar iki veya daha çok parçalı yapılır ve daha sonra yapıştırılarak birleştirilir.
Döküm sırasında kalıbın biçim değiştirmesini (şişmesini) önlemek için kalıplar genellikle bir
dolgu malzemesinin (iri taneli kum, çakıl, metal bilyeler) içine gömüldükten sonra sıvı metal
ile doldurulur.
Kabuk kalıplamanın geleneksel kum kalıplara üstünlükleri şunlardır:


Hassas toleransların elde edilmesi mümkündür.
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 Çok ince kum kullanıldığından yüzey kalitesi yüksektir. Makinalarla üretildiğinden
seri üretime uygundur.


Döküm daha düşük sıcaklıklarda yapılabilir ve daha ince cidarlar dökülebilir.



Kalıplar hafiftir ve depolanabilir.

Kabuk kalıba dökümün dezavantajları ise aşağıdaki gibidir:
 Metal malzemeden üretilen modeller pahalıdır ve bu nedenle yöntem ancak seri
üretimde ekonomik olur.


Kabuk kalıplama makinaları yüksek bir yatırım gerektirir.



Dökülebilen parça boyut ve ağırlıkları sınırlıdır.



Kuma bağlayıcı olarak reçine katıldığından kalıp malzemesi masrafları yüksektir.

4.1.1.7. Havada Sertleşen Kalıplar
Pişirme işleminin gerekli olmadığı bu yöntemde kalıp malzemesi kum, sıvı bir organik
bağlayıcı ile uygun bir katalizatörün karışımıdır. Kalıp dayanımı sıvı reçinenin oda sıcaklığında
polimerizasyonu ile sağlanır. Kalıp malzemesi modelin etrafına dökülüp sıkıştırılır ve en az 20
dakika beklendikten sonra model çıkarılır. Kalıp tam sertliğine ulaştıktan sonra döküm yapılır.
Bu gruba giren bazı kalıp malzemelerinde sertleşme reaksiyonu kalıp içinden gaz halinde bir
katalizörün geçirilmesi ile sağlanır.

4.1.1.8. Çimento Bağlayıcı Kalıplar
Kalıp malzemesi, kum , %8-12 çimento ve % 4-6 sudan oluşur. Kalıplama diğer kum
kalıplarda olduğu gibidir. Model çıkarılmadan önce kalıp malzemesinin yeterli bir dayanıma
kavuşması beklenir. Bu yöntem büyük parçaların dökümü için, dayanımı, yüzey kalitesi ve
boyut hassasiyeti yüksek kalıpların üretiminde kullanılır.

4.1.1.9. Vakumlu Kalıplama
Kalıp malzemesi olarak bağlayıcı içermeyen ince taneli kuru kum kullanılır. Hafif bir
titreşim uygulanmasından sonra, vakumun yarattığı alçak basınçla kum tanecikleri ince plastik
folyolar arasında sıkıştırılarak kalıp hazırlanır.
Üstünlükleri şu şekildedir:
 Kalıplama sırasında model kolayca sıyrıldığından ve kalıbın her bölgesi aynı
sertlikte olduğundan boyut hassasiyeti yüksektir.


Döküm yüzeyi çok düzgündür.
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 Kalıp hazırlama ve bozmada mekanik zorlamalar olmadığından aşınma ve gürültü
en az düzeydedir.


Döküm gazları vakum sistemiyle emildiğinden çalışma atmosferini kirletmezler.

4.1.2. Kum Esaslı Olmayan Kalıplara Döküm
4.1.2.1. Dolu Kalıba Döküm
Dolu kalıba döküm yöntemi, yanarak gaz haline geçen köpük modellerin (polistiren)
kullanıldığı bir kalıplama tekniğidir. Kalıplama sonrasında köpük model kalıp içinde bırakılır
(dolu kalıp) ve erimiş metal kalıba dökülünce model yanarak gaz halinde kalıbı terk eder.
Böylece erimiş metalin köpük modelin yerini almasıyla parça biçimlenir.

4.1.2.2. Hassas Döküm
Bu yöntemde mum ve benzeri modeller, harç halindeki refrakter bir malzeme içine
gömülerek kalıp hazırlanır, kalıplama sonrasında kalıp ısıtılır ve mum model malzemesi
eritilerek kalıptan dışarı akıtılarak kalıp boşluğu oluşturulur.
Avantajları:


Küçük ve karmaşık biçimli parçaların üretimi uygundur.



Boyut hassasiyeti ve yüzey kalitesi mükemmeldir.

 Genellikle ek işlemlere gerek kalmadığından, işlenmesi güç malzemelerin
dökümünde tercih edilir.


Kalıp tek parçalı olduğu için parça yüzeyinde bölüm düzleminin izi kalmaz.



Mum kalıp malzemesi tekrar tekrar kullanılabilir.

Dezavantajları:


Her bir parça için ayrı bir modelin üretilmesi gerekir.



Yöntem mekanizasyona uygun olmayıp, üretim hızı ve kapasitesi düşüktür.

 Model ile kalıp malzemelerinin pahalı olması ve üretimin çok sayıda işlem içermesi
nedeniyle parça maliyeti yüksektir.


Genellikle 5 kg'dan küçük parçaların dökümüne uygundur.
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4.1.2.3. Alçı Kalıba Döküm
Günümüzden 3000-4000 yıl önce Çinliler tarafından da kullanıldığı bilinen alçı kalıplar,
genellikle bakır ve alüminyum alaşımları gibi düşük sıcaklıkta eriyen demir dışı malzemelerin
dökümünde kullanılır.

4.1.2.4. Seramik Kalıba Döküm
Seramik kalıba döküm yöntemi, uygulama bakımından alçı kalıba döküm yöntemine
benzerdir. Ancak seramik kalıp malzemesi daha yüksek döküm sıcaklıklarında kullanılabilir ve
çelik gibi malzemelerin dökümüne uygundur. Kalıp malzemesi hassas dökümde kullanılan
seramik kalıp malzemelerine benzerdir. Hassas dökümden farkı, modellerin tekrar
kullanılabilmesi ve yöntemin standart dökümhane imkânlarıyla uygulanabilmesidir. Ayrıca
seramik kalıba dökümde, hassas dökümde olduğu gibi boyut sınırlaması yoktur ve özellikle
yüksek sıcaklıkta eriyen metallerden karmaşık biçimli, yüzey kalitesi yüksek, boyutları hassas
ve kusursuz döküm parçaların üretilmesi mümkündür. Bu nedenle seramik kalıba döküm, alçı
kalıbın refrakterlik bakımından yetersiz kaldığı ve boyut bakımından mum modellerin
kullanılmasının mümkün olmadığı veya üretilecek parça adedi bakımından mum modelin
üretiminde kullanılan metal kalıba yatırım yapmanın maliyet ve zaman bakımından uygun
olmadığı durumlarda tercih edilir.

Resim 12:

71

4.2. Kalıcı Kalıp Kullanılan Yöntemler
4.2.1. Metal (Kokil) Kalıba Döküm
Yönteminde katılaşma sırasındaki soğuma, kum kalıplardan daha hızlı olduğu için
içyapı daha ince tanelidir.
Genellikle demir dışı metallerin dökümü için kullanılan kokil döküm yöntemiyle
üretilen parçalara örnek olarak soğutucu kompresör gövdeleri, hidrolik fren silindirleri, biyel
kollan, alüminyum daktilo parçaları ve mutfak eşyaları gösterilebilir.
Üstünlükleri şöyle sıralanabilir:


İnce taneli içyapı sayesinde mekanik özellikleri daha iyidir.



Hassas boyut toleransları sağlanabilir.



Parçanın yüzey kalitesi iyi olup, temizleme masrafları düşüktür.



Seri üretim için ekonomik bir uygulamadır.

Zayıf yönleri ise şöyle sıralanabilir:


Kokil kalıp yatırım gerektirdiğinden ancak seri üretimde ekonomiktir.



Bu yöntemle her malzeme dökülemez.

 Parça çıkarılırken kalıptan çıkarma güçlüğü olabilecek parçalar için kalıbın
bozulduğu kum kalıp daha uygundur.


Sadece küçük parçaların üretimi için uygundur.

Resim 13:
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4.2.2. Alçak Basınçlı Döküm
Dar kalıp boşlukları içeren kalıcı kalıplara metalin yerçekimi yardımıyla dolması güçtür.
Bu durumda alçak basınçlı döküm yönteminden yararlanılır.

4.2.3. Vakumlu Kalıcı Kalıba Döküm
Bu yöntemde erimiş metalin bulunduğu bölgeye basınç uygulamak yerine, kalıp
boşluğuna vakum uygulanır. Burada vakumun varlığı kalıp boşluğundaki havanın
uzaklaştırılmasına ve erimiş metal içindeki gazların giderilmesine yardımcı olur.

4.2.4. Boşaltma Döküm
Kokil kalıba dökümde katılaşma kalıp yüzeylerinden başlar. Kalıp yüzeyine komşu
bölgelerde bir kabuk oluştuktan sonra, parçanın tam olarak katılaşması beklenmeden orta
kısımlardaki sıvı metal kalıptan dışarı boşaltılırsa, içi boş döküm parçalar elde edilebilir. Kabuk
kalınlığı bekleme süresi ile ayarlanabilir. Bu tür parçalarda parçanın dış yüzeyinin kalitesi
iyidir, ancak parçanın mekanik dayanımı ve iç yüzeyin kalitesinin iyi olması beklenmemelidir.
Bu tür uygulamalara örnek olarak, kurşun, çinko gibi metallerden üretilen heykeller,
oyuncaklar, lamba ayakları gösterilebilir

4.2.5. Basınçlı Döküm
Bu yöntemde eriyik, metal malzemeden yapılmış bir kalıcı kalıba çok yüksek basınçlar
altında doldurulur. Katılaşma tamamlanana kadar basınç uygulamaya devam edilir, daha sonra
kalıp açılarak parça itici çubuklar yardımıyla çıkarılır. İşlemlerin tümü makinalar tarafından
yapıldığından üretim hızı yüksektir (100-800 parça/saat). Bu yöntemle dökülen malzemeler
erime sıcaklığı düşük çinko, alüminyum, bakır, kurşun ve kalay alaşımları gibi malzemelerdir.
Üstünlükleri şöyle özetlenebilir:


Karmaşık biçimli küçük parçaların dökümüne uygundur,



İnce cidarlı parçalarda kalıbın tam olarak dolması sağlanır,



Üretim hızı yüksektir,



Yüzey kalitesi ve boyut hassasiyeti çok yüksektir,



Hızlı soğuma sonucu oluşan ince taneli içyapının mekanik özellikleri iyidir.

Zayıf yönleri ise şöyle özetlenebilir:


Sadece küçük parçaların üretimi mümkündür.



Kalıptan çıkarılması mümkün olan parça biçimlerinde kullanılabilir.
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Kalıp tasarımı güçtür.



Döküm makinası için yüksek bir ön yatırım gereklidir.



Kalıp masrafı nedeniyle ancak seri üretimde ekonomiktir.



Yüksek sıcaklıkta eriyen malzemelerin dökümü yapılamaz.

4.2.6. Savurma Döküm
Savurma döküm yönteminde erimiş metal, bir eksen etrafında döndürülen kalıp içine
dökülerek biçimlendirilir. Merkezkaç kuvvetlerinin oluşturduğu basınç, metalin kalıp
cidarlarına homojen olarak dağılmasını ve parçanın kalıbın iç biçimini almasını sağlar. Ayrıca
oluşan yüksek merkezkaç ivmesi sayesinde dökülen sıvı metal içinde bulunan düşük
yoğunluklu kum ve cüruf tanecikleri, metal olmayan kalıntılar ve gazlar dönme eksenine doğru
sürüklenirler. Bu sayede par;anın dış yüzeyinin gözeneksiz, temiz ve ince taneli olarak elde
edilmesi mümkün olur.
Savurma döküm yönteminin üstünlükleri şunlardır:


Boru ve benzeri parçalar maçasız dökülebilir.

 Gözeneksiz ve temiz bir içyapı elde edildiğinden, bu yöntemle dökülen malzemenin
mekanik özellikleri diğer yöntemlere göre daha üstündür.


Parça toleransları dar, yüzeyleri kalitelidir.



Yolluk sistemi olmadığından, hurdaya atılan malzeme çok azdır.



Kalıbın ince cidarlı bölümleri kolaylıkla dolar.



Kalıp doldurma hızı yüksek olduğundan, döküm sıcaklığı düşük seçilebilir.
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Resim 14:
Yöntemin zayıf yanları ise:


Dökülebilen parça biçimleri sınırlıdır.



Döküm makinası yüksek bir yatırım gerektirir.



Yoğunlukları farklı bileşenler içeren alaşımlarda ayrışma (segregasyon) görülür.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi döküm yönteminin üstünlüklerinden değildir?
a) Tüm metallerde kullanılabilir
b) Çok ince kesitler elde edilebilir.
c) Seri üretime uygundur.
d) Çok karmaşık parçaların imalatı mümkündür.
e) Çok büyük ve çok küçük parçaların imalatında kullanılabilir.
2) Aşağıdakilerden hangisi yaş kum kalıpların dezavantajlarından değildir?
a) Kalıp malzeme dayanımı ile sınırlıdır.
b) Yüzey kalitesi iyi değildir.
c) Değişik metallerde kullanılabilir.
d) Boyut kalitesi düşüktür.
e) Buhar çıkması dökümde sorun oluşturabilir.
3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Karbondioksit yöntemiyle dökümün avantajlarından

a) Seri üretimde kullanılabilir.
b) Yüksek dayanımlı kalıplar elde edilebilir.
c) Kalıpların bekleme süreleri kısadır.
d) Rahatsız edici gazlar çıkmaz
e) Her dökümhanede kolaylıkla kullanılabilir.
4) Aşağıdakilerden hangisi kabuk kalıplar için doğru değildir?
a) Kalıplar hafiftir.
b) Yüzey kalitesi yüksektir.
c) Toleranslar hassastır
d) Ucuz bir yöntemdir.
e) Düşük sıcaklıkta döküm mümkündür.
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5) Aşağıdakilerden hangisi vakumlu kalıplar için doğru değildir.
a) Çok büyük parçalara uygulanabilir.
b) Gürültüsüz bir yöntemdir.
c) Hassasiyeti yüksektir.
d) Temiz bir yöntemdir.
e) Düzgün yüzeyler elde edilir.
6) Hassas dökümün dezavantajlarından bahsederken hangisini söyleyemeyiz?
a) Maliyeti yüksektir
b) Sadece büyük parçaların üretimi için uygundur
c) Üretim hızı düşüktür
d) Üretim çok sayıda işlem içerir
e) Her parça için ayrı model üretilmesi gerekir.
7) Metal kalıba dökümün üstünlüklerini sıralarken hangisinden bahsedemeyiz?
a) Mekanik özellikleri iyidir.
b) Seri üretime uygundur
c) Hassas toleranslar elde edilebilir.
d) Temizleme masrafları düşüktür.
e) Bu yöntem her malzeme için uygundur.

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)c, 4)d, 5)a, 6)b, 7)e
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5. DÖVME YÖNTEMİ İLE İMALAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Dövme Yöntemi
5.2. Dövme Çeşitleri Nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Dövme yönteminin
anlaşılması, dövmenin
kullanım alanlarının
kavranması

84

Anahtar Kavramlar

85

Giriş
Bu bölümde talaşsız imalat yöntemlerinden dövme ile imalat yöntemi hakkında genel
ilgi sahibi olacağız.
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5.1. Tanım
Çok eski bir üretim yöntemi olan dövme, iş parçasının basma kuvvetlerinin etkisiyle
plastik şekil değiştirdiği bir işlemdir. Sanayi devrimi ile kol gücü yerini makinelere bırakmış
ve bu gelişmelerle seri üretime yönelik metal şekillendirme işlemlerinde dövme teknolojisi
büyük önem kazanmıştır. Krank milleri, el aletleri, cıvata başları, dişliler, tekerlekler, biyel
kolları ve kancalar gibi çok sayıda makine parçası bu yöntemle üretilmektedir. Ülkemizde, 1960
sonrası hızla büyüyen otomotiv endüstrisiyle dövme yöntemi paralel bir gelişme göstermiştir.
Dövme işlemleri, benzeş sıcaklığının ( metalin şekillendirilme sıcaklığının, mutlak sıcaklık
cinsinden metalin ergime sıcaklığına oranı ) Tb < 0,3 olduğu sıcaklıklarda yapılması
durumunda soğuk dövme olarak, Tb > 0,5 olduğu sıcaklıklarda ise sıcak dövme olarak
adlandırılmaktadır. Soğuk dövme, büyük dövme kuvvetleri gerektirdiğinden genellikle küçük
parçalar ile küçük şekil değişimleri içeren işlemler için uygundur. Örneğin günümüzde ancak
3 kg’a kadar parçaların dövülmesi ekonomik sayılmaktadır. Daha çok cıvata ve somun
üretiminde soğuk dövmeden yararlanılmaktadır. Ayrıca işlem sırasında pekleşme nedeniyle
giderek artan dövme kuvvetleri gerekecektir. Sıcak dövme, malzemenin daha kolay
şekillendirilebilmesi ve dövme kuvvetlerinin düşüklüğü nedeniyle daha geniş uygulama alanına
sahiptir. Dövme yöntemine en uygun malzemeler olarak; basit karbonlu çelikler, düşük alaşımlı
çelikler, alüminyum alaşımları, bakır alaşımları ve titanyum alaşımları gösterilebilir.

Resim 15:
Dövme yöntemleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
a) Açık kalıpta dövme
b) Kapalı kalıpta çapaklı dövme
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c) Kapalı kalıpta çapaksız dövme ( hassas dövme )
d) Delme
e) Kafa şişirme
f) Haddeleyerek dövme
g) Radyal dövme
h) İzotermal dövme
i) Orbital dövme
j) Maçalı dövme
k) Sinter dövme
l) Artımlı ( incremental ) dövme
a) Açık Kalıpta Dövme
En temel dövme işlemidir. Parçalar basit biçimli ve çoğunlukla düzlemsel iki kalıp
arasında, basma kuvveti ile şekillendirilmektedir. Genellikle kaba şekillendirme ve kapalı
kalıpta dövme öncesi ön şekillendirme işlemlerinde kullanılır. Ayrıca kapalı kalıp yatırımının
ekonomik olamayacağı kadar az sayıda parça üretiminde ve kapalı kalıba sığmayacak kadar
büyük parçaların plastik şekillendirilmesinde de açık kalıpta dövme tercih edilir.
a) Yığma: Bu basit açık kalıpta dövme işleminde parçalar iki düz basma yüzeyi arasında
şekillendirilmektedir. Madeni para presi, kafa şişirme de yığma işlemidir. Kısa süren bir
işlemdir ve işlem sırasında akış çizgileri aynı olmaz.
b ) Dar Kalıplarla Yığma: Dar kalıpla dövmede parçadaki şekil değişimi, sürtünmenin
malzeme akışını daha az engellediği, kalıbın dar boyutu doğrultusunda oluşmaktadır.
b) Kapalı Kalıpta Çapaklı Dövme
Karmaşık şekilli parçaların dar toleranslar içinde elde edilebilmesi için birbiri üzerine
kapanan ve kapandığında elde edilebilecek parçanın biçimine sahip bir kalıp boşluğu oluşturan
kalıplardan yararlanılır. Kalıp maliyeti yüksek olduğundan, yöntem seri üretim için
ekonomiktir.
Malzeme, genellikle bir defada son biçimine getirilemez. Bu yüzden ön şekillendirme
ve ara dövme gibi işlemlere gereksinim vardır. Bu işlemler çoğunlukla aynı kalıp bloğu
üzerinde gerçekleştirilecek şekilde tasarlanır.
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c) Kapalı Kalıpta Çapaksız Dövme (Hassas Dövme )
Hassas dövmede parça bir kapalı kalıpta çapaksız olarak biçimlendirilir. Bu yöntemle
üretilen parçalar genellikle ek bir talaş kaldırma işlemine gerek kalmadan veya çok az bir talaş
kaldırma işleminden sonra kullanılabilir. Ancak burada kalıba yerleştirilen malzeme miktarının
çok hassas olarak ayarlanması zorunluluğu vardır.
d) Delme
Kalın cidarlı içi boş parçalar elde etmek için uygulanan bir dövme yöntemidir

e) Kafa Şişirme
Bu yöntemde metalin bir ucu ekseni doğrultusunda uygulanan basma kuvvetiyle
yığılarak şekillendirilir
Yatay dövme makinelerinde sıcak veya soğuk olarak yapılan bu işlemde biri sabit, diğeri
hareketli olan tutucu kalıp yarıları tarafından sıkı bir şekilde kavranan malzemenin serbest ucu
yığılır. Cıvata kafalarının şekillendirilmesinde de kullanılan bu yöntemde burkulma olasılığını
önleyecek tedbirlerin alınması gerekir. Bunun için çubuğun kalıp dışında kalan serbest ucunun
uzunluğunun çapın 3 katından büyük olmaması veya özel yığma kafalarının kullanılması
gerekmektedir.

Resim 16:
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f) Haddeleyerek Dövme
Uzun ve ince parçaların üretiminde ön şekillendirme işlemi olarak uygulanan bu
yöntemde sıcak iş parçası uygun şekilde profillendirilmiş haddeler arasından geçirilir. Malzeme
hadde merdanelerinin sadece profilli yüzeyleri arasında şekil değiştirir. Şekillendirme sonrası
iş parçası makineye verildiği taraftan geri alınır.

Resim 17:
g) Radyal (Çevresel) Dövme
Soğuk veya sıcak olarak uygulanabilen bu yöntemde iki veya daha çok sayıdaki ( ikişer
ikişer karşılıklı olarak çalışmak koşuluyla ) kalıbın radyal hareketiyle dövme işlem
gerçekleştirilir.
Aynı zamanda kalıpların da döndüğü bu yöntemle, yuvarlak kesitli uzun parçalar (büyük
miller, kolonlar vb. ) biçimlendirilmektedir. Top namlusu gibi içi boş parçaların üretiminde de,
bu yöntemden parça içine maça yerleştirerek dövmek suretiyle yararlanılmaktadır.
h) İzotermal Dövme
Klasik kapalı kalıpta dövme yönteminde, malzemenin ve kalıbın sıcaklıkları her parça
için az da olsa farklı olmaktadır. Ayrıca kalıp / parça arasındaki sıcaklık farkının büyük
olmasından dolayı oluşan soğuma da, boyutların hassas olarak elde edilmesinde sorunlar
yaratmaktadır. Sıcaklık farklılıklarını gidererek boyut hassasiyetini yükseltmek ve aynı
zamanda parçada daha homojen bir içyapı sağlamak için uygulanan izotermal dövmede,
kalıplar ve dövülecek parça aynı sıcaklığa getirilerek şekillendirme yapılır.
i) Orbital (Yörüngesel) Dövme
Malzemenin yörüngesel hareket yapan bir üst kalıp ile sadece düşey doğrultuda hareket
eden bir alt kalıp arasında dövüldüğü bir yöntemdir.

90

j) Maçalı Dövme
İçi boşluklu tesisat armatürleri gibi parçaların dövme yöntemiyle elde edilebilmesi için
maçalı dövmeden yararlanılır. Genellikle sıcak olarak ve demir dışı metallere uygulanır.
k) Sinter Dövme
Toz metalurjisi yöntemiyle üretilecek parçalara uygulanır. Toz halindeki metal kalıba
doldurulur ve sinterlemenin gerçekleşeceği sıcaklıklarda dövülür. Bazı durumlarda önceden
sinterlenmiş parçalara ikincil biçimlendirme yöntemi olarak dövme uygulanır. Bu sayede sinter
parça içindeki gözenek miktarı azalır ve özellikleri olumlu etkilenir.
l) Artımlı (Incremental) Dövme
İş parçasının, toplam deformasyon yüzeyine oranla çok küçük bir yüzeyinin deforme
edildiği ve deformasyonun artımlı bir şekilde prosesin karakterine de bağlı olarak sürekli veya
kesintili olarak uygulandığı bir yöntemdir. Artımlı şekillendirme, klasik şekillendirmeye
nazaran büyük oranda kuvvet ve enerji tasarrufu sağlayarak, aynı deformasyonun elde
edilebilmesi için daha küçük çapta makine ve teçhizat kullanılması avantajını sağlar. Özellikle
küçük ölçekli üretim yapan endüstrilerde tercih edilmektedir.
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Uygulamalar

92

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi en temel dövme yöntemi olarak nitelendirilir?
a) Kapalı kalıpta dövme
b) Sinter dövme
c) Orbital dövme
d) Haddeleyerek dövme
e) Açık kalıpta dövme
2) Aşağıdakilerden hangisi cıvata kafalarının üretiminde kullanılan yöntemdir?
a) Radyal dövme
b) Açık kalıpta dövme
c) Kafa şişirme
d) İzotermal dövme
e) Delme
3) Top namlusu gibi yuvarlak kesitli uzun parçaların üretiminde hangi yöntem
kullanılır?
a) İzotermal dövme
b) Açık kalıpta dövme
c) Orbital dövme
d) Radyal dövme
e) Maçalı dövme
4) Aynı deformasyonun klasik dövmeye göre daha az kuvvet ve enerji tasarrufu ile
elde edilmesini sağlayan dövme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sinter dövme
b) Maçalı dövme
c) Orbital dövme
d) Radyal dövme
e) Artımlı dövme
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5) Aşağıdakilerden hangisi toz metalürjisi ile üretilecek parçalara uygulanan dövme
yöntemidir?
a) Sinter dövme
b) Maçalı dövme
c) Orbital dövme
d) Radyal dövme
e) Artımlı dövme

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)d, 4)e, 5)a
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6. HADDELEME VE EKSTRÜZYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Haddeleme yöntemi ve çeşitleri.
6.2. Ekstrüzyon yöntemi ve çeşitleri.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Haddeleme yönteminin
anlaşılması, haddeleme
kullanım alanlarının
kavranması
Ekstrüzyon yönteminin
anlaşılması, ekstrüzyonun
kullanım alanlarının
kavranması
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde talaşsız imalat yöntemlerinden haddeleme ve ekstrüzyon ile imalat
yöntemleri hakkında genel bilgi sahibi olacağız.
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6.1. Haddeleme
Kendi ekseni etrafında dönen takımlar (merdane) arasından geçirerek sürekli ya da çok
adımda basma ile şekillendirmedir. Merdanelere yardımcı olarak mandrel, durdurucu, çubuk ve
kılavuz takımlar da kullanılabilir.

Resim 18:

6.1.1. Yassı Haddeleme
Haddelenen ürün, haddeleme doğrultusuna paralel ve dönmeden hareket eder.

6.1.2. Kesit Haddeleme
Haddelenen ürün, aynı yönde dönmekte olan iki ya da daha fazla merdane arasında ve
kendi ekseni etrafında dönmektedir; En az bir merdane iş parçasını şekillendirmektedir.

6.1.3. Eğrisel Haddeleme
Haddelenen ürün, uzunluğu doğrultusunda beslenerek merdanelerin eksenine çapraz bir
biçimde dönme hareketi ile ilerler. Haddelenen ürün daralan bir boşluğa sahip merdaneler
arasından ilerlemesi için ayrıca kılavuz merdaneler kullanılır.
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Resim 19:

6.2. Ekstrüzyon
Bir metal bloğun kovanlara yerleştirilerek, bir ıstampa yardımıyla basınç altında, belirli
profillere sahip matrisler içerisinden geçirilerek şekillendirilmesine ekstrüzyon adı verilir.
Borular ve çeşitli profiller, hafif ve ağır metallerden ekstrüzyon yoluyla elde edilebilir. Metallik
malzemelerin ekstrüzyonu genel olarak sıcak şekilde yapılır. Bununla beraber, kurşun ve kalay
gibi yumuşak malzemelere soğuk ekstrüzyonla şekil verilebilir.

Resim 20:
Genel olarak ekstrüzyon, silindirik çubuk veya tüplerin üretiminde kullanılır. Fakat
alüminyum gibi kolayca şekil değiştirebilen malzemeler kullanılarak, düzgün kesitli olmayan
parçaların üretimi de gerçekleştirilebilmektedir. Ekstrüzyonda büyük kuvvetlere gereksinim
olduğu için, birçok metal sıcak olarak şekillendirilir.

Sıcak Ekstrüzyon
• Metal ve alaşımların çoğu oda sıcaklığında yeteri kadar sünek değildir. Bu yüzden
sıcak ekstrüze edilirler
• Kuvvet ihtiyacı az olur.

104

• Kalıp aşınması artar.
• Isıtılan metal takozlarda aşındırıcı oksit filmi oluşur.
• Ön levhaya hafif çap küçültmesi yaparak oksit problemi çözülür.
• Kalıplar çeliktendir. Ömür artırmak için “zirkonyum” kaplanır.
• Yağlayıcı olarak “cam” kullanılır.

Soğuk Ekstrüzyon
• Sanki ekstrüzyon ile dövmenin birlikte yapıldığı bir işlem gibidir.
• 40 mm den daha küçük metal takozların ekstrüde edilmesi yapılır
• Şayet sürtünme ısısı rekristalizasyon sıcaklığına kadar ulaşmaz ve o sıcaklıkta
kalmazsa “pekleşme” olayı mekanik özellikleri iyileştirir.
• Son ürün boyutlarının toleransları iyidir.
• Oksit filmi oluşmaz
• Isıtma olmadığından daha az enerji harcanır.
• Yağlama bu işlemde önemli bir parametredir

6.2.1. Ekstrüzyon Yöntemleri
Beş tip ekstrüzyon yöntemi vardır:
1)- Direkt ekstrüzyon
2)- İndirekt ekstrüzyon
3)- Hidrostatik ekstrüzyon
4)- Darbeli ekstrüzyon
5) Boru ekstrüzyon

6.2.1.1. Direkt Ekstrüzyon Yöntemi
Aşağıdaki şekilden de görüleceği gibi metal takoz alıcı kovan içine konur ıstampayla
bastırılır. Matris içerisinden geçirilir. Ürün çıkar. Bu yöntemde metal takozun son safhalarında
kuvvet ihtiyacı çok artar. “Artık malzeme” kalıbın içine giremez, kesilip atılması gerekir.
Hacmin %18-20 si artık malzemedir. arasında sürtünme Takozla alıcı kovan çoktur. Kuvvet
ihtiyacı da fazladır.
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Resim 21:

6.2.1.2. İndirekt Ekstrüzyon
Bu yöntemin direkt ekstrüzyondan farkı metal takozun sabit durması kalıbın metal
takoza doğru gelmesidir. Böylece alıcı kovanla metal takoz arasında sürtünme olmaz. Ürün
ıstampanın içinde kalmak zorundadır. “Artık malzeme” hacmin %5-6’sı kadardır. Kuvvet
ihtiyacı direk ekstrüzyondakinin %75 i kadardır. Sürtünme yoktur.

Resim 22:

6.2.1.3. Hidrostatik Ekstrüzyon
Alıcı ile takoz arasındaki sürtünmenin bir akışkan vasıtasıyla yok edildiği yöntemdir.
Direkt ekstrüzyona benzerdir. Bu yöntemde metal takozun alıcıya sürtünmesi yoktur.



Oda sıcaklığında mum, polimer, bitkisel yağ kullanılırken, yüksek sıcaklıklarda camın
erimiş hali kullanılır.
Gevrek olan malzemeler bu yolla şekillendirilirler.
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Bu yöntemde; düşük sürtünme, küçük kalıp açıları ve yüksek ekstrüzyon oranla elde
etmek mümkündür.
Bu süreç, tecrübe eksikliği, karmaşık takım gerektirmesi, uzun zaman aralıklarında
nadiren tekrarlanması nedeniyle endüstride daha az kullanılmaktadır.

Resim 23:

6.2.1.4. Darbeli Extrüzyon
Bu yöntem Pb, Al, Mg, Cu gibi hafif metallerin soğuk olarak ekstrüze edilmesidir.
Macun ve ilaç tüpleri bu yolla üretilirler. Bu yöntem indirekt extrüzyon ile soğuk extrüzyonun
birleşik şekli gibidir. Extrüde edilen parçaların kalınlığı zımba ile kalıp arasındaki boşluğa
bağlıdır.

Resim 24:

6.2.1.5. Boru Ekstrüzyon
Bu yöntemde dikişsiz burular ekstrüzyonla üretilirler. Silindirik takozlar dolu veya
deliklidir. Direkt ekstrüzyonda hem dolu hem delikli takoz kullanılırken indirekt ekstrüzyonda
yanlızca delikli takozdan boru üretilir. Istampaya bağlı bir mandrel kullanılır.
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Resim 25:
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

110

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Malzemeleri sürekli ya da çok adımda ezerek şekillendirme yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haddeleme
b) Dövme
c) Ekstrüzyon
d) Döküm
e) Kesme
2) Aşağıdakilerden hangisi sıcak ekstrüzyonun avantajlarından değildir?
a) Kuvvet ihtiyacı az olur.
b) Kalıplar çeliktendir.
c) Yağlayıcı olarak cam kullanılır.
d) Kalıp aşınması fazladır
e) Daha az enerji harcanır.
3) Aşağıdakilerden hangisi soğuk ekstrüzyonun avantajlarından değildir?
a) Toleranslar iyidir.
b) Kalıp aşınması artar.
c) Yağlama önemlidir.
d) Oksit film oluşmaz
e) 40 mm’den daha küçük metal takozlar için kullanılır.
4) İlaç tüplerinin üretiminde kullanılan ekstrüzyon yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Direkt ekstrüzyon
b) Endirekt ekstrüzyon
c) Hidrostatik ekstrüzyon
d) Darbeli ekstrüzyon
e) Boru ekstrüzyon
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5) Aşağıdakilerden hangisi hidrostatik ekstrüzyonun özelliklerinden değildir?
a) Yüksek sıcaklarda erimiş cam kullanılır.
b) Gevrek malzemelerin şekillendirilmesinde kullanılır.
c) Endüstride yaygın kullanılmaktadır.
d) Düşük sıcaklıklarda mum ya da bitkisel yağ kullanılabilir.
e) Düşük sürtünme elde edilir.
6) En yüksek artık malzeme aşağıdaki yöntemlerden hangisinde ortaya çıkar?
a) Direkt ekstrüzyon
b) Endirekt ekstrüzyon
c) Hidrostatik ekstrüzyon
d) Darbeli ekstrüzyon
e) Boru ekstrüzyon

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)b, 4)d, 5)c, 6)a
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7. TEL ÇEKME VE BORU ÇEKME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Tel çekme yöntemi.
7.2. Boru çekme yöntemi.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Tel çekme yönteminin
anlaşılması, Tel çekmenin
kullanım alanlarının
kavranması
Boru çekme yönteminin
anlaşılması, boru çekmenin
kullanım alanlarının
kavranması

117

Anahtar Kavramlar

118

Giriş
Bu bölümde talaşsız imalat yöntemleri hakkında verdiğimiz bilgileri tel ve boru çekme,
inceleyeceğiz.
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7.1. Tel ve Çubuk Çekme Yolu ile İmalat
Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan bir kalıp içinden geçirilerek
kesitleri daraltılır ve biçimlendirilir. Bu plastik şekil değişimini gerçekleştirmek için parçaya
çıkış tarafından bir çekme kuvveti uygulanır. Bu yöntemde şekil değişimini sağlayan, metalin
kalıpla temas yüzeyinde ortaya çıkan dolaylı basma gerilmeleridir. Çekme yöntemiyle
genellikle dairesel kesitli veya eksenel simetrisi olan ürünler elde edilir. Yöntem yüksek bir
yüzey kalitesi ve boyut hassasiyeti elde etmek için uygundur. Başlangıç malzemesi olarak
hadde, ekstrüzyon veya diğer yöntemlerle biçimlendirilmiş ara ürünler kullanılır.

Resim 26:
Elde edilen ürünün kesit biçimi ve büyüklüğüne bağlı olarak yöntem, çubuk, tel ve boru
çekme olarak sınıflandırılabilir. Çekme sıcak ve soğuk yapılabilir. Ancak genellikle soğuk
çekme tercih edilir. Bununla beraber soğuk çekmede bile parça içinde deformasyon ve
sürtünmeden kaynaklanan büyük miktarlarda ısı oluşumu söz konusudur.
Tel çekmede ürün, bobin veya kangal olarak sarılabilir, çekmede ise ürünün düz
çekilmesi gerekir. Çubuk zincirli veya hidrolik bir mekanizma ile çekilir. Çekme makinesinin
en önemli elemanı, şekil değişimini sağlayan matristir. Matrisin çan biçimindeki giriş kısmı
yağlayıcıyı matris içine çekecek şekilde biçimlendirilmiştir. Matriste şekil değişimini
belirleyen konik bölgenin tepe yarım açısı her malzeme için farklıdır ve çekme kuvvetini
belirleyen önemli bir parametredir.
Çelik tellerin hammaddesi filmasin olurken demir dışı tellerin hammaddesi ekstrüzyon
ürünü çubuklardır. Çekme işlemi yağlama bakımından kuru ve ıslak olmak üzere ikiye ayrılır.
Kuru çekmede gres veya sabun tozu kullanılırken, ıslak çekmede sıvı yağ kullanılır.5 mm den
küçük teller yalnızca çekme yolu ile elde edilirken 5mm den büyük teller sıcak haddeleme ile
elde edilirler.
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7.2. Seri İnce Tel Çekme Tesisi'nin Özellikleri
- Ana gövde, temel, çekme tamburu ve elmas aynası ince taneli demir dökümden imal
edilmiştir
- Çekme tamburu ve elmas aynası su soğutmalıdır.
- Dişliler fosforik tunçtan, helezon dişliler yüksek karbonlu çeliktendir.
- 8 mm veya 6 mm'lik çubuklardan 2 mm'ye kadar çivi teli çekilebilmektedir.
- Dikenli tel ve tel örgü teli gibi tel cinslerini de çekilebilmektedir.

Resim 27:

7.3. Tel Çekme İşlemi Hazırlıkları
1.Adım: Önce filmaşinler kangal halinde hammadde olarak getirilir. Üzerleri paslı
olduğu için, bu pasların giderilmesi gerekir. Paslı haldeyken çekme yapılırsa kalıp aşınması
meydana gelir. Ayrıca çıkan ürünün yüzeyinde kusurlar oluşur. Pas ya mekanik yolla ya da
kimyasal yolla giderilir. Mekanik yolla pas gidermede birbirine dik iki makara üzerinde
kıvrılan telin yüzeyindeki oksit çatlatılır. Daha sonra tel metal fırçalar arasından geçirilerek tel
temizlenir. Diğer bir mekanik yöntem ise metal bilya püskürtmektir. Böylece pastan
kurtulunmuş olunur. Kimyasal işlemle (dekapajla) oksit giderme ise sülfirik asit (H2SO4) ve
hidroklorik asit (HCl) banyolarında yapılır.
Filmaşin kangalları asit banyolarına daldırılır. Pas tabakasının kalınlığına ve banyonun
asitlik derecesine göre belli bir süre banyoda tutulur. Banyoda fazla kalırsa asitteki hidrojen
çeliğe nüfuz eder ve çeliği kırılgan yapar. Banyodan gereğinden az kalırsa pas çıkmaz.
2.Adım: Yıkama İşlemi : Banyodan çıkartılan kangallar sıcak veya soğuk suda iyice
yıkanarak asit kalıntılarından temizlenir.
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Resim 28:
3.Adım: Kireç banyosuna Daldırma : Kireç banyosuna daldırılan kangallar böylece son
asit kalıntılarını da kireçle nötralize etmiş olurlar. Bu yüzey paslanmalarına engel olur. Bazen
fosfat banyosuna da daldırılırlar. Böylece korozyona karşı iyi bir koruyucu tabaka elde edilir.
4.Adım: Kireçli veya fosfatlı filmaşinler su ile tekrar yıkanırlar ve 100 oC lik fırınlarda
kurutulurlar.Böylece filmaşinler çekime hazır hale getirilirler.

7.4. Tel Çekmede Yağlama
Soğuk tel çekme işleminde genellikle kuru çekme yapılıyorsa toz şeklinde sodyum
sabunu içerisinden tel geçirilir ve böylece yağlanmış olur ya da ıslak çekme yapılıyorsa tel sıvı
yağın içerisinden geçirilir. Islak çekme sadece 0,5 mm den ince tellerde uygulanır. Bazı
metallerin soğuk çekilmesinde yağlama aşağıdaki şekildedir.
Örnek Kullanılan Yağ
Alüminyum çekmede Mineral Yağ
Bakır çekmede Mineral Yağ
Nikel çekmede Mineral Yağ + Klorine parafin
Karbonlu çelik çekmede Sabun
Paslanmaz çelik çekmede Oksalat kaplama + Sabun +Klorine parafin + Mineral Yağ

7.5. Tel Çekme Tezgahı
Tezgâhta bir çekme arabası ucu sivriltilen teli matris deliğinden geçirilip özel kıskacın
çeneleri arasında sıkıştırdıktan sonra çekmeye başlar. Çekme arabası mekanik veya hidrolik
olarak hareket eder. Böylece çekme işlemi gerçekleşir.

7.6. Isıl İşlem
Çekme işlemi soğuk işlem yapıldıktan sonra tel işlenemeyecek kadar sertleşirse
pekleşmenin giderilmesi için yeniden kristalleşme tavı yapılır.
Genellikle:
1) Sıcak haddelenmiş çekilecek tel kolay çekilsin diye ÖN TAV yapılarak tel çekme
işlemine başlanır.
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2) Çekme işlemi yapıldıktan sonra malzeme pekleşir ve çekilemez hale gelir. Tel
çekmeye devam edebilmek için ARA TAV (Yeniden kristalleşme-Rekristalizasyon)
uygulanır.
3) Tel çekme işlemi bittikten sonra kullanılacağı yerde çalışırken içinde gerilme
olmaması için SON TAV yapılmalıdır. Ayrıca yay, halat ve müzik aletlerinde %0,40 dan fazla
“C” içeren çelik tellere PATENTLEME adı verilen ısıl işlem uygulanır.

7.7. Tel ve Çubuk Çekme Kalıbı
Böyle bir kalıp aşağıda görülmektedir. Kalıp 4 kısımdan oluşmaktadır.
1.Giriş
2.Konik Kısım
3.Silindirik Kısım
4.Çıkış Kısmı

Resim 29:

7.8. Boru Çekme
Üretilen borulara daha sonra çoğu zaman çekme işlemi uygulanarak daha küçük çaplı
ve ince cidarlı - hassas ölçülü borular üretilebilinir. Boru çekme esas olarak tel çekmeye benzer.
Bunun için boru kalıptan çekilirken içine mandrel yerleştirilir.Buna göre;
a) İçi boş boru çekme
b) Silindirik mandrel ile boru çekme
c) Konik-Yüzen mandrel ile boru çekme
d) Hareketli çubukla boru çekme
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Resim 30:
Mandrel ile çekilen boruların çapları 12,5 mm ile 250 mm arasında değişir. Kalın cidarlı
borular ve çapı 12,5 mm den küçük olanlar içi boş çekilirler. Ticari amaçlı içi boş çekmeler
yalnızca küçük borularda uygulanır.
Boru çekmede ürünün uzunluğu arttıkça iç çapın hassas kontrolü güçleşir. Bu nedenle
yüzen malafa kullanılır. İç çapı yüzen malafa sağlarken kalıbın çıkışı da borunun dış yüzeyini
şekillendirir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi seri ince tel çekme tesisinin özelliği değildir?
a) Su soğutma kullanılır.
b) Dişliler fosforik tunçtandır.
c) Ana gövdesi demir dökümden imal edilmiştir.
d) Dikenli tel gibi ürünlerin çekmesinde kullanılabilir.
e) Soğutma yapılmamaktadır.
2) Aşağıda verilen tel çekme işlemi aşamalarının sıralaması hangi seçenekte doğru
verilmiştir.
I-

Yıkama

II- Pas giderme
III- Yıkama+Kurutma
IV- Kireç banyosu
a) I-II-III-IV
b) II-I-IV-III
c) II-I-III-IV
d) I-IV-III-II
e) IV-I-II-III
3) Aşağıdakilerden hangisi boru çekme yöntemlerinden birisi değildir?
a) İçi boş boru çekme
b) Silindirik mandrel ile boru çekme
c) Eliptik mandrel ile boru çekme
d) Konik-Yüzen mandrel ile boru çekme
e) Hareketli çubukla boru çekme
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4) Yay, halat ve müzik aletlerinde %0,40 dan fazla “C” içeren çelik tellere uygulanan
ısıl işlemin adı nedir? verilen ısıl işlem uygulanır.
a) Patentleme
b) Ön tav
c) İlk tav
d) Son tav
e) Ara tav
5) Islat tel çekme işleminde yağlayıcı olarak hangisi kullanılır?
a) Gres yağı
b) Su
c) Sabun tozu
d) Sıvı yağ
e) Hidroklorik asit

Cevaplar
1) e
2) b
3) c
4) a
5) d
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8. KESME, BÜKME İŞLEMLERİ VE YAĞLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Sac kesme yöntemi ile imalat.
8.2. Bükme yöntemi ile imalat.
8.3. Derin çekme ve sıvama yöntemleri
8.4. İmalatta yağlamanın önemi.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sac kesme yönteminin
anlaşılması, sac kesmenin
kullanım alanlarının
kavranması
Bükme yönteminin
anlaşılması, bükmenin
kullanım alanlarının
kavranması
Derin çekme yönteminin
anlaşılması, derin çekmenin
kullanım alanlarının
kavranması
Yağlamanın imalat açısından
öneminin anlaşılması
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde talaşsız imalat yöntemleri hakkında verdiğimiz bilgileri sac kesme, bükme
ve derin çekme yöntemlilerini de inceleyerek tamamlamış olacağız. Bu yöntemlerin kullanım
yerleri hakkında bir fikir sahibi olunduktan sonra talaşsız imalat yöntemlerinde çok önemli bir
yeri olan yağlama konusuna değineceğiz.
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8.1. Sac Kesme
Kesme ya da diğer bir deyimle makaslama, hareket eden iki kesme ağzı tarafından
metalin ayrılmasıdır. Bir zımba ve buna uyan matris arasına konan bir sacın zımba ve matris
arasında zorlanarak kesilmesine zımbalama denir.
Kesmede bıçaklar birbirine doğru hareket etmeye başlayınca, sacın her iki yüzünde de
tatbik edilen kuvvet nedeniyle bir plastik şekil değişimi başlar ve kopma mukavemet değerine
erişilince kopma meydana gelir.
Makaslamada kesme ağızları arasındaki aralık önemli bir değişkendir. Uygun aralıkta
kesme ağızlarında oluşan çatlamalar, metal kalınlığınca uzayıp tam ortada birleşerek, düzgün
bir kesme ağzı meydana getirir. Fazla aralıkta kesme ağzı düzgün olmaz ve fazla kısım plastik
şekil değişimine uğradığı için de daha büyük kuvvete gerek duyulur. Sert ve gevrek malzemeler
az plastik şekil değişimine uğrayabileceklerinden, aralık dar olmalıdır. Sac kalınlığı ( t ) olmak
üzere, ıstampa ile matris arasındaki aralık malzeme cinsine göre aşağıdaki değerlerde olabilir:

Malzeme cinsi

Aralık

Az karbonlu çelik, pirinç

( 1 / 40 ).t

Yüksek karbonlu çelik

( 1 / 30 ).t

Alüminyum

( 1 / 20 ).t

Kesme sisteminde hareketli ağız ıstampa, sabit ağız matris üzerindedir. Matris ve
ıstampa arasındaki aralık sac kalınlığı ve sac malzemesinin fonksiyonudur.
Başlıca kesme işlemleri: Uç kesme, ayırma, çevre kesme, delme, çentik açma, yarma,
etek kesme, hassas kesmedir.
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Resim 31:(http://kulcemakina.com/)

8.2. Bükme
Sacların plastik bölgeye girilecek şekilde uygulanan eğme zorlanmaları ile
biçimlendirilmesi bükme olarak adlandırılır. Bükme işleminden sonra düzlemler arasında bir
açı oluşturulabileceği gibi, belirli çaplarda eğri şeklinde bükmeler de yapılabilir. Kıvırma ise,
sonsuz sayıda bükmelerin kapalı veya açık eğri oluşturmaları olarak tarif edilebilir. Bükme
işlemi bir bükme makinesi (caka veya abkant pres) veya herhangi bir prese takılan bükme
zımbalarıyla yapılır. Cakalar daha çok ince sacların bükülmesinde kullanılır. Abkant preslerle
ise büyük boyutlu saclar bükülebilir. Kıvırma işlemi özel kıvırma tezgahlarında veya kıvırma
zımbaları ile yapılır. Bu tezgahlarda sac altta iki ve üstte bir olmak üzere üç merdaneden oluşan
bir haddeden geçerek kıvrılır.
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Resim 32: (http://www.safakkazan.com/)
Bükme işlemini kısıtlayan faktörler şu şekilde özetlenebilir:
a) Bükme sonrasında sac yüzeyinin portakal kabuğu şeklindeki görünümü estetik açıdan
problem yaratabilir. Bu, ince taneli malzeme kullanılarak giderilebilir.

Resim 33:
b) Bükme sırasında uygulanabilecek en küçük bükme yarıçapından daha küçük bükme
yarıçaplarının uygulanması durumunda, yerel büzülme, dış yüzeyde çatlama, iç yüzeyde ezilme
oluşumu görülür.
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Resim 34: (http://www.vandf.co.uk/)
c) Bükme sonrasında malzemenin geri yaylanması sonucunda bükme kalıbının
belirlediği geometri elde edilmeyebilir. Bundan kaçınmak için malzemeye aşırı basma
gerilmesi uygulanabilir veya akma sınırını düşürerek şekillendirme ( yüksek sıcaklıkta
şekillendirme ) yapılabilir.

8.3. Derin Çekme ve Sıvama
Derin çekme, sac levhalardan kap şeklinde cisimler elde etmek için kullanılan bir
yöntemdir. Üretilecek parçanın açılmış şekline uygun bir sac parçası çekme matrisi üzerine
konur. Pot çemberi adı verilen bir bastırıcı sac levhayı tutar ve ıstampa sac parçasını matris
deliğinden geçirerek, iş parçasının elde edilmesini sağlar.
Çekme işleminde sac parçası matris üzerine konur. Pres harekete geçince, sac pot
çemberi ve matris arasında sıkışır. Istampa çekmeye başladığı zaman, sac yavaş yavaş
süzülmelidir. Eğer pot çemberi kuvveti fazla gelir ve süzülme olmazsa sac yırtılır; kuvvet az
gelirse, sac katlanır.
Çekme sırasında meydana gelen sürtünme, kalıp yüzeyleri düzgün işlenerek ve sac
parçaları yağlanarak olabildiğince azaltılır. Yağlamada sabunlu yağ ve gres kullanılır. İnce
yağlar yüksek basınç altında dışarı atılacağından, grafit ve kireçli su ilavesiyle kalınlaştırılır.
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Resim 35:

Resim 36:

Resim 37:

Sıvama işleminde, dönel simetriye sahip derin parçalar, düz bir sacın, üretilecek parça
biçimine sahip ve dönen bir kalıp üzerine bastırılması yoluyla elde edilmektedir. İşlem el yeya
makine gücüyle yapılabilir. 3 mm. Kalınlığa kadar düşük karbonlu saclar ve 6 mm. kalınlığa
kadar alüminyum levhalar elle biçimlendirilebilmektedir. Normal sıvama, keserek sıvama ve
tüp sıvama gibi değişik türleri vardır.
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8.4. Metal Şekillendirmede Yağlama
Metal işleme yağlayıcıları, sürtünmenin zararlı etkilerini azaltmak amacıyla, çoğu şekil
verme yönteminde takım-parça ara yüzeyine uygulanır
Faydaları:


Azalan yapışma, kuvvetler, güç, takım aşınması



Daha iyi yüzey kalitesi



Takımdaki ısıyı uzaklaştırır
Bir Yağlayıcının Seçimindeki Kriterler



Plastik şekil verme yönteminin türü (haddeleme, dövme, saç metal çekme, vs.)



Sıcak şekillendirme veya soğuk şekillendirme



Parça malzemesi



Takım ve parça metallerinin kimyasal reaktifliği



Uygulama kolaylığı



Maliyet
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Zımbalama hangi üretim metoduna ait bir terimdir?
a) Sac kesme
b) Bükme
c) Derin çekme
d) Tel çekme
e) Boru çekme
2) Sacların plastik bölgeye girilecek şekilde uygulanan eğme zorlanmaları ile
biçimlendirilmesi yöntemi nedir?
a) Sac kesme
b) Bükme
c) Derin çekme
d) Tel çekme
e) Boru çekme
3) Çelik tencere üretiminde kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sac kesme
b) Bükme
c) Derin çekme
d) Tel çekme
e) Boru çekme
4) Düz bir sacın, üretilecek parça biçimine sahip ve dönen bir kalıp üzerine
bastırılması şeklinde olan üretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sac kesme
b) Sıvama
c) Derin çekme
d) Tel çekme
e) Boru çekme
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5) Aşağıdakilerden hangisi yağlayıcı seçimi kriterlerinden birisi değildir?
a) Malzeme
b) Sıcak ya da soğuk şekillendirme yapılası
c) Şekil verme yöntemi
d) Takım geometrisi
e) Maliyet

Cevaplar
1) a
2) b
3) c
4) b
5) d
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9. KESİCİ TAKIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1 Kesici takımlar nelerdir?
7.2 Kesici takımların yapıldığı malzemeler ve seçim kriterleri.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

149

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kesici takımlar ve
malzemelerinin kavranması
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Talaşlı imalat adından anlaşılacağı gibi üretim esnasında malzeme üzerinden talaş
kaldırma ile yapılmaktadır. Bu durumda kullanılan yöntem ya da cihaz ne olursa olsun
malzemeden talaşı uzaklaştıran kesici takımların ne kadar önemli olduğu açıktır. Bu bölümde
kesici takımlar ve malzemeleri hakkında bilgi verilecektir.
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9.1. Tanım
Herhangi bir imalat, şekil değişimine uğrayan malzemenin yanı sıra, imalat yöntemi,
takım tezgahı ve kesici takım olmak üzere üç etkenin yardımı ile gerçekleşir. İmalat yöntemi,
hammaddeye şekil vermek için uygulanan fiziksel olay; takım tezgâhı, imalat yöntemini
gerçekleştirmek için ham madde ve kesici takıma gereken hareketleri sağlayan makine; kesici
takım ise talaş kaldırma işlemini gerçekleştiren asıl elemandır. Talaşlı imalattaki gelişmeler,
kesme ve ilerleme hızlarının gün geçtikçe artması, üretimde değişik malzemelerin kullanılmaya
başlanması, talaşlı üretim yapan tezgâhların gelişimi, talaşlı imalat sektöründe kesici takımların
gelişimini de zorunlu kılmaktadır.
Talaş kaldırma işleminde kesici takımlar; diğer malzemelere şekil verme, şekil
değiştirme, kesme, koparma ve istenilen toleransta ölçüye getirme işlemi esnasında değişik
zorlamalara maruz kalırlar. Ekonomikliğin yanında değişik makine ve makine parçalarının
imalatını sağlamak için kullanılan kesici takımın talaş kaldırma esnasında oluşan yüksek
zorlamaları karşılaması zorunludur. Talaş kaldırma yöntemlerinin çeşitliliği ve farklılığı
takımın kullanılmasında gerekli olan farklılıklar ve aşırı artan ihtiyaçlar nedeniyle teknolojik
rekabet ortaya çıkmış, metalik ve metalik olmayan çok sayıda takım malzemesinin
geliştirilmesini sağlamıştır. Bu gün her türlü talaş kaldırma işlemi için belirli bir is parçası
malzemesini, belirli koşullar altında, en iyi şekilde isleyecek bir takım malzemesi mevcuttur.

Resim 38:http://www.ldewittmccarter.com/

9.2. Kesici Takım Malzemeleri


Yüksek Hız Çeliği (HSS)



Sinterlenmiş Karbürler (C)



Kaplamalı Sinterlenmiş Karbürler (GC)



Sermetler (CT)



Seramikler (CC)



Elmaslar (N)
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Kübik Boron Nitrür (CBN)



Çok Kristalli Elmas (PCD)

9.2.1. Yüksek Hız Çeliği (HSS)
Yüksek hız çeliği (HSS), %5-%20 arasında tungsten içeren bir çelik alaşımıdır.
Özellikle küçük çaplı matkaplarda ve parmak freze çakıları için kullanılan yaygın kesici takım
malzemesidir.

9.2.2. Sinterlenmiş Karbürler (C)
Sinterlenmiş karbürler, CNC tezgâhlarında kullanılan en popüler kesici takım
malzemesidir. Sinterlenmiş karbürlerin performansı, kullanılan ana malzemelerin sertliğinden
gelir. Tungsten (en popüler katkı maddesi), titanyum ve tantal karbürleri çok serttir. Ama çok
kırılgandır ve HSS’ye nazaran sertlikleri de düşüktür. Yani saf ve islenmemiş şekilde
kullanılamazlar.

9.2.3. Kaplamalı Sinterlenmiş Karbürler (GC)
Kaplamalı karbürlerin (GC) bulunması sonucunda tokluğun artmasıyla aşınma
direncinin düşmesi gerektiği düşüncesi ortadan kalkmış ve değişik kalitelerde ideal takım
malzemelerine yakın malzemeler elde edilmiştir. İlk ortaya çıkmalarından itibaren kaplamalı
karbür malzemelerde elde edilen iyileştirmeler sonucu bu malzemeler en fazla kullanılan takım
malzemeleri haline gelmişlerdir.

9.2.4. Sermetler (CT)
Sermet, sert parçacık olarak tungsten karbür yerine titanyum karbür (T_C),
titanyumkarbonitrür (T_CN) veya titanyum nitrür (T_N) gibi titanyum esaslı karbürlerin
kullanıldığı sinterlenmiş karbürlerin genel adıdır. Sermet ismi SERamik METal’den
gelmektedir. Bunun nedeni metal bağlayıcı içerisindeki seramik parçacıklarıdır.
Oldukça kırılgan bir takım malzemesi olmalarına karsın sermetler oldukça zor talaş
kaldırma işlemlerinde daha iyi bir tokluk sağlamak amacıyla geliştirilmişlerdir. Bu malzemeler
sadece çeliklerde orta ince işlemlerde kullanılmak için geliştirilmiş malzemeler olmayıp
frezeleme işlemlerinde ve paslanmaz çeliklerin tornalanması işlemlerinde de
kullanılmaktadırlar.

9.2.5. Seramikler (CC)
Seramik kesme takım malzemeleri sinterlenmiş alüminyum oksitlerden oluşmuştur.
Sinterlenmiş karbürlere (sert maden uçlara) göre daha yüksek kesme hızları için kullanılabilir
ve aşınma direncine karsı dirençleri çok yüksektir. Bunun sebebi sadece, kesme ucunda oluşan
düşük kesme sıcaklığıdır. Daha az kullanılmasının sebebi de kesme ucunda oluşan düşük kesme
sıcaklığıdır. Kesintili kesme işlemleri için (tornalama veya frezeleme gibi) önerilmektedir
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9.2.6. Elmaslar (N)
Elmasın, endüstride kullanılan tabi ve yapay olmak üzere iki çeşidi mevcut
bulunmaktadır. Doğal elmaslar, metal olmayan veya demirsiz metallerin islenmesinde yaygın
olarak kullanılarak süper performans göstermektedirler. Fakat yapay elmas bunların yerini çoğu
yerlerde almaktadır. Bu elmaslar islenmesi zor olan malzemeleri kesmek için kullanılarak
mükemmel son bitirme yüzeyi meydana getirirler. Tabi elmasın yüksek maliyeti nedeniyle
endüstride daha ucuz ve emniyetli metotlar aranmaya başlanmıştır. 1954 yılında General
Elektrik Şirketi tarafından dört yıl araştırma yapıldıktan sonra laboratuvar düzeyinde yapay
elmas üretilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.
Elmas, aşınma direnci çok iyi olan ve doğal olarak oluşan çok sert bir malzemedir.
Tungsten karbüre göre iki kat daha sıkışmaya karsı direnç gösterir. Isıya karsı dirençlidir ve
çok az genleşir. Bu nedenle işleme sırasında toleranslara çok iyi uyar ve çok iyi yüzey kalitesi
elde edilir. Hassas işleme ve yüzey operasyonlarında kullanılır. Demir cinsi parçaları islerken,
yüksek kesme sıcaklıklarındaki kimyasal reaksiyon, elmasın grafit sekline dönüşmesine sebep
olur. Bu sebeple elmas kesme takımının kullanımı demir olmayan ve metalik olamayan
malzemelerin islenmesi ile sınırlıdır. Elmas takımlarla islenen çok genel metal olmayan
malzemelerin bazıları sert ve yumuşak kauçuk, her çeşit plastik, karbon, grafit ve seramik
malzemelerdir.

9.2.7. Kübik Boron Nitrür (CBN)
Kübik boron nitrür (CBN) yeni bulunan kesici takım malzemelerindendir. Elmastan
sonra en sert malzemedir. Tungsten karbüründen iki misli daha serttir. Elmasa karsın, CBN
dövme çelik, sertleştirilmiş çelik ve dökme demir, demir esaslı toz metaller, perlitik dökme
demir ve ısıl dirençli alaşımların islenmesinde kullanılabilen dengeli bir malzemedir. HSS dahil
takım çelikleri CBN ile etkili şekilde islenebilir ve kesintili kesme operasyonlarındaki yüksek
soka dayanabilir. Tipik olarak CBN, seramik malzemelerdeki hız ve beslemelere göre iki üç
misli hızda ve beslemede soğutucusuz kullanılabilir.

9.2.8. Çok Kristalli Elmas (PCD)
Bilinen en sert malzeme doğal tek kristalli elmastır. Hemen hemen bu malzeme kadar
sert bir malzeme ise sentetik çok kristalli elmastır (PCD). Çok yüksek sertliği çok yüksek
aşınma direncine sahip olmasını sağlar ve bu özelliğinden dolayı taşlama işleminde kullanılan
tasların üst yüzeyinde kullanılır. Elmas kristallerinin yüksek basınç ve sıcaklık altında bir araya
getirilmesiyle oluşturulmuştur.

9.2.9. Kesici Takım Malzemelerinin Sınıflandırılması
Kesici takım malzemeleri için dünyaca kabul edilmiş bir sistem yoktur. Bileşimlerine
mikro yapılarına, fiziksel özelliklerine göre değil, kullanıcı ve üretici firmalar tarafından
yapılan uygulama kod sistemine göre sınıflandırılır. Dünyada kabul edilmiş ISO sınıflandırma
sistemi is parçası malzemelerini altı ana gruba ayırır. Bunlar; P, M, K, N, S, H harfleriyle bunu
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rakamlar izler. ISO sisteminde bütün islenme dereceleri altı renkli kodlanmış seriye ayrılmakta
olup bunlar:
P serisi (mavi): Çelikler, dökme çelikler, uzun talaş oluşturan temper dökümlerin
islenmesinde kullanılır
M serisi (sarı): Östentik/ferritik/martensitik/paslanmaz çelikler, dökme çelikler,
manganlı çelikler, alaşımlı dökme demirler, temper dökümler, otomat çeliklerin islenmesinde
kullanılır.
K serisi (kırmızı): Dökme demirler, kokil dökme demirler, kısa talaş oluşturan temper
dökümlerin islenmesinde kullanılır.
N serisi (yeşil): Demir esaslı olmayan alüminyum, bakır ve alaşımları ile plastiklerin
islenmesinde kullanılır.
S serisi (turuncu): Isıl dirençli süper alasımlar ve titanyum alaşımlarının islenmesinde
kullanılır.
H serisi (gri): Sertleştirilmiş çeliklerin islenmesinde kullanılır.
Çizelge ’de de görülen bu sınıflandırma da her grubu oluşturan malzeme çeşitleri,
aşınma mukavemeti ve tokluğunu (darbeye karsı mukavemetini) gösteren 01, 10, 20, 30, 40, 50
rakamları ile simgelenmiştir. Rakamlar büyüdükçe malzemenin aşınma mukavemeti azalırken
tokluğu büyür. Rakamlar küçüldükçe de aşınma dayanımı büyür ve tokluğu azalır.

Çizelge. Sert metal uçlu takımlar için ISO kalite sınıflandırması.
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9.3. Kesici Takım Malzemelerinin Seçiminde Genel Kriterler
Spesifik talaş kaldırma uygulamalarında uygun kesici takım malzemesini seçmek
oldukça büyük avantaj sağlar. Bu avantajlar arasında verimliliğin, kalitenin arttırılması ve
üretim masraflarının azaltılması yer alır. Yüksek verimlilik değerleri, kesme hızlarının ve
besleme miktarlarının arttırılması ile elde edilebilir. Kesme hızı değerleri ve besleme oranları
kesici takım malzemesi ve işlenen parçanın malzemesine göre sınıflandırılmıştır. Dolayısı ile
kabul edilebilir bir takım ömrü elde edebilmek için kesme hızı değerlerinin ve besleme
oranlarının belirli bir değerin altına çekilmesi gerekir. Diğer taraftan takım değişimleri ve
bileme masrafları seri üretimde kullanılan işleme tezgahlarında elde edilen parçaların, parça
başına düşen maliyetlerini arttırmaktadır. Bununla birlikte körlenmiş veya kırılmış kesici
takımların değişimi de verimliliği düşüren başlıca etkenlerden biridir. Uygulama alanlarının
çok geniş olması nedeniyle kesici takım tek başına üretimin gereksinimlerini karşılayamaz.
Herhangi bir kesici takım ile her türlü kesme işlemi gerçekleştirilemez çünkü her bir kesici
takımın kullanım alanı sınırlıdır.
Dolayısı ile spesifik uygulamalarda kesici takım seçimine aşağıdaki faktörler etki
etmektedir:
• İşlenecek olan malzemenin sertliği
• Gerçekleştirilecek olan işlem türleri (optimum takım seçimi gerekli olan işlem sayısını
azaltabilir)
• İş parçası yüzeyinden kaldırılacak talaş miktarı
• İşlem sonrasında elde edilecek yüzeyin pürüzlülük değeri
• Kullanılan kesici takımın ve iş parçasının rijitliği
• İşleme hızına ve besleme miktarına etki eden faktörler
• İşleme koşulları, kesme kuvvetleri ve sıcaklık
• İşleme esnasında üretilen her bir parçaya düşen takım maliyeti, bileme masrafları ve
işçilik gibi etkenler yer alır.
En ekonomik takım demek en uzun ömürlü olanı yada en ucuz olanı demek değildir.,
Arzu Edilen Özellikler
Kesme işlemi esnasında kesici takımın özellikleri doğru bir şekilde değerlendirmek,
kesici takımın fiziksel özelliklerine de bağlıdır. Kesici takımın bir özelliğini arttırmak demek
başka bir özelliğin azalmasına neden olmak demektir (özellikle aşınma direnci yüksek olan
malzemelerin tokluk değerleri düşüktür). İş parçasının özellikleri ve kesme işleminin tipi kesici
takım seçiminde oldukça etkilidir.
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Kesici takımın üretilmesi esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli özellikler
arasında kırılma direnci(tokluk), plastik veya termal deformasyon direnci ve aşınma direnci yer
alır. Diğer taraftan kesici takım üzerinde oluşabilecek kırılmalar, çatlak oluşumu ve krater
oluşumu gibi olumsuz etkenlerin de dikkate alınması gerekir.
Yukarıda sayılan istenmeyen mekanizmalara karşı kesici takımın direncini belirlemek
için belirli testler geliştirilmiştir. Bu testler birbirine uyan iş parçası ve takım malzemesi için
yapılarak bunun sonucunda elde edilen hasar mekanizmaları değerlendirilir. Malzemenin temel
fiziksel özelliklerinin hasar mekanizmalarına ne tür bir etkide bulunduğu böylece ortaya
çıkarılır. Kesici takım özelliklerini en fazla etkileyen hasar mekanizmaları aşağıda
açıklanmıştır.
Tokluk, kesici takım kullanıcıları tarafından kesici takımın kırılmaya karşı olan direnci
şeklinde tanımlanmıştır. Kırılmaya neden olan özellikler arasında:
• Yüksek besleme oranlan
• İşlenen parçanın yapısındaki iç hatalar
• Rijit olmayan malzeme yer almaktadır.
Yan Yüz Direnci: Kesme işlemine başlarken ilk önce kesici takımın yan yüzü aşınmaya
maruz kalır. Bunun için takımın yan yüzü aşınmaya karşı dirençli olmalıdır. Kesici takımın hem
abrazyon hem de kimyasal aşınmaya karşı yeterli derecede dirence ayrıca sahip olmalıdır.
Bundan dolayı malzemenin kimyasal olarak inert olması önemlidir. Kesme hızının arttırılması
ile kimyasal aşınma direnci çok daha önemli hale gelir. Yüksek kesme hızlarında oksitler ve
nitrürler gibi inert malzemeler daha iyi sonuç verir.
Deformasyon. Yüksek kesme hızlarının neden olduğu diğer olumsuz etki de yüksek
sıcaklık nedeniyle meydana gelen plastik deformasyondur. Bu koşullar altında sert metal kesici
takım malzemelerindeki bağlayıcı faz yumuşar ve deformasyona uğrayarak şişkinliğin
oluşmasına neden olur. Böylece meydana gelen bu istenmeyen durum kırılmaya, yüksek yan
yüz aşınma oranına ve kaplamanın kabarıp dökülmesine neden olur. Bu etki yüksek talaş
kaldırma kuvvetleri altında daha da belirgin hale gelmektedir. Kaba talaş alma işlemi esnasında
bu tipte bir hasar mekanizması oluşur. Bu gibi işlemlerde tokluğun yüksek olması gerekir ki
seramiklerin ve diğer bağlayıcısız malzemelerin kullanılması sakıncalı olur. Zira seramiklerin
ve bağlayıcısız malzemelerin tokluk değerleri düşüktür.
Krater Direnci. Abrasif ve kimyasal aşınmanın ikinci bir sonucu da kesici ucun
yüzeyinde krater oluşumuna sebebiyet vermesidir. Bu durumda kesme işlemi esnasında oluşan
talaşlar kesici takımın yüzeyine sürtünür ve bazı yerlerde yüzeye yapışır. Talaşların yüzeyden
kopması sonucunda yüzeyde tabak şeklinde çukurcuklar oluşur. Bu oluşumun sonucu olarak
kesme kuvvetleri artar ve kesici ucun mukavemetinde azalma görülür. Böylece katastrofık hasar
mekanizmaları oluşarak kesici uç kırılır.
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Çatlaklar. Çatlak oluşumu, kesme işlemi esasında oluşan yüksek mekanik
yüklemelerden veya tekrarlanan sıcaklık değişimlerinden meydana gelir. Çatlaklar yüksek stres
birikimlerinin olduğu bölgelerde oluşarak kesme kenarına paralel veya dik doğrultuda
uzanırlar. Bu oluşum genellikle frezeleme işleminde görülür, buradaki çatlaklar katastrofık
hasar meydana getirir ki bunun sonucunda kesici ucun kırılması söz konusudur.
Çentikler. Çentik oluşumu, yüksek sıcaklık dayanımına sahip nikel esaslı süper alaşımlı
malzemelerde meydana gelir. Çentikler belirli bölgelerde yer alan kesiklerin derinliklerinde yer
alır. Çentiğin büyümesi çatlağın ilerlemesine ve buna müteakip kırılmaya neden olur.
Talaşlar. Kesici takım malzemesinin uyguladığı güç, iş parçasına çok küçük alanlardan
transfer edilirse, kesme işlemi esnasında kesici takım yüzeyinden küçük partiküller
uzaklaşır.Dolayısı ile kesici takımın ucundan partikül kopmasını minimum seviyeye indirmek
için kesici kenarın önemi büyük olur. Sonuç olarak amacımız kesici uçta meydana gelebilecek
kırılmaları engellemektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bir üretimde şekil değiştirme için
değildir?

etkenlerden

birisi

a) Kesici takım
b) İmalat yöntemi
c) Kullanılan malzeme
d) Ölçü aletleri
e) Takım tezgahı
2) Yüksek Hız Çeliği adı verilen takım malzemesinde aşağıdakilerden hangisi
bulunur?
a) Tungsten
b) Bakır
c) Altın
d) Molibden
e) Elmas
3) Aşağıdakilerden hangisi CNC tezgahlarda en yaygın kullanılan kesici takım
çeşididir?
a) Yüksek hız çeliği
b) Sinterlenmiş Karbür
c) Sermetler
d) Seramikler
e) Elmaslar
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4) Elmas uçlar aşağıdakilerin hangisinde kullanılmaz?
a) Alüminyum
b) Bakır
c) Tahta
d) Demir
e) Tunç
5) Aşağıdaki malzeme sınıfı renk eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
a) P serisi – Mavi
b) S Serisi – Turuncu
c) H serisi – Siyah
d) K serisi – Kırmızı
e) N serisi – Yeşil
6) Aşağıdakilerden hangisi takım şeçimine etki eden faktörlerden değildir?
a) Malzeme sertliği
b) İşlem tipi
c) Talaş miktarı
d) Sıcaklık
e) Kesici takımın üretim tarihi
7) Aşağıdakilerden hangisi bir kesici takımda aruz edilen özelliklerden değildir?
a) Tokluk
b) Plastik deformasyon direnci
c) Elastik deformasyon direnci
d) Termal deformasyon direnci
e) Aşınma direnci

164

Cevaplar
1) d
2) a
3) b
4) d
5) c
6) e
7) c
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10. TALAŞLI İMALAT

166

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. Talaş kaldırma yöntemleri nelerdir? Nasıl sınıflandırılır?

167

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Talaş kaldırma yöntemlerinin
kategorilerinin anlaşılması

169

Anahtar Kavramlar

170

Giriş
Talaşlı imalat adından anlaşılacağı gibi üretim esnasında malzeme üzerinden talaş
kaldırma ile yapılmaktadır. Bu bölümde talaş kaldırma esaslı üretim yöntemlerini
sınıflandırarak öğrenilmesine çalışacağız.
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10.1. Talaşlı İmalat Yöntemleri
10.2. Talaş Kaldırma Yöntemleri ve Makina Takımları
1. Tornalama ve ilgili işlemler
2. Delme ve ilgili işlemler
3. Frezeleme
4. Talaş kaldırma merkezleri ve Tornalama merkezleri
5. Diğer talaş kaldırma yöntemleri
6. Yüksek hızlı talaş kaldırma

10.2.1. Talaş Kaldırma
Talaş kaldırma yöntemleri, nihai parça geometrisini elde etmek için bir başlangıç
iş parçası üzerinden fazla malzemenin kaldırılması operasyonlarını içeren şekillendirme
grubudur.
Bu grubun en önemli dalı, istenen geometriyi elde etmek için malzemenin mekanik
olarak kesilmesinde kesici takımların kullanıldığı geleneksel talaşlı imalattır. Üç temel
geleneksel talaşlı imalat yöntemi vardır. Bunlar; tornalama, matkap ile delik delme ve
frezelemedir. Diğer talaşlı imalat operasyonları testere ile kesme, planyalama, broşlamadır.
Aşındırıcı yöntemlerde, sert ve aşındırıcı parçacıkların mekanik olarak iş parçasına etki
etmesiyle malzeme kaldırılır. Aşındırıcı talaş kaldırma yöntemleri; taşlama, honlama, lebleme
ve parlatma yöntemlerinden oluşur.
Geleneksel olmayan yöntemlerde ise malzeme kaldırmak için, kesici takım ve
aşındırıcı parçacıklar yerine enerjinin çeşitli formları kullanılır. Bu formlar; mekanik,
elektrokimyasal, termal ve kimyasal olabilir.

10.3. Talaş Kaldırma Yöntemlerinin Sınıflandırılması
10.3.1. Geleneksek Talaşlı İmalat
a) Tornalama ve ilişkili operasyonlar
b) Matkap ile delme ve ilişkili operasyonlar
c) Frezeleme
d) Diğer talaşlı imalat operasyonları
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10.3.2. Aşındırıcı Yöntemler
a) Taşlama Operasyonları
b) Diğer Aşındırıcı Operasyonlar

10.3.3. Geleneksel Olmayan Yöntemler
a) Mekanik Enerji Yöntemleri
b) Elektrokimyasal Yöntemler
c) Termal Enerji Yöntemleri
d) Kimyasal Yöntemler

Talaşlı imalat, istenilen parça şeklini elde etmek için iş parçası üzerinden kesici takım
vasıtasıyla istenilmeyen malzeme kısmının uzaklaştırıldığı bir imalat yöntemidir. Talaşlı
imalatta etkin olan kesme işlemi, talaş oluşturmak için iş parçasında kayma
deformasyonunu gerektirir. Böylece talaş kaldırılırken yeni yüzey ortaya çıkar. Talaşlı imalat
metal şekillendirmede sıklıkla kullanılır. Yöntem aşağıdaki şekilde tasvir edilmektedir.

Resim 39: a-) Talaş oluşumunun kesit görünüşü, pozitif talaş açılı kesici takım, b-) Negatif

talaş açılı kesici takım

Talaşlı imalatı önemli kılan birkaç neden aşağıdaki gibi sıralanabilir.
*İş parçası malzemesinin çeşitliliği. Talaşlı imalat yönteminde birçok farklı iş parçası
malzemesi kullanılabilir. Genel olarak tüm katı metaller işlenebilir. Bunun yanında plastikler
ve plastik esaslı kompozitler işlenebilir. Seramikler, yüksek sertliklerinden ve
gevrekliklerinden dolayı problem oluşturabilirler. Ancak aşındırıcı talaş kaldırma yöntemleri
ile başarılı bir şekilde işlenebilirler.
Parça şeklinin çeşitliliği. Talaşlı imalat ile düzlemler, dairesel delikler ve silindirik
kesitler gibi düzgün şekilli parçalar rahatlıkla elde edilebilir. Bunun yanında kesici takım
şeklindeki ve takım yolundaki çeşitliliklerle, vida dişi ve T-kanal gibi düzgün şekilli olmayan
*
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parça geometrileri oluşturulabilir. Ayrıca birden fazla işleme operasyonunun arda arda
uygulanmasıyla birçok çeşit ve zorluktaki şekiller elde edilebilir.
Boyutsal hassasiyet. Talaşlı imalat ile çok dar toleranslı ölçüler elde edilebilir. Bazı
talaşlı imalat yöntemleri ile, diğer imalat yöntemlerinden daha hassas olan ± 0,025
toleransındaki ölçüler elde edilebilir.
*

İyi yüzey kalitesi. Talaşlı imalat ile çok iyi yüzey kalitesi elde edilebilir. Talaşlı
imalat yöntemleri ile yüzey pürüzlülüğünü 0,4 mikronun altına indirmek mümkündür. Bazı
aşındırıcı talaş kaldırma yöntemleri ile daha iyi değerler elde etmek mümkündür.
*

vardır.

Diğer yandan, talaşlı imalatı ve diğer talaş kaldırma yöntemlerinin olumsuz yönleri de

İş parçası malzemesinin israf edilmesi. Talaşlı imalat ile doğal olarak iş parçası
malzemesi, oluşturulan talaşlar nedeniyle israf edilir. Bu talaşlar geri dönüştürülebilir
olmasına rağmen her bir operasyon için israfa neden olurlar.
*

İşleme süresi. Talaşlı imalat operasyonları genellikle verilen parça şekli için,
dövme ve döküm gibi alternatif yöntemlere göre daha fazla üretim süresi gerektirirler.
*
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel talaş kaldırma operasyonlarından birisi
değildir?
a) Tornalama
b) Frezeleme
c) Delme
d) Broşlama
e) Taşlama
2) Aşağıdakilerden hangisi talaş kaldırmada geleneksel olmayan yöntemlerden birisi
değildir?
a) Elektriksel yöntemler
b) Mekanik yöntemler
c) Elektrokimyasal yöntemler
d) Termal yöntemler
e) Kimyasal yöntemler
3) Aşağıdakilerden hangisi talaşlı imalatın olumsuz yönlerinden birisidir?
a) İyi yüzey kalitesi
b) Parça şekli çeşitliliği
c) Boyutsal hassasiyet
d) İşlem süresi
e) İş parçası malzeme çeşitliliği
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4) Nihai parça geometrisini elde etmek için bir başlangıç iş parçası üzerinden
fazla malzemenin kaldırılması operasyonlarını içeren şekillendirme aşağıdakilerden hangisidir.
a) Döküm
b) Kaynak
c) Yapıştırma
d) Talaşlı imalat
e) Ekstrüzyon
5) Aşağıdakilerden hangisi,
dezavantajlarından birisidir?

döküm

ile

karşılaştırıldığında,

talaşlı

imalatın

a) Parça çeşitliliği
b) Süre
c) Yüzey kalitesi
d) Boyutsal hassasiyet
e) Malzeme çeşitliliği

Cevaplar
1) e
2) a
3) d
4) d
5) b
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11. TORNALAMA-I

180

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Tornalama yöntemi
11.2. Torna tezgahi çeşitleri nelerdir? Hangi işte hangi tip torna tezgahları kullanılır

181

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Tornalama yönteminin
anlaşılması

Torna tezgahı çeşitlerinin ve
kullanım yerlerinin kavranması

183

Anahtar Kavramlar

184

Giriş
İmalatta eksenel simetriye sahip parçalar çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu bölümde
vidalar, miller ve daha birçok silindirik yapılı ürünün üretiminde kullanılan torna tezgâhları,
çeşitleri hakkında bilgi edineceğiz.
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11.1. Torna Tezgâhları
11.1.1. Torna Tezgâhı Tanımı
Sıkı ve emniyetli bağlanmış kendi ekseni etrafında dönen iş parçası üzerinden, sıkı ve
emniyetli bağlanmış ve doğrusal hareket yapan kesiciler yardımıyla talaş kaldırma işlemine
tornalama, bu işi yapan tezgâhlara torna tezgâhı, bu işi yapan kişiye de tornacı denir. Kesici
kalemin talaş kaldırma işlemi, tezgâh üzerinde elle veya otomatik olarak verilir.

11.1.2. Torna Tezgâhı Çeşitleri
a) Üniversal torna tezgâhları
b) Özel işlem torna tezgâhları
c) Düşey torna tezgâhı
d) Otomat torna tezgâhı
e) Masa tipi (saatçi) torna tezgâhı
f) Revolver torna tezgâhı
g) Ağır iş torna tezgâhları
h) Kopya torna tezgâhı
ı) Çok amaçlı torna tezgâhları
i) Bilgisayarlı nümerik kontrollü (CNC) torna tezgâhı

11.1.2.1. Üniversal Torna Tezgâhları
Diğer torna tezgâhlarının yaptıkları işleri tek başına yapabilen torna tezgâhlarıdır.
Atölyelerde en fazla kullanılan tezgâh türüdür. Genel amaçlı tornalamalar için kullanılır.
Üzerine aparatlar takılarak taşlama, kopyalama gibi özel amaçlar için de kullanılabilir.

Resim 40: Üniversal torna tezgahı
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11.1.2.2. Düşey Torna Tezgâhı
Çapları büyük kalınlıkları küçük parçaların işlenmesinde kullanılır. Diğer torna
tezgâhlarından olduğu gibi parça, yatay değil dikey konumda bağlanır. Kesici, aşağı yukarı
hareket ederek talaş kaldırır.

Resim 41: Düşey torna tezgahı

11.1.2.3. Otomat Torna Tezgâhları
Çok sayıda küçük parçaların imalatında kullanılır. Mekanik olarak ayarlanan tezgâh,
tam otomatik tornalama yapabilir. Tezgâh ayarı, üzerinde bulunan kamların yer ve konum
değiştirmesiyle yapılır. Tornalanacak silindirik çubuklar otomatik olarak tezgâha sürülür.
Günümüz CNC torna tezgâhlarının kam versiyonları da denilebilir. Bu tezgâhlarda her türlü
hareket (iş parçası sürme, iş parçasının çözülmesi/bağlanması, kesici takımların değiştirilmesi
ve talaş kaldırma işlemleri) özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş olan kamlar yardımıyla
yapılır. Tezgâhta kullanılacak kamlar, ilgili operasyona göre kam tasarımcıları tarafında çizilir
ve çizilen bu şekle göre kamlar imal edilir. İmal edilen bu kamlar tezgâhın ana mili üzerindeki
yerlerine takılır.

11.1.2.4. Masa Tipi (Saatçi) Torna Tezgâhı
Boyutları küçüktür ve küçük boyutlu parçaların üretiminde kullanılır. Bu tezgâhlarda
vida çekme ve otomatik ilerleme tertibatı olmaz.

187

Resim 42: Masa tipi torna tezgahı

11.1.2.5. Revolver Torna Tezgâhı
Çok sayıda küçük parçaların imalatında kullanılır. Yarı otomatik olarak çalışır. Taret
adı verilen başlığa, çok sayıda kesici, işlem sırasına göre bağlanır. Sırası gelen kesici, otomatik
olarak öne gelir.

11.1.2.6. Ağır İş Torna Tezgâhı
Özellikle büyük çaplı parçaların işlemesinde kullanılan torna tezgâhlarıdır. Büyük çap
ve boydaki iş parçalarının işlenmesinde kullanılır.

Resim 43:Ağır iş torna tezgahı. (http://www.aranmakina.net/)

188

11.1.2.7. Kopya Torna Tezgâhı
Kopya tornalama işlemi sadece kopya torna tezgâhlarında ya da üniversal torna
tezgâhına kopyalama aparatının bağlanmasıyla yapılır. Bu torna tezgâhlarında kopyalama
işlemi için örnek iş parçası veya şablon kullanılır. Gezici uç şablon üzerinde gezdirilirken
kesicide aynı ya da farklı ölçeklerde hareket ettirilerek parçanın kopyasını üretilir.

11.1.2.8. Çok Amaçlı Torna Tezgâhları
Birden fazla tornalama işlemini aynı anda yapabilen torna tezgâhlarıdır. Torna tezgâhı
üzerine delme, taşlama gibi vb başlıklar yerleştirilmiştir. Başlıklar sayesinde frezeleme, delme
ve taşlama işlemleri yapılabilir.

11.1.2.9. Bilgisayar Kontrollü (CNC) Torna Tezgâhları
Üniversal torna tezgâhlarında üretilemeyen ya da üretilmesi mümkün olmayan
parçaların çok sayıda üretiminde tercih edilir. İşlem süresi kısa ve parçalar özdeştir. Seri
üretime uygundur. Tezgâh üzerine yerleştirilmiş bir bilgisayar yardımıyla kontrol edilir. Devir
sayısı, ilerleme, kullanılacak kesiciler, işlem sırası vb. bilgiler yapılan programda belirtilir ve
buna göre bilgisayar tezgâha kumanda ederek kısa sürede işlenmesini sağlar.

Resim 44:CNC torna tezgahı. (http://www.perpamakina.com/)
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Bölüm Soruları
1) Atölyelerde en çok kullanılan torna tezgahı türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ağır iş torna tezgahı
b) Üniversal torna tezgahı
c) Kopya torna tezgahı
d) CNC torna tezgahı
e) Otomat torna tezgahı
2) Büyük çaplı malzemelerin imalatında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Otomat torna tezgahı
b) Üniversal torna tezgahı
c) Kopya torna tezgahı
d) CNC torna tezgahı
e) Düşey torna tezgahı
3) Sıkı ve emniyetli bağlanmış kendi ekseni etrafında dönen iş parçası üzerinden, sıkı
ve emniyetli bağlanmış ve doğrusal hareket yapan kesiciler yardımıyla talaş kaldırma işlemine
ne ad verilir?
a) Derin çekme
b) Frezeleme
c) Bükme
d) Tornalama
e) Döküm
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4) Bilgisayar yardımı ile kontrol edilen ve seri üretime uygun olan torna tezgahı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Otomat torna tezgahı
b) Üniversal torna tezgahı
c) Kopya torna tezgahı
d) CNC torna tezgahı
e) Düşey torna tezgahı

Cevaplar
1) b
2) e
3) d
4) d
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12. TORNALAMA-II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Torna tezgahının kısımları.
12.2. Torna işlemlerinde kalem seçimi.
12.3. Torlama tezgahında güvenli çalışma için nelere dikkat etmeliyiz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Torna tezgahlarının
kısımlarının öğrenilmesi
Tornalarda kalem seçimi
kriterlerlerinin kavranması
Torna tezgahında güvenli
çalışmanın öneminin ve
alınacak tedbirlerin
anlaşılması
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
İmalatta eksenel simetriye sahip parçalar çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu bölümde
vidalar, miller ve daha birçok silindirik yapılı ürünün üretiminde kullanılan torna tezgâhlarının
kısımları, kullanılan kalemler ve seçim kriterleri hakkında bilgi edinecek ve torna tezgâhları ile
çalışırken uyulması gereken güvenlik tedbirlerine değineceğiz.
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12.1. Üniversal Torna Tezgâhı ve Kısımları

Resim 45:Üniversal torna tezgahının kısımları. (http://www.hamitarslan.com/)

12.1.1. Torna Kayıtları
Araba, gezer punta, yataklar, vb. üzerinde taşıyan kısımdır. Tezgâha özeldir.

12.1.2. İlerleme Hız Kutusu
Dişli sisteminin bulunduğu kısımdır.

Resim 46: İlerleme hız kutusu
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12.1.3. Araba
Siper, sport ve kalemliği üzerinde taşıyan kısımdır.

12.1.4. Kalemlik
Kesicinin bağlandığı kısımdır. Tezgâha göre çeşitlilik gösterir.

12.1.5. Gezer Punta
Gezer puntanın görevleri:


Matkap bağlanarak delik delme işleminin yapılmasını sağlar,



Kılavuz, pafta ve rayba çekme işlemlerinin yapılmasını sağlar,



İki punta arası tornalamayı sağlar,



Puntanın kaydırılarak konik tornalamanın yapılmasını sağlar,



Uzun boylu parçaları tornalarken desteklik yapar.

12.1.6. Torna Aynaları
Silindirik parçaların (çapları 200-300 mm’ye kadar) merkezî olarak bağlanmasına yarar.
Üçgen ve altıgen parçalar da bu aynaya bağlanır. Ayna anahtarı döndürüldüğünde ayaklar aynı
anda hareket eder.

12.2. İş Parçalarını Bağlama
Bağlama Araçları Torna tezgâhında iş parçalarının işlenebilmesi için en çok kullanılan
yöntemlerden biri aynalar yardımıyla bağlamaktır.

Resim 47:Üniversal aynalar. (http://r.e-sirket.com/)
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Üç ve Dört Ayaklı Üniversal Ayna Üç ayaklı üniversal aynalar, silindirik üçgen,
altıgen ve benzeri parçaların üç noktadan bağlanması için kullanılır.
Dört ayaklı üniversal aynalar, dört noktadan merkezlenmesi ve üç ayaklı aynalara
bağlanan parçalara ek olarak kare kesitli iş parçalarının bağlanmasında kullanılır. Üniversal
aynalarda bütün ayaklar aynı anda hareket eder.
Mengeneli ( Kepenkli ) Ayna Yuvarlak kare ve düzgün olmayan dökülmüş ya da
dövülmüş parçaları bağlamaya yarar. Her bir ayak birbirinden bağımsız olarak hareket eder. Bu
bağlama işlemi istenilen hassasiyette yapılabilir.
Delikli Düz Ayna Biçimleri bakımından ayaklı aynalara bağlanamayan iş parçaları
delikli düz aynalara çeşitli pabuçlar ve cıvatalar ile gövdeye bağlanır.
Fırdöndü Aynası İki punta arasında tornalama yapabilmek için iş parçası üzerine
takılan fırdöndüden dolayı bu isim verilmiştir. Aynanın üzerine fırdöndü kuyruğunun
takılmasıyla iş parçası işlenir. Fırdöndü aynaya pim ile sabitlenir.
Kombine Ayna Bu aynalar üniversal ve mengeneli aynaların mekanik özelliklerini
taşır. İki aynada da bağlayabildiğimiz parçalar bu aynaya bağlanabilir. Bu işlem için ayakların
beraber hareket etmesini alın vidası, tek tek hareket etmesini ayak hareket vidaları sağlar.
Mıknatıslı Ayna Bu aynalar mıknatıslanma özelliği ile alın yüzeyine iş parçalarının
bağlanmasında kullanılır. Özelliği, diğer aynalara bağlanamayacak küçük veya ince parçaların
bağlanmasını sağlamasıdır (segman ve bileziklerin bağlanması gibi).

Resim 48: Pensler (http://www.hamitarslan.com/)
Pensler: Tam yuvarlak ve düzgün işlenmiş küçük iş parçalarını tornaya bağlamaya
yarayan esneyebilen kovanlara pens denir. Çubuk şeklindeki silindirik, kare ya da altıgen kesitli
iş parçalarının bağlanmasında kullanılırlar. Genellikle revolver ve index (otomat) torna
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tezgâhlarında yaygın olarak kullanılırlar. Ayrıca CNC işleme merkezlerinde de silindirik saplı
kesiciler bağlanmasında da pensler kullanılır. Özel pens başlığı ile kullanılır.
İş Kalıpları: Seri üretimde işin özelliğine göre oluşturulan aparatlara ve bağlama
düzeneklerine iş kalıpları denir. Özdeş parçaların ayrı ayrı bağlanması ve işlenmesi zaman
alacağı gibi ekonomik de olmaz, bu sebeple iş bağlama kalıpları; özellikle seri üretimde zaman
kazandırarak maliyeti düşürmek yönünden önem taşır.
Kesme Sıvısı: Torna tezgâhlarında kesme işlemi gerçekleşirken kalem ile iş parçası
arasında sürtünmeden dolayı meydana gelen ısıyı azaltmak, iş parçasının yüzey kalitesini
artırmak, kaliteli ve rahat kesme sağlamak amacıyla kesme sıvıları kullanılır. Kesme sıvısı
seçiminde kesicinin cinsi ve işlem türü dikkate alınmalı, uygun kesme sıvısı kataloglardan
seçilmelidir.

Resim 49: Kesme Sıvısı kullanılan bir işlem. (http://hattek.com/)
Kesmedeki Etkisi: Kesiciler talaş kaldırma esnasında sürtünmeden dolayı çabuk
ısınırlar. Bu ısınmanın artması kesicinin bozulmasına sebep olabilir. Bozuk kalem ile yapılan
talaş kaldırmada, kesme işleminin zorlaşmasından dolayı kesici çabuk aşınır, takımın ömrü
azalır. Bu da maliyeti artırır. Talaş kaldırırken sürtünmeden dolayı ısı artacaktır. Isının artması
iş parçası üzerinde ısıl genleşmeler meydana getirecektir. Isıl genleşmeyle iş parçasında ölçü
farklılıkları oluşacak ve yüzey kalitesi bozulacaktır. İstenmeyen bu durumları en aza indirmek
için kesme sıvıları kullanılır.

12.3. Torna Kalemleri Gereçlerini Tanıma ve İşe Göre Kalem Gerecini
Seçme
Tornada yapılacak işe göre her yönüyle uygun bir kalem seçimi, tornalama işleminin
kusursuz yapılabilmesi bakımından çok önemlidir. Bir işin yapımı için uygun olmayan bir
kalemle işe başlama hem işin doğru işlenmesini engeller hem de işin yapım süresini uzatır ve
işleme maliyetini arttırır. Bu yüzden bir işe uygun kalem seçerken:
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 Kalem seçiminde kesme hızı, ilerleme, devir sayısına göre uygun kalem seçimi
yapılmalıdır.
 Kalemin işlenecek malzemenin cinsine uygun seçilmesi gerekir. Örneğin Ç1070
gibi yüksek karbonlu bir malzeme yüksek kaliteli seri çelik kalemle (HSS) düşük devirde
işlenebilir. Bu işlem fazla miktarda yapılması söz konusu ise bu kalemle yapılması uzun
zaman alabilir. Çok parça işlenecekse kalem aşınma süresi kısalır, maliyet artar.
 Bunun yerine sert metal uçlu kelemle daha yüksek devirde daha kısa zamanda
işlenebilir.
 İşlenmesi zor, sertliği yüksek olan malzemeler uygun uç seçilerek sert maden
uçlarla daha yüksek kesme hızlarında işlenebilir.

Resim 50: İşleme göre kalem tipleri (http://www.hamitarslan.com/)

12.4. Torna Tezgâhlarında Emniyetli Çalışma Kuralları


Çalışma ortamına uygun iş önlüğü giyiniz. (dar olmayan ve kolları lastikli).



Tezgâhta elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.



Tezgâhın bilmediğiniz yerlerini kurcalamayınız.



Tezgâhı iyice tanıyınız ve öğreniniz.

 Tezgâh çalışırken yanından ayrılmayınız ve başkaları ile tezgâh başında
şakalaşmayınız.


Tezgâhta çalışırken aydınlatmanın yeterli ve düşük voltajlı olmasına dikkat ediniz.



Ayna anahtarını kesinlikle ayna üzerinde unutmayınız.
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 Uzun malzemeleri işlerken, tezgâh dışına çıkan yerlerine uyarı işaretleri koyunuz
ve dikkat ediniz.
 Talaş kaldırma esnasında çıkan talaşlardan korunmak için tezgâh koruyucu kapağı
kullanınız.


Çıkan talaşları elinizle almayınız. Talaş alma kancası kullanınız.



Tezgâh çalışırken eğe yapacaksanız, dikkatli bir şekilde eğeyi tutunuz.



Tezgâhı durdurmadan kesinlikle ölçme yapmayınız.



Ayna durmadan iş parçasına, dönen aksama dokunmayınız
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Uygulamalar

207

Uygulama Soruları

208

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

209

Bölüm Soruları
1) Dişli sisteminin bulunduğu torna bölümü neresidir?
a) Torna kayıtları
b) Araba
c) Kalemlik
d) Ayna
e) İlerleme kutusu
2) Çok ince dairesel parçaların işlenmesinde hangi torna aynası tercih edilir?
a) 3 ayaklı torna aynası
b) 4 ayaklı torna aynası
c) Mıknatıslı torna aynası
d) Delikli düz ayna
e) Fırdöndü aynası
3) Aşağıdakilerden hangisi gezer puntanın gövlerinden değildir?
a) Matkap bağlanarak delik delinmesine yardımcı olur.
b) Kalemliği üzerinde taşır.
c) İki punta arasında işleme yapmayı sağlar.
d) Uzun boylu parçalarda destek olur.
e) Kılavuz çekmede kullanılır.
4) Kesme sıvısının kesmedeki etkisini anlatınız.
5) İş kalıplarının nedir?,
6) Mengeneli ayna nerede kullanılır?
7) Torna Tezgahında çalışırken nasıl giyinilmedir?
8) Torna aynası döner haldeyken neler yapılmaz?
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Cevaplar
1) e
2) c
3) b
4) Kesiciler talaş kaldırma esnasında sürtünmeden dolayı çabuk ısınırlar. Bu
ısınmanın artması kesicinin bozulmasına sebep olabilir. Bozuk kalem ile yapılan talaş
kaldırmada, kesme işleminin zorlaşmasından dolayı kesici çabuk aşınır, takımın ömrü azalır.
Bu da maliyeti artırır. Talaş kaldırırken sürtünmeden dolayı ısı artacaktır. Isının artması iş
parçası üzerinde ısıl genleşmeler meydana getirecektir. Isıl genleşmeyle iş parçasında ölçü
farklılıkları oluşacak ve yüzey kalitesi bozulacaktır. İstenmeyen bu durumları en aza indirmek
için kesme sıvıları kullanılır.
5) Seri üretimde işin özelliğine göre oluşturulan aparatlara ve bağlama düzeneklerine
iş kalıpları denir
6) Yuvarlak kare ve düzgün olmayan dökülmüş ya da dövülmüş parçaları bağlamada
kullanılır.
7) Dar olmayan ve kolları lastikli iş önlüğü giyilmelidir.

8) Ölçü alınmaz, dönen aksama dokunulmaz.
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13. FREZELEME-I

212

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Frezeleme yöntemi.
11.2. Biçimlerine göre freze çakıları nelerdir? Nerelerde kullanılır?

213

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

214

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Frezeleme yönteminin ve
kullanım yerlerinin
öğrenilmesi

Freze tezgahlarında
kullanılan kesici takımların
ve kullanım yerlerinin
kavranması

215

Anahtar Kavramlar

216

Giriş
Kitabımızın bu bölümünde talaşlı imalat yöntemlerinden en önemlisi denilebilecek olan
frezeleme yöntemi üzerinde duracağız. Frezeleme yöntemi hakkında bilgi verdikten sonra
frezeleme işlerinde kullanılan kesici takımların çeşitleri hakkında bilgi edineceğiz.
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13.1. Freze Tezgahları
Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak
adlandırılırken, freze çakısının bağlandığı takım tezgâhlarına da freze tezgahı denir.
Üzerine takılan freze çakıları veya özel frezelerle talaş kaldırma işlemine frezecilik
denir.

13.1.1. Freze Çakılarını Biçimlerine Göre Tanıtılması ve Kullanıldığı
Yerler
Kendi ekseni etrafında dönen ve genellikle çok dişli ağızlarıyla talaş kaldırma işlemi
yapan kesiciye freze çakısı adı verilir.

13.1.1.1. Silindirik Frezeler
Adından da anlaşıldığı gibi silindir biçimli olarak yapılırlar. Dişler çevre dış yüzeyi
üzerinde olup düz ve helis kanallar şeklindedir. Helis kanallı frezeler birkaç diş birden kesme
yaptığı için düz kanallı freze çakılarına göre daha rahat ve sessiz keserler. Bir freze çakısının
ucundan bakıldığı zaman eğer diş kanalı saat akrebi yönünde bükülerek uzaklaşıyorsa, buna
SAĞ HELİS, eğer ters yöne doğru ise buna da SOL HELİS denir. Makine parçalarının
yüzeylerinin frezelenmesinde kullanılır.

Resim 51: Silindirik freze çakısı
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13.1.1.2. Kanal Frezeleri
Bu tür freze çakılarının silindirik freze çakılarından farkı sadece dar olmalarıdır. Bu
çakıların bazılarının çevre yüzleri, bazılarının hem çevre hem de alın yüzleri keser. İsminden
de anlaşıldığı gibi kanal açmak veya mevcut kanalları genişletmek için kullanılır.

Resim 52: Kanal freze çakısı

13.1.1.3. Alın Frezeleri
Hem çevre hem de alın yüzeyinde kesici dişleri vardır. Alın frezeleri ile düzlem yüzeyler
ve kanallar açılabilir. Ayrıca aynı anda birbirine dik iki yüzeyi işlemek mümkündür.
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Resim 53: Alın freze çakısı. (http://img.directindustry.com/)

13.1.1.4. Açı Frezeleri
Uçları açılı olarak sivriltilmiş freze çakılarıdır. Genellikle 30 o, 45 o, 60 o, 75 o, 90 o vb.
açılarda bulunur. Tek tarafı açılı veya çift tarafı açılı olarak da bulunur. Büyük çaplı olanlar
ortadan delikli, küçük çaplı olanları ise saplı olarak imal edilir. Kırlangıçkuyruğu ve benzeri
profiller bu açı freze çakıları ile açılır.

Resim 54: Açılı freze çakısı . (http://dewitt-tool.com/)
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13.1.1.5. Parmak Frezeler
Hem çevrelerinde, hem de alın yüzeylerinde iki veya daha fazla kesici ağızları vardır
Silindirik veya konik saplı olarak imal edilir. İnce ve küçük parçaların kenarlarını dik işlemek,
kama kanalları açmak gibi işlemlerde kullanılır.

Resim 55: Parmak freze çakıları

13.1.1.6. “T” Frezeler
“T” freze çakıları bir disk ve diske bağlı sap kısmından oluşur. Diskin çevresinde kesici
dişler bulunur. Silindirik veya konik saplı olarak imal edilir. Düz ve helis kanallı olarak yapılır.
“T” kanalları, kama kanalları gibi kanallar açmak için kullanılır. “T” freze çakısını kullanmadan
önce “T” kanal için parmak freze veya kanal freze çakısı ile düz ön kanalın açılması gerekir.

Resim 56: “T” Kanal freze çakıları.
221

13.1.1.7. Modül Frezeler
Standart dişli çark profillerini açmak için kullanılır. Bu freze çakıları diş büyüklüklerine
göre normlaştırılır. Her seride 8 veya 16 freze çakısı bulunur. Modül freze çakısı 1 den 8 veya
16 ya kadar numaralandırılmış olup her numaranın hangi sayılardaki dişli çarkları açacağı
üzerinde yazılmıştır.

13.1.1.8. Biçim (Profil) Frezeler
Çeşitli profillerin işlenmesi için kullanılan freze çakılarıdır. En çok kullanılanları iç ve
dış bükey olanlarıdır. İhtiyaca göre özel olarak değişik profillerde imal edilir.

Resim 57: Profil freze çakıları

13.1.2. Freze Çakılarının Dişlerinin Yapılışına Göre Tanıtılması
13.1.2.1. Takma Uçlu Freze Çakıları
Takım çeliği veya dökme çelikten yapılmış bir gövde üzerine sert maden uçların
takılmasıyla meydana gelir. Kırılan veya bozulan uçların yenileriyle değiştirilmesi kolaydır.
Büyük çaplı frezelerde gövde maliyetini ekonomik oluşunu sağlamaktadır.

13.1.2.2. Eksantrik Torna Edilmiş (Sabit Kesitli) Freze Çakıları
Freze çakılarının dişleri arkaya doğru eksantriktir. Modül ve profil freze çakıları bu
türdendir.

13.1.2.3. Normal Biçimde (Sivri Diş) Freze Çakıları
Bu tip freze çakılarının dişlerinin kolay biçimlendirilebilmesi sebebiyle genellikle sivri
dişli olarak yapılırlar. Parmak, kanal, silindirik, testere, alın, , “T”, açı frezeler birer sivri dişli
freze çakılarıdır.
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Uygulamalar

223

Uygulama Soruları

224

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

225

Bölüm Soruları
1) Yanal frezeleme işlerinde aşağıdaki freze çakılarından hangisi kullanılır?
a) Alın freze çakısı
b) Silindirik freze çakısı
c) Kanal freze çakısı
d) Açı freze çakısı
e) Parmak freze çakısı
2) Aşağıdakilerden hangisi dişli çark yapımında kullanılan freze çakısı çeşididir?
a) Modül freze çakısı
b) Açı freze çakısı
c) Alın freze çakısı
d) Silindirik freze çakısı
e) T kanal freze çakısı
3) Aşağıdakilerden hangisi normal biçimli freze çakılarından değildir?
a) Parmak freze çakısı
b) Kanal freze çakısı
c) Silindirik freze çakısı
d) Modül freze çakısı
e) Açı freze çakısı
4) Takma uçlu freze çakısı kullanmanın avantajları nelerdir?
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Cevaplar
1) b
2) a
3) d
4) Aşınan ya da kırılan parçanın değiştirilmesi kolaydır. Ayrıca gövde maliyetini
düşürdüğü için ekonomik yönü de vardır.
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14. FREZELEME-II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Freze tezgahlarının kısımları nelerdir? Görevleri nedir?
14.2. Freze tezgahı çeşitleri nelerdir? Nerelerde kullanılır?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Freze tezgahının kısımlarının
ve görevlerinin anlaşılması

Freze tezgahlarının çeşitleri ve
kullanım alanlarının
öğrenilmesi

231

Anahtar Kavramlar

232

Giriş
Kitabımızın son bölümünde talaşlı imalat yöntemlerinden en önemlisi denilebilecek
olan frezeleme yöntemi üzerinde durmaya devam edeceğiz. Freze tezgâhlarının kısımlarını ve
en yaygın kullanılan freze tezgâhı çeşitleri hakkında bilgi edineceğiz.
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14.1. Freze Tezgâhının Kısımları
14.1.1. Gövde
Tezgâhın en büyük kısmıdır. Diğer ana kısımları taşır ve onlara yataklık eder. Gövde
titreşim emici özelliği olan dökme demirden yapılır. Gövdenin iç kısmına, hareket motoru,
hareket iletim elemanları, hız kutusu ve çeşitli yardımcı parçalar yerleştirilmiştir.

14.1.2. Taban
Tezgâhın zemine bağlandığı ve gövdeyi taşıyan kısımdır. Tezgâh, taban üzerindeki
deliklerden cıvatalar ile zemine bağlanır . Tabanın iç kısmı genel olarak boş imal edilir. İçinin
boş olması dayanıklılığı artırdığı gibi soğutma sıvısı için de depo görevi yapar.

14.1.3. Başlık
Gövdenin üst kısmında bulunan önemli bir parçadır. Öyle ki freze tezgâhları genellikle
başlıklarına göre adlandırılır. Başlığın üç temel görevi vardır. Bunlar:
•

Başlığa bağlanan freze çakısını yataklamak

•

Hız kutusundan gelen dönme hareketini çakıya iletmek

•

Çakıyı istenilen eksende açısal olarak döndürmek

Freze tezgâhında dört çeşit başlık kullanılır. Bunlar:
•

Yatay başlık

•

Dikey başlık

•

Üniversal başlık

•

Eksantrik başlık

14.1.4. Tabla
Sahip olduğu T kanallar vasıtası ile iş parçalarının üzerine çeşitli yöntemlerle bağlandığı
kısımdır. Tabla, üzerine bağlanan iş parçalarını dönmekte olan freze çakısı altında, sağa ve sola
hareket ettirir.

14.1.5. Araba
Tablayı üzerinde taşır. Konsol ile tablanın bağlantısını sağlar. Araba, tabla ve iş
parçasını öne ve arkaya doğru hareket ettirir
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14.1.6. Konsol
Tezgâh gövdesine kayıt ve kızaklar ile yataklanmış olan konsol, araba ve tablayı
üzerinde taşır. Konsol aynı zamanda araba ve tabla ile birlikte iş parçasını aşağı ve yukarı
hareket ettirmeye yarar).
Not: Tabla, araba ve konsol üstlerinde bulunan mikrometrik bilezikler (tambur) yardımı
ile iş parçalarını istenilen yönde hassas olarak ilerletebilir. İlerletme işlemi el ile veya otomatik
olarak yapılabilir.

14.1.7. Yardımcı Aygıtlar
–

Döner tabla

Sonsuz vida ve çark sistemi ile 360° döndürülebilen döner tablalar, tezgâhın en önemli
kısımlarından biridir. Büyük yapılı döner tablaların, hız kutusundan aldığı hareketi otomatik
olarak döndürme imkânı vardır. Üzerine iş parçasının bağlanabilmesi için tablada olduğu gibi
T kanalları vardır. Döner tabla ile işlerin döndürülerek açılması ya da açılı işlemler yapmak için
elverişlidir.
–

Malafalar ve yatakları

Malafalar, üzerine freze çakılarının bağlandığı millerdir. İşin tabladaki konumuna göre
çakının nereye bağlanacağını tespit için kısa boyda ve çok sayıda içi boş silindirik parçalardan
ibaret olan bileziklerle tespit edilir. Bu bilezikler standart yapılmışlardır. Yan yana takılarak
freze çakısı aralarına kamalanır. Malafa yatakları, freze tezgâhı üzerinde iki adet bulunur ve
tezgâhın sarsıntısız, düzenli çalışmasını temin eder.
–

Divizör

İş parçasının çevresine eşit bölüntülü kanallar veya yüzeyler işlemek için hem tespite
hem de döndürmeye yarayan aygıttır. Bunun bir bölme başlığı ve karşılık puntası vardır. İş
parçası iki punta arasına bağlanır ve işlem yapılır. Bu aygıt bir mil veya cıvatanın ucuna kare
veya altıgen baş işlemek, rayba veya kılavuz olukları açmak, ayrıca her çeşit dişli çarkların
dişlerini açmak için kullanılır

14.2. Freze Tezgâhı Çeşitleri
Seri imalatta, küçük sanayi iş kollarında ve okullarımızda kullanılan öğretime uygun
freze tezgâhlarını birbirinden ayırmak zorunludur. Bu tezgâhlarda, endüstri ihtiyacına uygun
imalat işlerinden, küçük atölyelerdeki her türlü işleri yapmak mümkündür. Freze tezgâhları
kullanım amaçlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:


Konsollu freze tezgâhları
o Yatay freze tezgâhları

235

o Düşey freze tezgâhları
o Üniversal freze tezgâhları


İmalat freze tezgâhları
o Tek sütunlu freze tezgâhları
o Çift sütunlu freze tezgâhları
o Kopya freze tezgâhları
o Yatay delik freze tezgâhları [Bohrwerk]



Diş açma freze tezgâhları
o Azdırma dişli tezgâhları
o Vargelleme usulüyle dişli çark açma tezgâhları
o Kramayer biçimli bıçakla diş açma tezgâhları



“NC” Nümerik kontrollü freze tezgâhları (Numerically Control )



“CNC” freze tezgâhları (ComputerNumerically Control)



Özel freze tezgâhları

14.2.1. Konsollu Freze Tezgâhları
Bu tezgâhlarda yapılan işlerin kapasitesi sınırlı olmakla beraber, endüstrideki seri imalat
işlerinde kullanılır. Tezgâhı kullanabilmek demek, hatasız iş yapabilmek tezgâh hakkında bilgi
sahibi olmak demektir. Dolayısıyla tüm bilgilerin alınması, günümüz endüstrisindeki
tezgâhların karmaşık yapılarının öğrenilmesi bu tür konsollu freze tezgâhlarında yapılır.
Konsollu freze tezgâhları üçe ayrılır:

14.2.1.1. Yatay Freze Tezgâhları
Ayrı ayrı işlenen parçaların yapımında olduğu kadar, seri imalat için de uygundur .
Freze çakısının (kesicinin) bağlandığı tezgâh mili ekseni tezgâh tablasına paraleldir. Tabla el
ile veya otomatik, yavaş ve hızlı olarak boyuna ve enine ilerleme yaptırılır. Büyük tip freze
tezgâhlarında tablanın bu hareketleri ayrı bir elektrik motorundan yararlanılarak yapılır.
Tablanın konsol üzerinde hareket ettiği eksenler sabit olup herhangi bir açıya ayarlanamaz.
Örneğin, vida eğim ve helis açılarına ayarlanamaz. Tezgâh ana motorunun hareketi hız kutusu
aracılığıyla freze malafasına iletilir. Malafa mili istenilen devir sayılarında döndürülerek
kullanılır.
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Resim 58: Yatay freze tezgahı. (http://www.summitmt.com/)

14.2.1.2. Düşey Freze Tezgâhları
Bu tezgâhlarda frezelerin bağlandığı mil ekseni tezgâh tablasına dik konumdadır. Freze
çakısının dönme ekseni dik durumda olmak üzere parçalar işlenebildiği gibi başlık istenilen
açıya döndürülerek de işlemek mümkündür. Bu tezgâhların tablası sabit eksen doğrultusunda
olup sağa ve sola döndürülerek açı verilmesi mümkün değildir. Tablanın ilerlemesi ise el ile
veya otomatik olarak boyuna ve enine hareket etmesi ile sağlanır. Ana motorun hareketi ve hız
kutusu aracılığı ile istenilen devir sayıları elde edilir.
Konsol kısımları tamamen yatay freze tezgâhınınkinin aynısıdır. Ancak düşey freze
tezgâhlarında daha çok alın frezeleri ile yapılacak frezeleme işlemleri için gerekli yardımcı
araçlarla donatılmıştır.
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Resim 59: Düşey freze tezgahı

14.2.1.3. Üniversal Freze Tezgâhları
Üniversal kelimesi çok yönlü, çok amaçlı anlamını taşımaktadır. Üniversal freze
tezgâhları adında anlaşılacağı gibi çok fazla amaca hizmet eden tezgâhlardır. Freze
tezgâhlarından daha çok faydalanabilmek, çok çeşitli işlemlerde kullanabilmek amacıyla yatay
ve düşey freze tezgâhlarının birleştirilmiş şeklidir. Dolayısıyla daha kullanışlı tezgâhlar
meydana getirilmiştir. Tezgâh tablasını freze miline göre 45°ye kadar sağa ve sola döndürmek
mümkündür. Dolayısıyla çeşitli helis kamaları istenilen yönde el ile veya otomatik ilerleme
yardımı ile işlemek, tezgâhın en önemli özelliklerindendir. Ayrıca divizör, punta, dik ve
üniversal başlıklar, vargel başlığı gibi yardımcı parçaları ile tezgâh donatıldığında bütün
düzlem yüzeyler, çeşitli kanallar, delikler ve delik içindeki işlem gerektiren kısımlar, eğik
yüzeylerle, yatay ve düşey frezenin işlemlerinin tamamını veya bir kısmını frezelemek
mümkündür.
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Resim 60: Üniversal freze tezgahı (http://www.ntwj.com/)

14.2.2. İmalat Freze Tezgâhları
Endüstrinin makine, otomotiv ve uçak parçalarının seri üretimi amacı ile kullanılan
freze tezgâhlarıdır. Bu tezgâhlarda kalite, zaman ve parça sayısı düşünülerek imalatın seri
olarak yapılması bakımından bir ve birden fazla freze çakıları ile çalışılır. Kesiciler yatay,
düşey veya değişik konumlarda bağlanarak parça üzerindeki işlemleri bir defada yapmak
mümkündür. Seri imalat tezgâhlarını üç ana grupta toplamak uygun olur.

14.2.2.1. Tek sütunlu planya tipi freze tezgâhları
Endüstrinin ağır sanayide kullanılan büyük hacimli tezgâhlarıdır. Makine, inşaat
makineleri ve motor gövdelerinin seri olarak frezelenmesinde kullanılır. Tezgâh tablanın bir
tarafının açık, yani büyük parçaların taşınarak kolayca bağlanmasında ve işlenmesinde pratik
ve ekonomik olması medeniyle kullanılan tezgâhlardır. Bu tezgâhların tablasına bağlanan iş
parçaları, tabla ile birlikte hareket eder. Freze çakısı ise tablanın yan tarafındaki sabit sütun
üzerindeki konsolda bulunur. Kesicinin bağlandığı kısımlara “başlık” denir. Başlık konsol
üzerinde ileri geri el ile veya otomatik olarak hareket eder. İşleme göre bir veya birden fazla
kesici kullanılabilir.
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Resim 61: Tek sütunlu planya tipi freze tezgahı. http://www.albayanest.com/

14.2.2.2. Çift Sütunlu Planya Tipi Freze Tezgâhları
Bu tezgâhlar, tek sütunlu olanlara oldukça benzer. Tablanın diğer tarafına ikinci sütun
ilave edilerek kesicilerin bağlandığı başlıklar hem çoğaltılmış hem de daha sağlıklı talaş
kaldırma sağlanmıştır. Burada işlenecek parça yine tablaya bağlanarak tabla ile birlikte hareket
eder. Parça boyutları ise tezgâh sütunları arasında sınırlıdır. Her iki tezgâhta da tabla, planya
tezgâhlarında olduğu gibi hareket ettiğinden adına planya tipli” denmiştir.

14.2.2.3. Kopya Freze Tezgâhları
Kopya freze tezgâhların diğer freze tezgâhlarından farkı, talaş kaldırma işlemi mastar
adı verilen şablona göre yapmasıdır. Dolayısı ile yapılacak işin, belirli oranlarda küçültülerek
ucuz malzemeden mastarı veya şablonu hazırlanır. Hazırlanan mastar veya şablon kalıbının
tezgâh tablasında özel bir izleyici uç veya elektronik göz denilen uçla izlenerek kopya
edilmesidir. Tezgâhın yapısında izleyici uç, pim veya benzeri araçla, yapılacak iş parçası ve
şablon birbirine uygun konumda tablaya bağlanmıştır. Pim ve freze çakısı tezgâhın iki ayrı
miline tespit edilmiştir. Burada freze çakısı, pimin mastar veya şablon üzerinde izlediği
doğrusal ve eğrisel yolların benzerini kopya ederek aynısını iş parçası üzerinde işleyerek
çıkarır.
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Resim 62: Ağaç işleri için bir kopya freze tezgahı (http://www.makxilia.it/)

14.2.2.4. Yatay Delik Freze Tezgâhları (Bohrwerk)
Yatay delik freze tezgâhları tablasının yatay düzlemde enine boyuna hareketli olması,
aynı zamanda kendi ekseni etrafında dereceli olarak döndürülebilmesi, tezgâhın kullanılma
alanını büyütmüştür. Freze çakılarının bağlandığı fener milinin de düşey olarak hareket
edebilmesi, tezgâhın yalnız delik işlerinde değil, bütün yüzey frezeleme işlemlerinde de
kullanılmasını sağlamıştır.
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Resim 63 : Yatay delik freze tezgahı. (http://media.exapro.com/)

14.2.3. DişlemeFreze Tezgâhları
Dişli çarkların, üniversal freze tezgâhlarında açılmaları her zaman mümkün olmaz. Zira
hassas olarak açılmaz. Gerçeğe uygun hassas dişli çarklar, profillerinin oluşabildiği özel
dişleme veya özel diş açma tezgâhlarında açılabilir. Endüstride kullanılan dişli çarkların diş
profilleri çoğunlukla “evolvent eğrisi” profilidir. Evolvent, pratikte kesici ile çevresine diş
açılacak iş parçasının birlikte, uygun oranlarda hareketi ile gerçekleşir. Ancak açılan dişlerin
şekli kesicinin şekline bağlıdır. Dolayısı ile üniversal freze tezgâhlarında açılan dişli çarklar,
gerçek dişli çarklara benzeyebilir. Dişlilerin gerçeğine uygun olarak açılmasında değişik tipte
tezgâhlar kullanılır. Dişli endüstrisinde genellikle kullanılan tezgâhları üç grupta toplayabiliriz.

14.2.3.1. Azdırma Dişli Tezgâhları
Azdırma, sırtı torna edilmiş silindirik bir freze çakısı olup çeşitli dişli çarkların
açılmasında kullanılır. Özellikle bu tezgâhta yalnız bıçak olarak kendisi kullanıldığından bu
tezgâha da adı verilmiştir .Azdırma dişli freze tezgâhlarında, azdırma frezesinin dönmesi ile
işin döndürülmesi, açılacak çarkın diş sayısına göre dişli donatımı ile sağlanır.
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Resim 64: Azdırma Dişli Tezgahı( http://micronz.co.uk/)

14.3.3.2. Vargelleme Usulüyle Dişli Çark Açma Tezgâhları
Bu dişli tezgâhlarına, “pinyon bıçaklı dişli çark planyası” da denir. Genel olarak
açılacak dişli çarkın adımına uyan ve bütün özellikleri aynı olan dişli biçimindeki kesiciler
kullanılır. Bu kesici bıçaklara “pinyon bıçak” adı verilir. Düşey eksen doğrultusunda, dönerek
ve salınarak dişleri oluşturur.

Resim 65: Vergelleme usulüyle dişli çark açma tezgahı
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14.3.3.3. Kramayer Biçimli Bıçakla Dişli Açma Freze Tezgâhları
Bu tezgâhlarda diş açma şekline “maag” usulü de denir. Bu dişli açma freze
tezgâhlarında kesici olarak kramayer biçimli ve dişli özelliğine uygun bıçaklar kullanılır.
Burada çakı yukarıdan aşağıya alternatif olarak hareket eder. Masada özel bir şekilde bağlanan
dişli çarkta bıçak önünde yuvarlanarak dişler açılır

Resim 66: Kramayer biçimli bıçakla dişli açma freze tezgahı

14.3.3.4.
“NC”
(NumericallyControl )

Nümerik

Kontrollü

Freze

Tezgâhları

“Numerically Control”ün Türkçesi “sayısal kontrol” demektir. “NC” kontrollü tezgâh
da sayısal kontrollü tezgâh anlamına gelir. CNC tezgâhların keşfedilmesinde rolü çok
büyüktür. Bir geçiş dönem tezgâhıdır. CNC tezgâhların bulunmasıyla önemini yitirmiş ve
piyasada çok fazla kalmamıştır.
NC kontrollü freze tezgâhlar imalatlarına göre belirli sistemlerde çalışır. Bunlar bant,
şerit ve kart şeklinde olup genel olarak iş parçasına uygulanacak bütün işlemler, yapım sırasına
göre bantlara kaydedilerek programlanır. Bu bantlar tezgâhın yanında bulunan ve tezgâhı
yönlendiren bant okuyuculara takılarak tezgâh istenilen işlemleri yerine getirir
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Resim 67: NC freze tezgahı (http://www.baileighindustrial.co.uk/)

14.3.3.5. “CNC” Freze Tezgâhları (ComputerNumericallyControl )
CNC, İngilizce ‘computer numerically control’, kelimelerinin kısaltmasıdır ve
“bilgisayarlı sayısal kontrol” anlamına gelir. CNC makineler, bilgisayar aracılığı ile
programlanarak "otomatik" olarak işleme yapan makinelerdir.
CNC makineler ile kesme, delme, tel erozyon, ağaç işleme, torna, freze, lazerle kesim,
ahşap oyma, gibi işlemler bilgisayar destekli olarak yapılabilmektedir.
Nümerik kontrollü CNC freze tezgâhları operasyon yeteneklerinin çeşitliliği
bakımından en çok işlem kabiliyetine sahip olan tezgâhlardır. Freze tezgâhlar en az 3 olmak
üzere 4-5 ve daha fazla eksende işlem yapabilme özelliklerine sahiptir.
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Resim 68: CNC freze tezgahı. (http://krisdedecker.typepad.com/)
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bir freze başlığı tipi değildir?
a) Yatay başlık
b) Eğik Başlık
c) Dikey Başlık
d) Üniversal başlık
e) Eksantrik başlık
2) İş parçası frezenin hangi bölümüne bağlanır?
a) Araba
b) Gövde
c) Taban
d) Tabla
e) Konsol
3) İş parçasının çevresine eşit bölüntülü kanallar veya yüzeyler işlemek için hem
tespite hem de döndürmeye yarayan aygıt aşağıdakilerden hangisidir?
a) Divizör
b) Malafa
c) Yatak
d) Döner tabla
e) Araba
4) Aşağıdakilerden hangisi imalat freze tezgahlarından değildir?
a) Tek sütunlu freze tezgahı
b) Çift sütunlu freze tezgahı
c) Yatay freze tezgahı
d) Kopya freze tezgahı
e) Yatay delik freze tezgahı
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5) Yatay ve düşey freze tezgahlarının işini aynı anda yapan tezgah aşağıdakilerden
hangisidir.
a) Üniversal freze tezgahı
b) Konsollu freze tezgahı
c) Tek sütunlu freze tezgahı
d) Çift Sütunlu freze tezgahı
e) Kopya freze tezgahı
6) Eldeki şablona göre üretim yapan freze tezgahı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Üniversal freze tezgahı
b) Konsollu freze tezgahı
c) Tek sütunlu freze tezgahı
d) Çift Sütunlu freze tezgahı
e) Kopya freze tezgahı

Cevaplar
1) b
2) d
3) a
4) c
5) a
6)

e
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