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Özet –Bu çalışmada yüksek ticari saflıkta (%99,8) alüminyum ve çinko elementleri kullanılarak bir adet ikili Al-35Zn 

alaşımı 
üretildi. Alaşım elementlerinin ergitilmesinde orta frekanslı bir indüksiyon ocağı kullanıldı. Ergimiş durumdaki sıvı metal oda 
sıcaklığındaki bir kokil kalıpta katılaştırıldı. Üretilen alaşımın frezeleme işlemindeki işlenebilirliği üzerinde farklı kesme hızı 
ve ilerleme değerlerinin etkisi deneysel olarak incelendi. Deneyler, 1,5 mm sabit kesme derinliği, üç farklı kesme (600-1200- 
1800 dev/dak) ve ilerleme hızı (0,05-0,1-0,15 mm/diş) kullanılarak 6 mm çapa sahip kaplamasız ve TiAlN kaplamalı parmak 
frezeler  ile  gerçekleştirildi.  İşlenebilirlik  kriterleri  olarak  kesme  deneyleri  sonucunda  ölçülen  kesme  kuvveti  ve  yüzey 
pürüzlülüğü  değerleri  dikkate  alındı.  Ayrıca,  kesme  esnasında  kesici  takımlarda  oluşan  aşınma,  SEM  (Scanning  Electron 
Microscope) ile görüntülenerek gerekli irdelemeler yapıldı. Her iki kesici takım ile yapılan deneyler sonucunda kesme hızının 
artması  ile  kesme  kuvveti  ve  yüzey  pürüzlülüğünün  azaldığı  gözlenirken,  ilerlemenin  artması  ile  kesme  kuvveti  ve  yüzey 
pürüzlülüğünün arttığı tespit edildi. Kesme kuvveti ve işleme sonucunda elde edilen yüzeyin kalitesi bakımından kaplamasız 
karbür kesici takımların Al-35Zn alaşımının frezelenmesinde daha iyi performans gösterdiği görüldü. Deneylerden elde edilen 
sonuçlar alaşımın yapısal özelliklerine dayandırılarak irdelendi.

Anahtar kelimeler –Al-35Zn alaşımı, Frezeleme, Kesme kuvveti, Yüzey pürüzlülüğü, Kesici takım
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Abstract – In  this study,  a  binary  Al-35Zn  alloy  was  produced  using  commercially  high  purity  (99.8%)  aluminum  and  zinc 
elements. A medium frequency induction furnace was used to melt the alloying elements. The molten metal solidified in the 
steel  mold  at  a  room  temperature. Effect  of  different  cutting  speed  and  feed  rate  on  machining  of  the  Al-35Zn  alloy  during 
milling was investigated experimentally. The tests were performed with uncoated and TiAlN coated carbide end mills with a 6 
mm diameter at constant cutting depth of 1.5mm, three different cutting speed (600-1200-1800 rpm) and feed rate (0,05-0,1- 
0,15mm×tooth-1).  Cutting  force  and  surface  roughness  values  obtained  from  the  cutting  tests  were  taken  into  account  as 
machinability  criteria. Wear  occurred  in  the  cutting  tools  during  the  tests  was  examined  with  scanning  electron  microscope

(SEM). It was observed that cutting force and surface roughness decreased with increasing cutting speed, but they increased 
with increasing feed rate. It was also observed that the uncoated carbide end mills performed better in the milling of the Al- 
35Zn  alloy  with  regard  to  cutting  force  and  surface  quality  obtained. The  results  obtained  from  the  tests  were  discussed  in

terms of the structural properties of the alloy.
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I.GİRİŞ 

Otomotiv, savunma ve havacılık başta olmak üzere birçok 

sanayi alanında imalat maliyetlerinin azaltılması ve enerji 

tasarrufunun artırılması için dökümü ve şekillendirilmesi 

kolay mukavemet/yoğunluk oranı yüksek olan malzemeler 

tercih edilmektedir. Alüminyum esaslı alaşımlar ergime 

noktalarının ve yoğunluklarının düşük olmasının yanı sıra 

üstün mukavemet özellikleri sergilemeleri nedeniyle yukarıda 

belirtilen sanayi dallarındaki imalatlarda yaygın olarak tercih 

edilmektedir [1]. Alüminyum esaslı alaşımların yaygın olarak 

tercih edilmesinin bir başka sebebi de farklı alaşım elementi 

ilaveleri ile özelliklerinin ihtiyaçlar doğrultusunda 

geliştirilebilmesidir. Yapılan çalışmalar özellikle silisyum, 

bakır, magnezyum, mangan ve nikel gibi alaşım 

elementlerinin söz konusu alaşımların sertliklerini ve/veya 

mekanik özelliklerini önemli ölçüde iyileştirdiğini 

göstermiştir [2-10]. Son yıllarda yapılan araştırma-geliştirme 

(ar-ge) çalışmaları sonucunda ise çinko içeren alüminyum 

esaslı alaşımların üstün tribolojikler sergilediği ve bu 

alaşımların bronz, pirinç ve dökme demir gibi kaymalı yatak 

malzemelerine göre önemli bir alternatif olabileceği ortaya 

koyulmuştur [2, 3]. Bu çalışmalarda özellikle %5 ile 85 

arasında farklı oranlarda çinko içeren çeşitli alüminyum 

esaslı alaşımların yapısal, mekanik ve tribolojik özellikleri 

detaylı olarak incelenmiştir [11, 12]. Bu incelemeler 

sonucunda çinko içeren alüminyum alaşımlarının üstün 

tribolojik sergilemeleri, üstün mekanik özelliklerinin yanı sıra 

kaymayı kolaylaştırıcı ve yük taşıyıcı fazları birlikte içeren 

çok fazlı içyapılarına dayandırılarak açıklanmıştır [13]. Şöyle 

ki, bu alaşımlarda çinkoca zengin η fazının hem sahip olduğu 

sıkı düzenli hegzagonal kafes yapısının özelliği hem de 

özellikle kuru sürtünme koşullarında oluşuma neden olduğu 

çinko oksitler nedeniyle kaymayı kolaylaştırdığı, 

alüminyumca zengin α veya varsa diğer alaşım

elementlerince zengin diğer fazların ise yük taşıma görevi 

yaptığı ortaya koyulmuştur [14-21].  

 

Bununla birlikte alüminyumca zengin α fazının sünekliğinin 

yüksek olması [13]  kuru kesme şartları altındaki işleme 

esnasında kesici takıma yapışmaya ve yüksek sürtünmeye 

neden olmaktadır. Bu durum, sıcaklık ve aşırı basıncın etkisi 

ile kesme kenarında oluşan talaş yığınının (Built up edge-

BUE) kesici kenarın temas yüzeyini ve dolayısıyla gerekli 

kesme kuvvetinin artmasına neden olmaktadır [18]. Diğer 

taraftan söz konusu talaş yığını, iş parçasında kazımaya 

neden olarak işlenen yüzey kalitesinin azalmasına ve ayrıca 

kesici takımdan kopması esnasında aşınmaya yol açarak 

kesici takım ömrünün azalmasına sebep olmaktadır [19-21]. 

Ayrıca, kesici takımın kesme yüzeyinde talaş, geniş alana 

yayılarak yığıntı tabaka (Built up Layer-BUL) oluşmasına da 

neden olmaktadır [22]. Carrilero ve ark., TiN kaplamalı 

karbür kesiciler ile alüminyum esaslı alaşımının 

tornalanmasında, kesme hızının artması ile BUE oluşumunun 

azaldığını, BUL yapısında Fe ve Cu yoğunluğunun BUE’ye 

göre daha az olduğunu [23], Gökkaya ve Nalbant, AA5052 

alaşımının kaplamasız karbür kesiciler ile işlenmesinde 

oluşan BUE’nin, kesici takım uç yarıçapını ve kalınlığını 

arttırdığını, kesme hızının artması ile BUE oluşumunun 

azaldığını [22], Demir ve Gündüz, yaşlandırılmış Al-6061 

alaşımının üç katlı CVD yöntemle kaplanmış karbür kesiciler 

ile işlenmesinde kesme hızının artması ile BUE oluşumu, 

kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğünün azaldığını [24] tespit 

etmişlerdir. Alüminyum esaslı bazı alaşımların işlenmesinde 

kesme parametrelerinin etkisinin incelendiği bir takım 

çalışmalar olmasına rağmen yüksek oranda çinko içeren 

alüminyum esaslı alaşımlarda kesici takım ve kesici takım 

kaplama malzemesi ile kesme parametrelerinin kesme 

işlemine etkisinin incelendiği bir çalışma henüz 

yapılmamıştır.  Bu nedenle, bu çalışmada, kaplamasız ve 

TiAlN kaplamalı karbür kesiciler ile Al-35Zn alaşımının 

işlenebilirliği üzerinde kesme hızı ve ilerlemesinin etkisinin 

deneysel olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

 

II. MATERYAL VE METOT 

 

Bu çalışma kapsamında nominal kimyasal bileşimi Tablo 

1’de verilen ikili Al-35Zn alaşımı kokil kalıba döküm 

yöntemiyle üretildi. Alaşımın üretiminde piyasadan temin 

edilen ticari saflıktaki (%99,9) alüminyum ve çinko 

kullanıldı.  Söz konusu alaşım elementlerinin ergitilmesinde 

orta frekanslı bir indüksiyon ocağı kullanıldı. Ergitilmiş 

durumdaki alaşım karışımı yaklaşık 700°C’lik döküm 

sıcaklığından oda sıcaklığında tutulan çelik kalıba dökülerek 

katılaştırıldı. Üretilen alaşımın içyapı incelemeleri ışık (optik) 

ve taramalı elektron (SEM) mikroskobunda standart 

metalografik yöntemler ile hazırlanıp % 3’lük nitrik 

asit+alkol (Nital) ayıracı ile dağlanan numuneler ile 

gerçekleştirildi.  

 
Tablo 1. Alaşımın ağırlıkça yüzde kimyasal bileşimi 

Alaşım Çinko Aluminyum 

Al-35Zn 35 Kalan 

 

Alaşımın sertliği Brinell yöntemiyle 62,5 kgf yük altında, 2,5 

mm çapında uç kullanılarak gerçekleştirdi. Alaşım numunesi 

üzerinde on beş adet sertlik ölçümü yapılıp elde edilen 

sonuçların ortalaması alınarak üretilen alaşımın sertlik değeri 

belirlendi. Çekme deneyleri talaşlı imalat yöntemi ile Ø8×40 

ölçü boyutlarında hazırlanan numuneler ile 10-3 s-1’lik 

ortalama deformasyon hızında yapıldı. Söz konusu deneyler, 

altı adet numune kullanılarak gerçekleştirildi. Deneylerden 

elde edilen sonuçların ortalaması alınarak alaşımın akma 

dayanımı, çekme dayanımı ve kopma uzaması değerleri 

belirlendi. 
 

Kesme deneyleri, Şekil 1a’da şematik resmi verilen, 7.5 kW 

ve 6000 dev/dak özelliklere sahip JohnFord VMC-850 dik 

işleme merkezinde yapıldı. Kesme kuvvetinin (N) 

ölçülebilmesi için Kistler 9273 model üç bileşenli 

dinamometre, Kistler 5070A Amplifier (Yükselteç) ve 

sonuçların grafik olarak elde edilebilmesi için Kistler-

Dynoware yazılımı kullanıldı. Kesme kuvveti ölçümü için 

kullanılan dinamometre, tezgah tablasına bağlanmış ve deney 

numunesi bu dinamometre üzerine sabitlendi. Her bir deney 

sonucunda oluşan sinyaller, dinamometre ile Amplifier’a ve 

buradan da Dynoware yazılımı sayesinde bilgisayara 

aktarıldı. Deneylerde, şematik resmi Şekil 1a’da verilen test 
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düzeneği, boyutları Şekil 1b’de belirtilen iş parçası, teknik 

özellikleri [25]’te belirtilen kaplamasız ve TiAlN kaplamalı 

karbür kesici takımlar ve yüzey pürüzlülüğü (Ra) ölçme 

düzeneği kullanıldı. Kesme parametreleri olarak kesme hızı 

600-1200-1800 dev/dak, ilerleme hızı 0,05-0,1-0,15 mm/diş 

ve 1,5 mm sabit kesme derinliği belirlenmiştir. 

 

 

 

Freze

Kesme hızı

İlerleme

CNC

Al-35Zn alaşımı

Kistler 9273 

Dinamometre

Tezgah tablası

PC/Dynoware 
Yazılım

Yükselteç 
Kistler 5070A

 
 

(a) (b) 

Şekil 1. a) Test düzeneği b) İş parçasının şematik resmi [15] 

 

 

III. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

Üretilen alaşımın içyapısını gösteren fotoğraf Şekil 2’de 

verilmektedir. Bu fotoğraf, Al-35Zn alaşımının içyapısının 

alüminyumca zengin dendiritik formdaki α ve bu dendiritleri 

çevreleyen çinkoca zengin η fazından oluştuğunu 

göstermektedir.  

 

 

 

Şekil 2. Al-35Zn alaşımının içyapısını gösteren SEM fotoğrafı 
 

Al-35Zn alaşımının içyapısında bulunan α ve η fazlarının 

oluşumu, ikili Al-Zn faz (denge) diyagramı [30] ve üretilen 

alaşımın dökümden sonraki katılaşma davranışına 

dayandırılarak açıklanabilir. Şöyle ki, ikili faz diyagramına 

göre %65 alüminyum ve %35 çinko bileşim oranında çinko 

ve alüminyum birbiri içerisinde tamamen çözünmektedir. 

Döküm sonrasında kalıp içinde bulunan ergimiş haldeki Al-

35Zn alaşımının sıcaklığı, likidüs sıcaklığına düştüğünde 

öncelikle ergime noktası daha yüksek olan alüminyumca 

zengin α fazı çekirdekleri katılaşır. Sıcaklık düştükçe α 

çekirdekleri sıvı metalden ergime noktası daha yüksek olan 

alüminyum atomlarını çekerek kendi kafesi içerisinde büyür. 

Bu büyüme üç boyutlu olarak devam edip, atomların belirli 

doğrultularda, genellikle büyüme ekseni boyunca birbirlerine 

bağlanmasıyla α fazı dendiritik bir form alır. Soğuma devam 

ettikçe dendiritler arası bölgede kalan sıvı metalin içerisinde 

ergime noktası yüksek olan alüminyumun oranı azalıp, 

ergime noktası düşük olan çinkonun oranı artar. Sıvı metalin 

sıcaklığı dendiritler arasında en son kalan çinkoca zengin 

fazın (η) katılaşma sıcaklığına kadar düştüğünde alaşımın 

katılaşması tamamlanır ve dendiritler arası bölgede çinkoca 

zengin η fazı oluşur.      

 
Tablo 2. Al-35Zn alaşımının Mekanik Özellikleri 

Alaşım 
Sertlik 

(HB) 

Akma 

Mukavemeti 

(Mpa) 

Çekme 

Mukavemeti 

(Mpa) 

Uzama 

(%) 

Al-35Zn 84 269 311 6 

 

Kesme deneyleri sonucunda ölçülen kesme kuvveti 

değerlerinin kesme hızına göre değişimini gösteren eğriler 

Şekil 3-5’te, yüzey pürüzlülüğü değerlerinin kesme hızına 

göre değişimini gösteren grafikler ise Şekil 6-8’de 

verilmektedir. Bu grafikler, hem kaplamasız hem de TiAlN 

kaplamalı kesici takımlar ile yapılan deneylerde, kesme 

hızının artması ile kesme kuvveti (Şekil 3-5) ve yüzey 

pürüzlülüğü değerlerinin azaldığını 6(Şekil -8) 

göstermektedir. Kesme hızının artmasıyla kesme kuvvetinde 

meydana gelen azalma, birim zamanda açığa çıkan sürtünme 

ısısının artmasından kaynaklanmış olabilir. Şöyle ki, kesme 

hızının artmasıyla birim zamanda açığa çıkan ısının artması iş 

parçası üzerinde biriken ısının kümülatif olarak artmasına ve 

dolayısıyla iş parçası sıcaklığının yükselmesine neden 

olmaktadır. İş parçasında meydana gelen sıcaklık artışı da 

malzemenin mukavemet değerlerinin azalmasına bir başka 

deyişle, plastik deformasyonun veya kesme işleminin 

kolaylaşmasına yol açmaktadır [22, 26-29]. Ayrıca çinko 

içeren alüminyum alaşımlarında kaymayı kolaylaştırdığı 

bilinen ve özellikle kuru sürtünme-aşınma koşullarında 

kolayca oluştuğu bilinen çinko oksitlerin artan sıcaklıkla daha 

kolay oluşması da kesme kuvvetinin azalmasına neden olmuş 

olabilir. Artan sıcaklık ile birlikte hem iş parçasının 

malzemesinde meydana gelen mukavemet azalması hem de iş 

parçası ile kesici takım arasında çinko oksit oluşumunun 

artması, kesme işlemini kolaylaştırıp kesici takımın talaş 

yüzeyinde BUE/BUL oluşumunu (Şekil 9-15) azaltarak 

işlenmiş yüzeyin kalitesinin artmasına katkı sağlamış olabilir 

[24].  

 

Şekil 3. Al-35Zn alaşımında kesme hızının kesme kuvvetine göre değişimini 

gösteren eğriler (ilerleme: 0,05 mm/diş) 
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Şekil 4. Al-35Zn alaşımında kesme hızının kesme kuvvetine göre değişimini 

gösteren eğriler (ilerleme: 0,1 mm/diş) 

 

 
 

Şekil 5. Al-35Zn alaşımında kesme hızının kesme kuvvetine göre değişimini 
gösteren eğriler (ilerleme: 0,15 mm/diş) 

 

 
 

Şekil 6. Al-35Zn alaşımında kesme hızının kesme kuvvetine göre değişimini 

gösteren eğriler (ilerleme: 0,05 mm/diş) 
 

 
 

Şekil 7. Al-35Zn alaşımında kesme hızının kesme kuvvetine göre değişimini 
gösteren eğriler (ilerleme:0,1 mm/diş) 

 

 
 

Şekil 8. Al-35Zn alaşımında kesme hızının kesme kuvvetine göre değişimini 

gösteren eğriler (ilerleme: 0,15 mm/diş) 
 

 

Al-35Zn alaşımının işlenmesi sırasında artan ilerleme oranı 

ile birlikte kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğünün de arttığı 

gözlendi, Şekil 3-8. Bu durumun birim zamanda kaldırılması 

gereken talaş hacmi, diğer bir ifade ile kesici takım ile iş 

parçası arasındaki temas yüzey alanının artmasından 

kaynaklandığı bilinmektedir [27, 29, 31, 32].  

 

Kesme deneylerinden sonra kesici takımların yüzeylerinden 

elde edilen SEM görüntüleri Şekil 9-15’de verilmektedir. Bu 

görüntüler, özellikle yüksek ilerleme ve düşük kesme hızı 

kombinasyonunda BUE oluşumunun arttığını göstermektedir. 

Bu durum, incelenen Al-35Zn alaşımının içyapısında bulunan 

alüminyumca zengin ve nispeten sünek olan α fazının bu 

koşullardaki kesme işlemleri sırasında kesici takıma 

yapışmasından kaynaklanmış olabilir. BUE oluşumunun 

kesici takımın kesme kenar kalınlığını arttırarak kesmeden 

ziyade sürtünmeye sebep olduğu için işlenen yüzey kalitesini 

azalttığı bilinmektedir [29]. 

 

Al-35Zn alaşımının TiAlN kaplamalı kesici takımlar ile 

yapılan kesme işleminde, kesme kuvveti ve yüzey 

pürüzlülüğünün kaplamasız takımlara göre daha fazla olduğu 
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gözlendi, (Şekil 3-8). Bu durum, kesme bölgesinde oluşan 

ısıya ve bu ısının transferine dayandırılarak açıklanabilir. 

Kesme esnasında birinci ve ikinci kayma bölgelerinde ısı 

oluşumunun iş parçası ve kesici takımın termal iletkenliğinin 

yanı sıra soğutma yöntemlerine bağlı olduğu bilinmektedir 

[33]. TiAlN kaplamanın düşük termal iletkenlik katsayısına 

sahip olduğu için kesme esnasında oluşan ısının büyük bir 

çoğunluğunun kesici takımda kalmasına neden olduğu 

bilinmektedir [34-36]. Kesici takımda ısının artması, talaşın 

sünekliğini arttırmakta ve dolayısıyla plastik 

deformasyonunu zorlaştırmaktadır [34-36]. Bu durum, kesici 

takım yüzeyine daha fazla talaşın yapışmasına (BUE/BUL) 

neden olmaktadır. Kesici takıma talaş yapışması, kesici kenar 

ile iş parçası arasındaki temas alanının artmasına neden 

olacağı için gerekli kesme kuvvetinin artmasına neden olur. 

TiAlN kaplamalı kesici takımlar ile yapılan işleme sonrasında 

yüzey pürüzlülüğünün fazla çıkması da kesici takıma yapışan 

iş parçası malzemesinin kesme işlemi sırasında tekrar iş 

parçası ile temas edip yapışmaya ve/veya kazımaya neden 

olmasından kaynaklanmış olabilir. Ayrıca, TiAlN kaplamanın 

yapısında bulunan alüminyumun alaşımın işlenmesi 

esnasında difüzyon veya kimyasal tepkimeye sebep olarak 

BUE/BUL oluşumunun artmasına neden olması da kesme 

kuvveti ve yüzey pürüzlülüğünü artırmış olabilir [34]. 

 

 
 

Şekil 9. 600 dev/dak kesme hızı ve 0,05 ilerleme oranında kullanılan 
kaplamasız kesici takımın görüntüsü 

 

 

Şekil 10. 600 dev/dak kesme hızı ve 0,05 ilerleme oranında kullanılan TiAlN 

kaplamalı kesici takımın görüntüsü 

 

 

Şekil 11. 600 dev/dak kesme hızı ve 0,15 ilerleme oranında kullanılan 

kaplamasız kesici takımın görüntüsü 

 

 

Şekil 12. 600 dev/dak kesme hızı ve 0,15 ilerleme oranında kullanılan TiAlN 

kaplamalı kesici takımın görüntüsü 

 

 

Şekil 12. 1800 dev/dak kesme hızı ve 0,05 ilerleme oranında kullanılan 
kaplamasız kesici takımın görüntüsü 
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Şekil 13. 1800 dev/dak kesme hızı ve 0,05 ilerleme oranında kullanılan 

TiAlN kaplamalı kesici takımın görüntüsü 

 

 

Şekil 14. 1800 dev/dak kesme hızı ve 0,15 ilerleme oranında kullanılan 

kaplamasız kesici takımın görüntüsü 

 

 

Şekil 15. 1800 dev/dak kesme hızı ve 0,15 ilerleme oranında kullanılan 
TiAlN kaplamalı kesici takımın görüntüsü 

 

 

IV. SONUÇLAR 

 

(1) Al-35Zn alaşımının içyapısı, alüminyumca zengin 

dendiritik α fazı ve çinkoca zengin dendiritler arası η 

fazından oluşmaktadır. 

(2) Kaplamasız ve TiAlN kaplamalı takımlar ile yapılan 

kesme işleminde, kesme hızının artmasıyla kesme kuvveti 

ve yüzey pürüzlülüğü değerleri azalmaktadır. 

(3) Kaplamasız ve TiAlN kaplamalı takımlar ile yapılan 

kesme işleminde, kesme hızının artmasıyla BUE ve BUL 

oluşumu azalmaktadır. 

(4) Al-35Zn alaşımının frezelenmesi sırasında ilerleme oranı 

arttıkça kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü artmaktadır.  

(5) TiAlN kaplamalı takımlar aynı kesme koşullarında 

kaplamasız takımlara göre daha yüksek kesme kuvveti, 

yüzey pürüzlülüğü ile BUE ve BUL oluşumuna sebep 

olmaktadır. 
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