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ELEKTROKİMYASAL İŞLEME (EKİ) YÖNTEMİ İLE MALZEME KALDIRMA 

DENEYİ FÖYÜ 

1. Elektrokimyasal İşleme (EKİ) 

İnsanların ihtiyaçları ve gelişen teknoloji ile malzeme özelliklerinde gelişimler meydana 

gelmiştir. Otomobil, elektronik, sağlık, havacılık ve uzay endüstrileri başta olmak üzere birçok 

alanda titanyum, nikel, krom ve bunlar ile ilişkili süper alaşımlı malzemeler kullanılmaya 

başlanmıştır. Bunlara örnek olarak motor enjeksiyon sistemleri, türbin pervaneleri, kalıplar, 

silah sanayii, cerrahi enjektör, tıbbi makas ve aletler ile implantlar verilebilmektedir. Mekanik 

ve kimyasal özellikleri geliştirilen malzemelerin kompleks geometrilere uygun şekilde hassas 

işlenmesi gerekmektedir. Geleneksel imalat yöntemleri kullanılarak yapılan işlemeler ise bu 

ihtiyacı tam olarak karşılamamaktadır. Takım aşınmasının ve maliyetlerinin yüksek olması, 

işleme sürelerinin yüksek olması, mikro boyutlarda işlemenin her imalat işlemi için mümkün 

olmaması gibi problemler nedeniyle geleneksel imalat yönteminin yerine alışılmamış imalat 

yöntemleri endüstrilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaya başlanmıştır. Genel olarak 

alışılmamış imalat yöntemleri, kompleks geometriye sahip modellerin mikro ya da makro 

hassasiyette ve yüksek yüzey kalitesinde üretilmesine olanak sağlamaktadır.  Lazer ışını ile 

işleme, aşındırıcı akış ile işleme, elektroparlatma, toz parçacıkları işleme ve elektrokimyasal 

işleme gibi işleme yöntemleri alışılmamış imalat yöntemlerine örnektir.  

Elektrokimyasal işleme (EKİ), doğru akım (DA) güç kaynağı ve elektrolit kullanılarak iş 

parçası ile takım arasında herhangi bir temas olmadan yapılan malzeme kaldırma işlemidir. DA 

güç kaynağından gelen artı uç anota yani iş parçasına, eksi uç ise katota yani takıma bağlanır. 

Elektrolit ise katottan anota akım geçişini sağlamak için anot ile katot arasından geçirilir. Şekil 

1’de EKİ’nin şematiği gösterilmektedir. Şekil 1’de gösterildiği gibi sistemin kontrolü için 

bilgisayar kullanılmaktadır. Pompanın kontrolü için frekans inventörü ve akışın değer olarak 

kontrolü için debimetre kullanılmaktadır. İşleme sırasında oluşabilecek kısa devreler için kısa 

devre kontrol sistemi kullanılmaktadır. 
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Şekil 1. EKİ şematiği [1] 

1.1. Elektrolit 

Elektrolit, içeriğinde bulundurduğu serbest iyonların hareketi sayesinde elektriksel 

iletkenliği sağlayan maddeler olarak bilinmektedir. EKİ’de temel olarak; anot ve katot arasında 

akım geçişini sağlama, işleme sırasında oluşabilecek yüksek sıcaklığı azaltma ve işlenen 

malzemeyi işleme alanından uzaklaştırma işlevlerini yerine getirmektedir. Elektrolit; işleme 

doğruluğuna, yüzey kalitesine ve işleme hassasiyetine doğrudan etki etmektedir. Elektrolit, 

malzeme kaldırmaya etki etkisinin yanında takım aşınmasını da engellemektedir. Genel olarak 

tercih edilen elektrolitler; düşük aşındırıcı yapıya ve toksisiteye, yüksek iletkenliğe, yüksek 

elektrokimyasal stabiliteye sahip olmalıdır [2-3].  

Elektrolit hazırlanırken seçilecek malzeme anotun ve katotun aşınmasını engelleyecek ve 

işlenen malzemeyi işleme bölgesinden uzaklaştıracak şekilde seçilmelidir. Genel olarak EKİ’de 

kullanılan elektrolit türleri NaNO3, NaCl veya bu iki kimyasalın karışımı şeklindedir. 

Elektrolitin hazırlanması için temiz elektrolit tankına saf su ve kimyasal bileşik eklenir. 

Homojen hale gelene kadar karıştırılır ve iletkenlik ölçüm cihazı ile elektrolitin iletkenliği 

ölçülür. İstenilen seviyeye ulaştığında işleme alanına gönderilir. Elektrolitin akışını 
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sağlayabilmek için sisteme bir pompa eklenmiştir. Pompanın kontrolü için bir adet frekans 

inventörü vardır. Frekans inventörü ile sağlanan akışın kontrolü için debimetre 

kullanılmaktadır.  

1.2. Güç Kaynağı 

EKİ’de akım ve voltaj çok önemli iki parametredir. Bu değerlerin sağlanabilmesi için 

sistemde DA güç kaynağı kullanılmaktadır. DA güç kaynağının artı ucu anota, eksi ucu katota 

bağlanır. Voltaj değeri belirlenen değere göre sabitlenir, akım değeri ise değişkenlik gösterir. 

Anot ile katotun teması sonucu kısa devre oluşmaktadır. Bunun engellenebilmesi için sisteme 

kısa devre kontrolcüsü eklenmiştir. Kısa devre kontrolcüsü oluşabilecek kısa devreyi DA güç 

kaynağındaki değerleri kontrol ederek tespit eder ve katotu işleme bölgesinden uzaklaştırır. 

Elektrolit akışı ile anot ve katotun yüzeyinin temizlenmesi sağlanır. 

1.3. Anot ve Katot Malzemesi 

EKİ’de önemli parametrelerden biri de anot ve katot malzemesidir. Katot malzemeleri 

yüksek termal iletkenliğe, yüksek basınçlı elektrolite, yüksek elektrik iletkenliğine ve iyi 

dirence sahip olmalıdır. Takım malzemelerinin çeşitliliği malzeme işleme hızı için gerekli olan 

iş parçasına özgü elektrokimyasal özelliklere bağlıdır. EKİ’de genel olarak kullanılan takım 

malzemeleri; paslanmaz çelik, karbon, bakır, pirinç ve tungstendir. Anotun elektrokimyasal ve 

mekanik özellikleri işlemedeki voltaj ve akım yoğunluğu, elektrolit tipi ve konsantrasyonunu 

etkilemektedir. Bu sebeplerden dolayı anot ve katot malzemelerinin seçimi önemlidir. 

1.4. Avantajlar ve Dezavantajlar 

EKİ birçok imalat yönteminde olduğu belirli avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Avantaj 

olarak bunlar; malzeme sertliğinden bağımsız olarak parça işleyebilmesi, işlenen yüzeyde artık 

gerilme veya termal distorsiyon oluşturmamasından dolayı yüzey kalitesinin yüksek olması, 

takım aşınmasının olmaması, takım maliyetlerinin alışılmış imalat yöntemlerine göre düşük 

olması ve kompleks parçaların işlenebilmesi olarak sıralanabilir. Bunun dışında; sınırlı çalışma 

alanı, tekrarlı öğrenmeye dayalı işleme, işleme doğruluğu için takım tasarımı, prosesin düzenli 

olarak kontrol edilmesi, keskin köşelerde yaşanan problemler ve en önemli problemlerden biri 

olan yalnızca iletken malzemenin kullanılması sistemin en önemli dezavantajları olmaktadır. 
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2. DENEY PROSEDÜRÜ 

Deney için tezgah hazırlanır. Anotun işleme öncesi ağırlığı elektronik terazi ile ölçülür.  

Anot, mengeneye sabitlenir ve artı kutup ile teması kontrol edilir. Tezgahın z eksenine deney 

sırasına göre bakır ve pirinç katot sabitlenir ve eksi kutup ile bağlantısı kontrol edilir. Mach3 

programı kullanılarak katot anota yaklaştırılır ve boşluk mesafesi 0,5 ve 1 mm olarak deney 

sırasına göre ayarlanır. Aparat kullanılarak elektrolit iletim sistemi hazırlanır. Elektrolit akışı 

işleme başlatılmadan önce kontrol edilir. Tüm sistemler hazırsa işleme başlatılır. İşleme süresi 

belirlenir ve işleme boyunca süre tutulur. EKİ tezgahı Şekil 2’de gösterilmektedir. İşlenmiş 

parçanın ağırlığı elektronik terazi kullanılarak ölçülür. İlk ağırlıktan son ağırlık çıkarılarak 

işlenen malzeme miktarı hesaplanır. İşlenen malzeme miktarı, işleme süresine bölünerek 

malzeme işleme hızı hesaplanır. 

 

Şekil 2. EKİ tezgah 
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2.1.Deney Sonuçları 

 Deney 1 Deney 2 Deney 3 Deney 4 

Katot malzemesi     

Boşluk mesafesi     

İlk ağırlık (g)     

Son ağırlık (g)     

İşlenen malzeme miktarı (g)     

İşleme süresi (s)     

Malzeme işleme hızı (g/dk)     
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