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ÖZET 
 
Alüminyum alaşımlarından Al7075 malzemesi uçak ve uzay araçlarında kullanılan yüksek mukavemete sahip bir 
malzemedir. Bu malzemelerin talaş kaldırılarak şekillendirilmesinde takım aşınmasını, özellikle takım ve iş 
parçası temasından dolayı ortaya çıkan ısıyı en aza indirebilmek amacıyla çeşitli kaplamalı kesici takımlar 
kullanılmıştır. Bu kesici takımlardan birisi de DLC kaplamalı takımlardır. Yüksek sertliğe ve düşük sürtünme 
katsayılarına sahip olmaları nedeniyle özellikle soğutma sıvısı kullanmadan talaş kaldırarak şekillendirme 
işlemlerinde DLC kaplamalı kesici takımlar tercih edilmektedir. Bu çalışmada da DLC kaplamalı freze kesici 
takımı (parmak freze) Al 7075 malzemesinin işlenmesindeki performansı deneysel olarak incelenmiş ve Taguchi 
yöntemi ile optimize edilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: DLC kaplama, frezeleme, Al 7075 alaşım, Taguchi yöntemi 

 
 

ABSTRACT 
 

Within aluminum alloys, Al 7075 materials which use in airspace and aircraft vehicle have high strength. During 
machining of this material, various kind of coating have been used in order to reduce the wear rate of cutting tool 
and especially, decrease the occurred  heat value because of the interface between cutting tool and workpiece. 
One of these kind of coated cutting tool is diamond like carbon (DLC) coated tool. DLC coated cutting tools are 
preferred in dry cutting conditions due to some reasons; such as having high hardness and low friction rate. In 
this study, the performances of DLC coated end mills have been investigated and optimized by taguchi method 
during dry milling of Al 7075 alloys.           

 
Keywords: DLC coating, milling, Al 7075 alloy, Taguchi method 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Karmaşık geometrideki yüzeylerin frezeleme ile oluşturulmasında takım yolu ve kesme parametrelerinde optimal 
sonuçlara ulaşmak araştırmacıların ana gayelerinden biridir. Takım tezgahında titreşim, iş parçasının bağlama 
yöntemi, fener mili bağlantı aparatlarında zaman içinde aşınmadan kaynaklanan sapmalar, kesici takım aşınması 
ve takım bağlama boyunun uzunluğu, kesme parametrelerinin uygun seçilememiş olması ve parmak freze 
çakısında radyal salgılar gibi hataya sebebiyet veren faktörler akademik çalışmalarda ele alınan konulardır. Talaş 
kaldırma esnasında kesici takım malzemesi ve geometrileri önemli rol oynamaktadır. Kesici takım 
teknolojisindeki gelişmelerle değişik özelliklere sahip kaplamalı kesici takımların kullanımı artmaktadır. 
Kaplamaların özelliklerinden dolayı, iş parçasının kesici takıma yapışma oranı ve olasılığı azalmıştır. Bunlardan 
biri de DLC kaplama denilen Elmas benzeri karbon kaplamalardır. Bu kaplamalar, özellikle alüminyum ve 
alaşım malzemelerinin işlenmesinde yüksek performans göstermektedir. Bu çalışmada bu konu irdelenmiştir. 
Şekil 1’de DLC kaplamanın yapısı ve optik analizi görülmektedir.    
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 Şekil 1. DLC kaplamanın yapısı 
 
Parmak frezeler; kenar, profil ve kanal frezelemede çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Parmak freze ile 
şekillendirme konusunda birçok analitik, deneysel ve nümerik çalışmalar yapılmıştır. Lee (2001) yaptığı 
çalışmada, parmak freze ile işlenen derin ceplerin geometri tamlığını araştırmıştır. Law ve arkadaşı (Law, 2003) 
yaptıkları çalışmada; frezeleme ile cep oluşturmada hata telafisini araştırmışlardır. Law ve arkadaşı (Law, 2001) 
yaptıkları diğer bir çalışmada ise parmak freze ile cep işlemede hata tahmini yapmışlardır.  Gang (Gang, 2008), 
ince duvarlı parçaların parmak freze ile işlenmesinde duvar deformasyonunu, sonlu elemanlar analizi yöntemini 
ve deneysel yöntemi kullanarak araştırmıştır. Veeramani ve arkadaşı (Veeramani, 1997a; 1997b), parmak freze 
çapına göre deney tasarımı ve üçgensel cep oluşturmada optimal parmak freze seçimini gerçekleştirmişlerdir. 
Yang ve arkadaşı (2001), parmak freze ile işlemede optimum yüzey pürüzlülüğünü araştırmışlardır. Tekeli ve 
arkadaşı (Tekeli, 2005) analitik yaklaşımları kullanarak, parmak freze ile tırlamayı minimize etmek için 
yaklaşım geliştirmişlerdir.   
 
Bu çalışmada, DLC kaplamalı parmak freze ile Al 7075 alaşım malzemesinin frezelenmesinde kuvvet oluşumu 
ve yüzey pürüzlülüğü oluşumu Taguchi optimizasyon yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 
 
 
2. MATERYAL VE METOT 
 
2.1. Materyal 
 
Deney düzeneğinde kullanılan CNC tezgahı; üç eksende lineer ve dairesel enterpolasyon yapabilen, metrik ve 
inç birimlerinde ISO format programlama yapabilen FANUC kontrol üniteli O-M serisi olan Freze tezgahıdır. 
Deneysel çalışmada, iş parçası olarak kullanılan Al 7075 alaşım malzemesinin mekanik ve kimyasal özellikleri 
Tablo 1 de görülmektedir.  
 

Tablo 1. Al 7075 alaşım malzemesinin mekanik ve kimyasal (%)özellikleri 
 

İş parçası 
Akma 
(MPa) 

Kopma 
(MPa) 

Uzama 
(%) 

Kimyasal yapı (%) 

Al 7075 505 570 11 
Al(base);Zn(7.1);Cr(0.06);Cu(1.7);Mn(0.06); Si(0.1); 
Ti (0.05); Mg (2.8); Zr (0.1); Fe (0.3) 

 
Kesici takım olarak NACHi firmasina ait 2DLCM List 9330 parmak frezeler kullanılmıştır(şekil 2). Bu 
çalışmada kullanılan kesici takımların tam boyu (L) = 60 mm, l = 20 mm, sap çapı (d) = 10 mm, kesici ağız çapı 
(D) =9 mm dir.  
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Şekil. 2. Deneyde kullanılan kesici takım 

 
2.2. Analiz Metodu 
 
• Kesme hızı ve ilerleme oranı, talaş derinliği ve işleme genişliğinin yüzey kalitesine ve kesme kuvvetlerine 
etkisi araştırılmıştır.    
• İşlenen parçaların yüzey pürüzlülüğü MARH-Perthometer ile ölçülmüştür. Yüzey pürüzlülüğü ölçümleri, 
ortalama yüzey pürüzlülük değeri (Ra) esas alınarak yapılmış ve sonuçlar Ra’ya göre yorumlanmıştır. Her ölçüm 
hassasiyeti arttırmak için üç defa tekrarlanmıştır. 
• Kuvvet ölçümü için oluşturulan düzenekteki parçalar; kuartz dinamometre, üç kanallı charge-amplifikatörü,  
Kistler dinamometreye bağlanabilen uç bağlama aparatı, ölçüm bilgilerinin analizi için program, bilgisayar 
bağlantısı için ISA tipi A/D kartı ve ara bağlantı kablolarından oluşmaktadır. X,Y ve Z eksenlerinde ölçülen 
kesme kuvvetleri, DynoWare yazılımı ile  bilgisayar ortamında grafiğe dönüştürülmüştür. 
• Ölçülen sonuçlar Taguchi ile optimize edilerek, en etkili faktörler ve etkime dereceleri tayin edildi.  
 
 
3. TAGUCH İ YÖNTEM İ İLE  DENEY TASARIMI 
 
Geleneksel deney tasarımının hayli karmaşık, zor ve çok fazla sayıda deney yapılması gereksinimi ortaya 
çıkmasından dolayı bu çalışmada, Deney tasarımı Taguchi yöntemi ile yapılmıştır (Kurt, 2008).  
 

 
 

Şekil.3 Talaş derinliği (ad) ve işleme genişliği (ag) 
 

Tablo 2. Deneysel çalışmalarda kullanılan kontrol faktörleri ve seviyeleri 
 

Faktörler 

(A) 
Fener mili  

Hızı, n 
(dev/dak) 

(B) 
İlerleme 
oranı,fn 

(mm/dev) 

(C) 
Talaş 

derinliği,ad  
(mm) 

(D) 
İşleme 

genişliği,ag 
(mm) 

Seviye I 1200 0.02 4 2 

Seviye II 1700 0.03 8 3 

Seviye III 2200 0.04 12 4 

 
Deneysel çalışmada kullanılan kontrol faktörlerine göre yapılan L9 deney tasarımı ise Tablo 3 de sunulmuştur. 
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Tablo 3. L9 Deney Tasarımı 
 

Deney 
No 

(A) 
 

(B) 
 

(C) 
 

(D) 
 

1 A1 B1 C1 D1 
2 A1 B2 C2 D2 
3 A1 B3 C3 D3 
4 A2 B1 C2 D3 
5 A2 B2 C3 D1 
6 A2 B3 C1 D2 
7 A3 B1 C3 D2 
8 A3 B2 C1 D3 
9 A3 B3 C2 D1 

 
 
4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TAGUCH İ İLE OPTİMİZASYON 
 
Deneysel çalışmada, Al 7075 alaşım malzemesinin frezelenmesi sonucunda, yanal yüzeyde oluşan yüzey 
pürüzlülüğü, Fx (İlerleme kuvveti), Fy (Radyal kuvvet) ve Fz (Eksenel kuvvet) ölçüm sonuçları ve bunların her 
bir deneydeki sinyal gürültü oranları (S/N oranı) Tablo 4’de sunulmuştur. Elde edilen bu sonuçlara göre, kontrol 
faktörlerinin yanıtlara etkime oranları ve nihai optimal kesme şartlarına ulaşılmıştır.  
 

Tablo 4. Her deney için Ra değerleri ve S/N oranları 
  

Deney 
No 

 
(A) 

 

 
(B) 

 

 
(C) 

 

 
(D) 

 

Ra 
 

(µm) 

S/N 
oranı 
(dB) 

Fx 
 

(N) 

S/N 
oranı 
(dB) 

Fy 
 

(N) 

S/N 
oranı 
(dB) 

Fz 
 

(N) 

S/N 
oranı 
(dB) 

 
1 A1 B1 C1 D1 0,37 8,63 96 -39,64 289 -49,21 117 -41,36 
2 A1 B2 C2 D2 0,50 6,02 241 -47,64 488 -53,76 237 -47,49 
3 A1 B3 C3 D3 0,96 0,35 514 -54,21 758 -57,59 405 -52,14 
4 A2 B1 C2 D3 0,65 3,74 271 -48,65 405 -52,14 216 -46,68 
5 A2 B2 C3 D1 0,63 4,01 120 -41,58 396 -51,95 178 -45,00 
6 A2 B3 C1 D2 1,05 -0,42 302 -49,60 529 -54,46 221 -46,88 
7 A3 B1 C3 D2 0,38 8,40 155 -43,80 389 -51,79 194 -45,75 
8 A3 B2 C1 D3 0,40 7,95 351 -50,90 400 -52,04 211 -46,48 
9 A3 B3 C2 D1 0,57 4,88 136 -42,67 458 -53,21 196 -45,84 

 
4.1. Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Sonuçları 
 
Dokuz deney neticesinde, 90° lik kenar frezelemede yanal yüzeyde meydana  gelen ortalama yüzey pürüzlülüğü 
(Ra) ve bu pürüzlülüklerin oluşmasında her bir kontrol faktörünün etkisi Şekil 4’de görülmektedir. Şekil 4’de 
görüldüğü gibi, maksimum yüzey pürüzlülüğüne, 0.04 mm/dev ilerleme oranı , 1700 dev/dak fener mili hızı ve 
12 mm talaş derinliğinde ulaşılmıştır. Minimum yüzey pürüzlülüğü ise, daha düşük fener mili hızı (1200 
dev/dak), ilerleme (0,02 mm/dev), işleme genişliği (2 mm) ve talaş derinliği (4 mm) de elde edilmiştir. Şekil 
4’den, her bir kontrol faktörün, yüzey pürüzlülüğü oluşumunda etkili olduğu ve sonuç olarak deney tasarımında 
kontrol faktörlerinin doğru seçildiği görülmektedir.  
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Şekil 4. 90° lik kenar frezelemede, yanal yüzeyde oluşan Ra değerleri 
 
Taguchi ile proses parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü dikkate alınarak optimizasyonu için her bir parametrenin, 
her bir seviyesi için sinyal gürültü oranlarının değerleri grafik olarak Şekil 5’de sunulmuştur.  
 

 
 

Şekil.5 Ra için kontrol faktörlerinin S/N oranlarının grafiksel sunumu 
 
4.2. Kesme Kuvveti Ölçüm Sonuçları 
 
Yapılan deneysel çalışma sonucunda üç eksenden ölçülen kuvvetler [ Fx (İlerleme kuvveti),Fy (Radyal kuvvet) 
ve Fz (Eksenel kuvvet)] ayrı ayrı irdelenerek yorumlanmıştır. Fx (ilerleme kuvveti) ve bu kuvvetin oluşumunda 
en etkili iki parametre ile bu parametrelerin etkime oranları Şekil  6’da görülmektedir. Şekil 6’da görüldüğü gibi, 
işleme genişliğinin Fx oluşumunda etkisi hayli fazladır. Yüksek işleme genişliğinde maksimum Fx değerine 
ulaşılmıştır.  
 

 
 

Şekil 6. İlerleme oranı ve işleme genişliğinin Fx oluşumuna etkisi 
 

Fx kuvvetinin ölçümünde kullanılan değişkenler ve bu değişkenlerinin seviyelerinin S/N oranları Şekil 7’de 
görülmektedir.  
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Şekil 7. Fx için kontrol faktörlerinin S/N oranlarının grafiksel sunumu 
 

Fx’de olduğu gibi burada da; Fy kuvvetinin oluşmasında  dominant faktörün işleme genişliği olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu durumda maksimum Fy kuvvetine, maksimum işleme genişliği olan 4 mm de ulaşılırken, 
minimum Fy kuvvetine 2 mm işleme genişliği ile 0.02 mm/dev ilerleme oranında ulaşılmıştır. Şekil 9’da 
deneysel çalışmada dikkate alınan her bir kontrol faktörünün ve seviyelerinin S/N oranları görülmektedir.  

 

 
 

Şekil 8. İlerleme oranı ve işleme genişliğinin Fx oluşumuna etkisi 
 

 
 

Şekil.9 Fy için kontrol faktörlerinin S/N oranlarının grafiksel sunumu 
 
Fz (Eksenel kuvvet) in oluşumunda en  etkili olan iki kontrol faktörü ve bu faktörlere bağlı olarak Fz deki 
değişim Şekil 10’da görülmektedir. Fx ve Fy de olduğu gibi Fz kuvvetini belirleyici olan dominant faktörün 
işleme genişliği olduğu şekil 10’dan görülmektedir.  
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Şekil 10. İlerleme oranı ve işleme genişliğinin Fx oluşumuna etkisi 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil.11 Fz için kontrol faktörlerinin S/N oranlarının grafiksel sunumu 
 
4.3. Ra İçin Optimal Parametrelerin Tahmini ve Doğrulama Deney Neticesi 
 
Ra değerlerinin her bir deneysel çalışmada ölçülen sonuçlarına göre çıkarılan S/N oranlarına göre, tahmin edilen 
optimal S/N oranı ve optimal Ra ortalama  yüzey pürüzlülüğü değeri ile bu sonuçların  elde edileceği kontrol 
faktörleri Tablo 5’de  sunulmuştur. Tahmin modelindeki kontrol faktörlerinin seviyelerinin uyuştuğu deney, 
yapılan 9 deney içerisinde olmadığı için, doğrulama deneyi yapılması gerekmiştir. Taguchi yönteminin olmazsa 
olmazlarından olan doğrulama deneyleri, Taguchi ile işleme performansında optimal koşulların tayini 
yaklaşımının son aşamasıdır. Böylece, yapılan optimizasyonun doğruluğunun analiz edilme imkanı doğmakta ve 
hata payı belirlenmektedir. Şartlar elverdiği sürece, doğrulama deneylerinin birkaç kez tekrarı güvenilirliğin 
sağlanması açısından önem arz etmektedir. Bu durumda, Tablo 5’de tahmin modelinde kullanılan seviyeler 
kullanılarak yapılan doğrulama deneyi sonuçları da görülmektedir. Doğrulama deney sonuçları ile tahmini 
sonuçlar arasında kayda değer farklılık olmasına rağmen, Taguchi optimizsyonun minimum yüzey pürüzlülüğü 
için işaret ettiği kesme koşullarında, daha önce yapılan 9 deney sonuçlarından çok daha düşük yüzey 
pürüzlülüğü elde edilmiştir. Bu sonuç, frezelemede yüzey pürüzlülüğü tahmininde Taguchi optimizasyon 
yönteminin başarı ile uygulandığını göstermektedir.   
 

Tablo 5. Optimal  Ra için proses parametreleri ve seviyeleri 
 
     Optimal kuru frezeleme koşulları   
    Tahmin edilen Doğrulama deney sonucu 
Seviye   A3B1C1 D1 A3B1C1 D1  
Ra(µm)   0.21   0,30 
Ra  için S/N oranı                    10,7141 dB                               15,3058 dB 
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4.4. Fx, Fy ve Fz İçin Optimal Parametrelerin Tahmini  
 
Fx, Fy ve Fz için optimal kesme koşullarının tahmin modelleri ve tahmini sonuçlar sırayla Tablo 6,7 ve 8 de 
sunulmuştur. Tahmini optimal sonuçlar, yapılan deneysel çalışmada olmadığı için doğrulama deneylerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Böylece, Taguchi’nin en küçük en iyidir prensibine göre tasarlanmış olan tahmin modelinin 
doğruluğu veya hata payı belirlenmiştir. Bu durumda aynı tablolarda, tahmin edilen faktör seviyeleri dikkate 
alınarak deneysel doğrulama deneyleri ile elde edilen sonuçlarda görülmektedir. Taguchi yöntemi ile tahmin 
edilen Fx, Fy ve Fz kuvvetleri ile doğrulama deney sonuçları birebir örtüşmemekle beraber, tahmini değerlerin 
hata oranı %10’un altındadır. Bu durumda, yapılan çalışmanın başarılı olduğu söylenebilir. Diğer bir sonuç ise, 
Taguchi optimizasyon yönteminin, frezelemede başarı ile uygulanabildiği bu çalışmanın sonuçlarından biridir.  
 

Tablo 6.Optimal  Fx için proses parametreleri ve seviyeleri 
 

     Optimal kuru frezeleme koşulları   
    Tahmin edilen Doğrulama deney sonucu 
Seviye   A3B1C2 D1 A3B1C2 D1  
Fx(N)   81   86 
Fx  için S/N oranı                    -37,8779 dB                               -37,9651 dB 
 
 
 

Tablo 7.Optimal  Fy için proses parametreleri ve seviyeleri 
 

     Optimal kuru frezeleme koşulları   
    Tahmin edilen Doğrulama deney sonucu 
Seviye   A3B1C1 D1 A3B1C1 D1  
Fy(N)   193   201 
Fy  için S/N oranı                    -48,0439 dB                              -48,3691 dB 
 
 

Tablo 8.Optimal  Fz için proses parametreleri ve seviyeleri 
 

     Optimal kuru frezeleme koşulları   
    Tahmin edilen Doğrulama deney sonucu 
Seviye   A3B1C1 D1 A3B1C1 D1  
Fz(N)   64   80 
Fz  için S/N oranı                    -40,3901 dB                              -41,4012 dB 
 

 
 
5. SONUÇLAR 
 
DLC kaplamalı karbür parmak freze ile kuru olarak  Al 7075 alaşım iş parçası malzemesinin 90° lik kenar 
frezelenmesi sonucunda, yanal yüzeyde oluşan ortalama yüzey pürüzlülük değeri (Ra) ve 3 eksende oluşan Fx 
(İlerleme kuvveti), Fy (Radyal kuvvet) ve Fz (Eksenel kuvvet) kuvvetleri ölçülmüştür. Elde edilen datalara göre 
Taguchi optimizasyon yöntemi kullanılarak proses parametrelerinin optimal koşulları tayin edilmiştir.  
 
• Bu çalışma ile ulaşılan sonuçlardan biri, DLC kaplamalı karbür parmak freze ile Al 7075 alaşım malzemesinin 
işlenmesinde çok düşük ortalama pürüzlülük değerlerine ulaşılmıştır. Bu durumda, frezelemeden sonar herhangi 
bir taşlama işlemine gerek kalmaksızın iş parçası kullanılabilir özellik kazanmıştır.  
 
• Diğer önemli bir sonuç ise, Ortalamanın üzerinde talaş derinliği ve yüksek işleme genişliğine rağmen, talaş 
kaldırma esnasında oluşan kuvvetler, takımın uzun süre aşınmadan çalışmasına müsaade edecek derecede 
düşüktür. Ayrıca, bu tür bir frezeleme işleminin çok yüksek güce sahip olmayan takım tezgahları ile 
yapılabilecek ve düşük enerji tüketiminin olacağı, gözlemlenen kesme kuvvetleri ile kanıtlanmıştır.  
 
• Taguchi optimizasyon tekniğinin kullanımı ile işleme performansının çok yükseldiği ve iş parçası yüzey 
kalitesinde ciddi bir iyileşme olduğu görülmektedir.  
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