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TORNALAMA NEDİR?
Tornalama, kendi ekseni etrafında dönen, emniyetli bağlanmış iş parçası
üzerinden kesici takımlar yardımıyla talaş kaldırma işlemine denir.
İşin yapıldığı tezgaha “Torna Tezgahı” ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun
tutum ve davranışta kullanan kişiye ise “Tornacı” denir.
• n = Dönme Hareketi (dev/dak)
• f = İlerleme Miktarı Hareketi (mm/dev)
• a = Talaş Derinliği hareketi (paso) (mm)

Talaş Kaldırma Sistemi
www.garipgenc.com
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 Torna Tezgahı Çeşitleri

• Üniversal Torna Tezgahları
• Özel Amaçlı (Fonksiyonel) Torna Tezgahları

• CNC (Computer Numerical-Controlled) Torna Tezgahları

www.garipgenc.com

Watchmaker’s lathe

Turret Lathe
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Typical “Engine” Lathe

Big “Engine” Lathe
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Really Big “Engine” Lathes
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CNC Lathe: aka “Turning Center”
(carriage is mounted toward back, “upside down”)
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 Üniversal Torna Tezgahının Kısımları

www.garipgenc.com
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 Tornada İş Bağlama Yöntemleri
 Üniversal Aynalarla Bağlamak

Üç ayaklı üniversal ayna ile bağlama

Dört ayaklı üniversal ayna ile bağlama
www.garipgenc.com
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 Dört Ayaklı Ayna İle Bağlamak
NOT: Simetrik olmayan parçaların bağlanmasında
kullanılır. Parçaların alın tornalama ve delik
tornalama işlemleri, ayakların ayarlanması ile
yapılır. Aynanın dört ayağı da birbirinden bağımsız
hareket eder.

 İki Punta Arasında (Fırdöndü Aynası ile) Bağlamak

Hassas ve eksen kaçıklığının
olmaması istenen iş parçalarının
tornalanmasında kullanılır.

www.garipgenc.com
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 Ayna - Punta Arasında Bağlamak

 Penslerle İş Bağlamak

Penslerle bağlama genelde küçük çaplı iş
parçalarının bağlanmasında kullanılır.
Uzun parçaların esnemeden
tornalanabilmesi için kullanılır.

 Manyetik Aynalarla İş Bağlamak

Genellikle çok ince (Disk gibi) iş parçalarının
işlenmesinde kullanılır.

www.garipgenc.com
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 Delikli Ayna ile Bağlamak

İş parçası, delikli aynalara cıvata,
somun ve sıkma pabuçları kullanarak,
ayna üzerindeki deliklere ve kanallara
bağlanır.
 İş Kalıpları İle Bağlamak

Seri üretimde, iş parçalarının yapımını
hızlandırmak ve çok sayıda parçayı
özdeş olarak işlemek için kullanılır.

www.garipgenc.com
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 Tornalama İşleminde Talaş Kaldırma Faktörleri (Hareket Büyüklükleri)

• V = Kesme Hızı (m/dak)
• f = İlerleme Miktarı Hareketi (mm/dev)
• a = Talaş Derinliği hareketi (paso) (mm)

Burada ilerlemeyi hız olarak düşünebiliriz, "n.f ilerleme hızı olur. Birimi (mm/dak).
Kalemin iş parçası eksenine paralel olarak dakika da aldığı yol olarak tanımlanır.

www.garipgenc.com
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 Kesme Hızı
Kesici takımının, iş parçası çevresinde bir dakikada metre cinsinden aldığı yola
kesme hızı denir.

V

 .D.n
1000

D= Tornalanan Çap (mm)
n = Devir sayısı (dev/dak)
V= Kesme hızı (m/dak)

Kesme hızına etki eden faktörler:
a. Malzemenin cinsi
b. İlerleme miktarı(mm/dev)
c. Talaş derinliği (mm)
d. Kullanılan kesici aletin cinsi
e. Kullanılan işlem türü
f .Torna tezgahının gücü ve kapasitesi

www.garipgenc.com
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 İlerleme
Kalemin iş parçası eksenine paralel olarak dakika da aldığı yol olarak tanımlanır.

f  8.r.Rz

r : Kalem uç radüsü (mm)
Rz : Ort yüzey pürüzlülüğü (μm)
f = İlerleme ( mm / dev )

u = n.f (mm/dak)

u = İlerleme hızı (mm/dak)
n = Devir sayısı (dev/dak)
f = İlerleme miktarı (mm/dev)

İlerlemeye etki eden faktörler :
 Talaş derinliği (mm )
 Malzeme cinsi
 Kesme hızı (m/dak )
 Torna tezgahının gücü ve kapasitesi
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 Uç Yarıçapı ve İlerlemeye bağlı yüzey pürüzlülüğü değerleri
Kaba Talaş

İnce Talaş

Hassas Tornalama

N11

N10

N9

N8

N7

N6

Rz 100 µm

Rz
63µm

Rz
25 µm

Rz 16µm

Rz 6.3µm

Rz 4 µm

Uç Yarı Çapı
(r)

Devir başına ilerleme ( mm / dev )
0.4

0.57

0.45

0.28

0.20

0.14

0.10

0.8

0.80

0.63

0.40

0.30

0.20

0.16

1,2

1.00

0.80

0.50

0.40

0.25

0.20

1.6

0.13

0.90

0.60

0.45

0.30

0.23

2.4

1.4

1.3

0.7

0.55

0.35

0.28

www.garipgenc.com
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 Paso
Kesici takımın bir geçişte parça üzerinden kaldırdığı malzeme tabakasına paso
denir.
• Kalın Paso

İlk paso veya pasolarda yüzey kalitesi önemli olmadığından, kesme zamanında
tasarruf yapmak için talaş derinliği ve ilerleme büyük seçilir. Bu pasolara "kaba
paso" denir.
NOT: Kaba pasolar için : a / f = 3 ila 10 aralığında seçilmelidir.
• İnce Paso

İyi bir yüzey kalitesi oluşması istenilen son pasoda, talaş derinliği ve ilerleme
küçük seçilir. Buna da "ince paso" denir.
NOT: İnce pasolar için: Tablodan yüzey pürüzlülüğü
radüsüne göre seçilebilir veya hesaplanarak bulunur.

www.garipgenc.com

ve

kesici

takımın
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 Kesici Kaleme Etki Eden Kuvvetler

R  Fe2  Fd2  Fr2
Fe = 0.2 Fd
Fr = 0.4Fd
R = Fd

Fd = Kesme kuvveti, Eğmeye ( düşey düzlemde ) ve burmaya çalışır.
Fe = İlerleme kuvveti, Eğmeye ( yatay düzlemde ) ve burmaya çalışır.
Fr = Radyal kuvvet, Burmaya çalışır.
R = Talaş kaldırma kuvveti (Bileşke kuvvet)
www.garipgenc.com
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 Kesme kuvvetinin hesaplanması:

Ks 

Fd
q

q  a. f
Fd  K s .q

h = f.sinx
h = Talaş kalınlığı
x = Ayar açısı
a = Talaş derinliği

Ks = Özgül kesme kuvveti ( kg / mm2)
a = Talaş derinliği ( mm )
q = Talaş kesiti ( mm2)
f = İlerleme miktarı ( mm / dev )
Fd = Kesme kuvveti ( kg )

www.garipgenc.com
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Pm 

a. f .K sV
6120. M
Pm 

V = Kesme hızı (m/dak)
P = Tezgah gücü (kW)
Fd = Kesme kuvveti (kg)
ηM = Tezgah verimi
ηM = 0,70- 0,80 alınır

Fd .V
6120. M

1kW = 1,36 HP

www.garipgenc.com
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 Tornalama İşlemleri
• Alın Tornalama

İş parçasının dönme hareketine
karşılık kesici takımın eksene
dik hareketi ile oluşan tornalama
işlemine alın tornalama denir.

• Silindirik Tornalama

İş parçasının dönme hareketine karşılık, kesici
takımın eksene paralel hareketi ile oluşan
tornalama işlemine silindirik tornalama denir.

www.garipgenc.com
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• Kademeli Tornalama

(a) Dik fatura

(c) Açılı fatura

(b) Radüs fatura

İş üzerinde iki farklı çapı birleştiren yüzey
veya basamağa (fatura) bu iki farklı çapına
torna
edilmesine
kademe
(fatura)
tornalamak denir.

www.garipgenc.com
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• Punta Deliği Açma

A tipi (Basit): Düz yüzeyli, koruyucu havşasız

B tipi (Çift koni): Düz yüzeyli, koruyucu havşalı

C tipi (Faturalı): Düz yüzeyli, faturalı

R Tipi (Eğrisel Yüzeyli): Bombeli yüzeyli, havşasız

İş parçasının dönerken torna puntaları tarafından desteklenmesini sağlamak için
alın yüzeylerine birer delik delme ve havsa açma işlemlerine punta deliği açma
denir.

www.garipgenc.com
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• Konik Tornalama

İş parçasının dairesel hareketine karşılık, kesici takımın iş
mili eksenine açılı hareketi ile oluşan tornalama işlemine
konik tornalama denir.

Koniklik Oranı: Büyük ve küçük
çaplar arasındaki farkın koniklik
boyuna bölünmesi ile elde edilir
Koniklik Oranı=D-d/l
Eğim: Koniklik oranının
bölünmesi ile elde edilir

ikiye

Eğim=D-d/2l

D= Büyük Çap; d= Küçük çap; l =Konik boyu L =İş parçası boyu
www.garipgenc.com
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 Üst Sportu Çevirerek Konik Tornalama

NOT: Üst sport kızağı ancak sınırlı bir mesafe içerisinde hareket edebildiği için bu
metotla sadece kısa boylu konikler işlenebilir. Üst sporta verilecek açı, her zaman
konik açısının yarısına eşittir.

www.garipgenc.com
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• Gezer Puntayı Kaydırarak Konik Tornalamak
a ) İki punta arasındaki uzaklık konik boyuna eşit ise:
D = En büyük çap (mm)
d = En küçük çap (mm)
l = Konik boyu (mm)
L = İki punta arasındaki uzaklık (mm)
e = Gezer puntayı kaydırma miktarı (mm)
L = l ise e = (D-d)/2dir
b) İki punta arasındaki uzaklık konik boyundan büyük ise:
e = D-d/2.(L/l)(mm)
e = tgα/2.L( mm )
e = K.O.L / 2 (mm )

NOT: İki punta arasında konik tornalayabilmek için
a.
b.

e≤emax olmalıdır. emax≤ L/50

NOT: Koniklerin birbirleri ile çalışması için:
Açıları eşit olmalıdır.
Yüzey kaliteleri iyi olmalıdır.

NOT: İç konikler, punta kaydırılarak tornalanamaz. NOT: Punta yükseklikleri değişmez, sabittir.
www.garipgenc.com
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• Özel Tertibatla Konik Tornalama

• Kopya Tertibatıyla Tornalama

Kopya tertibatlı tornalarda, talaş
kaldırmak için gereken bilgi, işlenecek
yüzeyin profiline göre şekillendirilmiş
bir şablon ( model ) tarafından verilir.

www.garipgenc.com
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• Kanal Açmak

İş parçasının dış veya iç yüzeylerinde rastlanan kanalları tornalama işlemidir. Kanalın
biçimi, torna kaleminin şekline ve kanal derinliğine bağlıdır.

• Profil Tornalama

Tornada işe belli bir formu
vermek için yapılan tornalama
işlemine profil tornalama denir.

www.garipgenc.com

Page 27

• Eksantrik Tornalamak

Silindirik olarak tornalanmış bir parça
ekseni, esas eksene göre kaydırılarak
tornalanacak olursa meydana getirilen bu
kısma eksantrik adı verilir

• Pah Kırmak

Bir iş parçasının, kenarının keskinliğini gidermek
için açılı olarak torna edilmesi işlemine pah
kırma denir.
www.garipgenc.com
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• Vida Sistemleri

Uygun bir biçimde bir kalemin, dönmekte olan iş boyunca ilerleyip devamlı bir oluk
açması, dolayısıyla silindirik parça yüzeyinde belirli kesitte çıkıntılar meydana
gelmesi işlemine tornada vida çekme denir.

Whitworth Vida Kesiti
Metrik Vida
• İç Vida Açma

İç vida açma, vida kanallarının silindirik iç
yüzeye açılması işlemidir. Bu işleme dişi vida
da denilmektedir.

www.garipgenc.com
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• Vida Kalemi İle Vida Açma

Uygun biçimde bilenmiş bir
dönmekte olan bir parçası boyunca
helisel bir oluk açması, dolayısıyla
parça yüzeyinde belirli kesitte
getirmesi işlemidir.

www.garipgenc.com

kalemin,
ilerleyip,
silindirik
çıkıntılar
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• Delik Delmek ve Tornalamak

Aynaya bağlanan işler üzerinde
yapılan
raybalama,
delik
tornalama, fatura tornalama ve
kılavuz çekme işlemlerinden
önce delik delinir.
Konik saplı matkap

Silindirik saplı matkap

Konik saplı matkabın takılması ve sökülmesi
www.garipgenc.com

Mors
koniği

1

2

3

4

5

Matka
p çap
ölçüsü

14
mm'ye
kadar

14 mm
24 mm

24 mm
32 mm

32 mm
50 mm

50 mm
üzeri

Matkap çapına göre mors konikleri
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• Delik Tornalama

Bir deliğin delik kalemiyle büyütülmesi
işlemidir. Her ölçüdeki deliğin hassas olarak
tornalanması için delik tornalama işlemi
yapılır.

Delik katerleri

vidalı bağlantı

lehimli bağlantı

vidalı bağlantı

www.garipgenc.com
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• Rayba Çekme

Deliklerin matkapla delinmesinde ölçü
hassasiyeti ve iyi bir yüzey kalitesi elde
etmek zordur. Bu tür durumlarda rayba
adı verilen çok ağızlı kesiciler kullanılır.

• Tırtıl Çekme

Silindirik iş parçaları üzerine, talaş kaldırmadan
ezme suretiyle, düzenli ve belirli aralıkta izlerin
oluşturulması işlemine, tırtıl çekme adı verilir.
Tırtıl çekmek için kullanılan takımlara tırtıl denilir.

www.garipgenc.com
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 Takım Geometrisi

Torna kalemleri sap ve kesici kısımdan
meydana gelir. Kesici kısım, talaş yüzeyi,
serbest yüzeyler ve ağızlardan oluşur.

NOT: x Ayar açısı 30° - 90°
arasında
olabilir.
Kesme
kuvvetlerinin hesaplanmasında
kullanılır. En ideal açı 45° - 90°
arasındadır.
Kesici ağzın biçimini meydana getiren açılar;
λ
ε
r
x

- Eğim açısı
- Uç açısı
- Burun radyusu
- Ayar açısı
www.garipgenc.com
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Kenar ve Yüzeyler
a. Talaş yüzeyi
b. EKK yan boşluk yüzeyi
c. YKK ön boşluk yüzeyi
e. Yardımcı kesici kenar ( YKK )
d. Esas kesici kenar ( EKK )

Açılar
α - EKK yan boşluk açısı
β - Kama açısı
γ - Talaş açısı
αn - YKK ön boşluk açısı
x - Ayar açısı
xn - YKK ayar açısı

www.garipgenc.com
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 TAKIM ÖMRÜ (Taylor Modeli)
Takımın iki bileme arasındaki efektif çalışma süresine Takım Ömrü denir.

V.Tn =C,

T: Takım ömrü
V: Kesme hızı
C: Sabit

log C – log V +n log T

V1.T1n = V2 .T2n
log (V1) + n.log (T1) = log (V2) + n.log (T2)

Yukarıdaki bu formülde gösterilen notasyonlarda
“n” üssü iş parçası ve kesicinin malzemesine
bağlıdır. “C” ise ilerleme miktarı, talaş derinliği,
kesme sıvısı vb. faktörlere bağlı bir değerdir.

www.garipgenc.com
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 TORNACILIKTA KULLANILAN KESİCİ TAKIMLAR
Şekil verme sırasında oluşan kuvvetler, basınçlar, darbeler, ısı oluşumu, aşınma
ve ekonomik faktörler göz önüne alınarak takım malzemelerinin sahip olması
gereken özellikler:
a. Yüksek sertlik
b. Yüksek eğilme ve basma mukavemeti
c. Yüksek sıcaklığa ve aşınmaya dayanıklılık
d. Kolay işlenebilmesi
e. Ucuz olması
• Kesici takımların Malzemelerine Göre Sınıflandırılması
 Yüksek hız çelikleri (HSS)

Alaşım : % 6 - 1.6 C , % 2 - 14 Co, % 0.7 - 10 Mo, % 1.4 - 5 V, % 1.2 -19 W
Çalışma sıcaklığı : < 600 0C;
Sertliği: 62 ...65 RC;
Çelik için kesme hızı: V= 30 -40 m/dak
NOT: HSS ( High - Speed tool Steel ) olarak bilinen hız çelikleri, sırasıyla T ve M ile simgelenen
Tungsten ve Molibden esasına dayanan iki gruba ayrılırlar. Bu iki grup arasındaki fark M grubun T
grubuna göre daha ucuz olmasıdır.
www.garipgenc.com
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DIN Standartlarına göre hız çeliklerinin simgelenme tarzı
Hız çeliği
DIN Sstandartlarına
Simge
Rakamlar yüzde olarak
Malzeme
W, Mo, V, Co gibi alaşım
Numarası
miktarını göstermektedir.

3202Örneğin

S 12 -1 -4-5

3207

S 10-4-3- 10

3243

S6-5-2-5

3255

S 18-1 -2-5

3257

S18-1-2-15

3265

S 18- 1 -2-10

3302

S12-1-4

3316

S9-1-2

3318

S 12-1 -2

3343

S6-5-2

3346

S2-9-1

3357

S 18-0-2

Simgenin Açıklaması

S Hız çeliği
Rakamlar yüzde olarak
W, Mo, V, Co gibi alaşım
miktarını
göstermektedir.
Örnek:

S 12 – 1 – 4 – 5
%5 Co
%4V
%1 Mo
%12 W

www.garipgenc.com
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Hız çeliklerin kullanma alanları

Tornalama
planyalama

Genel

İnce
talaş

Kaba talaş

Ağır kesme

S 10-4-3-10

S 12-1-4

S 12-1-2-5
S 18-1-2-5

S 18-1-2-10
S 18-1-2-15

Spiral matkap S 6-5-2
kılavuz

S 6-5-2-5

Raybalama

S6-5-2 S12-1-4

Frezeleme

S 6-5-2
S 18-0-1

Testere

S 3-3-2

S 12-1-4

S 2-9-2-8
S 12-1-2-5
S 18-0-2-2

S 2-9-1
S 18-1-2-10

S 6-5-2

www.garipgenc.com
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 Sert maden uçlar
Sert maden uçları Wolfram Karpit ve Kobalt tozunun sinterlenmesiyle elde edilir. Sinterleme, toz
haline getirilmiş metalin ısı tesiri altında preslenmesidir. Çok yüksek kesme hızına, daha uzun
çalışma zamanlarına ve hassas işleme imkanlarına sahiptir.

Alaşım: %WC=60-92;% TiC+TaC=l-6O; % Co=5-17
Çalışma Sıcaklığı: 900... 1000 °C ;
Sertlik: 87...92 RA;
Çelik için kesme hızı: V80...300m/dak.

Ti: Titanyum
Ta: Tantalyum

ISO'ya göre sinterlenmiş karbürler, üç gruba ayrılmış ve bu gruplar P,M.K gibi büyük harfler ve
renklerle simgelenmiştir. P-Mavi, uzun talaşlı malzemeler; M-Sarı uzun ve kısa talaşlı malzemeler,
K-Kırmızı kısa talaşlı malzemeler içindir. Her grubu oluşturan malzeme çeşitleri, aşınma
mukavemeti ve tokluğunu (darbeye karşı mukavemetini) gösteren 01,10,20,30,40,50 rakamlarıyla
simgelenmiştir. Rakamlar büyüdükçe malzemenin aşınma mukavemeti azalırken tokluğu büyür.

www.garipgenc.com
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ISO Standartlarına göre sert maden uçların simgeleme tarzı
Kullanma alanı
Uzun talaşlı malzemeler
Örneğin : çelik, dökme
çelik, uzun talaşlı temper
döküm

(P)
Uzun ve kısa talaşlı
malzemeler. çelik, dökme
çelik, manganlı çelikler,
alaşımlı dökme demir.
Paslanmaz dökme çelik,
otomat çelik

(M)
Kısa talaşlı malzemeler.
Dökme demir, kokil
dökme demir,
sertleştirilmiş çelik, demir
olmayan metaller,
plastikler.

(K)

Çalışma Tarzı

Simge

Hassas talaş kaldırma v yüksek s düşük
mümkün olduğu titreşimsiz

P01.2

Tornalama, Frezeleme v yüksek s küçük
ila ora

P10

Tornalama, Frezeleme v orta s orta
planyada s küçük

r

P20

Tornalama, Frezeleme v orta s orta ila
alçak s orta ila yüksek

P30

Tornalama, Planya, Dikey planya. Freze,
otomat işleri

P40

Tornalama, Planya, Dikey planya. Freze,
otomat işleri

P50

Tornalama v orta ila yüksek s orta ila
küçük

M 10

Tornalama, Frezeleme, v orta s orta

M 20

Tornalama, Planyalama, Frezeleme v orta
s orta ve büyük

M 30

Tornalama, Form tornalama,
özellikle otomat işlemler

M 40

Kesme,

Hassas işlemler
Tornalama,
raybalama,
raspalama

delme,
havsa
açma.
frezeleme,
broşiama.

Özellikleri

Rakamlar
büyüdükçe
malzemenin
aşınma
mukavemeti
azalırken
tokluğu büyür.

K01
K 10

K 10 daki gibi yüksek tokluğa sahip sen
metallaer

K20

Tornalama, planya, dikey frezeleme
uygun olmayan işleme koşulları ( sert
kabuklu dökmeler sertliği değişken
malzemeler).

K30

K 30 daki gibi büyük talaş açısı, uygun
olmayan işleme koşulları

K40
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 Kesici Takım Çeşitleri
Kesme Yönüne Göre:
a. Sol kalem
b. Sağ kalem

Talaş Boyuna Göre:
a. İnce talaş kalemi
b. Kaba talaş kalemi

Şaft Durumuna Göre:
a. Eğri şaftlı kesiciler
b. Kademeli şaftlı kesiciler
c. Düz şaftlı kesiciler
d. Daraltılmış kesiciler

Dizaynına Göre :
a. Mekanik sıkmalı takımlar
b. Uçları lehimlenmiş takımlar
c. Yekpare takımlar

www.garipgenc.com
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 Tornada Kesici Takım Türleri

1- Kaba talaş kalemi
(Sağ ve Sol)

2- İnce talaş kalemi
(Sağ ve Sol)

3- Profil kalemi
4- Vida talaş kalemi

5- Delik kalemi
www.garipgenc.com
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Makine raybaları
Konik saplı düz kanallı makine raybası
Silindirik saplı düz kanallı makine raybası
Silindirik saplı helisel kanallı makine raybası

Düz kanallı el raybası
Helisel kanallı el raybası

El raybaları

Konik el raybası

Ayarlı raybalar

Konik raybalar
www.garipgenc.com
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