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Basin bülteni

Hatalardan kaçınarak verimlilik artışı

Manuel prosesler için verimlilik gereksinimleri artmaya devam ediyor – 
Birkaç çalışma parametresinin uyumlu hale getirilmesi, tungsten karbür 
kalıpçı frezelerle çalışırken kullanılmayan üretkenlik rezervlerinin kul-
lanılmasına yol açıyor

Kesim ve yüzeylerde çalışma konusunda uzman, PFERD Tools’tan Ürün 
Müdürü Thomas Plömacher, “Metal işlemede birçok işlem adımı hala ma-
nuel olarak gerçekleştiriliyor veya manuel olarak yapılması gerekiyor,” dedi. 
Amaç sadece teknik olarak mükemmel uygulama değil, bunun yerine, her 
zamankinden daha fazla durumda, iş; mümkün olduğu kadar ekonomik ver-
imlilikle yapılmalıdır. Tungsten karbür kalıpçı frezeler uzmanı, “Verimliliği im-
kansız hale getiren önlenebilir hatalar, işin başından itibaren sıklıkla yapılır,” 
diye açıkladı. Geçmiş yıllarda yaşadığı sayısız vakaya atıfta bulunarak şunları 
söyledi: “Açıkçası, üretkenlik, tungsten karbür kalıpçı frezelerin kullanımı söz 
konusu olduğunda, birbiriyle uyumlu hale getirilmesi gereken birkaç kritere 
bağlıdır.” 

Şüphesiz en önemli karar doğru ürünü seçmektir. ‘İşlenecek malzeme üze-
rinde kullanıma uygun olmalı ve formu işleme gereksinimlerine uygun ol-
malıdır.’ Makinenin uygun bir tasarım ve güce, fakat en önemlisi doğru dönüş 
hızı, temas basıncı ve benzeri çalışma parametrelerine sahip olması gerekir. 
Çalışma hızı uygulamaya uygun olmalıdır. ‘Pratikte sık sık bu alanda hatalar 
yapıldığını görüyoruz. Neyse ki, parametreler kolayca değişiyor.’
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Resim 1
Geleneksel çapraz kesime kıyasla PFERD 
ALLROUND kesim – %30 daha yüksek 
performans
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Plömacher, “vakaları” açıklamak için tungsten karbür kalıpçı frezelerde sık 
karşılaşılan bir uygulamayı kullanıyor; “Yüksek talaş kaldırma, güzel bir yüzey 
ve düşük üretim maliyetlerini hedefleyerek çelik üzerinden talaş kaldırma uy-
gulamasını ele alalım. Bazı kesim türleri malzeme için optimize edilmiş olsa 
da burada tipik olarak geleneksel çapraz kesim kalıpçı frezeler tercih edilir. 
İşleme ilerlemesi tatmin edici değilse, sanki bir kuralmış gibi devir hızı arttırılır. 
İş parçası ve kalıpçı freze üzerindeki termal yük, devir hızı ile birlikte artar fakat 
genellikle talaş kaldırma artmaz. Kıvılcımlar uçuşmaya başlar ve bir noktadan 
sonra kalıpçı freze kullanılmaz hale gelir.” Eğer yüksek performanslı bir kalıpçı 
freze kullanılsaydı böyle olmazdı. Plömacher’e göre; “Bu kalıpçı frezeler, daha 
yüksek talaş kaldırma hızları elde etmek için tasarlanmış çeşitli kesim ge-
ometrilerine sahiptir ve ayrıca %25 daha yüksek devir hızları ile de çalışabil-
irler.”

Yüksek performanslı, malzemeye özel kesimlerin yanı sıra, her malzemede 
yüksek performans sağlayan ALLROUND kesim tungsten karbür kalıpçı frezel-
er de yüksek performanslı kalıpçı frezeler sınıfındadır. 

Geleneksel çapraz kesimli tungsten karbür kalıpçı frezeler ile yapılan bir 
kaşılaştırma, çelik üzerinde kullanımda talaş kaldırmanın %30’a kadar artabi-
leceğini gösteriyor. “Ayrıca yüksek performanslı kalıpçı frezeler önemli ölçüde 
yüksek devirlerde kullanılabilir, bu daha düzgün bir çalışmayı sağlarken kon-
foru da arttırır.”

Özetle Plömacher şunları söyledi; “Bir takım seçerken, sadece malzeme üzer-
inde kullanılacak herhangi bir kalıpçı freze değil, ideal olarak çalışılacak mal-
zemeye uygun ve eldeki görev için özel olarak tasarlanmış bir kalıpçı freze 
seçtiğinizden, ayrıca çalışma parametrelerinizin uygulama ile uyumlu old-
uğundan emin olun.” Bu hatalardan kaçınıldığında, ekonomik verimliliğin ve 
verimlilik rezervlerinin kullanımının önünde hiçbir şey duramaz. “Üstelik bun-
ları başarmak için uzman olmanıza gerek yok.”
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Resim 2
Yine çapraz kesim, fakat yüksek 
performanslı kalıpçı freze – PFERD’den 
ALLROUND
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