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AÇIKLAMALAR 

ALAN Denizcilik 

DAL Gemi Makineleri ĠĢletme 

MODÜLÜN ADI Elektrik Ark Kaynağı 

MODÜLÜN SÜRESĠ 80/43 

MODÜLÜN AMACI 

Birey/Öğrenciye gemilerde ve gemi makine dairelerinde 

bulunan elektrik ark kaynak donanımlarını kullanarak 

elektrik ark kaynağı bakım onarım iĢlemlerini yapmaya 

yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Malzemenin kalınlığına uygun kaynak ağzı açarak 

kaynaklı birleĢtirme yapabileceksiniz. 

2. Malzemenin özelliğine uygun kaynak ağzı açarak boru 

ve flanĢ kaynağı uygulamaları yapabileceksiniz. 

3. Malzemelerin özelliklerine göre uygun kaynak 

metodunu seçerek kaynaklı birleĢtirme uygulamalarını 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠN 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Elektrik ark kaynak atölyesi 

Donanım: Elektrik ark kaynak makinaları, ark kaynağı 

donanımları, eğitim filmleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Metallerin birleĢtirilmesinde elektrik ark kaynağı geniĢ bir alanı kapsamaktadır. 

Denizcilik sektöründe Gemi inĢa sanayiinde ve Gemi makinaları iĢletim sistemlerine ait 

onarım iĢlerinde yaygın kullanım alanına sahiptir. 

 

Elektrik ark kaynağı alanında temel bilgiler ve faaliyetler içeren bu modül, denizcilik 

sektöründe karĢılaĢabileceğiniz sorunların çözümünde sizlere yardımcı olacaktır. Modül 

çalıĢmasında atölye çalıĢmasının yanında internet, kütüphane ve değiĢik iĢletmelerden 

yararlanma olanağı sağlanarak elektrik ark kaynağının güncel kullanım alanları hakkında da 

bilgi sahibi olacaksınız. Atölye ve sınıfta yapacağınız teorik ve pratik eğitimleri sanayide 

yapacağınız araĢtırmalarla pekiĢtirerek uygulama olanakları bulacaksınız.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Malzemenin kalınlığına uygun kaynak ağzı açarak kaynaklı birleĢtirme 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Tersanede veya sefer yapan gemide elektrik ark kaynağı ile dikiĢ çekmede 

kullanılan makine, takım, araç gereç ve cihazlar hakkında bilgi toplayınız.  

 AraĢtırma sonuçlarınızı bir rapor hâline getirerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ELEKTRĠK ARK KAYNAĞI 
 

1.1. Kaynak Malzemesinin Özellikleri 
 

Kaynak; metalik parçaların, elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüĢtürülmesi 

özelliğinden yararlanıp ergitilerek, aynı cins elektrotla ek yerlerinden birleĢtirilmesidir. 

Elektrik ark kaynağında 3 mm ve daha kalın parçaların kaynağı rahatlıkla yapılabilmektedir. 

Makinenin seyyar olması ve değiĢik pozisyonlarda kaynak yapılabilmesi gibi çok değiĢik 

avantajları da vardır. Günümüzde, elektrik ark kaynağı, makine, gemi, yapı ve benzeri imalat 

ve onarım alanlarında geniĢ bir kullanıma sahiptir. 

 

1.1.1. Malzemede Meydana Gelen Fiziksel ve Kimyasal DeğiĢmeler 
 

Elektrik ark ve oksijen kaynaklarında ısının fazla olmasından dolayı kimyasal ve 

fiziksel değiĢmeler meydana gelmektedir. Elektrik ark kaynağında meydana gelen yaklaĢık 

4500ºC sıcaklık kaynak banyosundan iĢ parçasına yayılmaktadır. Yüksek sıcaklıklara ulaĢan 

iĢ parçasında hızlı soğuma oluĢtuğunda çarpıĢma oluĢur. Elektrotların örtülü yapılmasının bir 

sebebi de kaynak bölgesinin yavaĢ soğumasını sağlamaktır. Özellikle kaynaktan sonra sıcak 

olan iĢ parçasının su ile soğutulmaması gerekmektedir. 

 

1.1.2. Elektrik Ark Kaynağının Kaynak Malzemesine Göre Sınıflandırılması 
 

Kaynak, malzemelerin birbirlerine birleĢtirilmelerini sağlayan bir imalat (üretim) 

yöntemidir. 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Kaynak imalat yöntemi için kullanılan baĢlıca enerji kaynakları Ģunlardır; 

 

 Gaz alevi 

 Elektrik arkı 

 Lazer 

 Elektron ıĢını 

 Sürtme 

 Ultrases dalgaları 

 

Günümüzde geliĢen teknolojiye bağlı olarak metal ve üretim endüstrilerinin hızlı 

büyüme istekleri ile pek çok yöntem kaynak imalat yönteminin altında incelenmektedir. Bu 

bağlamda, robotların kullanımı ile de kaynak yöntemleri geliĢmeye devam etmektedir. 

 

Genel anlamda kaynak yöntem ve çeĢitleri ise Ģu Ģekilde sıralanabilmektedir; 

 

 Elektrik ark kaynağı 

 Gazaltı kaynağı 

 Oksi – Asetilen kaynağı 

 Elektrik direnç kaynağı 

 Enerji ıĢın kaynakları 

 Katı hâl kaynak yöntemleri 

 

1.2. Elektrik Ark Kaynağında Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

1.2.1. Elektrik Ark Kaynak Makineleri 
 

Kullanım amacı ve yerlerine göre birçok kaynak makinesi çeĢidi üretilmektedir.  

 

Kaynak makineleri kullandığı elektrik enerjisine göre; 

 

 Doğru akımla çalıĢan kaynak makineleri, 

 Dalgalı akımla çalıĢan kaynak makineleri olmak üzere iki guruba ayrılmaktadır. 

 

Elektrik ark kaynağında kullanılan kaynak makineleri; 

 

 Transformatör kaynak makineleri 

 Redresör kaynak makineleri 

 Jeneratör kaynak makineleri 

 Koruyucu gaz kaynak makineleri 

 Ġnvertör kaynak makineleri 
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1.2.1.1. Transformatör Kaynak Makineleri 

 

Dalgalı akım veren kaynak makinelerine transformatör ya da kısa adıyla kaynak 

trafosu adı verilmektedir. ġebekeden aldığı enerjiyi kaynak yapılabilecek niteliğe dönüĢtürür. 

Dalgalı akımı doğru akıma çevirme özelliği yoktur. 

 

Resim 1.1: Transformatör tipi kaynak makineleri 

ġehir Ģebekesinden aldığı 380 volt enerjiyi, 25-35 volta düĢürür. Transformatör 

kaynak makineleri düĢük olan amperi de kaynak makinesinin kapasitesine göre 500 ampere 

kadar çıkarır. 

 

Transformatör kaynak makinesinin özelliklerini Ģu Ģekilde belirtebiliriz; 

 

 Maliyetleri düĢüktür, ömürleri uzun ve bakım giderleri azdır. 

 Sürekli çalıĢmaya elveriĢlidir. 

 Enerji sarfiyatı azdır. 

 BoĢta çalıĢma tüketimi düĢüktür. 

 Verim yüksektir (%75-%95). 

 Sık sık arızalanmaz. 

 Sessiz çalıĢır. 

 Ark yüksekliği kısadır. 

 

1.2.1.2. Redresör Kaynak Makineleri 

 

Redresörler yapı ve görüntü olarak transformatörlere, çalıĢma bakımından 

jeneratörlere benzemektedir. Redresör kaynak makinesi iki ana guruptan oluĢmaktadır; 

transformatör ve doğrultmaç (Diyot). Redresör üzerinde bulunan transformatör, Ģebekeden 

alınan akımı, kaynak yapılabilecek değerlere dönüĢtürür. Redresörün ikinci parçası ise 

diyotlardır. Diyotların görevi alternatif akımı doğru akıma dönüĢtürmektir. Transformatör 

kaynak makinesinden üstün özelliklere sahip olduğu için bu makineler daha yaygın 

kullanılmaktadır. 
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Resim 1.2: Redresör kaynak makinesi 

Doğru akımla çalıĢtıklarından birçok üstünlüklere sahiptir. Özelliklerini aĢağıdaki 

gibi sıralayabiliriz: 

 

 Sürekli çalıĢmaya elveriĢlidir. 

 Enerji sarfiyatı azdır. 

 BoĢta çalıĢma gerilimi düĢüktür. 

 Her tür elektrot kullanılır. 

 Her tür metal parça kaynatılabilir. 

 Verim yüksektir. 

 Sık sık arızalanmaz. 

 Sessiz çalıĢır. 

 

Kaynak makinelerinde, boĢta çalıĢma gerilimi adı verilen bir kavram vardır. Bu, 

makinenin kaynak yapmaya hazır durumda olduğunu ve kaynak yapıldığı zaman kabloların 

bağlantı noktaları arasında var olan gerilimi gösterir.  BoĢta çalıma gerilimi olarak açıklanan 

bu gerilim en çok 70 volt‟tur. Ġnsan vücudunun elektrik enerjisinden etkilenme sınırından bir 

miktar fazla olan bu değer nedeniyle bu makinelerin kullanım yerleri sınırlandırılmıĢtır.  

 

1.2.1.3. Jeneratör Kaynak Makineleri 

 

Motor ve dinamo ünitelerinden oluĢmaktadır. Diğer kaynak makinelerinde olduğu gibi 

kaynak yapmayı sağlayan enerji Ģebekeden alınan enerji değildir. ġebekeden alınan enerjiyle 

motor çalıĢtırılmakta, motordan elde edilen dairesel hareket ile dinamo çalıĢtırılmaktadır. 

Dinamo, kaynak için kullanacağımız doğru akımlı enerjiyi üretmemizi sağlamaktadır. 

Transformatör ve redresörlerde Ģehir Ģebekesindeki enerji dönüĢtürülüyorken bu makinelerde 

dönüĢtürme değil, üretim söz konusudur. 
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Resim 1.3: Ġçten yanmalı (dizel, benzin) jeneratör kaynak makinesi 

Kaynak için ürettiği elektriğin gerilimi 25-35 volt‟a, akım Ģiddeti ise 300 amper‟e 

kadar çıkabilmektedir.  

 

Jeneratör kaynak makinelerinin özelliklerini aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 

 Sürekli çalıĢmaya elveriĢlidir. 

 Enerji sarfiyatı fazladır. 

 BoĢta çalıĢma gerilimi yüksektir. 

 Her tür elektrot kullanılır. 

 Her tür metal parça kaynatılabilir. 

 Verim düĢüktür. 

 Diğer kaynak makinesine oranla daha fazla arızalanır. 

 Gürültülü çalıĢır. 

 

1.2.1.4. Koruyucu Gaz Kaynak Makineleri 

 

Bir gaz yardımıyla koruma gerçekleĢtiren kaynak çeĢitleri aĢağıda verilmiĢtir: 

 

 TĠG (Tungsten Ġnert Gaz Kaynağı) 

 MĠG / MAG (Metal Ġnert Gaz Kaynağı – Metal Aktif Gaz Kaynağı) 

 

Koruyucu gaz kaynak yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılan MĠG / MAG 

kaynağıdır. Gaz altı kaynağı birçok uygulamada, özellikle gaz korumalı elektrotların 

geliĢmesiyle elektrik ark kaynağının kullanıldığı yerlerde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Yöntemin otomatik kaynağa ve robot kaynağına uygun olması, seri üretimde yaygın bir 

kullanım alanı bulmasını sağlamıĢtır.  

 

MĠG ve MAG kaynak makineleri kullanılan gaz farklılık gösterir. Bunun haricinde 

donanım olarak aynıdırlar. Ġnert gazlar, soy gazlar olarak da bilinmektedir. Bunlar içerisinde 

en yaygın kullanılanlar argon ve helyumdur. Yurdumuzda argon gazı kullanılmaktadır. Aktif 
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gaz diye adlandırılan gazlar ise karbondioksit ve karıĢım gazlardır. Bu tür gazlar demir cinsi 

malzemelerde yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır.  

 

Helyum: Boğucu bir gazdır, havadan yaklaĢık % 13,8 daha hafiftir. Hidrojenden sonra 

bilinen en hafif elementtir. Kimyasal olarak inert bir soy gazdır. Sıvısı çok soğuktur.  

 

Kaynama noktası, bilinen en düĢük gazdır. Helyum gazı genellikle doğal gaz 

kuyularından elde edilmektedir. Sıvı ve / veya gaz fazlarında ticari olarak bulunur. 

 

ġekil 1.1: MĠG ve MAG kaynak makineleri 

Kaynak donanımı dört temel gruptan oluĢur: 

 

 Kaynak torcu ve kablosu 

 Elektrot besleme ünitesi 

 Güç ünitesi 

 Koruyucu gaz ünitesi 

 

Bu yöntemin diğer kaynaklara göre bazı üstünlükleri bulunmaktadır. Bunları: 

 

 Ġnce sac parçalarının kaynağı kolaylıkla yapılabilmektedir.  

 Her tür metalin kaynağı yapılabilmektedir. 

 ĠĢ parçasında fazla ısınma meydana gelmediğinden çarpılmalar oluĢmamaktadır. 

 Her tür pozisyonda rahatlıkla kaynak yapılabilmektedir. AĢağıdaki resimde gaz 

altı kaynak makinesi görülmektedir. 



 

8 

 

Resim 1.4: Gaz altı kaynak makinesi 

1.2.1.5. Ġnvertör Kaynak Makineleri 

 

Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte yeni kaynak makineleri üretilmeye ve kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Klasik kaynak makinelerinden farklı olarak tamamen elektronik olan bu 

makineler, küçük ebatlarda olup seri kullanıma uygundur. Örtülü elektrotla ark, MĠG/MAG 

ve TĠG kaynağına uygun olarak üretilmektedir.  

 

Kısaca invertörün görevi; alternatif akımı doğru akıma elektronik devreler 

yardımıyla çevirmektir.  

 

Resim 1.5: Ġnvertör kaynak makinesi  
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1.2.2. Kaynak Temel Elemanları 
 

Ark kaynağı tüm yalınlığına rağmen bir dizi iĢlem basamağını ve ekipmanın 

kullanılmasını gerektirmektedir. Ekipmanları; temel elemanlar ve yardımcı elemanlar olarak 

iki ana grupta toplamak mümkündür. Temel elemanlar içerisine; kaynak makineleri, pens ve 

Ģaseleri, maske ve camları, kablolar ve elektrotlar girmektedir. Yardımcı elemanlarsa; 

kaynak masası, önlük ve eldiven, kaynak çekici, tel fırça, pens sehpası, paravanlar ve 

havalandırma iĢlemlerinde kullanılan aspiratörler sayılabilir. 

 

ġekil 1.2. Kaynakçının kullandığı elemanlardan bazıları 

Kaynak için gerekli olan arkın oluĢabilmesi elektrik akımının elektrota, oradan da iĢ 

parçasına iletilmesini gerektirir. Makinelerin ürettiği kaynak akımı, kaynak kabloları 

aracılığıyla elektrota iletilir. Üretilen elektrik akımının, kaynak elektrotuna iletilmesi, 

buradan da iĢ parçasına yönlendirilmesi kaynak iĢleminin ana prensibini oluĢturur. ĠĢ parçası 

üzerinde ark oluĢturarak görevini yerine getiren kaynak akımı, yine kablolar aracılığıyla 

kaynak makinesine geri döner. Gerek elektrotun kavranması gerekse kaynak dikiĢinin 

istenilen Ģekilde biçimlendirilmesi için, kaynak pensi adı verilen aparatlara ihtiyaç vardır. 

 

ġekil 1.3: Kaynak pensi, kaynak kablosu aracılığıyla akım üretecinden kaynak akımı aması.  
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1.2.2.1. Kaynak Pens ve ġasesi 

 

Kaynak pensleri, özellikle elle yapılan elektrik ark kaynağında, kaynakçının el ile 

kavrayabileceği biçime sahiptir. Kaynak pensine elektrot, çıplak olan ucundan takılır. Bir 

mandal prensibiyle çalıĢan pensin ağzı, elektrotu istenilen açıda sıkıca tutabilecek biçimde 

tasarlanmıĢtır. Pensler yüksek bir iletkenliğe sahip, aynı zamanda kaynak sırasında oluĢan 

yüksek sıcaklığa dayanıklı, metalik özelliklere sahip gereçler kullanılarak üretilir. Pensin 

kaynakçı tarafından el ile tutulan kısımları iyi derecede yalıtılmıĢtır. 

 

Resim1.6: Kaynak pensleri elle kavranacak nitelikte yapılır. 

Kaynak arkının, dolayısıyla da ergimenin oluĢabilmesi için kaynak makinesinde 

üretilen akımın pensten elektrota, buradan iĢ parçasına, sonra da kaynak makinesine 

iletilmesi gerekmektedir. ĠĢ parçasıyla kaynak makinesi arasındaki akım iletimi kaynak 

kablolarıyla sağlanır. Bu kabloya Ģase kablosu adı verilmekte olup iĢ parçasına temasının 

sağlanmasında pens görevi yapan iletken aparatlardan yararlanılmaktadır. 

 

Resim1.7: Vidalı ve yaylı sıkma tertibatına sahip kaynak Ģaseleri 

DeğiĢik iĢ parçalarının kaynak edilmesi sırasında, çoğu kez Ģasenin yer değiĢtirmesi 

gerektiğinden Ģasenin portatif bir düzenekte olması tercih edilmektedir. ġasenin iĢ parçasına 

direkt olarak bağlanma gereği vardır. Kesinlikle bir metal kullanılarak Ģasenin iletim 

yapmasına izin verilmemelidir.  

 

Resim 1.8: Makineye bağlı kaynak pensi, kaynak kabloları ve Ģase 
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1.2.2.2. Kaynak Maskeleri ve Kaynak Camları 

 

Kaynak arkının ortaya çıkardığı enerjinin % 85‟i ısı, % 15 ıĢık enerjisi olarak 

değerlendirilmektedir. IĢık enerjisinin % 10‟u ultraviyole, % 30‟u parlak veya görünen 

ıĢınlar, geri kalanı ise enfraruj ıĢınlardır. Parlak ve görünen ıĢınlar gözleri kamaĢtırarak 

geçici görme bozukluklarına neden olur. Bu olayın sürekli olması doğal olarak gözün görme 

kabiliyetinin azalmasıyla sonuçlanır. 

 

Ġnsan gözünü olumsuz olarak etki eden enfraruj ıĢınları ise dalga boylarına göre gözün 

ön ve arka kısımlarında tahribatlara yol açar. Kısa dalga boyuna sahip enfraruj ıĢınları, gözde 

bulunan ağ tabakasının yanmasına ve körlüğe kadar giden olumsuzluklara neden olur. Uzun 

dalga boylu enfraruj ıĢınları ise göz merceği saydamlığının yitirilmesine, sonuçta da katarakt 

denilen bir göz hastalığının oluĢmasına yol açar. Ġleri aĢamalarında bu hastalık, ameliyat ile 

tedavi edilebilirse de kiĢide görme yeteneğinin azalmasına neden olmaktadır.  

 

Yapılması gereken; gözleri, görünen ıĢınlardan koruma yeteneğine sahip camlar 

kullanılmasıdır. Bu tür görünen ıĢınlara karĢı koruma sağlayan camlar, gözü enfraruj ve 

ultraviyole ıĢınlarına karĢıda, korumaktadır. Zaten kaynakçının direkt olarak kaynak arkına 

çıplak gözle bakması düĢünülemez. 

 

Resim 1.9: Farklı modellerde tasarlanmıĢ kaynak maskeleri 

Camların korunması ve kullanılmasının kolaylaĢtırılması için maske adı verilen 

kaynak temel elemanlarına ihtiyaç vardır. 

 

Koruyucu camlar ile gözleri koruduğu gibi zararlı ıĢınların kaynakçının yüzünde 

olumsuz etkiler bırakmasına da engel olan maskeler, ıĢınların yüz derisini yakmasını da 

önler. Maskeler el ya da kask türünde olabilir.  

 

Kaynak sırasında arkın sürekli olmaması, kaynak baĢlangıcında puntalama olarak 

adlandırılan kısa kaynak iĢlemlerinin yapılması gereği, el ve kask türü maske kullanımını 

zorlaĢtırmaktadır. Çünkü klâsik kaynak koruyucu camları, normal aydınlık Ģartlarında 

görmeyi zorlaĢtırmaktadır.  
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Elektrik ark kaynağında kullanılacak en ideal maske ve camlar, ark ıĢığında kararan, 

normal ıĢıkta ise aksi davranarak görüntüyü sağlayan sistemlere sahip olanlardır. Bu tür 

maskeler diğerlerine nazaran daha pahalıdır.  Kaynak iĢleminin rahat bir Ģekilde ve 

kaynakçının gözünü yormadan iĢlemi gerçekleĢtirmesine olanak tanır.  

 

1.2.2.3. Kaynak Kabloları 

 

Elektrik ark kaynağında iki farklı kablo kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi; Ģebeke 

kablosu olarak adlandırılan, kaynak makinesiyle Ģebeke arasındaki elektrik bağlantısını 

sağlar. 380 volt elektrik akımla çalıĢan kaynak makinelerinin Ģebekeye bağlanmasında, 

trifaze fiĢ ya da diğer adıyla üç faz fiĢleri kullanılır. Özellikle küçük güçteki kaynak 

makineleri ki bunlara çoğunlukla çanta tipi kaynak makineleri denmektedir; 220 volt 

gerilimle çalıĢır ve ikili fiĢler ile bağlantı sağlanır. Tüm bu düzenekler kaynak makinesi 

üreticileri tarafından makineler ile birlikte satıĢa sunulmaktadır ve belli hesaplar neticesinde 

ölçüleri belirlenir. 

 

ġekil 1.4: Kaynak kabloları ve bağlantıları 

Elektrik ark kaynağında kullanılan ikinci grup kablolar, kaynak kablosu adıyla anılır. 

Bu kablolar, kaynak makinesiyle iĢ parçası arasındaki bağlantıyı gerçekleĢtirir. Gerek pens, 

gerekse Ģase ile makine arasındaki bağlantıyı, kaynak kabloları sağlar. Hangi amaçla 

kullanılırsa kullanılsın, elektrik kabloları tek ve çok telli olarak çeĢitlenmiĢtir. Ark 

kaynağında kullanılan kablolar çok telli türden seçilir. Çok telli kablolar kolay bükülerek, 

kaynakçıya rahat çalıĢma ortamı sağlar.  

 

Ancak kaynak kablolarının ulu orta atölye içerisinde yayılmasına ve tezgâh 

ayaklarının altında sıkıĢmasına izin verilmemelidir. Kaynak kablolarının kesiti, kaynak 

makinesinin gücüyle bağlantılı olarak tespit edilir. 
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Kablo kesitinin hesaplanmasında aĢağıdaki formülden yararlanılır: 

 

Bu formülde ifade edilen simgelerin anlamları Ģunlardır: 

 

 K: Uygun kablo kesitini mm
2
 cinsinden verir.  

 L: Pens ya da Ģasede kullanılan kaynak kablosu boyunun metre cinsinden 

değeridir.  

 I: Kaynak akım Ģiddetidir ve birimi Amperdir (A). 

 U: Kaynak devresinde izin verilen gerilim kaybıdır ve volt ile ifade edilir. Bu 

değerin 2 volt‟u geçmemesi gerekir.  

 a: Kablo gereciyle ilgili bir katsayıdır. Bu değer bakır için 60, alüminyum için 

30, çinko için 15 ve demir için 8 olarak alınır. 

 Örneğin; 120 A ile yapılan bir kaynak iĢleminde, 22 metre uzunlukta bakır bir 

kablo kullanacağımızı düĢünelim. Bu kablonun kesiti Ģu Ģekilde bulunabilir: 

 

 Kaynak kablolarında bakır gereç kullanımı, daha ince kesitlerin elde edilmesi 

için gereklidir. Genellikle de kaynak kabloları bakır gereç kullanılarak üretilir 

ve bu gereçten yapılan kablolar tercih edilir. Kaynak akım Ģiddeti ve kaynak 

kablosu uzunluğuna göre bakır kablo kesitleri aĢağıdaki tablo aracılığıyla 

bulunabilir.  

 

Kaynak Akım 

Ģiddeti (A) 
Kaynak Kablosu Uzunluğu (m) 

25 10 15 20 25 30 

50 25 25 35 35 35 

100 25 35 35 50 50 

150 35 35 50 70 95 

200 35 50 70 95 120 

250 50 70 95 120 150 

300 70 95 120 150 150 

Tablo 1.1: Bakır kablo kesitleri 

  

K =  
2 .  L .  I

a .  U

2mm 44
 2 . 60

120 22 . 2
 =K 
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1.2.3. Kaynak Yardımcı Elemanları 
 

Elektrik ark kaynağının baĢarılı bir Ģekilde yapılmasında, yukarıda sıraladığımız 

kaynak temel elemanlarının önemi büyüktür. Her birinin kaynak için gerekliliği tartıĢılmaz. 

Ancak yardımcı elemanlar ile desteklenmeleri gerekmektedir. Aslında kaynak temel 

elemanlarıyla yardımcı elemanlar, birbirlerinin ayrılmaz parçalarıdır. Birçok uygulamada, 

yardımcı elemanların kullanımına gereken önem verilmediği görülmektedir. Ġlk baĢlarda 

önemsiz gibi görülen yardımcı elemanlar, kullanılmamalarına bağlı olumsuz etkilerinin 

neticesini, zaman içinde göstermektedir. Diğer yandan temel elemanlarda olduğu gibi her 

birinin ayrı bir görevi vardır.  

 

Kaynak yardımcı elemanları olarak ele alacağımız araçlar Ģunlardır: 

 

 Kaynak masası 

 Önlük  

 Eldiven  

 Kaynak çekici 

 Tel fırça 

 Pens sehpası 

 Kaynak paravanları 

 Aspiratör 

 Kurutma fırınları 

 

1.2.3.1. Kaynak Masası 

 

Kaynak iĢleminin gerçekleĢtirileceği iĢ parçalarının, kaynakçının en rahat kaynak 

dikiĢi yapabildiği konumda olacağı düĢünülemez. Özellikle büyük iĢ parçalarında bu durum, 

daha belirgin olarak ortaya çıkar. Ancak kaynak iĢleminden istenilen verimin alınması, bir 

bakıma kaynakçının en rahat biçimde çalıĢmasını da gerektirir. Tüm bunlar dikkate 

alındığında kaynakçının rahat çalıĢmasına olanak tanıyacak masaların ve aparatların 

kullanılması faydalı olur. 

 

Resim 1.10: Kaynak masası 
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1.2.3.2. Önlük ve Eldiven 

 

Isı enerjisinin büyük çoğunluğu, kaynak alanının ergitilmesinde harcanır. Bir miktarı 

çevreye yayılır. Çevreye yayılan az miktardaki ısı, çalıĢanın etkilenmesi için yeterlidir. Diğer 

yandan ıĢık enerjisinin, çıplak gözlere verdiği zararın benzeri, çalıĢanın derisinde de 

rahatsızlıklara yol açar. Tüm bunlardan korunmak, normal çalıĢma giysileriyle mümkün 

değildir. Çünkü özellikle ultraviyole ıĢınlar, tüm organik maddelerde tahribata yol açar. 

Normal çalıĢma kıyafetleri, kaynak sırasında ortaya çıkan ısıdan etkilenerek bir süre sonra 

sertleĢir ve rahat çalıĢmayı engeller. Ġleriki aĢamalarda da parçalanır. Ayrıca kaynak yapımı 

sırasında ortaya çıkan sıçramaların taĢıdığı küçük metal parçacıklarından bu tür giysilerin, 

çalıĢanı koruması beklenemez. 

 

Resim 1.11: Kaynak önlüğü ve kaynak eldiveni 

Tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelmenin yolu, kaynak yapımı sırasında 

kaynakçının özel bir Ģekilde korunmasıyla sağlanır. Kaynak sırasında, vücudun herhangi bir 

yerinin ısı ve ıĢık enerjisiyle karĢılaĢması engellenmelidir. Bu iĢlemde kullanılan, deriden 

yapılmıĢ özel aksesuarlar bulunmaktadır. Önlük, eldiven, tozluk ve kolluklarla kaynakçı 

korunmalıdır. Açık alanlarda kaynakçı, direkt toprakla temas etmemelidir. Bunun önüne 

geçebilmek için minderler kullanılır.  

 

Bazı durumlarda birden fazla kaynakçı sırt sırta vererek çalıĢır. Bu tür çalıĢma yapan 

kaynakçıların enselerinde yanmalar görülür. Önlem olarak bu tür çalıĢma yapan 

kaynakçıların, miğfer giymesi önerilir.  

 

Resim 1.12: Kaynakçının koruyucu giysiyle korunması 
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Kaynak iĢlemiyle uğraĢan kiĢilerde koruyucu önlemler alınmasının önemi büyüktür; 

ancak aynı atölyede bulunup da kaynakla uğraĢmayan kiĢilerinde, kaynağın ortaya çıkarttığı 

ıĢınlardan etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bunun için çevrede çalıĢanların, çıplak kollarla 

ve eldivensiz çalıĢmasına izin verilmemelidir. Paravanlar kullanılmalıdır. 

 

1.2.3.3. Kaynak Çekici 

 

Kaynak dikiĢi üzerinde oluĢan cürufun temizlenmesinde kullanılan özel yapıdaki 

çekiçlerdir.  

 

Resim1.13: Kaynak çekici 

1.2.3.4. Tel Fırça 

 

DikiĢ, kaynak çekiciyle cüruflardan temizlendikten sonra özel fırçalar ile 

sıçramalardan meydana gelmiĢ metal parçalarından da arındırılır. Böylece kaynak dikiĢi 

temizlenmiĢ olur. Bu iĢlem için üretilen fırçalar, elle kullanılabilecek bir yapıya sahiptir.  

 

Resim1.14: Tel fırça 

1.2.3.5. Pens Sehpası 

 

Kaynağa ara verildiğinde kaynak pensinin konulduğu sehpalardır. Sehpanın pens 

konulan kısmının elektrik enerjisine karĢı yalıtılmıĢ olması, ark oluĢumunu önlemek 

bakımından önemlidir. Pens sehpası olarak kullanılacak yerin, elektrik akımını iletmeyecek 

nitelikte olması gerekmektedir. 

 

ġekil 1.5: Pensin özel aparatlar kullanılarak duvara asılması 
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1.2.3.6. Kaynak Paravanları 

 

Kaynak arkının oluĢumu sırasında kullanılan elektrik enerjisinin, ısı ve ıĢık enerjisine 

dönüĢtüğünü biliyoruz. Kaynak yapan kiĢi, bu ıĢınlardan korunmak için içyapısında özel 

camlar bulunan maskeler kullanır.  

 

Çoğunlukla bir atölyede kaynakçı tek baĢına çalıĢmaz. Çevresinde kaynak yapan ya da 

baĢka iĢler üreten çalıĢanlar da bulunur. Çevrede çalıĢan kiĢilerin ve diğer kaynakçıların 

ıĢınlardan etkilenmemesi için kaynak yapılan alanların çevresi, özel paravanlar ya da 

perdeler ile kapatılmalıdır. 

 

Resim 1.15: kaynak masası ve paravanı 

1.2.3.7. Aspiratör ve Vantilâtör 

 

Kaynak iĢlemi sırasında kaynakçının etkilendiği olumsuzluklardan biri de gazlardır. 

Elektrotu oluĢturan maddeler kaynak sırasında yanarak önemli miktarlara varan gazların 

oluĢmasına neden olur. Elektrot üretici firmalar, elektrotların yanması sırasında ortaya çıkan 

gazların kaynakçıya zarar vermemesi için elektrot bileĢimlerini dikkatlice hazırlarlar. Bunun 

için de elektrot örtü maddelerine, zararlı etki bırakacak maddeler koymazlar. Tüm bunlara 

rağmen kaynak sırasında açığa çıkan gazların solunabilir temiz bir hava olmadığı da bir 

gerçektir.  

 

Kaynak yapılan alanda ergimenin oluĢması, ilâve metal (elektrot) ile iĢ parçasını 

oluĢturan metalin ergimesi anlamını taĢımaktadır. Her iki metal de değiĢik oranlardaki metal 

ve alaĢımlarından oluĢur. Bu metal ve alaĢımlar ile elektrot örtüsü içyapısında bulunan bazı 

metaller, eriyik ortamda gazların oluĢmasına neden olmaktadır. Ortaya çıkan tüm gazların 

kaynakçıya zarar vermesini engellemek için kaynak yapılan ortamdan uzaklaĢtırılarak yerine 

kaynakçının soluyabileceği temiz havanın gönderilmesi gereği vardır.  

 

Kaynak anında çıkan gazların o bölgeden uzaklaĢtırılması için özel emici düzeneklere 

gereksinim duyulması, emeçlerin ( aspiratör ) kullanılmasına neden olmaktadır. Bu amaçla 

geliĢtirilen donanımlar, görevlerini tam anlamıyla yerine getirebilmeleri için kaynak alanının 

mümkün olduğunca yakınında olmalıdır. Böylece kaynak sırasında ortaya çıkan dumanlar 

aspiratör tarafından anında ortamdan uzaklaĢtırılır. Emeçler, kaynak masası üzerine, yanına 

ya da hareket edebilen hortum yardımıyla istenilen yere yönlendirilebilir. 
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Resim 1.16: Kaynak yapılan yerden zararlı gazların alınması 

Ne suretle olursa olsun kaynak sırasında ortaya çıkan gazların, kaynakçı tarafından 

solunmaması için gereken tüm önlemler alınmalıdır. Bu iĢlem ne oranda kaynak alanına 

yakın bir yerde yapılırsa sonuç da o oranda baĢarılı olur. Ayrıca kaynakçı da kendi 

konumunu, kaynak dumanlarını direkt olarak soluyacak biçimde tutmamalıdır.  

 

Kaynakçının gereksinimi olan solunabilecek temiz hava ise vantilatörler aracılığıyla 

kaynak ortamına gönderilir. Bunlar da emeçlerde olduğu gibi değiĢik Ģekillerde 

konumlandırılabilir. 

 

Resim 1.17: Ortamdaki pis havayı emen seyyar aspiratör, kaynak masası ve makinesi. 
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1.2.3.8. Kurutma Fırınları 

 

Elektrotların kuru yerlerde depolanması gereği vardır. Herhangi bir nedenle rutubet 

kapmıĢ elektrotlar 250 °C‟de, 30 dakika kurutulmalıdır. Bu iĢlem için elektrot kurutma 

fırınlarından yararlanılır. 

 
Resim 1.18: Elektrot kurutma fırını 

1.2.3.9. Elektrotlar 

 

Kaynaklı birleĢtirme iĢlemleri, çok değiĢik özelliklere ve biçimlere sahip metallere 

uygulanabilir. Bu nedenle iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesinde kullanılan elektrotlar da 

çeĢitlenmiĢtir. Her kaynaklı birleĢtirmenin isteklerine cevap verebilecek nitelikte elektrot 

vardır. Ancak çeĢitliğin fazlalığı, elektrotları kesin çizgiler ile birbirinden ayırmayı ve onları 

gruplandırmayı güçleĢtirmektedir. Buna rağmen elektrotların birbirinden ayırt edilebilecek 

özellikleri vardır. Bunlar elektrotların gruplanmasına olanak tanır. 

 

Böylece elektrotları üç grup altında toplamak mümkün olmaktadır: 

 

 Kaynağın amacına göre elektrotlar 

 Kaynatılacak gerecin türüne göre elektrotlar 

 Ergime değerine göre elektrotlar 

 

Elektrik ark kaynağında elektrotlar kesme, birleĢtirme ya da dolgu amacıyla 

kullanılmaktadır. 

 

Bu Ģekilde elektrotları sınıflandırdığımız takdirde, kaynağın sonucunda beklenen 

amacı belirlemiĢ ve elektrotları bu doğrultuda sınıflandırmıĢ oluruz. BirleĢtirme iĢleminde 

kullanılan elektrotların oluĢturduğu kaynak metalinin, yüksek dayanım değerine sahip, tok 

ve esnek(kırılmadan önce büyük Ģekil değiĢtirme yapabilme özelliği) olması istenir. Dolgu 

kaynağında kullanılan elektrot kaynak metalinin ise sert ve aĢınmaya karĢı dayanıklı olması 

beklenir.  

 

Resim 1.19: Dolgu amaçlı kullanılan elektrotlar 
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Elektrik ark kaynağının, çelik ve alaĢımlarının birleĢtirilmesinde çokça kullanıldığı bir 

gerçektir. Ancak elektrotların kullanma alanları bununla sınırlı değildir. Diğer birçok metalin 

kaynaklı birleĢtirilmesi için de geliĢtirilmiĢ elektrot türlerinin bulunması, ikinci bir 

sınıflandırmayı gerekli kılar. Böylece elektrotlar, kullanıldıkları gereç cinsine göre 

sınıflandırılmıĢ olur. 

 

Buna göre; 

 

ġekil 1.6: Örtülü elektrot ile yapılan kaynak iĢlemi 

 Çeliklerin kaynağında kullanılan elektrotlar, 

 Dökme demirlerin kaynağında kullanılan elektrotlar, 

 Çelik alaĢımlarının kaynağında kullanılan elektrotlar: 

 

 Paslanmaz çelikler, ısıya, korozyona ve aĢınmaya karĢı dayanıklı 

çeliklerin kaynağında kullanılan elektrotlardır. 

 

 Alüminyum ve alaĢımlarının kaynağında kullanılan elektrotlar, 

 Bakır ve alaĢımlarının kaynağında kullanılan elektrotlar, 

 Nikel ve alaĢımlarının kaynağında kullanılan elektrotlardır. 

 

Elektrot sınıflandırılmasında son özellik; elektrotun kaynak iĢlemi sırasında ergiyip 

ergimediğidir. Çokça karĢılaĢtığımız elektrotlar, kaynak sırasında ergiyerek kaynak alanına 

içyapılarında bulunan metali ilâve eder ve bunlar ergiyen elektrotlar olarak adlandırılır. 

Ergimeyen elektrotlar ise kaynak iĢlemi sırasında kaynak dikiĢine ilâve bir metal katkısında 

bulunmaz. 

 

Genel olarak ergimeyen elektrotlar, sadece kaynak arkının oluĢmasına olanak 

tanıdıkları için kaynak metali, ilâve bir tel aracılığıyla kaynak alanına verilir. Bu iĢlem, 

ergimeyen elektrotlar ile yapılan kaynağın bir bakıma oksi-gaz kaynağına benzetilmesine 

neden olabilir. Elektrik ark kaynağında kullanılan ergimeyen elektrotlar tungsten ya da 

karbondan yapılır ve yapıldıkları gerece göre adlandırılır. Özellikle karbon elektrotlar oyuk 

açma ve kesme iĢlemlerinde kullanılır. 
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Örtülü elektrotların ortak özellikleri de bulunmaktadır. Bu özellikler bir bakıma 

elektrotun fizikî özellikleri olarak görülebilir. Çünkü ilk bakıĢta ancak bir elektrotun kalın ya 

da ince olduğu bu özellikleriyle açığa çıkmaktadır. Elektrot çekirdeği silindirik kesitlidir. 

Kesitin çapı, elektrotun anma çapına karĢılık gelmekte, elektrotlar bu çapa göre de 

anılmaktadır. Piyasada en çok kullanılan örtülü elektrot çekirdek çapları; 2-2,5-3,25-4-5-6 

mm, boyları ise 250-350-450 mm‟dir. 

 

ġekil 1.7: Kaynak dikiĢinin esas gereci olan elektrotun çekirdeği  

Elektrotların çekirdek çapına göre anılmasının temel nedeni, örtü kalınlıklarının 

ihtiyaca göre değiĢiyor olmasıdır. Örtülü elektrotların örtü kalınlıkları üç çeĢittir; ince, orta 

ve kalın. Her çekirdek çapına göre üretilmiĢ değiĢik örtü kalınlığına sahip elektrot bulunur. 

Diğer yandan bazı örtü cinsleri belli örtü kalınlığına uygun elektrotun üretilmesine yol 

açmıĢtır.  

 

ġekil 1.8: Elektrik ark kaynağında kullanılan örtülü elektrot 

Ergiyen elektrotlar ise hem ark oluĢturma hem de ergiyerek kaynak metali oluĢturma 

özellikleri yönünden daha sık karĢımıza çıkan bir gruptur. 

 

Ergiyen elektrotlar da özlü ve örtülü olarak kendi aralarında sınıflanmaktadır. Özlü 

elektrotlar boru Ģeklinde olup iç kısmında kaynak alanını koruyan bir öz ile doludur. DıĢ 

kısmıysa kaynak alanı için gerekli olan kaynak metalini oluĢturma iĢlemini gerçekleĢtirir. 

Genel olarak çubuk Ģeklindeki özlü elektrotlar, özel dolgu iĢlemlerinde kullanılmaktadır. 
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Elektrik ark kaynağında en çok kullanılan elektrotlar, örtülü elektrot olarak 

adlandırılan gruptur. Örtülü elektrotlar çubuk Ģeklinde olup ark sırasında ergiyip kaynak 

metalini oluĢturan çıplak bir tel üzerine örtü maddesinin, ekstrüzyon yöntemi kullanılarak 

kaplanmasıyla üretilmektedir. Elektrotun kaynak pensine takılan kısmı tamamen çıplaktır. 

Diğer ucu ise arkın kolaylıkla oluĢmasını sağlayacak yapıdadır. Elektrotun çekirdeğini 

oluĢturan ve örtü maddesi dıĢında kalan kısmı, kaynağı gerçekleĢtirilecek gerecin 

özelliklerine en yakın değerlerde olmalıdır. Bunun anlamı kaynatılacak olan gereç, örneğin 

nikel ise çekirdek metalinin de nikel metalinden seçilmesidir.  

 

Kaynaklı birleĢtirmede oluĢturulan kaynak dikiĢinin tüm özellikleri, elektrot örtü 

maddesinin yapısıyla derinden ilgilidir. Buna göre elektrot örtü maddesinin bileĢimiyle 

kaynak dikiĢinin; biçimi, yüzey düzgünlüğü, bir dereceye kadar bileĢimi ayarlanabilir. 

Dolayısıyla ark kaynağında örtü maddesinin önemi büyüktür.  

 

ġekil 1.9: Elektrotun pense takılan çıplak kısım 

Elektrot örtüsünün, kaynak iĢlemine sağladığı yararlar Ģu Ģekilde sıralanabilir;  

 

 Arkın tutuĢmasını ve oluĢumunu kolaylaĢtırmak,  

 Kaynağın doğru ya da dalgalı (alternatif) akımda yapılabilmesini sağlamak, 

 Ark sırasında oluĢan sıçramaların az düzeyde olmasını sağlamak, 

 Ark sırasında eriyen metal damlalarının yüzey gerilimlerini ve akıĢkanlıklarını 

etkileyerek değiĢik pozisyonlarda kaynak yapılabilmesini sağlamak, 

 Koruyucu bir gaz atmosferi sağlayarak kaynak dikiĢini havanın olumsuz 

etkilerinden korumak, 

 Kaynak iĢleminin sonunda, dikiĢin yüzeyini bir cüruf tabakasıyla örterek dikiĢin 

yavaĢ soğumasını sağlamak, 

 Gerektiği hâllerde kaynak dikiĢinde olumlu yönden alaĢım oluĢmasını 

sağlamaktır.  

 

Yukarıda sıralanan her bir maddenin, kaynak iĢleminde ayrı bir önemi vardır. Elektrot 

örtü maddesinin tüm bunları gerçekleĢtirebilmesi için içyapılarına değiĢik maddeler konur. 

Bu maddelerin her birinin ayrı görevi vardır. 
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 Elektrotun tanıtılması 

 

Tablo 1. 2: Elektrot etiketi 

Bir elektrota ait tüm bilgiler, elektrot paketleri üzerindeki etiketlerde bulunmaktadır. 

Ancak bilgilerin çoğu, uluslararası nitelik taĢır. Böyle olunca da eğitimli her kaynakçının 

anlayabileceği rakamsal ifadeler hâline dönüĢtürülmesi gerekmiĢtir. AĢağıda böyle bir 

elektrot etiketi görülmektedir. 

 

Etiket dikkatlice gözden geçirildiğinde elektrot ile ilgili bilmek istediğimiz tüm 

bilginin üzerinde bulunduğu kolaylıkla görülür. Böylece satın alınan elektrotun hangi 

özelliklere sahip olduğu bilinir.  

 

Aynı bilgiler, elektrot üreticisi firmaların yayınladığı kataloglarda da bulunur. 

 

 Örtülü elektrotlar 

 

Örtülerinin içerdikleri ana bileĢenlerinin türüne, cüruflarının asit-baz durumuna göre 

çeĢitlenir.  
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Buna göre yapılacak sınıflandırma sonucunda aĢağıdaki gruplar elde edilir: 

 

1. Rutil elektrotlar 

2. Asit elektrotlar 

3. Oksit elektrotlar 

4. Bazik elektrotlar 

5. Selülozik elektrotlar 

6. Demir tozlu elektrotlar 

7. Derin nüfuziyetli (kaynağın derinliği)  elektrotları 

 

 Rutil elektrotlar 

 

Örtü ağırlığının yaklaĢık % 35‟ini titandioksidin oluĢturduğu ve değiĢik örtü 

kalınlıklarında üretilen elektrotlardır. Eriyen kaynak metali, örtü kalınlığı arttıkça incelen 

damlalar hâlinde iĢ parçasına geçer. 

 

ġekil 1.10: Rutil tip elektrotun küçük damlalar hâlindeki kaynak metali geçiĢi 

Örtü kalınlığının fazla olması kaynak dikiĢinin mekanik özelliklerini de olumlu 

yönden etkilemekte, aralık doldurma kabiliyetini arttırmaktadır.  

 

Rutil türdeki örtüye sahip elektrotlar, dikiĢi tamamen örten, oldukça kalın, rengi 

kahverengiden siyaha kadar değiĢen, çabuk katılaĢan bir cüruf oluĢturur. Meydana gelen 

cürufun özellikleri, örtüyü oluĢturan maddelerin miktar ve türüne bağlıdır. Rutil tip 

elektrotlar ile hem doğru hem de dalgalı akımda kaynak yapılabilir. Ayrıca bu türdeki 

elektrotlar, her kaynak pozisyonu için elveriĢlidir. OluĢturdukları ark yumuĢaktır. Bu 

özellikleri, sakin bir kaynak yapılmasını olanaklı kılar. Rutil elektrotlar; rutil asit, ince örtülü 

rutil ve kalın örtülü rutil gibi çeĢitlere sahiptir. 

 

 Asit elektrotlar 

 

Genelde kalın örtülü olarak üretilen asit tipli elektrotlar, ark oluĢumu sırasında kaynak 

metalinin geçiĢi örtü kalınlığı arttıkça incelir. Diğer yandan oluĢturdukları cürufun katılaĢma 

aralığı geniĢtir. Çabuk akan ve düzgün dikiĢler veren bir elektrottur. Çabuk akma özellikleri 

nedeniyle yukarıdan aĢağıya doğru yapılan kaynak pozisyonu dıĢında kalan tüm uygulamalar 

için önerilir. Rutil elektrotlarda olduğu gibi hem doğru hem de dalgalı akım ile 

kullanılabilmektedir. Asit tipli elektrotların, aralık doldurma kabiliyetleri iyi değildir. Bu 
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nedenle asit türde elektrot ile birleĢtirilecek iĢ parçalarının birbirine iyi bir Ģekilde alıĢtırılma 

zorunluluğu vardır.  

 

ġekil 1.11: Asit tipli elektrotlar; çok sayıda küçük damlalar hâlinde 

 Oksit elektrotlar 

 

Güzel görünüĢlü ve düzgün kaynak dikiĢlerinin elde edilmesinin, ön plâna çıktığı 

iĢlemlerde kullanılan bir elektrot türüdür ancak kaynak metali ve cüruf çok akıcı olduğundan 

oksit tip elektrotların sadece yatay ve oluk pozisyonlarda kullanılması önerilmektedir. Arkın 

oluĢturduğu yüksek sıcaklıklar nedeniyle aralık doldurma kabiliyeti düĢüktür. Ark 

sıcaklığının fazla olmasının diğer bir sakıncası dikiĢ üzerinde çatlama ihtimalidir.  

 

 Bazik elektrotlar 

 

Kaynak dikiĢinde hidrojen oluĢmaması sağlıklı kaynak yapabilmenin ön Ģartıdır. 

Hidrojen, kaynak dikiĢinde ince çatlakların oluĢmasına dolayısıyla da kaynak dikiĢinin 

dayanıksız olmasına neden olur. Bazik elektrot örtüleri, dikiĢin hidrojen kapma olasılığını 

aza indirecek bir yapıya sahiptir. Bu özellikleri, diğer elektrotlara göre daha üstün oldukları 

anlamına gelmektedir. Bazik elektrotlar bütün kaynak konumlarında kullanılabilir. Aralık 

doldurma kabiliyetleri fazladır. Kaynak metali, büyük damlalar hâlinde geçiĢ yapar.  

 

ġekil 1.12: Bazik tip elektrot kaynak;büyük damlalar hâlinde 
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Sonuçta elde edilen kaynak dikiĢinin mekanik özellikleri oldukça iyidir. Ayrıca birçok 

elektrot türüyle sonuç alınmasının zor olduğu, 0 °C sıcaklıklar altında çalıĢan makine 

parçalarında bile iyi sonuç almak mümkündür.  

 

Bazik elektrotun kullanma alanları Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 

 Ġçyapısı bilinmeyen, karbonlu ve az alaĢımlı çeliklerin kaynağında kullanılır. 

 Yüksek miktarda karbon, kükürt, fosfor ve azot içeren çeliklerin kaynağında 

kullanılır. 

 Farklı karbon içeren çeliklerin birleĢtirilmesinde kullanılır. 

 Kalınlığı fazla parçaların çatlama riski fazladır. Bu tür parçalarda bazik 

elektrotlar ile olumlu sonuçlar alınır. Dolayısıyla da kalın kesitli parçaların 

kaynağında kullanılır. 

 0 °C sıcaklıkların altında çalıĢan makine donanım ve yapıların kaynağında 

kullanılır 

 Dinamik zorlamalara karĢı yüksek dayanım istenen kaynak dikiĢlerinde 

kullanılır. 

 

Bazik türdeki elektrotlardan beklenen sonuçların alınabilmesi için: 

 

Rutil ve asit karakterli elektrotlarda, kaynak iĢlemi sırasında elektrot ile iĢ parçasının 

yaptığı açı yaklaĢık 45° dir. Bazik elektrotlar da ise bu açı 85º -90° arasında olur. Kaynak 

iĢlemi sırasında ark boyunun (kaynak sırasında elektrot ile iĢ parçası arasındaki mesafe) kısa 

tutulması önerilir. 

 

Uygulamada en uygun ark boyu; elektrot çekirdek çapının yarısı kadardır. 

 

Diğer elektrot türlerine göre daha yüksek akım Ģiddetlerinde çalıĢılması gerekir. 

Yüksek akım Ģiddetlerinde çalıĢmanın, elektrotun kısa sürede kızarmasıyla sonuçlanan 

olumsuz bir yönü vardır. Bu nedenle bazik örtülü elektrotlar ile ara vermeden kaynak 

dikiĢinin bitirilmesi önerilir. 

 

Arkın tutuĢturulması, özellikle daha önceden kaynak dikiĢi çekilmiĢ ve kaynak krateri 

oluĢmuĢ dikiĢlerde özeni gerekli kılar. Bu türdeki dikiĢlerin devam ettirilmesi gerektiği 

durumlarda, ark kesinlikle krater üzerinden baĢlatılmaz.  Aksi takdirde bir önceki kaynak 

dikiĢi krateri, gözenekli bir yapıya sahip olur. Diğer uygulamalarda ise elektrot iĢ parçasına 

sürtülerek ark oluĢturulur. Her iki durumda da kaynak dikiĢinin baĢlama noktasından 5-6 mm 

uzakta arkın baĢlatılması, daha sonra elde edilen arkın baĢlama noktasına getirilmesi doğru 

olur. 

 

Elektrot bitimlerinde de uygun dikiĢ krateri oluĢturmak gerekir. Elektrot boyu yaklaĢık 

40-50 mm kaldığında kaynak boyunca 15-20 mm geri gidilir. Bu iĢlem çok hızlı yapılmaz. 

Kaynak banyosunun sıvı olması gerekir. Elektrot birkaç saniye hareketsiz tutulur ve elektrot 

iĢ parçasından uzaklaĢtırılarak uygun bir krater oluĢturulur. 
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ġekil 1.13: Bazik elektrot ile kaynak iĢlemi  

 

ġekil 1.14: Elektrot bitimlerinde yapılacak iĢlem basamakları 

Bir diğer dikkate değer özellik kaynak hızıdır. Rutil ve asit türdeki elektrotlara göre 

kaynak hızı, düĢük tutulur. Aksi takdirde örtü maddesi kaynak dikiĢini örtemez. Kaynak 

hızının düĢük tutulması dikiĢin geniĢ olmasına neden olur. GeniĢlik bir sorun olarak 

karĢınıza çıkıyorsa elektrot çapını düĢük tutmak yerinde olur.  

 

Bazik elektrotların cürufu kolay temizlenemez. Kaynak hızının bunda etkisi vardır. 

Birçok uygulamada iĢ parçalarının kaynak öncesi puntalanması gerekmektedir. Puntalama 

iĢleminde daha önceden kullanılmıĢ yarım hâldeki bazik elektrotlar yerine, rutil elektrotlar 

ile puntalama iĢleminin yapılması gerekir. Bazik elektrotların çok çabuk rutubetlenebiliyor 

olması kullanılmıĢ elektrotların özelliklerini yitirmiĢ olacağı düĢüncesiyle önerilmez. Çünkü 

kullanılmıĢ elektrotların puntalama iĢleminde kullanılması için yeniden kurutulma gereği 

vardır. 

 

 Selülozik elektrotlar 

 

Elektrot üreticisi firmalar, endüstrinin her türlü elektrot ihtiyacına cevap verebilecek 

elektrotları geliĢtirmiĢtir. DeğiĢik ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikteki elektrotlara en 

güzel örnek, selülozik elektrotlar gösterilebilir. Özellikle yukarıdan aĢağıya konumda çok iyi 

sonuçlar vermesi, selülozik elektrotların bu konum için geliĢtirildiği kanısını yaratmaktadır. 

Gerçekte de örtüsü, yandığı zaman gaz hâline geçen organik maddelerden oluĢmaktadır. Bu 

özellikleriyle çok ince bir cüruf tabakası oluĢturabilme yeteneğine sahiptir. Dolayısıyla da 

yukarıdan aĢağı kaynak konumunda büyük bir sorun yaratan, örtünün kaynak banyosunun 

önüne geçmesi en az düzeye indirilmiĢtir. Ayrıca örtü içerisine katılan maddeler sayesinde, 

cüruf kolaylıkla kalkar. Hatırlanacağı üzere bazik elektrotlarda cüruf kolaylıkla kalkmıyordu. 

Kolay kalkmayan cüruf kök dikiĢlerinde sorun yaratır. Kök dikiĢlerinin cürufu iyi 

temizlenemezse üzerine çekilen dikiĢlerde gözenek oluĢması kaçınılmazdır.  
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ġekil 1.15: Selülozik elektrot örtü maddesi 

YaklaĢık % 30 oranında selülozik maddelerden oluĢan örtü maddesinin arkın etkisiyle 

gaza dönüĢmesi, cürufun az olmasına, bu da sıçramaların fazlalaĢmasına neden olur. Buna 

rağmen elektrotun aralık doldurma ve yüzeye iĢleme yeteneği (kaynağın derinliği) oldukça 

fazladır.  

 

1.2.4. Ark OluĢturmak 
 

Elektrik akımı, elektrik ileten iletkenler üzerindeki elektronların hareketi olarak 

tanımlanmıĢtır. Elektrik akımı (+) ve (-) yüklere sahip elektronların bir elektrik devresi 

üzerindeki hareketidir. Devre üzerinde, elektrik üretecinden alınan akımın (+) değeri, iletken 

üzerinden geçerek Ģaltere gelir. ġalterin kapatılması ile devre tamamlanarak akım 

ampermetreden geçer. 

 

Bu sırada devreden geçen akımın değeri, amper olarak okunur. Buradan geçen akım, 

bir devre üzerinde bulunan motoru çalıĢtırır. Üreteçten alınan akım, (+) kutuptan ( -) kutba 

doğru gider. Akımın değeri, iletken üzerinden geçen akımın Ģiddeti olarak söylenir. Yani 

akım Ģiddeti, belirli bir zaman aralığında belirli bir kesitteki iletken üzerinden geçen elektron 

sayısıdır. 

 

Birbirine değmeyen iki kömür çubuk arasında elektrik akımı geçiĢi sırasında oluĢan 

yay biçimindeki ıĢık elektrik arkıdır. Ark, elektrotla parçanın belirli bir mesafede tutulması 

ile elektron geçiĢi sırasında ortaya çıkar. 

 

1.2.4.1.Kaynak Akımının Tanımı 

 

ġehir Ģebekesinden alınan 220 voltluk akım, kaynak makinesinin primer sargılarına 

gelir. Bu sargılar üzerinden geçen 220 voltluk akımın değeri 220 volttan 65 volta düĢürülür. 

65volta düĢürülen bu akım, iki sargı arasındaki transformatör aracılığı ile sekonder sargılara 

aktarılarak akımın Ģiddeti artırılır. ġiddeti artırılan bu akım, kaynak makinesinin pens ve Ģasi 

çıkıĢı olarak kullanılan çıkıĢlara aktarılır. 

 

Elektrik akımının amper değeri, sekonder sargılar aracılığı ile 10 ile 100.000 amper 

arasında değiĢtirilebilir. Amper değeri yüksek olan bu akım pens ve Ģasi arasına konulan 

iletkenden (elektrottan) parçaya atlarken ark oluĢturur ve 4,000°C dereceye varan yüksek 

sıcaklık sağlar. 
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Bu sıcaklıkla iĢ parçaları ve elektrot eritilir. Akım Ģiddetinin yükseltilmesi ile elde 

edilen akıma kaynak akımı denir. Bu akımın voltaj değeri en fazla 65 volt ve amper değeri 

ise sargı durumuna göre 10 – 100.000amperdir. 

 

ġekil 1.16: Elektrik devresi 

 Dalgalı akım 

 

Yönü ve Ģiddeti zamanla ve periyodik olarak değiĢen akıma dalgalı akım (alternatif 

akım) denir. ġehir Ģebekesinde bulunan elektrik dalgalı akımdır. ġehir Ģebekesindeki yüksek 

voltajlı elektriğin gerilimi düĢürülerek kullanım yerlerine gönderilmektedir. Evlere 220, 

sanayiye ise 380 volt elektrik gönderilmektedir. 

 

ġekil 1.17: Alternatif akım 

 Doğru akım 

 

Yönünü ve Ģiddetini zamana göre değiĢtirmeyen akıma doğru akım denir. AĢağıda 

dalgalı ve doğru akım Ģematik olarak verilmiĢtir. 

 

ġekil 1.18: Doğru akım 
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Akım Ģiddeti: Bir iletken üzerinden birim zamanda geçen elektron miktarına akım 

Ģiddeti denir. Akım Ģiddetinin birimi amperdir. (I) sembolü ile gösterilir. 

 

Gerilim: Elektrik kutupları arasındaki potansiyel farka gerilim denir. Birimi Volttur 

(V) sembolü ile gösterilir. 

 

Direnç: Elektrik akımına karĢı gösterilen zorluğa direnç denir. Direnç birimi 

ohm‟dur. (Ώ) sembolü ile gösterilir. 

 

Gerilim, akım Ģiddeti ve direnç arasında V = I x R bağıntı vardır. Buna Ohm Kanunu 

denir. 

 

1.2.4.2. Akımın Kaynak Üzerindeki Etkisi 

 

Kaynak değerlerinden değiĢikliğin en çok yapıldığı kısım, akım ayarındaki 

değiĢikliklerdir. Kaynak makineleri 10–600 amper arasında kaynak akımı üretebilir. ĠĢte 

kaynak akımının ayarlanması, bu değerler içerisinde mümkündür. Doğal olarak ayar aralığı, 

makinenin cinsine göre farklılıklar gösterir. Büyük ve güçlü makinelerde üst sınır olarak 600 

amper verilirken daha küçük makinelerde bu değer daha aĢağılara kadar düĢebilir. Önemli 

olan kaynak makinesinin beklenen akım ayarlarında gerçek değerlere ulaĢması ve bu aralığın 

kademeli olarak elde edilmesidir. Böylece değiĢik çapa sahip elektrotlar ile değiĢik kalınlığa 

sahip metallerin kaynağı gerçekleĢmektedir. Bir bakıma akım ayarında yapılan değiĢiklikler, 

kaynak alanına gönderilen elektron sayısında değiĢiklikler olarak algılanabilir. Akım ayarı 

yaparak parça kalınlığına ve elektrot çapına uygun kaynak yapma olanağı sağlanır. 

 

Genel olarak çelik ve alaĢımları kaynatılırken ayarlanacak akım değeri, kullanılan 

elektrot çapına göre tespit edilir. Elektrot çekirdek kısmının her bir milimetresi için 40 

amperlik değer, herkes tarafından kabul görmüĢtür. Buna göre 3,25 mm çapındaki bir 

elektrotun kaynaklı birleĢtirmede kullanılması sırasında akım ayarının, 40x 3,25= 130 amper 

olması önerilir. Ancak bu değerlerin örtü gerecine göre farklılıklar gösterdiği, aksi 

belirtilmedikçe bu formüle sadık kalınması gerektiği göz ardı edilmemelidir.  

 

Kaynak akımının elektrot çekirdek çapına göre belirlenmesi dıĢında, elektrot örtü 

kalınlığına göre yapılan kaynak akım ayarı da kullanılmaktadır. 

 

Örtülü elektrotlar için akım ayarı; d milimetre olarak elektrot çekirdek çapı 

olmak üzere;  

 

 Ġnce örtülü elektrotlarda: I=dx(40-45) A, 

 Kalın örtülü elektrotlarda:                        I=dx(45-50) A, 

 Demir tozlu kalın örtülü elektrotlarda:       I=dx(50-60) A olur. 

 

Yatay oluk konumunda verilen sınırların üst değerleri, dik ve tavan kaynağında ise alt 

değerler kullanılabilir.  
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Akım ayarındaki değiĢiklikler ile elektron miktarında değiĢiklikler yapılması, kaynak 

alanının daha fazla sıcaklık değerlerine ulaĢması ya da ulaĢmaması yönünde olabilmektedir; 

yani akım ayarı yükseltilerek arkın oluĢmasına olanak sağlayan elektron bombardımanının 

çoğalması sağlanabilir. Akım ayarının düĢürülmesi bunun tersini sağlar ve kaynak alanına 

daha az sayıda elektron gönderilerek ısının gerektiğinden fazla sıcaklığa ulaĢması 

engellenebilir. Akım ayarının üzerinde yapılan değiĢiklikler ile kullanılan elektrotun 

sıcaklığında da değiĢiklikler yapmak mümkündür. Doğru olanı, önerilen akım ayarlarıyla 

elektrotların kullanılmasıdır. Zaten her elektrot, kendi çapıyla orantılı akım ayarlarında, 

olumlu sonuç alınmasını olanaklı kılacak Ģekilde üretilmektedir. Önemli olan, akım ayarının 

yaklaĢık değerlerde, makine üzerinde ayarlanabilmesidir. Bu nedenle de iyi bir kaynak 

makinesinde aranılan ön Ģartlardan biri, akım ayarının kademeli olarak değiĢtirilebilmesidir. 

 

ġekil 1.19: Gereğinden fazla kaynak akımının yol açtığı düzensiz kaynak dikiĢi 

BaĢta belirttiğimiz üzere iyi Ģekilde belirlenmiĢ kaynak akımı, değiĢtirebileceğimiz 

kaynak değerlerinden biri olarak büyük önem taĢımaktadır. 

 

Gerektiğinden fazla kaynak akımı, aĢağıdaki kaynak sorunlarıyla 

karĢılaĢmamıza neden olur: 

 

 Sıçramaların çoğalmasına yol açar. 

 Yanma oluklarının oluĢmasına neden olur. 

 Düzgün olmayan bir kaynak dikiĢinin oluĢmasına neden olur. 

 DikiĢte çatlamalar görülebilir. 

 

Özellikle ince örtülü elektrotlarda, elektrotun ısınıp kızarmasına dolayısıyla da 

örtünün ark bölgesine gelmeden yanarak iĢlevini yerine getirememesine neden olur. Bu 

saydıklarımız, gereğinden fazla tutulmuĢ kaynak akımının yol açtığı olumsuzluklardır. 

Bunun tersiyle de karĢılaĢmak mümkündür. Yani gereğinden düĢük tutulmuĢ kaynak akımı 

da olumsuzluklara yol açabilir.  

 

Bunlardan bazıları ise Ģunlardır: 

 

 Eriyen metal miktarının azalmasına neden olur. 

 Yüzeye iĢleme yeteneği (kaynağın derinliği)  azalır. 

 Çok düĢük akım değerlerinde esas parçada ergime meydana gelmez. Bu nedenle 

de kaynak metaliyle bir birleĢme gösteremez. 
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ġekil 1.20: DüĢük kaynak akımıyla ve uygun kaynak akımıyla yapılmıĢ kaynak dikiĢi 

Bazı durumlar, kaynak alanının daha az elektron bombardımanına tutulmasını 

gerektirir. Bazı durumlarda ise bunun tam tersi istenebilir. Bu gibi durumlarda akım ayarının 

değiĢtirilmesi yeterli olmaz. Kaynak arkının özelliklerinde bazı değiĢikliklere gitmek 

gerekebilir.  

 

Bunun için özellikle doğru akımda kutupların yer değiĢtirilmesi, olumlu sonuçlar 

alınması için yeterli olur. Kutuplar değiĢtirilerek elektron bombardımanının elektrottan iĢ 

parçasına, ya da iĢ parçasından elektrota doğru olması sağlanır. Bu konuda unutulmaması 

gereken elektronların gidiĢ yönlerinde yani bombardımanın olduğu yönde sıcaklığın daha 

fazla olacağıdır. Çünkü bilindiği üzere elektronlar, (-) kutuptan (+) kutba doğru bir ark 

oluĢturma eğilimindedir. Bir bakıma elektronların gidiĢ yönleri değiĢtirilerek sıcaklığın 

hangi tarafta daha fazla olması isteniyorsa o tarafa doğru yöneltilmeleri mümkündür. 

Örneğin; bir kaynak dikiĢinin, aĢağıdaki Ģartları taĢıması isteniyorsa elektrotun (-) kutupta, 

Ģasenin ise (+) kutupta olması gerekir.  

 

Doğru akımı doğru kutuplamanın sağladığı yararlar; 

 

 Derin yüzey iĢleme (kaynağın derinliği) , 

 Kaynak ısısından dar etkilenme alanı, 

 Daha hızlı çalıĢma ve hızlı ısı akıĢı nedeniyle daha az Ģekil bozukluklarıdır. 

 

Alüminyum, magnezyum ve berilyumlu bakır alaĢımları dıĢında kalan metallerin 

birçoğu bu tarz kutuplama ile kaynak edilir. Üzerinde devamlı oksit tabakası bulunan ve 

yukarıda saydığımız metallerde ise; 

 

 Daha az yüzey iĢleme (kaynağın derinliği) 

 GeniĢ kaynak dikiĢi yüzeyi istenir. 

 

Bunların yerine getirilebilmesi için ise elektrot + kutupta, Ģase ise - kutupta olur. 
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1.2.5. Kaynak Amper Ayarı 
 

Kaynak değerlerinden değiĢikliğin en çok yapıldığı kısım,  akım Ģiddetidir. Kaynak 

makineleri 10-600 amper arasında kaynak akımı üretebilir. ĠĢte kaynak akımının ayarlanması 

bu değerler içerisinde mümkündür. Elektrik ark kaynak makineleri aldığı elektriğin voltunu 

düĢürüp amperini yükseltir. 

 

Elektrot Çapı Parça Kalınlığı Oksit Elektrot Bazik Elektrot Rutil Elektrot 

2,5- 3mm 80-120 80-110 50-80 

3.25 4-6mm 110-160 100-150 75-115 

4 6mm 150-220 140-200 115-160 

5 6-8mm 190-300 200-260 130-220 

6 8- 10mm 250-380 220-370 180-250 

7 10 mm 280-440 220-370 200-300 

Tablo 1.3: Parça kalınlığı ve elektrot çapına göre amper ayarı yapımı 

1.3. Kaynak Ağzı ġekilleri 
 

Bilgi ve beceriye sahip eğitimli bir kaynakçı, 1,5 mm kalınlığa sahip çelik sacları 

elektrik ark kaynağıyla birleĢtirebilir. Diğer yandan iki tarafında kaynatılması kaydıyla 8 mm 

kalınlığa kadar çelik saclar kaynak ağzı açılmadan birleĢtirilebilir. 

 

Özellikle kalın parçalarda ( 8 mm‟den daha kalın iĢ parçalarında ) kaynak metalinin 

derinlere kadar iĢlenmesi isteniyorsa kaynak ağzı açma zorunluluğu vardır. 

 

ġekil 1.21: Kaynak ağzı açılmadan yapılan küt ek kaynaklı bileĢtirme (üstte)  

V kaynak ağzı (altta) 

ĠĢ parçasının her iki yüzünde de kaynak iĢlemi gerçekleĢtirilecek ve parça kalınlığı 10 

mm‟den fazla ise çift taraflı kaynak ağzı açılmalıdır. Bunlar çift V, çift U ya da çift J kaynak 

ağızlarından biri olabilir. 

 

Kaynak ağızlarının genel biçimleri çeĢitli standartlarla belirlenmiĢtir. Ülkemizde bu 

tür standartları da düzenleyen TSE Kurumu, TS 3473 sayılı standardıyla kaynak ağızlarının 

nasıl olması gerektiğini belirlemiĢtir. Buna göre kaynak ağzı türleri, aĢağıdaki tablodan 

seçilebilir. 
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Kaynak Ağzı Sembol S (mm) , 

(°) 

b 

(mm) 

C 

(mm) 

h 

(mm) 

Kaynak 

YapılıĢı 

 

 

2(içinde)‟e 

kadar 

    Bir taraftan 

 

 

4(içinde)‟e 

kadar 

    Bir taraftan 

 

 

4(içinde)‟e 

kadar 

- s   Bir taraftan 

 

 

3-40  60 0-3 - - Bir taraftan 

ya da iki 

taraftan 

 

 

16‟dan 

büyük 

5-15 6-10 -  Bir taraftan 

 

 

10‟dan 

büyük 

 60 0-3 2-4 - Ġki taraflı 

 

 

10‟dan 

büyük 

 60 0-4 2-6 - Ġki taraftan 
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10‟dan 

büyük 

 60 0-3 - s/2 Ġki taraftan 

Tablo 1.4: Elektrik ark kaynağında kullanılan kaynak ağızlarına ait veriler 

 

Kaynak Ağzı Sembol S (mm) , (°) 
b 

(mm) 

C 

(mm) 

h 

(mm) 

Kaynak 

YapılıĢı 

 

 

10‟dan 

büyük 

160 

260 

0-3 - 2/3 
Ġki 

taraftan 

 

 

12‟den 

büyük 

60 

 8 

0-3 -  4 
Bir 

taraftan 

 

 

12‟den 

büyük 
 8 0-3  3 - 

Bir 

taraftan 

ya da iki 

taraftan 

 

 

30‟dan 

büyük 
 8 0-3  3  5/2 

Ġki 

taraftan 
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30-40 40-60 0-4 - - 

Bir 

taraftan 

ya da iki 

taraftan 

 

 

16‟dan 

büyük 
15-30 60-10 - - 

Ġki 

taraftan 

Tablo 1.5: Elektrik ark kaynağında kullanılan kaynak ağızlarına ait veriler 

1.4. Elektrik Ark Kaynağının Nasıl Yapılır? 
 

1.4.1. Ark OluĢturma 
 

Elektrotun iĢ parçasına kısaca sürtülmesi ya da noktalama yaparcasına dokundurulup 

çekilmesi suretiyle sağlanır. Elektrottan iĢ parçasından uzaklaĢtırılması ile ark meydana gelir 

ve devam eder. Elektrotla parçanın belirli mesafede tutularak elektron geçiĢi sağlanmalıdır. 

Ark oluĢturma iki yolla yapılabilir. 

 

1.4.1.1. Vurarak Ark OluĢturma 

 

Birinci yöntem, elektrotun iĢ parçasına vurulmasıdır. Kaynak iĢleminin yapılacağı 

yerden yaklaĢık 5 mm uzaklığa, elektrotun ucu ile vurulur. Vurma Ģiddeti, elektrot örtüsünün 

kırılmasına neden olmayacak biçimde olmalıdır. Genelde bu tür ark oluĢturma daha çok 

kullanılmıĢ (ara verilmiĢ) elektrotlarda uygulanılır çünkü cüruf, elektrot metalini de gizlemiĢ 

ve akım geçiĢini kesmiĢtir. 

 

1.4.1.2. Sürterek Ark OluĢturma 

 

Bu yöntemde ise yine ilk etapta kaynak ile kapanacak bir alana elektrotun ucu sürtülür 

ve aradaki havanın ısınması dolayısıyla da arkın oluĢması sağlanır. Bu iki yöntemin 

uygulanıĢı, iĢ parçasının cinsine göre farklılık gösterebilir.  Elektrotun yakılıĢı çok kısa bir 

süreç içerisinde gerçekleĢtirilir. Elde edilen ark, sonradan kaynağın baĢlangıç kısmına taĢınır. 
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1.4.2. Ark Boyu Mesafesi 
 

Ark boyu, kaynak esnasında erimiĢ kaynak banyosunun yüzeyi ile elektrot telinin ucu 

arasındaki uzaklıktır. Ark boyu uzadıkça ark gerilimi de yükselir. 

 

Ark boyu, örtülü elektrot ile ark kaynağında dikiĢin biçim ve kalitesi bakımından en 

önemli etmenlerden biridir. Bu kaynak yönteminde ark boyu, kaynakçı tarafından 

ayarlandığından ve sabit tutulduğundan bu konuda kaynakçının el melekesi çok önemlidir. 

 

ġekil 1.22: Normal ark boyu (Elektrot çapı=ark boyu) 

Ark boyunun uzaması, yani ark geriliminin artması geniĢ ve yaygın bir kaynak 

dikiĢinin ortaya çıkmasına neden olur ve ark üfleme tehlikesi artar. Ark boyunun daha fazla 

artması düzgün olmayan, çok az kaynak dikiĢine ve aĢırı sıçramaya neden olur. Normal 

olarak bazik karakterli elektrotlar hariç, bütün örtülü elektrot türlerinde ark boyu, elektrot tel 

çapı kadar, bazik elektrotlarda ise tel çapının yarısı kadar tutulmalıdır. 

 

Ark boyunun, elektrotun aynı ölçüde ergimesini sağlayacak Ģekilde ilerletilmesi 

sırasında mümkün olduğu kadar eĢit tutulması gerekir. 

 

Bu ilerleme hareketi, ergiyen bir elektrotla yapılan kaynaklarda daima gerekli olan bir 

iĢlemdir. 

 

1.4.2.1. Ark boyunun uzun ve kısa olması 

 

Önce kaynak sırasında düzensiz çıtırtılı ses çıkar. Fazla miktarda erimiĢ metal 

sıçramaları olur. DikiĢin yüzeyi düzensiz ve dikiĢ fazla geniĢ olur. Ayrıca arkın oluĢması 

kesilebilir. Elektrot çoğu kez iĢ parçasına yapıĢır. DikiĢ çok dar ve yüksek olur ayrıca arkı da 

kesebilir. 

 

ġekil 1.23:Kısa ark boyu aralığı 
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1.4.3. Kaynak Maskesini Kullanma 
 

Elektrik ark kaynağı sırasında arktan dolayı ortaya çıkan ıĢın oldukça kuvvetli olup 

kaynak yapanların gözlerini ve yüz kısmını etkiler Bu ıĢığın etkisinden korunmak için 

yanmaz, plastik veya sıkıĢtırılmıĢ karıĢım malzemeden yapılan maskeler veya koruyucu 

baĢlıklar kullanılır. Maskelerde bulunan özel camlar, ıĢığın Ģ iddetini azaltarak kaynakçının 

gözlerini zararlı ıĢınlardan korur. Kaynak maskelerine takılan özel camların kırılmaya ve 

kaynak kıvılcımının sıçramasına karĢı ön kısımlarına normal bir cam takarak korunması 

gerekir. Maske yerine sadece maske camı kullanılmamalıdır. 

 

Resim1.20:BaĢ maskesi ile yapılan kaynak 

1.4.4. Elektrik Kaynağında Güvenlik Önlemleri 
 

Elektrik ark kaynağı yapılan yerlerde çalıĢan kiĢiler için bazı sağlık ve güvenlik 

konularında, tehlikeler olduğu bir gerçektir ancak doğru korunma koĢulları sağlandığında 

herhangi bir tehlike söz konusu değildir. Kaynak iĢlemleri artık herhangi bir metal iĢleme 

grubundan daha fazla riskli ya da sağlık konusunda tehlikeli bir iĢ değildir.  

 

Elektrik ark kaynağı yapılan yerlerde aĢağıdaki tehlike ve riskler söz konusudur: 

 

 Elektrik Ģoku 

 Ark radyasyonu  

 Kirli hava 

 Yangın ve patlama tehlikeleri  

 SıkıĢtırılmıĢ gaz tehlikesi 

 

Kaynak temizlemeye bağlı riskler gibi kaynaklı birleĢtirmelere özgü tehlikeler vardır.  

 

Bunlara karĢı özel korunma yöntemlerine baĢvurulur. 

 

Bu özel korunma yöntemleri Ģunlardır: 

 

 Kaynak dumanlarının kaynakçı tarafından solunması, sakıncalıdır. Bu yüzden 

solunmamalıdır ya da önlem alınmalıdır. 

 Kaynakçılar, güvenlik uygulamalarını takip etmek için talimatlar almalı ve 

güvenlik Ģartlarına uymalıdır. 
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 Kullandıkları tehlikeli gereçleri tanımalı, elektrik ile ilgili tehlikeleri ve 

koruyucu gereçleri kullanmayı bilmelidir. 

 Kaynakçılar, özel göz koruma kasklarını ve ark radyasyonuna karĢı korunmak 

için özel giysiler giymelidir.  

 Hava kirliliğine karĢı korunmalı ve kapalı alanlarda çalıĢırken dikkatli 

olmalıdır. 

 Kaynak iĢlemi sırasında ısı kullanıldığından kaynakçılar aynı zamanda yangın 

ve patlamalara karĢı dikkatli olmalıdır. Yanıcı ya da sıkıĢtırılmıĢ hava ile dolu 

taĢıyıcılara ergitme kaynağı iĢlemi uygulanmamalıdır. 

 Radyoaktif bölgelerde, gürültülü ya da yüksek yerlerde çalıĢılırken buralardaki 

tehlikelere karĢı dikkatli olmalı ve üzerlerine düĢebilecek bir Ģey olan yerlerde 

çalıĢmamalıdır. 

 Hareket edebilen ve yaralanmalara neden olabilecek otomatik kaynak 

makineleriyle robotlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

 Kaynakçılar, belirgin tehlikelere sahip olan lazer ıĢını, termal spreyleme ya da 

ark kesme gibi diğer iĢlemler hakkında da bilgi sahibi olmak zorundadır. 

 Kaynakçı, çalıĢma yerinin Ģartlarını her zaman dikkate almalıdır.  

 Bu koĢullar uygun Ģekilde kontrol edildiği ve güvenlik talimatlarına uyulduğu 

taktirde, kaynak iĢlemleri diğer endüstri ya da konstrüksiyon iĢlerinden daha 

fazla tehlikeli değildir. 

 

1.4.5. Yatay Konumda Düz DikiĢ Çekmek 
 

Kaynak akımının meydana getirdiği ark, iĢ parçası yüzeyindeki ısının parçayı eritecek 

kadar etkilediği bölgenin erimesine neden olur. Bu arada elektrotun erimesiyle elektrot 

metali ve parçanın eriyecek kadar ısınan bölgesindeki erimiĢ kütle birleĢir. Bu birleĢmede 

etkin rol alan elektrot metali, eriyerek bölgede bir kaynak metalinin oluĢmasına neden olur. 

Kaynak metalinin büyük çoğunluğu, elektrot çekirdek metalinden meydana gelmiĢtir.  

 

1.4.5.1. Markalama 

 

Kaynak yapılacak parçaların amaca uygun bir Ģekilde hazırlanması kaynağın kalitesi, 

görünüĢü ve düzenli olması bakımından çok önemlidir. Bunlardan birisi de kaynatılacak iĢ 

parçasının amaca uygun olacak Ģekilde markalanmasıdır. Markalamada genelde tebeĢir 

kullanılır. 

 

ġekil 1.24: Kaynak parçasının düz dikiĢ çekmek için markalanması 
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Kaynağa hazırlık iĢlemi, baĢarılı bir Ģekilde tamamlanırsa kaynak için diğer iĢlem 

basamakları da baĢarılı bir Ģekilde sonuçlanacaktır.  

 
 Puntalama tekniği  

 

Kaynak iĢleminin baĢarılı bir Ģekilde sonuçlanabilmesi için dikiĢ ilerledikçe iĢ parçası 

kenarlarının, birbirlerine göre durumlarında bir değiĢiklik oluĢmaması gerekmektedir. Diğer 

yandan birleĢtirilmesi yapılacak parçaların arasındaki mesafenin de hep aynı kalması, dikiĢin 

iyi bir birleĢtirme oluĢturabilmesi için önemlidir. 

 

Bunlar bir bakıma ilk düzenlenmesi yapılan parçanın, kaynak baĢlangıcından bitimine 

kadar, hep aynı eĢit aralıkta ve aynı hizada olması Ģeklinde düĢünülmelidir. Aksi takdirde 

kaynak dikiĢinin oluĢturduğu sıcaklık farklılıkları, gerilmelere yol açacak, ileriki aĢamalarda 

ise iĢ parçasının biçimi değiĢecektir. Kaynak sırasında parçalarda ölçü değiĢimlerinin 

oluĢmaması için kalıplar kullanmak mümkündür. Bunlar; büyük parçaların birleĢtirilmesinde 

kullanılan kaynak yardımcısı olabileceği gibi basit bir köĢebent üzerine kaynatılmıĢ 

parçalardan da oluĢabilir.  

 

ġekil 1.25:Yalın bir kalıp ve üzerine iĢ parçası konulmuĢ hâli 

ĠĢ parçasında biçim değiĢikliklerinin engellenmesinin pratik yollarından biri; 

puntalama olarak adlandırılan ve parçanın kısa, ama aralıklı dikiĢler ile sabitlenmesidir.  

 

ġekil 1.26: Bindirme kaynağına uygulanmıĢ puntalar ve punta aralığı 

Kaynak iĢleminin her aĢamasında olduğu gibi puntalamanın da belli kurallar 

çerçevesinde yapılması, sonradan yapılacak esas kaynak dikiĢinin baĢarısını etkiler.  
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Puntalama iĢleminde dikkat edilecek hususları Ģunlardır: 

 

 Kaynağın baĢarılı sonuçlanabilmesi için iĢ parçasının sabitlenmesi gayesiyle 

baĢka önlemler alınmadığı takdirde puntadan kaçınılmamalıdır.  

 Punta dikiĢleri aralıklı ve kısa olmalıdır. 

 Kaynak iĢleminde kullanılan esas elektrot ile puntalama da kullanılan aynı 

olmalıdır.  

 DikiĢte çıkıntı oluĢturma ihtimali olan puntaların iĢ parçasının arkasına 

yapılması gerekir. 

 Puntalamanın iki iĢ parçası arasındaki mesafeyi daraltabileceği dikkate alınarak 

gerekli önlemlere baĢvurulmalıdır. 

 

Punta dikiĢlerinin sonradan esas kaynak dikiĢiyle örtüleceği göz önüne alınır. Çoğu 

kez, esas dikiĢin çekilmesi sırasında punta dikiĢleri altta kalarak sıcaklığın etkisiyle erir. 

Gereğinden fazla çekilmiĢ punta dikiĢleri ise dikiĢ yüzeyinde çıkıntılara yol açmaktadır. 

 

ġekil 1.27: Küt ek kaynağına uygulanmıĢ bir puntalama iĢlemi 

Puntalamanın iki iĢ parçası arasındaki aralığın sabit kalması için yapıldığı yukarıda 

belirtilmiĢti. Puntalama da dikkat edilecek önemli hususlardan biri; aralığın sabit kalması 

sağlanmaya çalıĢılırken punta nedeniyle dikiĢin bozulmasına yol açmamaktır; çünkü punta 

da sonuçta kısa da olsa, ince de olsa bir kaynak dikiĢidir. Kaynak dikiĢinin gösterdiği tüm 

özelliklere sahiptir. Dolayısıyla puntanın da özenli bir Ģekilde yapılmadığı takdirde aralığı 

sabit bırakacağı iĢ parçalarını birbirine yaklaĢtıracağı bilinmelidir. Eğer gözle görülür bir 

aralık azalması tehlikesi varsa iki parça arasına bir ya da daha fazla sayıda çıplak elektrot 

ucu konması faydalı olacaktır. Kaynak esas dikiĢi ya da puntalama sırasında bu elektrotun da 

eriyeceği dikkate alındığında puntalama iĢleminden sonra çıkarılmaya çalıĢılmasının bir 

anlamı yoktur.  
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Bazı uygulamalarda üzerine esas kaynak dikiĢi gelmeyecek iĢ parçası kısımlarına 

punta atılması, esas dikiĢ tamamlandıktan sonra da bu puntaların spiral taĢ ile temizlenmesi 

esas dikiĢin biçiminde, bozukluklara yol açmaması bakımından önerilebilir. V kaynak ağzı 

açılmıĢ parçaların arkadan puntalanması önerilir. Böylece iĢ parçasının aynı hizada tutulması 

da sağlanmıĢ olur. Önerilen bu uygulamanın iĢçilik ve zaman kaybına yol açacağı dikkate 

değerdir. 

 

ġekil 1.28: Kaynakta iĢ parçası sabitlenmesi 

Kaynaklı birleĢtirme yapılacak iĢ parçasının kalınlığı; 

 

 5 mm‟den azsa; punta aralığı, kalınlığın 30 katı, 

 5 mm‟den fazlaysa; punta aralığı, kalınlığın 20 katı olarak alınır.  

 

Puntanın kalınlıkla olan bu bağıntısı dıĢında, uzunlukla da bir bağıntısı vardır. Genel 

olarak iĢ parçasının uzunluğu, kalınlığının 30 katından azsa ya da baĢka bir sabitleme 

mekanizması kullanılıyorsa puntalamaya gerek yoktur. Parçaların puntalama sırasında da 

sabitlenmesi gerekir. Bu iĢlemde yalın bir iĢkenceden yararlanmak mümkündür ya da ısıya 

karĢı dirençli eldivenler kullanarak puntalama sırasında kaynakçının parçayı tutması pratik 

olabilir.  

 

Özellikle T, iç ve dıĢ köĢe kaynaklarında dikiĢ belirgin çekmelere neden olmaktadır. 

Bu nedenle kaynak sırasında oluĢan çekmelerin, puntalama sırasında dikkate alınması 

gerekmektedir. Kaynak dikiĢi sırasında oluĢan çekmelerin önlenmesi için parça, aksi yöne 

doğru eğimli bir biçimde puntalanır.  

 

Puntanın yapılacağı elektrot, aksi belirtilmedikçe, esas kaynak dikiĢinde kullanılan 

elektrot ile aynı olmalıdır. Bu özellik bazik elektrotlarda ön plana çıkar. Kalın parçaların 

puntalanmasında, esas kaynak dikiĢinin kalın çapa sahip elektrotlar ile çekileceği 

düĢünülerek puntalamanın ince elektrot ile yapılması, punta dikiĢinin derinlere kadar 

iĢleyeceği düĢünülerek önerilir. 

 

ġekil 1. 29: Açısal çarpılmalar 
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Arkın ilk baĢlangıcında meydana gelen kaynak metali, sıcaklığın etkisiyle akıĢkan bir 

hâldedir ve buna kaynak banyosu adı verilir. Elektrot, iĢ parçasının üzerinde tutuĢturulup 

sürekli aynı yerde tutulursa kaynak banyosu gittikçe büyür ve çevreye yayılır. Elektrot, 

kaynak yönünde ilerletilirse kaynak banyosu da bu harekete uygun olarak ilerleyecektir. 

Kaynak banyosunun ölçülerini belirleme görevi kaynakçıya verilmiĢtir. Kaynakçı, bu 

ölçülerde değiĢiklikler yapabilir. Bir bakıma elektrot, iĢ parçasının neresine tutulursa kaynak 

banyosu, dolayısıyla da kaynak metali yığılması orada meydana gelecektir. 

 

 Kaynak BaĢlangıç ve BitiĢ Yerleri  

 

Elektrotun yakılması için sürtme ya da vurmanın uygulanabilirliğinden bir önceki 

konumuzda bilgi vermiĢtik. Her iki uygulamada da yakılma iĢlemi, dikiĢ baĢlangıç 

noktasında gerçekleĢtirilmez. Genellikle baĢlangıç noktasının 5-10 mm uzağında, sonradan 

kaynak dikiĢi ile örtülecek bir alan, bu iĢlem için uygundur. Bu kısımda ark meydana 

getirildikten sonra dikiĢin baĢlangıcına taĢınır. Bu iĢlem yapılırken elektrot ile iĢ parçası 

arasındaki aralığın, gereğinden bir miktar fazla tutulması sağlanmalıdır. 

 

ġekil 1.30: Elektrotun yakılması 

Elektrotun kaynak dikiĢlerinin bitiminde de ani olarak ve dik bir biçimde çekilmesi, 

krater boĢluklarına yol açar. Ani elektrot çekmenin kaynak dikiĢi bitimlerinde yol açtığı bir 

baĢka sorun, dikiĢin bitim yerlerinde diğer bölgelere göre daha az ĢiĢkinliğe sahip olmasıdır. 

 

ġekil 1.31: DikiĢ bitim yerinde yeniden kaynak banyosu oluĢturma 

DikiĢin her yanında aynı biçim arzu edilen bir özellik olduğuna göre bu tür sorunların 

ortaya çıkmasına engel olunmalıdır. Kaynak dikiĢinin sonuna doğru ilerleme hızı yavaĢlatılıp 

elektrot bir miktar bekletilirse boĢluğun oluĢmasına engel olunur.  

 

 Kaynak bölgesi  

 

Akım ayarı, elektrot çapı, kaynak hızı gibi faktörlere bağlı olarak kaynatılan metalde 

bir bölgenin erimesiyle daha sonra soğumasıyla katılaĢır. Bu bölgeye kaynak bölgesi denir. 
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 DikiĢ çekme teknikleri  

 

Elektrik, ark kaynağı ile yapılan birleĢtirmelerde yaygın olarak kullanılan kaynak 

yapma konumu, yatay konumdur. Bu konumda kaynak yapmak, hem sağlıklı bir kaynak 

yapmaya hem de kaynak yapanın daha rahat çalıĢmasına imkân verir. Kaynak yapılırken 

elektroda hareket yaptırmadan dikiĢ çekme ve elektroda hareket yaptırarak dikiĢ çekme 

olmak üzere iki türlü dikiĢ çekme tekniği vardır. Ayrıca elektrot, tutuĢ açıları ve kaynağın 

ilerleme hızları bilgilerine aĢağıda yer verilmiĢtir. 

 

 Elektrot açıları  

 

Eğiklik açısı (elektrot açısı), iĢ parçası üst yüzeyi ile elektrot arasındaki dikiĢe göre 

uzunlamasına ve enine doğrultulardaki açılar demektir. Elektrot, kaynak baĢlangıcında iĢ 

parçasıyla dik bir açı oluĢturacak Ģekilde tutulur.  

 

Kaynağın ilerleyen süreçlerinde daha önceden belirlenmiĢ ölçülerde, kaynak yönüne 

doğru yatırılarak parça üst yüzeyi ile bir açı oluĢturulur. Meydana getirilen bu açıya elektrot 

hareket açısı adı verilir. Bu açı, genelde 75-80 derecedir. 

 

ġekil 1.32: Yatay pozisyonda dikiĢ açısı 

ÇalıĢma açısı, elektrotun kaynak dikiĢinin kenarlarına göre açısı olarak tanımlanabilir. 

Bu açılar, iĢ parçasının konumuna göre değiĢir. AĢağıda farklı pozisyonlarda örtülü elektrot 

ile ark kaynağında uygun elektrot açıları tablo hâlinde verilmiĢtir. 

 

 

Tablo 1:6: Örtülü elektrot ile ark kaynağında uygun elektrot açıları 
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 Ġlerleme hızı  

 

Elektrot hareketleriyle kaynak banyosunun biçimi, kaynak metalinin miktarı 

ayarlanabilir. Bu iĢlemlerden biri, elektrotun belli bir düzen içerisinde ilerletilmesi olup buna 

kaynak hızı (ilerleme hızı ) adı verilir. 

 

Kaynak hızı, kaynak dikiĢinin Ġçine iĢleme miktarını ve biçimini etkiler. Hızın 

gereğinden fazla olması, çok küçük kesitli ve kenarları düzgün olmayan, bir kaynak dikiĢinin 

oluĢmasına neden olur. Kaynak metaliyle ana metalde, istenen birleĢme sağlanamaz. Böylece 

dikiĢ istenen dayanıklılığa sahip olmaz. Bunun tam aksi durumlar da olumsuzluk belirtisidir. 

Yani düĢük kaynak hızı, gereğinden fazla kaynak metalinin yığılmasına neden olur. 

 

ġekil 1.33: Kaynak hızı sonucunda oluĢmuĢ iki değiĢik dikiĢ görüntüsü normal hız (üstte)  

gereğinden fazla hız (aĢağıda) 

El becerisi geliĢmiĢ kaynakçılar, kaynak hızının ayarlanmasını ve sabit tutulması 

yeteneğini geliĢtirmiĢlerdir. Bu durum, zamanla kazanılacak bir beceri olarak tanımlanabilir. 

 

Kaynağın iĢ parçasında etkili olması ve düzgün bir kaynak yüzeyi elde etmek 

önemlidir. Bu sebeple elektrot hızı ile yanma hızı orantılı olmalı ve elektrot, yaklaĢık 

dakikada 150 mm olacak Ģekilde bir hızla ilerlemelidir. Bu hız, düz dikiĢ çekmek için 

belirlenmiĢ olup yapılan kaynak çeĢidi, kaynatılacak parça kalınlığı ve elektrot çapı ile akım 

ayarına göre değiĢir. 

 

ġekil 1.34: Elektroda hareket yaptırmadan dikiĢ çekme  
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Elektroda hareket yaptırmadan dikiĢ çekme için dikiĢ çekilecek parça belirlenir. Bu 

parça yüzeyi, tel fırça ile temizlenir. Parça yüzeyine, çelik cetvel yardımıyla dikiĢ çekilecek, 

yer gözükecek Ģekilde renkli kalem, çizecek veya tebeĢirle düzgün bir çizgi çizilir. Kaynak 

makinesi çalıĢtırılır. DikiĢ çekmek için kullanılan elektrot çapı ve akım ayarı bundan önceki 

konular da verilen tablodan seçilir. Kaynak Ģasisi masaya bağlanır ve elektrot kaynak 

pensine takılır. DikiĢ çekilecek parça, kaynak masası üzerine düzgünce konulur. Kaynak için 

gerekli olan kaynak maskesi ve eldiven kullanılır.  

 

Kaynak pensine takılı elektrot, iĢ parçası üzerine doğru yaklaĢtırılarak kaynak 

yapılacak yüzeye vurularak veya sürterek ark oluĢturulması sağlanır. Elektrot, kaynak 

yönünde 75-80°lik açı ile eğik tutulur ve elektrotun iĢ parçasına yan taraflardan dik olmasına 

özen gösterilir. Elektrot ile iĢ parçası arasında oluĢan arktan dolayı elektrot yanmaya ve 

parça üzerine ergiyerek akmaya baĢlar. Arkın sürekli oluĢması, düzgün bir kaynak yapılması, 

kaynağın parçaya iyi etki etmesi, sıçramaların en az olması için elektrotun parça yüzeyinde 

çizilen çizgi boyunca düzgünce ve yanma hızı ile orantılı olarak ilerlemesi sağlanır.  

 

Yatay konumda kaynak yapılırken, iĢ parçasının kalınlığı az ise elektrot hareket 

yaptırılmadan çekilir. Kastedilen hareket, elektrotun belirlenen bir hızda kaynak yönünde 

ilerletilmesidir. Böylece dar geniĢliğe sahip dikiĢler elde edilir. 

 

ġekil 1.35: Elektroda hareket yaptırmadan çekilen dikiĢ 

 Elektroda hareket yaptırarak dikiĢ çekme  

 

Elektrik ark kaynağında, elektroda hareket yaptırarak dikiĢ çekme için parça belirlenir. 

Bu parçanın yüzeyi tel fırça ile temizlenir. Parça yüzeyine çelik cetvel yardımıyla dikiĢ 

çekilecek yer, gözükecek Ģekilde renkli kalem, çizecek veya tebeĢirle düzgün bir çizgi çizilir. 

Kaynak makinesi çalıĢtırılır. DikiĢ çekmek için kullanılan elektrot çapı ve buna göre akım 

ayarı tablodan belirlenir. Kaynak Ģasesi masaya bağlanır ve elektrot kaynak pensine takılır. 

Elektrota hareket yaptırılarak kaynak dikiĢi çekmek için genel olarak elektrot hareketi 

elektrotu sağ elle kullananlar için soldan sağa doğru düz bir çizgi üzerinde yaptırılır. Kaynak 

dikiĢi çeken kiĢi pensi sol elle tutuyorsa bu hareket sağdan sola doğru yapılır. 
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Elektrota hareket yaptırılarak kaynak dikiĢi çekmek için kaynak pensine takılı elektrot, 

iĢ parçası üzerine doğru yaklaĢtırılır. Kaynak yapılacak yüzeye sürterek veya vurarak ark 

oluĢturulması sağlanır. Elektrot, kaynak yönünde 75-80 °C‟lik açı ile tutulur ve elektrotun iĢ 

parçasına yan taraflardan dik olmasına özen gösterilir. 

 

Elektrik arkının sürekli oluĢması, düzgün bir kaynak yapılması, kaynağın parçaya iyi 

etki etmesi, sıçramaların en az olması için elektrotun parça yüzeyinde çizilen çizgi boyunca 

ilerlemesi sağlanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Kaynak arkını oluĢturarak ark boyunu, elektrot açısını ve ilerleme hızını ayarlayınız. 

Düz kaynak dikiĢini çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Parça yüzeyini temizleyiniz. 

 

ĠĢ önlüğü ve eldiven kullanmalısınız. 

Kaynak sırasında maske kullanmalısınız. 

Kaynak sırasında paravan kullanmalısınız. 

ĠĢ parçasının üzerini temizleyiniz. 

Kaynak makinesinin kablolarını çalıĢmayı 

engellemeyecek Ģekilde açmalısınız. 

Pensi ( - ), Ģaseyi ( + ) kutba takmalısınız ( 

tercih edilen). 

Kabloların ezilmesine karĢı tedbir 

almalısınız. 

FiĢ bağlantılarını fiĢi takarken kontrol 

etmeli, Ģaseyi bağlamalısınız. 

Pens mandalına baĢparmak ile basmalısınız. 

Elektrotun çıplak kısmını pens içindeki 

elektrot yatağına yerleĢtirmelisiniz. 

Elektrot örtüsünün pens içinde 

kalmamasına dikkat etmelisiniz. 

Makine üzerindeki Ģalteri açmalısınız. 

Kaynak makinesinin üzerindeki amper ayar 

kolu/reostasından amper ayarını 

yapmalısınız. 

Kaynakçılık ile ilgili etik ilkelere uygun 

davranmalısınız. Kaynak yardımcı 

elemanlarını kullanmalısınız. 

Parça yüzeyini temizlerken eğe kullanma 

kurallarına dikkat etmelisiniz. 

Ölçme ve kontrol takımlarını doğru 

kullanmalısınız.  

DikiĢ elektrotun örtü kısmının pense temas 

etmemesine dikkat etmelisiniz. 

Doğru markalama yapınız [(10x60x120) 

parça kalınlığına göre 10mm için]. 

3,25 elektrot x 40 amper=130 amper 

Kaynak bitiĢ noktasında beklemeye dikkat 

etmelisiniz. 

Kaynak dikiĢini kaynak çekici ile 

temizlemelisiniz. 

Cürufun sıcak olduğunu unutmamalısınız. 

ĠĢ güvenliği kurallarına uymalısınız. 

Parçayı soğuması için uygun yerde 

Parçayı kaynak dikiĢ sayısı kadar 

markalayıp nokta ile izleyiniz. 

 

Elektrot ve Ģasi kablo penselerini açınız. 

 

Kaynak makinesinin Ģasi kablo penselerini 

hazırlayınız. 

 

ġasiyi kaynak masasına bağlayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Kablo fiĢini prize takınız. 

 

bekletmelisiniz. 

ĠĢi verilen sürede bitirmelisiniz. 

Kaynak makinesini çalıĢtırınız. 

 

Elektrot çapına uygun amper ayarını 

yapınız. 

 

Kaynak eldiveni giyiniz. 

 

Kaynak pensine elektrotu takınız. 

 

Elektrot uç açısını ayarlayınız. 

 



 

50 

Kaynak arkını oluĢturunuz. 

 

Ark boyunu, elektrot açısını ve ilerleme 

hızını ayarlayarak kaynak dikiĢini (paso) 

çekiniz. 

 

Kaynak dikiĢini uygun elektrot açısı ile ve 

bekleme hareketi ile bitiriniz. 

 

Kaynak sonrası kaynak cürufunu kırınız ve 

temizlemeyiniz. 

 

Cüruf temizlendikten sonra parçayı tel fırça 

ile fırçalayarak temizleyiniz. 
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Sıçramalardan oluĢan parçacıkları keski ile 

temizleyiniz. 

 

Keski ile çalıĢırken kaynak dikiĢine zarar 

vermeyiniz. 

 

Parçayı soğutmak için su 

kullanmayınız(DikiĢin içyapısında 

çatlamalara sebep olacaktır.). 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi kaynağın temel elemanlarından biri değildir? 

A) Kaynak makineleri 

B) Elektrot 

C) Kaynak pens ve Ģasesi 

D) Kaynak kabloları 

E) Tel fırça 

 

2. Demir ile beraber; bakır, nikel, alaĢımlı ve alaĢımsız metaller gibi malzemelerin TIG 

ve MIG–MAG kaynağında kullanılan hafızalı kaynak makineleri aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Transformatör 

B) Redresör 

C) Jeneratör 

D) Ġnverter 

E) Trafo 

 

3. Transformatör tipi kaynak makinelerine verilen akım türü aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğru akım 

B) Alternatif akım 

C) Düz akım 

D) Ġvmeli akım 

E) Kaçak akım 

 

4. Gerek elektrotun kavranması gerekse kaynak dikiĢinin istenilen Ģekilde 

biçimlendirilebilmesi için gerekli olan aparat aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) ġase 

B) Kaynak çekici 

C) Kaynak pensi 

D) Eldiven 

E) Maske 

 

5. Kısa süreli (puntalama gibi) kaynaklar için kaynak yerinin görünmesini sağlayan, 

kaynak sırasında kararan özel maske camı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Siyah cam 

B) Renkli cam 

C) Solar hücreli cam 

D) Cam film tabakası 

E) Folyo kaplama 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi kaynak dumanının kaynakçıya zarar vermeden emilmesini 

sağlayan düzenektir? 

A) Kirli hava emicisi 

B) Temizleyici 

C) Filtre 

D) Aspiratör 

E) Simülatör 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi kaynak dikiĢi üzerindeki oluĢan cüruf ve boĢlukları 

temizlemek için kullanılan aletlerden biridir? 

A) Eldiven 

B) Kaynak çekici 

C) Maske 

D) Kaynak pensi 

E) Aspiratör 

 

8. Elektrik ark kaynağında elektrotlar hangi amaçla kullanılmaz? 

A) Kaynak paravanı veya perdesi 

B) Kaynak odası 

C) Aspiratör 

D) Vantilatör 

E) Koruyucu elbise 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi elektrot örtüsünün, kaynak iĢlemine sağladığı yararlardan 

değildir? 

A) Ark sırasında oluĢan sıçramaların az düzeyde olmasını sağlamak 

B) Kaynak dikiĢini havanın olumsuz etkilerinden korumak 

C) Arkın tutuĢmasını ve oluĢumunu kolaylaĢtırmak  

D) Kaynak dikiĢinin yavaĢ soğumasını sağlamak 

E) Kaynak makinesinin hızlı soğumasını sağlamak 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi gereğinden fazla kaynak akımının neden olduğu sorunlardan 

biri değildir? 

A) Eriyen metal miktarının azalmasına neden olur. 

B) Sıçramaların çoğalmasına yol açar. 

C) Yanma oluklarının oluĢmasına neden olur. 

D) Düzgün olmayan bir kaynak dikiĢinin oluĢmasına neden olur. 

E) DikiĢte çatlamalar görülebilir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Malzemenin özelliğine uygun kaynak ağzı açarak boru ve flanĢ kaynağı uygulamaları 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz bölgede faaliyet gösteren gemileri ziyaret ederek iĢ parçalarının 

kaynağa hazırlanması, ölçme ve kontrol aletleri ile markalama takımları 

hakkında bilgiler alınız.  

 Aldığınız bu bilgileri, kendi atölye ortamınızda kullandığınız ölçme kontrol 

aletleri ve markalama takımları ile karĢılaĢtırarak farklı olanlarının isimlerini 

sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

2. ELEKTRĠK ARK KAYNAĞI ĠLE BORU VE FLANġ 

KAYNAĞI YAPMAK 
 

2.1. Çelik Boruları Kaynağa Hazırlama 
 

AkıĢkanların iletilmesinde kullanılan boruların kaynağa hazırlanması önemlidir. 

Özellikle akıĢkan olarak yanıcı ya da patlayıcı akıĢkanlar borular içerisinde iletilecekse 

kaynağın hatasız olması gerekmektedir. 

 

Resim 2.1: Boruya el taĢlama ile kaynak ağzı açılması 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Boruların kaynağa hazırlanması için aĢağıdaki iĢlemlerin yapılması gerekir: 

 

 Markalama 

 Kesme 

 Temizleme 

 AlıĢtırma 

 Kaynak ağzı açma 

 Puntalama 

 

2.1.1. Markalama 
 

Yapılacak iĢ parçası için imalat resminden, imal edilmiĢ parçalardan veya verilen 

bilgilerden ölçü ve Ģekiller aktarmaya markalama denir. Ġyi bir kaynaklı birleĢtirme 

yapılabilmesi için boruların hatasız ve doğru markalanması gerekir. Markalama, iĢe 

uygunluğu oranında önemlidir. Verilen resim ölçüleri dikkatli bir Ģekilde izlenmeli, marka 

çizgileri temiz ve hatasız çizilmelidir. 

 

ġekil 2.1: Kesim yerinin markalanması ve noktayla iĢaretlenmesi 

Markalamanın tam ölçüsünde yapılması; hataların en aza inmesini, zaman, iĢ ve 

maliyet kaybının önlenmesini sağlar. Kaynak sırasında, marka çizgilerinin kaybolmaması 

için gerektiğinde noktayla iz açılmalıdır. Boru yüzeylerinin kavisli olması, markalamayı 

güçleĢtirir. Markalamayı kolaylaĢtırmak için boru çaplarına uygun modeller hazırlanması, 

iĢin hızlı ve pratik yapılmasını sağlar. Olabilecek hata paylarını en aza indirir. 

 

ġekil 2.2: Ġkinci boruda kesim yerinin markalanması 
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2.1.2. Kesme 
 

Boruların istenen boy ve ölçülerde parçalara ayrılması iĢlemine kesme denir. 

Boruların değiĢik araçlar kullanılarak kesilmesi mümkündür. Kalın çaplı borular oksijen ile 

kesilirken daha küçük çaplı borular testere, boru kesme aparatı ve disk zımparalar ile kesilir. 

 

ġekil 2.3: Boruların testere ve makasla kesilmesi 

Kalın çaplı ya da düz olmayan kenarların oksijen ile kesilmesi gerçekleĢtirilirken daha 

küçük çaplı olanları testereler, boru kesme aparatları ve disk zımparalar ile kesilebilir. Hangi 

uygulama seçilirse seçilsin boru içinde çapakların oluĢması doğaldır. Çapakların ilerde 

tıkanmalara yol açmaması için kaynak öncesi temizlenmesi unutulmamalıdır.  

 

ġekil 2.4: Düz olmayan kenarın oksijenle kesilmesi ve testerede boru kesme 

2.1.3. Temizleme 
 

Kesme uygulamalarında hangisi uygulanırsa uygulansın, boru iç çapı ağzında çapaklar 

meydana gelir. Bu çapaklar, boru çapını daraltır. Bu da istenen debide akıĢkanın akmasını 

engelleyeceğinden ve zamanla tıkanmasına sebep olabileceğinden kaynak öncesi çapakların 

temizlenmesi gerekir. 

 

Boru çapaklarının yanı sıra yüzey kirliliği ve oksitlenme de boru kaynağına engel olur.  
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Bunları önlemek için Ģu temizleme yöntemleri kullanılır: 

 

 Boru raybası ile temizleme  

 Eğe ile temizleme  

 Zımpara kâğıdı ile temizleme 

 Zımpara taĢları(avuç taĢlama) ile temizleme 

 

 

ġekil 2.5: Raybalama ve temizleme yöntemleri 

2.1.4. AlıĢtırma 
 

Kaynaklı birleĢtirme yapılacak boru uçlarının birbirini tam karĢılaması için yapılan 

iĢleme alıĢtırma denir. Arada kaynak boĢluğu dıĢında meydana gelebilecek boĢluklar, 

kaynağı zorlaĢtırır ve kaynak kalitesini düĢürür. Ġyi ve kaliteli bir boru kaynağı için boru 

ağızları birbirine alıĢtırılmalıdır. BirleĢtirmeler her zaman alın alına kaynatılmaz, farklı çaplı 

borular ve çeĢitli açılarda olabilir. Bütün bu boru birleĢtirmeleri, birbirine alıĢtırılmalıdır. 

 

Boru alıĢtırma iĢlerinde küçük çaplı borularda eğe ve zımpara taĢı, büyük çaplı 

borularda ise oksijenle alıĢtırma ağızları açılır. AlıĢtırma iĢlemlerinde genellikle zımpara taĢı 

kullanılır, nedeni ise alıĢtırma süresini kısaltıp kolay yapılmasını sağlamaktır. 
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ġekil 2.6: Eğeyle alıĢtırma yapma 

 

ġekil 2.7: Boru alıĢtırmalarının karĢılaĢtırılması 

Kalın parçaların kaynak eklerinin istenen sağlamlıkta olabilmesi için birleĢecek 

kenarlara kaynak ağzı açılır. BirleĢecek kenarların kaynak ağzı parçanın kalınlığına ve 

kullanım alanına göre 50-80° arasında değiĢmektedir. 

 

Kaliteli bir kaynak basınç, yük ve gerilmelere karĢı dayanıklı olmalıdır. Boru et 

kalınlığına, kaynağın daha iyi iĢlemesi ve mukavemetini artması için boru üzerine acılan 

biçimli Ģekillere kaynak ağzı denir. 

 

Boruların çaplarına göre et kalınlığı artar veya azalır. Ø50mm‟den küçük olan 

borulara kaynak ağzı açılmaz. Ancak Ø 50 mm‟ den büyük olan borulara kaynak ağzı açılır. 

 

Genellikle boru birleĢtirmelerinde V ve Y Ģekilli kaynak ağzı açılır. Her ikisinde 

kaynak ağzı açısı 50-80° kadar olmalıdır. Bu iki boru birleĢiminin yapacağı açıdır. Kaynak 

ağzı parça kesiminden sonra (eğe, zımpara taĢı) uygun takımlar kullanılarak yapılır. 
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ġekil 2.8: V ve Y kaynak ağzı Ģekilleri 

 

ġekil 2.9: Boru kaynak ağızları 

Borular sürekli olarak uç uca kaynatılıyor zannedilmemelidir. Birçok uygulamada 

değiĢik çaplara sahip borular, birbirlerinden ek almak biçiminde kaynatılır. Bu bazen bir T 

birleĢtirme, bazı durumlarda ise dirsek Ģeklinde olur. Diğer yandan gerek T, gerekse dirsek 

bağlantılarının aynı kalınlıktaki borulara uygulanacağı kuralıda yoktur. Bu nedenle değiĢik 

çaplara ve eklere sahip boruların birleĢtirilmesi, özel kaynak ağzı açma biçimlerinin ortaya 

çıkmasına neden olmuĢtur. 

 

Resim 2.2: Boruya kaynak ağzı açma ve kaynak ağzı açılmıĢ borular 
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Her Ģeyden önce belli bir borudan ek alınması gerektiğinde kaynak iĢlemine 

baĢlamadan önce, söz konusu boruların çok iyi Ģekilde, birbirine alıĢtırılması gerekmektedir. 

Aksi takdirde ya boruların birbirine tam oturmaması, ya da gereğinden fazla kaynak 

aralığının açığa çıkması, sorun yaratır. Her iki durumda, kaynağın baĢarısızlıkla 

sonuçlanmasına neden olur.  

 

Hangi tür boru birleĢtirmesi olursa olsun borunun anma çapı birleĢme yerlerinde 

kaynak ağzı açma için bir ölçüttür. Anma çapları 2 parmaktan fazla olanları kaynak ağzı 

açılmak suretiyle, daha küçük çapa sahip olanları kaynak ağzı açılmadan kaynatılır.  

 

Kalın et kalınlığına sahip borulara, genellikle dar açılı kaynak ağzı açılır. Bu açıların 

değeri 50-80° arasında olur. Kaynak ağzı açılan borularda kaynak nüfuziyeti (kaynağın 

derinliği) daha fazla olur. Boru ölçüleriyle kaynak ağzı geniĢliği arasında bir bağlantı söz 

konusudur. Yalın olarak kaynak ağzı geniĢliği için et kalınlığı değeri alınır. 

 

Et kalınlığıysa bir formül ile ifade edilir. Buna göre kaynak ağzı geniĢliği; boru dıĢ 

çapıyla boru iç çapı arasındaki farkın, yarısı olarak belirlenir. Formül ile ifade edecek 

olursak; 

, olur. 

Formülde (dç), boru dıĢ çapını, (iç) ise boru iç çapını ifade etmektedir. (t) kaynak ağzı 

geniĢliğini ifade etmektedir. 

 

ġekil 2.10: Borularda kaynak ağzı geniĢliğinin tespiti 

2.2. Çelik boruları puntalama 
 

Boruların kaynağı sırasında meydana gelebilecek eksen bozuklukları ve kaynak 

çekmelerine karĢı, aralıklı ve küçük geçici kaynaklara punta denir. Puntalama da iki boru 

arasında kullanılacak elektrot çapı kadar boĢluk bırakılır. Punta uzunluğu 5 mm‟den az 

olamaz. Kaynak, punta iĢleminden sonra yapılır. Boru birleĢimindeki düzgünlük, puntalama 

sırasında ayarlanır. Puntalamanın düzgünlüğü oranında kaynak düzgünlüğü elde edilir. 

 

ġekil 2.11: Boruları puntalama iĢlemi 

t =  
(dç ) -  (iç )

2
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Borular silindirik biçimlidir. Boru kesiti, yatay ve dikey eksenle dört noktada kesiĢir. 

Puntalama, bu dört nokta üstünde yapılır. Ø50 mm‟den büyük çaplı borularda, dört noktada 

yapılan puntalama az gelir. Puntalamanın dayanımını arttırmak için daha fazla sayıda ve 

yeteri kadar punta yapılır. 

 

Punta, iki boru kenarının birbirini tek noktada bağlayacak büyüklükte olmalıdır. Zayıf 

yapılan punta, kaynak sırasında kırılır. Fazla yapılan punta ise yapılacak kaynağın yüzey 

düzgünlüğünü bozar.  

 

ġekil 2.12: Punta boĢluğu 

Puntalama yeterli büyüklükte olmalıdır. Bu büyüklük her iki boruya en az 1~ 2 mm 

binecek Ģekildedir ve 5 mm boyundan az olamaz. Ġki boru arasında boru et kalınlığına bağlı 

olarak yaklaĢık elektrot çapı kadar boĢluk bırakılır. 

 

Puntalar, belirli bir sıraya göre yapılır. Her yapılan punta, boruyu punta yapılan tarafa 

doğru çekerek düzgünlüğünü bozar. Aynı tarafa birden fazla yapılan punta, borunun tekrar 

düzeltilmesini engeller. Bu nedenle puntalama, daima karĢılıklı yapılır. Her yapılan puntadan 

sonra gerekli düzeltme ve gönye kontrolü yapılır. 

 

Borular, silindirik yüzeyli oldukları için birleĢtirme düzgünlüğünün ayarlanmasında 

zorluklarla karĢılaĢılır. Boruların birbirini takip eden eksenlerde veya istenilen açılarda 

eklenmesi istenir. 

 

ġekil 2.13: Aynı eksende merkezlenmiĢ boruların puntaya hazır hâle getirilmesi 

Kaynatılacak iĢ parçası boru olduğu takdirde, puntalama özel tertibatı gerektirir. 

Bunun nedeni; boruların silindirik yüzeye sahip olmalarıdır. Puntalama için özel düzenekler 

kullanılmadığı takdirde aynı hizaya getirilmesi oldukça güç olmaktadır oysa boruların uç uca 

getirilmesi ve kol alınmasında istenilen ölçülerde konumlandırılması gerekir. 
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Boruların kaynak edilecek çevrelerinde, puntalama iĢlemi gerçekleĢtirilir. 2” (inç) ten 

küçük çaplara sahip olanları eĢit aralıklı olmak koĢuluyla dört noktadan puntalanır. Daha 

büyük çaplı borularda punta sayısı artar. 

 

Genel olarak iki parça birleĢtirilmesinde, parça aralarında boĢluk bırakılma gereği 

vardır. Bu tarzdaki boruların puntalanmasında elektrottan yararlanmak mümkündür. Çünkü 

çoğunlukla bırakılacak aralık, elektrotum çapı kadar olmaktadır. Elektrottan bir parça uygun 

açıda bükülüp, iki parça arasına konulur ve puntalama yapılırsa, hem parçaların oynaması 

engellenmiĢ olur, hem de aralık her kenarda eĢit kalır. Bu uygulamanın en önemli sakıncası; 

elektrotun parçalar arasından çıkarılmasında yaĢanmaktadır. 

 

Puntaların meydana getirdiği çekme, parçaların birbirine az olsa bile yaklaĢmasına, bu 

da aralık bırakmak amacıyla konulan elektrotun çıkmamasına neden olmaktadır. ĠĢ parçaları 

soğuduğunda, araya konulan elektrot çıkabilir. Bu gerçekleĢmez ise elektrotun ergitilerek 

kopmasını sağlamak doğru olacaktır. 

 

ġekil 2.14: Özel aparatla boruların merkezlenmesi 

2.2.1. Kaynak Ağzı Bırakma 
 

Aralığın geniĢliği, kullanılacak olan elektrotun çapına bağlıdır. Çok tecrübeli 

borucular bu aralığı göz kararı tayin edebilir. Diğer bir uygulama da iki boru arasına altlık ya 

da aynı kalınlıkta ince bir lama yerleĢtirmektir. El kaynağında bu lama kaynak baĢladıktan 

sonra çıkarılır. 
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Ġki boru tam olarak ayarlandığında; 

 

Resim 2.3: Boruların kaynağında kullanılan pozisyoner ve sabitleme aparatı 

1.sıra kaynağa geçilir "Kök paso" olarak adlandırılan bu kaynağın yukarıdan aĢağı 

pozisyonda çok seri ve hatasız olarak çekilmesi gerekir.  

 

Kök paso kaynağı sırasında boruların arasında kök aralığı adı verilen boĢluk bırakılır. 

Kök aralığı elektrotun birleĢmenin dibi ya da köküne ulaĢmasını sağlamak için kullanılır.  

 

ĠĢ parçalarının kaynak ağızları arasındaki açı ne kadar küçük olursa kökte iyi bir 

ergime elde etmek için kök aralığı o kadar büyük olmalıdır. Kök aralığı çok dar olursa kökün 

ergimesi güçleĢir.  

 

Daha küçük çaplı elektrot kullanılması gerekir ki bu da kaynak iĢlemini yavaĢlatır. 

Diğer yandan kök aralığı çok fazla olursa kaynağın kalitesi bundan olumsuz yönde 

etkilenmez ama daha çok kaynak metali gerekir. 

 

Bu durum kaynak maliyetini artırdığı gibi çarpılmaları olumsuz yönden etkiler.  

 

ġekil 2.15: Kaynak iĢlerinde kullanılan altlık örnekleri 
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Kaynak ağzı açısı azaldıkça kök aralığı artırılmalıdır. Daha geniĢ kök aralıklarında 

alttan destek lamaları kullanılır. Çizimdeki her üç hazırlık türü de kabul edilebilir. Her üçü 

de iyi kaynak iĢlemi ve kalitesine götürür. Bu nedenle seçim genel olarak maliyete bağlıdır.  

 

ġekil 2.16: Kök aralık örnekleri 

2.3. Çelik Boruları Elektrik Ark Kaynağı ile BirleĢtirme 
 

2.3.1. Yatay ve DüĢey Boruya Kaynak Çekme 
 

Ġyi bir kaynak çekebilmek için belirli elektrik ark kaynak yöntemlerinin bilinmesi 

gerekir. Bu yöntem ve kurallara uyumlu olarak kaynak dikiĢi çekilmelidir. 

 

ġekil 2.17: Kaynak ağzı açılmıĢ boruları 

Boru ekinde kaynağın yeterli etkileĢiminin sağlanması için boru ucuna kaynak ağzı 

açılması gerekir. Kaynak ağzı açılan boruların eklerinde yeterli dayanıklılığı elde etmek için 

de üst üste kaynak dikiĢi çekilir. Kaynak ağzı açılmıĢ ve iç dikiĢi çekilemeyen borularda, 

birinci (kök) dikiĢ kaynağı anahtar ağzı Ģekli oluĢturularak çekilir. Kaynak baĢlangıcında bu 

delinme kasıtlı olarak yapılır. Sonra bu delik kapatılarak kaynağa devam edilir (ġekil 2.5). 

 

ġekil 2.18: Borunun döndürülme yönü 
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Döndürülebilen büyük çaplı boruların kaynağı, küçük parçalar halinde ve serbest 

olarak yapılır. Döndürülerek kaynak yapılabilen parçalarda kaynağa baĢlama noktası, boru 

eki üst kısmıdır. Boru çapının ¼‟ ü (dörtte bir) kaynak yapıldıktan sonra döndürülür. Devamı 

olan ¼‟ünün kaynağı yapılır. Bu Ģekilde boru çevresince kaynak tamamlanır. Kaynak dikiĢi 

sağa ve sola kaynak yöntemi ile yapılır. Sürekli döndürmenin mümkün olmadığı yerlerde 

önce boru çevresinin yarısı üstten sağa ve sola; boru döndürüldükten sonra tekrar sağa ve 

sola kaynak dikiĢi çekilir. 

 

Elektrot hareketi, yapılacak kaynağın konumuna bağlı olarak değiĢir. Boru birleĢimleri 

dikey veya yatay konumdadır. Bazı durumlarda da bu konumlar açılıdır. Borunun konumuna 

göre hareket seçilir. 

 

Yere dik konumda bulunan kaynakta tavan, yan ve düz kaynak yapma zorunluluğu 

vardır. Bu konumdaki kaynağa boru tabanından baĢlanır. Taban eksen birleĢiminde, yan 

eksen birleĢimine kadar tavan kaynağı uygulaması vardır. Yan eksen birleĢiminden, üst 

eksen birleĢim bölgesine kadar yan, üst noktada düz kaynak geçerlidir. Genellikle elektrota 

dairesel hareket vermek, her konumdaki kaynak için geçerlidir.  

 

ġekil 2.19: Kaynak ağzı açılmıĢ borunun yataklanması ve döndürülerek puntalanması 

Boruların kaynak iĢleminde eğer boru sabit değilse iĢlem oldukça kolaydır. Borular bir 

tertibat yardımı ile birbirleri ile aynı eksende olacak Ģekilde tutturulurlar ve sonra da 

puntalanarak birbirlerine bağlanır. Boruları aynı eksene getirmek için kullanılan tertibatın 

geliĢmiĢleri günümüzde bulunabildiği gibi atölyede hazırlanmıĢ bir V yatağı veya borunun 

çapına uygun U profil demiri de bu iĢi rahatlıkla görebilir (ġekil 2.7). 

 

Kaynak dikiĢi çekilmesine ara verilip tekrar kaynak uygulamasına baĢlanacaksa daima 

dikiĢin 5 mm kadar arkasından baĢlanmalıdır. Ġki dikiĢin birleĢtirilmesiyle iki dikiĢ ucuna 

homojen (eĢit) bir karıĢım yaptırılır. En çok kullanılan dairesel, zikzak ve yarım ay biçimli 

elektrot hareketlerinin yanı sıra daha farklı hareketler de geliĢtirmek mümkündür. 

Kaynakçının becerisine bağlı olarak elektrota çeĢitli hareketler yaptırılabilir.  

 

Boruya yatay olarak çekilen kaynak en kolay kaynaktır. Bu kaynakta her türlü elektrot 

kullanılır. Boruya kaynak üst noktadan baĢlanarak uygulanır. Elektrot boru yüzeyine 75-80° 

açı yaparak Ģekilde tutulur. Dairesel kesitin kaynağında ise yüzey teğet kesitine yaklaĢık 70° 

açı verilir. 
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ġekil 2.20: Kaynak konumu, elektrot hareketi ve yatay boruya kök paso çekmek 

Kök paso tamamen borunun iç tarafında oluĢmalıdır. Kök paso Ø2.5mm elektrotla 

yapılmalıdır. Kökteki sarkmalar 3mm‟yi aĢmamalı ve en az da elektrot çapının yarısı kadar 

olmalıdır. Kök paso tamamlandıktan sonra cüruflar temizlenmelidir. Kök pasoda elektrot 

pensi (-) kutba bağlanmalıdır. Böylece kaynak derinliği daha iyi sağlanır. Meydana 

gelebilecek kaynak hataları azaltılır. 

 

Kök paso, kaynak ek boĢluğu doldurma dikiĢidir. Yapılacak boru kaynağının sağlam 

olması için dıĢ ve iç taraftan kaynak yapılması gerekir. Normal Ģartlarda borunun iç tarafının 

kaynağı mümkün değildir. Borunun iç tarafı kaynağının yapılabilmesi için kaynak ağzı 

açılmalıdır. Kaynak ağzı açılan boruların iç taraflarının birbirine iyi bir Ģekilde iĢlemesi 

(kaynaĢması) kök paso ile olur. Kök paso içerisindeki sarkıklık en fazla elektrot çapının 

yarısı kadar olmalıdır. 

 

ġekil 2.21: Kök paso 
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Boru et kalınlığına göre uygun çapta elektrot seçilir. Kök paso tamamlandıktan sonra 

kaynak çekici ve tel fırça ile tüm kaynak boyunca, ana metal ve kaynak metali titizlikle 

temizlenir. Boru bağlantısı, kök pasosunun bitmesinden sonra yapılacak dolgu paso 

tamamlanmadan kesinlikle hareket ettirilmez.  

 

ġekil 2.22: Yatay boruya kök paso 

2.3.2. Yatay Boruya Sıcak Paso Çekmek 
 

Sıcak pasoda elektrot pensi (+) kutupta kullanılmalıdır. Mekanik çatlakları önlemek 

için kök pasonun cürufları temizlendikten sonra 5 dakika içerisinde (sıcağı sıcağına) 

yapılmalıdır. Sıcak paso kök pasoya göre yüksek amperle yapıldığı zaman; kök ve sıcak paso 

arasında cüruf artıkları meydana gelir. 

 

ġekil 2.23: Sıcak paso konumu 

2.3.3. Yatay Boruya Dolgu Paso Çekmek 
 

Dolgu paso borunun et kalınlığına göre birden fazla yapılabilir. Pasoların baĢlangıç 

noktaları bir önceki pasonun bitim noktasından 5mm uzaklıkta olmalıdır. Her pasodan sonra 

cüruflar uygun alet ve tel fırça ile temizlenmelidir. Dolgu pasodan sonra kapak pasonun 

düĢük olmasına neden olabilecek düĢük dolgu pasoları var ise bu noktalar ek pasolar 

yapılarak düzgün hale getirilmelidir. 

 

ġekil 2.24: Dolgu paso konumu 
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2.3.4. Yatay Boruya Kapak Paso Çekmek 
 

Kapak pasonun düzgün olması için elektrota bir salıntı verilmelidir. Elektrot çapının 

iki misli salıntıyı aĢması koĢuluyla hatasız kapak paso sağlanır. Kapak pasonun yüksekliği 

1.6mm ve en fazla elektrot çapı kadar olmalıdır. Kenar bindirmenin ise 2-3 mm civarında 

olması gerekir. 

 

ġekil 2.25: Kapak paso konumu 

2.4. DüĢey Boruya Kaynak Çekmek 
 

2.4.1. DüĢey Boruya Kök Paso Çekmek 
 

Kök paso tamamen borunun iç tarafında oluĢmalıdır. Kök paso Ø2.5mm elektrotla 

yapılmalıdır. Kökteki sarkmalar 3mm‟ yi aĢmamalı ve en az da elektrot çapının yarısı kadar 

olmalıdır. Kök paso tamamlandıktan sonra cüruflar temizlenmelidir. Kök pasoda elektrot 

pensi (-) kutba bağlanmalıdır. Böylece daha iyi Kaynak derinliği sağlanır. Meydana 

gelebilecek kaynak hataları azaltılır. 

 

Kök paso, kaynak ek boĢluğu doldurma dikiĢidir. Yapılacak boru kaynağının sağlam 

olması için dıĢ ve iç taraftan kaynak yapılması gereklidir. Normal Ģartlarda borunun iç 

tarafının kaynağı mümkün değildir. Borunun iç tarafı kaynağının yapılabilmesi için kaynak 

ağzı açılır. Kaynak ağzı açılan boruların iç taraflarının birbirine iyi bir Ģekilde iĢlemesi 

(kaynaĢması) kök paso ile olur. Kök paso içerisindeki sarkıklık en fazla elektrot çapının 

yarısı kadar olmalıdır. 

 

ġekil 2.26: DüĢey boruya kök paso 
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2.4.2. DüĢey Boruya Sıcak Paso Çekmek 

 

ġekil 2.27: DüĢey boruya sıcak paso 

DüĢey boruya sıcak paso çekmede yatay boruya sıcak paso çekmek (6.2.2‟deki iĢlem 

sırası uygulanır.). 
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2.4.3. DüĢey Boruya Dolgu Paso Çekmek 

 
ġekil 2.28:DüĢey boruya dolgu paso 

DüĢey boruya dolgu paso çekmede yatay boruya dolgu paso çekmek için 6.1.3’teki 

iĢlem sırası uygulanır. 

 

2.4.3. DüĢey Boruya Kapak Paso Çekmek 
 

DüĢey boruya kapak paso çekmede yatay boruya kapak paso çekmek için 6.1.4’teki 

iĢlem sırası uygulanır. 

 

Kapak pasonun düzgün olması için elektrota bir salıntı verilmelidir. Elektrot çapının 

iki misli salıntıyı aĢması koĢuluyla hatasız kapak paso sağlanır. Kapak pasonun yüksekliği 

1,6 mm ve en fazla elektrot çapı kadar olmalıdır. Kenar bindirmenin ise 2-3 mm civarında 

olması gerekir. 

 

DüĢey boruya kapak paso yapılırken kaynak bölgesinin üstteki boruya yakın kısmında 

ergiyin akmasından dolayı bir çukurluk oluĢur. Eğer bu çukurluk boru seviyesinden aĢağıda 

kalıyorsa bu bölgeye bir kaynak pasosu daha yapılmalıdır. 

 

Yaptığımız kaynak yüksekliği boru seviyesi ile en az aynı yükseklikte ve en fazla ise 

elektrot çapını aĢmaması gerekir. Kaynak yapım bölgesinin dıĢına taĢmamak için kaynak 

bölgesinin tebeĢir ile çizilmesi hataları en aza indirecektir. 
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ġekil 2.29: DüĢey boruya kapak paso 

2.5. Yatay ve DüĢey Boruya Askıda Kaynak Çekmek 
 

Boruların tesisat üstünde döndürülmesi mümkün değildir. Bu nedenle pek çok boru 

kaynağı uygulaması düz, dik ve tavan konumundadır. Bu durumda her pozisyonda kaynak 

yapma zorunluluğu ortaya çıkar.  

 

BirleĢtirilmiĢ büyük çaplı küçük parçalar veya uzun borular tesisat sistemine parça 

parça kaynak yapılarak devam ettirilir. 

 

Yatay ve düĢey döndürülemeyen (askıda) durumda olan bir borunun döndürülme 

imkânı yoktur. Böyle bir borunun kaynak birleĢtirilmesinde her kaynak pozisyonunun 

uygulanması gerekmektedir.  

 

Önce tavan pozisyonu ve sonra dik pozisyona ve en sonra da yatay pozisyona geçilir. 

En tepe noktada kaynak iĢlemi durdurulur ve tekrar alt noktaya dönülerek ikinci yarı taraf 

için iĢleme devam edilir. Burada dikkat edilecek durum, punta yerleri ve tekrar baĢlama 

noktalarında ergimenin sağlanması ve buraların kaynak dikiĢi ile bütünleĢmesidir.  
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Ekseni dik durumda olan boruların birleĢtirilmesinde kaynak dikiĢi dik düzlemde 

yatay kaynak pozisyonu biçimindedir ve burada bu pozisyon için belirtilmiĢ olan konulara 

dikkat etmek gerekir.  

 

Boruların düĢey döĢenmesi durumunda kaynak dikiĢi de yere paralel çekilir. Bu 

kaynakta eriyiğin kontrolü kolaydır. Yan kaynakta eriyik alttaki boruda yoğunlaĢır. Bunun 

için alttaki boruya kaynak ağzı daha az açılır. Kaynak açısı 70 °olacaksa bunun 50°üst 

boruya, 20°alt boruya açılır. Elektrot alt boruya 80-85° açı yapacak Ģekilde, dikiĢ çekim 

yönünde teğet çizgisine 40°açıda olacak Ģekilde eğik tutulur. 

 

Kaynağı en zor yapılan kaynak Ģekli ise tavan kaynağıdır. Tavan kaynağında eriyiğin 

kontrolü zordur. Bu durumda yapılacak kaynak Ģeklinde ısıya dayanıklı kaynakçı elbisesi 

giyilmelidir. Boruların alt birleĢimi tavan kaynağı Ģeklindedir. Elektrot gidiĢ yönüne 

doğru75-85° açıda tutulur. Bu kaynakta ark boyu fazla tutulmaz. Amper ayarı normalden 

düĢük tutularak eriyiğin rahat kontrol edilmesi sağlanmıĢ olur. 

 

2.5.1. Yatay Boruya Askıda Kök Paso Çekmek 
 

Yatay boruya askıda kök paso çekme de yatay boruya kök paso çekmek için 6.1.1. 

konusundaki iĢlem sırası uygulanır. 

 

ġekil 2.30: Yatay boruya askıda kök paso 

2.5.2. Yatay Boruya Askıda Sıcak Paso Çekmek 
 

Yatay boruya askıda sıcak paso çekme de yatay boruya sıcak paso çekmek için 6.1.2. 

konusundaki iĢlem sırası uygulanır. 

 

ġekil 2.31: Yatay boruya askıda sıcak paso 
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2.5.3. Yatay Boruya Askıda Dolgu Paso Çekmek 
 

Yatay boruya askıda dolgu paso çekme de yatay boruya dolgu paso çekmek için 6.1.3. 

konusundaki iĢlem sırası uygulanır. 

 

ġekil 2.32: Yatay boruya askıda dolgu paso 

2.5.4. Yatay Boruya Askıda Kapak Paso Çekmek 
 

Yatay boruya askıda kapak paso çekme de yatay boruya kapak paso çekmek için 6.1.4. 

konusundaki iĢlem sırası uygulanır.  

 

ġekil 2.33: Yatay boruya askıda kapak paso 

2.5.5. DüĢey Boruya Askıda Kök Paso Çekmek 
 

DüĢey boruya askıda kök paso çekme de düĢey boruya kök paso çekmek için 6.2.1. 

konusundaki iĢlem sırası uygulanır.  

 

ġekil 2.34: DüĢey boruya askıda kök paso 
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2.5.6. DüĢey Boruya Askıda Sıcak Paso Çekmek 
 

DüĢey boruya askıda sıcak paso çekme de düĢey boruya sıcak paso çekmek için 6.2.2. 

konusunda ki iĢlem sırası uygulanır.  

 

ġekil 2.35: DüĢey boruya askıda sıcak paso 

2.5.7. DüĢey Boruya Askıda Dolgu Paso Çekmek 
 

DüĢey boruya askıda dolgu paso çekme de düĢey boruya dolgu paso çekmek için 

6.2.3. konusundaki iĢlem sırası uygulanır.  

 

ġekil 2.36: DüĢey boruya askıda dolgu paso 
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2.5.8. DüĢey Boruya Askıda Kapak Paso Çekmek 
 

DüĢey boruya askıda kapak paso çekme de düĢey boruya kapak paso çekmek için 

6.2.4.ve 6.2.4. konusundaki iĢlem sırası uygulanır. 

 

ġekil 2.37: DüĢey boruya askıda kapak paso 

2.6. Farklı Çaptaki Boruların Kaynatılması 
 

Boruların döĢenmesi esnasında, boru hattının devamının sağlanması için boruların uç 

uca eklenmesi,  yön değiĢtirilmesi ve çap değiĢikliği (çap küçültme-büyütme) iĢlemleri 

gerekmektedir. Bu ihtiyaç, boru kaynağında çeĢitli uygulamaları gerekli kılmaktadır. Bunlar, 

birbirinin devamı olan farklı çaplı boruların kaynağı, çap daraltma (redüksiyon) borusu 

kaynağı ve ana borudan kol alma uygulamalarıdır. 

 

2.6.1. Birbirinin Devamı Olan Farklı Çaplı Boruların Kaynağı 
 

Boru tesisatları döĢenirken önceden hesaplanmıĢ veya belirlenmiĢ noktalarda döĢenen 

çapın, bir sonraki küçük çapa düĢürülmesi gerekebilir. 

 

ġekil 2.38: Birbirinin devamı olan farklı çaplı boruların kaynağı 
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2.6.2. Daraltma (Redüksiyon) Borusu Kaynağı 
 

Redüksiyon, çap düĢürücü anlamına gelir. Daraltma iĢlemi, boru hattının belirli 

noktalarında büyük çaptan, küçük çapa (Ø 50 mm „den Ø 25mm gibi) düĢürülme iĢlemidir.  

 

Daraltma borusu, sıcak Ģekillendirme yöntemiyle (Daraltılacak boru ısıtılır, çekiç ve 

uygun takımlarla dövülür. Çapı düĢürülecek borunun ebadına eĢit hâle getirilir.) veya patent 

(hazır daraltma parçası) kullanılarak kaynak iĢlemlerine uygun hâle getirilir.  

 

Çap daraltması aynı eksenli ve ayrı eksenli (kaçık eksen) olarak yapılır. 

 

ġekil 2.39: Parçanın biçimi 

 

ġekil 2.40: Daraltma(redüksiyon)borusu kaynağı 

 

Resim 2.4: Redüksiyon borusu kaynağı 
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2.6.3. Kol Alma 
 

Boru tesisatlarında ana boru hattından, değiĢik noktalara (kullanım yerlerine) 

dağıtılması gereken akıĢkanlar (sıvı-gaz) için farklı veya aynı çaplı boru bağlantıları 

yapılması gerekir. Ana borudan kol alma dik 90° veya 45°‟lik açılarla hazırlanan boru ile 

yapılır. 

 

 

ġekil 2.41:Kol alma iĢlem basamakları 

2.7. Büyük çaplı boruların flanĢ kaynağı 
 

Borular akıĢkanları bir yerden baĢka bir yere iletmekte kullanılır. Bu iĢi yaparken 

boruların bazen pompalara, kazanlara veya birbirlerine sökülebilir Ģekilde bağlanmaları 

gerekir. Kaynak sökülemeyen birleĢtirmelerdendir, onun için boruların sökülmesi istenen 

yerlerine flanĢlar kaynatılır ve flanĢlar da birbirlerine cıvata ile bağlanır. Boru sistemlerinde 

bakım veya değiĢtirme yapılacağı zaman flanĢlar cıvatalarından sökülerek ayrılır ve gerekli 

çalıĢmalar yapılır. 

 

Resim 2.5: FlanĢla birleĢtirilmiĢ boru donanımı 
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2.7.1. FlanĢ Kaynağında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Bağlantı yapılacak yerin koĢullarına ve malzemeye uygun flanĢ seçilir: 

 

 Kör flanĢlar 

 DiĢli flanĢlar 

 Kuyruklu flanĢlar 

 Destekli gevĢek flanĢlar 

 Düz geçme flanĢlar 

 Çelik flanĢlar 

 

FlanĢları bağlantı cıvata delikleri birbirini karĢıladıktan sonra borulara puntalanır. 

 

Boy hesaplamasında sızdırmazlık sağlamak için araya konulması gerekli conta 

kalınlığını hesaplaması unutulmamalıdır. 

 

Kaynak sırasında ısınmadan doğacak çarpılmalara karĢı önlem alınmalıdır. 

 

Resim 2.6: FlanĢ ve dirsek çeĢitleri 

2.7.2. Büyük Çaplı Borulara FlanĢ Kaynağı Yapmak 
 

 Boru ile flanĢa gerekiyorsa kaynak ağzı açılmalı ve alıĢtırılmalıdır. 

 Boru ile flanĢı birbirine 90˚ veya istenilen açıda eĢit aralıkla puntalanmalıdır. 

 Gerekiyorsa ön tavlama uygulanmalıdır. 

 Kaynak pozisyonuna göre iç köĢe kaynağı çekilmelidir. 

 Bazı flanĢları içten de kaynatılmalıdır. 

 

Resim 2.7: FlanĢın puntalanması, kaynatılması ve kaynatılması 

Kaynak bitiminde gerekiyorsa ısıl iĢlem uygulanmalı ve sonra sızdırmazlık ve basınç 

kontrolü yapılmalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
100 mm boyunda, et kalınlığı en az 2 mm, (Çap: 25 mm) 2 adet çelik boruyu kaynağa 

hazırlayınız. 

 

1. Metre 

2. Çizecek 

3. Borular 

4. Mengene 

5. Eğe 

6. Gönye 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Boruyu ölçüsünde markalayınız. 

 

ĠĢ önlüğünüzü giyerek çalıĢma masanızı 

düzenleyiniz. 

ÇalıĢma ortamınızı düzenleyerek takım hane 

sorumlusundan markalama için gerekli 

olan takımları alınız. 

Malzeme deposu sorumlusundan boruyu 

alınız. 

Depoda bulunmayan malzemeleri temin 

edebilmek için öğretmeninize 

baĢvurabilirsiniz. 

Boruyu uygun ölçülerde markalayınız. 

Kesimin biteceği sırada kesme hızını 

yavaĢlatıp bir elinizle parçayı tutunuz. 

Boruyu mengeneye bağlayınız. 

Kesim için kullanacağınız aleti 

sorumlusundan alarak kontrol ediniz. 

Unutmayınız ki iç çapağı temizlenmeyen 

borular basınç kaybına ve arızaya neden 

olur. 

 

Boruyu ölçüsünde kesiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Kesilen boruyu temizleyiniz. 

 

Temizlemek için kullanacağınız aleti 

sorumlusundan alarak kontrol ediniz. 

Kaynak ağzı uygun olmayan parçaların 

kaynak kalitesi düĢük olur. 

Uygun kaynak ağzı açınız. 

Takımhane sorumlusundan uygun takımı 

alınız. 

Faaliyet sırasında zarar gören malzemeleri 

sorumlusuna bildirerek iade ediniz. 

Güvenliği sağlayınız. 

Maske ve önlük kullanınız. 

Dikkatli olunuz. 

ĠĢ disiplinine uyunuz. 

Takımları amacına uygun kullanınız. 

Malzeme konusunda fire vermeyiniz. Temiz 

ve tertipli çalıĢınız. ĠĢlem basamakların 

ilk aĢaması yanlıĢ yapıldığında bu 

yanlıĢlık diğer basamaklara da sarkar. Bu 

sebeple yapılacak olan iĢi en baĢtan 

doğru yapınız. 

ĠĢ önlüğünüzü giyerek çalıĢma masanızı 

düzenleyiniz. 

ÇalıĢma ortamınızı düzenleyerek takımhane 

sorumlusundan markalama için gerekli 

olan takımları alınız. 

Kaynak ağzı uygun olmayan parçaların 

kaynak kalitesi düĢük olur. 

Uygun kaynak ağzı açınız. 

Takımhane sorumlusundan uygun takımı 

alınız. 

Faaliyet sırasında zarar gören malzemeleri 

sorumlusuna bildirerek iade ediniz. 

Güvenliği sağlayınız. 

Boruya kaynak ağzı açınız. 

 

100 mm boyunda, et kalınlığı en az 3, en 

fazla 6 mm olan 2 ½” (65 mm) 2adet çelik 

boruyu kaynağa hazırlayınız. 

 

BirleĢtirmede kullanılacak elektrot çapı kadar 

iĢ parçalarının arasında boĢluk bırakınız. 

 

Kaynak makinesini kaynağa hazır hale 

getiriniz. 
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Uygun aralıklarla iĢ parçasını puntalayınız 

 

Puntalama sonrası fırça ile kaynak bölgesini 

temizleyiniz. 

 

Yatay ve düĢey konumdaki boruyu 

kaynatınız. 

 

Kaynak bittikten sonra çapağını kırınız ve tel 

fırçayla temizleyiniz 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

100 mm boyunda 2‟ (65 mm) 2 adet çelik 

boru et kalınlığı en az 3,en 

fazla6mmolmakkaydıyla90ºkolalacak 

Ģekilde elektrik ark kaynağıyla 

birleĢtiriniz. 

 Güvenliği sağlayınız. 

Maske ve önlük kullanınız. 

Dikkatli olunuz. 

ĠĢ disiplinine uyunuz. 

Takımları amacına uygun kullanınız. 

ĠĢ bitimi ark kaynak takımını toplayınız. 

Temiz ve tertipli çalıĢınız. 

Boruyu kaynak ortamına yerleĢtiriniz. 

 

 Kaynak makinesinde amper ayarı yapınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Uygun elektrot seçimi yapınız. 

 

 

Boru ile elektrot teması kurularak ark 

oluĢturunuz. 

 

Kaynak bittikten sonra çapak kırınız. 

 
Boruya birleĢtirme iĢlemini yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi boruların kaynağa hazırlanması aĢamalarından biri değildir? 

A) Temizleme 

B) Kesme 

C) Markalama 

D) TaĢlama 

E) AlıĢtırma 

 

2. Yapılacak iĢ parçası için imalat resminden, imal edilmiĢ parçalardan veya verilen 

bilgilerden ölçü ve Ģekiller aktarmaya ne denir? 

A) Temizleme 

B) Kesme 

C) Markalama 

D) TaĢlama 

E) Kumlama 

 

3. Kalın çaplı ya da düz olmayan kenarların kesilmesinde aĢağıdakilerden hangisi 

kullanılır? 

A) Oksijen 

B) Giyotin 

C) Makas 

D) TaĢ 

E) Testere 

 

4. Kaynak ağzı açmak için boru anma çapı aĢağıdakilerden hangisinden fazla olması 

gerekir? 

A) 1” parmaktan fazla 

B) 2” parmaktan fazla 

C) ½”  parmaktan fazla 

D) 2” parmaktan az 

E) 4” parmaktan fazla 

 

5. Kaynak ağzı açılmadan kaynatmak için boru anma çapı aĢağıdakilerden hangisi 

olmalıdır? 

A) 2”parmak 

B) 3”parmaktan fazla 

C) 3”parmak 

D) 4”parmaktanaz 

E) 2”parmaktanaz 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Kalın et kalınlığına sahip borulara, genellikle ne türde kaynak ağzı açılır? 

A) Orta açılı 

B) Açısız 

C) Dar açılı 

D) GeniĢ açılı 

E) 90° 

 

7. Kalın et kalınlığına sahip borulara, açılan kaynak ağzı değerleri aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 50 -80° 

B) 30 -60° 

C) 30-45° 

D) 60-90° 

E) 60 – 110° 

 

8. Kaynak ağzı geniĢliği için aĢağıdaki değerlerden hangisi alınır? 

A) Et kalınlığı    

B) Boru uzunluğu 

C) Boru çapı 

D) Boru boyu 

E) Borunun cinsi 

 

9. Boru birleĢme yerlerinde kaynak ağzı açma için aĢağıdakilerden hangisi ölçüttür? 

A) Et kalınlığı 

B) Boru anma çapı 

C) Boru çapı 

D) Boru boyu 

E) Borunun cinsi 

 

10. Kaynak ağzı geniĢliği formülünde boru dıĢ çapını aĢağıdaki ifadelerden hangisiyle 

belirtilmiĢtir? 

A) (iç) 

B) (t) 
C) (w) 

D) (dç) 

E) (bç) 

 

11. 2” dan küçük çaplara sahip boruların kaynak edilecek çevrelerinde puntalama sayısı 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 2  

B) 3 

C) 4  

D) 5  

E) 8 
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12. Puntalamada kullanılan özel düzeneklere verilen ad aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kelepçe 

B) Katalizör 

C) ĠĢkence 

D) Pozisyoner 

E) Çektirme 

 

13. Boruların kaynak edilecek çevrelerinde, aĢağıdakilerden hangi iĢlemi gerçekleĢtirir? 

A) Delme 

B) Puntalama 

C) Eğeleme 

D) Kesme 

E) Tavlama 

 

14. Borulara puntalar arasındaki mesafe aĢağıdakilerden hangi seçene uygun olmalıdır? 

A) Mesafeli 

B) BoĢluklu 

C) EĢit 

D) Sık 

E) KarĢılıklı birer adet 

 

15. Genel olarak iki boru parça birleĢtirilmesinde, parça aralarında bırakılması gereken 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Mesafeli 

B) BoĢluk 

C) EĢitlik 

D) Sıklık 

E) Lama 

 

16. Kök pasosunun yukarıdan aĢağı pozisyonda hızı için aĢağıdakilerden hangisi önerilir? 

A) Aralıklı 

B) YavaĢ 

C) Çok seri 

D) Çok yavaĢ 

E) Punta punta 

 

17. Kök paso kaynağı sırasında boruların arasında bırakılan boĢluk aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kök aralığı 

B) Kök mesafesi 

C) Kök boĢluğu 

D) Kök dikiĢi 

E) Kök üstü 
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18. Kök aralığı çok dar olursa kökün ergimesini hangi yönden etkiler? 

A) Hızlandırır 

B) ÇabuklaĢtırır 

C) KolaylaĢtırır 

D) GüçleĢtirir 

E) Durur 

 

19. Küçük çaplı elektrot kullanılması kaynak iĢleminde aĢağıdakilerden hangisini açığa 

çıkarır? 

A) Hızlandırır 

B) ÇabuklaĢtırır. 

C) YavaĢlatır. 

D) Durdurur. 

E) KolaylaĢtırır. 

 

20. Kök aralığı çok fazla olursa aĢağıdakilerden hangisi bundan olumsuz yönde 

etkilenmez? 

A) Hız 

B) Kaynağın kalitesi 

C) Kaynağın Süresi 

D) Kaynağın çeĢidi 

E) Zaman 

 

21. Boru ekinde kaynağın yeterli etkileĢiminin sağlanması için boru ucuna 

aĢağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Kök pasosu atılmalıdır 

B) Kaynak ağzı açılmalıdır 

C) Ġnce elektrot seçilmelidir 

D) Amper düĢük tutulmalıdır 

E) Amper yükseltilmeli 

 

22. Yere dik konumda bulunan kaynakta kaynağa borunun neresinden baĢlanır? 

A) Tabanından 

B) Kenarından 

C) Ortasından 

D) Üstünden 

E) Ġçinden 

 

23. Borunun taban eksen birleĢiminde, yan eksen birleĢimine kadar uygulaması gereken 

pozisyon aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Dik kaynak   

B) Tavan kaynağı 

C) DüĢey kaynak 

D) Oluk kaynağı 

E) Yan kaynağı 
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24. Borunun yan eksen birleĢiminden, üst eksen birleĢim bölgesine kadar uygulaması 

gereken pozisyon aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Dik kaynak 

B) Yan kaynağı 

C) DüĢey kaynak 

D) Oluk kaynağı 

E) Tavan kaynağı 

 

25. Borunun üst noktasında uygulaması gereken pozisyon aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Dik kaynak 

B) Yan kaynağı 

C) DüĢey kaynak 

D) Düz kaynak 

E) Oluk kaynağı 

 

26. Genellikle boruların her konumdaki kaynağı için elektrota verilmesi gereken hareket 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Dairesel 

B) Üçgen 

C) Radyal 

D) Zikzak 

E) Aralıklı 

 

27. Borulara kaynak dikiĢi çekilmesine ara verilmesi sonunda, tekrar kaynak uygulamasına 

baĢlanırken, dikiĢin kadar arkasından baĢlanmalıdır? 

A) 3 mm 

B) 4 mm 

C) 5 mm 

D) 6 mm 

E) 7mm 
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28. AĢağıdakilerden hangisi boruların kaynağında en çok kullanılan elektrot 

hareketlerinden biri değildir? 

A) Dairesel 

B) Üçgen 

C) Yarımay 

D) Zikzak 

E) Dörtgen 

 

29. Boruya en kolay çekilen kaynak aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Yatay olarak 

B) KorniĢ olarak 

C) Dik olarak 

D) DüĢey olarak 

E) Çapraz 

 

30. Kaynağı en zor yapılan kaynak aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Yatay 

B) Tavan 

C) Dik 

D) DüĢey 

E) Boru 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Malzemelerin özelliklerine göre uygun kaynak metodunu seçerek kaynaklı birleĢtirme 

uygulamalarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Piyasada çalıĢan kaynak operatörleri ile görüĢerek tecrübe ile geliĢtirip 

uyguladıkları teknikleri öğreniniz. Öğrendiklerinizi rapor hâlinde sınıfa 

sununuz.  

 Çevrenizdeki iĢletmelerde ve atölyelerde köĢe kaynaklarının nerelerde 

kullanıldığını araĢtırıp yazılı olarak sınıfa getiriniz. 

 Yukarıdan aĢağı ve aĢağıdan yukarı dik küt ek kaynak yapma aĢamalarını 

araĢtırarak not ediniz.  

 Elektrik ark kaynağında yatay konumda kaynağın nerelerde yapıldığını 

araĢtırınız.  

 Tavan kaynağının kullanıldığı yerleri araĢtırınız. 

 Piyasada çalıĢan kaynak operatörleri ile görüĢerek tecrübe ile geliĢtirip 

uyguladıkları teknikleri öğreniniz. Öğrendiklerinizi rapor hâlinde sınıfa 

sununuz.  

 DeğiĢik amper değerlerinde çalıĢma yapıp gözlemlerinizi sınıfa sununuz.  

 

 

 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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3. ELEKTRĠK ARK KAYNAĞI ĠLE POZĠSYON 

KAYNAKLARI YAPMA 
 

Kaynak dikiĢinin en rahat ve düzgün olarak biçimlendirildiği konum, iĢ parçasının 

yere paralel yatırılıp yapıldığı konumdur ve buna yatay kaynak denir. Eğitimli bir 

kaynakçının her zaman yatay konumdaki iĢ parçalarına kaynak yapabiliyor olması yeterli 

değildir. Çünkü üretimde karĢılaĢılan iĢ parçalarının her zaman bu ġekilde 

konumlandırılması beklenemez. Bu yüzden kaynakçının değiĢik konumlarda da kaynak 

dikiĢi çekebiliyor olması ve bunların nasıl yapıldığını biliyor olması Ģartı vardır. Genel 

olarak kaynak konumları aĢağıda sıralanmıĢtır ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) 

tarafından belirli harfler ile ifade edilmektedir. 

 

 Yatay konumda kaynak 

 Dik (yukarıdan aĢağıya, aĢağıdan yukarıya) kaynak 

 Yan (duvar) kaynağı  

 Tavan kaynağı 

 

3.1. Yatay konumda Bindirme Kaynağı Yapmak 
 

Dayanıklılığın ön plana çıktığı ve küt-ek kaynağına göre daha fazla dayanım istenen 

parçalara uygulanır. Küt-ek kaynağında olduğu gibi boĢluk gerekmez. Kaynak edilecek 

parçaların üst üste bindirilerek yapılan birleĢtirme Ģeklidir. 

 

Resim 3.1: Bindirme kaynağına hazırlanmıĢ ve birleĢtirme kaynağı yapılmıĢ parçalar 

3.1.1. Bindirme Kaynağı Elektrot Açıları  
 

Bindirme kaynağı dikiĢin çekileceği bölge yönünden üst üste konulan parçalar köĢe 

oluĢturduğu için köĢe kaynağına benzer. ÇalıĢma açısı olarak elektrot 45°, hareket açısı 

olarak ise 60°açı ile tutulur.  

 

Elektrot açıları, kaynak arkının kontrolü ve dikiĢin tekniğine uygun oluĢması için 

önemlidir. Bu açılar, tecrübeli bir kaynakçı tarafından gözle ayarlanır ve ark oluĢumundan 

açının doğru olup olmadığı anlaĢılır. Özellikle bindirme kaynağı gibi köĢelerin 

kaynatılmasında çalıĢma açısı önemlidir. 
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ġekil3.1: Bindirme kaynağı elektrot hareket açısı ve elektrot çalıĢma açısı 

3.1.2. Bindirme Kaynağında Elektrota Verilecek Hareketler  
 

BirleĢtirme Ģekline ve parçaların konumuna göre arkın ve eriyik metalin kontrolü için 

tekniğine uygun elektrot hareketi önem kazanır.  

 

ġekil3.2: Elektrot hareketi 

3.1.3. Bindirme Payının Hesaplanması  
 

Bindirme kaynağının dayanıklılığın ön plana çıktığı bir birleĢtirme Ģeklidir. AĢağıda 

bindirme payı ve bindirme kaynağının resim üzerinde sembol ile gösteriliĢi görülmektedir. 

 

ĠĢ parçaları bindirme kaynağında birbiri üzerine konarak kaynatılır. Üst üste bindirme 

yapılan uzunluk için kesin bir kural olmasa da bindirme yapılırken aĢağıdaki hususlar göz 

önünde bulundurulur. 

 

 Parçaların kalınlığı  

 BirleĢtirmenin taĢıyacağı yük  

 Kaynak edilecek parçaların boyutları 

 

Bütün bu Ģartlar doğrultusunda daha fazla dayanıklılık istenirse bindirme payı artırılır. 

Bindirme payı en az parça kalınlıklarının toplamı kadar olmalıdır. 

 

3.1.4. Kaynak DikiĢini Temizleme  
 

Kaynak cürufu soğuduktan sonra küt-ek kaynağında olduğu gibi kaynak çekici ile 

kırılıp temizlenir. Bindirme kaynağında kalın parçalarda daha fazla dayanıklılık için kök 

dikiĢi çekilerek 2 ve 3. dikiĢler kök dikiĢ üzerine çekilir. Cüruf temizlenmeden oluĢturulan 

kaynak dikiĢi hiç güvenli değildir. OluĢturulan dikiĢte cüruf nedeni ile tam bir birleĢme 
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olmaz. Bu nedenle bindirme kaynağında 2 – 3. dikiĢlere gerek duyulduğunda bir önceki 

dikiĢin cürufu iyi temizlenmelidir. 

 

ġekil3.3: Düzgün oluĢmuĢ kaynak dikiĢi 

3.2. Yatayda KöĢe Kaynağı Yapmak 
 

3.2.1. Yatay Konumda Ġç KöĢe Kaynağı 
 

Kaynakçının en çok karĢılaĢtığı kaynak birleĢtirmelerinden bir tanesidir. Ġç ve dıĢköĢe 

kaynakları uygulamaları sık olarak karĢımıza çıkarken burada iç köĢe kaynaklarını 

inceleyeceğiz.  

 

3.2.2. Ġç KöĢe Kaynaklarında Elektrot Açıları 
 

Ġç köĢe kaynağında dikiĢin oluĢturulmasında elektrot açıları önemli faktörlerden 

biridir. Yatayda iç köĢe kaynağında, elektrot açılarının ilerleme yönünde ve yan yüzeyler ile 

yaptığı açı dikkate alınır.  

 

Esas itibariyle iç köĢe kaynaklarında elektrot açısının her iki yüzeye eĢit açıda 

tutularak hareket edilmelidir. Aksi hâlde bir tarafta yanma oluğu meydana gelir. 

 

ġekil 3.4: Elektrotun hatalı açısından dolayı yanma oluğunun oluĢması 

Ġç köĢe kaynaklarında elektrotun yan yüzeyler ile yaptığı açı, aynı kalınlıklardaki 

parçalarda eĢit, yani 45ºolmalıdır. Böylece ısı dağılımı ve Kaynak derinliği yönünden eĢit 

kaynaklı birleĢme sağlanır.  

 

Yatayda iç köĢe kaynağında elektrotun ilerleme yönünde yaptığı açının kaynak 

derinliği ve kaynak ġekline etkisi büyüktür. Kaynak yönündeki açı 65- 75ºolmalıdır. 
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ġekil 3.5: Kaynak açısı 

3.2.3. Ġç KöĢe Kaynaklarında Elektrot Hareketleri  
 

Elektrot hareketi, dikiĢ daima cürufla örtülü kalacak Ģekilde olmalıdır. Önce parçaların 

ve kalın parçaların kök dikiĢi kaynağında elektrota hareket verilmeden dikiĢ çekilir. Kalın 

parçaların kök dikiĢ çekildikten sonra çekilen pasolarda, zigzag ya da üçgen hareketli dikiĢ 

çekilir. 

 

ġekil 3.6:Yatay pozisyonda iç köĢe kaynak hareketleri 

Yatayda oluk pozisyonda kaynak iç köĢe kaynak yöntemlerinden en kolay olanıdır. 

Oluk pozisyonundaki pasoda zigzag hareketi verilerek dikiĢ çekilir. 

 

ġekil 3.7: Ġç köĢe kaynağı oluk pozisyonunda zigzag elektrot hareketi 
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3.2.4. Ġç köĢe Kaynaklarında DikiĢ ġekli  
 

Yatayda iç köĢe kaynağında dikiĢ Ģekilleri, kullanılan elektrotun çapı ve cinsi, dikiĢ 

ilerleme hızı, akım Ģiddeti gibi faktörlere bağlıdır.  

 

Elektrotun örtü kalınlığı arttıkça kaynak akım Ģiddeti artar, elektrot çekirdek metali 

daha ince damarcıklar hâlinde geçer ve netice itibariyle dikiĢ daha düz ve hatta iç bükey olur. 

 

ġekil 3.8:Ġç köĢe kaynağı dikiĢ formu 

3.2.5. Ġç KöĢe Kaynağında Akım ġiddeti ve Ġlerleme Hızı  
 

Çok zayıf bir akım Ģiddetinde veya çok hızlı bir ilerlemede ya da her ikisinde birden 

kaynak derinliği çok zayıf olur dolayısıyla çekilen dikiĢ ile ana metal arasında gerçek 

birleĢme olmaz, sadece yapıĢma olur.  

 

Çok yüksek bir akım Ģiddeti veya yavaĢ bir elektrot ilerlemesinde ya da her ikisinde 

birden ince parçalarda delikler, orta ve kalın parçalarda yanma oyukları meydana gelir. 

 

Akım ayarı (amper) ve ilerleme hızı, dikiĢin düzgün, kaynak derinliğinin iyi olacağı 

Ģekilde ayarlanmalıdır. 

 

3.2.6. Parçaları -T- Ģeklinde Puntalama 
 

Parçaların T Ģeklinde puntalanmasında, parçaların olması gereken açıya gelmesi için 

kaynak yapılacak iç köĢede çekme payına göre açı büyük seçilir. Puntalama, parça 

uzunluğuna ve kalınlığına göre sadece iki uçtan veya belli aralıklarla yapılır. 

 

ġekil 3.9: Parçaları T Ģeklinde puntalama 
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3.2.7. Parçaları -T- ġeklinde Kaynatma  
 

Parçalar T Ģeklinde puntalanır ve punta yerlerindeki cüruf kırılır ve temizlenir. Uygun 

akım ġiddeti, ilerleme hızı ve elektrot açısına göre parçanın bir ucundan baĢlayarak iç köĢe 

dikiĢi çekilir. 

 

ġekil 3.10: T ġeklinde kaynatılması 

3.2.8. Kaynak DikiĢini Temizleme 
 

DikiĢler ne kadar düz veya içbükey, ne kadar düzgün ve iki yan kenarları çukursuz 

olursa cüruf, o kadar kolay temizlenir.  

 

Ġster çok pasolu kaynak, ister ters yönde dikiĢ, isterse yarıda kesilmiĢ bir kaynağın 

devamı olsun, hiçbir zaman cüruf üzerine kaynak dikiĢi çekilmemelidir. Cüruf, sivri 

kaynakçı çekici ve tel fırça ile bunlar da yetmiyorsa çekiç ve keski ile itinalı Ģekilde 

temizlenmelidir. Ancak temizlemeden önce tamamen katılaĢması beklenmelidir. Cüruf ne 

kadar soğuk olursa o kadar kolay temizlenir. 

 

3.3. Yatayda DıĢ KöĢe Kaynağı  
 

Üç farklı çeĢitte uygulanır. BirleĢtirmeden istenen dayanım, parça kalınlığı, bu çeĢidi 

belirleyen en önemli faktörlerdendir.  

 

3.3.1. DıĢ KöĢe Kaynağında BirleĢtirme ÇeĢitleri 
 

DıĢ köĢe kaynakları, köĢe birleĢtirme yöntemlerine göre; iki kenar açık, yarı açık ya da 

kapalı yöntem olmak üzere üç Ģekilde yapılır. 

 

3.3.1.1. Açık 
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3.3.1.2. Yarı açık  

 

3.3.1.3. Kapalı  

 

ġekil 3.11: Ġç köĢe kaynağında birleĢtirme çeĢitleri 

3.3.2. DıĢ KöĢe Kaynağında Elektrot Açıları  
 

DıĢ köĢe kaynağında elektrot açıları ilerleme yönüne göre yan kenarlara eĢit açılarla 

ve ilerleme yönünde ise 70– 80
o
dir. 

 
ġekil 3.12: Ġç köĢe kaynağında birleĢtirme çeĢitleri 

3.3.3. DıĢ KöĢe Kaynaklarında Elektrot Hareketleri 
 

Yatay konumda kaynak yapılırken iç parçasının kalınlığı azsa elektrota hareket 

yaptırılmadan çekilir. Kalın parçaların kaynağında kök pasodan sonraki pasolarda, elektrota 

zikzak ya da üçgen hareketi verilir. 

 

Parçalar kaynaktan önce pozisyon dıĢında tutularak çekme kuvvetinin parçaları 

istenilen Ģekle getirmesi sağlanabilir.  

 

Parçaların puntalanmasında, parça olması gereken açıdan küçük tutularak çekme payı 

(x
o
) verilir. Kaynak dikiĢinin çekme etkisiyle kaynatılan parçalar istenen konuma gelir. 
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ġekil 3.13: DıĢ köĢe kaynağında parçaların puntalanması 

3.4. Yukarıdan AĢağıya Dik Küt Ek Kaynağı (DüĢey Kaynak) 

 

ġekil 3.14: Yukarıdan aĢağıya dik küt ek kaynağı 

Dik kaynakta dikiĢ çekilecek parça, yatay ile dik bir açı yaparak durur. Yatay kaynak 

ile diğer kaynak konumlarını bir birinden ayıran en önemli özellik, kullanılan elektrotlardır. 

Yatay konumda her türlü elektrot kullanımı olanaklı olurken dik kaynağın da içinde 

bulunduğu değiĢik kaynak konumlarında kullanılacak elektrotların önceden bu konumlara 

uygunluğu kontrol edilmelidir. Öncelikle seçilecek elektrot örtü gerecinin viskozitesi 

katılaĢma anında ani artıĢ göstermesi ve çok kısa bir süre sıvı hâlde kalması gerekir. 

Elektrotlar, bu Ģartı taĢımadığı takdirde kaynak esnasında akarak örtü görevini yerine 

getiremez. Kaynak metalinin fazla akıcı olmaması için yüksek sıcaklıkta kaynak dikiĢi 

oluĢmaması gerekir. Bunun için de kaynak akım Ģiddeti mümkün olan en düĢük değerlerde 

tutulur. 

 

3.4.1. Uygulama Alanları  
 

Genelde tek dikiĢ ile kaynatılması düĢünülen parçalarda kullanılır. Bu yöntemde zayıf 

yapıda bir kaynak dikiĢi oluĢtuğundan dayanıklı olması istenilen dikiĢler için önerilmez. 

DikiĢ çekilirken karĢılaĢılan en önemli sorun, elektrot cürufunun elektrot ana gerecinin 

önüne geçmesidir. Bu sorunun oluĢmaması için yukarıdan aĢağıya kaynak çekilecek 
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elektrotların ya selülozik ya da orta örtü kalınlığına sahip elektrotlardan seçilmesi gerekir. 

Yine de cüruf kaynak ağzını kapatırsa elektrotu kaynak yönünde biraz eğmek gerekir.  

 

Yukarıdan aĢağıya kaynak için geliĢtirilmiĢ olan selülozik elektrotların örtüsünde 

yandığı zaman gaz hâline geçen organik maddeler bulunur. Örtü ağrılığının % 30‟unu 

selüloz oluĢturur. Örtüyü oluĢturan bu maddeler sayesinde kaynak sırasında bir koruyucu gaz 

atmosferi oluĢarak dikiĢi havanın olumsuz etkilerinden korur.  

 

Kaynak dikiĢi üzerinde oluĢan cüruf miktarı fazla olmadığından cürufun kaynak 

dikiĢinin önüne geçerek boĢluk oluĢturma sorunu en az düzeyde kalır. Az cürufun diğer 

faydası da kaynak dikiĢinin kolaylıkla kontrol edilebilmesidir. DikiĢ sonunda az cüruf, 

yüzeyi kolaylıkla terk eder.  

 

3.4.2. Kaynak Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar  
 

Kaynağa yukarıdan aĢağıya doğru pozisyonda, bağlantının üstünden baĢlanır. 

Elektrotun ucu yığılmıĢ kaynak metaline doğru yönlendirilir. Bu durumda kaynak hızı 

önemli bir ölçüttür çünkü ergimiĢ metalin aĢağıya doğru yani arkın önüne akmaması gerekir. 

Eğer akarsa esas metalde ergime meydana gelmez.  

 

Yukarıdan aĢağıya kaynaklarda iki temel sorunla karĢılaĢılır. Bunlar:  

 

 Çok az sayıda uygun elektrot vardır.  

 Yeterli ergime sağlanmıĢ dikiĢler elde edebilmek için büyük ölçüde kaynakçının 

becerisi gerekir. 

 

Resim 3.2: Elektrik ark ile dik kaynak 
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3.4.2.1. Ark Boyu  

 

Bu kaynak yönteminde ark boyu kaynakçı tarafından ayarlandığından ve sabit 

tutulduğundan bu konuda kaynakçının el becerisi çok önemlidir. Yukarıdan aĢağı kaynak 

uygulamasında genelde kısa ark boyu tercih edilir.  

 

Yukarıdan aĢağıya kaynak için bağlantı tipi, parça kalınlığına bağlı olarak elektrot 

çapı, paso sayısı, kaynak akımı, minimum ark gerilimi ve kaynak hızı değerleri aĢağıdaki 

tabloda verilmiĢtir. 

Bağlantı Tipi 

Parça 

Kalınlığı 

(mm) 

Kaynak 

Pozisyonu 
Pasolar 

Elektrot 

Çapı 

(mm) 

Kaynak 

Akımı 

(A) 

Kaynak 

Hızı 

(m/saat) 

 

1,5 

2 

3 

Dik 

Kaynak 

1 

1 

1 

3,25 

3,25 

4,00 

70 

80 

110 

40 

36 

26 

 

4 
Dik 

Kaynak 
1 4.00 120 20 

 

6 
Yukarıdan 

aĢağı 

1 

2 

3,25 

5.00 

110 

150 
5,3 

 

10 
Yukarıdan 

aĢağı 
3 5.00 150 3,4 

Tablo 3.1: Dikey kaynak teknik değerleri 
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3.4.2.2. Elektrot Hareketleri  

 

Kaynak banyosu göreceli olarak küçük olmalıdır. Bu durumda elektrot salınımı için 

çok az yer vardır ve çok paso çekilmesini gerekli kılar. Yukarıdan aĢağıya kaynaklarda diğer 

pozisyonlara nazaran daha hızlı bir kaynak çekmek gerekir. 

 

ġekil 3.15: Elektrot hareketi 

3.4.2.3. Elektrot ÇeĢitleri ve Açıları  

 

Elektrot üreticisi firmalar, endüstrinin her türlü elektrot ihtiyacına cevap verebilecek 

elektrotları geliĢtirmiĢtir. DeğiĢik ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikteki elektrotlara en 

güzel örnek, selülozik elektrotlar gösterilebilir. Özellikle yukarıdan aĢağıya konumda çok iyi 

neticeler vermesi, selülozik elektrotların bu konum için geliĢtirildiği kanısını yaratmaktadır. 

Gerçekte de örtüsü, yandığı zaman gaz hâline geçen organik maddelerden meydana 

gelmektedir. Bu özellikleriyle çok ince bir cüruf tabakası oluĢturabilme yeteneğine 

sahiptirler dolayısıyla yukarıdan aĢağı kaynak konumunda büyük bir sorun yaratan, örtünün 

kaynak banyosunun önüne geçmesi, en az düzeye indirilmiĢtir. Örtü içerisine katılan 

maddeler sayesinde, cüruf kolaylıkla kalkar. Hatırlanacağı üzere bazik elektrotlarda cüruf 

kolaylıkla kalkmıyordu. Kolay kalkmayan cüruf kök dikiĢlerinde sorun yaratır. Kök 

dikiĢlerinin cürufu iyi temizlenmezse üzerine çekilen dikiĢlerde gözenek oluĢması 

kaçınılmazdır.  

 

YaklaĢık %30 oranında selülozik maddelerden oluĢan örtü maddesinin arkın etkisiyle 

gaza dönüĢmesi, cürufun az olmasına, bu da sıçramaların fazlalaĢmasına neden olur. Buna 

rağmen elektrotun aralık doldurma kabiliyeti ve kaynak derinliği oldukça fazladır. 

 

Dik kaynaklar içerisinde ele alınan yukarıdan aĢağıya doğru yapılan kaynak dikiĢinde 

elektrot iĢ parçasına dik olarak tutulur. Bu tür kaynaklarda kaynak metalinin aĢağıya hızlı 

olarak akmasını engellemek amacıyla kaynak yönünün tersi yönünde 20-30°lik açılar ile 

eğilmesi gerekir. 
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ġekil 3.16: Elektrot açıları 

Elektrot kaynak baĢlangıcında iĢ parçasıyla dik bir açı yapacak Ģekilde tutulur. 

Kaynağın ilerleyen süreçlerinde daha önceden belirlenmiĢ ölçülerde, kaynak yönüne doğru 

yatırılarak parça üst yüzeyi ile bir açı oluĢturulur. Meydana getirilen bu açıya elektrot 

hareket açısı adı verilir.  

 

Elektrotun ucu kaynak yönünde olursa bu açı negatif, aksi yönde olursa pozitif olarak 

gösterilir. Diğer yandan çalıĢma açısı olarak bilinen ve elektrota verilen bir açı daha 

bulunmaktadır. ÇalıĢma açısı, elektrotun kaynak dikiĢinin kenarlarına göre açısı olarak 

tanımlanabilir. Bu açılar iĢ parçasının konumuna göre değiĢir. 

 

3.5. AĢağıdan Yukarıya Dik Küt Ek Kaynağı  
 

Bu kaynak yönteminde kaynatılacak parçalar alın alına birleĢtirilir. Kaynağa aĢağıdan 

baĢlanır ve elektrot yukarıya doğru hareket ettirilerek kaynak yapılır. Bu pozisyonda yapılan 

kaynaktan yukarıdan aĢağıya yapılan kaynağa göre daha fazla kaynağın derinliği ve dayanım 

elde edilir. 

 

ġekil 3.17: AĢağıdan yukarı kaynak uygulaması 
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3.5.1. AĢağıdan Yukarıya Dik Küt Ek Kaynağı Uygulama Alanları  
 

AĢağıdan yukarı dik kaynaklar genel olarak çok yüklüdür yani uygulamaları önemli 

bölgesel ısınmalara yol açar. Bu nedenle çok kısa kaynaklar dıĢında 4 mm‟den az kalınlıkta 

parçalara uygulanmaz.  

 

3.5.2. AĢağıdan Yukarıya Dik Küt Ek Kaynağı Yapılması Sırasında Dikkat 

Edilecek Hususlar  
 

Bu pozisyondaki önemli sorunlar dikiĢ sarkması, ergiyik banyonun akması, cürufun 

akması ve kaynak banyosunun eksenden kaçmasıdır. Bu sorunları önlemek için elektrot 

hareketlerini, ark boyunu, akım Ģiddetini elektrot çeĢidini ve açısını iyi seçmek gerekir.  

 

3.5.2.1. Elektrot Hareketleri  

 

Bu kaynak yönteminde zikzak, kapalı üçgen, yarım ay ve açık üçgen elektrot 

hareketleri kullanılır. 

 

ġekil 3.18: Elektrot hareketleri 

Elektrota salınım hareketi verilirken hareketlerin uç noktalarında hafif duraklama 

yapılır. DikiĢ ortasından hızlı geçilir. Elektrot hareketleri eĢit aralıklarda verilmelidir ve dikiĢ 

boyunca aynı geniĢlikte olmalıdır.  

 

BirleĢme yerinin hazırlanması, kök pasosunun çekilme kolaylığı bakımından son 

derece önemlidir. Kök diĢinin arka yüzeyinde düzgün ve devamlı bir Kaynağın derinliği 

çıkıntısı olmalı, ergime banyosunun çökme tehlikesinden kaçınılmalıdır.  

 

Kaynaklar üst üste ya tek üçgen pasolu, ya çok adette dar pasolu veya birbiri üzerine 

geniĢ pasolu olur. Elektrot hareketleri de bunlara bağlı olarak değiĢkenlik gösterebilir. 

 

ġekil 3.19: Tek üçgen pasolu, Çok adette dar pasolu ve Birbiri üzerine geniĢ pasolu 
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GeniĢ pasoda elektrot hareketinde her paso yani kademe, bir sonrakine destek 

oluĢturur. Dar pasolu dikiĢte birleĢmenin mekanik özelliklerinin belirgin bir Ģekilde 

düzelmesine karĢılık, geniĢlemesine çekme ve dikiĢe cüruf girme tehlikeleri de ortaya çıkar.  

 

Üçgen pasoda elektrotun hareketi ağzı tamamen doldurmaya yeter. Bu Ģekil bazik 

elektrotlar kullanılarak kalın parçalara önerilir ve çok iyi mekanik özellikler elde etme 

imkânını verir. Üçgen hareketin hatvesi (adımı) fazla olmamalıdır. Aksi hâlde boĢluklar 

kalabilir.  

AĢağıdaki tabloda uç uca aĢağıdan yukarı dik kaynakta tavsiye edilen elektrot çaplan 

verilmiĢtir. 

 

s Kalınlık(mm) 
Elektrot çapı Ø 

Kök pasoları Doldurma pasoları 

5 2,5 3,25 

8-12 3,25 3,25-4 

>16 4 4-5 

Tablo 3.2: AĢağıdan yukarıya kaynaklarda elektrot çapları 

3.5.2.2. Ark Boyu ve Akım Ģiddeti  

 

Genel olarak çelik ve alaĢımları kaynatılırken ayarlanacak akım değeri, kullanılan 

elektrot çapına göre tespit edilir. Elektrot çekirdek kısmının her bir milimetresi için 40 

Amperlik değer herkes tarafından kabul görmüĢtür. Buna göre 3,25 mm çapındaki bir 

elektrotun kaynaklı birleĢtirmede kullanılması sırasında akım ayarının 40x3,25= 130 amper 

olması önerilir. Ancak bu değerlerin örtü gerecine göre farklılıklar gösterdiği aksi 

belirtilmedikçe bu formüle sadık kalınması gerektiği göz ardı edilmemelidir. 
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Tablo 3.3: V Kaynak ağızlı küt ek kaynağı birleĢtirmelerinde rutil elektrot için teknik değerler 

Kaynak akımının elektrot çekirdek çapına göre belirlenmesi dıĢında elektrot örtü 

kalınlığına göre yapılan kaynak akım ayarı da kullanılmaktadır. Örtülü elektrotlar için akım 

ayarı; d milimetre olarak elektrot çekirdek çapı olmak üzere:  

 

 Önce örtülü elektrotlarda I=dx(40-45) A  

 Kalın örtülü elektrotlarda I=dx(45-50) A  

 Demir tozlu kalın örtülü elektrotlarda I=dx(50-60) A  

 AĢağıdan yukarıya kaynaklarda kullanılan her tip elektrot için belirlenen en 

düĢük amper ayarı seçilir. 

 

 

 

 

s Kalınlık (mm) 
Kaynak Ağzı 

Açısı (º) 
Paso Adedi Elektrot Ø Ortalama Amper 

6 80 1. 

2. 

3,25 

4 

100 

160 
8 70 

1. 

2. 

3. 

3,25 

4 

4 

100 

170 

160 10 70 
1. 

2. 

3. 

3,25 

4 

4 

100 

170 

160 
12 60 

1. 

2. 3. 4. 5. 

3,25 

4 

100 

170 

14 60 
1. 

2. 

3. 4. 5. 

3,25 

4 

5 

100 

170 

200 
16 60 

1. 

2. 

3. 4. 

5. 6. 

3,25 

4 

5 

6 

110 

170 

220 

260 
20 60 

1. 

2. 

3. 4. 

5. 6. 7. 8. 

4 

4 

5 

6 

150 

170 

220 

260 
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3.5.2.3. Elektrot ÇeĢitleri ve Açıları  

 

Bu kaynak yönteminde genellikle rutil karakterli elektrotlar kullanılır. Kaynağın 

baĢlangıcında ve kaynak dikiĢi boyunca elektrot yatay düzleme oranla 15-20º eğik olmalıdır. 

Kaynak sonunda parça kenarlarında yanma olmaması ve dikiĢin düzgün bitirilmesi için 

elektrot dik konumda tutulur ve biraz beklenir. Krater çukuru doldurularak dikiĢ tamamlanır. 

 

 

ġekil 3.20: Elektrot açıları 

3.6. Yan (duvar) küt ek kaynağı yapma  
 

Kaynak dikiĢinin en rahat ve düzgün olarak biçimlendirildiği konum, iĢ parçasının 

yere paralel yatırılarak yapılan konum olup yatay kaynak adıyla anılır. Eğitimli bir 

kaynakçının her zaman yatay konumdaki iĢ parçalarına kaynak yapabiliyor olması yeterli 

değildir. Çünkü üretimde karĢılaĢılan iĢ parçalarının her zaman bu Ģekilde konumlandırılması 

beklenemez. Bu yüzden kaynakçının değiĢik konumlarda da kaynak dikiĢi çekebiliyor olması 

ve bunların nasıl yapıldığını biliyor olması gerekir. 

 

ġekil 3.21: Yan (duvar) kaynak pozisyonu 

Bu kaynak pozisyonunda parçalar yataya dik konumda durur. Ancak kaynak dikiĢi 

yataya pareler olarak çekilir. Kaynatılacak parçalar alın alına getirilir, kaynakçı kaynağı 

soldan sağa veya sağdan sola doğru çeker.  

 

Birçok üretim esnasında iĢ parçasının çevrilmesi ya da yatay pozisyona getirilmesi 

için manevra yaptırılması mümkün değildir. Bu nedenle çeĢitli pozisyonlarında kaynak 

uygulamaları yapılır. Bu kaynak pozisyonları Ģunlardır: 
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 Yatay kaynak  

 Dik kaynak  

 Yan kaynak  

 Tavan kaynağı  

 

Yatay pozisyonu dıĢındaki tüm pozisyonlarda ergimiĢ kaynak banyosu yerçekimi 

etkisiyle bağlantının dıĢına doğru akmaya çalıĢır. Bu olumsuz durum uygun kaynak 

teknikleri kullanılarak aĢılır. Ayrıca elektrot örtü maddesindeki katkı maddeleri de kaynak 

metalinin kaynak bölgesinin dıĢına çıkmasına engel olur.  

 

Resim3.3: (Yan duvar) küt ek kaynağı uygulaması 

Kaynakçı kaynak esnasında meydana gelen ısı girdilerini azaltarak akıĢkanlığı 

düĢürmeye çalıĢmalıdır. Aynı zamanda elektrot ekseniyle kaynak yüzeyi arasındaki açı, 

kaynak banyosu en uygun konumda tutulacak Ģekilde değiĢtirilebilir. Yatay pozisyondaki 

bağlantılarda 350 amperlik akım değerleri kolaylıkla kullanılabilirken diğer pozisyonlarda 

kaynak akımının daha düĢük tutulması gerekir. Yan (duvar) kaynağı iki farklı yönde 

yapılabilir. Bunlar sağdan sola ve soldan sağadır. 

 

3.6.1. Sağdan Sola Yan (Duvar) Küt Ek Kaynağı 
 

Parçanın sağından baĢlanarak sol yönde sürdürülen ve bitirilen kaynaktır.  Kaynak 

dikiĢi çekilen parça yataya paralel ancak dik açı ile durur. Kaynak sırasında elektrot hareket 

ettirilmeden düz bir doğru üzerinde tutulur. 

 

3.6.2. Soldan Sağa Yan (Duvar) Küt Ek Kaynağı 
 

Parçanın sol kısmından baĢlanarak sağ yönde sürdürülen ve bitirilen kaynaktır.  ĠĢ 

parçasının kaynak dikiĢi çekilecek yüzeyi yatay düzleme paralel ve dik açı ile durur. 

 

Kaynak dikiĢinin baĢladığı nokta ve dikiĢin sürdürüldüğü yön dıĢında tümüyle sağdan 

sola kaynağın aynı özelliklerini taĢır. UlaĢılması zor noktalar ile karĢılaĢıldığında bu iki 

türden biri seçilir. Bazı durumlarda ise alıĢkanlıklarından ötürü sağ ya da sol elini farklı 

çoğunlukta kullananlar, bu türlerden birini seçerler. 

 

3.6.3. Yan (Duvar) Küt Ek Kaynağının Uygulama Alanları 
 

Yan küt ek kaynağı, genellikle kalınlığı 6 mm‟ye kadar olan parçalara uygulanır. Bu 

kaynak yöntemi çelik konstrüksiyon iĢlerinin yapımında yaygın olarak kullanılır. Çekilen 
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kaynak dikiĢinin nüfûziyeti ve dayanımı düĢüktür. Kalın parçaların kaynağında ve yüksek 

dayanım istenen kaynak dikiĢlerinde bu kaynak yöntemi tavsiye edilmez. 

 

Yan duvar kaynağı sıra montaj iĢlerinde, gemi yapım endüstrisinde; yerinde inĢa 

edilen sıvı depolama tankları,  köprü, çatı, gökdelen gibi çelik konstrüksiyonların 

montajında, gemilerde özellikle uygun olmayan pozisyonlardaki kaynaklarda, boru hatlarının 

döĢenmesinde, basınçlı kaplara ataĢmanların kaynatılmasında, özellikle ağır teçhizat 

endüstrisinde, diğer yöntemler ile ulaĢılamayan yerlerde kullanılır. 

 

3.6.4. Yan (Duvar) Küt Ek Kaynağının Yapılması Sırasında Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

Bu pozisyondaki kaynakta en büyük sorun, ergiyik metalin ve cürufun yer çekimi 

etkisi ile aĢağıya akmasıdır. Ayrıca üstteki parçada ergiyiğin aĢağıya akması nedeni ile kenar 

yanmaları meydana gelir. Bunu önlemek için elektrot hareketlerinin üst noktalarında çok az 

süre beklenmelidir. Kaynağa baĢladıktan sonra elektrot bitinceye kadar veya kaynak sonuna 

kadar arkı kesmeden devam edilmeli ve dikiĢ bitirilmelidir. Kaynak sonunda krater çukuru 

doldurulmalıdır. 

 

3.6.4.1. Ark Boyu ve Akım ġiddeti 

 

Yan küt ek kaynağında ark boyu elektrot çapının yarısı kadar olmalıdır (a = d / 2). 

 

ġekil 3.22:Ark boyu 

Akım Ģiddeti yatay pozisyondaki kaynağa göre düĢük olmalıdır. Ark boyunun kısa 

olması dikiĢ sarkmasını önler ve ergiyik kontrolünü kolaylaĢtırır. Kaynak dikiĢinin her 

noktasında,  elektrot hızı ve ark uzunluğu sabit olmalıdır.  Kaynak hızının düĢük olması 

kaynak banyosunun büyük olup dikiĢin aĢağıya doğru akmasına neden olur. Hızın fazla 

olmasında ise kaynak metali parça ile iyi iĢleme sağlamayarak yüzeyde birikmeye neden 

olur. 

 

Yan (duvar) kaynağı için bağlantı tipi,  parça kalınlığına bağlı olarak elektrot çapı, 

paso sayısı, kaynak akımı, minimum ark gerilimi ve kaynak hızı değerleri aĢağıdaki tabloda 

verilmiĢtir. Bu tablonun yukarıdaki bilgiler çerçevesinde incelenmesi yararlı olur. 
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Bağlantı 

tipi 

Parça 

kalınlığı 

(mm) 

Kaynak 

pozisyonu 
Pasolar 

Elektrot 

çapı 

(mm) 

Kaynak 

akımı (A) 

Kaynak 

hızı 

(m/saat) 

 

6 Yan 2 4.00 130 5,5 

 

10 Yan 3 4.00 130 3,3 

Tablo 3.4: Yan (duvar) kaynağı teknik değerleri 

3.6.4.2. Elektrot Hareketleri 

 

Yan (duvar) kaynağında geniĢ yanlamasına salıntılı paso çekilir. DikiĢin geniĢliği 

çekirdek çapının üç ila dört katı olup bir elektrotla boyunun üçte biri ile yarısı arasında 

uzunlukta değiĢen dikiĢ elde edilir. Salıntı hareketi, cürufu itecek Ģekilde geriye doğru 

bükümlü olacak ve büküm örtünün kalınlığı nedeniyle cürufun yoğunluğu ve sonuçta 

temizleme güçlüğü oranında fazla olur.  

 

Salıntı hareketinin iki ucunda biraz durulması, kaynak ağzı kenarlarının daha emin 

Ģekilde ergitilmesini sağlar. Bu Ģekilde daha düz bir tırtıl elde edilir.  

 

Aynı akım Ģiddetinde geniĢ paso, dar pasoya göre parçayı daha çok ısıtır ve 

dolayısıyla nüfuziyetli (kaynağın derinliği)  bir ölçüde daha derin olur. 

 

ġekil 3.23: Yan (duvar) kaynağında elektrot hareketi 
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3.6.4.3. Elektrot ÇeĢitleri ve Elektrot Açıları  

 

Yan küt ek kaynağında genellikle rutil karakterli elektrot kullanılır. Ayrıca yüksek 

dayanım istenen yerlerde bazik karakterli elektrotlar da kullanılır. Elektrot alttaki parçaya 

80-85º açı yapmalıdır. Elektrotun kaynak yönüne olan açısı ise 70-75º olmalıdır. Kaynak 

dikiĢinde oluĢacak sarkmayı en aza indirmek için elektrotun sarkma oluĢacak alt kısma göre 

ters açıda eğilmesi yararlı olur.  

 

Yan kaynakta küçük kesitli dikiĢler çekip çabuk katılaĢmasını sağlamak gerekir. 

Küçük çaplı elektrot kullanmak, daha düĢük amper ayarlarında çalıĢmak ya da daha büyük 

ilerleme hızlarında çalıĢmak uygun olacaktır.  

 

Resim 3.4:Elektrot açıları 

3.7. Tavan Küt Ek BirleĢtirme Kaynağı 
 

Tavan küt ek kaynağı genelde baĢ üstü kaynağı olarak da adlandırılır. Bu kaynaklar 

genellikle kalın parçalara uygulanır. Bu kaynak yöntemi çevrilemeyecek kadar büyük 

parçalara uygulanır. 

 

 

ġekil 3.24: Tavan küt ek kaynağı 

Kaynak sırasında cüruf damlamalarının oluĢmaması için kaynak banyosunun devamlı 

olarak kontrolü gerekir. Tavan kaynağı, sürekli olarak yapılacak ise kaynak kablolarının 

kalın seçilmemesi yerinde olur. Kaynakçının duruĢ Ģekli olarak en yorucu pozisyon olması, 

bu duruĢ sırasında kaynak kablolarının ağırlığını azaltmayı gerekli kılar. Bu nedenle tavan 
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kaynağında kullanılacak kablo kesit alanı olarak 35 mm² yeterli olmaktadır. Böylece kola 

gelen yük hafiflemiĢ olur. Kaynakçı yorulmadan daha uzun süre kaynak çekebilir. 

 

Resim 3.5: Tavan kaynağı 

3.7.1. Tavan Küt Ek BirleĢtirme Kaynağının Uygulama Alanları 
 

Bu kaynak yöntemi; endüstride çelik çatı, çelik köprü, değiĢik çelik konstrüksiyonlar 

ve gemi inĢa sanayiinde geniĢ olarak kullanılır. 

 

3.7.2. Tavan Küt Ek BirleĢtirme Kaynağı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Tavan kaynağının en önemli sorunlarından biri,  sıçrama ve cüruf damlalarının 

kaynakçıya doğru düĢmesidir. Bu nedenle mümkün oranda cüruf akmalarına engel olunur. 

Sıçramaların önüne geçmek güç olduğundan kaynakçının baĢını da koruyacak kaynak 

maskeleri kullanması yerinde olacaktır. Kaynak sırasında ark boyunun kısa tutulması da 

sıçrama ve cüruf damlamalarını engeller.  Kaynağın sürekli olarak yapılması, konum 

itibarıyla yorucu olması, kaynakçının parça ile arasındaki mesafeyi iyi ayarlamasını gerekli 

kılar. BaĢarılı kaynak dikiĢinin elde edilmesinin temelinde, kaynakçının alıĢkanlıklarına 

bağlı olarak rahat bir konumda, aĢırı yorulmadan kaynak dikiĢini bitirmesi vardır. Kaynağın 

sarkmaması için uygun altlık kullanılmalıdır. 

 

Resim 3.6: Altlık konulup kaynatılmıĢ iĢ parçası 
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3.7.2.1. Elektrot Hareketleri 

 

Tavan küt ek kaynağında dairesel ve zikzak elektrot hareketleri kullanılır. Elektrot 

hareketleri çok geniĢ olmamalı, hareketlerin uç noktalarında duraklamalar yapılmalıdır. Uç 

noktalardaki duraklama, dikiĢin sarkmasını önleyeceği gibi kenar yenmeleri de ortadan 

kaldırır. Ġlerleme hızı ve hareket geniĢliği tüm dikiĢ boyunca aynı olmalıdır. 

 

3.7.2.2. Ark Boyu ve Akım ġiddeti  

 

Ark boyu elektrot çapının yarısı kadar olmalıdır. Akım Ģiddeti akmanın önüne geçmek 

için düĢük tutulmalıdır. Kök pasodan sonra dolgu dikiĢlerinde amper biraz yükseltilebilir.  

 

3.7.2.3. Elektrot ÇeĢitleri ve elektrot Açıları  

 

Bu kaynak yönteminde rutil karakterli elektrotlar kullanılır. Yüksek dayanım isteyen 

yerlerde bazik tip elektrotlar da kullanılabilir.  

 

Elektrot açıları ilerleme yönüne doğru 75 - 85º, birleĢtirilen parçalara ise 90º açı ile 

tutulmalıdır. 

 

ġekil 3.25:Tavan küt ek kaynağında elektrot açıları 

3.8. Dolgu Kaynakları 
 

Makine elemanları; makinaya ait donanımlar ile makine dairesindeki sistemlere ait 

miller, diĢli çarklar, sürtünerek çalıĢan diskler ve hareketli ve hareketsiz donanımlardan 

meydana gelir. Bu yüzeyler sürekli aĢınma ile karĢı karĢıya kalan Ģartlarda çalıĢır ve zamanla 

aĢınırlar. 

 

AĢınan kırılan ve çatlayan bu elemanları yeniden almak veya yaptırmak bazen 

mümkün olmadığı gibi ekonomik de olmaz. Bu nedenle dolgu kaynağı yapılarak tamir edilir. 

 

Resim 3.7: Dolgu kaynağı 
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AĢınan makine parçalarının aĢınmadan önceki ölçülerine getirilmesi için tek sıra veya 

üst üste bindirerek kaynak dikiĢi çekilmesine dolgu kaynağı adı verilir. 

 

Miller, diĢli çarklar, kapaklar, pompa gövdeleri, makine parçaları, diskler, valfler gibi 

elemanların yüzeyleri zamanla aĢınır. 

 

Resim 3.8: ÇeĢitli parçalarda aĢınan yüzeyler 

3.8.1. Dolgu Kaynaklarında Kullanılan Elektrotlar 
 

Sert yüzey dolgu kaynaklarında çoğunlukla bazik bazen da rutil örtülü elektrotlar 

kullanılır. Bu elektrotlar aĢağıdaki Ģekilde gruplandırılır: 

 

 Çok sert yüzey elektrotları 

 

Bu elektrotlar tungsten karbürdür. Çekilen dikiĢle çok sert olup darbelere karĢı 

dayanıksızdır. Makas bıçaklarında, disklerde ve bıçakların doldurulmasında kullanılır. 

 

 Normal aĢınma ve darbe elektrotları 

 

Yüksek karbonlu olup sert ve sık dokulu dikiĢ oluĢturur. Yüzey dolgu kaynağı için 

uygun elektrotlardır. 

 

 Az sert ve darbelere dayanıklı elektrotlar 

 

Zincir taĢıyıcılarda, pimlerde, yataklarda ve taĢ kırıcıları gibi yerlerde kullanılır. 

 

 Krom nikelli elektrotlar 

 

Hamur karıĢtırıcıların, bisküvi fabrikalarındaki kalıp ve yardımcı elemanların ve 

paslanmaz gereçlerin dolgusunda kullanılır. 

 

 Manganlı elektrotlar 

 

Hafriyat makinelerinin kazıcı diĢlileri, sondaj matkapları, sıyırıcı ve koparıcı kepçeler, 

çimento fabrikaları pres valsleri, hadde merdanelerinin dolgularında kullanılır. 
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 ÇalıĢma esnasında sertleĢen elektrotlar 

 

Kaynak sonrası iĢlemeye elveriĢli ancak çalıĢma sırasında sertleĢen elektrotlardır. 

 

 Isıl iĢlemle sertleĢen elektrotlar 

 

Bu elektrotlar dolgu iĢleminden sonra sertleĢtirilebilen elektrotlardır. 

 

 TalaĢ kaldırarak iĢlenebilen dolgu elektrotları 

 

Kalın örtülü manganezli dolgu elektrotları olup emme güçleri yüksektir. Cürufları 

kolay temizlenir, talaĢ kaldırarak iĢlenebilir. 

 

 Çıplak elektrotlar 

 

Bu elektrotlar daha çok mig-mag ve tig-wig kaynak yöntemlerinde ilave tel olarak 

kullanılır. Çelik oldukları gibi bakır, alüminyum ve pirinç olabilir. Dolgu kaynaklarında 

kullanılan bazik karakterli elektrotlar 250-300 ºC iki saat kurutulduktan sonra kullanılırlarsa 

daha iyi sonuç alınır. 

 

3.8.2. Yüzey Dolgu Kaynakları 
 

3.8.2.1. Tek Sıra Yüzey Dolgu Kaynakları 

 

Genellikle fazla aĢınmamıĢ makine elemanlarına uygulanır. Kaynak dikiĢi ile 

doldurulan yüzeyler hassas kullanım yerine sahip iseler torna, freze, vargel ve honlama 

tezgâhlarında iĢlendikten sonra kullanılır. Kullanım yerleri ince iĢçilik istemiyorsa (ziraat 

aletleri, kepçe çeneleri gibi) doğrudan iĢlemsiz kullanılır. 

 

ġekil 3.26: Tek sıra yüzey dolgu kaynağı 

Ezilen, kırılan bıçak köĢeleri keskin köĢe oluĢturacak Ģekilde doldurulmalıdır. 
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ġekil 3.27: EzilmiĢ olan köĢenin dolgu kaynağı 

3.8.2.2. Üst Üste Dolgu Kaynağı 

 

Fazla aĢınmıĢ, bozulmuĢ kama kanalları, kırılan, çatlayan makine elemanları ve 

dayanım isteyen elemanların köĢelerine üst üste dolgu kaynağı yapılabilir. 

 

ġekil 3.28: Üst üste dolgu kaynağı 

Yukarıda bahsettiğimiz makine elemanlarına aĢınma durumlarına göre tek sıra veya 

üst üste dolgu kaynağı uygulanabilir. 

 

3.8.2.3. Yüzey Dolgu Kaynağı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar 

 

 Parça yüzeyleri yağ, pas, toprak ve kum kalıntılarında iyice temizlenmelidir. 

 ĠĢ parçası yatayda kaynatılacak Ģekilde tutulmalıdır. 

 Çatlak ve kırık parçalara kaynak ağzı açılmalıdır. 

 DikiĢler arasında cüruflar temizlenmeli ve soğumaya fırsat verilmelidir. 

 Doldurulacak yüzeylerin doldurma kalınlığı bilinmelidir. 

 Dolgu kaynağı yapılırken elektrot paket ve kataloglarındaki bilgiler okunmalı, 

gerece uygun sert dolgu elektrotu seçilmelidir. 

 DikiĢler çekilirken birinci dikiĢin ortasından üzerine ikinci dikiĢ binecek Ģekilde 

çekilirse gerekli dolgu kalınlığı sağlandığı gibi kaynak sonrası iĢleme iĢçiliği de 

azaltılır. 

 Dolgu kaynağı elektrik ark ile yapıldığı gibi mig-mag kaynak yöntemleri ile de 

yapılabilir. 
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Amper ayarı ve ark boyu 

 

Ark boyu elektrot çapı (d) kadardır. Amper ayarı ise yatay pozisyondaki kaynak ile 

aynıdır. Ancak Ģu unutulmamalıdır. Amper ayarı her kaynakçıya, ilerleme hızına, elektrot 

hareketi geniĢliğine ve kullanılan elektrotun özelliğine bağlıdır. 

 

Elektrot hareketi ve ilerleme hızı 

 

Elektrot hareketi yarım ay veya dairesel harekettir. Ġlerleme hızı ve hareket geniĢliği 

doldurulacak kalınlığa göre ayarlanır. Ġnce bir katmanda hızla ilerlenebilir. Üst üste 

çekilecek dolguda üstteki dikiĢler alttaki dikiĢlerin birleĢme yerinin üzerine çekilirse daha iyi 

olur. DikiĢin baĢlangıç noktasında biraz durmalı, bitiĢ noktasında ise krater çukuru 

doldurulmalıdır. 

 

ġekil 3.29: Üst üste dolgu kaynağı 

Elektrot açısı 

 

Elektrot kenar yenmelerini engelleyecek Ģekilde dik tutulmalı ilerleme yönüne doğru 

ise 75º açı ile tutulmalıdır. 

 

ġekil 3.30: Dolgu kaynağında elektrot açısı 

3.8.2.4. Mil Dolgu Kaynağı 

 

Miller; dönerek çalıĢan makine elemanları oldukları için yüksek devir, mile bağlanan 

elemanın devirle yaptığı salınım, yağlamanın düzenli olmaması ve ısınma nedeni ile aĢınır. 

AĢınan miller düzgün, balanssız bir dönme gerçekleĢtiremediklerinden gürültülü 

çalıĢmalarının yanında bağlı bulundukları makineye zarar verir. Bu durum ise telafisi 

olmayan arızalara neden olabilir. 

 

Resim 3.9: Mil dolgu kaynağı 

  

7
5
 90°90°
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AĢınan millerin yenilenmesi bazen mümkün olmayabilir. El iĢçiliği ile tornada 

yeniden yapılması gerekebilir. Bu ise hem zaman kaybına neden olur hem de ekonomik 

değildir. AĢınan millerin sadece aĢınmıĢ kısımları doldurulup iĢlendikten sonra tekrar 

kullanılabilir.  

 

Mil dolgu kaynağı öncesi yapılacak iĢlemler 

 

 Milin aĢınan doldurulacak kısmı temizlenmelidir. Çünkü mil üzerindeki yağ, 

pas kaynak dikiĢi çekmeyi zorlaĢtıracağı gibi dikiĢ kalitesini de olumsuz etkiler.  

  

 Doldurulacak kalınlık belirlenmelidir. Çünkü ince bir katman doldurulması 

gerekirken dikiĢ yüksekliğinin fazla olması hem elektrot sarfiyatını artırır hem 

de tornalama iĢçiliği süresini uzatır. 

  

 Uygun elektrot belirlenmelidir. 

  

 Dolgu yapılacak kısımda kama kanalı, pim deliği ve kılavuzla açılmıĢ diĢ var 

ise bunların ölçüleri alınmalıdır. Dolguda bozulmamaları için önlem alınmalıdır.  

 

Mil dolgu kaynağının yapılmasında dikkat edilecek hususlar 

 

Miller dönerek çalıĢtıkları için dolgu kaynağından sonra balanslı dönmemeleri çok 

önemlidir. Dolgu ister milin uç kısmına yapılsın isterse orta veya herhangi bir yerine yapılsın 

dolgu dikiĢlerinin karĢılıklı eksenlerden sıra ile döndürerek yapılası gerekir. 

 

ġekil 3.31: Ml dolgu kaynağı iĢlem sırası 

Kaynağın tek taraftan baĢlatıp döndürülerek yapılması durumunda milde eğilme 

meydana gelir. 

 

ġekil 3.32: Dolgu kaynağı yapılmıĢ milde eğilme 
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Eğilmeyi önlemek için karĢılıklı eksenler doğrultusunda dolgunun yapılması gerekir. 

AĢınarak dolgu kaynağı yapılacak mil yüzeyleri eski yüksekliğinde ve yeterli sertlikte 

olmalıdır. Miller yüzeyleri sertleĢtirilmiĢ makine elemanları oldukları için yapılan dolgu da 

kaynakları da aynı sertlikte olmalıdır. Bu nedenle bu dolguya sert dolgu adı da verilir.  

 

Dolgu kaynağında her dikiĢten sonra soğumaya fırsat verilmeli ve cüruflar iyi 

temizlenmelidir. 

 

Amper ayarı ve ark boyu 

 

Mil dolgu kaynağında amper ayarı yatay pozisyondaki kaynakta olduğu gibidir. Ancak 

bazik karakterli elektrot kullanımında biraz yüksek seçilmelidir. Ark boyu elektrot çapı 

kadardır.  

 

El (Elektrot) hareketi, ilerleme hızı ve elektrot açısı 

 

Mil dolgu kaynağında elektrot hareketi yarım ay veya dairesel hareketlerdir. Ġlerleme 

hızı ve hareket geniĢliği doldurulacak kalınlığa göre ayarlanır (Ġnce bir katman ise hızlı 

ilerlenebilir.). Dolgu kaynağında hareket geniĢliği 16 mm‟yi aĢmamalıdır (ġekil 2.12). 
 

DikiĢ baĢlangıcında biraz duraklamalı, dikiĢ bitiĢinde ise krater çukuru 

doldurulmalıdır. 

 

ġekil 3.33: Dolgu kaynağı elektrot hareketleri 

Dolguda doldurulacak kalınlığa göre çekilen dikiĢ aĢağıdaki gibi olabilir (ġekil 2.13). 

Mil kaynakları genellikle tek sıralı yapılır. 

 

ġekil 3.34: Dolgu kaynağı karĢılaĢtırması 
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Elektrot açısı 

 

Dolgu kaynağında, elektrot kenar yenmeleri engellenecek Ģekilde (90º) tutulmalı, 

ilerleme yönüne doğru açı 75º olmalıdır (ġekil 2.14). 

 

ġekil 3.35: Dolgu kaynağı elektrot açısı 

Kullanılan elektrot türleri 

 

Millerin sert yüzey dolgu kaynaklarında da yüzey kaynaklarında olduğu gibi rutil 

karakterli çoğunlukla da bazik karakterli elektrotlar kullanılır. Bunlar; 

 

 Çok sert yüzey elektrotları, 

 Normal aĢınma ve darbe elektrotları, 

 Az sert ve darbelere dayanıklı elektrotlardır.  

 

Resim 3.10: Dolgu kaynağı ile dolgusu yapılıp iĢlenmiĢ mil 

 

 

 

  

90°90°75°
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıda ġekli verilen 120x50x5 ebadında 2 adet çelik gereci bindirme yaparak 

kaynatınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Kaynak makinesini çalıĢtırıp amper ayarını 

yapınız. 

Elektrotu kaynak pensine uygun biçimde 

bağlayınız. 

Bindirme payını 25 mm alıp markalayınız. 

 

Elektrik tehlikelerine dikkat ediniz, uygunsuz 

Ģartları öğretmeninize bildiriniz. 

Seçilen elektroda uygun amper ayarı yapmayı 

hatırlayınız. 

Amper= 40 x Elektrot çapı 

Kaynak iĢlemini yaparken güvenlik 

kurallarına uyunuz, mesleki ilkelere 

uygun davranınız. 

Yanmalara karĢı tedbirlerinizi alınız. 

Kaynak kablolarında kesik veya ezik 

olmamasını kontrol ediniz. 

Parçaları bindirme yaparak uygun 2 

kenarından puntalayınız. 

Puntaları temizleyip son kontrollerini yapınız. 
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Ark boyunu, elektrot açısını ve elektrot 

ilerleme hızını ayarlayarak bindirme 

kaynağını yapınız. 

 

 

 

Kaynak dikiĢini uygun elektrot açısı ve 

bekleme hareketi ile bitiriniz. 

Kaynak sonrası kaynak cürufunu kaynak 

çekiciyle kırıp tel fırça ile temizleyiniz. 
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AĢağıda Ģekli verilen 2 adet 100x30x5 lamayı verilen ölçülerde T Ģeklinde 

puntalayarak iki taraftan kaynatınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Parçaların birleĢtirme kenarlarını alıĢtırınız. 

Kaynak makinesini çalıĢtırıp kaynak 

amper ayarını yapınız. 

Elektrotu kaynak pensine uygun biçimde 

bağlayınız. 

Çekme payını vererek parçaları (T) Ģeklinde 

90° olarak uygun aralıklarla puntalayınız. 

Ark boyunu, elektrot açısını ve ilerleme hızını 

ayarlayarak iç köĢe kaynağını yapınız. 

Kaynak dikiĢini uygun elektrot açısı ve 

bekleme hareketi ile bitiriniz. 

Kaynak sonrası kaynak cürufunu kırarak 

dikiĢi tel fırça ile temizleyiniz. 

Kaynak maskesi kullanınız. 

Kaynak paravanı kullanınız. 

Eldiven ve iĢ önlüğü kullanınız. 

Kaynak için kullanılan elektrot öncelikle 

nemli olmamalıdır. 
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AĢağıda Ģekli verilen 2 adet 100x30x5 lama kullanarak yatayda dıĢ köĢe kaynağı 

hazırlayınız. 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler 

Parçaların birleĢtirme kenarlarını alıĢtırınız. 

Kaynak makinesini çalıĢtırıp kaynak amper 

ayarını yapınız. 

Elektrotu kaynak pensine uygun biçimde 

bağlayınız. 

Parçaları çekme payına göre uygun açıda 

puntalayınız. 

Ark boyunu, elektrot açısını ve ilerleme hızını 

ayarlayarak dıĢ köĢe kaynağını yapınız. 

Kaynak dikiĢini uygun elektrot açısı ve 

bekleme hareketi ile bitiriniz. 

Kaynak sonrası kaynak cürufunu kırarak 

dikiĢi temizleyiniz. Bunu fırça ile yapınız. 

Kaynak maskesi kullanınız. 

Paravan kullanınız. 

Eldiven ve iĢ giysisi kullanınız. 
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AĢağıda Ģekli verilen 120 mm x 40 mm ebatlarında 5 mm kalınlığında 2 adet çelik iĢ 

parçasını yan (duvar) pozisyonunda küt ek kaynağıyla birleĢtiriniz. 

 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler 

Kaynak ek yerlerini temizleyiniz. 

Parçayı hazırlayınız. 

Kaynak makinesini çalıĢtırıp kaynak amper 

ayarını yapınız. 

Parça kalınlığına göre uygun aralık bırakarak 

puntalayınız. 

Elektrot açısı ve ilerleme hızını ayarlayarak 

kapalı üçgen veya yarım ay 

hareketlerinden birini kullanarak kaynak 

dikiĢini çekiniz. 

Kaynak sonrası kaynak cürufunu kırıp dikiĢi 

tel fırçayla temizleyiniz ve kaynağı gözle 

kontrol ediniz. 

Kaynak maskesi kullanınız. 

Paravan kullanınız. 

Eldiven ve iĢ giysisi kullanınız. 

ĠĢ güvenliği tedbirlerini alınız. 

Temizlenen iĢ parçalarını kaynak masası 

üzerine yatırınız. 

Kaynak araç ve gereçlerini talimatlarına 

uygun olarak kullanınız. 
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120 mm x 40 mm ebatlarında 5 mm kalınlığında 2 adet çelik iĢ parçasını tavan 

pozisyonunda küt ek kaynağı ile kaynatınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Parçaların kaynak yapılacak yüzeylerini temizleyiniz. 

 

ĠĢ güvenliği tedbirlerini alınız. 

Kaynak makinelerinin çalıĢma 

talimatlarına uyunuz. 

Yapılacak kaynak iĢlemine göre 

elektrot hareketlerini uygulayınız. 

Çarpılmalara karĢı gerekli 

Tedbirleri alınız. 

Puntalama yaparken açının 

Bozulmamasına dikkat ediniz. 

Kaynağa baĢlamadan önce ön 

hazırlıkları kontrol ediniz. 

Kaynak sırasında kaynak açılarının 

doğruluğunu kontrol ediniz. 

Puntalama yaparken açının 

Bozulmamasına dikkat ediniz. 

Kaynağa baĢlamadan önce ön 

hazırlıkları kontrol ediniz. 

Kaynak sırasında kaynak açılarının 

doğruluğunu kontrol ediniz. 

Kaynak iĢlemi sırasında elektrot 

hareketi ve ilerleme hızını kontrol 

altında tutunuz. 

 

 

Kaynak makinesini çalıĢtırıp kaynak amper ayarını 

yapınız. 

 

 Kaynak pensine tebeĢir ya da kurĢun kalem 

takarak mevcut elektrot hareketlerini çiziniz. 
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Elektrotu kaynak pensine uygun biçimde bağlayınız. 

Parça kalınlığına göre aralık bırakarak puntalama 

yapınız. 

 

 

ĠĢ parçasının fazla ısınmasına izin 

vermeyiniz. 

Kaynak sonrası iĢlemleri kesinlikle 

unutmayınız. 

Parçaları sıcak olarak tutmayınız. 

Mutlaka iĢ eldiveni takınız. 

 Ark boyunu elektrot çapının yarısı kadar 

tutarak (kısa ark boyu) kaynağa baĢlayınız. 

 

Tavan küt ek kaynağında, kaynak yönüne doğru 

elektrotun açısını 75-85° ayarlayınız. 

Elektrot açısını ve ilerleme hızını ayarlayarak kavisli 

elektrot hareketini kullanarak kaynak dikiĢini 

çekiniz. 

 

 

 

  



 

127 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz 

 

1. Tavan kaynağında 5 mm‟den daha fazla kalınlıklarda hangi kaynak ağzı 

önerilmektedir? 

A) 30º lik 

B) 70º lik 

C) 90º lik 

D) 120º lik 

E) 180°lik 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi kaynak pozisyonu değildir? 

A) Yatay kaynak 

B) DüĢey kaynak 

C) Yan kaynak 

D) Tavan kaynağı 

E) Ön kaynak 

 

3. Mümkün olduğu bütün uygulamalarda birleĢtirme yerine tersten konulması önerilen 

malzeme aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Altlık 

B) Örtü maddesi 

C) Elektrot 

D) ĠĢ parçası  

E) Islak havlu 

 

4. Elektrot metalinin aĢağıya doğru akmaya çalıĢtığı tavan kaynağı konumunda, dikiĢin 

derinlere iĢlemesinin sağlanması için aĢağıdakilerden hangisi önerilmektedir? 

A) Elektrot değiĢtirilir. 

B) Kaynak makinesi değiĢtirilir. 

C) Amper ayarı düĢürülür 

D) Elektrot bekletilir. 

E) DikiĢe ara verilir. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi aĢınan makine elemanlarının ölçülerine getirilme iĢlemidir? 

A) V- birleĢtirme kaynağı 

B) Küt ek (alın) kaynağı 

C) Dolgu kaynağı 

D) KöĢe kaynağı 

E) Tavan kaynağı 
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6. Dolgu kaynaklarında dikiĢe ilk baĢlangıçta biraz beklenir, bunu aĢağıdakilerden 

hangisi daha iyi ifade eder? 

A) DikiĢin biraz bekleme ile dıĢa taĢması, nüfuziyeti artırır. 

B) DikiĢ yüksekliği az oluĢur. 

C) Kaynakçı el hareketi ve ilerlemeyi ayarlayabilir. 

D) Amper ayarlamayı kolaylaĢtırır. 

E) Akım Ģiddetini düĢürür. 

 

7. Yüzey dolgu kaynağı yapılırken aĢağıdakilerden hangisi dikkat edilecek hususlardan 

değildir? 

A) Parça yüzeyleri temizlenmelidir. 

B) Yüzeylerin doldurma kalınlığı bilinmelidir. 

C) Parçanın ve dikiĢlerin soğumasına fırsat verilmemelidir. 

D) DikiĢler çekilirken birinci dikiĢin ortasından üzerine binecek Ģekilde çekilmelidir. 

E) Temizleme sırasında tel fırça kullanılmalıdır. 

 

8. Makas bıçaklarının kaynağında aĢağıdaki hangi elektrotlar neden kullanılır? 

A) Tungsten karbürlü elektrotlar kullanılır çünkü paslanmaları önler. 

B) Manganlı elektrotlar kullanılır çünkü darbelere dayanıklıdır. 

C) Çıplak elektrotlar kullanılır çünkü çabuk soğur. 

D) Çok sert elektrotlar kullanılır çünkü serttir. 

E) Ġnce elektrotlar kullanılır çünkü çabuk erir 

 

9. “Dolgu kaynağında dikiĢler birbiri üzerine ortadan binmelidir.” AĢağıdakilerden 

hangisi bunun nedenini en iyi açıklar? 

A) Düzgün dikiĢ çekmek için 

B) Ġstenen yüksekliği daha kolay ve garanti sağlamak için 

C) Elektrot hareket geniĢliğini kolayca ayarlamak için 

D) Gerekli dolgu kalınlığını sağlayarak kaynak sonrası iĢleme iĢçiliğini de azaltmak 

için 

E) Kolay dikiĢ çekmek için 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi mil dolgu kaynağında kullanılan elektrot hareketidir?  

A) Üçgen – zikzak hareket 

B) Kare – zikzak hareket 

C) Zikzak – yarımay hareket 

D) Kare - üçgen 

E) Yarım ay veya dairesel hareket 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 

1. Elektrik ark kaynağının tanımını öğrendiniz mi? 
  

2. Elektrik ark kaynağında kullanılan malzemeleri öğrendiniz mi? 
  

3. Güvenlik önlemlerini aldınız mı? 
  

4. Elektrik ark kaynak makinelerini sınıflandırdınız mı? 
  

5. Amperaj ayarı yaptınız mı? 
  

6. Uygun elektrot seçtiniz mi? 
  

7. Parçayı kaynağa hazırladınız mı? 
  

8. Markalama yaptınız mı? 
  

9. Ark oluĢturdunuz mu? 
  

10. Punta attınız mı? 
  

11. Kaynak dikiĢi (paso dikiĢ) çektiniz mi? 
  

12. Yatay kaynak yaptınız mı? 
  

13. Bindirme kaynağı yaptınız mı? 
  

14. Yatayda iç köĢe kaynağı yaptınız mı? 
  

15. Yatayda dıĢ köĢe kaynağı yaptınız mı? 
  

16. T köĢe kaynağı yaptınız mı? 
  

17. Dikey kaynak yaptınız mı? 
  

18. Yan duvar kaynağı yaptınız mı? 
  

19. Tavan kaynağı yaptınız mı? 
  

20. Dolgu kaynağı yaptınız mı? 
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21. Boru kaynağı yaptınız mı? 
  

22. FlanĢ kaynağı yaptınız mı? 
  

23. Cüruf temizlediniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 D 

3 B 

4 C 

5 C 

6 D 

7 B 

8 A 

9 E 

10 A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 E 

4 B 

5 E 

6 C 

7 A 

8 A 

9 B 

10 D 

11 C 

12 D 

13 B 

14 C 

15 B 

16 C 

17 A 

18 D 

19 C 

20 B 

21 B 

22 A 

23 B 

24 B 

25 D 

26 A 

27 C 

28 E 

29 A 

30 A 

  

CEVAP ANAHTARLARI 



 

132 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 E 

3 A 

4 D 

5 C 

6 C 

7 C 

8 A 

9 D 

10 E 
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