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AÇIKLAMALAR 

AÇIKLAMALAR 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Malzemeleri Birleştirme İşlemleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/32 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 

doğrultusunda; yapılacak işe uygun malzeme birleştirme 

işlemleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

1.  

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projeye uygun 

sökülebilir birleştirmeler yapabileceksiniz. 

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projeye uygun 

sökülemeyen birleştirmeler yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Gemi yapımı atölyesi. 

Donatım: Temel gemi yapım teknikleri atölyesi iş tezgâhı ve 

mengenesi, kaynak makinesi, yapıştırıcılar, yapıştırma araç 

gereci, sökülebilir bağlantı elemanları gereklidir. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her öğrenme 

faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. 
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GİRİŞ 

GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz,  

 

Bu materyalin amacı gemi yapımında kullanılan malzemelerin birleştirme şekillerini 

kavramanızı sağlamaktır. Bu birleştirmeler sökülebilen ve sökülemeyen olarak iki temel 

kavramdan oluşmaktadır. 

 

Sökülebilen birleştirmelerde malzemenin kimyasal özelliklerinde değişiklik 

yapılmadan yardımcı elemanlar aracılığı ile (cıvata, somun, vida vb.) iki ayrı parça birbirine 

bağlanmaktadır. 

 

Sökülemeyen birleştirmede ise malzemeler birbirinden ayrılıp tekrar kullanılmayacak 

şekilde birleştirilmektedir. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projeye uygun sökülebilir birleştirmeler 

yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Cıvatalar konusunda kütüphanelerden, İnternet’ten ve makine hırdavat satışı 

yapan işletmelerden bilgi alınız. 

 Topladığınız bilgileri teknik resim çizim ortamında arkadaşlarınızla tartışınız.  

 Ayrıca çevremizde gördüğünüz makinelerin parçalarını birleştirmeye yarayan 

cıvataları inceleyiniz. 

 

1.SÖKÜLEBİLİR BİRLEŞTİRMELER 
 

1.1. Cıvatalar 
 

Parçaları birbirine sökülebilir şekilde bağlamaya yarayan, gövde kısmına vida dişi 

açılmış, başı altıgen, dörtgen veya değişik biçimlerde şekillendirilmiş standart makine 

elemanlarına cıvata denir. 

 

Cıvatalar genellikle somunla birlikte kullanılır. Parçalan somun kullanmadan 

sökülebilir şekilde birleştiren cıvatalar piyasada kısaca vida olarak adlandırılır. Örneğin sac 

vidası, ağaç vidası, havsa başlı vida, dört köşe başlı ayar vidası vb. 

 

Cıvata ya da vidanın başıyla birleşen ve üzerinde kısmen veya tamamen vida dişi 

açılmış kısmına vida denir. Vida dişlerinin kolay ağızlaması için gövde ucu bombeli veya 

konik olarak şekillendirilir. Konik olarak şekillendirilmiş vida ucuna kırma açısı (pah) denir.  

 

Şekil 1.1: Cıvatanın kısımları 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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1.1.1. Cıvatanın Sınıflandırılması 
 

Cıvataları baş şekillerine ve gövde şekillerine göre sınıflandırabilir. 

 

 Baş şekillerine göre sınıflandırma 

 

 Altı köşe başlı cıvatalar 

 Dört köşe başlı cıvatalar 

 Silindirik başlı cıvatalar 

 Mercimek başlı cıvatalar 

 Havsa başlı cıvatalar 

 Bombe başlı cıvatalar 

 Kesik koni başlı cıvatalar 

 Kelebek başlı cıvatalar 

 Tırtırlı başlı cıvatalar 

 Delik başlı cıvatalar 

 Halka başlı cıvatalar 

 Tırnaklı cıvatalar 

 T kanal cıvataları 

 

 Gövde şekillerine göre sınıflandırma 

 

 Saplamalar 

 Germe cıvataları 

 Alıştırma cıvataları 

 Tapalama cıvatalar 

 Yaprak yay cıvataları 

 Dayama ve ayara cıvataları 

 Vidalı pimler 

 Sac cıvataları 

 Matkaplı cıvatalar 

 Ağaç cıvataları 

 

1.1.1.1. Altı Köşe Başlı Cıvatalar 

 

Cıvata başının, bağlantısının dışında kalmasında sakınca olmayan çeşitli anahtarlarla 

sökülüp takılmaya elverişli büyük ve güçlü sıkma gerektiren yerlerde kullanılır.  

 

 

Şekil 1.2: Altı köşe başlı cıvata 
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1.1.1.2. Dört Köşe Başlı Cıvatalar 

 

Çelik konstrüksiyon bağlantılarında kullanılan, anahtarlarla sökülüp takılan ve başının 

bağlantının dışında kalmasında sakınca bulunmayan yerlerde kullanılır. 

 

 
Şekil 1.3: Dört köşe başlı cıvata 

 

1.1.1.3. Silindirik Başlı Cıvatalar 

 

Cıvata başının bağlantının dışında kalmasında sakınca bulunan kuvvetli sıkma 

gerektiren yerlerde kullanılır.  Başın ortasında altı köşe oyuk vardır.  Allen isimli özel 

anahtarla sökülüp takılır. 

 

 

Şekil 1.4: Silindirik başlı cıvata 

 

1.1.1.4. Havşa Başlı Cıvatalar 

 

Tornavidayla sökülüp takılabilen ve orta sıkma kuvveti gerektiren yerlerde kullanılan 

küçük boyutlu cıvatalardır. 

 

Şekil 1.5: Mercimek ve havşa başlı cıvatalar 

 

1.1.1.5. Kelebek ve Tırtıl Başlı Cıvatalar 

 

Cıvata başının bağlantı dışında kalmasında sakınca olmayan, küçük sıkma gereken ve 

elle sökülüp takılabilen yerlerde kullanılır. 

 

Şekil 1.6: Kelebek ve tırtıl başlı cıvatalar 
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1.1.2.1. Saplama Cıvatalar 

 

Silindirik bir gövdenin her iki ucuna vida açılmış, başsız, sökülebilir makine 

elemanıdır. Sık sökülen cıvatalar, takıldıkları vidalı yerleri (özellikle font ve alüminyum 

blokları) bozabilir. Böyle parçaları korumak amacıyla vida yerine saplama kullanılır. 

 

Şekil 1.7: Saplama 

 

1.1.2.2. Vidalı Pimler 

 

Gövdesi üstünde vida dişi olan başsız cıvata olarak açıklanabilir.  Gövde ucu 

kullanılma yerine göre biçimlendirilmiştir. Mil üzerindeki makine parçalarının konumunu 

sabitlemek ve ayarlamak amacıyla kullanılır. 

 

 

Şekil 1.8: Vidalı pim 

 

1.1.2.3. Sac Cıvataları 

 

2,5 mm'ye kadar ince sacların bağlanmasında kullanılır. Birleştirme sırasında sac somun 

görevini yapar. Büyük adımlı ve keskin kenarlı vida dişine sahiptir. Yıldız tornavida yarıklı 

olanlar daha sıkı bağlama gerçekleştirir. 

 

 

 

Şekil 1.9: Sac cıvataları 

 

1.1.2.4. Matkaplı Cıvatalar 

 

10 mm kalınlığa kadar parçalara vida deliğini kendi delerek birleştirmeyi sağlar. Bunun 

için gövde ucu matkap ucu şeklinde biçimlendirilmiştir. 

 

 

Şekil 1.10: Matkaplı cıvatalar 
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1.1.2.5. Ağaç Cıvataları 

 

Büyük adımlı ve keskin kenarlı vida dişine sahiptir. Sivri ucuna kadar vida dişi 

açılmıştır. Birleştirilecek parçalardan biri ahşap gerecidir. Ahşap gereç, somun görevi yapar. 

 

 

Şekil 1.11: Ağaç cıvataları 

 

1.2.Somunlar 
 

Parçaları birbirine çözülebilir şekilde bağlamaya yarayan cıvatalara, saplamalara vb. 

vida açılmış makine parçalarına vidalanan bağlama elemanlarına somun denir. 

 

Somun üst yüzeyiyle oturma yüzeyi arasındaki mesafeye somun kalınlığı (m) denir. 

 

Somunlardan en çok altı köşe somun kullanılır. Somunların sökülüp takılmasında, 

anahtarın somuna değdiği, birbirine paralel iki yüzey arasındaki mesafeye anahtar ağzı (s) 

denir. 

 

 

Şekil 1.12: Somun kalınlığı ve anahtar ağzı 

 

1.2.1. Somunların Sınıflandırılması 
 

Somunlar kullanma amaçlarına göre çeşitli biçimlerde imal edilir ve aşağıdaki gibi 

sınıflandırılır. 

 

1.2.1.1. Normal ve Küçük Altı Köşe Somun 

 

76 mm veya daha büyük anma çaplı somunlarda bazı istisnalar olmak üzere, vida anma 

çapına (d) bağlı olarak anahtar ağzı genişliği l,45-d veya daha büyük olanlara normal 

somunlar; anahtar ağzı genişliği 1,45-d'den küçük olanlar ise küçük somunlar denir. 
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Şekil 1.13: Normal ve küçük altı köşe somun 

 

1.2.1.2. Flanşlı Somun 

 

Anahtarlarla sökülüp takılmaya elverişlidir. Büyük ve kuvvetli sıkma gerektiren 

yerlerde, uygun ölçüdeki cıvata veya saplamayla birlikte kullanılır.  

 

Flanşlı somunların aşağıdaki gibi çeşitleri vardır: 

 

 Silindirik flanşlı altı köşe somun 

 Konik flanşlı altı köşe somun 

 Konik flanşlı tırtıllı somun 

 Flanşlı üç köşe somun 

 Flanşlı dört köşe somun 

 Flanşlı on iki köşe somun 

 

 

Şekil 1.14: Flanşlı somunlar 
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1.2.1.3. Faturalı Somun 

 

Üst veya alt yüzeyinde pul şeklinde çıkıntısı bulunan somunlardır. Düzgün oturma 

yüzeyi gerektiren yerlerde kullanılır. Faturalı somun iki çeşittir. 
 

 Faturalı somun 

 Pul başlı somun 

 

Şekil 1.15: Faturalı somunlar 

 

1.2.1.4. Dört Köşe Somun 

 

Ahşap ve çelik tasarım işlerinde kullanılan, anahtarlarla sökülüp takılmaya elverişli, 

dörtgen bir somundur. İnşaat ve ziraat aletlerinde de kullanılır.  

Dört köşe somunlar 4'e ayrılır. 

 

 T-kanalları için somun 

 Kırma açısız dört köşe somun 

 Ray somunu 
 Dört köşe somun 

 

 

Şekil 1.16: Dört köşe somunlar 

 

1.2.1.5. Kanallı Somunlar 

 

Darbeli ve sarsıntılı bağlantılarda somunun çözülmesine karşı emniyete alınması 

istenen yerlerde kupilya ile birlikte kullanılan somun çeşididir. Kanallı somunlar 5 çeşittir. 



 

10 

 Kanallı altı köşe somunlar 

 İnce kanallı altı köşe somunlar 

 Taçlı somunlar 

 İnce taçlı somunlar 
 Üç kanallı somunlar 

 

 

Şekil 1.17: Kanallı somunlar 

 

1.2.1.6. Kaynak Somunu 

 

Vida dişi açmaya uygun olmayan et kalınlığı ince olan yerlerde ve sac işlerinde kaynak 

edilerek kullanılır.  

Kaynak somunları iki çeşittir: 

 

 Altı köşe kaynak somunu 

 Dört köşe kaynak somunu 

 

  

Şekil 1.18: Kaynak somunları 

 

1.2.1.7. Kapak Somun 

 

Somunun sık sık sökülüp takılması istenen ve dış etkenler nedeniyle (çamur, toz vb.) 

korunması gereken ve görünüşlerinin güzel olması istenen yerlerde (oto bijonu) kullanılan 

somunlardır. 

Kapak somunları iki çeşittir: 

 

 Bombeli altı köşe somun 

 Şapkalı altı köse somun 
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Şekil 1.19: Kapak somunları 

 

1.2.1.8. Tırtıllı Somun 

 

Cıvata başının bağlantısının dışında kalmasında sakınca olmayan, küçük sıkma 

kuvveti gereken ve elle sökülüp takılabilen yerlerde kullanılır.  

Tırtırlı somunlar üç çeşittir: 

 

 Düz tırtırlı somun 

 Çapraz tırtırlı flanşsız somun 

 Çapraz tırtırlı flanşlı somun 

 

 

Şekil 1.20: Tırtıllı Somunlar 

 

1.2.1.9. El İle Döndürülebilen Somunlar 

 

Orta sıkma gerektiren yerlerde kullanılan, elle sökülüp takılan somun çeşididir.  

Elle döndürülen somunlar iki çeşittir: 

 

 Papatya somun 

 Kelebek somun 



 

12 

 

Şekil 1.21: El ile döndürülebilen somunlar 

 

1.2.2. Minifix Bağlantı Elemanları 
 

Demonte mobilyalar için geliştirilmiş olup genellikle panel mobilya üretiminde 

kullanılır.  

 

Minifix, merkezi çektirme esasına dayanan bir bağlantı elemanıdır. Stabil bir çektirme 

yapar. Sonradan gevşeme yapmaz. Üretimde 1 milimetreye kadar oluşabilecek milimetrik 

hataları çektirme kaybı olmaksızın tolere edebilmektedir. Tekrar tekrar sökülüp takılabilir. 

 

Tek taraflı, boydan minifix ve açılı olmak üzere 3 kategoride, 18 mm suntalam baz 

alınarak kullanılacak şekilde üretilir. Daha çok yüz-cumba ve cumba-cumbaya birleşecek 

parçalarda kullanılır. Düz veya açılı kesimler için idealdir. 
 

 

Fotoğraf 1.1: Minifix bağlantı elemanları 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ  

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
FOTODRAMA 
 

 Her öğrencinin aşağıdaki resimde yazılı değerleri ifade eden duyguları 

etrafındaki kişilerde gördüğünde anlık görüntü (fotoğraf) almaları istenir.  

 (Üzgün, şaşkın, ağlayan…vb.)  

 Bir sonraki gün fotoğrafların hepsi toplanır.  

 Her öğrencinin anlık görüntüsü sınıfta sergilenir.  

 Herkesin bir duyguyu temsil eden ve en çok beğendiği fotoğrafı seçmeleri 

istenir.  

 Öğrencilerden bu fotoğraflardaki duyguları tek tek sınıfın önünde canlandırması 

istenir.  

 Yürüyerek yapılması istenen canlandırmalarda duygu verilmeye çalışılır.  

 Hangi amaçla o duygunun gerçekleştiği ve böyle bir durumda nasıl bir tavır 

takınacağı hakkında öğrencilerden yorumlar alınır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri 

dikkate alarak sökülebilir birleştirmeler konusuna ait uygulama faaliyetlerini yapınız. 

 

İşlem basamakları Öneriler 
 Sökülebilir birleştirme için kullanılacak 

uygun boyutlu cıvata ve somunu seçiniz. 

 

 

 

 İş önlüğünüzü çalışma disiplininize etki 

edeceğinden ve işe odaklanmanızı 

arttıracağından giymelisiniz. 

 

 Sökülebilir birleştirme yapılacak parçalara 

cıvata boşluğu açmak için markalama 

işlemi yapınız. 

 

 Kollu matkap tezgâhında markalanan yeri 

kademeli olarak boşaltınız. 

 

 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 

sağlamak amacıyla iş parçalarını delmeden 

önce sabitlemelisiniz. 

 

 Delme uygulaması esnasında iş gözlüğü ve 

iş eldiveni kullanmalısınız. 

 Delme işlemi tamamlandıktan sonra delik 

ağızlarındaki çapakları uygun malzeme ile 

temizleyiniz. 

 Delik ağızlarının temizlenmesi esnasında 

delik çapının ölçüsünü bozmamaya özen 

göstermelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

15 

 Sökülebilir birleştirme yaparken cıvata ve 

somunu uygun anahtar kullanarak kontra 

olarak sıkınız. 

 

 
 

 

 Birleştirme esnasında cıvata ve somunu 

deforme etmemek amacıyla uygun anahtar 

kullanmaya, anahtarı somun ve cıvata 

başına tam oturtmaya özen göstermelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Parçaları birbirine sökülebilir şekilde bağlamaya yarayan, gövde kısmına vida dişi 

açılmış, başı altıgen, dörtgen veya değişik biçimlerde şekillendirilmiş birleştirme 

elemanlarına ………….. denir. 

Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) Freze 

B) Cıvata 

C) Somun 

D) Rondela 

E) Çivi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi cıvata sınıflandırmalarından biridir? 

A) Gövde şekilleri  

B) Boyları  

C) Uç açıları  

D) Renkleri  

E) Firma ismi 

 

3. Cıvataların üretim şekilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Yapıştırarak 

B) Kaynak yapılarak 

C) Talaş kaldırılarak 

D) Pres makinesiyle 

E) Giyotinle 

 

4. Cıvatalar aşağıdakilerden hangisindeki gibi gösterilmelidir? 

A) Piyasada söylendiği gibi 

B) İmal edene göre 

C) Montaj yapıldığı yere göre 

D) TSEN çizelgelerinde olduğu gibi 

E) Rengine göre 

 

5. Her iki ucuna vida açılmış başsız bağlantı elemanlarına ……………… denir. 

Yukarıda yapılan tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Saplama 

B) Mikrometre 

C) Somun 

D) Kumpas 

E) Civata 

 

DEĞERLENDİRME  

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–2 

 
 

Projeye uygun, sökülemeyen birleştirmeler yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Elektrik ark kaynağı bölümünde bulunan çizim ve tablolara bakınız. Bunlarla 

neler anlatılmaya çalışıldığını anlamaya çalışınız. Atölyenizde bulunan kaynak 

elemanlarıyla benzer yönlerini keşfediniz. 

 Tersanelerde kullanılan malzemeleri birleştirme tekniklerini yerinde inceleyiniz. 

 İnternet üzerinden malzemeleri birleştirme tekniklerine ait araştırma yapınız. 

 

2. SÖKÜLEMEYEN BİRLEŞTİRMELER 
 

2.1. Kaynaklı Birleştirmeler 
 

Metal ve alaşımlarının ergime derecelerinin üzerindeki sıcaklıklarda ergitilerek 

birleştirilmesi kaynak demektir. Bu işlem gerçekleştirilirken bir ısı kaynağına öncelikli 

olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü metal, bir ısı kaynağından alınan ısı enerjisiyle ergime 

derecesinin üzerine kadar olan sıcaklıklarda ergitilebilir. Elektrik ark kaynağında ısı enerjisi, 

elektrik akımıyla sağlanır. Isı elde edilmesinde mutlaka elektrik enerjisinden yararlanmak ve 

bununla kaynak yapmak zorunluluğu yoktur. Birçok kaynak uygulamasında değişik 

yöntemler kullanarak ısı elde etmek mümkündür. Örneğin diğer bir kaynak yöntemi olan 

oksi-gaz kaynağında ısı kaynağı, yanıcı ve yakıcı iki gazın birleşiminden ve yakılmasından 

sağlanır. Daha sonra elde edilen ısı, uygun donanımlar yardımıyla kaynak bölgesine iletilir. 

 

 
Fotoğraf 2.1: Oksi-gaz kaynak banyosu 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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Günümüzde plastik endüstrisindeki gelişmeler, kaynakçıların plastiklerin 

birleştirilmesinde kullanılan yöntemleri de plastik kaynağı adı altında toplayarak 

gerçekleştirmesini zorunlu kılmaktadır. Gemi yapım endüstrisinin birçok kısmında plastik 

kullanımı artmaktadır. Bu durum daha önce değişik metaller kullanarak bu tür yapı 

kısımlarını üreten üreticilere, plastik kaynak görevini de üstlenmeleri gereğini 

yüklemektedir. Diğer yandan plastiğin tesisatlarda boru ve bağlantı parçaları olarak 

kullanıldığı bir gerçektir.  

 

Birçok uygulamada bu işlemin üreticiler tarafından yapılabiliyor olması, plastik 

kaynağını kaynak işlem basamakları içine dâhil etmeyi gerekli kılar. Bunlardan dolayı önce 

kaynak kavramını iki ana grup içinde toplamak yararlı olacaktır. Böylece kaynak, gerecin 

cinsine göre gruplandırılmış olur. Bu iki kaynak ana dalının alt başlıkları da bulunmaktadır. 

 

Metalik özelliklere sahip iki ya da daha fazla metali ısı ya da basınç altında 

birleştirmeye kaynak denir. İki parçanın birleştirilmesinde ilave bir gereç kullanılıyorsa bu 

gerece ilave metal ya da ek kaynak teli adı verilir.  

 

 Metal kaynağı alt gruplara ayrılır. Genel olarak  

 Ergitme kaynağı  

 Basınç kaynağı olarak sınıflandırılır.  

 

 
Fotoğraf 2.2: Gemi omurgasının su altında ergitme kaynağıyla onarılması 

 

2.1.1. Kaynak Elemanları 
 

Kaynak işlerinde kullanılan başlıca elemanlar aşağıda açıklanmıştır.   

 

2.1.1.1. Kaynak Makineleri 

 

Kaynak makineleri, elektrik akımının geçtiği elektrik tesisatından ya da diğer adıyla 

elektrik şebekesinden aldıkları elektrik enerjisini, kaynak arkını sürekli kılacak gerilim ve 

şiddete dönüştürerek kaynak akımı sağlar.  
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Bunu yaparken de ya elektrik şebekesinden aldıkları alternatif akımdan yararlanır ya 

da kendi yapılarında bulunan donanım yardımıyla alternatif akımı doğru akıma dönüştürür. 

Ark kaynağını hem alternatif akımla hem de doğru akımla yapmak mümkündür. 

 

 Kaynak makineleri 

 Doğru akım veren kaynak makineleri 

 Alternatif akım veren kaynak makineleri olarak sınıflandırılır.  

 

 
Fotoğraf 2.3: Jeneratör ark kaynak makinesi ve çalışma 

 

Doğru akım veren kaynak makineleri olarak kaynak jeneratörleri ve kaynak 

redresörleri kullanılmaktadır. Alternatif akım veren makineler ise transformatör olarak anılır. 

Her iki grupta toplanan makinelerin birbirlerine göre üstünlükleri vardır. Satın alma maliyeti 

açısından alternatif akımla çalışan makinelerin tartışılmaz üstünlüklerinin olması bu tür 

makinelerin her metal işleri atölyesinde bulunmasını sağlamaktadır.  

 

 Doğru akım veren makinelerin genel üstünlükleri şunlardır: 

 Düşük akım şiddetlerine ulaşmak mümkündür. Bunun anlamı, ince çaplı 

elektrotlar ile ince kesitli parçaların kaynağının başarıyla sonuçlanması 

demektir.  

 Doğru akım ile bütün elektrot türlerinin kullanılması mümkündür. 

 Doğru akımda arkın tutuşturulması daha kolaydır. 

 Kısa ark boyu ile sürekli çalışmak mümkündür. 

 Düşük akım şiddetlerinde kaynak yapmak mümkün olduğundan tavan ve 

dik kaynağı gibi zor konumlarda kaynak yapmak daha kolaydır. 

 Ark oluşumu sırasında meydana gelen sıçramalar daha azdır. 

 

Bu sıralanan maddeler, bir bakıma doğru akımın üstünlükleri olarak kabul edilmelidir.  

 

 Alternatif akımın üstünlükleri ise şunlardır: 

 Alternatif akım hâlinde ark üflemesi nadiren bir sorun oluşturur.  

 Alternatif akım ile kalın kesitli parçaların kalın çaplı elektrotlar ile 

kaynağı rahatlıkla yapılabilmektedir.  
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Fotoğraf 2.4: Transformatör kaynak makinesi ve kaynak donanımı 

 

2.1.1.2 Kaynak Pens ve Şasesi 

 

 
Fotoğraf 2.5: Kaynak pensiyle kavranmış elektrot ile aşağıdan yukarıya dik kaynak 

 

Gerek elektrodun kavranması gerekse kaynak dikişinin istenilen şekilde 

biçimlendirilmesi için kaynak pensi adı verilen aparatlara ihtiyaç vardır. Pensler değişik 

biçimlerde üretilmektedir. Kaynak pensleri, özellikle elle yapılan elektrik ark kaynağında, 

kaynakçının el ile kavrayabileceği biçime sahiptir. Kaynak pensine elektrot, çıplak olan 

ucundan takılır. Bir mandal prensibiyle çalışan pensin ağzı, elektrodu istenilen açıda sıkıca 

tutabilecek biçimde tasarlanmıştır. Pensler yüksek bir iletkenliğe sahip, aynı zamanda 

kaynak sırasında oluşan yüksek sıcaklığa dayanıklı, metalik özelliklere sahip gereçler 

kullanılarak üretilir. Pensin kaynakçı tarafından el ile tutulan kısımları iyi derecede 

yalıtılmıştır. 

 

Kaynak penslerinin dengeli ve hafif olması, kaynakçının kavrayacağı kısmın el 

yapısına uygun olması ilk başta sayılabilecek özellikler olarak ele alınmaktadır. 
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Fotoğraf 2.6: Kaynak pensinin tutulması 

 

Kaynak arkının dolayısıyla da ergimenin oluşabilmesi için kaynak makinesinde 

üretilen akımın pensten elektroda, buradan iş parçasına sonra da kaynak makinesine 

iletilmesi gerekmektedir. İş parçasıyla kaynak makinesi arasındaki akım iletimi kaynak 

kablolarıyla sağlanır. Bu kabloya toparlama kablosu adı verilir, iş parçasına temasının 

sağlanmasında şase adı verilen aparatlardan yararlanılır. 

 

Değişik iş parçalarının kaynak edilmesi sırasında çoğu kez şasenin yer değiştirmesi 

gerektiğinden şasenin portatif bir düzenekte olması tercih edilir. Yer değiştirmesi kolay 

olacak bir şase aparatıysa ya mıknatıslı ya da işkence türünde olabilir. Şasenin iş parçasına 

doğrudan bağlanma gereği vardır. Kesinlikle bir metal kullanılarak şasenin iletim yapmasına 

izin verilmemelidir.  

 

 
Fotoğraf 2.7: Kaynak şasesi 

 

2.1.1.3. Kaynak Maskesi ve Camı 

 

Kaynak arkının ortaya çıkardığı enerjinin %85’i ısı, %15’i ışık enerjisi olarak 

değerlendirilir. Işık enerjisinin %10’u ultraviyole, %30’u parlak veya görünen ışınlar, geri 

kalanı ise enfraruj ışınlardır. Parlak ve görünen ışınlar gözleri kamaştırarak geçici görme 

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

kabiliyetinin azalmasıyla sonuçlanır.  
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Şekil 2.1: Elektrik ark kaynağında enerjinin dağılımı 

 

İnsan gözü fazla ışık karşısında göz bebeğini küçültebilme, az ışıkta ise büyütebilme 

yeteneğine sahiptir. Aşırı ışıkta ise göz kapakları istem dışı kapatılarak göze fazla ışık 

girmesi önlenmiş olur. Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi ve göz kapağının kapanıp 

açılması, refleks olarak adlandırılan özelliktir. Tüm bunları yaparak insan gözünü zararlı 

ışınlara karşı korur. Ancak ultraviyole ve enfraruj ışınlar, insan gözü tarafından fark edilmez 

ve yalnız başına gözü etkilediklerinde göz kapakları kapanıp koruma yoluna gitmez. 

Dolayısıyla ultraviyole ışınlar göz tarafından emilir. Emilme sonucunda gözlerde bir yanma, 

sulanma, ışığa karşı aşırı duyarlılık şeklinde görülen rahatsızlıklar meydana gelir. Yaklaşık 

4-6 saat sonra gözde kanlanma başlar. Gerekli tedavi uygulanırsa 24 saat sonra iyileşme 

başlar ve kalıcı göz rahatsızlıklarının oluşması engellenmiş olur. Bu olayın sık sık 

tekrarlanması, kalıcı görme bozukluklarının oluşmasına neden olur. 

 

İnsan gözüne olumsuz olarak etki eden enfraruj ışınları ise dalga boylarına göre gözün 

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

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

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

denilen bir göz hastalığının meydana gelmesine yol açar. İleri aşamalarında bu hastalık, 

ameliyat ile tedavi edilebilirse de kişide görme yeteneğinin azalmasına neden olmaktadır.  

 

Yukarıda anlatılanlar, kaynak yapımı sırasında ortaya çıkan zararlı ışınların ortaya 

çıkardığı rahatsızlıklar ve nedenleridir. Sorun bilinirse önlem almak daha kolay olmaktadır. 

Yapılması gereken şey gözleri, görünen ışınlardan koruma yeteneğine sahip camların 

kullanılmasıdır. Bu tür görünen ışınlara karşı koruma sağlayan camlar, gözü enfraruj ve 

ultraviyole ışınlara karşı da korumaktadır. Zaten kaynakçının doğrudan kaynak arkına çıplak 

gözle bakması düşünülemez. Genelde bu tür olumsuzluklar, başka kaynakçılar ile bir arada 

çalışırken meydana gelmektedir. 
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Gözlerin zararlı ışınlardan korunması için kaynak arkına renkli koruyucu camlar ile 

bakılması zorunludur. Kaliteli koruyucu camlar, gözleri görünen ışınlardan koruduğu gibi 

hemen hemen bütün ultraviyole ışınları da emer. Kullanılacak camların önceden kontrol 

edilmesi ve kalitesinin onaylanması gerekmektedir. Elektrik ark kaynağında kullanılan 

camlar, maskelere uyum sağlayabilmeleri için 60x110 mm ölçülerinde üretilir. Kaynak 

esnasında sıçramaların cama zarar vermemesi ve kırılmalarını engellemek için camlar iki adi 

cam arasına konularak maskeye takılır. 

 

 
Fotoğraf 2.8: Kaynak maskesi 

 

Camların korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması için maske adı verilen 

kaynak temel elemanlarına ihtiyaç vardır. 

 

Koruyucu camlar ile gözleri koruduğu gibi zararlı ışınların kaynakçının yüzünde 

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

önler. Maskeler el ya da kask türünde olabilir.  

 

Kaynak esnasında arkın sürekli olmaması, kaynak başlangıcında puntalama olarak 

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

zorlaştırmaktadır. Klasik kaynak koruyucu camları, normal aydınlık şartlarında görmeyi 

zorlaştırmaktadır. 

 

Elektrik ark kaynağında kullanılacak en ideal maske ve camlar ark ışığında kararan, 

normal ışıkta ise aksi davranarak görüntüyü sağlayan sistemlere sahip olanlardır. Bu türdeki 

maskeler diğerlerine nazaran daha pahalı olmasına rağmen kaynak işleminin rahat bir şekilde 

ve kaynakçının gözünü yormadan işlemi gerçekleştirmesine olanak tanımaktadır. 
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Fotoğraf 2.9: Aşırı dumanlı kaynak işlemleri için önerilen kaynak maskelerinin içinde 

kaynakçıya temiz hava solumasını sağlayacak düzenekli maskeler  

 

2.1.1.4. Kaynak Kabloları 

 
Fotoğraf 2.10: Kaynak kablosu 

 

Elektrik ark kaynağında iki farklı kablo kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi şebeke 

kablosu olarak adlandırılır. Kaynak makinesiyle şebeke arasındaki elektrik bağlantısını 

sağlar. 380 volt elektrik akımla çalışan kaynak makinelerinin şebekeye bağlanmasında trifaz 

fiş ya da diğer adıyla üç faz fişleri kullanılır. Özellikle küçük güçteki kaynak makineleri  -

bunlara çoğunlukla çanta tipi kaynak makineleri denmektedir.- bağlar. 220 volt gerilimle 

çalışır ve ikili fişler ile bağlantı sağlanır. Tüm bu düzenekler kaynak makinesi üreticileri 

tarafından makineler ile birlikte satışa sunulmaktadır ve belli hesaplar neticesinde ölçüleri 

belirlenir. 

 

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

Bu kablolar, kaynak makinesiyle iş parçası arasındaki bağlantıyı gerçekleştirir. Gerek pens 

gerek şase ile makine arasındaki bağlantıyı kaynak kabloları sağlar. Hangi amaçla 

kullanılırsa kullanılsın elektrik kabloları tek ve çok telli olarak çeşitlenmiştir. Ark 

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

kaynakçıya rahat çalışma ortamı sağlar.  

 

Kaynak kablolarının atölye içinde yayılmasına ve tezgâh ayaklarının altında 

sıkışmasına izin verilmemelidir. Kaynak kablolarının kesiti, kaynak makinesinin gücüyle 

bağlantılı olarak tespit edilir.  
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 10 metreyi geçmemek kaydıyla kaynak işlerinde kullanılan kabloların izin 

verilen kesit ölçüleri şunlardır: 

 250 ampere kadar, 50 mm² kesitli bakır kablo, çıplak tel çapı yaklaşık 9,6 

mm  

 400 ampere kadar, 70 mm² kesitli bakır kablo, çıplak tel çapı yaklaşık 

11,2 mm  

 550 ampere kadar, 95 mm² kesitli bakır kablo çıplak tel çapı yaklaşık 13 

mm 

 

Verilen değerler kablonun 10 metre uzunluğa sahip olduğu düşünülerek tespit 

edilmiştir. Kablo uzunluğu arttıkça değerler de değişecektir. Kesin değerlere ulaşabilmek 

için kablo kesitiyle uzunluğunun ve kullanılan kaynak şiddeti arasındaki bağlantının 

belirlenmesi gerekir. Elektrik ark kaynağından beklenen verimin alınması için bu şarttır. 

Özellikle sürekli aynı değerler ile çalışan atölyelerde bu değerlerin tespiti, işleri daha da 

kolaylaştırır. Kablo kesitinin hesaplanmasında aşağıdaki formülden yararlanılır: 

 

K =  
2 .  L .  I

a .  U  
 

Bu formülde ifade edilen simgelerin anlamı aşağıda açıklanmıştır. 

K: Uygun kablo kesitini mm2 cinsinden verir.  

L: Pens ya da şasede kullanılan kaynak kablosu boyunun metre cinsinden değeridir.  

I: Kaynak akım şiddetidir ve birimi amperdir (A). 

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

2 voltu 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 işleminde 22 metre uzunlukta bakır bir kablo 

kullanılacağı düşünülürse bu kablonun kesiti şu şekilde bulunabilir: 

 

K=  
2 .  22 120

 .  2 
 mm

60
44

2


 
 

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 şiddeti ve kaynak kablosu uzunluğuna göre bakır 

kablo kesitleri aşağıdaki tablo aracılığıyla bulunabilir.  
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Kaynak Akım 

Şiddeti(A) 

Kaynak Kablosu Uzunluğu (m) 

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 2.1: Bakır kablo kesitleri 

 

Kabloların üzerinde iyi bir yalıtım sağlanmış olmalıdır. Yalıtım değerleri konusunda 

fikir edinebilmek için kablo dış çapı ölçülebilir. Buna göre yalıtılmış kablo dış çapları 

aşağıdaki tablodan belirlenir.  

 

Bakır kesit alanı mm2 25 35 50 70 95 

Yaklaşık dış çap mm 13,5 14,5 16 18,5 20,5 

Tablo 2.2: Kaynak kablosu dış çap ölçüleri 

 

Kaynak kabloları her uzunlukta kullanılacak diye bir kural yoktur. Bunun yerine uzun 

kaynak kablolarının ve yüksek kaynak akımının büyük bakır kesit alanı gerektirdiği, kısa 

kaynak kablolarının ve düşük kaynak akımının küçük bakır kesiti gerektirdiği 

unutulmamalıdır. Zorunlu olmadıkça kaynak kablolarının çok uzun tutulması önerilmez. 

 

Ancak birçok uygulamada uzun kaynak kablolarına ihtiyaç duyulduğu da bir gerçektir. 

Kabloların uzatmak “”bağlantı parçalarının kullanılması gerekir. Uzatma işleminin de 

hesaplara dayandığı unutulmamalıdır. Bu gibi durumlar için geliştirilmiş bir çizgeden 

yararlanmak başarılı kaynak çalışmaları için gereklidir. Yanda bu amaçla hazırlanmış bir 

çizge bulunmaktadır. Çizgede aynı uzunlukta şase ve pens kablolarının %6 verim kaybıyla 

çalıştıklarında ne kadar uzunluğa sahip olmaları gerektiği verilmektedir. 

 

 
Şekil 2.2: Kabloların birbirine bağlanmasında özel bağlantı elemanları 
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Şekil 2.3: Kabloların yol gibi geçilen yerlerde kullanılması gerektiğinde üzerinin koruyucu bir 

sac ile kapatılması 

 

 
Şekil 2.4: Kaynak sırasında kullanılan akım şiddetiyle kablo uzunluğu arasındaki bağlantı 

 

Kaynak kabloları eklendiğinde kabloların zedelenmemesine özen gösterilmelidir. Yol 

gibi geçilen yerlerde kabloların kullanılması gerekiyorsa üzerleri koruyucu bir sac ile 

kapatılmalıdır. Uzun çalışma sürelerinde kabloları koltuk altına alınmamalıdır. 

Kaynakçıların karşılaştığı elektrik kazalarıyla ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre koltuk 

altlarının çalışma sırasında ter nedeniyle ıslandığı, bu terin elektrik akımını iletmede bir 

iletken gibi davrandığı belirlenmiştir. Kaynak kablosunda herhangi bir nedenle oluşmuş kısa 

devre terli koltuk altlarından kaynakçıyı etkilemekte ve ölümle sonuçlanabilen kazalara 

neden olmaktadır.  

 

2.1.1.5. Kaynak Masası  

 

Eğitim görmüş vasıflı bir kaynakçının her pozisyonda kaynak yapıyor olabilme şartı 

vardır. Kaynak işleminin gerçekleştirileceği iş parçalarının kaynakçının en rahat kaynak 

dikişi yapabildiği konumda olacağı düşünülemez. Özellikle büyük iş parçalarında bu durum 

daha belirgin olarak ortaya çıkar. Kaynak işleminden istenilen verimin alınması bir bakıma 

kaynakçının en rahat biçimde çalışmasını da gerektirir. Tüm bunlar dikkate alındığında 

kaynakçının rahat çalışmasına olanak tanıyacak masaların ve aparatların kullanılması faydalı 

olur.  
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Fotoğraf 2.11: Kaynak masası 

 

Kaynak yapılacak iş parçalarının üzerinde konumlandırıldığı ve kaynakçının rahat 

çalışmasına olanak tanıyacak şekildeki düzenekleri masa ve pozisyonerler olarak gruplamak 

yerinde olur. Masalar kaynakçının çalışma sırasındaki tüm gereksinimlerini karşılayabilecek 

niteliklerinin yanında kaynatılacak iş parçasının boyutlarına da uygun olmalıdır.  

 

 
Fotoğraf 2.12: Boru pozisyoneri ve çalışma 

 

Bütün iş parçalarının masalarda kaynatılması boyutları ve kaynak konumları nedeniyle 

mümkün olmaz. Bu takdirde pozisyoner denilen aparatlardan yararlanılır. Bu tür donanımlar, 

iş parçasının istenilen ve kaynakçının en rahat kaynak yapabildiği pozisyona yakın 

konumlandırabilme yeteneğine sahiptir.  

 

Boruların kaynağı da özel düzenekleri gerekli kılar. Boruların eksenlerinde 

birleştirilmesi ve tam ağızlamanın sağlanması, bu tür araçları zorunlu hâle getirmiştir. 
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Fotoğraf 2.13: Pozisyoner ve kısımları  

 

 
Şekil 2.5: Pozisyoner ve kısımları 

 

2.1.1.6. Kaynakçı Kıyafeti (Önlük, Eldiven, Ayakkabı) 

 

Kaynak arkının meydana getirdiği enerjinin %85’i ısı, geri kalanı ışık enerjisidir. Isı 

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

yayılır. Çevreye yayılan az miktardaki ısı çalışanın etkilenmesi için yeterlidir. Diğer yandan 

ışık enerjisinin çıplak gözlere verdiği zararın benzeri, çalışanın derisinde de görülür. Tüm 

bunlardan korunmak normal çalışma giysileriyle mümkün değildir. Özellikle ultraviyole 

ışınlar, tüm organik maddelerde tahribata yol açar. Normal çalışma kıyafetleri, kaynak 

esnasında ortaya çıkan ısıdan etkilenerek bir süre sonra sertleşir ve rahat çalışmayı engeller. 

İleriki aşamalarda da parçalanır. Bu tür giysilerin kaynak yapımı sırasında ortaya çıkan 

sıçramaların taşıdığı küçük metal parçacıklarından çalışanı koruması beklenemez. 



 

30 

Bu olumsuzlukların üstesinden gelmenin yolu, kaynak yapımı sırasında kaynakçının 

özel bir şekilde korunmasıdır. Kaynak esnasında vücudun herhangi bir yerinin ısı ve ışık 

enerjisiyle karşılaşması engellenmelidir. Bu işlemde kullanılan, deriden yapılmış özel 

aksesuarlar bulunmaktadır. Önlük, eldiven, tozluk ve kolluklarla kaynakçı korunmalıdır. 

Açık alanlarda kaynakçı doğrudan toprakla temas etmemelidir. Bunun önüne geçebilmek 

için ise minderler kullanılır.  

 

 
Fotoğraf 2.14: Kaynakçı kıyafeti 

 

Bazı durumlarda birden fazla kaynakçı sırt sırta vererek çalışır. Bu tür çalışma yapan 

kaynakçıların enselerinde yanmalar görülür. Önlem olarak bu tür çalışma yapan 

kaynakçıların miğfer giymesi önerilir.  

 

Kaynak işlemiyle uğraşan kişilerde koruyucu önlemler alınmasının önemi büyüktür. 

Aynı atölyede bulunup da kaynakla uğraşmayan kişilerin de kaynağın ortaya çıkarttığı 

ışınlardan etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bunun için çevrede çalışanların çıplak kollarla 

ve eldivensiz çalışmasına izin verilmemelidir. 

 

2.1.1.7. Kaynak Çekici 

 

Kaynak dikişi üzerinde oluşan cürufun temizlenmesinde kullanılan özel yapıdaki 

çekiçlere kaynak çekici denir. 

 

 
Fotoğraf 2.15: Kaynak çekici ve fırçası  
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2.1.1.8. Tel Fırça 

 

Dikiş, kaynak çekiciyle cüruflardan temizlendikten sonra özel fırçalar ile 

sıçramalardan meydana gelmiş metal parçalarından da arındırılır. Böylece kaynak dikişi 

temizlenmiş olur. Bu işlem için üretilen fırçalar, elle kullanılabilecek bir yapıya sahiptir.  

 

2.1.1.9. Pens Sehpası 

 

Kaynağa ara verildiğinde kaynak pensinin konulduğu sehpalardır. Sehpanın pens 

konulan kısmının elektrik enerjisine karşı yalıtılmış olması, ark oluşumunu önlemek 

bakımından önemlidir. Pens sehpası olarak kullanılacak yerin elektrik akımını iletmeyecek 

nitelikte olması, ön koşul olarak algılanabilir. Bu nedenle birçok olumsuzluğa meydan 

vermemek için pensin duvara denk gelen bir yere özel aparatlar kullanılarak asılması, daha 

doğru bir uygulama olacaktır.  

 

 
Şekil 2.6: Pensin özel aparatlar kullanılarak duvara asılması 

 

2.1.1.10. Kaynak Paravanları 

 

Kaynak arkının oluşumu sırasında kullanılan elektrik enerjisi ısı ve ışık enerjisine 

dönüşür. Kaynak yapan kişi, bu ışınlardan korunmak için iç yapısında özel camlar bulunan 

maskeler kullanır. 

 

Çoğunlukla bir atölyede kaynakçı tek başına çalışmaz. Çevresinde kaynak yapan ya da 

başka işler üreten çalışanlar da bulunur. Çevrede çalışan kişilerin ve diğer kaynakçıların 

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

perdeler ile kapatılmalıdır. Paravanların görevlerinden biri de ışınların çevreye verdiği zararı 

engellemesinin yanında kaynak kıvılcımlarının verdiği zararı da engellemektir. Kaynak 

işlemi açık bir alanda yapılıyorsa kıvılcımların çevreye yayılmasının önlenmesi, kaynak 

alanı çevresinin şeffaf paravanlar ile kapatılmasıyla sağlanır. Bir bakıma kaynak yapılan 

alanlar, paravan ya da perdeler aracılığıyla kabin hâline dönüştürülür. 
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Fotoğraf 2.16: Kaynak paravanı 

 

2.1.1.11. Havalandırma Sistemleri 

 

Kaynak işlemi sırasında kaynakçının etkilendiği olumsuzluklardan biri de gazlardır. 

Elektrodu oluşturan maddeler kaynak sırasında yanarak önemli miktarlara varan gazların 

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

gazların kaynakçıya zarar vermemesi için elektrot bileşimlerini dikkatlice hazırlar. Bunun 

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

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

gerçektir.  

 

Kaynak yapılan alanda ergimenin oluşması, ilave metal (elektrot) ile iş parçasını 

meydana getiren metalin ergimesi anlamını taşımaktadır. Her iki metalde değişik oranlardaki 

metal ve alaşımlarından oluşur. Bu metal ve alaşımlar ile elektrot örtüsü iç yapısında 

bulunan bazı metaller, ergiyik ortamında gazların oluşmasına neden olmaktadır. Ortaya 

çıkan tüm gazların kaynakçıya zarar vermesini engellemek için kaynak yapılan ortamdan 

uzaklaştırılarak yerine kaynakçının soluyabileceği temiz havanın gönderilmesi gereği vardır.  

 

Kaynak anında çıkan gazların o bölgeden uzaklaştırılması için özel emici düzeneklere 

gereksinim duyulması, aspiratörlerin kullanılmasına neden olmaktadır. Bu amaçla geliştirilen 

donanımlar, görevlerini tam anlamıyla yerine getirebilmeleri için kaynak alanının mümkün 

olduğunca yakınında olmalıdır. Böylece kaynak esnasında ortaya çıkan dumanlar aspiratör 

tarafından anında ortamdan uzaklaştırılır. Aspiratörler kaynak masası üzerine, yanına ya da 

hareket edebilen hortum yardımıyla istenilen yere yönlendirilebilir. 
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Fotoğraf 2.17: Kaynak 

 

2.1.2. Elektrik Arkı 
 

Elektrik bir enerji dönüşümü sonucunda ortaya çıkar. Bu konu ile ilgili genel bilgi 

aşağıda verilmiştir. 

 

2.1.2.1. Elektrik Akımı Hakkında Genel Bilgi 

 

Kömür, petrol ve nükleer tepkimelerden elde edilen ısı ya da akarsuların kinetik 

enerjisinin harekete dönüşmesi, elektrik sağlayan kaynakları oluşturur. Elektrik, birincil 

enerji kaynağı değildir. Başka bir deyişle ışık, ısı ve harekete çevrilmesi için bazı aygıtlar 

kullanmak gerekir. Uzak mesafelere taşınabilmesi, değişik enerji biçimlerine rahatlıkla 

dönüştürülebilmesi, temiz ve kolay elde edilebilmesi nedeniyle öteki enerji biçimlerinden 

üstündür.  

 

Elektrik adından da anlaşılacağı üzere elektronların özellikleriyle yakından ilişkilidir. 

Elektriksel bakımdan elektronların en önemli özelliği, yükü ve hızlı hareket yeteneğidir. 

Elektrik devresindeki akım gibi bütün elektriksel olaylar elektronların hareketine dayanır. Bu 

nedenle elektrik akımı konusunu daha rahat kavrayabilmek için elektronlar ile ilgili bilgileri 

tekrarlamak gerekir. 

 

Elektronlar, bütün atomlarda çekirdeğin yani proton ve nötronların çevresindeki 

yörüngede bulunur. Protonlar ile elektronlar arasındaki elektrostatik çekim, atomun 

dağılmasını önler. En dış yörüngedeki değerlik elektronları (kimyasal bağ oluşturan 

elektronlar), çekirdeğe çok zayıf biçimde bağlıdır. Özellikle bakır, gümüş ve sodyum gibi 

metal elementlerde bu durum daha bariz olarak açığa çıkar. Çekimin zayıflığına, elektronun 

iki bin katı kadar olan proton ve nötronun ağırlığı eklenince dıştaki elektronlar kolayca 

koparılabilir hâle gelir. 

 

Metal atomları, kafes sistemleri içinde bir arada bulunur. Metal elementlerin kafesleri, 

dış yörünge elektronlarına yüksek derecede serbestlik sağlar. Bu nedenle söz konusu 

elementler iyi iletkendir. Öte yanda yalıtkanlar, atom ve kafeslerinin dış yörünge 

elektronlarına sağladığı sınırlı hareketlilikle nitelenir.  
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Elektronlar, katı iletkenler boyunca rastgele ilerler ve bir amperlik akım sağlamak için 

bir saniyede altı milyon kez milyonun üstünde elektronun geçmesi gerekir.  

 

Elektrik akımı nedeniyle ortaya çıkan elektriksel büyüklükler yayılır fakat her elektron 

saniyede ancak 25 mm kadar yol alabilir. 

 

Elektron akışı, elektrik akımı olarak adlandırılır. Birimi amperdir (Kısaca A ile 

gösterilir.). Bir amper, verilen bir noktadan bir saniyede 6,24x1018 (6240000 trilyon) 

elektronun geçmesi demektir. Her elektron küçük bir eksi yük taşıdığından akım, bir yük 

niceliği olarak da tanımlanabilir. Yük, kulonla (simgesi C) ölçülür. Bir amper, bir 

kulon/saniye olarak tanımlanır (1A=1C/sn.). Yani bir elektronun yükü 1,6 201x10-19 

kulondur.  

 

Elektrik şebekesinde bulunan elektrik akımının türü, alternatif akım diğer bir adıyla 

dalgalı akımdır. Kaynak makineleriyle ilgili bilgiler hatırlanacak olursa makinelerin hem 

şebekeden alınan dalgalı akımla hem de doğrultmaçlar yardımıyla dalgalı akımın doğru 

akıma çevrildiğinden söz edildiği görülür.  

 

 
Şekil 2.7: Dalgalı akım çizgesi 

 

Ülkemizin de içinde bulunduğu birçok ülke elektrik şebekeleri 50 Hertzlik dalgalı 

akım kullanmaktadır. Bunun anlamı şebekeden alınan elektrik enerjisinin saniyede 50 defa (-

) kutba, 50 defa da (+) kutba doğru yol aldığıdır. Akımın özelliğine bağlı olarak bu çevrimler 

her iki kutuplamada düzgün bir şekildedir. Doğrultmaç olarak adlandırılan ve dalgalı akım 

veren kaynak makineleri, şebekeden aldıkları bu dalgalı akımın sürekli olarak aynı kutupta 

hareket etmelerini sağlar. Bir bakıma doğru akım üreteçleri sürekli olarak (-) ya da (+) kutba 

doğru yol alan kaynak akımı üretir. 

 

2.1.2.2. Kaynak Akımının Tanımı 

 

Kaynak arkı için gereken elektrik akımı, elektrik şebekesinden alınır ama doğrudan 

kullanılmaz çünkü şebekede bulunan elektrik akımının gerilimi yüksek, şiddeti düşüktür. 

Oysa elektrik ark kaynağında kullanılan akımın gerilimi düşük, şiddeti büyük olmalıdır. 

Bunun en önemli nedeni, yüksek gerilimin insan üzerinde öldürücü etkisinin olmasıdır. Ark 

kaynağında kullanılan temel araçların kaynakçıyla olan teması düşünüldüğünde düşük 

gerilim ile çalışmanın neden ön koşul olduğu daha kolay anlaşılabilir. Diğer yandan ark 
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kaynağında kullanılan elektrik akım şiddetinin yüksek olma gereği kullanılan elektrodun 

çapına uygun bir akım şiddetinin sağlanabilmesinden kaynaklanmaktadır. 

 

Kaynak makineleri şebekeden aldıkları elektrik akımını kaynak akımına çevirir. Bu 

bilgiler doğrultusunda kaynak akımının tanımı şu şekilde yapılabilir: 

 

 
Şekil 2.8: Kaynak akımı yardımıyla oluşturulan ark ve kısımları 

 

Şebekeden alınan 220-380 volt gerilime sahip elektrik akımının kaynak makineleri 

aracılığıyla gerilimin 25-55 volt ve akım şiddetinin 10-600 ampere değiştirilmesiyle elde 

edilen ve elektrik ark kaynağında kullanılan akıma kaynak akımı denilir. 

 

2.1.2.3. Kaynak Amper Ayarı 

 

Kaynak değerlerinde değişikliğin en çok yapıldığı kısım, amper ayarındakilerdir. 

Kaynak makineleri 10-600 amper arasında kaynak akımı üretebilir. Kaynak akımının 

ayarlanması, bu değerler içinde 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 aşağılara kadar düşebilir.  Önemli olan kaynak 

makinesinin beklenen akım ayarlarında gerçek değerlere ulaşması ve bu aralığın kademeli 

olarak elde edilmesidir. Böylece değişik çapa sahip elektrotlar ile değişik kalınlığa sahip 

metallerin kaynağı gerçekleşmektedir. Bir bakıma akım ayarında yapılan değişiklikler, 

kaynak alanına gönderilen elektron sayısında değişiklikler olarak algılanmalıdır. Akım 

ayarında ortaya çıkarılan verilere göre bu ayarlanabilir. Böylece kaynak makinesinin 

özelliklerine bağlı olarak kalın çapa sahip bir elektrot ile kalın bir gerecin kaynağı 

yapılabildiği gibi tam aksini gerçekleştirmek de mümkündür.  

 

Genel olarak çelik ve alaşımları kaynatılırken ayarlanacak akım değeri, kullanılan 

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

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

elektrodun kaynaklı birleştirmede 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.  



 

36 

Kaynak akımının elektrot çekirdek çapına göre belirlenmesi dışında elektrot örtü 

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

ayarı d milimetre olarak elektrot çekirdek çapı olmak üzere; 

 

İnce 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’dır.  

 

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

değerler kullanılabilir. 

 

 
Şekil 2.9: Gereğinden fazla kaynak akımının yol açtığı düzensiz kaynak dikişi 

 

Akım ayarındaki değişiklikler ile elektron miktarında değişiklikler yapılması, kaynak 

alanının daha fazla sıcaklık değerlerine ulaşması ya da ulaşmaması yönünde olabilmektedir. 

Akım ayarı yükseltilerek arkın oluşmasına olanak sağlayan elektron bombardımanının 

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

daha az sayıda elektron gönderilerek ısının gerektiğinden fazla sıcaklığa ulaşmaması 

sağlanabilir. Akım ayarının üzerinde yapılan değişiklikler ile kullanılan elektrodun 

sıcaklığında da değişiklikler yapmak mümkündür. Önerilen akım ayarlarıyla elektrotların 

kullanılması doğru olmaktadır. Zaten her elektrot kendi çapıyla orantılı, akım ayarlarında 

olumlu sonuç alınmasını olanaklı kılacak şekilde üretilmektedir. Akım ayarının yaklaşık 

değerlerde makine üzerinde ayarlanabilmesi önemlidir. Bu nedenle iyi bir kaynak 

makinesinde aranılan ön şartlardan biri, akım ayarının kademeli olarak değiştirilebilmesidir. 

 

Başta belirtildiği üzere iyi şekilde belirlenmiş kaynak akımı, değiştirilebilir kaynak 

değerlerinden biri olarak büyük önem taşımaktadır. Gerektiğinden fazla olan kaynak akımı 

aşağıdaki kaynak sorunlarıyla karşılaşılmasına yol açar. 

 

 Kaynak akımının fazlalığının yol açabileceği sorunlar: 

 Sıçramaların çoğalmasına yol açar. 

 Yanma oluklarının oluşmasına neden olur. 

 Düzgün olmayan bir kaynak dikişinin meydana gelmesine neden olur. 

 Dikişte çatlamalar görülebilir. 
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 Özellikle ince örtülü elektrotlarda elektrodun ısınıp kızarmasına, 

dolayısıyla örtünün ark bölgesine gelmeden yanarak işlevini yerine 

getirememesine neden olur. 

 

Bu sayılanlar gereğinden fazla tutulmuş kaynak akımının yol açtığı olumsuzluklardır. 

Bunun tersiyle de karşılaşmak mümkündür. Yani gereğinden düşük tutulmuş kaynak akımı 

da olumsuzluklara yol açabilir. 

 

 Kaynak akımının gereğinden düşük tutulmasının yol açabileceği sorunlar: 

 Eriyen metal miktarının azalmasına neden olur. 

 Nüfuziyet azalır. 

 Çok düşük akım değerlerinde esas parçada ergime meydana gelmez. Bu 

nedenle de kaynak metaliyle bir birleşme yapamaz. 

 

 
Şekil 2.10: Düşük kaynak akımının yol açtığı düzensiz dikiş görüntüsü 

 

 
Şekil 2.11: Uygun kaynak akımıyla yapılmış kaynak dikişinin görüntüsü 

 

Bazı durumlar kaynak alanının daha az elektron bombardımanına tutulmasını 

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

değiştirilmesi yeterli olmaz. Kaynak arkının özelliklerinde bazı değişikliklere gitmek 

gerekebilir. Bunun için özellikle doğru akımda kutupların yer değiştirilmesi, olumlu sonuçlar 

alınması için yeterli olur. Kutuplar değiştirilerek elektron bombardımanının elektrottan iş 

parçasına ya da iş parçasından elektroda doğru olması sağlanır. Bu konuda unutulmaması 

gereken elektronların gidiş yönlerinde yani bombardımanın olduğu yönde sıcaklığın daha 

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

oluşturma eğilimindedir. Bir bakıma elektronların gidiş yönleri değiştirilerek sıcaklığın 

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

Örneğin bir kaynak dikişinin derin nüfuziyet, kaynak ısısından dar etkilenme alanı, daha 

hızlı çalışma ve hızlı ısı akışı nedeniyle daha az şekil bozuklukları gibi şartları taşıması 

isteniyorsa elektrodun (-) kutupta, şasenin ise (+) kutupta olması gerekir. 
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Alüminyum, magnezyum ve berilyumlu bakır alaşımları dışında kalan metallerin 

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

yukarıda sayılan metallerde ise daha az nüfuziyet, geniş kaynak dikişi yüzeyi istenir. 

 

Bunların yerine getirilebilmesi için ise elektrot (+) kutupta, şase ise (-) kutupta 

(DATK) olur. 

 

2.1.2.4. Ark Oluşturma Çeşitleri 

 

Elektrik ark kaynağında çoğunlukla üzeri örtü maddesiyle kaplanmış metal 

çubuklardan yararlanılır. Bunlara elektrot adı verilir. Elektrotların bir ucu çıplaktır. Çıplak 

uç, elektrodun pense takılmasını sağladığı gibi kaynak akımının kolaylıkla iletilmesine de 

olanak tanır. Diğer uç hafifçe yuvarlatılmış olup ucun üzeri özellikle örtü maddesinden 

arındırılmıştır. Böylece çalışır durumdaki kaynak makinesinin pensine elektrodu çıplak 

ucundan takıp diğer uç şasenin bağlı olduğu iş parçasına değdirilirse kaynak akımı 

elektrottan iş parçasına doğru geçer. Değdirme işlemi bir miktar uzatılacak olursa elektrot iş 

parçasına yapışır ve elektrodun iş parçasına değdiği kısımdan başlayarak kızarmasıyla 

sonuçlanan olumsuz bir durum açığa çıkar. Oysa burada amaç kaynak arkının 

oluşturulmasıdır. 

 

Elektrik ark kaynağında arkın oluşması için elektrot ile iş parçası arasında bir hava 

boşluğu ya da aralığın bulunması ön koşul olarak ortaya çıkmaktadır. Bu havanın da elektron 

akışına uygun olması gerekmektedir. Bir bakıma bunun elektrot ile iş parçası arasındaki çok 

dar hava ortamının ısıtılması olarak düşünmek mümkündür. Elektrot ile iş parçası arasındaki 

dar hava alanı, çok kısa sürede ısınıp elektron iletimi için uygun hâle getirilebilir. Bu işleme 

elektrodun yakılması denir ve genel olarak iki türde uygulama ile sağlanır. Her iki yöntemin 

de kaynak yapılacak alanda olması gerekir. Elektrodun yakılacağı yerin ilk etapta kaynak 

işleminin yapılacağı yer olması, iş parçasında çatlakların oluşması ihtimalini en aza indirir.  

 

 
Şekil 2.12: Elektrodun yakılma aşamaları 

 

 Vurarak ark oluşturma 

 

Bu yöntem, elektrodun iş parçasına vurulmasıdır. Kaynak işleminin yapılacağı yerden 

yaklaşık 5 mm uzaklığa, elektrodun ucu ile vurulur. Vurma şiddeti, elektrot örtüsünün 

kırılmasına neden olmayacak biçimde olmalıdır. 
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 Sürterek ark oluşturma 

 

İlk etapta kaynak ile kapanacak bir alana elektrodun ucu sürtülür ve aradaki havanın 

ısınması ve arkın oluşması sağlanır. Bu iki yöntemin uygulanışı, iş parçasının cinsine göre 

farklılık gösterebilir. Her cins metalin kaynağı ile ilgili bilgilerde kaynak başlangıcının 

sürtülerek mi yoksa vurularak mı yapılacağı belirlenmiştir.  

 

Elektrodun yakılışı çok kısa bir süreç içinde gerçekleştirilir. Elde edilen ark, sonradan 

kaynağın başlangıç kısmına taşınır. 

 

 Ark boyu mesafesi 

 

Akım şiddeti ve gerilimindeki değişikliklere rağmen kaynak akımının da elektrik 

akımı gibi bir elektron hareketi olduğu bilinmelidir. Ark kaynağı işlemi sırasında hareket 

eden elektronlar, (-) kutup olan katottan (+) kutup olan anoda doğru hareket eder. Bu açıdan 

elektrik ark kaynağını bir elektrik devresine benzetmek mümkündür. Genel olarak (-) kutba 

bağlı olan elektrot, (+) kutba şase aracılığıyla bağlı olan iş parçasına değdirilecek olursa iki 

kutup arasında bir elektron hareketi baş gösterir. Elektronlar sürekli olarak elektron 

yönünden zayıf olan tarafa doğru hareketlerini gerçekleştirir. Elektrodun iş parçasına değdiği 

kısmı, kaynak akımının geçmesi yani elektron hareketi nedeniyle kızarmaya başlar. Çünkü 

elektronların geçtiği noktada, ideal bir ortam oluşmadığı için elektrik akımının direnci 

yüksektir  

 

Direnç, değme kısmının ve çevresindeki havanın ısınmasına yol açar. Bu durumdaki 

hava, elektrik akımını iletebilecek niteliktedir. Tam bu sırada elektrot bir miktar geri 

çekilecek olursa elektrot ile iş parçası arasında kalan havanın iletkenliği sayesinde elektron 

hareketi devam edecek ve ortaya bunun belirtisi olan bir ark meydana çıkacaktır.  

 

Olayın gözle görülür kısmı, elektronların oldukça kısa olan elektrot ve iş parçası 

arasındaki alandan akmasıdır ya da diğer bir deyişle hareketidir. Bu elektron hareketi, 

dışarıdan bakıldığında göz kamaştıran parlak bir ışıklı ark hâlindedir. Oluşan bu arka elektrik 

kaynak arkı adı verilir.  

 

Elektrottan ayrılan elektronlar, şasenin bağlı olduğu iş parçasına çok şiddetli bir 

şekilde geçiş yapar. Olay, bir bombardımanı andırır. Bir amperlik elektrik akımında 

6,24x1018 adet elektron hareketi söz konusu olduğu dikkate alınırsa sıradan değerlerle 

yapılan elektrik ark kaynak şiddetindeki elektron sayısının sayılar ile ifade edilme güçlüğü 

ve büyüklüğü daha kolay anlaşılacaktır. Bu oranda büyük elektron geçişi kaynak alanı 

sıcaklığının yüksek değerlere çıkması için yeterlidir.  
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Şekil 2.13: Normal ark boyunun elektrot çekirdek çapına eşit olması (L=D) 

 

 
Şekil 2.14: Kısa ark boyu aralığının elektrot çekirdek çapından küçük olması  

 

  
Şekil 2.15: Uzun ark boyu aralığının elektrot çekirdek çapından büyük olması 
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Ark oluşmasında elektrot ile iş parçası arasındaki mesafenin önemi büyüktür. Birçok 

kaynak uygulamasında ark boyunun anılması, ark boyları arasındaki farkın kavranmasını 

gerekli kılmaktadır. Buna göre; ark boyu elektrot çapına eşit olduğu takdirde, normal ark 

boyu olarak anılması gerekir. Ark boyu elektrot çapından büyük olduğu takdirde ismi; uzun 

ark olur. Elektrot çapından küçük mesafeler ise kısa ark boyu olarak anılmaktadır.  

 

2.1.2.5 Ark Oluşturma (Arkı Yakma) 

 

Elektrodun iş parçasına kısaca sürtülmesi ya da noktalama yaparcasına dokundurulup 

çekilmesi suretiyle sağlanır. Elektrodun iş parçasından uzaklaştırılması ile ark meydana gelir 

ve devam eder. 

 

2.1.2.6. Kaynak Maskesini Kullanma 

 

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

kaynak yapanların gözlerini ve yüz kısmını etkiler. Bu ışığın etkisinden korunmak için 

yanmaz plastik veya sıkıştırılmış karışım malzemeden yapılan maskeler veya koruyucu 

başlıklar kullanılır. Maskelerde bulunan özel camlar ışığın şiddetini azaltarak kaynakçının 

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

kaynak kıvılcımının sıçramasına karşı ön kısımlarına normal bir cam takarak korunması 

gerekir. 

 

 
Fotoğraf 2.18: Kaynak maskesi 

 

2.1.2.7. Kaynak Sırasında Alınacak Güvenlik Önlemleri 

 

Elektrik ark kaynağı yapılan yerlerde çalışan kişiler için sağlık ve güvenlik konusunda 

bazı tehlikeler olduğu bir gerçektir ancak doğru korunma koşulları sağlandığında herhangi 

bir tehlike söz konusu değildir. Kaynak işlemleri artık herhangi bir metal işleme grubundan 

daha fazla riskli ya da sağlık konusunda tehlikeli bir iş değildir.  
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 Elektrik ark kaynağı yapılan yerlerde; 

 

 Elektrik şoku  

 Ark radyasyonu  

 Kirli hava  

 Yangın ve patlama tehlikeleri  

 Sıkıştırılmış gaz tehlikesi 

 Kaynak temizlemeye bağlı riskler gibi kaynaklı birleştirmelere özgü 

tehlikeler vardır. 

 

Bunlara karşı özel korunma yöntemlerine başvurulur. Bütün bunların tam anlamıyla 

yerine getirilebilmesi için kaynak işleriyle uğraşan teknik elemanların aşağıda sıralanan 

maddelere özen göstermesi gerekir: 

 

 Kaynak dumanlarının kaynakçı tarafından solunması sakıncalıdır.  

 Kaynakçılar, güvenlik uygulamalarını takip etmek için talimatlar almalı ve 

güvenlik şartlarına uymalıdır. 

 Kullandıkları tehlikeli gereçleri tanımalı, elektrik ile ilgili tehlikeleri ve 

koruyucu gereçleri kullanmayı bilmelidir. 

 Kaynakçılar, özel göz koruma kasklarını ve ark radyasyonuna karşı korunmak 

için özel giysilerini giymelidir. 

 

 
Fotoğraf 2.19: Duvara monte edilmiş emeç ile kaynak alanındaki zararlı gazların emilmesi 

 

 Hava kirliliğine karşı korunmalı ve kapalı alanlarda çalışılırken dikkatli 

olunmalıdır. 

 Kaynak işlemi sırasında ısı kullanıldığından kaynakçılar aynı zamanda yangın 

ve patlamalara karşı dikkatli olmalıdır. Yanıcı ya da sıkıştırılmış hava ile dolu 

taşıyıcılara ergitme kaynağı işlemi uygulanmamalıdır. 

 Radyoaktif bölgelerde gürültülü ya da yüksek yerlerde çalışılırken buralardaki 

tehlikelere karşı dikkatli olmalı ve üzerlerine düşebilecek bir şey olan yerlerde 

çalışmamalıdır. 

 Hareket edebilen ve yaralanmalara neden olabilecek otomatik kaynak 

makineleriyle robotlar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. 
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 Kaynakçılar belirgin tehlikelere sahip olan lazer ışını, termal spreyleme ya da 

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

 Kaynakçı çalışma yerinin şartlarını her zaman dikkate almalıdır.  

 

Bu koşullar uygun şekilde kontrol edildiği ve güvenlik talimatlarına uyulduğu takdirde 

kaynak işlemleri diğer endüstri ya da konstrüksiyon işlerinden daha fazla tehlikeli değildir.  

 

 
Fotoğraf 2.20: Hareketli emeç ile kaynak anında oluşan zararlı gazların emilmesi 

 

  
Fotoğraf 2.21: Kaynak masasında çalışan kaynakçının zararlı gazlardan etkilenmemesi için 

duvara monte edilmiş emeç 

 

 
Şekil 2.16: Kaynak elemanlarıyla güvenli çalışma 
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2.1.3. Yatay Konumda Düz Dikiş Çekmek 
 

Yatay konumda düz dikiş çekme işlemlerini gerçekleştirebilmek için şu işlem 

basamaklarını uygulamak gerekmektedir. 

 

2.1.3.1 Markalama  

 

Kaynak yapılacak parçaların amaca uygun bir şekilde hazırlanması kaynağın kalitesi, 

görünüşü ve düzenli olması bakımından çok önemlidir. Bunlardan birisi de kaynatılacak iş 

parçasının amaca uygun olacak şekilde markalanmasıdır. Markalama için kaynakçının soğuk 

şekillendirme bilgilerine ihtiyacı vardır. Markalamada genelde tebeşir kullanılır. 

 

Kaynağa hazırlık işlemi başarılı bir şekilde tamamlanırsa kaynak için diğer işlem 

basamakları da başarılı bir şekilde sonuçlanacaktır. 

 

  
Şekil 2.17: Kaynak dikiş yerlerinin markalanması 

 

2.1.3.2. Kaynak Başlangıç ve Bitiş Yerleri 

 

 
Şekil 2.18:  Elektrodun yakılması aşamaları 

 

Her iki uygulamada da yakılma işlemi, dikiş başlangıç noktasında gerçekleştirilmez. 

Genellikle başlangıç noktasının 5-10 mm uzağında, sonradan kaynak dikişi ile örtülecek bir 

alan bu işlem için uygundur. Bu kısımda ark meydana getirildikten sonra dikişin 

başlangıcına taşınır. Bu işlem yapılırken elektrot ile iş parçası arasındaki aralığın gereğinden 

bir miktar fazla tutulması sağlanmalıdır. 
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Şekil 2.19: Dikiş bitiminde elektroda verilecek hareket 

 

Elektrot ve iş parçasının ergimesi sonucunda dikiş üzerinde eriyik bir banyo oluşur. 

Kaynak dikişi sürdürüldüğü sürece bu banyo biçimini korur. İlerlemeyle birlikte banyo 

yavaşça soğur ve kaynak dikişine biçim verir. Kaynak banyosunun havanın olumsuz 

etkilerinden koruma görevini üstlenmiş bulunan elektrot örtü maddesinin eriyik banyosu da 

kaynak banyosunun üst kısmında meydana gelir. Kaynak banyosu oval biçimdedir ve buna 

krater adı verilir. Kaynak işlemine herhangi bir neden ile son verildiğinde en son katılaşan 

krater olacaktır çünkü kaynak arkıyla temas eden son dikiş bölgesi, krateri meydana getirir. 

 

Kaynak dikişlerinde birçok hatanın bu kısımda meydana gelmesi nedeniyle kraterin 

biçimi önemlidir. Birçok kaynaklı birleştirmenin tek bir elektrot ile tamamlanamaması krater 

oluşumunu kaynakçının inisiyatifine bırakır. Diğer yandan elektrot yeterli olsa bile kaynak 

dikişlerinin bitimlerinde de uygun bir kaynak krateri oluşturma gereği açığa çıkmaktadır. 

Aksi takdirde kraterde boşluklar meydana gelir. Boşluk meydana gelmesine elektrot ya da 

dikiş bitimlerinde elektrodun kaynak banyosundan ani olarak çekilmesinin yol açtığı 

bilinmektedir. Bunun önüne geçilmesi için hem dikiş hem de elektrot bitimlerinde özenli 

davranılması gerekir.  

 

 
Şekil 2.20:  Dikiş bitim yerinde yapılan yeniden kaynak banyosu oluşturma aşmaları ve 

elektroda verilecek hareketler 
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Aslında değişik amaçlar ile istenilen bir biçimde krater oluşturmanın belli kurallar 

takip edildiğinde bir sorun yaratmadığı bir gerçektir. Bunun için kaynak hızının 

yavaşlatılması, elektrot eğiminin azaltılması ve ark boyunun uzatılması yeterlidir. Krater 

oluşturulduktan sonra kaynak dikişine yeni bir elektrot ile devam edilmesi gerekiyorsa 

elektrot tutuşturma işleminin krater üzerinde yapılmaması şartı vardır. Bu olumsuz davranış 

da kraterde çatlamalara yol açar. Bu nedenle başta krater üzerinde bulunabilecek cüruflar 

kaynak çekiciyle temizlenir. Daha sonra da kraterden 5-10 mm uzaklıktaki bir kısmında, 

elektrot tutuşturulur ve ark krater üzerine getirilir.  

 

Elektrodun kaynak dikişlerinin bitiminde de ani olarak ve dik bir biçimde çekilmesi, 

krater boşluklarına yol açar. Ani elektrot çekmenin kaynak dikişi bitimlerinde yol açtığı bir 

başka sorun, dikişin bitim yerlerinde diğer bölgelere göre daha az şişkinliğin olmasıdır. 

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

çıkmasına engel olunmalıdır. Kaynak dikişinin sonuna doğru ilerleme hızı yavaşlatılıp 

elektrot bir miktar bekletilirse boşluğun oluşması engellenir.  

 

2.1.3.3. Kaynak Bölgesi 

 

Kaynak yapımı sırasında ortaya çıkan yüksek sıcaklık değerleri, kaynak metalinin 

eriyik hâline gelmesine neden olurken eriyik bölgesine yakın yerleri etkisi altında bırakır. Bu 

nedenle kaynak metalinin komşu alanları Isı Tesiri Altındaki Bölge (ITAB) olarak anılır. 

 

Kaynak metalinin iş parçasının nüfuziyetten etkilenen bölgesiyle elektrot çekirdeğinin 

ergimesinden meydana gelen ve birleşmede etkin olarak görev alan bölge olduğu bilinir. Isı 

tesiri altındaki bölge, kaynak metali, dikiş bölgesi, iş parçasını içine alan bölgeye kaynak 

bölgesi adı verilir.  

 

 
Şekil 2.21: Kaynak bölgeleri 
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2.1.3.4. Dikiş Çekme Teknikleri 

 

Kaynak dikişinin en rahat ve düzgün olarak biçimlendirildiği konum, iş parçasının 

yere paralel yatırılarak yapılan konum olup yatay kaynak adıyla anılır. 

 
Şekil 2.22: Yatay kaynak konumunda parçaların duruş biçimleri 

 

  
Fotoğraf 2.22: Yatay kaynak 

 

 Elektrot açıları 

 

Elektrot örtü maddesiyle çekirdek metali arasındaki yoğunluk farkları, kaynak 

metalinin altta, örtü maddesinin üst tarafta kalmasını sağlayacak niteliktedir. Ancak bu 

özelliği yeterli değildir. Kaynakçının örtü maddesinin kaynak metalini koruması için 

yüzeyini örtmesine yardımcı olması, bunun için de elektrodu bir açı doğrultusunda tutması 

gerekir. Elektrot kaynak başlangıcında iş parçasıyla dik bir açı yapacak şekilde tutulur. 

Kaynağın ilerleyen süreçlerinde daha önceden belirlenmiş ölçülerde kaynak yönüne doğru 

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

hareket açısı adı verilir. Elektrodun ucu kaynak yönünde olursa bu açı negatif, aksi yönde 

olursa pozitif olarak gösterilir. Diğer yandan çalışma açısı olarak bilinen ve elektroda verilen 

bir açı daha bulunmaktadır. Çalışma açısı, elektrodun kaynak dikişinin kenarlarına göre açısı 

olarak tanımlanabilir. Bu açılar iş parçasının konumuna göre değişir. 



 

48 

 
Şekil 2.23:  Elektroda verilen çalışma ve hareket açıları 

 

 İlerleme hızı  

 

Arkın ilk başlangıcında meydana gelen kaynak metali sıcaklığın etkisiyle akışkan bir 

hâldedir ve buna kaynak banyosu adı verilir. Elektrot, iş parçasının üzerinde tutuşturulup 

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 verilmiş olup onun inisiyatifinde 

gelişen işlemler ile biçiminde değişiklikler yapılabilir. Bir bakıma elektrot iş parçasının 

neresine tutulursa kaynak banyosu dolayısıyla da kaynak metali yığılması orada meydana 

gelecektir. Kaynakçı iş parçasının konumuna, kaynak ağzı biçimine ve parça kalınlığına göre 

elektrodun parça üzerinde temas ettiği yerlerde değişiklik yapar. Kaynakçının yaptığı bu 

tarzdaki değişiklikler elektrot hareketi olarak tanımlanır.  Elektrot hareketleriyle kaynak 

banyosunun biçimi, kaynak metalinin miktarı ayarlanabilir ve değişik işlemleri kapsar. Bu 

işlemlerden biri elektrodun belli bir düzen içinde ilerletilmesi olup buna kaynak hızı adı 

verilir. 

 
Şekil 2.24: Yatay konumda elektrot hareketi 
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Şekil 2.25:  Kaynak hızı sonucunda oluşmuş dikiş görüntüsü 

 

İlerleme hızı, kaynak dikişinin nüfuziyetini ve biçimini etkiler. Hızda bir aşırılığa izin 

verilmez. Hızın gereğinden fazla olması, çok küçük kesitli ve kenarları düzgün olmayan bir 

kaynak dikişinin oluşmasına neden olur. Kaynak metaliyle kaynak nüfuziyetinden etkilenen 

bölgede istenilen birleşme sağlanamaz. Böylece dikiş istenilen dayanıklılığa sahip olmaz. 

Bunun tam aksi durumlar da olumsuzluk belirtisidir yani aşırı azaltılmış kaynak hızı, 

gereğinden fazla kaynak metalinin yığılmasına neden olur. El becerisi gelişmiş kaynakçılar, 

kaynak hızının ayarlanmasını ve sabit tutulması yeteneğini geliştirmişlerdir. Bu durum 

zamanla kazanılacak bir beceri olarak tanımlanabilir. 

 

 Elektroda hareket yaptırmadan dikiş çekme 

 

Yatay konumda kaynak yapılırken iş parçasının kalınlığı az dolayısıyla aralık fazla 

değilse elektrot hareket yaptırılmadan çekilir. Kastedilen hareket elektrodun belirlenen bir 

hızda kaynak yönünde ilerletilmesidir. Böylece dar genişliğe sahip dikişler elde edilir. Bu 

uygulama, kök dikişi olarak adlandırılan ve üzerine esas birleştirme (kapak) dikişinin 

çekileceği kaynaklar için de geçerlidir.  

 

 
Şekil 2.26: Yatayda iç köşe kaynağının kök dikişi, elektroda hareket yaptırılmadan ikinci ve 

üçüncü dikişlere hareket yaptırılmasıyla elde edilmesi 

 

 Elektroda hareket yaptırarak dikiş çekme 

 

Yatay konumda kalın iş parçalarına dikiş çekilirken kaynak metalinin istenilen 

biçimde sağlanması için değişik hareketler yaptırmak mümkündür. Genel olarak bu 

hareketler zikzak şeklindedir. Böylece dikişin genişliği istenilen oranda ayarlanır. 
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2.1.4. Parçaların Kaynağa Hazırlanması 
 

Parçaların kaynak yapabilmek için birtakım hazırlık işlemlerinden geçirilmesi gerekir. 

Bu işlemlerin neden yapılması gerektiği ile ilgili açıklamalar şu şekilde yapılabilir. 

 

2.1.4.1. Gereği ve Önemi 

 

Elektrik ark kaynağı, üretimin değişik amaçlarına hizmet etmek için kullanılır. 

Kaynaklı birleştirmeler ile birçok iş parçasını diğer birleştirme türlerine oranla daha kısa 

sürede ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirmek mümkündür. Diğer yandan kaynak ile 

onarım yapılarak aşınmış büyük makine ve iş parçalarının geri kazanımları da faydalı 

sonuçlar vermektedir. Amaçlar belirlendikten sonra kaynaklı birleştirmenin istenilenler 

doğrultusunda olabilmesi, tasarımından başlayarak bir dizi işlem basamağının kurallarına 

uygun bir şekilde yerine getirilmesiyle sağlanır.  

 

  
Fotoğraf 2.23: İş parçasının kesilmesi ve taşla temizlenmesi 

 

Kaynak ile üretim yapılacağı zaman öncelikli olarak işin tasarımı yapılır. Bu tasarım 

işlemi, birçok durumda kaynakçının inisiyatifi dışında gelişir ve iş parçaları belirli kurallar 

doğrultusunda tasarlanmış olarak kaynakçıya teslim edilir. Bundan sonraki aşamalarda 

kaynakçı, iş parçalarını kaynak işlemine hazırlama aşamasına geçer. Parçaların kaynağa 

hazırlanmasında parçanın ne tür bir gereç cinsine sahip olduğu biçimi, kalınlığı, kaynak 

yerine ulaşabilme ve iş yerinin olanakları göz önüne alınır.  

 

Kaynaklı birleştirmenin ilk basamağı parçaların kaynağa hazırlanmasıdır. Kaynak 

işlemi buradan başlayarak bir dizi işlem basamağını gerektirir. Her işlem basamağı da 

üzerinde özenle durulması gereken kısımlardan meydana gelmektedir. Çünkü her işlem 

basamağının ayrı bir önemi vardır. Bu basamaklardan birinde yapılacak hata, bir silsile takip 

ederek diğer işlem basamaklarına da yansıyacaktır. Bazı hataların bir anda tespit edilmesi 

mümkün olmayabilir. Hata ne kadar geç fark edilirse zararının o oranda artacağı 

unutulmamalıdır. Diğer yandan işlem basamaklarında meydana gelecek yanlışlıkların hem 

gereç israfına yol açacağı hem de işçilik giderlerine ek külfetler getireceği dikkate 

alınmalıdır.  
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2.1.4.2. Kaynak Öncesi Temizliğin Önemi 

 

İş parçaları kaynatılmadan önce kabul edilmelidir ki çeşitli yöntemler ile kesilmiş ve 

şekillendirilmiş olarak kaynakçının önüne getirilecektir. Uygulanan bu işlemler, kaynak 

yapılacak bölge üzerinde yağ, toz ve kirlerin bulunması demektir. Özellikle kesme ve talaşlı 

üretim esnasında meydana gelen işlemler, gereçlerin yüzeyinde yağ katmanlarının kalmasına 

sebep olur. Yüzeyde kalan madensel yağ ve greslerin yapısında hidrojen ve oksijen vardır. 

Bu elementler kaynak sonucunda gözenek ve köpük oluşmasına neden olur. Oksijen kaynak 

yüzeyinde köpüklenme, hidrojen ise gözenek yapma özellikleriyle istenmeyen elementlerdir. 

Üretim artıklarının kaynak yüzeyinden uzaklaştırılması yani temizlenmesi bu nedenle 

gereklidir. Temizlik işlemi genelde kimyasal olarak yapılabildiği gibi mekanik yollarla da 

gerçekleşebilir. Temizleme işlemini takiben en kısa sürede kaynak gerçekleştirilmelidir.  

 

 
Fotoğraf 2.24: İş parçasının delinmesi ve oksi-gazla kesilmesi 

 

2.1.4.3. Kaynaklı Birleştirme Çeşitleri 

 

Bu bölümde ele alınan birleştirme türleri, yatay konumda gerçekleştirilen kaynaklar 

için geçerli bilgileri kapsamaktadır. Aynı birleştirme çeşitlerinin diğer kaynak konumlarında 

uygulanması, verilen bilgilerde değişikliğe gidilmek kaydıyla sağlanabilir. Çünkü yatay 

kaynağın diğer kaynak konumlarından ayrılan önemli farkları vardır. Böyle olunca yatayda 

yapılan iç köşe kaynağıyla dik olarak yapılan iç köşe kaynağı kullanılan elektrot, çalışma ve 

elektrot hareket açısı gibi değerlerin değişmesine neden olur.  

 

 Kaynaklı birleştirme çeşitleri şunlardır: 

 

 Küt-ek kaynağı 

 Bindirme kaynağı 

 İç ve dış köşe kaynağı 

 Flanş kaynağı 
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2.1.4.4. Kaynak Konumları 

 

 
Şekil 2.27: Dik kaynak konumunda parçaların duruşları 

 

Kaynak dikişinin en rahat ve düzgün olarak biçimlendirildiği konum, iş parçasının 

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

kaynakçının her zaman yatay konumdaki iş parçalarına kaynak yapabiliyor olması yeterli 

değildir. Üretimde karşılaşılan iş parçalarının her zaman bu şekilde konumlandırılması 

beklenemez. Bu yüzden kaynakçı değişik konumlarda da kaynak dikişi çekebilmeli ve 

bunların nasıl yapıldığını bilmelidir.  

 

 Kaynak konumları 

 

 Yatay (düz), w 

 Dik (yukarıdan aşağıya f, aşağıdan yukarıya s) 

 Yan (duvar) q 

 Tavan (baş üstü) ü 

 Tavan 

 İç köşe ve dış köşe (h) 

 

 
Şekil 2.28: Yan (duvar) ve tavan kaynağı 

 

2.1.4.5. Elektrotlar 

 

Elektrik ark kaynağında elektrotlar kesme, birleştirme ya da dolgu amacıyla 

kullanılmaktadır.  

 

 Tanım 

 

Elektrotlar sınıflandırıldığında kaynağın sonucunda beklenen amaç belirlenmiş ve 

elektrotları bu doğrultuda sınıflandırılmış olur. Birleştirme işleminde kullanılan elektrotların 

oluşturduğu kaynak metalinin yüksek dayanım değerine sahip, tok ve sünek olması istenir.  



 

53 

Dolgu kaynağında kullanılan elektrot kaynak metalinin ise sert ve aşınmaya karşı 

dayanıklı olması beklenir. Çünkü dolgu kaynağı, aşınan yüzeylerin eski hâline getirilmesinde 

kullanılmaktadır. 

 

Elektrik ark kaynağında en çok kullanılan elektrotlar, örtülü elektrot olarak 

adlandırılan gruptur. Örtülü elektrotlar çubuk şeklinde olup ark sırasında eriyip kaynak 

metalini meydana getiren çıplak bir tel üzerine örtü maddesinin ekstrüzyon yöntemiyle 

kaplanmasıyla üretilmektedir. Elektrodun kaynak pensine takılan kısmı tamamen çıplaktır. 

Diğer ucu ise arkın kolaylıkla oluşmasını sağlayacak yapıdadır. Elektrodun çekirdeğini 

oluşturan ve örtü maddesi dışında kalan kısmı, kaynağı gerçekleştirilecek gerecin 

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

nikel ise çekirdek metalinin de nikel metalinden seçilmesidir.  

 

Örtülü elektrotların ortak özellikleri de bulunmaktadır. Bu özellikler bir bakıma 

elektrodun fiziki özellikleri olarak görülebilir. İlk bakışta ancak bir elektrodun kalın ya da 

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

Kesitin çapı elektrodun anma çapına karşılık gelmekte, elektrotlar bu çapa göre de 

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

mm, 5mm, 6 mm, boyları ise 250-350-450 mm’dir.  

 

Elektrotların çekirdek çapına göre anılmasının temel nedeni, örtü kalınlıklarının 

ihtiyaca göre değişiyor olmasıdır. Örtülü elektrotların örtü kalınlıkları ince, orta ve kalın 

olmak üzere üç çeşittir. Her çekirdek çapına göre üretilmiş değişik örtü kalınlığına sahip 

elektrot bulunur.  
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Şekil 2.29: Elektrik ark kaynağında kullanılan örtülü elektrot kesiti 

 

 Elektrot çeşitleri 

 

Örtülü elektrotlar, örtülerinin içerdikleri ana bileşenlerinin türüne, cüruflarının asitlik 

ya da bazlık durumuna göre çeşitlenir. Buna göre yapılacak sınıflandırma sonucunda 

aşağıdaki gruplar elde edilir. 

 

 Örtülü elektrotların sınıflandırılması 

 

o Rutil elektrotlar 

o Asit elektrotlar 

o Oksit elektrotlar 

o Bazik elektrotlar 

o Selülozik elektrotlar 

o Demir tozlu elektrotlar 

o Derin nüfuziyet elektrotları 
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 Rutil elektrotlar 

 

Örtü ağırlığının yaklaşık %35’ini titandioksidin oluşturduğu ve değişik örtü 

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

damlalar hâlinde iş parçasına geçer (şekil 2.4). Örtü kalınlığının fazla olması kaynak 

dikişinin mekanik özelliklerini de olumlu yönden etkilemekte, aralık doldurma kabiliyetini 

arttırmaktadır. Rutil türdeki örtüye sahip elektrotlar, dikişi tamamen örten, oldukça kalın, 

rengi kahverengiden siyaha kadar değişen, çabuk katılaşan bir cüruf oluşturur. Meydana 

gelen cürufun özelliği örtüyü oluşturan maddelerin miktar ve türüne bağlıdır.  

 

Rutil tip elektrotlar ile hem doğru hem de dalgalı akımda kaynak yapılabilir. Bu 

türdeki elektrotlar, her kaynak pozisyonu için elverişlidir. Oluşturdukları ark yumuşaktır. Bu 

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

rutil ve kalın örtülü rutil gibi çeşitlere sahiptir.  

 

 Asit elektrotlar 

 

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

metalinin geçişi örtü kalınlığı artıkça incelir. Diğer yandan meydana getirdikleri cürufun 

katılaşma aralığı geniştir. Çabuk akan ve düzgün dikişler veren bir elektrottur. Çabuk akma 

özellikleri nedeniyle yukarıdan aşağıya doğru yapılan kaynak pozisyonu dışında 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 nedenle asit türde 

elektrot ile birleştirilecek iş parçalarının birbirine iyi bir şekilde alıştırılma zorunluluğu 

vardır.  

 

 Oksit elektrotlar 

 

Güzel görünüşlü ve düzgün kaynak dikişlerinin elde edilmesinin ön plâna çıktığı 

işlemlerde kullanılan bir elektrot türüdür. Kaynak metali ve cüruf çok akıcı olduğundan oksit 

tip elektrotların sadece yatay ve oluk pozisyonlarda kullanılması önerilmektedir. Arkın 

oluşturduğu yüksek sıcaklıklar nedeniyle aralık doldurma kabiliyeti düşüktür. Ark 

sıcaklığının fazla olmasının diğer bir sakıncası, dikiş üzerinde çatlama ihtimali olarak 

kendini gösterir.  

 

 Bazik elektrotlar 

 

Kaynak dikişinde hidrojen oluşmaması, sağlıklı kaynak yapabilmenin ön şartıdır. 

Hidrojen, kaynak dikişinde ince çatlakların oluşmasına dolayısıyla kaynak dikişinin 

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

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

anlamına gelmektedir.  
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Bazik elektrotlar bütün kaynak konumlarında kullanılabilir. Aralık doldurma 

kabiliyetleri fazladır. Kaynak metali, büyük damlalar hâlinde geçiş yapar. Sonuçta elde 

edilen kaynak dikişinin mekaniksel özellikleri oldukça iyidir. Ayrıca birçok elektrot türüyle 

sonuç alınmasının zor olduğu 0°C sıcaklıklar altında çalışan makine parçalarında bile iyi 

sonuç almak mümkündür. Bazik elektrodun kullanma alanları şu şekilde sıralanabilir. 
 

 Bazik elektrodun kullanma alanları 
 

o İç yapısı bilinmeyen, karbonlu ve az alaşımlı çeliklerin kaynağında 

kullanılır. 

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

kaynağında kullanılır. 

o Farklı karbon içeren çeliklerin birleştirilmesinde kullanılır. 

o Kalınlığı fazla parçaların çatlama riski fazladır. Bu tür parçalarda 

bazik elektrotlar ile olumlu sonuçlar alınır. Dolayısıyla kalın kesitli 

parçaların kaynağında kullanılır. 

o 0°C sıcaklıkların altında çalışan makine donanım ve yapıların 

kaynağında kullanılır. 

o Dinamik zorlamalara karşı yüksek dayanım istenen kaynak 

dikişlerinde kullanılır. 
 

 Bazik türdeki elektrotlardan beklenen sonuçların alınabilmesi için 
 

o Elektrotların kuru yerlerde depolanması gereği vardır. Herhangi bir 

nedenle rutubet kapmış elektrotlar 250°C’de 30 dakika 

kurutulmalıdır. Bu işlem için elektrot kurutma fırınlarından 

yararlanılır (şekil 2.7). 

o Diğer elektrot türlerine göre daha yüksek akım şiddetlerinde 

çalışılması gerekir. Yüksek akım şiddetlerinde çalışmanın 

elektrodun kısa sürede kızarmasıyla sonuçlanan olumsuz bir yönü 

vardır. Bu nedenle bazik örtülü elektrotlar ile ara vermeden kaynak 

dikişinin bitirilmesi önerilir. 

o Rutil ve asit karakterli elektrotlarda kaynak işlemi sırasında 

elektrot ile iş parçasının yaptığı açı yaklaşık 45°dir. Bazik 

elektrotlar da ise bu açı 85°-90° arasında olur.  

o Kaynak işlemi esnasında ark boyunun (kaynak esnasında elektrot 

ile iş parçası arasındaki mesafe) kısa tutulması önerilir. 

Uygulamada en uygun ark boyu, yaklaşık elektrot çekirdek çapının 

yarısı kadardır. 

o Arkın tutuşturulması, özellikle daha önceden kaynak dikişi 

çekilmiş ve kaynak krateri oluşmuş dikişlerde özeni gerekli kılar. 

Bu türdeki dikişlerin devam ettirilmesi gerektiği durumlarda ark 

kesinlikle krater üzerinden başlatılmaz. Aksi takdirde bir önceki 

kaynak dikişi krateri, gözenekli bir yapıya sahip olur. Diğer 

uygulamalarda ise elektrot iş parçasına sürtülerek ark oluşturulur. 

Her iki durumda da kaynak dikişinin başlama noktasından 5-6 mm 

uzakta arkın başlatılması, daha sonra elde edilen arkın başlama 

noktasına getirilmesi doğru olur. 
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Elektrot bitimlerinde de uygun dikiş krateri oluşturma zorunluluğu vardır. Elektrot 

boyu yaklaşık 40-50 mm kaldığında, kaynak boyunca 15-20 mm geri gidilir. Bu işlem çok 

hızlı yapılmaz. Kaynak banyosunun sıvı olması gerekir. Elektrot birkaç saniye hareketsiz 

tutulur ve elektrot iş parçasından uzaklaştırılarak uygun bir krater oluşturulur. 

 

 
Şekil 2.30: Rutil tip elektrodun kaynak metali geçişi, küçük damlalar hâlinde 

 

 
Şekil 2.31: Asit tipli elektrotların kaynak metali geçişi, çok sayıda küçük damlalar hâlinde 

 

 
Şekil 2.32: Bazik tip elektrot kaynak metali geçişi büyük damlalar hâlinde olması 

 

 
Şekil 2.33: Elektrot kurutma fırını 
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Şekil 2.34: Bazik elektrot ile kaynak işlemi yapılırken arkın başlatılması krater üzerinden 

yapılmaması 

 

 
Şekil 2.35: Elektrot bitimlerinde yapılacak işlem basamakları 

 

o Bir diğer dikkate değer husus kaynak hızıdır. Rutil ve asit türdeki 

elektrotlara göre kaynak hızı düşük tutulur. Aksi takdirde örtü 

maddesi kaynak dikişini örtemez. Kaynak hızının düşük tutulması, 

dikişin geniş olmasına neden olur. Genişlik bir sorun olarak ortaya 

çıkarsa elektrot çapını düşük tutmak yerinde olur.  

o Bazik elektrotların cürufu kolay temizlenemez. Kaynak hızının 

bunda etkisi vardır.  

o Birçok uygulamada iş parçalarının kaynak öncesi puntalanması 

gerekmektedir. Puntalama işleminde daha önceden kullanılmış 

yarım hâldeki bazik elektrotlar yerine rutil elektrotlar ile puntalama 

işleminin yapılması gerekir. Bazik elektrotların çok çabuk 

rutubetlenebiliyor olması kullanılmış elektrotların özelliklerini 

yitirmiş olacağı düşüncesiyle önerilmez. Çünkü kullanılmış 

elektrotların puntalama işleminde kullanılması için yeniden 

kurutulma gereği vardır.  
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 Selülozik elektrotlar 

 

Elektrot üreticisi firmalar, endüstrinin her türlü elektrot ihtiyacına cevap verebilecek 

elektrotları geliştirmiştir. Değişik ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikteki elektrotlara en 

güzel örnek selülozik elektrotlardır. Özellikle yukarıdan aşağıya konumda çok iyi neticeler 

vermesi selülozik elektrotların bu konum için geliştirildiği kanısını yaratmaktadır. Gerçekte 

de örtüsü, yandığı zaman gaz hâline geçen organik maddelerden meydana gelmektedir. Bu 

özellikleriyle çok ince bir cüruf tabakası oluşturur. Dolayısıyla yukarıdan aşağı kaynak 

konumunda büyük bir sorun yaratan, örtünün kaynak banyosunun önüne geçmesi en az 

düzeye indirilmiştir. Örtü içine katılan maddeler sayesinde cüruf kolaylıkla kalkar. 

Hatırlanacağı üzere bazik elektrotlarda cüruf kolaylıkla kalkmamaktadır. Kolay kalkmayan 

cüruf kök dikişlerinde sorun yaratır. Kök dikişlerinin cürufu iyi temizlenemezse üzerine 

çekilen dikişlerde gözenek oluşması kaçınılmazdır.  

 

Yaklaşık %30 oranında selülozik maddelerden oluşan örtü maddesinin arkın etkisiyle 

gaza dönüşmesi, cürufun az olmasına bu da sıçramaların fazlalaşmasına neden olur. Buna 

rağmen elektrodun aralık doldurma kabiliyeti ve nüfuziyeti oldukça fazladır 

 

 
Şekil 2.36: Selülozik elektrodun gaz hâline geçişi 

 

 Demir tozlu elektrotlar 

 

Örtü bileşimi olarak büyük oranlarda demir tozu kullanılan elektrotlar bu grup içinde 

ele alınmaktadır. Örtü maddesi olarak kullanılan demir tozu, elektroda ismini vermektedir. 

Demir tozu miktarı, bazı durumlarda örtü ağırlığının yarısına kadar ulaşabilmektedir. Birçok 

elektrot türüne önemli miktarlarda ilave edilen demir tozu, bu türdeki elektrotlarda daha 

fazla oranlara çıkmaktadır. Demir tozu elektrot üzerinde olumlu etkiler yaratır. Bunlardan 

bazıları şunlardır: 

 

o Örtüyü iletken hâle getirir. 

o Dikişe geçerek ergime verimini yükseltir. 

o Elektrodun yüksek verimli olmasını sağlar.  

 

Bu sayılanlar, bir bakıma demir tozlu elektrodun üstünlükleri olarak algılanmalıdır. 
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 Derin nüfuziyet elektrotları 

 

Kalın parçaların birleştirilmesinde kaynak ağzı açma zorunluluğu vardır. Kaynak 

ağızları, iş parçasının belli açılarda tek taraflı ya da iki taraflı işlenmesi anlamına 

gelmektedir. Kaynak ağzı açma işlemi, gerek zaman gerek kullanılacak donanımın giderleri 

açısından dikiş maliyetini arttırmaktadır. Bu olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için 

geliştirilmiş elektrotlar derin nüfuziyetleriyle tanınır. Yaklaşık 10 mm kalınlığa sahip iki sac, 

kaynak ağzı açılmadan bu türdeki elektrotlar kullanılarak birleştirilebilir. Derin nüfuziyet 

elektrotları kalın örtülü olarak üretilir. Örtü maddesi bazik, rutil, selülozik, asit ve oksit 

türlerden olabilir. 

 

 
Şekil 2.37: Derin nüfuziyetli elektrotlarının örtüsü 

 

 Elektrot örtüsünün görevleri 

 

Kaynaklı birleştirmede oluşturulan kaynak dikişinin tüm özellikleri, elektrot örtü 

maddesinin yapısıyla derinden ilgilidir. Buna göre elektrot örtü maddesinin bileşimiyle 

kaynak dikişinin biçimi, yüzey düzgünlüğü, bir dereceye kadar bileşimi ayarlanabilir. 

Dolayısıyla ark kaynağında örtü maddesinin önemi büyüktür.  

 

Elektrot örtüsünün kaynak işlemine sağladığı yararlar şu şekilde sıralanabilir: 

 Arkın tutuşmasını ve oluşumunu kolaylaştırmak 

 Kaynağın doğru ya da dalgalı (alternatif) akımda yapılabilmesini 

sağlamak 

 Ark oluşumu sırasında meydana gelen sıçramaların az düzeyde olmasını 

sağlamak 

 Ark sırasında eriyen metal damlalarının yüzey gerilimlerini ve 

akışkanlıklarını etkileyerek değişik pozisyonlarda kaynak yapılabilmesini 

sağlamak 
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 Koruyucu bir gaz atmosferi sağlayarak kaynak dikişini havanın olumsuz 

etkilerinden korumak 

 Kaynak işleminin sonunda dikişin yüzeyini bir cüruf tabakasıyla örterek 

dikişin yavaş soğumasını sağlamak 

 Gerektiği hâllerde kaynak dikişinin olumlu yönden alaşımlanmasını 

sağlamak 

 

 Elektrotların depolanması 

 

Elektrotlar paketler hâlinde kullanıcıya sunulur. Elektrot genellikle 100 adetlik olarak 

paketlenir. Elektrot çapı arttıkça paket içinde bulunan elektrot adedi düşer. Elektrot paketleri 

6’lı koliler oluşturularak ambalajlanır. 

 

Piyasadan alınan paket veya kolili elektrotlar üretim esnasında özenle muhafaza edilip 

depolanmalıdır. Elektrotlar nem gibi elektrodun yapısını bozacak olumsuzluklardan 

korunmalıdır. Rutubet ve nemden uzak kapalı dolaplarda bulundurulmalıdır. 

 

 
Fotoğraf 2.25: Elektrot fırını içinde elektrotlar 

 

 
Şekil 2.38: Elektrotların paketler hâlinde kullanıcıya sunulması 
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 Elektrot paketlerinin üzerindeki bilgilerin incelenmesi 

 

Örtü cinslerinin özelliklerine geçmeden önce bu sıralama içinde ele alınan 

elektrotların nasıl tanınacağı konusu açıklanmalıdır. Aslında bir elektroda ait tüm bilgiler, 

elektrot paketleri üzerindeki etiketlerde bulunmaktadır. Bilgilerin çoğu uluslararası nitelik 

taşır. Bu da eğitimli her kaynakçının anlayabileceği rakamsal ifadeler hâline 

dönüştürülmesini gerektirir. Aşağıda böyle bir elektrot etiketi görülmektedir. 

 

 
Tablo 2.3: Elektrot paketinde etiket 

 

Etiket incelendiğinde elektrot ile ilgili tüm bilginin üzerinde bulunduğu görülür. 

Böylece satın alınan elektrodun hangi özelliklere sahip olduğu bilinir. Aynı bilgiler, elektrot 

üreticisi firmaların yayınladığı kataloglarda da bulunur. Şu an konu, elektrodun örtü 

maddesiyle ilgili bilgileri tanımak olduğu için elektrodun bu özelliklerinin bulunabileceği 

kısmı üzerinde durulacaktır. Aşağıda bu bilgilerin olduğu etiket kısmı görülmektedir. 

 

 
Fotoğraf 2.26: Elektrot paketinde etiket 
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Örtü 

Tipi No 

Örtü Tipi 

Sembolü 
Örtü Tipi 

Elektrot Çapı Kalınlığına Göre 

Örtü Kalınlığı % 

1 
A2 İnce, Asit Örtülü  120 

R2 İnce, Asit Örtülü  

2 
R3 Orta Kalın, Rutil Örtülü  120  155 

R (C)3 Orta Kalın, Rutil-Selülozik Örtülü  

3 C4 Orta Kalın, Selülozik Örtülü  120  155 

4 
RR5 Kalın, Rutil Örtülü  155  165 

RR (C)5 Kalın, Rutil-Selülozik Örtülü  

5 
RR6 Kalın, Rutil Örtülü  165 

RR (C) 6 Kalın, Rutil-Selülozik Örtülü  

6 

A7 Kalın, Asit Örtülü  

AR7 Kalın, Rutil-Asit Örtülü  155 

RR (B)7 Kalın, Rutil, Bazik Örtülü  

7 
RR 8 Kalın, Rutil Örtülü  155 

RR (B)8 Kalın, Rutil, Bazik Örtülü  

8 

B 9 Kalın, Bazik Örtülü  155 

B (R)9 
Bazik Olmayan Elementleri de İçinde 

Bulunduran Kalın, Bazik Örtülü 
 

9 

B 10 Kalın, Bazik Örtülü  155 

B (R)10 
Bazik Olmayan Elementleri de İçinde 

Bulunduran Kalın, Bazik Örtülü 
 

10 
RR 11 Kalın, Rutil Örtülü  155 

AR 11 Kalın, Rutil-Asit Örtülü  

11 

B 12 Kalın, Bazik Örtülü  155 

B (R) 12 
Bazik Olmayan Elementleri de İçinde 

Bulunduran Kalın, Bazik Örtülü 
 

Tablo 2.4: Elektrot örtülerine ait veriler 

 

Yukarıda belirtildiği gibi elektrot ile ilgili bilgiler, eğitimli her kaynakçının anlayacağı 

şekle dönüştürmek için rakamsal hâle getirilmiştir. İlk bakışta elektrodun rutil tip, yani örtü 

türünün rutil olduğu, TS 563 ve DIN 1913 ile AWS A 5.1’e uygun olduğu belirtilmektedir. 

Bu bilgiler bu materyal içinde öğrenilen bilgileri kapsamaktadır. Sadece TS numarasına 

bakarak bu elektrodun örtü kalınlığını ve örtü cinsini öğrenmek mümkündür. 

 

TS numarasının karşılığındaki veriler incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılır. 

Örnek elektrodun bu kısmındaki rakamsal ifade E 51 22 RR 8’dir. E, elektrodun elle yapılan 

elektrik ark kaynağına uygunluğunu, 51 ve 22 mekanik özelliklerini, RR 8 ise örtü cinsini ve 

kalınlığını ifade eder.  
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Bir elektrodun ne tür örtü maddesi kullanılarak üretildiği ve bu örtü kalınlığının ne 

olduğu elektrod paketinden öğrenilebilir. Aynı rakamsal değerler, paket içinden çıkan her 

elektrodun çıplak ucuna yakın kısmında da bulunmaktadır. 

 

Elektrot ile bilgilerde karşılaşılan harflerin anlamı şunlardır:  

 

A = Asit örtülü ince-kalın 

AR = Asit-rutil örtülü kalın  

R = Rutil örtülü ince-orta 

RR = Rutil örtülü. Kalın. 

B = Bazik örtülü. Kalın. 

C = Selülozik örtülü. Orta. 

R (C) = Rutil-selülozik. Orta. 

RR (C) = Rutil-selülozik. Kalın. 

B (R) = Bazik örtülü bazik olmayan katkılara sahip. Kalın. 

RR (B) = Rutil-bazik örtülü kalın anlamına gelmektedir. 

Yukarıdaki harflerin yanındaki rakamların anlamı tablo 57’den öğrenilebilir. 

 

2.1.4.6. Puntalamanın Gereği ve Önemi 

 

Kaynak işleminin başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için dikiş ilerledikçe iş parçası 

kenarlarının birbirlerine göre durumlarında bir değişiklik meydana gelmemesi gerekir. Diğer 

yandan birleştirilmesi yapılacak parçaların arasındaki mesafenin de hep aynı kalması dikişin 

iyi bir birleştirme oluşturabilmesi için önemlidir. 

 

İş parçasında biçim değişikliklerinin engellenmesinin pratik yollarından biri 

puntalama olarak adlandırılan ve parçanın kısa ama aralıklı dikişler ile sabitlenmesidir. 

 

 Puntalama aralığı 

 

Puntalama işlemi düzgün aralıklarla yapılan, oldukça kısa ve ince kaynak dikişi olarak 

düşünülebilir. Puntaların ne kadar aralıklı olacağının tespiti, iş parçasının kalınlığına bağlı 

olarak belirlenebilir. Temel amaç kaynak dikişinin yapılması esnasında parçanın aralığının 

bozulmaması olduğuna göre iş parçası puntalandıktan sonra bu aralığı koruyacak şekilde 

puntalanabilir.  

 

 Kaynaklı birleştirme yapılacak iş parçasının kalınlığı 

 5 mm’den az ise punta aralığı, kalınlığın 30 katı 

 5 mm’den fazla ise punta aralığı, kalınlığın 20 katı olarak alınır.  

 

Puntanın kalınlıkla olan bu bağıntısı dışında uzunlukla da bir bağıntısı vardır. Genel 

olarak iş parçasının uzunluğu, kalınlığının 30 katından az ise ya da başka bir sabitleme 

mekanizması kullanılıyorsa puntalamaya gerek yoktur. Parçaların puntalama sırasında da 

sabitlenmesi gerekir. Bu işlemde yalın bir işkenceden yararlanmak mümkündür. Ya da ısıya 

karşı dirençli eldivenler kullanarak puntalama esnasında kaynakçının parçayı tutması pratik 

olabilir.  
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2.1.5. Yatay Konumda Küt Ek Kaynağı Yapmak  
 

Yatay konumda küt ek kaynağı yapmadan önce birtakım genel bilgiler edinilmelidir. 

Özellikle parçaya kaynak atma esnasında ark üflemesi ve bu durumun ısı etkisi, kimyasal 

etkisi ve manyetik etkisi ile ilgili bilgi sahibi olunması gerekir. 

 

2.1.5.1. Ark Üflemesinin Tanımı 

 

Elektrik akımının gözle görülür bir yanı yoktur. Yani elektrik akımı doğrudan 

izlenemez. Ancak etkilerini gözlemlemek mümkündür.  

 

 Elektrik akımının en önemli etkileri şunlardır: 

 

 Isı etkisi: Elektrik akımının dolayısıyla elektrik enerjisinin diğer enerji 

türlerine dönüştürülme işlemi oldukça kolaydır. Bunun sıkça karşılaşılanı, 

ısı enerjisine dönüştürülmesidir. Isınan cisimler de ışınım yayar ve bu 

ışınımın şiddeti ısınma derecesiyle artar. 

 Kimyasal etkisi: Elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüştürüldüğü gibi 

kimyasal enerjiye de dönüştürülebilir. Bunun en tipik uygulaması 

akümülatörler ve metallerin elektrokimyasal olarak yüzeylerinin 

kaplanmasıdır.  

 Manyetik etkisi: Elektrik akımı, herhangi bir iletkenden geçerken bu 

iletkenin çevresinde manyetik etkilerin görüldüğü bir alan oluşur. 

Manyetik alan bir elektrik akımı gibi görülmez sadece manyetik 

etkileriyle kendini gösterir. Manyetik etkinin oluşumuna 

elektromıknatıslar örnek gösterilebilir. 

 

Kaynak arkının oluşması konusunda bilgiler verilirken elektrot ile iş parçası arasında 

kalan havanın ısınınca iletken hâle geldiği anlatılmıştı. Dolayısıyla elektrik ark kaynağı 

yapılırken ortaya çıkan ark, bir iletken olarak bilinmelidir. Ark bir iletken olduğuna göre 

arkın etrafında da bir manyetik alan oluşması bir kuraldır. Meydana gelen manyetik alan, 

arkta bir oynamanın yanında kaynak banyosunun kontrolünün zorlaşmasına ve bozuk 

dikişlerin oluşmasına neden olur. Kaynak işleminde meydana gelen bu olaya ark üflemesi 

adı verilir.  

 

 
Şekil 2.39: Elektrodun ve iş parçasının etrafında oluşan manyetik alan 
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Özellikle doğru akım ile kaynak yapılırken meydana gelen ark üflemesi, dalgalı 

akımda pratik olarak ortaya çıkmaz. Kaynağı yapılan gerecin özelliklerine bağlı olarak, 

çoğalır ya da azalır. Bu açıdan çelik, oldukça fazla oranda ark üflemesinin meydana geldiği 

bir gereç olarak tanınır. Ark üflemesi, doğru akım kullanılarak çeliklerin kaynağında sıkça 

olduğundan önlenmesi hususuna ayrıntılı olarak değinilmelidir. 

 

2.1.5.2. Ark Üflemesinin Zararlı Etkileri 

 

Ark üflemesi istenmeyen bir olaydır. Çünkü bu üfleme, hatasız kaynak yapma 

olanağını kısıtlar. Kaynakçı cürufun akışına hâkim olamaz ve sonuçta cüruf kalıntısı içeren 

yetersiz bir birleşme, hatalı dikiş formu, nüfuziyetsiz zayıf bağlantılar elde edilir. Diğer 

yandan ark üflemesi, kaynak hızını azalttığı gibi birleşmenin kalitesini de derinden etkiler. 

Ark üflemesi kaynağın başlangıç ve bitim yerlerinde, iç ve dış köşe kaynaklarında, derin 

dolgu kaynaklarında ve yüksek akım ile yapılan kaynaklı birleştirmelerde daha sık açığa 

çıkar.  

 

2.1.5.3. Ark Üflemesine Karşı Alınacak Önlemler 

 

Kaynak sırasında birtakım önlemler alınarak ark üflemesi engellenebilir. Bu önlemler 

kaynak işleminin türüne göre değişebilir. Önlemler, uygun olanı bulmak amacıyla 

denenmelidir.  

 

 Ark üflemesine karşı alınacak önlemler şunlardır:  

 

 Kaynak akımının değerini azaltmak 

 Kök dikişi ya da geniş punta yapmak 

 Uzun (derin) kaynaklarda alt destek parçası kullanmak 

 Şasenin yerini değiştirmek 

 Üflemenin oluştuğu yönün tersine şaseyi bağlamak 

 Şase kablosunu bakır tel ile sararak manyetik akımı nötr hâle getirmek 

 Mümkün olduğunca kısa ark ile kaynağı yapmak 

 Makinenin kutuplarını değiştirmek 

 Kaynatılan işin konumunu değiştirmek  

 Elektrodun konum açısını değiştirmek 

 Çift toprak hattı kullanmak 

 

 
Şekil 2.40: Yatay konumda kaynakçının duruşu 
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2.1.5.4. Küt Ek Kaynağı 

 

Kalınlıkları 4 mm’ye kadar olan parçaların tek taraflı küt ek kaynağı, 4 mm’den fazla 

olanlar için ise iki taraflı kaynak önerilir. Sonuçta elde edilen kaynak dikişinin burulma ve 

eğilme zorlamalarına karşı dayanımı fazla değildir. Diğer yandan alçak sıcaklıkta darbeli ve 

kesilmeye çalışan yerlerde bu kaynak türü hiç kullanılmamalıdır. Kaynak ağzının açılması 

diğerlerine göre oldukça kolay olduğu için birçok uygulamada aksi belirtilmedikçe tercih 

edilir. Kaynak hazırlığı olarak ağız açılmasına gerek olmaması, sadece düzgün bir kesim ile 

hazırlığın tamamlanması maliyetini olumlu yönden etkiler. Her durumda küt ek kaynak 

ağızlı bir birleştirme yapılacak ise ağızların iyi bir şekilde alıştırılması gereği vardır. 

 

 Küt ek kaynağı elektrot açıları 

 

Elektroda verilen açı 80º olmalıdır. Elektrotla parça arasındaki mesafe azaltılır. Ancak 

burada uyulması gereken asıl prensip bu açının cürufun arkın önüne akmasını önleyecek 

şekilde olmasıdır. Yani cüruf kaynakçıyı geçmemelidir. Geçecek olursa işlem durdurulup 

yeniden kaynağa devam etmeden cüruf çekiçlenerek temizlenmelidir. Bütün hâllerde dikiş 

daima çekilmeli, hiçbir zaman itilmemelidir. İtildiğinde kaçınılmaz olarak kaynak metaline 

cüruf karışır ve bu durum kaynak hatalarına yol açar. 

 

 
Şekil 2.41: Küt ek kaynağında elektroda verilecek açılar 

 

 
Şekil 2.42: Küt ek kaynağında elektroda verilecek açılar 

 

 Küt ek kaynağında elektroda verilecek hareketler 

 

Yatay küt ek kaynağında kök paso parça arasındaki aralık az olduğu zaman düz olarak 

çekilir, aralığın geniş olması hâlinde ve kapak pasolarında ise zikzak şeklinde elektrot ucuna 

hareket vererek kaynak ağzı doldurulur. 
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 Parça kalınlığına göre elektrot seçimi ve amper ayarı 

 

Genel olarak çelik ve alaşımları kaynatılırken ayarlanacak akım değeri, kullanılan 

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

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

elektrodun kaynaklı birleştirmede kullanılması sırasında akım ayarının 40x3,25= 130 Amper 

olması önerilir. Ancak bu değerler örtü gerecine göre farklılıklar gösterir, aksi 

belirtilmedikçe bu formüle bağlı kalınmalıdır.  

 

Kaynak akımının elektrot çekirdek çapına göre belirlenmesi dışında elektrot örtü 

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

ayarı d milimetre olarak elektrot çekirdek çapı olmak üzere; 

 

İnce 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  

 

 Kaynak dikişi çekme 

 

Elektrotla parça arasında elektrot çapı kadar mesafe olmalıdır. İlerleme hızı ve 

elektroda verilen açı değiştirilmemelidir. Kaynak düz ve hareketli (zikzak, yarım ay, 

dairesel) olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Hareketli kaynak dikişinde dikiş yükseltisi 

azalır, genişliği artar. İş parçasının kalınlığı ve yüzeyde yeterli mesafe var ise hareketli dikiş 

tercih edilmelidir. 

 

Kaynağa başlarken elektrot, dikişin tam başlama noktasından 5-10 mm kadar geride 

ateşlenir ve ark yandıktan sonra elektrot kaynak başlama noktasına kaydırılır. Bu şekilde 

arkın başlamış olduğu nokta tekrar eritilmiş olur. Dikişin sonuna yaklaşıldığında elektrot 

kaynak banyosunda dik doğrultudan aniden çekilmez. Elektrot, ilerlemenin yavaşlatılması 

eğimin azalması ve ark boyunun uzatılması ile söndürülür. 

 

Elektrot, 50 mm kalıncaya kadar eriyip yeni elektrot takıldıktan sonra eski dikişin uç 

kısmındaki cüruf temizlenir ve kaynağa yeniden başlanır. 

 

 Kaynak dikişini temizleme 

 

Kök dikiş çekildikten sonra cüruf kaynak çekici ile kırılmalıdır. Kök dikiş dar bir 

alanda olduğu için cürufun temizliği kolay olmaz. Çok hızlı çekilmiş kaynak dikişlerinde 

cüruf ince ve kaynak ağızlarına iyice yapışmıştır, cürufu temizlemek zordur. Kaynak çekici 

ile temizlenemeyen cüruf kalıntıları, kök dikişin yüzeyine ulaşabilecek keskiler ile 

temizlenmelidir. Bu işlemden sonra tel fırça yardımı ile kaynak dikişi temizlenmelidir. Keski 

ve tel fırçanın temizliği yeterli olmaz, cüruf kalıntısı bulunduğu yerden çıkarılamazsa bu 

bölge taşlama ile iyice temizlenmelidir. Aksi takdirde cüruf ikinci dikişin altında kalarak 

boşluk oluşturur. 
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2.1.6. Yatay Konumda Bindirme Kaynağı Yapmak    
 

Dayanıklılığın ön plana çıktığı tek taraflı yapılan kaynaklı birleştirmelere göre daha 

fazla dayanım istenen parçalara uygulanır. Küt ek kaynağında olduğu gibi kaynak ağzı 

açılması gerekmez. Bu nedenle basit bir birleştirme şeklidir. İş parçaları birbirinin üstüne 

konulur. Üst üste konma genişliği konusunda kesin bir veri bulunmamasına rağmen genel 

olarak parça kalınlıklarına bağlı değerler söylemek mümkündür. Buna göre üst üste binme 

genişliği olarak parça kalınlıkları toplamının iki katı alınabilir.  

 

Bindirme kaynağı, dikişin çekileceği bölge yönünden iç köşe kaynağına benzer. 

Çalışma açısı olarak elektrot 45°, hareket açısı olarak 5°-20° tutulur. Bindirme kaynağıyla 

kalın kesitli parçaların birleştirmesi yapılacak ise kök dikişine gereksinim vardır. 10 mm’den 

daha fazla kalınlığa sahip parçalar iki ya da daha fazla sayıdaki dikişler ile tamamlanır.  

 

2.1.6.1. Bindirme Kaynağı Elektrot Açıları 

 

Bindirme kaynağı dikişin çekileceği bölge yönünden üst üste konulan parçalar köşe 

oluşturduğu için köşe kaynağına benzer. Çalışma açısı olarak elektrot 45°, hareket açısı 

olarak ise 60º açı ile tutulur. 

 

Elektrot açıları kaynak arkının kontrolü ve dikişin tekniğine uygun oluşması için 

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

açının doğru olup olmadığı anlaşılır. Özellikle bindirme kaynağı gibi köşelerin 

kaynatılmasında çalışma açısı önemlidir. 

 

 
Şekil 2.43: Bindirme kaynağında elektrot açıları 

 

 
Şekil 2.44: Bindirme kaynağında elektrot açıları 
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Şekil 2.45: Bindirme kaynağında elektroda verilecek hareket 

 

2.1.6.2. Bindirme Kaynağında Elektroda Verilecek Hareketler 

 

Birleştirme şekline ve parçaların konumuna göre arkın ve ergiyik metalin kontrolü için 

tekniğine uygun elektrot hareketi önem kazanır. Aşağıda bindirme kaynağında elektroda 

verilecek hareket görülmektedir. 

 

2.1.6.3. Bindirme Payının Hesaplanması 

 

Bu birleştirme bir kenar ile bir yüzeyin birbirine kaynatılmasıdır. Bindirme kaynağı, 

birleştirilecek iş parçalarının kenar kısımlarında yeterli mesafe varsa uygulanır. Bindirme 

mesafesi en az parça kalınlığından 12 mm fazla olmalıdır (S+12 mm). 

 

2.1.6.4. Bindirme Kaynağı Yapmak 

 

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

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

parçaların üst üste bindirilerek yapıldığı birleştirme şeklidir. 

 

2.1.7. Kalınlıkları Farklı Parçaların Kaynağını Yapmak 
 

Kaynak edilecek parçalar her zaman aynı kalınlıkta olmayabilir. Kalınlıkları farklı 

parçalar kaynatılırken parça kalınlığının farklı olması sebebi ile özel bazı uygulamalar 

gerektirir. 

 

2.1.7.1. Farklı Kalınlıktaki Parçaların Kaynağında Elektrot Açıları 

 

Kaynak edilecek parçaların kalınlıkları farklı olduğu için kaynak bölgesi köşe 

kaynağına benzer. Bu sebeple elektroda verilecek açılar da bindirme kaynağına benzer. 

Kalınlıkları farklı parçalar kaynatılırken elektrot açıları kalın parçaya göre ayarlanır. 
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Şekil 2.46: Elektrot açıları 

 

Yukarıda parçalara uygulanan elektrot çalışma açıları görülmektedir. Çalışma açısı 

kalın parçaya göre ayarlanarak oluşan ark kalın parçaya yönlendirilir. 

 

Hareket açısı kaynak arkının oluşumuna göre kaynakçı tarafından ayarlanır. Kaynak 

cürufunun arkın önüne geçmemesi için hareket açısı arkın oluşumuna göre 45º-60º arasında 

değiştirilebilir.  

 

2.1.7.2. Elektrot Açısını Kalın Parçaya Ayarlayarak İnce Parçayı Bozmadan Kaynatma 

 

Kalınlıkları farklı parçalar kaynatılırken elektrot açılarının kalın parçaya göre 

ayarlamasının nedeni oluşturulan kaynak arkının ince parçaya doğru fazla yönlendirilirse 

ince parçanın bozulmasıdır. Isının ince parçanın üzerinde yoğunlaşması sonucu parça 

kenarlarında oyuklar olur, tam bir birleşme sağlanmaz. Bu gibi olumsuzlukları önlemek için 

elektrot çalışma açısının iyi ayarlanarak arkın ince parçaya zarar vermesi önlenir. Elektrot 

kalın parçaya doğru yönlendirerek ısı yoğunluğu ve ark kalın parçaya yönlendirilir. 

 

2.2. Ahşap Birleştirmeleri 
 

Genellikle yat inşasında kullanılan ahşap malzemelerdir. Bu malzemeler küçük 

ebatlarda oldukları için tekneyi oluştururken çeşitli yöntemlerle birleştirilmelidir. Bu 

birleştirmelerde malzemenin özelliğine göre çeşitli yapıştırıcılar kullanılarak sabitlenmelidir.  

 

2.2.1. En Birleştirmeler 
 

Ahşap işlerinde iki ya da daha çok parçanın bir bütün durumuna getirilmesi için 

yapılan işlemlere birleştirme denir. Ağaç malzeme ile çalışmada en önemli sorunlardan birisi 

de çalışmadır. Tekniğine uygun olarak birleştirme işlemleri yapılmamış ağaç malzeme kısa 

süre sonra yapılan eşyaların çarpılmasına veya düzensiz durmasına yol açar. 

 

Ağaç malzeme ile ilgili bilgiler incelendikten sonra özellikle yan yana birleştirmeler 

kullanılmadan geniş yüzeyleri elde etmek mümkün değildir. Ağaç malzemenin yan yana 

çeşitli birleştirme teknikleri kullanılarak yapılan birleştirme işlemlerine en birleştirmeler 

denir. En birleştirmeler yapılırken özellikle malzemenin yıllık halka ve kuruluğuna dikkat 

edilmelidir. 
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Uzunluk ekseni doğrultusunda dar iki yan yüzeye cumba denir. İki cumba arasında 

kalan geniş yüzeylere yüz denir. Ağaç elyafının boy yönünde kesilmiş iki uçtaki alın 

yüzeylerine makta denir. 

 

   
Fotoğraf 2.27: Ahşap malzeme yüzeyleri 

 

Ağaç çiviye kavela denir. Silindirik olup gürgen, maun, tik gibi sert ağaçlardan yapılır. 

Kavelaların iki ucu kullanımdan önce pahlı hâle getirilmelidir. Genellikle 8, 10, 12, 14 mm 

çaplarında imal edilir.  

 

 
Fotoğraf 2.28: Kavela çeşitleri 

 

Ağaç malzemenin birbirine dik olan keskin köşelerinin belirli bir açıyla 

kırılmasına pah denir. Pah, genellikle bir üst tablanın, rafın ve mobilyanın ön cumbasına 

göze hoş ve zarif görünmesi nedeniyle kırılır. Ayrıca keskin yüzeyler ve köşeler, çabuk ezilir 

ve tehlikelidir. 

 

 
Şekil 2.47: Pah 
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Ağaç parçalarının birleştirilmesi için cumba yüzeyinin her iki kenarının 1/3 oranında 

boyuna düşürülmesi ile yapılan kısma kiniş denir. Ağaç malzemenin yüz, cumba ve makta 

kısmalarına kinişlerin derinlik, genişlik ve uzunluklarına uygun olarak açılan oyuklara kanal 

denir. 

 

 
Şekil 2.48: Kanal – kiniş 

 

İki ağaç malzemenin erkek parçasının maktasına, kalınlığının 1/3'ü kalacak şekilde 

düşürülür. Dişi parçaya ise erkek parçayla birleşecek şekilde kanal açılır. Bu tür 

birleştirmelere de zıvana birleştirme denir. 

 

 
Fotoğraf 2.29: Erkek ve dişi zıvana 

 

2.2.1.1. Düz En Birleştirme 

 

Yapımı en basit en birleştirme işlemidir. Aynı zamanda mukavemeti en düşük 

birleştirme işidir. Bu işlem yan yana birleştirme yöntemiyle tabla yapımında 

kullanılmaktadır. 

 

Bu birleştirme işleminde öncelikle parçanın bir yüz kısmı alıştırılır. Daha sonra 

cumbanın birisi alıştırılır. Bu iki işlemden sonra diğer cumba alıştırılır. Daha sonra diğer yüz 

için markalama yapılır. Yüz ve cumbalar tam ölçüsüne gelinceye kadar rendelenir. Son işlem 

olarak parçanın maktaları rendelenerek tam boy elde edilir. 
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Birleştirme işlemine tabi tutulacak bütün tahtalar aynı işlemlerden geçirilir. Bu 

işlemler bittikten sonra tahtalar yan yana dizilir. Dizilen parçaların önce renk uyumuna 

bakılır ve yakın tonda olanlar yan yana getirilir. Renk alıştırması yapıldıktan sonra parçaların 

yıllık halkalarının yapısına göre de dizilimi yapılarak parçalar numaralandırılır ve işaretlenir.  

 

 
Şekil 2.49: Düz en birleştirme detayı 

 

 
Şekil 2.50: Düz en birleştirme  

 

2.2.1.2. Lambalı En Birleştirme 

 

Yapılacak işin net ölçülerinden 5-6 cm daha uzun olarak kesilen parçalar düz 

birleştirme işleminde yapılan işlemlere tabi tutularak net ölçü sağlanır. Fakat parçaların 

kalınlık ve genişliği 1-2 mm fazla çıkarılır. Parçalar yan yana dizilerek birbirlerine cumba 

cumbaya alıştırılır. 

 

Parçalar kuralına uygun olarak yan yana dizilir ve numaralandırılır. Başta ve sonda 

bulunan parçaların bir cumbasına, ortada kalanların ise her iki yanına da rende veya 

iskarpela yardımıyla aşağıda verilen resimdeki kurallara uygun olarak lambalar açılır. Lamba 

yüksekliği h=1/2 H ve h=b olarak alınır. 

 

Genellikle tekne imalatında kaplama, taban, tavan ve kamara cephelerini 

kaplanmasında kullanılır. 
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Şekil 2.51: Lambalı en birleştirme detayı 

 

 
Şekil 2.52: Lambalı en birleştirme  

 

2.2.1.3. Yabancı Çıtalı Kinişli En Birleştirme 

 

Yüz ve cumbası net ölçülerinde ve boyu biraz fazla olarak hazırlanan parçalar yan 

yana dizilir ve numaralanır. Cumbalar birbirine düz olarak alıştırıldıktan sonra ortalarına 

parça kalınlığının 1/3’ü genişlik ve 1/2 derinlikte kiniş açılır.  

 

Baş ve sondaki parçaların bir cumbasına ortadakileri ise her iki yanına da kiniş açılır. 

Kiniş boşluğu kadar kalınlıkta ve kiniş derinliklerinin toplam uzunluğundan 1 mm kadar kısa 

olacak şekilde parça boyunca geçecek şekilde çıtalar hazırlanır. Hazırlanan bu çıtalar 

alıştırılır. Her iki kinişe de tutkal sürülerek sıkıştırılıp birleşme işlemi tamamlanır. 

 

     
Şekil 2.53: Yabancı çıtalı kinişli en birleştirme detayı 
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Şekil 2.54: Yabancı çıtalı kinişli en birleştirme 

 

2.2.1.4. Kendinden Çıtalı Kinişli En Birleştirme 

 

İşleme tabi tutulacak parçalar birbirine alıştırılarak yan yana dizilir. Parçalarda birine 

kalınlığın yarısı kadar derinlik ve tahta kalınlığının 1/3’ü kadar genişlikte kiniş açılır.  Diğer 

parçaya ise bu kinişe uygun ve 1 mm kadar eksik iki taraflı lamba açılarak erkek kiniş elde 

edilir. Erkek kinişin kenarına hafif pah kırılmasında fayda vardır.  

 

Bu birleştirme tekniği tekne mobilyalarında tutkalla yer tavan ve cephe 

kaplamalarında ise tutkalsız olarak kullanılır. 

h = H/3 

b1 = b–1  

b = H/2 olarak alınmalıdır. 

 

  
Şekil 2.55: Kendinden çıtalı kinişli en birleştirme detayı 

 

  
Şekil 2.56: Kendinden çıtalı kinişli en birleştirme detayı 
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Şekil 2.57: Kendinden çıtalı kinişli en birleştirme detayı 

 

2.2.1.5. Kavelalı En Birleştirme 

 

Net ölçülerine uygun olarak hazırlanan parçalar yan yana dizilir. Parçalar cumba 

cumbaya alıştırılır. Parçaların cumbalarına 20-25 cm aralıklarla kavela deliği markalaması 

yapılır. 

 

Birleştirmede kullanılacak kavelaların seçiminde özellikle parça kalınlığında kavela 

çapı çıkarılır. Elde edilen sonuç 4-5 mm’den az olmamalıdır. Delik derinlikleri en az tahta 

kalınlığı kadar, en çok da 2,5 – 3 cm olması yeterlidir.  

 

Delikler açılırken cumbaya dik, yüze ise paralel olarak açılmalıdır. Cumbaların iyi 

yaklaşmaları için delik ağızlarında hafif havşa açılmalıdır. Kavela boyları açılan deliklerin 

toplam derinliklerinden 1 mm kısa kesilmeli ve kavela uçlarına pah kırılmalıdır. 

 

 
Şekil 2.58: Kavelalı en birleştirme detayı 

 

 
Şekil 2.59: Kavelalı en birleştirme 
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Şekil 2.60: Kavelalı en birleştirme detayı 

 

2.2.2. Boy Birleştirmeler 
 

Boy birleştirmeler, kereste boylarının yapılacak işin boyuna yeterli olmadığı 

durumlarda uygulanır.  Bu birleştirme türü aynı zamanda ağaç kusurlarının oluşturacağı 

sorunlar yüzünden de kullanılmaktadır. 

 

Özellikle masif panel uygulamalarında ve lamine birleştirmelerde çok kullanılır. 

Tekne ve yatlarda boyuna elemanlar başta olmak üzere lamine uygulamaların hepsinde 

kullanılmaktadır. 

 

2.2.2.1. Lambalı Boy Birleştirme 

 

Bu birleştirme tekniği parçaların uç kısımlarına lambalar açılır. Açılan lamba boyu en 

az parça genişliği kadar olmalıdır. Lamba kalınlığı ise parça kalınlığının yarısı kadar 

olmalıdır. 

 

Lambalı boy birleştirme tekniği kullanım yerine ve kazandırılacak mukavemet 

özelliğine göre düz lambalı, kertme lambalı, eğik yüzeyli lambalı, kamalı lambalı, kamalı 

kertmeli lambalı birleştirme gibi birçok kullanım şekli vardır. 

 

  
Şekil 2.61: Lambalı boy birleştirme detayı    Şekil 2.62: Lambalı boy birleştirme perspektifi 
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Şekil 2.63: Çeşitli lambalı boy birleştirme detayları 

 

Eğik yüzeyli lambalı birleştirmede lamba, parça genişliğinin en az 1-2 katı kadar 

alınmalı, eğik lamba yüzeyinin eğimi markalanırken parça kalınlığının ¼ kadar olmalıdır. 

Aşağıdaki formüllere ve şekildeki konumuna göre birleştirme işlemleri yapılır.  

 

L = (1-2)G →   h1=(3/8)H   →   h2=(5/8)H →  yüzey eğimi ise parça kalınlığının ¼ 

kadar olmalıdır. 

 

 
Şekil 2.64: Eğik yüzeyli lambalı boy birleştirme detayı 

 

 
Şekil 2.65: Eğik yüzeyli lambalı boy birleştirme 

 

Kertmeli lambalı boy birleştirme işleminde birleştirme boyu parça genişliğinin en az 

iki katı alınmalıdır. Kertme yükseklikleri ise aşağıdaki bağıntılarla bulunur. 

 

L = 2G    →      h1=(5/8)H     →   h2=(1/4)H formülleri ile birleştirme detayı 

hazırlanmalıdır.  

http://www.craftsmanspace.com/images/stories/Scarf%20Joint/Dovetailed%20Scarf%20Joint/dovetailed_scarf_joint_e.gif
http://www.craftsmanspace.com/images/stories/Scarf%20Joint/Dovetailed%20Scarf%20Joint/dovetailed_scarf_joint.gif
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Şekil 2.66: Kertmeli lambalı boy birleştirme detayı 

 

 
Şekil 2.67: Kertmeli lambalı boy birleştirme perspektifi 

 

Kamalı kertmeli lambalı birleştirme işleminde ise birleştirme detayı kertmeli lambalı 

birleştirmedeki gibi yapılır fakat birleştirme boyunun tam ortasına gelecek şekilde her iki 

tarafın kertme boyu 1/24 azaltılır. Bırakılan bu boşluğa 1/8 kalınlık ve 1/4 genişliğe sahip 

kama hazırlanarak kullanılır. 

 

   
Şekil 2.68: Kamalı-kertmeli-lambalı boy birleştirme detayı 
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2.2.2.2. Zıvanalı Boy Birleştirme 

 

Bu birleştirme tekniği sağlam mukavemet istenen boy birleştirmelerinde kullanılır. 

Parçalardan birisi erkek, birisi de dişi olmak üzere markalanır. Markalanan çizgilere uygun 

olarak kesilir ve alıştırılır. Tutkallama yapılır. Perdah işlemleri yapılır. Cıvata, vida veya 

çivilerle birleştirme kuvvetlendirilir.  

 

Zıvanalı boy bileştirmede en az zıvana boyu parça genişliği kadar olmalıdır. 

Zıvanaların hazırlanmasında en önemli kural parça kalınlığının üç eşit parçaya bölünmesiyle 

elde edilir (k/3).  

 

  
Şekil 2.69: Kamalı-kertmeli-lambalı boy birleştirme detayı 

 

  
Şekil 2.70: Zıvanalı boy birleştirme 
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Şekil 2.71: Zıvanalı boy birleştirme detayı 

 

2.2.2.3. Pahlı (Şevli) Boy Birleştirme 

 

Birleştirme uzunluğu parça yüksekliğinin 1-3 katı kadar alınmak suretiyle yapıştırmalı 

ve cıvatalı olarak kullanılır. Genellikle kaplamalarda ve lamine işleme tabi tutulacak ahşap 

malzemelerin boy birleştirmelerinde kullanılır. 

 

 
Şekil 2.72: Pahlı boy birleştirme detayı 

 

 
Şekil 2.73: Pahlı boy birleştirme detayı 

 

http://www.craftsmanspace.com/images/stories/Scarf%20Joint/Scarf%20Joint/scarf_joint_e.gif
http://www.craftsmanspace.com/images/stories/Scarf%20Joint/Scarf%20Joint/scarf_joint.gif
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2.2.2.4. Düzlemsel Geçme 

 

Birleştirme uzunluğu parça yüksekliğinin 5-6 katı, uç yüksekliği ise 1/4–1/7’si 

arasında seçilmek kaydıyla sadece yapıştırmalı geçmeli uygulamalarda kullanılır. 

 

L: Birleştirme ek uzunluğu 

H: Parça yüksekliği 

h: Bileştirme uç yüksekliği 

 

Aşağıdaki birleştirme detayı L = (5-6)*H ve h = H/4 formülleri ile hesaplanan değerler 

göz önüne alınarak çizilmiştir.  

 

 
Şekil 2.74: Düzlemsel geçme detayı 

 

  
Şekil 2.75: Düzlemsel geçme boy birleştirme 

 

  

Şekil 2.76: Düzlemsel geçme boy birleştirme 
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2.2.2.5. Kademeli Geçme 

 

Birleştirme uzunluğu yüksekliğin 5-6 katı, uç yüksekliği ise 1/4–1/7’si ve kademe 

miktarı da uç yükseklikleri kadar seçilmek kaydıyla yapıştırmalı ve cıvatalı geçmeli 

uygulamalarda kullanılır. 

 

 
Şekil 2.77: Kademeli geçme detayı 

 

   
Şekil 2.78: Kademeli geçme detayı 

 

 
Fotoğraf 2.30: Kademeli geçme detayı 

 

2.2.2.6. Kamalı Geçme 

 

Birleştirme uzunluğu yüksekliğin 5-6 katı, uç yüksekliği ise, 1/4–1/7’si ve kademe 

miktarı da uç yükseklikleri kadardır. Kama boyutu ise uç yükseklikleri ölçüsünde kare kesitli 

dikdörtgen prizması şeklinde seçilmek kaydıyla yapıştırmalı, cıvatalı geçmeli uygulamalarda 

kullanılır. 
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Şekil 2.79: Kamalı geçme detayı 

 

  
Şekil 2.80: Kamalı geçme detayı 

 

2.2.2.7. Kamalı – Kademeli Geçme 

 

Birleştirme uzunluğu yüksekliğin 5-6 katı, uç yüksekliği ise 1/4–1/7’si alınacaktır. 

Kama yuvası ortaya gelecek ve kademe yüksekliği kadar kama yapılacaktır. Kama boyutu 

ise uç yükseklikleri ölçüsünde kare kesitli dikdörtgen prizması şeklinde ya da birleştirme 

derinliğinin kadar baş kısmı kare olan üçgen prizma kesitli kamalar seçilmek kaydıyla 

yapıştırmalı ve cıvatalı geçmeli uygulamalarda kullanılır. 

 

 
Şekil 2.81: Kamalı-kademeli geçme detayı 



 

86 

  

Şekil 2.82: Kamalı-kademeli geçme detayı 

 

 
Şekil 2.83: Kamalı-kademeli geçme detayı 

 

2.2.2.8. Kırlangıçkuyruğu Boy Birleştirme 

 

Kırlangıçkuyruğu birleştirme boyu parça genişliği kadar olmalıdır. Kırlangıçkuyruğu 

birleştirme kalınlığı ise parça kalınlığının yarısı kadar olmalıdır. Yapılan birleştirme 

yapıştırıcı ile desteklenmeli, cıvata, vida ve çivi gibi malzemeler sabitlenmelidir.  

 

Bu birleştirme türü genellikle güverte kaplamalarında ve boyuna bağlarda 

kullanılmaktadır. Birleştirmenin uygulanmasında aşağıda verilen şekle uygun ölçülerde 

işlemler yapılmalıdır. 

 

   
Şekil 2.84: Kırlangıçkuyruğu geçme detayı 
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Şekil 2.85: Kırlangıçkuyruğu geçme detayı 

 

 
Şekil 2.86: Kırlangıçkuyruğu geçme detayı 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ  
SABIR 

 

Sabır, olacak bir şeyi beklerken mevcut koşullara dayanabilme, kendini tutma, 

beklerken olumsuz düşünmeme anlamlarına gelir.  Tahammül, katlanma, dayanma gücü ya 

da dayanç olarak da ifade edilir.  

 

İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biridir sabır.  İnsanın 

ahlakını, kişiliğini, duygu ve düşüncelerini olgunlaştırır. 

 

 
 

Sabır hem kültürümüzde hem de dinimizde bize ilk tavsiye edilenlerden biridir aynı 

zamanda. 

 

 Allah sabredenleri sever. ( Al-i İmran 146) 

 Hoşlanılmayan şeye sabretmekte büyük hayır vardır. (Tirmizi) 

 Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. (Sadi) 

 Bir kimse için kendisine verilen en iyi ve en hayırlı şey sabırdır. 

 Hoşlanmadığına sabretmedikçe hoşlandığını ele geçiremezsin. (Hz.İsa) 

 

1. Sabırlı ile aşılabilecek günlük hayattaki olumsuzluklara örnekler veriniz. 

A) …………………….. 

B) …………………….. 

C) ……………….…….  

D) ………………….….  

E) ………….…………. 

 

2. Yapmak istediğiniz meslekte sabırlı olmanın önemini tartışınız. 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
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UYGULAMA FAALİYETLERİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri 

dikkate alarak sökülemeyen birleştirmeler konusuna ait uygulama faaliyetlerini yapınız. 

 

Yatay pozisyonda 5 mm kalınlıktaki iş parçasıyla arkı tutuşturma ve denetleme 

işlemini gerçekleştiriniz. İşlem esnasında 3,25 mm elektrot kullanınız. Akım 100 ile 140 

amper arasında olmalıdır. 

 

 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Kaynak makinesinin kablolarını açınız. 

 

 
 

 Kablo fişini prize takınız. 

 

 

 İş parçasının çapaklarını bir eğe 

yardımıyla temizlemelisiniz. 

 

 İş parçasını kaynak masası üzerine 

koymalısınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Şaseyi kaynak masasına veya kaynak 

edilecek gerece bağlayınız. 

 
 

 Kaynak pensine elektrot takınız. 

 

 Kaynak makinesini çalıştırınız. 

 

 
 

 Elektrot çapına uygun amper ayarını yapınız. 

 

 
 

 

 Kaynak makinesini açmalısınız. 

 Elektrodu dik tutarak yukarı aşağıya 

vurma hareketini yapmalısınız. İş 

parçasına elektrodun ucuyla vurur 

vurmaz onu çabucak geri 

çekmelisiniz. Böylece ark aralığını 

oluşturmalı elektrodun iş parçasına 

yapışmasını önlemelisiniz. 

 

 
 

 Elektrodu belli bir açıda 

tutmalısınız. Elektrodun ucunu iş 

parçasının üstüne kibrit çakar gibi 

sürtmelisiniz. İş parçasına sürter 

sürtmez elektrodu hızlıca yukarı 

çekmelisiniz.  

 Elektrot iş parçasına yapışacak 

olursa elektrodu sağa sola bükerek 

kopartabilirsiniz. Olmuyorsa 

elektrodu pensten çıkartıp parça 

soğuduktan sonra elektrodu yavaşça 

kırabilirsiniz. 
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 Kaynak yardımcı elemanlarını hazırlayınız 

(Kaynak çekici, kaynak maskesi, paravan, 

kaynak giysisi vb.). 
 

 

 Kaynak işlemi esnasında kaynak 

maskesi, eldiven, deri tozluk ve 

önlük kullanmalısınız. 

 Maskesiz kaynak yapmamalısınız. 

 Kaynak esnasında çıkan gazların 

önlemini almalısınız. 

 İşe uygun elektrot kullanmalısınız. 

 Kaynaktan sonra iş parçasını elle 

tutmamalısınız. 

 200 mm x 150 mm ebatlarında 9,5 mm 

kalınlığında çelik iş parçasına aşağıdaki 

çizimde görüldüğü gibi yatayda sağa kaynak 

çekiniz.  

 
 

 Kaynaktan sonra iş parçasının yavaş 

soğumasını sağlamalısınız. 

 Yangın ve güvenlik önlemlerini 

almalısınız. 
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İşlem Basamakları Öneriler 
 Uygun iş parçasını seçiniz. 

 

 
 

 İş parçasını ve gereçleri kaynağa hazır 

hâle getiriniz. 

 

 
 

 3,25 mm rutil elektrod kullanınız. 

 

 
 

 Makineyi çalıştırarak kaynak akımı 

olarak 110-125 amperi seçiniz. 

 

 
 

 Malzemenin cinsi, kullanıldığı yer ve 

nasıl bir etki altında kaldığını tespit 

ederek kaynak şeklini doğru 

belirlemelisiniz. 

 İş parçasının çapaklarını bir eğe 

yardımıyla temizlemelisiniz. 

 Kaynak dikişini çekeceğiniz alana 

çizecek ya da kaynak kalemi ve cetvel 

aracılığıyla düz çizgiler çizmelisiniz.  

 Çizgiler arasındaki boşluk elektrot 

çapının 3-4 katı olmalıdır. 

 Kaynak işlemi esnasında kaynak 

maskesi, eldiven, deri tozluk ve önlük 

kullanmalısınız.  

 Çizdiğiniz çizgileri takip ederek dikişleri 

tamamlamalısınız.  

 Her dikiş sonunda örtü maddesi ve 

sıçramadan meydana gelen artıkları 

kaynak çekici ve tel fırça yardımıyla 

temizlemelisiniz.  

 Düz dikişlerinizi tamamladıktan sonra 

dikiş aralarında kalan boşluğu 

doldurarak dolgu kaynağını 

tamamlayabilirsiniz.  

 Dolgu kaynağı tamamlandıktan sonra 

yüzeyde kalan örtü maddesi artıklarını 

temizleyip dikişi gözle kontrol 

etmelisiniz. 

 Parçanın çarpılmasını ve bozulmasını 

önleyici tedbir almalısınız. 

 Maskesiz kaynak yapmamalısınız. 

 Kaynak esnasında çıkan gazların 

önlemini almalısınız. 

 İşe uygun elektrot kullanmalısınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Elektroda uygun açı ve yükseklik 

sağlayınız. 

 

 
 

 Elektrodun ucunu kaynak yönünün aksi 

yönüne doğru yönelterek dikiş çekiniz. 

 

 
 

 İş parçası üzerinde oluşan cürufları 

temizleyiniz. 

 

 
 

 Kaynak sonrası parçada çarpılma eğilme 

varsa düzeltiniz. 

 Kaynaktan sonra iş parçasını elle 

tutmamalısınız. 

 Kaynaktan sonra iş parçasının yavaş 

soğumasını sağlamalısınız. 

 Yangın ve güvenlik önlemlerini 

almalısınız 
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Verilen iş resmine ve uyarılara göre uygulama faaliyetini yapınız. 

 

200 mm x 50 mm ebatlarında 5 mm kalınlığında 2 adet çelik iş parçasını aşağıdaki 

çizimde görüldüğü şekilde 3,25 mm rutil elektrot kullanarak 75-115 amper kaynak akımında 

küt ek kaynağıyla birleştiriniz. 

 

 
 

 
İş parçasının puntalama yerleri 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 İş parçasını ve gereçleri kaynağa hazır 

hâle getirmelisiniz. 

 

 Uygun elektrodu seçmelisiniz. 

 

 Makineyi çalıştırıp ve uygun amperi 

seçmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İş parçalarını puntalamalısınız. 

 

 İş parçalarını yan yana kaynak 

masasının üzerine yatırmalısınız. 

 2 mm çapında bir tel parçasını, yan yana 

duran iş parçalarının bir ucundan 12 mm 

kadar bir mesafede araya 

sıkıştırmalısınız. 

 Punta kaynağını yapmalı ve iş parçaları 

arasına koyduğunuz teli hemen 

çekmelisiniz. 

 

 Aynı yöntemle ikinci punta kaynağını 

yapmalısınız. 

 Bir uçtan başlamalı ve birleşmenin 

bütünü boyunca dikişi çekmelisiniz. 

 Elektrodu dik tutmalısınız (sağa sola 

meyil vermeden). Elektrodu kaynak 

banyosuna doğru 10º eğmelisiniz. 

 Dikişin en az iş parçasının yarısına 

kadar nüfuz etmiş olduğundan emin 

olmalısınız. 

 Son çektiğiniz pasonun, kök pasonun 

köküne iyice nüfuz ettiğinden emin 

olmalısınız. 

 

 Elektrodun ucunu kaynak yönünün aksi 

yönüne doğru yönelterek dikiş 

çekmelisiniz. 

 

 Kaynak banyosunu kontrol etmeye ve 

kök nüfuziyetini sağlamaya yardımcı 

olmak üzere elektroda yandaki şekildeki 

gibi hafif bir salıntı vermelisiniz. 

 Yukarı gelince kısa süre durmalısınız. 

 Salıntı hareketinin uç noktalarında, 

birleşmeyi tam olarak doldurmaya 

yetecek kadar durmalı, sonra yine salıntı 

vermelisiniz. 

 Salıntı hareketini daha iyi kontrol 

edebilmek için kol yerine bileğinizi 

oynatmalısınız. 
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 Kök pasoyu çektikten sonra is parçasını 

suda soğutmalısınız. 

 Dikişin bütün cürufunu 

temizlemelisiniz. 

 Kaynak sonrası parçada çarpılma eğilme 

varsa düzeltmelisiniz. 

 

 İkinci dikişi birincisinin üstüne 

çekmelisiniz. 
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200 mm x 50 mm ebatlarında 5 mm kalınlığında 2 adet çelik iş parçasını aşağıdaki 

çizimde görüldüğü şekilde 4 mm rutil elektrot kullanarak 115-160 amper kaynak akımında 

küt ek kaynağıyla birleştiriniz. 

 

 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş parçasını ve gereçleri kaynağa hazır 

hâle getiriniz. 

 

 Uygun elektrodu seçiniz. 

 

 Makineyi çalıştırıp ve uygun amperi 

seçiniz. 

 İş parçalarını birbirinin üzerine binecek 

şekilde aşağıdaki çizimde olduğu gibi 

konumlandırmalısınız. 

 
 Her iki birleşme yerinin iki ucuna punta 

atmalısınız. 

 Yaptığınız punta kaynaklarının cürufunu 

temizlemelisiniz. 

 Elektrodu dikeyden 35-40º ve kaynak 

banyosu tarafına doğru 5 ile 10 º 

eğmelisiniz. 

 Kaynak banyosunu kontrol etmeye ve 

kök nüfuziyetini sağlamaya yardımcı 

olmak üzere elektroda, aşağıdaki 

şekildeki gibi hafif bir salıntı 

vermelisiniz. 

 Yukarı gelince kısa süre durmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İş parçalarını puntalayınız. 

 Elektrodun ucunu kaynak yönünün aksi 

yönüne doğru yönelterek dikiş çekiniz. 

 Kaynak sonrası parçada çarpılma eğilme 

varsa düzeltiniz. 

 

 
 

 
 

 Salıntı hareketinin uç noktalarında 

birleşmeyi tam olarak doldurmaya 

yetecek kadar durmalı, sonra yine salıntı 

vermelisiniz. 

 Salıntı hareketini daha iyi kontrol 

edebilmek için kol yerine bileğinizi 

oynatmalısınız. 

 Dikişin en az iş parçasının yarısına 

kadar nüfuz etmiş olduğundan emin 

olmalısınız. 

 Birleşmeyi tamamen doldurmak üzere 

sürekli ilerlemelisiniz. 

 

 Dikişler düzgün, tırtıl yüzeyli ve deliksiz 

olmalıdır. 

 Dikişin bütün cürufunu temizlemeli-

siniz. 

 
 Parçaları kaynakla birleştirdikten sonra 

şekildeki gibi iki parçayı birbirinden 

ayırarak gözle kaynak dikişinizi kontrol 

etmelisiniz. 
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Tekniğine uygun olarak en birleştirmeleri uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 

 Kaba ölçülerine göre kesilmiş parçaları 

alınız. 

 İstenile net ölçüye uygun olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 

 

 

 İş parçasının net ölçüye uygunluğunu 

metre kullanarak kontrol etmelisiniz. 

 Parça yüzeyinde çarpıklık burkulma 

çatlak vb. dönüklükleri kontrol 

etmelisiniz. 

 İş parçalarını çalışma tezgâhına uygun 

biçimde bağlayınız. Rende ile yüz 

rendelemesini yapınız. Yüzeyin 

tesviyesini mastar yardımıyla kontrol 

ediniz. 

 

 
 

 Parçayı tezgâhta uygun mengeneler 

arasına yerleştirmelisiniz. Parçanın 

tezgâh yüzeyinden 5- 6 mm kadar 

yukarıda olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Rendeyi kuralına uygun olarak parça 

yüzeyine yaslayarak kesme işlemlerini 

yapmalısınız.  

 Rendeleme sırasında aralıklarla mastar 

veya yüzeyi düzgün bir parça ile 

tesviye kontrolü yapabilirsiniz. 

 

 Yüz rendeleme işlemi biten parçayı 

cumba rendeleme için uygun konuma 

getirerek tezgâha bağlayınız. Rendeleme 

işlemini köşe 900 olacak şekilde kontrol 

ediniz. 

 

 
 

 Yüz rendesi biten parçayı mengene 

aralığına yerleştirip sıkıştırmalısınız. 

 Rende yardımıyla cumbayı 

rendelemelisiniz. 

 Cumbayı gönye yardımıyla 900 olacak 

şekilde rendelemelisiniz.  

 Ölçü kontrolü yapmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Bir yüz ve cumbası rendelenen parçayı 

makta rendeleme için dik konumda 

tezgâha bağlayınız. Rendeleme yönüne 

göre parçanın cumbasının önüne aynı 

kalınlıkta parça bağlayınız. 
 

 
 

 İş parçasını makta yukarı gelecek 

şekilde yerleştirmelisiniz. 

  Parça kalınlığı ile aynı olan başka bir 

parçayı maktanın cumba kısmında 

çatlamaları önlemek için önüne sıkıca 

yerleştirebilirsiniz. 

 Rende yardımıyla maktayı küçük 

kalınlıkta talaş kaldıracak şekilde 

ayarlayarak kesme işlemlerini 

yapmalısınız. 

 

 Bir yüz, cumba ve maktası rendelenen iş 

parçasını istenilen ölçülere uygun her 

yüzeyde markalayınız. 
 

 
 

 İş parçasına bir yüz, bir cumba ve bir 

de makta rendeleme işlemi yaptıktan 

sonra istenilen ölçülere uygun olarak 

kurşun kalem, metre ve mastar 

yardımıyla markalamalısınız. 

 Rendeleme işlemlerini diğer yüzeylerde 

kuralına uygun olarak tamamlayınız ve 

ölçü kontrolü yapınız.  

 

 
 

 Markalama işlemleri biten parçanın 

öncelikle diğer cumbasını 

rendelemelisiniz. 

 İkinci yüzü rendelemelisiniz. 

 Testere yardımıyla boyu yaklaşık 

olarak ölçülendirebilirsiniz. 

 Rende yardımıyla boyu net ölçüye 

getirmelisiniz. 

 Birleştirme işlemlerine tabi tutulacak 

parçaları yan yana getirerek yüzeylerin 

birbirlerine uyumunu kontrol 

etmelisiniz. 

 İş parçalarının yıllık halkalarının 

uyumunu kontrol etmelisiniz. 

 Ölçü kontrolü yapmalısınız. 
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Tekniğine uygun olarak boy birleştirmeleri uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 İş parçaları yüz, cumba ve makta 

ölçüleri net ölçüye getirilmiş olarak 

hazırlayınız. 

 

 
 

 Kuralına uygun olarak kaba ölçülerde 

kesilen ağaç malzemenin yüz, cumba ve 

makta rendeleme işlemini yapmalısınız. 

 Rendeleme işlemlerinden sonra ölçüleri 

kontrol etmelisiniz. 

 Kuralına ve ölçülerine uygun markalama 

işlemlerini yapınız. 

 

 

 

 Aşağıda verilen kurallara uygun olarak 

markalama hesaplarını yapmalısınız. 

 

L: Birleştirme ek uzunluğu 

H: Parça yüksekliği 

h: Bileştirme uç yüksekliği olmak üzere 

L = (5-6)*H ve h = H/4 formülleri ile 

hesaplanan değerleri kullanmalısınız. 

 

 Metre gönye ve kurşun kalem 

kullanarak markalama işlemini 

yapmalısınız. 

 Kuralına uygun olarak el testeresi 

yardımıyla markalama çizgilerinden 

kesme işlemi yapınız. 
 

 

 Markalanan parçanın öncelikle yüz 

kısmındaki yeri yani h/4 kadar testere ile 

kesmelisiniz. 

 Daha sonra makta çizgisi kalacak 

şekilde maktadan itibaren testere ile 

kesim işlemi yapmalısınız (Kırmızı ile 

işaretlenen yerler düşürülecektir.). 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kesim işlemlerinden sonra yüzeylerdeki 

pürüzleri iskarpela, rende, törpü, keser 

gibi araçlarla düzeltmelisiniz. 

 Parçaları birbirine temas ettirerek 

alıştırma işlemlerini yapmalısınız. 

 Yapılan alıştırmalardan sonra 

birleştirmeyi daha kuvvetli hâle 

getirecek şekilde cıvata çapına uygun 

biçimde delikler açmalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Metal ve alaşımlarının ergime derecelerinin üzerindeki sıcaklıklarda ergitilerek 

birleştirilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Delme 

B) Kesme 

C) Kaynak 

D) Tornalama 

E) Frezeleme 

 

2. Elektrik ark kaynağında ısı enerjisi aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır? 

A) Isı enerjisiyle 

B) Elektrik akımıyla  

C) Kaynak akımıyla 

D) Elektrot pensiyle 

E) Basınçla 

 

3. Elektrik ark kaynağında en çok kullanılan elektrotlar, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çıplak elektrot 

B) Örtülü elektrot  

C) Kapalı elektrot 

D) Açık elektrot 

E) Yarı açık elektrot 

 

4. Düzlemsel geçmede aşağıdaki uzunluklardan hangisinin birleştirmede etkisi yoktur? 

A) Birleştirme ek uzunluğu 

B) Parça yüksekliği 

C) Bileştirme uç yüksekliği 

D) Kama 

E) Parça genişliği 

 

5. Geçmeli birleştirmelerde birleştirme boyu derinliğin kaç katı alınmalıdır? 

A) 3-4 

B) 5-6 

C) 6-7 

D) 7-8 

E) 8-9 

 

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Malzeme birleştirme işlemleri ile ilgili yaptığınız çalışmaların sonucunu aşağıdaki 

kontrol listesine göre değerlendiriniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Cıvatalı birleştirmeleri öğrendiniz mi?   

2. Cıvata ve somunun görevlerini öğrendiniz mi?   

3. Vidalı bağlantı uygulamaları yaptınız mı?   

4. Sökülemeyen birleştirmelerden olan kaynaklı birleştirmenin 

özelliklerini öğrendiniz mi? 
  

5. Kaynak makinelerinin ayarlarını yapmayı öğrendiniz mi?   

6. Kaynak uygulamaları yaptınız mı?   

7. Ahşap malzeme özelliklerini öğrendiniz mi?   

8. En birleştirme çeşitlerini öğrendiniz mi?   

9. En birleştirme kurallarını öğrendiniz mi?   

10. En birleştirme işlem basamaklarını öğrendiniz mi?   

11. Boy birleştirme çeşitlerini öğrendiniz mi?   

12. Boy birleştirmede birleştirme boyunu öğrendiniz mi?   

13. Boy birleştirme kurallarını öğrendiniz mi?   

14. Boy birleştirme işlem basamaklarını öğrendiniz mi?   

15. Geçmeli birleştirme işlem basamaklarını öğrendiniz mi?   

16. Geçmeli birleştirme kurallarını öğrendiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 

ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 B 

4 D 

5 B 
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