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Bu çalışmada, yeni geliştirilen ve alışılmamış bir teknik

olan tel erozyon tornalama ile 20MnB4 çeliğin işlenebilirliği

incelenmiştir. Çalışmanın amacı, 20MnB4 cıvata çeliğinin

tornalama ve Tel erozyon (Wire Electrical Discharge

Machining) (WEDM) yönteminin birleştirildiği Hibrid bir tel

erozyon tornalama yöntemi ile işlenebilirliğinde kesme

parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü (Ra) üzerindeki etkileri

araştırılmıştır.



İşleme 
Parametreleri   

İki ark arası süre

Akım

Dielektrik sıvı basıncı

Tel gerginliği

Tel ilerleme hızı



Geleneksel olmayan imalat

yöntemlerinden biri olan Tel

Erozyon medikalden otomotive,

kalıpçılıktan imalat sanayine

kadar oldukça geniş bir alanda

kullanılmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1: Tel Erozyon yöntemi 



Tel erozyon, malzemenin

işlenmesinde malzemenin

sertliği ve geometri

karmaşıklığı konusunda

imalatçıya avantaj

sağlamaktadır (Şekil 2).

Şekil 2: Örnek numuneler



Tel erozyonun kesme 
parametrelerini

Ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra), kerf 
ve malzeme kaldırma oranı (MRR) gibi 

çıktıları optimize edilebilir

Taguchi, yapay sinir ağı (YSA), 
genetik algoritma (GA)



Tel erozyon tornalama (Hibrid Tel Erozyon)

silindirik iş parçasının, telin boyuna hareketine eksenel

olarak dönerek iş parçası yüzeyinden talaş kaldırma

prensibine dayanmaktadır (Şekil 3). Bu sistemde tel

erozyon parametrelerinin hepsinin kullanımının yanısıra iş

parçasına eksenel dönme hareketi de verilir. Bu şekilde

işlem çıktıları üzerinde dönme hareketinin önemli

etkilerini de ortaya koymaktadır.



Şekil 3: Hibrid Tel Erozyon tornalama yöntemi 



Bazı akademik çalışmalar

Mohammadi ve diğ. tornalama ve tel erozyon tekniğini
birleştirerek iş parçası üzerinden talaş kaldırma oranını
incelemişlerdir. Deneysel çalışmalarını Taguchi deney tasarım
yöntemi ve L18 ortagonal dizine göre yapmışlardır. En iyi
parametre ve seviyesini belirlemek için sonuçları S/N oranına
dönüştürerek Anova varyans analizini yapmışlardır

Haddad ve Tehrani tel erozyon tornalama yöntemini
kullanarak AISI D3 malzemesini işlemişlerdir. Yüzey morfolojisi
ve MRR incelemek için deney tasarımı yapmış sonuçları yüzey
yanıt metodu ve varyans analizi ile değerlendirmişlerdir



Bu çalışmada yöntem

olarak teğetsel silindirik

dönme ile Tel erozyonda

kesme işlemi birleştirilerek

uygulanmıştır. Deneyler ONA

AF 25 marka ve model tel

erozyon tezgahında

yapılmıştır (Şekil 4).

Şekil 4: Tel erozyon tezgâhı (ONA AF 25)



İş parçasına kendi ekseni etrafında dönme hareketini

sağlamak için step motoru, kayış kasnak sistemi ve üç ayaklı

aynadan oluşan ayrıca tezgâhtan bağımsız çalışabilen bir

sistem tasarlanmıştır (Şekil 5).

Şekil 5: Hibrid tel erozyon tornalama deneyleri



Çalışmada tornalama yöntemi olarak alın tornalama yapılmış

numunelerin görüntüleri şekil 6 de verilmiştir. Şekil 6.a sabit

numunelere şekil 6.b dönme hareketi uygulanmış numunelere

aittir.

a)                                                           b)

Şekil 6: Tel erozyon ve tel erozyon tornalama yöntemi ile kesilmiş numuneler



1. numune düz olarak kesilirken 2. numune silindirik dönme yöntemi

ile kesilmiştir. Deneysel çalışmalar neticesinde elde edilen

numunelerin yüzey pürüzlülük değerleri Mitutoyo marka Sj-210

model yüzey pürüzlülük ölçüm cihazıyla ölçülmüştür.

Sembol Parametreler
Seviyeler

I II III

A Numune 1 2

B İki ark arası süre (µs) 60 90 120

C Akım  4 6 9

D Tel gerginliği (g) 12 15 18

E Tel ilerleme hızı (m/min) 4 6 8

F Sıvı basıncı (bar) 15 20 25

Tablo 1: Deney parametreleri ve seviyeler



Burada değerlendirilen tüm parametrelerin yüzey

pürüzlülüğü üzerinde son derece etkili oldukları

görülmüştür. Özellikle dönme hareketi verilen numunede

ölçülen yüzey pürüzlülük değerleri diğer numuneye nazaran

çok daha düşük değerlerde çıkmıştır. Sabit numunenin Ra

değerleri ortalaması 2µ üzerinde iken tornalama yöntemi

ile kesilen numunelerin ortama Ra değerleri 1,5µ altında

çıkmıştır.



Ayrıca iki ark arası süre, akım ve tel ilerleme hızı

parametrelerinde seviyeler arttıkça Ra değerleri de

artmıştır. Ancak dielectric sıvı basıncı ve tel

gerginliği parametrelerinde seviyeler arttıkça Ra

değerleri az da olsa bir düşüş göstermiştir
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Parametrelerin etki grafikleri

Burada dönme hareketi verilen numunenin yanı
sıra en düşük Ra değerleri, iki ark arası süre için; 60
µs'de, akım için; 4'de, dielctric sıvı basıncı için; 25
bar'da, tel gerginliği için; 18 g'da ve tel ilerleme hızı
için; 8m/dak'da elde edilmiştir



Burada elde edilen sonuçlara göre yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili

parametre %87,24 ile sabit ve dönme işlemi uygulanan numuneler olmuştur.

Böylece, tel erozyon tornalama ile yapılan deneysel çalışmanın etkinliği ortaya

konmuştur.

Parametreler
Serbestlik 

Derecesi
Kareler Toplamı Varyans F Değeri % Dağılım

Numune 1 72,61 72,61 739,3 87,24

Iki ark arası süresi 2 2,261 1,131 11,51 2,484

Akım 2 2,932 1,466 14,93 3,292

Sıvı basıncı 2 1,363 0,682 6,94 1,404

Tel gerginliği 2 1,399 0,699 7,121 1,447

Tel ilerleme hızı 2 1,96 0,98 9,98 2,122

Hata 6 0,589 0,098 2,009

Toplam
83,11

100

Tablo 2: Parametrelerin ANOVA değerleri



Sonuçlar 

• Kesme işlemi sırasında dönme hareketi verilen numunede ölçülen yüzey

pürüzlülük değerleri diğer numuneye nazaran çok daha düşük değerlerde

çıkmıştır. En iyi pürüzlülük değeri 1,277 µ olarak ölçülmüştür.

• Tel erozyon tornalama metodunun yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi

%87,24 olarak hesaplanmıştır.

• Tel erozyon parametrelerinin tamamının yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkisi

olmuştur. İki ark arası süre, akım ve tel ilerleme hızı parametrelerinde

seviyeler arttıkça Ra değerleri de artmıştır. Dielectric sıvı basıncı ve tel

gerginliği parametrelerinde seviyeler arttıkça Ra değerleri az da olsa bir

düşüş gözlenmiştir.




