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     KAYNA�IN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI  

     Kaynak  tekni�inin  geçmi�i  3500  yıl  öncesine  dayanmakta  olup ,

insano�lunun o yıllarda iki metal parçasını sıcak ya da so�uk halde çekiçleyip

kaynak  ederek  birle�tirmeyi  gerçekle�tirdi�i  çe�itli  müzelerdeki  orta  bronz

devrine  ait  örneklerden  anla�ılmaktadır.  Kaynak  yönteminin  endüstriyel

uygulamaları  ise  19.  yüzyılın  ikinci  yarısında  ba�lamı�  olup  ,  oksijenin

endüstride kullanımını  ile  birçok alanda oldu�u gibi  kaynak teknolojisinde de

geli�meler görülmü� ve oksi – asetilen kayna�ının yaygınla�masını sa�lamı�tır.

     Metal veya plastik malzemeleri aynı cinsten ya da ergime aralı�ı yakın ba�ka

bir  malzeme  katarak  veya  katmadan  ısı  ,  basınç  ya  da  her  ikisini  de

birle�tirmeye kaynak adı verilir. Kaynak , di�er birle�tirme �ekilleri olan perçin ,

cıvata  ,  lehimleme  ile  yapı�tırma  i�lemlerine  nazaran  a�ırlık  ,  i�çilik  ,

sızdırmazlık , ucuzluk , imalat kolaylı�ı gibi üstünlükleri olan ve �ekil süreklili�i

gösteren bir birle�tirme usulüdür.     

     Kaynak , i�lem cinsine göre eritme ve basınç kayna�ı olarak iki ana gruba

ayrılır ; 

      1)  Eritme Kayna�ı : Malzemeyi yalnız sıcaklı�ın tesiri ile bölgesel olarak

(sınırlandırılmı�  bir  kısmını)  eritip  ,  bir  ilave  metal  katarak  veya  katmadan

birle�tirmektir.

     

�ekil 1 �lave metal kullanarak ve kullanmayarak 

gerçekle�tirilen eritme kaynakları
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     2) Basınç Kayna�ı : Malzemeyi dı�arıdan ısı uygulayarak veya uygulamadan

,  genellikle  ilave  metal  kullanmaksızın  basınç  altında  bölgesel  olarak  ısıtıp

birle�tirmektir.

�ekil 2 Isı uygulayarak ve uygulamadan gerçekle�tirilen basınç kaynakları
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Metal kayna�ının alt dalları olan eritme ve basınç kaynakları da kendi aralarında

çe�itli dallara ayrılır 

     

           A) Eritme Kayna�ı ;

1) Döküm eritme kayna�ı 

2) Elektrik direnç eritme kayna�ı

3) Gaz eritme kayna�ı

4) Elektrik ark kayna�ı 

4.a.) Karbon arkı ile kaynak

4.b.) Metal arkı ile kaynak

4.c.) Koruyucu gaz ile kaynak (Gaz altı kayna�ı)

4.a.1.) TIG Kayna�ı

4.a.1.1.) Normal TIG kayna�ı

4.a.1.2.) Plazma TIG kayna�ı

4.a.1.3.) Ark Atom kayna�ı

4.a.2.) MIG Kayna�ı

4.a.2.1.) Normal MIG kayna�ı

4.a.2.2.) Aktif gazla MIG kayna�ı

4.d.) Metal koruyucu altında (yalıtılmı� elektrod ile) kaynak

4.e.) Tozaltı kayna�ı

5) Elektron bombardımanı ile kaynak

6) Lâzer ı�ını ile kaynak 

B) Basınç Kayna�ı ;

1) So�uk basınç kayna�ı

2) Ultrasonik kaynak

3) Sürtünme kayna�ı

4) Ocak kayna�ı

5) Döküm basınç kayna�ı

6) Gaz basınç kayna�ı

7) Elektrik direnç kayna�ı

8) Elektrik ark basınç kayna�ı

9) Difüzyon kayna�ı
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     1.GAZALTI KAYNAK YÖNTEM�

     Örtülü elektrod ile ark kayna�ında , elektrod örtüsünün görevlerinden en

önemlisi ve vazgeçilmez olanı , bir koruyucu gaz atmosferi olu�turarak , kaynak

banyosunu  havanın  oksijen  ve  azotun  olumsuz  etkilerinden  korumasıdır.

Kaynak  bölgesinin  bir  gaz  atmosferi  tarafından  korudu�u  eritme  kayna�ı

yöntemleri genel olarak gazaltı kaynak yöntemleri diye adlandırılır.

     Gazaltı  kaynak  yöntemi  ,  genel  olarak  kaynak  yeri  koruyucu bir  gazla

korunan  özel  bir  kaynak  yöntemidir.  �lk  defa  1926  yılında  ortaya  atılan

Alexander usulünde diki� metanol gazı ile korunmu� , daha sonraları 1928’de

geli�tirilen ve hem bir elektrod hem de oksi-asetilen alevinin birlikte kullanıldı�ı

Arcogen usulünde ise kaynak diki�inin havanın tesirinden korunması üfleç alevi

ile sa�lanmı�tır. 

     

     Koruyucu  gaz  olarak  soy  bir  gazın  kullanımı  fikri  1920’li  yıllarda

dü�ünülmeye  ba�lanmasına  ra�men  yaygın  biçimde  kullanıma  geçilmesi

1930’lu  yılları  bulmu�tur.  O yıllarda  örtülü  elektrodlardaki  büyük  geli�meler  ,

uygulama kolaylı�ı  ,  çe�itlilik  ve  örtülü  elektrod yönteminin  endüstri  talep ve

gereksinimlerini  kar�ılaması  ,  pahalı  soy  gaz  korumalı  gazaltı  kaynak

yöntemlerinin  geli�mesini  önlemi�tir.  Ancak  ,  1930 yılında  ABD’de  Henry M.

Hobart  ve  Philip  K.  Dewers  koruyucu  gaz  olarak  soy  bir  gazın  kullanımı

patentini  almı�  ve  ilk  defa  1940  yılında  “  Nortrop  Aircraft  Company  Inc.  ”

tarafından  uçak in�aatında  magnezyum ve ala�ımlarının  kayna�ında  helyum

gazı  kullanılmı�tır.  Soy  gazlardan  ba�ka  kaynak  yerinden  aktif  bir  gazın

kullanılması konusundaki ilk çalı�malar 1952 senesinde CO2 gazının kullanımı

ile  ba�lamı�  olup  günümüzde  çe�itli  soy  gaz  ve  aktif  gazların  kullanıldı�ı  ,

donanım olarak aynı , fakat gaz karı�ımı olarak farklı de�i�ik  gazaltı kaynak

yöntemleri mevcuttur. 
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     Gazaltı kayna�ında arkın te�ekkülü için kullanılan elektrod malzemesi ve

koruyucu gazın cinsine göre , a�a�ıdaki gibi sınıflandırma yapılabilir:

a) Erimeyen elektrotla yapılan gazaltı

   a.1.) Erimeyen iki elektrotla yapılan gazaltı kayna�ı (Ark Atom Kayna�ı)

   a.2.) Erimeyen bir elektrotla yapılan gazaltı kayna�ı (TIG)

b) Eriyen elektrotla yapılan gazaltı kayna�ı

   b.1.) Çıplak  elektrotla soy gaz atmosferi altında gazaltı kayna�ı (MIG)

  b.2.) Eriyen metal elektrod ile , karbondioksit atmosferi altında gazaltı

kayna�ı (MAG)

     

     1.1. ATOM�K H�DROJEN KAYNA�I

     Atomik hidrojen kayna�ı en eski gazaltı kaynak yöntemidir. Bu metotta ark

bir tutucuya ba�lanmı� tungsten elektrod vasıtası ile olu�turulur. �� parçasının

elektrik devresi ile ba�lantısı mevcut de�ildir. Koruyucu gaz olarak kullanılan

hidrojen gazı ark boyunca hareket ederek yüksek sıcaklıkta a�a�ıdaki denkleme

göre moleküler halden atomik hale geçer.

H2 �  2H + 102  cal / mol

     Sistemden ısı alarak olu�an kararsız haldeki atomik hidrojen tekrar

moleküler hale geçerek atmosferik hidrojenle birle�ir ve yanar. Hidrojen

atomlarının birle�meleri ve daha sonra oksijenle yanması çok belirgin bir

bölgesel ısıtma etkisine sahip alev te�ekkülüne sebep olur. Alev sıcaklı�ı di�er

gazların alev sıcaklı�ından daha yüksektir ve 4000° civarındadır. Isı tesiri

altında kalan çok dar bir bölgede çok yüksek bir sıcaklık de�eri ve çalı�ma

hızına ula�abilir. Ark için alternatif akım kullanılır. 

�ekil 1.1 Atomik hidrojen kayna�ı düzene�i
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     1.2. TIG KAYNA�I

     Tungsten Inert Gas kelimelerinin ilk harflerinden olu�an TIG kelimesi  ile

adlandırılan bu yöntemde kaynak için gerekli ısı enerjisi , bir tungsten elektrod

ile  i�  parçası  arasında  olu�turulan  arkla  sa�lanmakta  ve  kaynak  bölgesi  de

elektrodu çevreleyen bir  lüleden gönderilen  soy gaz (  Helyum veya Argon )

tarafından  korunmaktadır.  Koruyucu  gazın  soy  bir  gaz  olması  dolayısıyla

oksidasyon ve nitrür  te�ekkülü gibi  istenmeyen haller  önlenmektedir.  Kaynak

i�lemi  esnasında torç yatay ile  80-900 açı  yapacak �ekilde tutulurken ,  ilave

metal  gerektiren  durumlarda  elektrod  yatayla  10-300   açı  yapacak  �ekilde

ayarlanır. ( �ekil 1.2 )

�ekil 1.2 TIG kaynak yönteminde ark bölgesi

     TIG kaynak yöntemi ilk defa 1930‘ lu yılların ortalarında denenmi� ve ABD

‘de  ikinci  Dünya  sava�ı  sırasında  özellikle  alüminyum  ala�ımlarının  ve

paslanmaz  çeliklerin  kayna�ında  yo�un  bir  biçimde  uygulanmı�tır.  ABD’  de

do�al gazdan bol  miktarda helyum elde edilebildi�inden koruyucu gaz olarak

helyum kullanılmı� ve bu neden ile yöntem Heliark adı ile anılmı�tır. Avrupa’ da

helyum bulunmayı�ı  ,  yöntemin havadan ayrı�tırılan argon ile uygulanmasına

neden olmu� ve bu bakımdan da yöntem Argonark adı ile tanınmı�tır.

     �lk  geli�tirme  yıllarında  sadece  havacılık  endüstrisinde  uygulama  alanı

bulmu�  olan  bu  kaynak  yöntemi  deneysel  ölçüde  ,  magnezyum  ala�ımlı

parçaların birle�tirilmesinde kullanılmı� ve alınan doyurucu sonuçlar , yöntemin

endüstrinin  di�er  alanlarında  da  uygulanabilirli�i  kanıtlanmı�  ve  ala�ımlar  ile

paslanmaz çeliklerin kayna�ında çok aranılan bir yöntem haline gelmi�tir.
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      Alı�agelmi�  kaynak  yöntemlerinde  kullanılan  korozif  örtü  ve  flakslar  ,

kaynaklı parçaların ancak sınırlı alanlarda kullanılmasına olanak tanıdı�ından ,

özellikle hafif metallerin ala�ımlarından yapılmı� kaynaklı parçaların endüstriyel

kullanımını kısıtlıyordu. TIG yönteminin geli�tirilmesi sonucu , hafif ala�ımlar için

yeni  kullanım  alanları  açılmı�  ,  korozif  flaksların  yarattı�ı  olumsuzlukların

ortadan  kalkması  sonucu  uçak  ve  gemi  yapım  mühendisleri  bu  ala�ımların

sundu�u her tür avantajdan yararlanabilir hale gelmi�lerdir.

     TIG kaynak yöntemi çok geni�  bir  uygulama alanına sahiptir  ,  kaynakçı

tarafından kullanılması kolaydır , prensip olarak gaz eritme kayna�ını andırır ,

yalnız torç biraz de�i�iktir  , yanıcı yakıcı gaz yoktur , ısı enerjisi  elektrik arkı

tarafından sa�lanmaktadır.

     Bu yöntemde erimeyen bir elektrod kullanıldı�ı için kıvrık alın kaynak a�zı

hazırlanmı�  ince  parçalar  ,  ek  kaynak  metaline  gereksinme  göstermeden

birle�tirilebilir.  Kaynak  için  eklenen  metal  ,  gerekti�inde  tel  olarak  kaynakçı

tarafından kaynak bölgesine sokulmakta ve böylece ilave metal sa�lanmaktadır.

Yöntemin  di�er  ark  kaynak  yöntemlerinde  görülmeyen  en  önemli

üstünlüklerinden  biriside  ısı  girdisi  ve  ek  kaynak  metali  girdisinin  birbirinden

ba�ımsız  olarak  ayarlanabilmesidir.  Bu  önemli  özellik  yöntemin  çok  ince

parçalara uygulanabilmesine olanak sa�lamakta , kök pasoların çekilmesinde ,

pozisyon  kayna�ında  ve  tamir  i�lerinde  de  kaynakçıya  büyük  kolaylıklar

sa�lamaktadır. Bazı durumlarda ilave metal kullanılmaksızın iki yüzeyin ergime

sıcaklı�ına yakın sıcaklıklara getirilmesi ve basınç uygulanması ile birle�tirme

sa�lanabilir.  

     TIG kayna�ı ile demir esaslı metal ve ala�ımlarının yanında alüminyum ,

magnezyum , bakır ve ala�ımları , titanyum , zirkonyum , altın ve gümü�ün tüm

kaynak  pozisyonlarında  kayna�ı  gerçekle�tirilmektedir.  Gaz  türbinlerinin  hızlı

geli�mesinde  de  TIG  kaynak  yönteminin  katkısı  oldukça  önemlidir.  Yüksek

sıcaklı�a dayanıklı ala�ımların emniyetli bir biçimde kaynakla birle�tirilebilmesi ,

jet motorlarının özellikle yanma odalarının en optimum biçimde tasarıma olanak

sa�lamı�tır. 

      Bu yöntemde kaynak süresince kaynakçı ark bölgesini çok iyi görebilmekte ,

dolayısıyla  kontrol  altında  tutabilmektedir.  Banyo  üzerinde  cüruf  olmayı�ı
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sebebiyle  diki�te  cüruf  kalma  tehlikesini  ortadan  kaldırmaktadır.  Gözenek

olu�umuna izin verilmedi�i durumlarda ince sacların kayna�ında verimli olarak

kullanılabilmektedir.

     TIG kaynak yöntemi her pozisyonda ve prensip olarak ta her kalınlıktaki

parçalara uygulanabilirse de , fazla kalın parçalar için i�lem süresinin uzaması

yöntemin ekonomikli�ini yitirmesine neden olmaktadır. Bununla beraber kaynak

hızının  yava�  olması  nedeniyle  seri  üretime  uygun  de�ildir.  Özellikle  kalın

parçaların kayna�ında ekonomik de�ildir ve kaynakçının özel olarak yeti�tirilmi�

olması  gerekir.  Bu  bakımdan  7  mm’  den  kalın  parçaların  kayna�ı  için

önerilmez  ;  bununla  beraber  yüksek  kalite  ve  kaynak  emniyetinin  gere47kli

oldu�u  uçak  ve  uzay  endüstrisinde  çok  pasolu  kaynak  uygulayarak  bu

olumsuzlu�un etkisi  azaltılmaya çalı�ılır.  Akım �iddeti  azaltılarak di�er eritme

kaynak yöntemleri ile birle�tirilmesi olanaksız olan 0,1 mm kalınlı�a kadar ince

saclar bu yöntem ile çok sa�lıklı alarak birle�tirilebilmektedir.

      Yarı otomatik TIG yönteminin geni� bir uygulama alanı bulmasına kar�ın

otomatik  TIG  yöntemi  oldukça  yaygındır.  Bu  yöntemde  ,  sisteme  artık

kaynakçının müdahalesi artık söz konusu de�ildir ; tüm i�lem sistem tarafından

gerçekle�tirilmektedir.  Yöntemin  ba�arılı  olabilmesi  için  ,  ba�lantının

konumunun sistem tarafından eri�ilebilir  olması  ve ekonomiklik  açısından da

çok sayıda aynı parçanın kaynatılması gereklidir.

     Bu yöntemin ilk uygulamalarında elektrod pozitif kutba ba�lanarak kaynak

yapılmı�  ve  a�ırı  ısınan  elektrottan  tungsten  damlacıklarının  kaynak  diki�ine

geçti�i  görülmü�  ve  elektrod  negatif  kutba  ba�lanarak  bu  engel  ortadan

kaldırılmı�tır. Bu �ekilde paslanmaz çeliklerin kayna�ında ba�arı sa�lanmasına

kar�ın  ,  alüminyum ve magnezyum gibi  refrakter  bir  oksit  tabakası  ile  kaplı

metallerin  kayna�ı  problemi  ile  kar�ıla�ılmı�tır.  Alternatif  akım  arkının

süreklili�ini  sa�layan  ,  yüksek  frekans  üreten  jeneratör  ve  devrelerinin  ke�fi

sonucu , alternatif akım yardımı ile bu tür metal ve ala�ımlarının çok kaliteli bir

biçimde kayna�ı gerçekle�mi�tir.

     TIG kaynak yöntemi özellikle 1950 ‘den itibaren büyük bir önem kazanarak

gerek AWS ve gerekse DIN sınıflandırmasında yerini almı�tır.
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     1.2.1. TIG Kaynak Donanımı

      TIG kaynak donanımı �ekil 1.3’te görüldü�ü gibi uygun bir akım üreteci ,

koruyucu  gaz  tüpü  ,  gaz  basınç  ve  debi  ayar  tertibatı  ,  tungsten  elektrodu

ta�ıyan torç , akım kabloları ve gaz hortumu ile genelde akım üreteci üzerine

monte  edilmi�  bir  kontrol  panelinden  olu�ur.  Ayrıca  yüksek  akım  �iddeti  ile

çalı�ma  halinde  torcun  hareketi  ve   kaynak  metali  beslemesi  kaynakçı

tarafından yapılır. Yarı otomatik yöntemde torç yine kaynakçı tarafından hareket

ettirilir. Burada tek fark kaynak ek metali sa�layan telin ark bölgesine otomatik

olarak  bir  tertibat  tarafından  sokulması  ve  sürekli  olarak  sabit  bir  hızla

beslenmesidir.

�ekil 1.3 TIG kaynak donanımı blok �eması

     Bir TIG kaynak donanımı �u kısımlardan olu�ur : 

• Kaynak hamlacı diye de adlandırılan bir kaynak torcu

• Kaynak akım ve kumanda �alter kablosunu , gaz hortumu gerekti�inde

so�utma suyu giri�  ve  çıkı�  hortumlarını  bir  arada tutan  metal  spiral

takviyeli torç ba�lantı paketi

• Kaynak  akımının  ,  gaz  akı�ının  ve  gerekti�inde  so�utma  suyunun

devreye giri� ve çıkı�ını , arkın tutu�masını ve alternatif akım ile çalı�ma

halinde  arkın  süreklili�ini  sa�layan  devreleri  de  bünyesinde  toplayan

kumanda dolabı

• Kaynak akım üreteci 
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• Üzerinde basınç dü�ürme ventili  ve gaz debisi ölçme tertibatı bulunan

koruyucu gaz tüpü

     TIG  kaynak  yönteminde  bu  temel  donanımların  yanı  sıra  gerek

duyuldu�unda  veya  sistemin  ,  otomatik  olarak  çalı�ması  arzu  edildi�inde

a�a�ıda belirtilmi� olan ek donanımların kullanılmasına gereksinim vardır :

• Yüksek  akım �iddetleri  ile  çalı�ıldı�ında  ,  ısınan  torcu  so�utmak  için

so�utma suyu sirkülasyon sistemi

• Özellikle doldurma i�lerinde kullanılmak üzere akımın kontrolü ve ayarı

için ayak pedalı

• Otomatik kaynak uygulamalarında gerekti�inde torca salınım hareketleri

yaptıracak bir osilatör

• Otomatik  kaynak  uygulamalarında  kullanılmak  üzere  tel  besleme

tertibatı

• Otomatik Kaynak uygulamaları için torç veya ilerletme tertibatı

• Darbeli  akım  uygulamaları  için  kaynak  akımını  ,  ayarlanmı�  iki  akım

de�eri  arasında  öngörülen  frekansta  de�i�tirilen  elektronik  cihaz  ;  bu

cihaz  genelde  ayrı  bir  ünite  olmayıp  ,  kaynak  akım  üretecinin  içine

monte edilir.

     1.2.1.1. Kaynak Torçları

     TIG kaynak yönteminde torç ,  i�  parçası ile ucundaki  tungsten elektrod

arasında  kaynak  için  gerekli  olan  elektrik  arkını  olu�turabilmek  için  ,  akım

kablosundan aldı�ı akımı elektroda iletmek , koruyucu gazı kaynak banyosunun

üzerini örtecek biçimde sevk etmek görevlerini yerine getirmek için geli�tirilmi�

bir elemandır.

     TIG kaynak yönteminde kullanılan torçlar uygulama ko�ulları göz önünde

bulundurularak çe�itli tür ve büyüklüklerde üretilmektedirler. El ile yapılan TIG

kayna�ında kullanılan torçlar hafif  , küçük ve elektrik akımı kaçaklarına kar�ı

etkin  bir  biçimde yalıtımlı  olarak tasarlanmı�  ve  üretilmi�lerdir.  Torç ile  akım

üreteci  ,  gaz  tüpü  ve  so�utma  suyu  ile  ba�lantıları  de�i�ik  kalınlıklardaki
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kablolar  ve  hortumlar  ile  sa�lanır  ve  bunların  tümü  torç  ba�lantı  paketi  adı

verilen çelik spiral takviyeli bir kalın hortum içine yerle�tirilmi�lerdir.

�ekil 1.3.a TIG kayna�ı üfleci

     Bir TIG torcunun çekirdek kısmını tungsten elektrodun tutucusu olu�turur. Bu

parça genel olarak üzerinde boylamasına yarıklar bulunan , bir tarafı konik bir

kovandır 

     1.2.1.2. Elektrod Tutucuları

     Elektrod tutucuları , TIG kaynak yönteminde elektrodu torca ba�layan ve

aynı zamanda da elektroda kaynak akımını ileten bir parçadır. Bunlar genellikle

bakırdan yapılır ve iç delikleri kullanılan elektrodun çapına uygun olarak hassas

bir  �ekilde  i�lenmi�tir.  Otomatik  kaynak  uygulamalarında  sıcaklı�a  dayanıklı

olabilmeleri açısından nikel - krom ala�ımları kullanılmaktadır.

     Elektrod tutucular yarıklı veya sürmeli türde üretilmektedir ve elektrod ile

temas eden iç kısmı elektrod ile tam teması sa�layacak bir yüzey düzgünlü�üne

sahiptir.  Dı�  kısmı  da  elektrod  tutucu  yüzü�ü  diye  adlandırılan  parçanın  iç

kısmına yerle�ti�inden hassas bir �ekilde i�lenmi�tir. Elektrod tutucularının her

kullanımdan  önce  özellikle  iç  kısımları  kontrol  edilmeli  ,  kir  ,  ya�  artıkları

temizlenmeli , iç kısmı derin bir biçimde çizilmi� veya tungsten elektrodun uygun

çapta olmaması nedeni ile ark olu�ması sonucu içinde krater olu�mu� olanlar

kullanılmamalıdır. 
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     Elektrod tutucuları genelde diffüzör diye adlandırılan yine bakırdan yapılmı�

ve koruyucu gaz kanallarına sahip bir parçanın içine yerle�tirilir ; Elektrik akımı

bu  parçadan  memeye  geçti�inden  ve  bu  parça  sayesinde  tutucu  tungsten

elektrodu  sıkıca  kavrayabildi�inden  bu  geçmenin  de  toleransları  ve  i�leme

hassasiyeti önemlidir. Bu parça üst ucundan direkt olarak üzerindeki di�ler ile

veya bir somun yardımı ile torç gövdesine ba�lanır ; alt ucuna ise gaz nozulu

takılır.

     1.2.1.3. Torç Ba�lantı Paketi

     TIG kaynak donanımlarının büyük bir kısmında , torç kaynak akım üretecine

metal  spiral  takviyeli  kalın  bir  hortum ile  ba�lanmı�  torç  ba�lantı  paketi  diye

adlandırılan,  içinde  akım  kablosunu  ,  koruyucu  gaz  hortumunu  ,  kumanda

kablolarını ve gerekti�inde de so�utma suyu geli� ve gidi� hortumlarını bir arada

tutan , bir eleman vardır.

     Burada saf bakırdan yapılmı� olan akım kablosu makina veya torcun en üst

akım de�erini ta�ıyabilecek bir kesite sahiptir. Bu kesiti mümkün oldu�u kadar

ufaltabilmek  amacı  ile  su  so�utmanın  var  oldu�u  hallerde  akım  kablosu  su

hortumu  içinden  geçirilerek  ısınmaması  sa�lanır.  Koruyucu  gaz  olarak

helyumun  kullanılması  halinde  ,  kauçuk  helyumun  difüzyonuna  mani

olmadı�ından özel bir plastikten imal edilirler.  

     1.2.1.4. Koruyucu Gaz Donanımı

     TIG  kaynak  yönteminde  koruyucu  gaz  olarak  sadece  asal  gazlar

kullanılmaktadır ; bu yöntemde koruyucu gaz içinde az miktarda dahi aktif bir

gazın  varlı�ına  müsaade  edilmez  ,  zira  kaynak  sırasında  kızgın  durumda

bulunan tungsten elektrod bu olaydan etkilenir. Koruyucu gaz basınçlı tüplerden

veya stasyoner bir büyük basınçlı kaptan borular yardımı ile da�ıtılarak kullanım

alanına sevk edilir. Ülkemizde TIG kayna�ı için gerekli gaz basınçlı tüplerden

sa�lanır  ;  i�letme içi  merkezi  gaz  da�ıtım  �ebekeleri  henüz  uygulama alanı

bulamamı�tır.
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     Burada kullanılan gaz tüpleri  oksijen veya di�er basınçlı  gaz tüpleri  gibi

çelikten imal  edilmi�lerdir.  Ülkemizde asal  gaz tüpü olarak 40 litrelik  ve 150

Atü‘lük tüpler kullanılmaktadır. Bunlar TS 1519 ve DIN 4664 ‘te tanımlanmı�lar

ve  gri  renge  boyanmı�lardır.  Tüp  doldurma  i�leminde  ise  içinde  1  Atü

basıncında gaz kaldı�ı zaman tüpün vanası kapatılır ve bu halde doldurmaya

gönderilir.  Böylece  tüp  ventili  açık  tutulmadı�ı  için  hava  tüpe  giremez  ve

doldurulan daha saf  olur.  Aksi  halde tüpün içindeki  hava emilmeden yapılan

doldurmalarda  tüp  hacmi  hava  argona  karı�mı�  olur  ;  buda  % 0.75  'lik  bir

safiyetsizli�e  kar�ı  gelir.  Bu  kadar  bir  safiyetsizlik  örne�in  titanyumun

kayna�ında hemen kendini belli eder ve kaynak kalitesi bozulur.

     Basınç altındaki gazın basıncı ve debisi ayarlanıp kaynak bölgesine sevk

edilebilmek için aynen oksijen tüplerindeki  gibi  bir basınç ayar tertibatı tüpün

üzerine takılır. Bu tertibat üzerindeki manometrelerden tüpe yakın olanı tüpteki

gaz basıncını ikincisi ise litre / dakika olarak gaz debisini gösterir.

   

     1.2.2. TIG Kaynak Yönteminde Kullanılan Koruyucu Gazlar

     TIG kayna�ında ba�langıçta helyum gazı kullanılırken daha sonra argon

gazı  kullanılmaya ba�lanmı�tır.  Her iki  gazda tek atomlu ve soydur.  Bundan

dolayı di�er elementlerle birle�mez , renksiz ve kokusuzdur.

     TIG  kaynak  yönteminde  koruyucu  gaz  kullanımının  tek  amacı  kaynak

sırasında , kaynak banyosunu ve erimeyen tungsten elektrodu havanın olumsuz

etkilerinden korumaktır.  TIG kaynak yönteminde kullanılan  koruyucu gazlar  ,

Helyum  ve  Argon  veya  bunların  karı�ımı  gibi  asal  gazlar  olup  ,  kimyasal

bakımdan nötr karakterde , kokusuz ve renksiz monoatomik gazlardır. Kaynak

sırasında koruyucu gazlar kaynak bölgesine bir ısı katkısında bulunmasalar da ,

ısı girdisini bir dereceye kadar etkilerler. TIG kaynak yönteminde koruyucu gaz

olarak  kullanılan  asal  gazlar  veya  bunların  karı�ımı  kaynak  sırasında  kızgın

durumda bulunan tungsten elektrod ve erimi� kaynak banyosu ile bir reaksiyon

olu�turmazlar. Kaynak metalinin kalitesine olumsuz bir etkide bulunmamalarına

kar�ın  ,   kaynak  hızına  ve  kaynaklı  ba�lantılarının  kalitesine  önemli  etkide

bulunurlar.
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     Helyum gazı havadan daha hafif oldu�undan uçucu olup koruma kabiliyeti

argona nazaran daha azdır. Ancak yüksek akım �iddetinin kullanılması gereken

hallerde  daha  yüksek  ark  gerilimi  veren  helyum kullanılmaktadır.  Helyumun

iyonizasyon  enerjisi  24.5  eV  olup  argona  nazaran  daha  yüksektir.  Bundan

dolayı ısı girdisi daha yüksek olup kaynak yerine verilen ısı arttı�ından kaynak

hızı artar , sıcak ve gazı alınmı� bir kaynak banyosu elde edilir. Ayrıca ön tav

i�lemine gerek kalmaz veya çok az miktarda gerekir.

     Argon gazı ise helyuma nazaran daha dü�ük iyonizasyon enerjisine sahip

olup ( 15.7 eV ) hem helyum hem de havadan daha a�ır  oldu�undan ( Ar :

1.784 kg/Nm3 , He : 0.178 kg/Nm3 ) kaynak yerini daha iyi koruyarak kolayca

plazma olu�turmaktadır. Sarfiyatı helyumun 1/3’ü civarında olup ısı iletkenli�i ve

ark gerilimi dü�ük oldu�undan ısı girdisi azdır. 

     Genelde uygulamalarda yaygın olarak her iki  gazın faydalı   özelliklerini

içeren  Helyum  -  Argon  koruyucu  gaz  karı�ımı  kullanılmaktadır.  Yapılan

kaynakta yüksek kaynak banyosu sıcaklı�ı ve dü�ük yüzey gerilimi sonucu esas

metal  iyi  bir  �ekilde  erir  ve  iyi  bir  birle�me  sa�lanır.  Uygulamada  istenen

özelliklere göre argon - helyum oranı ayarlanır. Örne�in helyum oranı arttıkça

kaynak yerinde olu�an ısı artar , viskozite azalır , nüfuziyet iyile�erek rahat bir

degazaj  sa�lanır ve kaynak hızı yükselir.

1.2.3. TIG Kaynak Yönteminde Kullanılan Elektrodlar

     TIG kaynak yönetimi ile di�er elektrik ark kayna�ı yöntemleri arasındaki en

önemli  fark  ,  ek  kaynak  metalinin  elektrod  tarafından  sa�lanmaması  ve

elektrodun sadece ark olu�turma görevini  üstlenmi�  olmasıdır  ;  bu bakımdan

burada  ,  erime  sıcaklı�ı  3350  °C  olan  tungsten  elektrod  malzemesi  olarak

seçilmi�tir. Yüksek erime sıcaklı�ının yanı sıra tungsten çok kuvvetli bir elektron

yayıcıdır.  Yayılan  elektronlar  ark  sütunu  içinde  kuvvetli  bir  elektron  akımı

olu�turur ve ark sütunundaki atomları iyonize ederek ,  arkın kararlılı�ını sa�lar.

Günümüz  endüstrisinde  ticari  saflıktaki  tungsten  (  % 99.5  W )  ile  toryum ,

zirkonyum  ve  lantanyum  ile  ala�ımlandırılmı�  elektrodlar  kullanılmaktadır.

Uygulamada kar�ıla�ılan TIG kaynak elektrodlarını , saf tungsten elektrodlar ,

ala�ımlı elektrodlar ve çizgili elektrodlar olmak üzere üç grup altında toplamak
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mümkündür.  TIG  kaynak  elektrodları  ,  AWS  A5.12  ile  DIN  32528‘de

bile�imlerine  göre  sınıflandırılmı�  ve  bunları  birbirlerinden  kolaylıkla  ayırt

edebilmek  için de renk kodları kullanılmı�tır.

     DIN 32528’ de TIG kaynak  elektrodlarının çapları 0.5 , 1.0 , 1.16 , ( 2. 0 ) ,

2.4 , ( 3.0 ) , 3.2 , 4.0 , ( 5.0 ) , ( 6.0 ) , 6.4 ve  8.0 mm ; boyları ise 50 , 75 , 150 ,

175 mm olarak belirlenmi�tir.  AWS A5.12’  de ise elektrodların  çapları  0.01 ,

0.02 , 0.04 , 1/16 , 3/32 , 1/8 , 5/32 , 3/16 , 1/4 inç ; boyları ise 3 , 6 , 7 , 12 , 18 ve 24 inç

olarak saptanmı�tır. 7 inçten daha uzun olanlar sadece mekanize ve otomatik

kaynak  yöntemlerinde  kullanılırlar.  Uygulamada  elektrod  çapı  ,   elektrodun

maksimum akım yüklenebilme kapasitesi  göz önüne alınarak seçilmelidir.  Bu

de�ere yakla�ıldı�ında arkın  ısı  yo�unlu�u artmakta ,  daha stabil  bir  ark ile

nüfuziyeti fazla , diki� yüksekli�i az bir diki� elde edilebilmektedir.  

 

     TIG kaynak yönteminde kullanılan elektrodlar  saf  tungsten – toryum ve

tungsten – zirkonyum ala�ımlarından olu�maktadır. TIG kaynak elektrodları toz

halindeki  malzemenin  sinterlenmesi  ile  elde  edilir.  Toryum ve  zirkonyum ile

ala�ımlandırılmı� elektrodların a�a�ıdaki üstünlükleri mevcuttur ;

• �yi bir elektron emisyonu sa�lanır.

• % 25 daha yüksek akım �iddeti gerçekle�ir.

• Elektrod ömürleri uzun ve sarfiyatı % 50 daha azdır.

• Ergimi� metal ile temas halinde sıçrama ve buharla�ma azdır.

Elektrodların uygun akım �iddeti  ile yüklenmesi gerekir ki aksi halde elektrod

ucunda erime olur ve bu sebepten kararsız bir ark meydana gelir.
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      1.2.3.1. Saf Tungsten TIG Kaynak Elektrodları

      En  uzun  elektrod  türü  olan  saf  tungsten  elektrodlar  alternatif  akımda

(alüminyum kayna�ında ) tercih edilirler. Bu elektrodlar iyi bir elektron emisyon

özelli�ine  sahip  olmalarına  kar�ın  ,  toryum ala�ımlılara  nazaran daha dü�ük

akım  yüklenme  kapasitesine  sahiptirler  ,  kirlenmeye  ve  oksitlenmeye  daha

yatkındırlar. Bu elektrodlar gerek DIN 32528 ve gerekse de AWS A5.12’ye göre

ye�il renk ile i�aretlenmi�lerdir.

     Tungsten  elektrod  gerekti�inden  daha  dü�ük  bir  akım  �iddeti  ile

yüklendi�inde , ark elektrodun uç kısmında gezinmeye ba�lar ; gerekti�inden

daha yüksek bir  akım �iddetiyle  çalı�ıldı�ında elektrodun uç kısmında erime

ba�lar  ve  bir  sıvı  tungsten  damlacı�ı  olu�ur.  Kaynak  sırasında  bu  damlacık

oldukça  yüksek  bir  frekans  ile  titremeye  ba�lar  ve  bu  esnada  da  tungsten

zerrecikleri  arkı  izleyerek  veya  buhar  halinde  kaynak  metaline  geçer.  Akım

�iddetinin  çok  yükselmesi  arkın  stablitesinin  bozulmasına  neden  olur  ve  bu

durumda tungsten kaynak metaline zerrecikler veya buhar halinde de�il oldukça

iri  damlalar  halinde  geçmeye  ba�lar.  �deal  akım  �iddetine  elektrodun  uç

kısmında erimi� tungsten bir yarım küre �eklinde görülür. 

      Saf tungsten elektrod kullanılması halinde , en stabil ark akım �iddetinin izin

verdi�i  en  küçük  çaplı  elektrod  ucunda yarım küre  �eklinde  erimi�  tungsten

damlacı�ı olu�tu�u anda görülür. Bu �ekildeki bir çalı�mada , özellikle otomatik

kaynak  halinde  uzun  çalı�ma  süreleri  sonunda  dahi  elektrodda  bir  a�ınma

görülmedi�i  gibi  ,  kaynak  ko�ullarının  izin  verdi�i  en  uzun  ark  doyu  ile  de

çalı�mak mümkün olur.  

      1.2.3.2. Ala�ımlı Tungsten TIG Kaynak Elektrodları

      Bile�iminde % 1-2 toryum oksit ( ThO2 ) içeren tungsten elektrodlar saf

tungsten elektrodlara göre daha yüksek bir akım yüklenme kapasitesine , iyi bir

elektrod yayımına ,  daha uzun bir  kullanma ömrüne ,  kirlenme oksitlenmeye

kar�ı daha büyük bir dirence , daha kolay bir tutu�ma ve daha kararlı bir ark

olu�turma özelli�ine sahiptirler. Toryum oksit miktarının % 4’e kadar yükselmesi

ile ark karakteristikleri daha da iyi bir duruma gelir.
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     Toryum  oksit  ile  ala�ımlanmı�  tungsten  elektrodlar  da  ,  saf  tungsten

elektrodlar  gibi  sinterleme ile  üretilir.  Tungsten tozları  ve toryum oksit  tozları

belirli  bir  oranda  karı�tırıldıktan  sonra  preslenerek  �ekil  verilir  ve  pi�irilerek

elektrod elde edilir.  Toryum oksit  ala�ımlı  tungsten elektrodlar  , normal akım

yüklenme  kapasitelerinde  erime  göstermezler  ,  a�ırı  bir  akım  ile

yüklendiklerinde  ,  saf  tungsten  elektrod  halinde  oldu�u  gibi  erimi�  tungsten

damla halinde kaynak banyosuna geçmez , burada sadece elektrodda hızlı bir

boy kısalması görülür. Bu olay ala�ımlı elektrod halinde aynı elektron emisyonu

yo�unlu�unda  sıcaklı�ın  saf  tungsten  elektroddan  daha  dü�ük  olmasından

kaynaklanmaktadır.

      Akım yüklenme kapasitesi açısından , alternatif akım halinde artan toryum

oksit içeri�ine ba�lı olarak bu tür elektrodlar saf tungsten elektrodlara nazaran

%  50’ye  kadar  varan  bir  fazlalık  gösterirler.  Özellikle  koruyucu  gaz  olarak

helyum  kullanılması  halinde  oldukça  yüksek  akım  yüklenme  kapasitelerine

çıkılabilmektedir.

      Toryum oksit  ala�ımlı  elektrod ile yapılan kaynak diki�inin nüfuziyetinin

derinli�i , aynı akım �iddeti ve aynı ark boyu halinde saf tungsten elektrod ile

yapılan kaynak diki�ininkinden daha azdır , zira bu elektrodlarda ark gerilimi 3-5

Volt daha dü�ük olmaktadır. Uygulamada bu elektrodlar ile daha yüksek akım

�iddeti ile çalı�ıldı�ından bu olayın farkına varılmaz.   

     1.2.4.TIG Kayna�ının Üstünlükleri ve Kullanım Alanları

     Genel olarak hafif  metal ve ala�ımlarda , bakır  ve paslanmaz çeliklerin

kayna�ında kullanılan TIG kayna�ı ile 15 mm kalınlı�a kadar parçaların kalınlı�ı

yapılabilir.  Ayrıca  kaynak kabiliyeti  kötü olan bronzlar  ,  titanyum ala�ımları  ,

zirkonyum gibi malzemelerin kayna�ı gözeneksiz olarak yapılabilir.

     TIG kayna�ının üstünlükleri a�a�ıdaki gibi sıralanabilir :

a) Kaynak hızı yüksektir

b) Isıl distorsiyonlar azdır

c) Kolay mekanize edilebilir

d) Kaynak diki�leri temizdir

e) Kaynak ısısı bir bölgeye teksif edilebilir
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f) Kaynaktan sonra diki�in temizlenmesine lüzum yoktur

g) Ark  bölgesi  rahatlıkla  görülebildi�inden  kaynak  kontrol  altında

tutulabilmektedir

h) Banyo üzerinde curuf  olmayı�ı  sebebiyle  diki�te  curuf  kalma tehlikesi

ortadan kalkmaktadır

    1.3. MIG-MAG KAYNAK YÖNTEM� 

     TIG kaynak yönteminin bütün avantajlarının yanında kaynak hızının yava�lı�ı

özellikle seri üretim yapılan uygulamalarda aynı özellikleri sa�layan daha hızlı

kaynak  yöntemlerinin ara�tırılmasına ihtiyaç göstermi�tir. Yapılan ara�tırmalar

sonucu ilk kez 1948 yılında A.B.D’de alüminyum ve ala�ımlarının , sonra ise

yüksek ala�ımlı  çelikler  ile bakır  ve di�er metallerin kayna�ında kullanılmaya

ba�lanılan MIG ( Metal Inert Gas ) kaynak yönteminde TIG kaynak yönteminden

farklı olarak ark , kaynak yerine otomatik olarak gelen ilave metal ( elektrod ) ile

i� parçası arasında te�ekkül eder. ( �ekil 1.4 )

�ekil 1.4  MIG kaynak yönteminde ark bölgesi
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        Yöntemin adından da anla�ılaca�ı gibi bir soy gaz olarak inert gaz , yani

helyum veya argon gibi  bir  soy gaz kullanılır.  Uygulaması  kolay olup toprak

kablosunu i� paçasına ba�layarak torcun ucundaki tel elektrodu kaynak a�zına

de�dirmek  suretiyle  kaynak  i�lemi  gerçekle�tirilmektedir.  Torç  daha  önce

belirlenmi�  debide koruyucu gazı ve elektrodu bölgeye sevk etmekte , uygun

ark boyunu sistem kendisi otomatik olarak ayarlayarak sabit tutmaktadır.

     Bilindi�i  gibi  yalın  karbonlu  ve  az  ala�ımlı  çeliklerin  örtülü  elektrod  ile

kayna�ında ark bölgesi , örtünün yanması veya ayrı�ması sonucu ortaya çıkan

CO2 tarafından  havanın  olumsuz  etkilerinden  korunmaktadır.  Bu  tespitten

hareket  ederek  CO2’nin  koruyucu  gaz  olarak  kullanımı  ile  ilgili  denemeler

yapılmı�tır. �lk denemeler olumlu sonuç vermemi� , çok fazla sıçrama ve a�ırı

gözenek  olu�umu  ile  kar�ıla�ılmı�tır.  Ancak  bunun  nedeninin  CO2’nin

safiyetsizli�i  ile  içerdi�i  nem oldu�u  anla�ılmı�  ve  bu  olumsuzluklar  ortadan

kaldırılarak  CO2’nin   ve  di�er  aktif  gazların  koruyucu  gaz  olarak  kullanıldı�ı

uygulamalar ba�lanmı�tır. CO2 gibi aktif bir koruyucu gaz altında yapılan kaynak

yöntemine  ise  Metal  Active  Gas  kelimelerinin  ba�  harflerinden  olu�an  MAG

yöntemi adı verilmi�tir.

     

�ekil 1.5 MIG-MAG kaynak donanımı
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     Günümüzde gerçekle�tirilen uygulamalarda arkı yumu�atmak ve sıçrantıyı

minimize etmek için CO2 ile argon karı�tırılmakta , hatta %85 argon seviyelerine

çıkılmaktadır.  Bazı  uygulamalarda  ise  argon  içine  dü�ük  miktarlarda  oksijen

ilave edilerek ve daha kalın çaplı elektrodlar ile daha düzgün kaynak diki�leri

elde etme imkanı do�mu�tur. Kaynak donanımı açısından MIG yöntemi ile MAG

yöntemi arasında bir farklılık mevcut de�ildir. Sadece kullanılan koruyucu gazlar

faklılık  göstermektedir.  Son  yıllarda  geli�tirilen  özlü  elektrodlar  sayesinde

istenen ala�ım elementlerini ihtiva eden , arkın kararlılı�ını ve deoksidosyonu

sa�layan ilave metaller içeren MIG - MAG kaynak yöntemleri endüstride yaygın

olarak kullanılmaktadır. 

     1.3.1. MIG - MAG Kaynak Donanımı

     Daha önce de belirtildi�i gibi kaynak yöntemi yarı otomatik veya otomatik

olarak  kullanılabilir.  Her  iki  halde  de  yöntemin  temel  elemanları  a�a�ıdaki

gibidir:

a) Kaynak torcu (hava veya su so�utmalı)

b) Elektrod (tel) besleme ünitesi

c) Kaynak kontrolü

d) Kaynak güç ünitesi

e) Kontrollü koruyucu gaz iletimi

f) Bir elektrod menbaı

g) Ba�lantı kabloları ve hortumları

h) Su sirkülasyon sistemi (su so�utmalı torçlarda)

     Otomatik kaynaktaki temel elemanlar �ekil 1.6 ‘da gösterilmi�tir.
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�ekil 1.6 Otomatik kaynak makinası

     1.3.1.1. Kaynak Torcu 

     Kaynak torcu elektrodu ve koruyucu gazı kaynak bölgesine sevk etmek ve

elektrik gücünü elektroda iletmek için kullanılır. Yüksek üretim i�lerinde yüksek

akımla çalı�an a�ır i� torçlarından ba�layıp , zor pozisyon kayna�ında kullanılan

dü�ük akımla çalı�an hafif i� torçlarına kadar de�i�en geni� bir aralıkta çe�itli

torçlar üretilmektedir.

     Ark sıcaklı�ından etkilenen torcun sürekli bir �ekilde so�utulması gerekir.

Dü�ük akım �iddetlerinde koruyucu gaz akımı bu so�utmayı yeterli bir �ekilde

gerçekle�tirir.  Kalın  çaplı  elektrodların  ,  di�er  bir  de�i�le  250  A’  den  daha

yüksek akım �iddetlerinin kullanılması halinde gaz so�utması yeterli  düzeyde

olmaz.  Bu  nedenle  250  A’  in  üstündeki  kaynak  i�lemlerinde  su  so�utması

kesinlikle gereklidir. Kaynak torcunun temel elemanları �unlardır:

a) Temas tüpü 

b) Gaz memesi

c) Elektrod kılavuz hortumu ve gömle�i

d) Gaz hortumu

e) Su hortumu

f) Elektrik kablosu

g) Tetik

     Bu elemanlar �ekil 1.7 ‘de gösterilmi�tir.
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�ekil 1.7 Kaynak torcunun elemanları

     Temas tüpü bakır veya bakır ala�ımından yapılmı� olup , elektrik akımını

elektroda iletmek ve elektrodu i� parçasına do�ru yönlendirmek için kullanılır.

Temas  tüpü  bir  elektrod  kablosu  vasıtasıyla  güç  ünitesine  elektriksel  olarak

irtibatlandırılmı�tır.  Temas  tüpünün  iç  cidarı  çok  önemlidir.  Elektrod  bu  tüp

içinde  kolaylıkla  hareket  edebilmeli  ve  tüple  çok  iyi  bir  elektriksel  temas

sa�lanmalıdır.  Her  torçla  birlikte  verilen  kullanma  talimatı  ,  her  elektrod

malzemesi ve çapı için en uygun temas tüpü boyutlarını listeler halinde belirtir.

      Temas tüpünün delik çapı kullanılan elektrod çapından genellikle 0,13 ila

0,25  mm  daha  büyüktür.  Alüminyum  için  daha  büyük  delik  çapları  gerekir.

Temas  tüpünün  deli�i  periyodik  �ekilde  kontrol  edilmeli  ve  a�ırı  a�ınma

nedeniyle geni�lemi�se de�i�tirilmelidir. E�er bu �ekilde kullanılacak olursa kötü

bir  elektriksel  temasa ve kararsız  bir  ark karakteristi�ine  neden olur.  Temas

tüpü  torça  itina  ile  yerle�tirilmeli  ve  koruyucu  gaz  memesine

merkezlendirilmelidir.  Temas  tüpünün gaz  memesinin  ucuna  göre  pozisyonu

kullanılan metal iletim tipine ba�lı olarak de�i�ir. Kısa devre iletimi için tüp , gaz

memesinin ucundan dı�arıya do�ru çıkıktır. Sprey tipi iletimde ise tüpün ucu , 

gaz memesinin ucundan yakla�ık 3 mm. içerdedir.
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�ekil 1.8 Hava so�utmalı ku�u boynu tür bir torç kesiti ve torç ba�lantı paketi

      Gaz memesi  düzgün akan gaz sütununu kaynak bölgesine sevk eder.

Düzgün  gaz  akı�ı  erimi�  kaynak  metalinin  atmosfer  kirlenmesine   kar�ı

korunmasında  çok  önemli  bir  faktördür.  Farklı  meme  boyutları  mevcut  olup

bunun seçimi söz konusu olan uygulamaya göre yapılır. Örne�in büyük kaynak

banyolarına neden olan , bir ba�ka de�i�le korunması gereken alanı arttıran ,

yüksek  akımların  kullanıldı�ı  uygulamalarda  büyük  meme  ,  dü�ük  akımla

çalı�ıldı�ında ve kısa devre iletimle kaynak yapıldı�ında küçük meme kullanılır.

     Elektrod kılavuz hortumu ve kılavuz gömle�i elektrod besleme motorundaki

beseleme  makaralarına  yakın  bir  deste�e  ba�lanmı�tır.  Hortum  ve  gömlek

elektrodu destekler , korur ve besleme makaralarından torca ve temas tüpüne

do�ru  yönlendirir.  �yi  bir  ark  kararlılı�ı  sa�lamak  için  elektrod  beslemesinin

kesintisiz olarak gerçekle�tirilmesi gerekir. Elektrodun dola�ması ve bükülmesi

engellenmelidir.  Elektrod uygun bir  �ekilde  desteklenmedi�i  taktirde besleme

makaraları ile temas tüpü arasında herhangi bir yerde sıkı�ma e�ilimi gösterir.

     Gömlek , kılavuz hortumunun ayrılmaz

bir parçası olabilece�i gibi , ayrı bir parça

da  olabilir.  Her  iki  halde  de  gömlek

malzemesi  ve  bunun  iç  çapı  önemlidir.

Düzgün  bir  elektrod  beslemesi

sa�layabilmesi  için  temiz  ve  iyi  bir

durumda  olması  gerekti�inden  gömlek

periyodik bakımdan geçirilmelidir.

      Çelik  bakır  gibi  sert  elektrod

malzemeleri  kullanıldı�ında  helisel  çelik

gömlekler  tavsiye  edilir.  Alüminyum  ve

magnezyum  gibi  yumu�ak  elektrod
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malzemelerinde  plastik  gömlekler

kullanılmalıdır.

      Kılavuz  hortumların  dı�  yüzeyleri

çelikle  takviye  edilmekle  birlikte  bu

hortumların  a�ırı  bir  �ekilde  e�ilmelerine

ve kırılmalarına müsaade edilmemelidir. 

�ekil 1.9 Çe�itli MIG-MAG torçları

     Kaynak  ünitesiyle  birlikte  verilen  kullanma  talimatında  ,  her  elektrod

malzemesi  ve  çapı  için  tavsiye  edilen  kılavuz  hortumu  ve  gömle�i  bir  liste

halinde belirtilir. 

      Di�er aksesuarlar ise , koruyucu gazı , so�utma suyunu ve elektrik akımını

torca iletmek için kullanılan gaz hortumu , su hortumu ve elektrik kablosudur. Bu

hortum ve kablolar ya do�rudan ilgili membaa veya menbaı kontrol eden kontrol

sistemine ba�lıdır.

      Normal torçlar, elektrodu genellikle 3.7 m uzaklıktan kılavuz hortumu yoluyla

torca iten elektrod besleyicileri kullanır. Torç içine yerle�tirilmi� küçük elektrod

besleme mekanizmasının da mevcut oldu�u di�er tip torçlar da kullanılmaktadır.

Bu sistem elektrodu daha uzak mesafedeki bir  kaynaktan çeker ve kaynakta

elektrodu aynı anda iten bir elektrod itme mekanizması da mevcut olabilir. Bu tip

torçlar  ,  itme  i�leminin  elektrodda  bükülmeye  neden  olabilece�i  küçük  çaplı

veya yumu�ak (  örne�in  alüminyum )  elektrodların  beslenmesinde yararlıdır.

Di�er bir torç tipinde ise , elektrod besleme mekanizması ve elektrod makarası

torcun içine yerle�tirilmi�tir.

     1.3.1.2. Elektrod Besleme Ünitesi

     Elektrod  besleme ünitesi  (  tel  besleyicisi  )  bir  elektrik  motoru,  elektrod

makaraları  ve  elektrod  do�rultusunu  ve  basıncı  ayarlayan  aksesuarlardan

meydana gelmi�tir.  Elektrod  besleme motoru  genellikle  do�ru  akımla  çalı�ır.

Elektrodu, torç yoluyla i�  parçasına do�ru iter. Motor hızını  geni�  bir  aralıkta

de�i�tiren bir kontrol devresinin mevcut olması gerekir.
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      Sabit hızlı Elektrod besleyicileri normal olarak sabit gerilimli güç üniteleri ile

birlikte kullanılırlar.  Bunlar, gerekli  devreler eklendi�i  taktirde sabit  akımlı güç

ünitelerinde de kullanılabilir.

      Sabit  akımlı  güç  ünitesi  kullanıldı�ında,  bir  otomatik  gerilim  algılama

kontrolü gereklidir. Bu kontrol ark gerilimindeki de�i�meleri algılar ve ark boyunu

sabit  tutmak  için  elektrod  besleme  hızını  de�i�tirir.  De�i�ken  hızlı  elektrod

besleme tertibatı  ve sabit  akımlı  güç ünitesinden meydana gelen bu sistem,

besleme hızlarının dü�ük oldu�u büyük çaplı elektrodlarda (1.6 mm’ den büyük)

kullanılabilir. Yüksek besleme hızlarında, motor hızının ayarı arkın kararlılı�ını

sa�lamaya yetecek kadar hızlı bir �ekilde yapılamaz.

       Besleme motoru elektrod besleme makaralarını tahrik eder. Bu makaralar,

elektrod  menbaından  elektrodu  çekme  ve  kaynak  torcu  içinde  itme  yoluyla

elektroda kuvvet iletir. 

     Besleme makaralarının basınçlarının ayarı elektrod özelliklerine ba�lı olarak

(  örne�in  dolu  veya  özlü,  sert  veya  yumu�ak  )  de�i�ik  kuvvetlerin

uygulanabilmesine imkan verir.  Giri�  ve çıkı�  kılavuzları,  elektrodun besleme

makaralarına  uygun  bir  do�rultuda  girmesini,  çıkmasını  ve  elektrodun

bükülmesini engeller.

      Dolu elektrodlarda genellikle biri kanallı   ( tahrik makarası ) , di�eri düz

yüzeyli  (  destek  makarası  )  makara  çiftleri  kullanılır.  Ala�ımsız  çelik  ve

paslanmaz çelik gibi sert elektrodlarda V-kanalı kullanılır. Özlü elektrodlarda ise,

hem tahrik makarası ve hem de destek makarası tırnaklı tiptendir. 

Tel  besleme  üniteleri  iki  makaralı  veya  dört

makaralı  düzenler  kullanılabilir.  Tipik  bir  dört

makaralı elektrod besleme ünitesi �ekil 1.10 ‘da

gösterilmi�tir.

     Tırnaklı  makaralar  elektroda  dü�ük  bir

makara  basıncında  yüksek  bir  besleme

kuvvetinin  iletilmesini  sa�lar.  Bu tip makaralar

alüminyum gibi yumu�ak elektrodlar için tavsiye

edilmez.  Bunun  nedeni,  makaraların

elektroddan pul pul parçalar koparıp, bu pulların

25



Yusuf Mansuro�lu - Gazaltı Kaynak Yöntemi ve Bu Yöntemde Kullanılan Koruyucu Gazlar
www.xengineer.net

sonuçta  torcun  veya  gömle�in  tıkanmasına

neden olmasıdır. 

�ekil 1.10 Dört makaralı 

elektrod besleme ünitesi

     1.3.1.3. Kaynak Kontrolü

     Yarı otomatik i�lemlerde, kaynak kontrolü ve elektrod besleme motoru tek

bir  entegre  paket  halindedir.  Kaynak  kontrolünün  ana  görevi,  genellikle  bir

elektronik yönetici yoluyla, elektrod besleme motorunun hızını ayarlamaktır.

      Kaynakçı elektrod besleme hızını arttırarak kaynak akımını arttırır. Elektrod

besleme  hızının  azalması  kaynak  akımının  da  azalmasına  neden  olur.  Bu

kontrol  aynı  zamanda  torç  teti�inden  alınan  sinyallere  ba�lı  olarak  elektrod

beslenmesinin  ba�lamasını  veya  durdurulmasını  da  sa�lar.  Dokunmatik

(  elektrod i�  parçasına  dokundu�u anda elektrod beslemesi  ba�latılır  )  veya

devreye yava�ça girme ( ark tutu�turuluncaya kadar ba�langıçtaki besleme hızı

dü�üktür,  daha  sonra  kaynak  sırasındaki  besleme  hızına  yükselir  )  �eklinde

elektrod besleme kontrol özellikleri de mevcuttur. Bu iki özellik sabit akım tipli

güç  ünitelerinde  kullanılır  ve  özellikle  alüminyumun  eriyen  elektrodla  gazaltı

kayna�ında yaralıdır.

      Normalde,  koruyucu gaz,  so�utma suyu ve elektrik  gücü torca kontrol

yoluyla  gönderilir.  Gaz  ve  su  akı�ı,  selenoid  valfler  kullanılarak,  kayna�ın

ba�laması  ve  bitirilmesine  rastlatılacak  �ekilde  kontrol  edilir.  Kontrol  aynı

zamanda  gaz  akı�ının  ba�latılmasını  ve  durdurulmasını  da  düzenler  ve  güç

ünitesinin  kontaktörünü  de  enerjiler.  Kontrol,  kaynak  ba�lamadan  önce  gaz

akı�ının devam etmesini sa�lar. Böylece erimi� kaynak banyosunun korunması

sa�lanır. Kontrol genelde 115 V ’ luk ba�ımsız bir güçle çalı�ır.

1.3.2. MIG–MAG Kaynak yönteminde kullanılan koruyucu gazlar

     Metalin ço�u oksit olu�turmak üzere oksijenle birle�meye kuvvetli bir e�ilim

ve  metal  nitritleri  olu�turulmak  üzere  azotla  birle�meye  daha  dü�ük  ölçüde

e�ilim  gösterirler.  Oksijen  erimi�  çelikteki  karbonla  ,  karbonmonoksit  gazı

olu�turmak üzere reaksiyona girer. Bu reaksiyonlar sonucunda;
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a) Oksitler nedeniyle erime hataları artar ,

b) Gözenek , oksit ve nitrürler nedeniyle mukavemet kaybı olur ,

c) Oksitler ve nitrürler nedeniyle kaynak metali gevrekle�ir.

     Koruyucu gazın temel görevi çevredeki atmosferin erimi� kaynak banyosu ile

temasını  engellemektir.  Yani  koruyucu  gaz  burada  örtülü  elektrodlardaki

örtünün  görevini  görür.  Koruyucu  gazın  bu  temel  görevi  dı�ında  a�a�ıda

belirtildi�i  �ekilde  kaynak i�lemi  ve olu�an kaynak diki�ine  önemli  etkileri  de

vardır;

a) Arkın karakteristi�i ,

b) Metal transferinin �ekli , 

c) Nüfuziyet ve kaynak diki�inin profili ,

d) Kaynak hızı ,

e) Yanma olu�u olu�ma e�ilimi ,

f) Temizleme etkisi.

     

     Gazaltı kaynak yöntemlerinde kullanılan koruyucu gazlar , ergimi� kaynak

banyosu  içindeki  alı�ım  elementlerinin  atmosferdeki  oksijen  ile  reaksiyona

girmesini ve azot ile hidrojen gibi di�er zararlı gazların kaynak metaline absorbe

olmasını önlemektedirler.  Sıvı haldeki kaynak bölgesinde ergimi�  haldeki tüm

metaller havadaki oksijen ile azotu absorbe ederler. Ergimi� metalde çözünen

bu  gazlar  katıla�an  metalde  alı�ım  elementleri  ile  bile�ik  yaparak  kaynak

metalinin  kimyasal  ve  fiziksel  özelliklerini  etkiler  ,  gözenek  olu�umu  ile

gevrekle�meye neden olurlar.  Genel  olarak demir  dı�ı  metallerin kayna�ında

soy gazlar , demir esaslı metallerin kayna�ında ise aktif gazlar ile aktif soy gaz

karı�ımları kullanılır.

     Herhangi bir kaynak i�lemi için gaz seçiminde dikkat edilecek hususları �u

�ekilde özetleye biliriz;   

• Kaynatılan metal veya ala�ımların türü ,

• Ark karakteristi�i ve metalin damla geçi� biçimi ,

• Kaynak hızı ,

• Parça kalınlıkları , kaynak diki�inin biçimi , istenen nüfuziyet ,
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• Kaynak diki�i ile kaynaklı parçadan beklenen mekanik özellikler , 

• Piyasada bulunabilirlik ,

• Gaz maliyeti.  

           

     1.3.2.1. Soy Gazlar

     Bilindi�i gibi soy gazlar di�er elementlerin atomları ile elektron alı�veri�inde

bulunmazlar , herhangi bir ko�ulda reaksiyona girmezler. Bundan dolayı gazaltı

kaynak yöntemlerinin  ilk  geli�tirildi�i  yıllarda  koruyucu gaz olarak  helyum ve

argon gibi soy gazlar kullanılmı�tır. Ancak günümüzde soy gazların yerine aktif

gazlar  ve  aktif  -  soy  gaz  karı�ımları  yaygın  olarak  kullanılmakta  ve  olumlu

sonuçlar alınmaktadır. 

     Monoatomik  bir  gaz olan  ve genellikle  havanın  sıkı�tırılarak  oksijen ile

azotun ayrı�tırıldı�ı tesislerde yan ürün olarak elde edilen argon , sıvı metaller

içinde  çözünmez  ve  yo�unlu�u  havadan  yüksek  oldu�undan  özellikle  yatay

kaynak pozisyonlarında etkin bir örtü olu�turarak kaynak banyosunu çok iyi bir

�ekilde korur.

     Argon ve argon içeren gazlar dü�ük iyonizasyon potansiyeline sahip olup

arkın  tutu�ması  çok  kolaydır  ve  alternatif  akımla  alüminyum ile  magnezyum

kayna�ında çok üstün oksit temizleme etkisi gösterir.

Gaz Türü Kimyasal
Simgesi

0° ve 1.013 Bar 'da

Yo�unluk
kg/m3

Havaya
göre izafi
yo�unluk

1.013 Barda
Buharla�ma

Sıcaklı�ı
°C

Kaynak
sırasında

gazın
davranı�ı

 Argon Ar 1.784 1.380 -185.9 Soy

 Helyum He 0.178 0.138 -268.9 Soy

 Karbondioksit CO2 1.977 1.529       -78.5 (1) Oksitleyici
 Oksijen O2 1.429 1.205 -183.0 Oksitleyici

 Azot N2 1.251 0.968 -195.8 Reaksiyona
girer (²)

 Hidrojen H2 0.090 0.070 -252.8 Redükleyici

1) Süblimasyon sıcaklı�ı ( Katı halden buhar haline direk geçi� )
2) Azotun davranı�ı malzemeye göre de�i�ir , olası negatif etki göz önüne alınmalıdır.
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Tablo 1.1  EN 439 ‘a göre çe�itli gazların özellikleri

     Argon  gazında  olu�an  arkın  gerilim  dü�ümünün  az  ,  ayrıca  ısı  iletim

kabiliyetinin az olması sebebiyle diki�in merkezinde nüfuziyet derin , kenarlarda

ise  daha  azdır.  Özellikle  alüminyum  ve  bakır  gibi  demir  dı�ı  metallerin

kayna�ında geni� kullanım alanına sahip olan argon gazı çeliklerin kayna�ında

ancak ba�ka gazlar ile karı�tırıldı�ında iyi sonuç vermektedir.

     Atmosferde  çok  az  bulunan  ve  ancak  do�al  gazdan  ayrı�tırılarak  elde

edilebilen helyum gazı en hafif monoatomik gazlardan birisi olup , argona göre

10  kez  daha  hafiftir.  Bundan  dolayı  kaynak  sırasında  etkin  bir  konuma

sa�lanması  için  gerekli  gaz  sarfiyatı  artmaktadır.  Ancak  helyum  gazının  ısı

iletiminin yüksek ve olu�an arkın daha yüksek enerjili  olması sebebiyle daha

geni� ve derin nüfuziyetli kaynak diki�leri elde edilmekte , özellikle yüksek hızda

çalı�an mekanizma kaynak uygulamalarında tercih edilmektedir.

     Uygulamada  ise  hem ekonomik  hem de  teknolojik  nedenlerden  dolayı

istenilen kaynak ba�lantısı özelliklerine göre de�i�en oranlarda argon – helyum

gazı karı�ımları yaygın olarak kullanılmaktadır.

       

     1.3.2.2. Karbondioksit

     Karbonun yanması sonucu olu�an ve endüstriyel çapta , yanıcı gazların ,

akaryakıt ile kokun yanma ürünü olarak , kireç ta�ının kalsinasyonu , amonyak

üretimi , alkolün fermantasyonunda yan ürün olarak elde edilen karbondioksit

bazı yerlerde ise kuyulardan do�rudan sa�lanır.

     Birçok aktif gazın kaynak i�leminde koruyucu gaz olarak kullanılmamasına

kar�ın argon ve helyum gibi soy olmayan , renksiz , kokusuz , özgül a�ırlı�ı

1.977 kg/m3   ( havanın 1.5 katı ) olan karbondioksit gazı sundu�u çok sayıdaki

üstünlük sayesinde az ala�ımlı ve yalın karbonlu çeliklerin gazaltı kayna�ında

çok geni� bir uygulama alanı bulmu�tur.

     Genel  olarak  basınçlı  tüplerden  çekilerek  kullanılan  CO2 gazının  tüp

içerisinde büyük bölümü sıvı halde olup sıvının  1/3 ‘ lük kısmında buharla�mı�
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CO2 gaz fazında bulunur. Tüpten gaz çekildikçe basınç dü�er ve bir miktar daha

sıvı CO2 buharla�arak basıncı normale döndürür. Ancak buharla�ma esnasında

buharla�ma  ısısına  gerek  duyulur  ve  bu  da  atmosferden  sa�lanır.  Bundan

dolayı  yüksek  miktarda  CO2  gazı  çekilmemelidir  ,  aksi  durumda sıcaklık  ani

olarak dü�erek sıvı karbondioksit zerreciklerinin karbondioksit karına dönü�mesi

ve çıkı�  borusu ile basınç dü�ürme tertibatını tıkaması kaçınılmazdır. Yüksek

debilerde gaz çekilmesi  gereken durumlarda birden fazla tüp bir  manifold ile

ba�lanarak kullanılması , so�uk ortamlarda ise çıkı�  a�ızlarının tıkanmaması

için elektrikli ısıtıcı kullanılmasında fayda vardır. Tüp içerisindeki CO2 ‘nin büyük

bölümünün sıvı olması sebebiyle tüpler hiç bir zaman e�ik veya yatay konumda

kullanılmamalı , sürekli dik pozisyonda tutulmalıdır.

     Karbondioksit , argon gibi monoatomik ve soy bir gaz olmadı�ından arkın

yüksek sıcaklıklarında karbonmonoksit ile oksijene ayrı�ır , iyonize olan gazlar

kaynak  banyosuna  gelerek  bir  miktar  tekrar  karbondioksit  haline  geçer  ve

böylece almı�  oldu�u ısıyı  tekrar verir  ki  bu da diki�te nüfuziyetin artmasına

neden  olur.  Serbest  kalan  oksijenin  bir  miktarı  demirle  birle�erek  olu�an

demiroksit mangan , silisyum gibi elementlerle redüklenir. Kaynak banyosundaki

mangan ve silisyum kaybı ise telin birle�imi tarafından kar�ılanır.

     Karbondioksit gazının kullanıldı�ı MAG kaynak yönetiminde bir miktar ala�ım

elementi oksidasyona u�radı�ından diki� üzerinde ince bir cüruf tabakası olu�ur

ve bu tabaka kaynak sonrasında kolayca alınır.  Aynı  zamanda yüksek akım

yo�unlu�unda çalı�ması  sebebiyle  iri  taneli  ,  sıçrantılı  bir  damla geçi�i  derin

nüfuziyetli kaynak diki�leri elde edilir.

        

     1.3.2.3. Karı�ım Gazlar

     Gazaltı  kaynak  yöntemlerinde  koruyucu  gazın  seçiminde  birle�tirilecek

metallerin  özelliklerinin  yanı  sıra  koruyucu  gazın  ekonomikli�i  ile  kaynak

sırasındaki  özellikleri  göz  önüne alınmaktadır.  Her  gazın  ayrı�ma enerjileri  ,

iyonizasyon potansiyelleri , yo�unlukları , ısı ile elektrik iletkenli�i , maliyetleri ve

bunun sonucu olarak ta  arkın  olu�umu ,  ark atmosferinin  karakteri  ,  kaynak
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sırasındaki davranı�ı , ark içinde malzeme ta�ınımı ve kaynak diki�inin formu

farklılıklar göstermektedir.

     Sadece bir gazın kullanımında gazların her biri birtakım üstünlükler ve aynı

zamanda sınırlamalar gösterdiklerinden günümüzde gazların üstün özelliklerini

optimize ederek sınırlamaları  en aza indirecek karı�ım gazlar  kullanılmakta ,

karı�ım  oranları  birle�tirilecek  metaller  ile  kaynaktan  istenen  özelliklere  göre

ayarlanmaktadır.

     Argon ve helyum gibi  soy gazların  olu�turdukları  ark  atmosferi  nötr  bir

karakter göstermesine kar�ın , argon gazına oksijen ve karbondioksit gibi aktif

bir  gazın  karı�tırılması  ile  oksitleyici  ,  hidrojen  gazının  karı�tırılması  ile

redükleyici bir gaz atmosferi olu�turulabilir.

      

      a) Argon-Helyum Karı�ımları

     Argon ve helyum üstün özelliklerini  bir  arada elde edebilmek amacıyla

geli�tirilmi�  olup  bu  sayede  nüfuziyet  ve  ark  kararlılı�ı  özellikleri  optimize

edilmi�tir. Uygulamada %80 He - %20 Ar’dan %75 Ar - %25 He’a kadar çok

de�i�ik karı�ımlar mevcut olup saf argon haline nazaran daha yüksek sıcaklı�a

sahip , saf helyum haline nazaran daha kontrol edilebilir bir ark olu�makta ve

daha az miktarda gözenek olu�umu sa�lanmaktadır.  Ar -  He karı�ımları  Al  ,

Mg , Cu ve Ni ala�ımlarının kayna�ında yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

�ekil 1.11 Çe�itli koruyucu gazların diki�in �ekline nüfuziyete etkisi

     b) Argon-Karbondioksit Karı�ımları

     Yalın karbonlu çeliklerin CO2 gazı altında kayna�ı  ekonomik olarak çok

uygun  olmasına  kar�ın   ,  düzgün  olmayan  kaynak  diki�  yüzeyleri  ,  bazı
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durumlarda olumsuz etki yaratan derin nüfuziyet ve arkta metal ta�ınım türünün

etkisiyle ortaya çıkan a�ırı sıçrantı sonucu kaynak kalitesi dü�mekte , kaynak

metali  verimi  ve  sıçrantıların  temizlenmesi  i�lemi  nedeniyle  ek  maliyetler

getirmektedir. Karbondioksit gazına %30’u a�an oranlarda Ar katılması sıçrama

kaybını  azaltmakta  ,  argona  %20’yi  a�an  miktarda  CO2  ilavesi  ile  metal

ta�ınımının  kısa  devreli  veya  iri  damlalı  olarak  gerçekle�mesine  neden

olmaktadır. CO2 miktarının artması sıçramayı �iddetlendiren ve daha yuvarlak

nüfuziyet profil  olu�masını sa�layan arktaki yanal kuvvetlerin �iddetlenmesine

neden olur. Bu etkiyi �ekil 1.12 ‘de görebilirsiniz

�ekil 1.12 Ar/CO2 oranının karı�ım gazlarda artan CO2 oranına ba�lı olarak arkta metal

ta�ınım türü ile kaynak diki�i nüfuziyet profilinin de�i�im

     CO2 oranı %20’nin altına inmeye ba�ladı�ında belirli bir akım �iddeti ve ark

gerilimi aralı�ında sprey metal ta�ınımı gerçekle�ir. Ar/CO2  oranını de�i�tirerek

arkta metal ta�ınım türünü ve kaynak nüfuziyet profilini  kontrol  altında tutma

olana�ı  vardır.  Argona  oksijen  ve  karbondioksit  gazlarının  karı�tırılması  ile

olu�an  ekzoterm  oksitlenme  reaksiyonu  sonucunda  kaynak  banyosunun

sıcaklı�ı yükselir , yüzey gerilimi zayıflar , böylece kaynak banyosunun akıcılı�ı

yükseltilmi� ve gazı giderilmi� olur.

     Oksijenin oksitleyici etkisi , oksijene kar�ı afinitesi olan mangan , silisyum ,

alüminyum , titanyum , zirkonyum gibi  ala�ım elementlerinin kaynak telindeki

miktarının artırılması ile dengelenir.
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     Argona %1 - 5 civarında oksijen ilavesi arkın stabilizasyonunu iyile�tirmekte ,

sıçrantıyı  en  aza  indirmekte  ve  bunun  yanında  sprey  metal  ta�ınımı

karakteristi�ini  korumaktadır.  Oksijen  katkısı  daha  derin  nüfuziyetin  ve  daha

düzgün bir  diki�  profilinin  olu�masına olanak verdi�i  gibi  saf argon kullanımı

durumunda  çeliklerin  kayna�ında  kar�ıla�ılan  yanma  oluklarının  olu�umunu

ortadan kaldırmaktadır. Çeliklerin deokside edilmi� kayna�ında %5 O2 içeren Ar

kullanımı ile çok iyi sonuç alınmaktadır.

      

     c) Helyum - Argon - Karbondioksit veya Oksijen Karı�ımları

     Helyum – Argon - Karbondioksit karı�ımı gazlar kısa ark boyu ile kaynakta ,

kaynak banyosunun ıslatma özelli�ini geli�tirmek için kullanılmaktadır. %90 He ,

%7.5 Ar ve %2.5 CO2 karı�ımı koruyucu gaz paslanmaz çeliklerin kayna�ında

kısa ark boyu ile çalı�ma ve daha az aktif bir atmosfer olu�turarak paslanmazlık

özeli�ini  korumak  için  kullanılmaktadır.  Bu  karı�ım  az  ala�ımlı  çeliklerin

kayna�ında  da  kaynak  metalinin  toklu�unu  geli�tirmek  için  uygun  sonuç

vermektedir. 

�ekil 1.13 Argon-O2 , Argon-CO2 ve CO2  gazlarının diki� �ekline ve nüfuziyete etkisi
     %69 Ar, %30 He ve %1 O2 den olu�an koruyucu gaz karı�ımı paslanmaz

çeliklerin  kayna�ında  özellikle  kaynak  banyosunun  viskozitesi  ,  esas  metali

ısıtma  özelli�i  ,  arkın  kararlılı�ı  ve  sıçrantının  azalması  bakımından  çok  iyi

sonuçlar  vermekte  olup  karbon  kapma  tehlikesi  ile  hidrojen  gevrekli�i  olayı

ortadan kalkmaktadır.

     Karı�ım  gazlar  kullanılırken  dikkat  edilecek  husus  tüpün  içinde  farklı

yo�unlukta ve bazı durumlarda ise bir bile�enin sıvı halde bulunması sebebiyle

uzun  süre  kullanılmadıkları  durumlarda  kullanıma  ba�lamadan  önce  tüpün

yuvarlanarak  çalkalanması  ve  gaz  karı�ımının  homojen  hale  getirilmesinin
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gereklili�idir.  Çe�itli  bile�imde  karı�ım  gaz  tüketiminin   çok  fazla  oldu�u

i�yerlerinde tüp içinde hazır  karı�ım gazlar  yerine gaz mikserleri  kullanılarak

karı�ım gazın istenen bile�imde kaynaktan önce hazırlanması daha ekonomik

ve etkin sonuçlar vermektedir.

Koruyucu Gaz Kimyasal
Davranı�ı Uygulama Alanı

Argon Soy Çelik hariç tüm endüstriyel metal ve ala�ımlarının kayna�ında

Helyum Soy Daha yüksek sıcaklık ve gözenek miktarını azaltmak için Al
ve Cu ala�ımlarının kayna�ında

Argon+Helyum
% 20-80 / 50-50 Soy

Yüksek sıcaklık ve gözenek miktarını azaltarak daha sakin ve
kontrollü bir ark ile çalı�mak için Al ve Cu ala�ımlarının

kayna�ında 
Argon+Klor CI
eser miktarda Soy Gözenek miktarını azaltmak için Alüminyum ve ala�ımlarının

kayna�ında 
Azot Redükleyici Çok güçlü bir ark için bakırın kayna�ında

Ar+%25-30 N Redükleyici Güçlü fakat daha yumu�ak ve kontrollü bir ark için bakırın
kayna�ında 

Ar+%1-2 O2 Oksitleyici Bazı dezokside bakır ala�ımlarının kayna�ında

Ar+ 3-5 O2 Oksitleyici Yüksek oranda dezokside edilmi� tel Elektrod ile paslanmaz
ve karbonlu çeliklerin kayna�ında

Ar+%5-10 O2 Oksitleyici Yüksek oranda dezokside edilmi� tel Elektrod ile çe�itli
çeliklerin kayna�ında

Ar+% 20-30 O2 Oksitleyici Kısa ark ile çe�itli çeliklerin kayna�ında
Ar+%5 O2+%15

CO2
Oksitleyici Özellikle Avrupa 'da,dezokside edilmi� tel elektrod ile çe�itli

çeliklerin kayna�ında 

CO2 Oksitleyici Dezokside edilmi� tel elektrod ile yalın karbonlu ve az
ala�ımlı çeliklerin kayna�ında

CO2+%3-5 O2 Oksitleyici Özellikle Avrupa 'da,dezokside edilmi� tel elektrod ile çe�itli
çeliklerin kayna�ında 

CO2+%20 O2 Oksitleyici Özellikle Japonya 'da,dezokside edilmi� tel elektrod ile çe�itli
çeliklerin kayna�ında 

Tablo 1.2  Ça�ımız endüstrisinde MIG-MAG kaynak yönteminde sık kullanılan

koruyucu gaz ve gaz karı�ımlar

  1.3.3. MIG-MAG Kaynak Yönetiminde Kullanılan Tel Elektrodlar

     MIG-MAG kaynak yönetiminde kullanılan bütün elektrodlar tel halinde olup

bir kangala sarılmı�  olarak makinaya takılır.  Dolu tel elektrodlar istenen çapa

so�uk çekilmi� olarak üretilmekte olup paslanmaz çelik elektrodlar dı�ındakiler

temas  memesinden  geçerken  temas  kolaylı�ı  sa�lamak  ve  korozyondan

korunmak için  ince  bir  bakır  tabakası  ile  kaplanılır.  Son  yıllarda  ise  kaynak

metalinin özelliklerini geli�tirebilmek amacıyla özlü veya kenetli elektrod olarak

adlandırılan yeni elektrod tipleri geli�tirilmi�tir.( �ekil 1.14 )
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     Özlü  tel  elektrodlar  yumu�ak  çelikten  ince  bir  �eritin  ferroala�ım  ve

dekapanlar  ile  beraberce  kıvrılıp  tel  haline  getirilmesi  ile  üretilmi�tir.  Bu

yöntemle dolu tel  olarak  üretilmesi  güç veya olanaksız  bile�imdeki  ala�ımlar

dahi kolaylıkla elektrod haline getirilmekte ve daha geni�  yelpazede elektrod

üretimi  sa�lanabilmektedir.  Özellikle  sert  dolgu  veya  korozyona  dayanıklı

tabaka  ile  kaplama  i�lemlerinde  rakipsiz  olan  özlü  elektrodlar  sıfır  altı

sıcaklıklarda dahi bazik örtülü tel elektrodlar ile sürekli  tel elektrodların üstün

özelliklerini bir arada sunabilmektedirler.

�ekil 1.14 Çeliklerin kayna�ında kullanılan özlü tel elektrodların kesitleri

     Hem özlü hem de dolu elektrodların makaralara sarılmasında en yaygın

olarak kullanılan iki sarım türü ; sıra veya paralel sarım ve karı�ık sarımdır. Sıra

sarımda kaplama tabakası  hakkında kolaylıkla  fikir  yürütülebilir  ve  makaraya

daha fazla tel sarılabilir. Ancak sarım esnasında tel gergin oldu�undan en küçük

bir  dikkatsizlik  kangalın  karı�masına  ve  kullanılmaz  hale  gelmesine  neden

olabilir.  Karı�ık  sarımda  tellerin  birbirine  dola�ması  tehlikesi  yoktur  ,  sarma

i�lemi daha ekonomik olup kolayca sa�ılır. Ancak telin kaplaması hakkında fikir

sahibi olabilmek için telin bir miktar sa�ılması gerekir. Son yıllarda geli�tirilen ve

özellikle mekanize kaynak uygulamalarında kullanılan di�er bir yöntem maraton

sarım olup tel elektrod bir karton  varil içersine özel bir makina ile sarılmakta ve

özel  bir  tertiple  hiç  karı�madan  burgusuz  olarak  kaynak  makinasına

beslenmektedir.
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     Gazaltı kaynak yöntemlerinde en önemli konulardan birisi elektrod seçimidir.

Uygulanacak  kaynak parametreleri  ile  metal  türleri  ve yönetimin  türüne göre

farklı elektrodlar kullanmak gerekir.

     

     Elektrod seçiminde dikkat edilecek kriterleri a�a�ıdaki gibi sıralayabiliriz;

• Esas metalin mekanik özellikleri 

• Esas metalin kimyasal bile�imi

• Koruyucu gazın türü

• Esas metalin kalınlı�ı ve geometrisi

• Çalı�ma ortamının ko�ulları

     Bahsedilen kriterler  dikkate alınarak yapılan elektrod seçimi  sonrasında

olumlu  sonuç  alabilmek  için  elektrodun  yüzey  düzgünlü�ü  ,  temizli�i  ile

beslenebilirli�inin yeterli olması gerekir. Aksi taktirde kaynak i�lemi esnasında

kaynak  diki�inde  süreksizlik  ,  gözenek  ,  kötü  görünü�lü  kaynak  diki�lerinin

ortaya çıkmasına neden olur.

     Özellikle  bakır  kaplama  i�leminin  yetersiz  yapılması  tel  yüzeyinde

homojensizlik  ve  kaplama  tabakasında  pullanmaya  sebep  olur  ki  kaynak

sırasında tel yüzeyinden kopan bakır pulları tel kılavuz içinde birikerek tel ve

meme  arasında  ark  olu�turup  telin  kaynaması  yanında  memenin  tahrip

olmasına yol açar. Özellikle rutubetli yerlerde depolanan tel elektrodlarda bakır

tabaka hızla etkisini yitirir ve kabarma ile pullanma ba�lar.

     MIG-MAG  kaynak  yönetiminde  beslenebilirlik  cast  ve  helix  olarak

adlandırılan  iki  önemli  özellikten  etkilenir  (  �ekil  1.15  ).  Her  iki  özelli�i  de

belirlemek için makaradan 5 metre tel sa�ılarak yava�ça yere bırakılır. Çember

halini alan telin çapı elektrodun cast’ı olarak adlandırılmakta olup en az 380 mm

olması  önerilir  ,  ancak  en  iyi  ve  tutuksuz  besleme  bu  de�erin  1500  mm

civarında oldu�unda alınmaktadır.  Telin iki  ucu arasındaki  yükseklik  farkı ise

helix  olarak adlandırılır  ve 25 mm civarında olması istenir.  Bu de�erin  sıfıra

yakla�ması ark sönmelerine , yüksek olması ise elektrodun memeden çıkarken

yön de�i�tirmesine ve arkın gezinmesine yol açar.   
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�ekil 1.15 MIG-MAG tel elektrodlarda cast ve helix

     

     Çeliklerin kayna�ında kullanılan tel elektrodlar a�a�ıdaki gibi sınıflandırmak

mümkündür ;

     1.3.3.1. Ala�ımsız Dolu Tel Elektrodlar              

     Yumu�ak çeliklerin kayna�ında kullanılmakta olup bile�imlerinde bir miktar

mangan ve silisyum mevcuttur.

     1.3.3.2. Ala�ımlı Dolu Tel Elektrodlar

     Özel bile�imlerde olup ala�ımlı çeliklerin kayna�ında kullanılmakta , bazı

ala�ımlı  çelikleri  sarmak  mümkün  olmadı�ından  her  türlü  ala�ımlı  çeli�in

kayna�ında kullanılmamaktadır.

  

     1.3.3.3. Özlü Tel Elektrodlar

     Bu tür elektrodlar , ala�ımsız ince bir sac �eridin boru haline getirilmesi veya

bir  lüleden  geçirilerek  tel  �eklinde  çekilmesi  sonucu  elde  edilmi�lerdir.  Boru

biçiminde olanların iç kısmında , di�erlerinin kıvrımları arasında bir dekapan ve

ferroala�ım tozları bulunur ; kaynak diki�inin dezoksidasyonu ve ala�ımlanması

bu öz tarafından gerçekle�tirilir. Özlü tel elektrodlar özellikle ala�ımlı çeliklerin

kayna�ında kullanılır.

     Avrupa ülkelerinde özlü tel üretimi çok yaygın olmadı�ından henüz özlü teller

ile  ilgili  ayrıntılı  bir  standart  mevcut  de�ildir  yalnız  sınırlı  sayıda  özlü  teller

hakkında bir sınıflandırma tel standartlarında bulunmaktadır. Özlü teller için en

ayrıntılı  standart  bu  malzemelerin  en  yo�un  biçimde  kullanıldı�ı  A.B.D.’  de
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hazırlanmı�tır.  Tablo  1.3  ‘te  çelik  tel  elektrodların  kimyasal  bile�imi  ile  özlü

elektrodlarda kaynak metali bile�imlerini görebilirsiniz.

Tablo 1.3 AWS A5.18 , A5.28’e göre çelik tel elektrodların kimyasal bile�imi 

ile özlü elektrodlarda kaynak metali bile�imi

     1.3.3.4. Kaynak teli içeri�indeki ala�ım elementlerinin etkileri

     a) Karbon :

     Çeliklerin mekanik ve yapısal özelliklerini en çok etkileyen ala�ım elementi

olup %0.005 ile %0.12 arasında de�i�en oranlarda bulunur. Karbon miktarının

artması ile mukavemetin artması yanında süneklik ve toklukta hissedilir oranda

bir etki yapmaz. Koruyucu gaz olarak CO2 kullanılması halinde yüksek karbon
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oranlarında banyoda CO olu�arak karbon kaybı ortaya çıkar ve buda gözenek

olu�umuna neden olur ki  deoksidasyon elementlerinin katılması ile bu problem

önlenir. 

     b) Silisyum:

     Deoksidasyon amacıyla %0.4 ile 1.2 arasında de�i�en oranlarda katılan

silisyum içeri�inin artması ile süneklik bir miktar dü�er, buna kar�ın mukavemet

de�eri oldukça yükselir. Yüksek silisyum oranlarında kaynak diki�inin çatlama

hassasiyeti artar.

     

     c) Mangan:

     Silisyum gibi deoksidasyon ve mukavemet arttırıcı olarak katılan mangan

elementi  içeri�i  %1 ile  2  arasında  de�i�ir.  Mangan de�erinin  yükselmesi  ile

mukavemet daha fazla artarken çatlama hassasiyeti dü�er.

      d) Alüminyum, Titanyum,  Zirkonyum ve Di�er Ala�ım Elementleri

     Bu elementlerin hepsi çok kuvvetli deoksidan olup kaynak teline %0.2’ ye

kadar katıldıklarında aynı zamanda mukavemet arttırıcı yönde etki eder. Nikel,

krom ve molibden gibi di�er ala�ım elementleri mekanik özellikleri geli�tirmek ve

korozyona direnci arttırmak amacı ile katılırlar.

     Alüminyum ala�ımı kaynak tellerinin ana elementleri magnezyum, mangan ,

çinko,  silisyum  ve  bakırdır.  Bu  elementlerin  eklenmesinin  en  önemli  nedeni

ala�ımın mekanik özelli�inin ıslahı, korozyon direnci ve kaynak kabiliyetidir.

     1.3.4.MIG-MAG Kaynak Yönteminin Avantaj ve Dezavantajları

     Günümüzde endüstride en çok kullanılan kaynak yöntemleri arasında yer

alan  MIG-MAG  kaynak  yöntemi  di�er  kaynak  yöntemlerine  nazaran  sahip

oldu�u üstünlükler sayesinde endüstride yaygın kullanım alanlarına sahiptir. Bu

avantajları kısaca �u �ekilde açıklayabiliriz ;
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• Demir esaslı ve demir dı�ı tüm metal ve ala�ımlarına uygulanabilen genel bir

kaynak yöntemidir.

• Yüksek akım yo�unluklarında çalı�ılması ve kaynak telinin otomatik olarak

kaynak  bölgesine  beslenmesi  sebebiyle  kaynak  hızı  ve  birim  zamanda

yı�ılan kaynak metali miktarı ark kayna�ı ile TIG kaynak yöntemine nazaran

daha yüksektir.

• Kaynak telinin kaynak bölgesine otomatik olarak sürekli beslenmesinin di�er

avantajı ise elektrod de�i�imi için geçen ölü zamanı ortadan kaldırmakta ve

her diki�in ba�langıç ile sonucunda kar�ıla�ılan gözenek , cüruf kalıntısı  ,

krater çatla�ı gibi kaynak hatalarının olu�umunu önlemektedir.

• Kaynak  i�lemi  her  pozisyonda  rahatlıkla  yapılmakta  ve  cüruf  tabakası

olu�mamakta ;  böylece bu  konuda yöntemin  en büyük rakibi  olan tozaltı

kaynak yöntemine nazaran büyük üstünlük sa�lanmaktadır.

• Kullanılan tel elektrod çapının di�er yöntemlere göre daha ince olu�u daha

dar bir kök aralı�ı bırakılmasına ve daha dar bir kaynak a�zı içinde kaynak

yapılmasına  olanak  vererek  aynı  kalınlıkta  bir  parçanın  kaynatılmasında

daha az elektrod tüketimini mümkün kılmaktadır.

• MIG-MAG  kaynak  donanın  ayarı  gayet  basit  olup  kaynakçının  özel  ve

kapsamlı  bir  e�itim  almasına  gerek  olmayıp  ,  özellikle  di�er  ark  kaynak

yöntemlerinden birisi için yeti�tirilmi� bir kaynakçı , birkaç saatlik bir e�itimle

bu yöntemi kolaylıkla uygulanabilir.

• Yo�un bir cürufun mevcut olmayı�ı nedeniyle pasolar arası temizlik için sarf

edilen zaman çok azdır.

      Bütün  bu  üstünlüklerinin  yanında  MIG-MAG  kaynak  yönteminin  bazı

dezavantajları mevcuttur ; 
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• Kaynak  donanımının  ba�langıç  ve  bakım  maliyetleri  yüksek  olup  di�er

kaynak yöntemlerine göre daha karma�ık , daha pahalı ve bir yerden ba�ka

bir yere ta�ınması daha zordur.

• Bilindi�i gibi MIG-MAG kaynak yönteminde , kaynak bölgesi koruyucu gaz ile

korunmakta olup gaz akımı ,  özellikle  �antiye gibi  açık alanlarda ortamın

rüzgarlı olması durumunda gerekli korumayı yapamamaktadır.

• Koruyucu  gaz  atmosferinde  kaynak  i�lemi  yapılması  sebebiyle  kaynak

parametrelerinin iyi ayarlanamaması durumunda gözenek ve krater olu�umu

kaçınılmaz olmaktadır. 

• Kaynak  torcunun  elektrik  ark  kayna�ını  pensesinden  daha  büyük  olması

nedeniyle ve kaynak metalinin koruyucu gazla etkin bir �ekilde korunması

amacıyla  torcun  ba�lantıya  10  ila  19  mm  arasında  de�i�en  yakın  bir

mesafeden  tutulması  gerekti�i  için  ,  bu  yöntemin  ula�ılması  güç  olan

yerlerde kullanılması pek mümkün de�ildir.

• Göreceli olarak yüksek �iddette ısı yayılması ve ark yo�unlu�u nedeniyle ,

kaynakçılar bu yöntemi kullanmaktan kaçınmaktadır.    

     

     2. KAYNAK HATALARI VE G�DER�LMES� 

     Tüm kaynak yöntemlerinde oldu�u gibi eriyen elektrod ile gazaltı kayna�ında

da kaynak parametrelerinin uygun seçilmemesi , uygun olmayan kaynak metali
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ve kötü bir kaynak tekni�inin uygulanması sonucu bir çok türde kaynak hataları

ile kar�ıla�ılır.  Tüm kaynak hataları  kaynak diki�inde zayıflama ve süreksizlik

olu�turarak ba�lantının kullanım sırasında kırılmasına ve bazı durumlarda da

geri  dönü�ü  olanaksız  kazalara  neden  olduklarından  kaynaklı  ba�lantıların

hatasız olması gerekir.

     Bu bakımdan kaynaklı konstrüksiyonlarda , kaynak diki�lerinin kontrolü son

derece önemlidir.  Kaynak diki�lerinde iki ana grup hata ile kar�ıla�ılır.  Birinci

gruba giren hatalar dı� hatalar diye adlandırılır ve çıplak göz veya büyüteç ile

saptanabilir. ikinci gruba giren hatalar ise göz kontrolü ile saptanması olanaksız

iç  hatalardır.  Bunlar  ancak  X-ı�ınları  veya ultrason ile  belirlenebilir.  Kaynaklı

ba�lantılarda belirlenmi�  hataların tamiri  oldukça güç ve pahalı  oldu�undan ,

olabildi�i kadar hataya olanak vermeyen bir biçimde çalı�ılmalıdır. 

     Ergiyen elektrod ile yapılan gazaltı  kayna�ında en çok kar�ıla�ılan hata

türleri ve bunların nedenleri a�a�ıda açıklanmı�tır.        

    

     2.1. Yetersiz Nüfuziyet

     Kaynak i�lemi esnasında birle�tirmenin yapıldı�ı kaynak kesitinin tam olarak

erimemesi  ve  ergimenin  tüm  malzeme  kalınlı�ı  boyunca  aynı  olmaması

sebebiyle ba�lantının alt  kısımlarında kırılmaya neden olabilecek çentikler ve

oyuklar olu�ur. 

     Artan kaynak akımının nüfuziyet derinli�ini arttırdı�ını,

artan kaynak hızının ise daha sı� bir nüfuziyet sa�ladı�ını

göz  önünde  bulundurmamız  gerekir.  Nüfuziyet  azlı�ı

olarak  tanımlanan  bu  tür  hatalar  giderilmedi�i  taktirde

diki�inin  yorulma dayanımı  ve  dolayısıyla  yorulma  ömrü

dü�er,  bükülme  zorlamalarında  kökteki  çentikler  kırılma

e�ilimini arttırır. 

�ekil 2.1 Yetersiz Nüfuziyet
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Tablo 2.1 Yetersiz Nüfuziyet

     Uygun kaynak a�zının açılmaması, akım �iddeti ile elektrod çapının uygun

seçilememesi ( Genellikle dü�ük akım �iddeti ve kalın elektrod kullanıldı�ında )

ve kök pasosunun kötü çekilmesi gibi nedenlerle ortaya çıkan nüfuziyet azlı�ı

problemi en yaygın kaynak hatalarından birisidir.

     2.2. Kaynak Ta�ması

     Kaynak metalinin esas metal üzerine nüfuziyet olmaksızın ta�ması hali olup

tek tek noktalar halinde veya bütün diki�  boyunca ortaya çıkmaktadır.  Diki�in

gere�inden fazla ta�ması �eklinde kendini gösteren bu hataya gere�inden fazla

kalın  elektrod  kullanımı,  yüksek  akım  �iddeti,  uzun  ark  boyu  ile  yanlı�  torç

pozisyonu neden olur.  

�ekil 2.2 Kaynak ta�masının �ematik gösterimi

     Kaynak ta�ması statik zorlamalarda dikkate alınmamasına ra�men özellikle

dinamik  zorlamalarda gerilme yı�ılmasına  yol  açtı�ından  tehlike  arz  edebilir.

Ta�lama ile giderilebilirse de bunu yaparken çentik etkisi gösterecek derin izler

bırakmamaya dikkat edilmelidir.
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Tablo 2.2 Kaynak Ta�ması

     2.3. Çatlaklar

     Kaynak hataları  arasında en yaygın  ve en tehlikeli  olanlar  çatlaklardır.

Diki�teki bölgesel gerilmeler, kaynak sırasındaki çarpılma, kötü birle�me, hızlı

so�uma , cüruf kalıntıları ve özellikle yumu�ak çeliklerde kükürt içeri�inin fazla

olması gibi etkenler çatlak olu�umuna sebep olur.

Tablo 2.3 Kaynak metalinde meydana gelen çatlaklar

     Kaynaklı ba�lantılarda kar�ıla�ılan çatlaklar biçim bakımından ;

• Boylamasına,

• Enlemesine,
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• Yıldız,

• Krater,

• Da�ınık,

• Dallı  çatlaklar  olmak üzere altı  gruba ayrılırken;  bulundukları  yer itibariyle

kaynak  metalinde,  ısının  tesiri  altındaki  bölgede  ve  esas  metalde  olmak

üzere üç ana grupta toplanabilirler.

- a -                                                                            - b -
�ekil 2.3 Kaynak i�lemi sonrasında görülen çatlak tipleri

                                         a) Kaynak metalinde kar�ıla�ılan çatlaklar

                                         b) Ana metalde ve ısının tesiri altındaki bölgede görülen çatlaklar

     Kaynak metalinde görülen çatlaklar banyosu katıla�maya ba�ladı�ı  anda

olu�an sıcak çatlaklar veya kaynak metali katıla�tıktan sonra ortaya çıkan so�uk

çatlaklar olarak kendini gösterirler. Sıcak çatlaklara genellikle esas metalin çelik

oldu�u durumlarda segregasyon , kükürt, fosfor ve kur�un ; demir dı�ı metaller
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oldu�unda ise  kükürt  ve çinko içermesi  ,  ayrıca kaynak diki�inin  esas metal

kalınlı�ı yanında çok küçük olması sonucu kar�ıla�ılır. Kaynak diki�i tamamen

so�uduktan  sonra  ortaya  çıkan  so�uk  çatlakların  ise  olu�umuna  hidrojen

gevrekli�i  ,  a�ırı  zorlanma  ve  çabuk  so�uma  neden  olur.  Bu  tür  çatlakları

engellemek için S, P, Pb gibi elementleri içermeyen esas metaller kullanılmalı ,

kaynak  öncesi  ön  tav  uygulanmalı  ,  kaynak  diki�i  boyutlarını  arttırmalı  ve

çeliklerin kayna�ında yüksek manganlı elektrod kullanılmalıdır.

     Esas metalde ve ısının tesiri altındaki bölgede olu�an çatlaklara kaynaktan

sonra  ısıdan  etkilenen  bölgenin  sertle�mesi  sebep  olur  ki  ;  esas  metalin

bile�imi, so�uma hızı, çekme gerilmeleri, parça kalınlı�ı ve parçaya uygulana ısı

girdisi  sertle�mede  önemli  rol  oynayan  ba�lıca  parametrelerdir.  Bu  tür

çatlakların olu�umunu engellemek için kaynak edilecek parçalara kaynak öncesi

ve  sonrası  tav  uygulanmalı  ,  çok  pasolu  kaynaklarda  pasoların  so�umaya

meydan  vermeden  birbiri  ardından  çekilmesi  ,  parçaya  verilen  ısı  girdisinin

arttırılması gibi önlemler alınmalıdır.

Tablo 2.4 Isı tesiri altındaki bölgedeki çatlaklar

     Hem kaynak metali hem de ısıdan etkilenen bölge ve esas metalde olu�an

çatlakların tek tahsis �ekli çatlaklı bölgeyi söküp yeniden kaynak yapmaktır. Dı�

zorlanmanın  �ekli  ne  olursa  olsun  ,  çatlaklar  daima  ba�lantının  mukavemet

de�erini  dü�ürdü�ünden  hiç  bir  kaynak  yönteminde  çatlak  olu�umuna  izin

verilmez , olu�an çatlaklar ise derhal sökülüp yeniden kaynak yapılır.

     2.4. Kalıntılar
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     Kalıntılar kaynak i�lemi esnasında olu�an oksit , cüruf kalıntılarının yanı sıra

a�ır  metal  kalıntıları  ile  dekapan  ve  kaynak  tozu  kalıntıları  olarak  kendini

gösterir.  Kalıntılar  kaynak  kesitini  zayıflatmaları  yanında  gözenek  ve  çatlak

ba�langıcına neden olduklarından arzu edilmezler.  Önleyici  tedbir  olarak çok

pasolu  kaynakta  bir  sonraki  pasoya  ba�lamadan  önce  cüruf  ve  oksitler

temizlenmelidir.  Al  ,  Mg  ve  ala�ımları  ile  paslanmaz  çeliklerin  kayna�ında

kaynak hızını azaltıp ark gerilimini arttırabiliriz.

     2.5. Yanma Olukları ve Kaynak Yemesi

     Kaynak  parametrelerinin  uygun  seçilmemesi  ,  kaynakçının  a�ırı  hızlı

çalı�ması  ,  esas  metalin  a�ırı  derecede  paslı  olu�u  ve  elektrod  zig  zag

hareketlerinin  fazla  yapılması  neticesinde  diki�in  kenarlarında  oyuk  veya

çentikler �eklinde olu�an kaynak hatalarıdır. Kaynak diki�inin kesitinin zayıflatıp

çentik  etkisi  yaptıklarından  özellikle  dinamik  zorlamalarda  dayanımı  dü�ürüp

kırılmaya  sebebiyet  verirler.  Bunun için  iyice  temizlendikten  sonra yeni  paso

kaynak ile doldurularak tamir edilirler.        

Tablo 2.5 Yanma Olu�u

     2.6. Sıçramalar

     Kaynak i�lemi esnasında yüksek akım �iddeti , örtünün rutubetli olması ve

bazen  de  elektrodların  kendi  özellikleri  dolayısıyla  sıçramalar  olu�ur.  Etrafa

sıçrayan küçük metal parçaları gerek kaynak diki�inde , gerekse esas metalin

47



Yusuf Mansuro�lu - Gazaltı Kaynak Yöntemi ve Bu Yöntemde Kullanılan Koruyucu Gazlar
www.xengineer.net

yüzeyinde  istenmeyen  küresel  kabarcıklar  olu�turur  ki  bu  kaynak  diki�inin

görü�ünün bozulması , metal kaybı ve temizleme için harcanan zaman olarak

kar�ımıza çıkar. Esas önemli sakıncası ise sıçrantıların üzerine kaynak metali

yı�ıldı�ında  arada  kalarak  yapı�mamaya  neden  olmasıdır.  Bu  hatayı

engellemek için  akım �iddeti  iyi  ayarlanmalı  olu�an sıçrantılar  bir  keski  veya

fırça ile derhal temizlenmelidir.

     2.7. Gözenekler

     Kaynak diki�lerinde en sık kar�ıla�tı�ımız ve en önemli kaynak hatalarından

biri  olan  gözenekler  kaynak  banyosunda  sıkı�ıp  kalan  gazların  olu�turdu�u

bo�luklardır.

     �ekil  2.4‘  te gösterildi�i   gibi  gözenekler  gaz kabarcı�ı  denilen  tek tek

yuvarlak  ,  gaz  kanalı  diye  adlandırılan  uzunlamasına  bo�luklar  ve  gözenek

kanalları �eklinde kendini gösterir.

�ekil 2.4 Kaynak diki�inde kar�ıla�ılan gözenek çe�itleri

     Gözeneklerin  olu�umuna esas metal  ve ilave metalin  kimyasal  bile�imi

(  Kükürt  ve fosfor miktarı  )  ,  kaynak tozuna yabancı  maddelerin  karı�ması ,
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elektrod örtüsünün veya kaynak tozunun nemli olu�u ( Tozaltı kayna�ında ) ,

dü�ük akım �iddeti ile çalı�ması , çabuk so�uma , kaynak a�zının  kirli , ya�lı ve

paslı  olu�u  gibi  etkenler  sebep  olur.  Kaynak  esnasında  olu�an  gözenekler

diki�in ta�ıyıcı kesitini azalttı�ından dayanım de�erini dü�ünür ve kesitte yerel

gerilme birikmelerine neden oldu�undan mekanik özellikleri  kötüle�tirir , statik

mukavemet  de�erlerini  fazla  etkilememesine  ra�men  ,  yorulma  dayanımını

olumsuz etkiler.

Tablo 2.6 Gözenekler
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 3. ZARARLI I�INLAR VE GÖZLER�N KAYNAKTAN KORUNMASI

     3.1. ARK I�INIMI

     Açık  kaynak  arkının  toplam enerjisinin  %15’  inin  ı�ın  halinde  çevreye

yayıldı�ı  öteden  beri  bilinmektedir.  Bu  enerjinin  %10’u  ultraviyole  ,  %30  ‘u

parlak veya görünen ı�ınlar , geri kalanı ise enfraruj ı�ınlardır.  

     Kaynak ve kesme operasyonlarında , ı�ık  yayımı �iddetli  olarak ısıtılmı�

metalden veya gazlardan üç türde ı�ınlar  açı�a çıkar.

1. Görünen parlak ı�ınlar

2. Görünmeyen ultraviyole ı�ınları 

3. Görünmeyen enfraruj ı�ınlar

     Parlak  veya  görünen  ı�ınlar  gözleri  kama�tıracak  geçici  görme

bozukluklarına neden olurlar , bu olayın sürekli tekrarı ise do�al olarak gözün

görme yetene�inin azalmasına neden olur.

     Ultraviyole ve enfraruj ı�ınları insan gözü tarafından algılanmadıklarından ,

bu ı�ınlar yalnız olarak etkilediklerinde insan refleks ile göz kapa�ını kapatıp

korunma yoluna gitmez. Ultraviyole ı�ınları göz tarafından absorbe edildi�inde ,

gözlerde bir yanma , sulanma , ı�ı�a kar�ı a�ırı  bir duyarlılık �eklinde ortaya

çıkan bir rahatsızlı�a neden olur ; gözler 4 ila 8 saat sonra kanlanır , gerekli

tedavi  uygulanırsa  24  saatte  iyile�me ba�lar  ve  kalıcı  bir  kusurun  olu�ması

önlenmi�  olur  ;  bu  olayın  sık  sık  tekrarı  kalıcı  görme bozukluklarının  ortaya

çıkmasına  neden  olur.  Gözleri  görünen  ı�ınlardan  koruyan  renkli  maske

camlarının kaliteli türleri gözleri bu ı�ınlardan korur.

     Enfraruj ı�ınları dalga boylarına göre gözün ön ve arka kısımlarında tahribat

yapar. Kısa dalga boyu enfraruj ı�ınları gözde a� tabakasının yanmasına neden

olur ve buda sonuçta körlü�e kadar gider. Uzun dalga boylu enfraruj ı�ınları ise
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göz  merce�inin  saydamlı�ını  yitirmesine  ve  sonuçta  da  katarakt  diye

adlandırılan bir göz hastalı�ının geli�mesine neden olur. Bu hastalık ameliyat ile

tedavi edilebilirse de görme yetene�inin büyük bir kısmının yitirilmesine neden

olur. 

     Kuvvetli Ultraviyole ı�ınları güne�in direkt tesirindekine benzer bir �ekilde her

iki gözünü �iddetli bir �ekilde yakar ve çevresine yeteri kadar zarar verir. �iddetli

görünen ı�ık gözlere çok fazla tesir ederek geçici bir körlük meydana getirebilir. 

     Enfraruj  ı�ınlar  ,  ilerideki   sayfalarda  anlatıldı�ı  gibi  ,  her  bir  kaynak

tarafından  emilmeyerek  gözlere  tesir  eder.  Bu ı�ınlar  gözün kataraks,  retina

kısımlarının  zedelenmesine  sebep  olup  ;  kornea  ile  akues  çemberine  ı�ık

geçirgenli�i  azaltırlar.  Ultraviyole  ve enfraruj  ı�ınlarının  kuvvet  de�eri  kaynak

alanındaki ı�ından sa�lanmaktadır. Arktan meydana gelen bu ı�ınlar , alevden

meydana  gelenlere  nazaran  daha  büyük  ve  kuvvetlidir.  Çevrenin  zarar

görmemesi bu ı�ınların emilmesine (absorbe edilmesine ) veya yansıtılmasına

ba�lıdır. 

     3.1.1. Görünen I�ınlar

     �yi bilinen bir hususta gözün renkli kırmızı ve mor ı�ık dizisini kısalttı�ıdır.

I�ık  sistemi  normal  olarak  takip  edilerek  çok  belirgin  bu  durum  meydana

gelmekte olup , bu kombinezon sarı ve ye�il ı�ıklardır. Sonra kırmızı ı�ık yalnız

veya genel olarak mavi ı�ıkla olur ki bu durumda vida ( menek�e ) ı�ınları yalnız

kalır. Göz ise ye�il ı�ınlara kar�ı çok hassastır ki bundan sonra çok kırmızı ve

mavi ı�ınlar gelir. Bu nedenle Sarı ve Ye�il ı�ınlar en çok parlama yetene�ine

sahiptirler.  Bu  özelli�in  do�rulu�unu  ,  de�i�ik  mercek  ve  ı�ık  prizmaları  ile

güne�  ı�ıklarına  ve  bulutlara  bakmakla  anlamak  mümkündür.  Kehribar

rengindeki veya hafif ye�il renkli camlarla  , camsız olarak görülebilen mavi ve

viyole ( mor ) ı�ınları daha iyi  izlemek mümkündür.

     Açık olarak kaynak camları için renk e�risini seçmek , bu hususta ihtisaslı

kimselerin  karar  verece�i  bir  konudur.  Fakat  renk  derinli�i  hakkındaki  karar

operatöre aittir.

     Merceklerden enfraruj ve ultraviyole ı�ınlarını izlemek en iyi yöntem olup ,

bunların azalmasında % 60 oranında etkilidir. Faydalı ı�ınlar , zararlı olanlara
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nazaran  daha  fazladır.  �nsan  gözünün  çok  parlak  ı�ınlara  kar�ı  pek  verimli

olmamasından dolayı mutlaka korunması gerekmektedir.

     

     3.1.2. Ultraviyole I�ınları 

     Ultraviyole  ı�ın  yayınımı  görünmez  olup  ,  dalga  boyları  en  fazla  400

milimikron  ve  en  az  90  milimikrondur.  Bu  ı�ınlardan  korkulması

görünmezli�inden  de�il  de  ,  bunları  zararsız  duruma  getirecek  herhangi  bir

organizmanın olmamasındandır. 

     Bütün ultraviyole ı�ın yayınımlarının dalga boyları 290 milimikrondan küçük

olup , atmosfer tarafından absorbe edilmektedir.  Buradan da bir  kaynakçının

kendisine tesir edecek kullanma alanındaki ı�ın boyu 290 milimikronun üstünde

olmalıdır.  Gözün  kornea  tabakası  boyu  295  milimikron  olan  bütün  ı�ınları

rahatlıkla emer.

     Normal ultraviyole ( hiçbir tesir olmaksızın ) ı�ınlarının sahip oldukları boyları

300 ile 380 milimikron arasında olup ( bazı özel durumlarda 400 milimikron ya�lı

kimseler için zararlıdır. ) Kristal mercekler tarafından çok kolay absorbe edilir.

Kısa  boylu  ı�ınların  kristal  mercek  tarafından  absorbe  edilmesi  merce�in

(  karanlıkta  parıldayan  kedi  gözü  gibi  )  parlamasına  ve  geçirgenli�i

zedelemesine  sebep  olur.  Bu  zorluktan  dolayı  göz  merce�inde  güne�

yanmasına tam benzeyen bir olay meydana gelir. Her iki durum içinde rahat bir

emniyet sa�lamak için absorbe mercekleri giyilmelidir. 

     Ultraviyole ı�ınlarının varlı�ı bilinirse , bunlara kar�ı korunma çok kolaydır.

Ultraviyole ve genel ı�ınların her ikisini de geçiren çok az sayıda �effaf metaller

vardır. Bütün bu kristalize metaller genel olarak kullanılmazlar. Yeterli derecede

temiz  camlar  ,  temiz  mika  camları  ,  saf  veya  renkli  selülozlar  ve  jelatinler

ultraviyole ı�ınlarını geçirmezler.

     I�ık kayna�ını operasyona sokarken çok zengin ultraviyole ı�ınları meydana

geldi�i  bilinmelidir.  Mesela ;  ark  kayna�ında adi  bir  camla  gözleri  korumaya

çalı�mak hiç de do�ru de�ildir. Bu görünmeyen ı�ınlar gibi yansıma yapar ve

e�risel  yansıma  kolayca  gözlü�ün  iç  camına  geçerek  gözün  zedelenmesine
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sebep  olur.  Renkli  özel  ,  göze  uyan  gözlükler  en  emin  koruyuculardır.  Bu

nedenlerden elleri de koruyarak , yüzü  5 - 20 cm uzakta tutmak gerekmektedir.

     Ultraviyole ı�ınları tüm organik maddelerde tahribata neden olur. Özellikle

normal  elbiseler  ,   kaynak  yapılan  yerlerde  kısa  bir  süre  sonra  sertle�ir  ve

parçalanır. Bu bakımdan kaynakçılar deri elbise giymelidir.    

     3.1.3. Enfraruj  I�ınları

     Bundaki problem ultraviyole ı�ınlarına nazaran daha fazladır. Tedbir olarak

enfraruj  ı�ınlarından gözlerin korunması �arttır.  Bu ı�ınların  boyları  750-2000

milimikron arasında de�i�mektedir. Enfraruj ı�ınlarının esas görevi daha çabuk

ısıtıcı özellik ta�ımasıdır. Çünkü metaller tarafından bu ı�ınlara kar�ı geçirgenlik

direnci gösterilmedi�inden ı�ın metalle temasa geçer geçmez , metal tarafından

ya absorbe edilir veya de�i�ir. Cilt üzerinde en fazla yakıcı özelli�i olanlardan

biri de bu ı�ınlardır. Tıp otoriterlerinin fikirlerine göre enfraruj ı�ınlarının ancak

%6 - %9 ‘unun  göz tarafından absorbe edilmi� olup ayrılma hattı da görünen

kırmızı  ı�ınlar  ile  enfraruj  ı�ınlarından yararlanarak neticelendirilmi�tir.  Bunun

dı�ındaki %94 - %91’lik ı�ınlar , 750 milimikronluk dalga boyları ile gözün retina

tabakasına ula�ır.  Gözün iris tabakası bu ı�ınların büyük bir kısmını absorbe

eder. Dalga boyları 750 ve 1300 milimikron olan ı�ınların yakla�ık olarak %75

ile %80’i iris tabakası tarafından absorbe edilebilir.

     Toplam bu ı�ınların  irise geli�leri  aynı  zamanda mercekten geçip ,  göz

bebe�ine  varı�ıdır.  Mercekler  ,  ı�ın  boyları  750  –  1300  milimikron  olanların

%12’sini absorbe edebilir. Bu ı�ınlar da korunmamı� gözlere geldi�inde ciddi bir

tehlike yaratarak hemen hemen güne� yanmasına benzer bir yanma  meydana

getirirler.  Böylece gözlerin bu ı�ınlara kar�ı  korunması mutlak bir  mecburiyet

ta�ır.  Bu  ı�ınları  absorbe  edecek  çok  iyi  kaliteli  ve  göz  çevresine  zarar

vermeyen koruyucular vardır.

     Yukarıda  anlatılanlardan  sonra  kaynak  operasyonlarında  gözün

görünmeyen  enfraruj  ve  ultraviyole  ı�ınlarından  korunması  gerekti�i  apaçık

ortadadır. Bütün bu koruyuculuk nitelikleri koruyucu gözlüklerle sa�lanmalıdır.

    3.2. Metal Çerçeveli Mercekler :
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     Bilim adamlarının tanımlarına göre metalik yüzey filmleri , dalga boyundan

kalınlık  olarak  daha  küçüktür.  Metalik  filmlerin  olu�umu  ile  ideal  olarak

kaynaktan koruyucu camlar ile korumayı mecburi kılar.

     Gümü�  mercekler  üzerinde  ultraviyole  ve  görünen  ı�ınlar  için  uygun

karakteristik  arz  eder.  Filmlerin  de�i�ik  renkli  camlardaki  kombinasyonu  ,

standart  �ekillerde  iç  ölçülerine  göre  yapılmaktadır.  Ancak  bunlar  yalnız

ba�larına   kullanılmamalı  ;  önlerine  koruyucu  bir  cam konulmalıdır.  Böylece

esas cam çapaklardan korunmu� olacaktır. 

     MIG-MAG kayna�ında  ark  etrafında  duman bulunmadı�ından  ve  akım

yo�unlu�u  da  yüksek  oldu�undan  aynı  akım  �iddetinde  örtülü  elektrod  ile

yapılan  ark  kayna�ına  nazaran gözlerin  daha koyu bir  maske ile  korunması

gerekmektedir. Bütün kaynak yöntemlerinde gözlerin korunması için kullanılan

maske camları DIN 4647’ de sınıflandırılmı�tır.     

Tablo 3.1 MIG-MAG kayna�ında DIN 4647 ‘ye göre gözler için önerilen maske camları
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