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5754 ALÜMĠNYUM ALAġIMININ KAYNAK DAVRANIġININ 

ĠNCELENMESĠ 

ÖZET 

Alüminyum alaşımları tüm dünyada yaygın kullanım alanına sahip bir malzemedir. 

Hafifliği ve atmosferik ortamdaki üstün korozyon direnci;  gün geçtikçe farklı 

uygulamalarda kullanılmasının başlıca nedenleridir. Endüstride alüminyum 

konstrüksiyonlar ve makine parçaları genellikle kaynaklı şekilde kullanılmaktadır. 

Birleştirme işlemi için seçilen  kaynak yöntemi ve parametreleri mekanik 

özelliklerini değişime uğratmaktadır. Bu değişim dizayn sırasında kaynak işleminin 

göz önünde bulundurulmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak uygun kaynak prosedürü 

oluşturularak mekanik özelliklerdeki değişim minumuma indirilebilmektedir. 

Özellikle dinamik, yön değiştiren yükler altında kullanılan parçalarda uygulanacak 

kaynak işleminin uygun parametreler seçilerek yapılması bir zorunluluktur. 

Bu çalışmada  5754 alüminyum levhaların kaynak davranışı incelenmiştir. 3mm 

kalınlığındaki levhalar otomasyonla TIG kaynağı yöntemiyle kaynaklanmıştır. 

Kaynak prosesinde 3mm/sn hızla 3 farklı akım değeri kullanılarak toplam 16 farklı 

numune hazırlanmıştır. Kaynaklı plakaların mikroyapı incelemesi yapılmış, kaynak 

bölgesinden ana metale doğru belirli aralıklarla sertlik ölçümü yapılmış, çekme 

testine tabi tutulmuştur. Çekme numunelerinin kırılma yüzeyleri incelenmiştir. 

Kırılma yüzeylerinden EDS analiz yöntemiyle kimyasal kompozisyona bakılmış ve 

farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Tezin içerisinde verilmiş olan test sonucları 

söz konusu levhalarda kaynak sırasında oluşan ısı gırdısı ile mikroyapının değiştiğini 

göstermektedir. Ana metal haz bölgesi ve ergime bölgesinden alınan sertlik değerleri 

farklı değerler vermekte ve  bu da mukavemet değerlerinde değişim olduğunu 

göstermektedir. 

Çıkan sertlik dağılımlarında aynı numune içerisinde ergime bölgesinde en düşük, haz 

bölgesinde hafif yukselen ve ana metal de ise sabit kalan sertlik grafikleri 

vermiştir.Bu sertlik dağılımlarında 140 A akım değeri ile kaynaklı parçada çok 

saçılma bulunmakta , 130 A akımla kaynaklanmış parçada ise üniform bir sertlik 

dağılım grafiği elde edilmiştir.  3 farklı akım değeri ile kaynaklanmış parçalarda 0,5-

1 mm arası uzunluklarda ısıdan etkilenmiş bölge ölçülmekte , artan akım değeri ile 

bu uzunluk artmaktadır.  

Herbir akım değeri ile kaynaklanmış parçalardan herbirinden  toplam 3 adet olucak 

şekilde çekme numunesi hazırlanmış ve çekme test sonuçları değerlendirilmiştir. 

Çekme testlerinde  , benzer çekme ve akma mukavemet değerleri elde edilmiş olup 

en düşük akım değerinde kaynaklanmış parçalarda  en yüksek % uzama değeri elde 

edilmiştir. Ortalama %14 gibi olan bu %  uzama diğer akım değerlerinde 

kaynaklanmış parçalarda ise  ortalama  %11 gibi bir değer olarak tespit edilmiştir. 

5xxx serisi  alüminyum alaşımları baz almış diğer çalışmalarda özellikle kaynak 

sırasında oluşan ısı ile magnezyum alaşım elementi kaybının % uzama üzerine etkisi 

araştırılmıştır. bu çalışmada elde edilmiş sonuçlarla diğer yapılan benzer 



xvi 

 

araştırmaları karsılaştırdığımızda birbirini destekleyen sonuçlara varılmıştır. Çekme 

numunelerinin  kırılma yüzey incelemelerinde ise benzer kırılma morfolojileri tespit 

edilmiştir. Sadece 135 A ile kaynaklanmış 1 adet numunede farklı bir morfoloji tespit 

edilmiş olup buradan yapılan EDS analizlerinde bu bölgenin Mg oranı açısından 

zengin olduğu tespit edilmiştir.Çekme testleri, alınan sertlik değerleri, kırılma yüzey 

SEM incelemeleri metalografi görüntüleri sonucunda 5754 alüminyum alaşımı için  

bu çalışmada denenmiş olan akım değerleri arasında en uygun akım değerinin 130 A 

olduğu görülmüştür. Ayrıca diğer tüm parametreler sabit tutulduğunda  artan akım 

değeri ile artan ısı girdisi kaynaklanmış parçaların özelliklerini etkilemekte özellikle 

% uzama değerini değiştirmektedir.       
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THE ANALYSIS OF 5754 ALUMINUM ALLOY’S WELDING BEHAVIOUR 

SUMMARY 

Aluminium alloys are commonly used materials in all over the world. The lightness 

and good corrosion resistance in atmospheric condition of aluminium alloys are the 

main reasons of using in different application. Aluminum is a silverish white metal 

that has a strong resistance to corrosion and is rather malleable. It is a relatively light 

metal compared to metals such as steel, nickel, brass, and copper with a specific 

gravity of 2.7. Aluminum is easily machinable and can have a wide variety of surface 

finishes. It also has good electrical and thermal conductivities and is highly reflective 

to heat and light. At high temperatures aluminum alloys tend to lose some of their 

strength. However, at subzero temperatures, their strength increases while retaining 

their ductility, making aluminum an extremely useful low-temperature alloy. 

Aluminum alloys have a strong resistance to corrosion which is a result of an oxide 

skin that forms as a result of reactions with the atmosphere. This corrosive skin 

protects aluminum from most chemicals, weathering conditions, and even many 

acids, however alkaline substances are known to penetrate the protective skin and 

corrode the metal. For aluminum alloys,the main alloying elements are copper, zinc, 

magnesium, silicon, manganese and lithium. Small additions of chromium, titanium, 

zirconium, lead, bismuth and nickel are also made and iron is invariably present in 

small quantities. 5754 aluminum alloys which is used in this study  has 3% 

magnesium and is commonly used in Europe.  

Due to their formability, corrosion resistance and weldability these grades are 

commonly used in pressure vessels, tanks, fitting, boat hulls, and van bodies, 

shipbuilding, vehicle bodies, rivets,Fishing industry equipment,food processing,  

welded chemical and nuclear structures. 

Aluminum is mostly difficult alloy to weld. As is known, joint by welding has lots of 

defects which cause many serious damages in weldments in service conditions. 

Particularly, oxide entrapment, porosities, hot cracking, loss of strength and residual 

stress after welding are the most common problems in aluminium welding. 

Aluminum oxide should be cleaned from the surface prior to welding.  During 

welding of  all alluminum alloys, porosity problem is occurred. Aluminum comes in 

heat treatable and nonheat treatable alloys.  Heat treatable aluminum alloys get their 

strength from a process called ageing.  Significant decrease in tensile strength can 

occurs when welding aluminum due to over aging.  

5xxx aluminum alloys possess relatively good welding characteristics.Non-heat-

treatable aluminum alloys are also susceptible to hydrogen-induced weld metal 

porosity, as are all aluminum alloys in general. Aluminum weld porosity is caused by 

hydrogen. Molten aluminum has a high solubility for hydrogen; solid aluminum 

doesn’t, so the hydrogen tries to escape before cooling. If the weld pool cools too 

quickly, the hydrogen remains in the weld metal, causing porosity. This often calls 
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for a slower cooling rate from higher welding currents, slower speeds, preheating, or 

a change in weld design. Multipass welds are ripe for trapping hydrogen.  This 

porosity forms during solidification due to the abrupt drop in hydrogen solubility 

when going from liquid to solid. Porosity can best be avoided by minimizing 

hydrogen pickup during welding. This can be accomplished through proper joint 

preparation, use of high-grade shielding gas, and careful storage of filler wire .It has 

been determined that welding filler wire is often the primary source of hydrogen 

contamination. The 5xxx-series filler alloys, in particular, are susceptible to the 

hydration of surface oxides, which can result in porosity  

In industry, aluminum components are usually used as welded condition. Selected 

joining method and welding parameters related to that method change mechanical 

properties of these components. These changes in mechanical properties are 

mandatorily considered during design of the components. Changes of the properties 

are only decreased by suitable welding procedure. Especially, for the components 

which loaded by dynamically in service condition, selecting of suitable welding 

procedure is very important.  

In this study the welding behaviour of the 5754 aluminium alloy  was analyzed. 3mm 

thickness of 5754 aluminium alloy sheets were welded by TIG welding process 

automatically.The welding automotion system were constructed in ITU laboratuary. 

16 different specimens were welded by the using of 3 different current ranges with 

travel speed of 3 mm/s. The selected amperages for this study  are 130 A, 135 A, 

140A.The selected filler metal was Al 5356 which is commonly used for Al 5754 

aluminum alloy welding. The diameter of the filler metal was 2,4 mm and TIG 

welding electrode is pure tungsten electrode (red) which is suitable for aluminium 

alloys with argon shielding gas. 

Welded sheet plates were successively applied microstructure characterization, 

hardness and tension tests.The fracture surfaces of the tension test specimen were 

analysed. Chemical composition differences are tried to analysed by  EDS method. 

The hardness values that investigated in  microhardness test , show  some changes in 

hardness during welding operations. For all welding amperages, welding zone is 

softer than  HAZ and base metal. Haz is mostly harder than base metal. In 130 A 

welded specimen shows uniform hardness distrubition.  

For each different amperage value which is used in this study, 3 tensile specimens 

were prepeared.  The average strength value  for 12 specimen are shows very close 

strength value. Only in 130 A welded specimen showed difference in % elongation. 

130 A welded specimens had %14 elongation value , however the others had %11. In 

different studies report that the elongation value  and % Mg content have close 

relationsip. The more %mg content is present , the more  elongation value is 

occurred, and also some relation is reported between the porosity amount and the % 

mg content. In this study  the investigation shows close result to other studies which 

was implemented about 5xxx series before. 

The fracture surfaces of tensile specimen were investigated. All specimens showed 

ductile fracture morphology. Only some small differences  in 135 A  welded 

specimen showed different morphology. When the EDS method applied in this 

surface , High  %mg  content was investigated. Many measurements were obtained 

this zone and in all measurement high % Mg content was investigated. For all welded 

specimen in this study, similar welding appereances were investigated. The HAZ 
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length similar but, the more amperage is applied, the more length in HAZ occurred. 

The elongation was also differentiate with the amperages 130 A welded compenents 

had the biggest elongation  value. 
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1. GĠRĠġ 

Alüminyum dünya üzerinde miktar olarak en fazla bulunan 3.elementtir. Dünyanın 

yapısının %8 ini alüminyum elementi oluşturmaktadır. Alüminyumun keşfi 1800 

yıllarda gerçekleşmiştir ve günümüzde hacimsel olarak diğer demir dışı metallerin 

toplamından daha fazla üretilmektedir. 

Alüminyum ve alaşımları mühendislik malzemeleri içerisinde üstün mekanik 

özelliklerinden dolayı gün geçtikçe daha fazla kullanılmaktadır. Bu üstün özellikleri 

arasında; hafifliği, kolay şekillenebilirliği, yüksek mukavemet/ağırlık oranı ve çeliğe 

oranla atmosferik ortamda daha üstün olan korozyon direnci, ilk akla gelenlerdir. 

Tüm bu özellikleri nedeniyle uzun yıllardır uçak ve uzay sanayinde kullanılmaktadır. 

Çeliğe nazaran pahalı olmasına karşın yakıt tüketimini azalttığı için kara taşıtlarında 

da kullanılmaktadır. Ayrıca insan sağlığı açısından herhangi bir zararı 

bulunmamaktadır ve bu yüzden çoğu uygulamada tercih edilmektedir.   

Alüminyum alaşımları sanayide birçok alanda kaynaklı durumda kullanılmaktadır. 

Bu birleştirme işleminde uygun kaynak parametrelerinin seçimi ana metalin ve 

kaynak dikişinin mekanik özelliklerini büyük oranda etkilemektedir. Bu çalışmada 

5754 alüminyum alaşımlarının kaynağında yaygın olarak kullanılan TIG  [Tungsten 

İnert Gaz] kaynak yönteminde kaynak parametrelerinin seçimi ve seçilen bu 

parametrelerin 5754 alüminyum alaşımının servis koşullarında mekanik özelliklerini 

ne yönde etkilediği hakkında araştırma yapılmıştır. 
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2. ALÜMĠNYUM ALAġIMLARI 

2.1 Alüminyumun KeĢfi 

İngiliz bilim adamı Sir Humprey Davy, 1807 yılında ―Alum bilinmeyen bir metal’in 

tuzudur‖ diyerek elementin varlığını varsaymıştır. Bu metali ―alumium‖  olarak 

isimlendirmiştir. Diğer bilim adamları tarafından daha sonraları bu metale 

alüminyum denilmiştir. 

İlk olarak saf alüminyum zerreciklerini, potasyum amalgamını alüminyum klorid ile 

birlikte ısıtarak Hans Christian Oersted elde etmiştir. Alman bilim adamı Wöhler 

1845 yılında alüminyumun birçok fiziksel özelliğini saptamıştır [1]. 

2.2 Alüminyum AlaĢımlarının Karakteristik Özellikleri 

Alüminyum en çok hafifliği ve yüksek korozyon direnciyle tanınır. Yoğunluğu 2.7 

g\cm3 mertebesinde olup yaklaşık olarak bakır ve çelik yoğunluğunun üçte biri 

kadardır. Alüminyum hava, su, petrol ve çoğu kimyasala karşı mükemmel korozyon 

direncine sahiptir. Bu mükemmel korozyon direnci alüminyumun yüzeyinde oluşan 

refrakter oksit film nedenlidir. Alüminyumun yüzeyinde oluşan oksit filmi metal 

içerisinde çözünemez ve bu nedenle kaynak işlemi sırasında ergimiş dolgu metalinin 

malzemeyi ıslatmasını engeller. Bu nedenle bu oksit filmin kaynak, lehimleme vb. 

uygulamalar sırasında yeterli bir ıslatma ve ergime elde edilmesi için temizlenmesi 

gerekmektedir. 

Alüminyum çeliğe nazaran 4 kat daha yüksek elektriksel ve ısısal iletkenliğe sahiptir. 

Bundan dolayı alüminyumun kaynağı sırasında yüksek ısı girdisi gerekmektedir. 

Kalın kesitli alüminyum parçaların kaynağı sırasında, gerekli ısı girdisi ihtiyacını 

azaltmak için kaynak öncesi ön ısıtma yapılabilmektedir. 

Alüminyum radyan enerjiyi yansıtma özelliğine sahiptir [görünür ışık, ısı vb.] Bu 

nedenle Alüminyumun  ergime öncesi sıcaklığı olan 649 C
o
 sıcaklığa gelinceye kadar 

akkor haline gelmez. Alüminyum, sıcaklık artışıyla yeteri kadar rengini 
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değiştirmediğinden dolayı kaynak işlemi sırasında metalin ergime sıcaklığı 

seviyesine gelip gelmediğini anlamak zordur. Alüminyum manyetik değildir. Bu 

yüzden ark kaynağı yöntemleri ile kaynaklanması sırasında doğru akım 

kullanılmasıyla ark üflemesine rastlanmaz. Alüminyum FCC kafes yapısına sahiptir. 

Krojenik sıcaklıklarda dahi sünek bir özellik gösterir. Alüminyum soğuk işlem, 

alaşımlandırma ısıl işlem veya bunların kombinasyonları ile mukavimleştirilir.  

Çizelge 2.1. Çeşitli alüminyum alaşımları ve çeliklerin mekanik özellikleri  [1]. 

Özellik AlaĢım 

5083 

H116 

AlaĢım 

5083 

H111 

AlaĢım 

6005A 

T5 

Çelik 

E24 

Çelik 

E36 

Paslanmaz Çelik 

Z7CrNi18-09 

Yoğunluk 

 [g\cm
3
] 

2,66 2,66 2.70 7,8 7,8 7,9 

Lineer 

Genleşme 

Katsayısı 

 [10
-60

 C
-

1
] 

23,8 23,8 23,6 11,7 11,7 17,5 

Akma 

Dayanımı 

 [Mpa] 

250 170 260 240 360 300 

Çekme 

Dayanımı 

 [Mpa] 

340 305 285 410 550 660 

Uzama 

 [%A] 

15 22 12 24 20 54 

Young 

Modülü 

 [Mpa] 

71,00 71,00 69.50 210,00 210,00 210,00 
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Kaynak, sert lehimleme ve lehimleme işlemleri sırasındaki ısı girdisi malzemenin 

mukavemet değerlerini değiştirir. Bu değişimin parça imalinde ve dizaynında göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir [2]. 

Çizelge 2.2. Al alaşımları ve % 0,15 C’ lu çeliğin bazı fiziksel özellikleri  [1]. 

Malzeme Ergime Noktası 

 [ 
0
C] 

Elektrik İletkenliği 

 [m/Ωmm
2
] 

Isı İletkenliği 

 [J/cmsK] 

Saf Al 658 35 2,2 

Al Mg5 520–630 16,5 1,2 

Al Mg Si 600–640 31 1,8 

% 0,15 C’lu Çelik 1510 9,3 0,5 

2.3 Alüminyum AlaĢımlarının Sınıflandırılması 

Alüminyum alaşımları üretim metotları esas alınarak dövme ve döküm olmak üzere 

iki ana alt gruba ayrılabilir. Bu ayrım imal usullerinin farklı ihtiyaçları olduğunu 

gösterir. Plastik deformasyonla şekillendirilen dövme alaşımlar, döküm alaşımlardan 

oldukça farklı mikro yapı ve kompozisyonlara sahiptirler. Her ana grup içindeki 

alaşımlar, ısıl işlem yapılabilir ve yapılamaz alaşımlar olmak üzere, iki alt gruba 

ayrılabilir [3]. 

2.4 AlaĢım Elementlerinin Etkisi 

Kullanım alanlarının özelliğini karşılamak amacıyla birçok alüminyum alaşımı elde 

etmek mümkündür. Alüminyum alaşımlandırılmasında ve kaynak işleminde dolgu 

metalinde kullanılan temel alaşım elementlerini ve etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz 

Silisyum; süneklik ve dayanım artışına neden olur ve Mg la birlikte çökelme 

sertleştirmesinin uygulanabilirliğini yükseltir. 

Bakır; Çökelme sertleşmesinin uygulanabilirliğini artırır, korozyon direncini, 

kaynaklanabilirliği,  sünekliği düşürür [4]. 
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Demir; alüminyumun içerisinde artık bir element olarak bulunur. Mukavetini artırır. 

Krom; gerilme korozyonu direncini artırır   

Magnezyum; Al’ nin katı eriyik sertleşmesi ile mukavemet artışına neden olur.   

Mangan, alüminyum soğuk işlem uygulanabilirliğini geliştirir ve katı eriyik 

sertleşmesi ile mukavemetini artırır. 

Çinko; mukavemet artısına neden olur, gerilim korozyonu direncini düşürür. 

Çizelge 2.3. Alüminyum alaşımları için tanımlama sistemi  [3]. 

Dövme AlaĢımlar Isıl ĠĢlem  

1xxx    Ticari saflıkta Al  [> % 9 9] Yaşlandırılabilir. 

2xxx    Al-Cu Yaşlandırılabilir. 

3xxx    Al-Mn Yaşlandırılamaz. 

4xxx    Al-Si ve Al-Mg-S Eğer Mg varsa yaşlandırılabilir. 

5xxx    Al-Mg Yaşlandırılamaz. 

6xxx    Al-Mg-Si Yaşlandırılabilir. 

7xxx    Al-Mg-Zn Yaşlandırılabilir. 

Döküm AlaĢımları Isıl ĠĢlem 

1xx.x   Ticari saflıkta Al Yaşlandırılamaz. 

2xx.x   Al-Cu  Yaşlandırılabilir. 

3xx.x   Al-Si-Cu veya Al-Mg-Si     Biraz yaşlandırılabilir. 

4xx.x   Al-Si Yaşlandırılamaz. 

5xx.x   Al-Mg Yaşlandırılamaz. 

7xx.x   Al-Mg-Zn Yaşlandırılabilir. 

8xx.x   Al-Sn Yaşlandırılabilir. 
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2.5 Alüminyumun Isıl ĠĢlem ĠĢaretleri 

2.5.1 Ana meneviĢleme iĢaretleri 

F—Üretildiği gibi. Gerinme sertleşmesinin miktarı üzerinde bir denetim yok; 

mekanik özellikler sınırı yok. 

O---Tavlanmış ve yeniden kristallenmiş. En düşük dayanım ve en yüksek süneklik 

için menevişlenmiş. 

H---Gerinme sertleştirilmesi yapılmış  [aşağıda verilen alt bölümler kısmına bakın.] 

T---F veya O’dan başka kararlı menevişler için ısıl işlem görmüş. (bkz. aşağıdaki alt 

bölümler] 

2.5.2 Gerinme sertleĢmesi alt bölümleri 

H1---Sadece gerinme sertleştirilmesi uygulanmış. Gerinme sertleşmesinin derecesi 

ikinci rakamla belirtilir ve çeyrek sertten (H12), kesitte yüzde 75 indirimle elde 

edilen tem serte (H18) kadar değişir. 

H2---Gerinme sertleştirilmesi uygulanmış ve kısmi tavlanmış. Başlangıçta 

istenenden fazla dayanıma sahip, soğuk işlenmiş malzemenin kısmi tavlanmasıyla 

elde edilen, çeyrek sertten tam serte kadar değişen menevişlemeler. H22, H24, H26 

ve H28’dir. 

H3---Gerinme sertleştirilmesi uygulanmış ve kararlılaştırılmış. Yaşlanma sertleşmeli 

alüminyum-magnezyum alaşımına uygulanan ve gerinme sertleştirilmeli alaşımın 

düşük bir sıcaklıkta ısıl işleme tabi tutulmasıyla sünekliğinin artırılıp mekanik 

özelliklerinin kararlı hale getirildiği menevişlemeler. Menevişlemeler H32, H34, H36 

ve H38’dir. 

2.5.3 Isıl iĢlem alt bölümleri 

T1---Doğal yaşlandırılmış. Ürün yüksek sıcaklıktaki şekillendirme işleminden 

itibaren soğutulmuş ve esas olarak kararlı bir duruma doğal yaşlandırılmış. 

T3---Çözelti ısıl işlemi uygulanmış, soğuk işlenmiş ve esas olarak kararlı bir duruma 

doğal..yaşlandırılmış.                                                                                                    

T4--- Çözelti ısıl işlemi uygulanmış ve esas olarak kararlı bir duruma doğal 
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yaşlandırılmış.                                                                                                             

T5---Yüksek sıcaklıktaki şekillendirme işleminden ve soğuduktan sonra yapay                                                                                                            

yaşlandırılmış.      

T6---Çözelti ısıl işlemi görmüş ve yapay yaşlandırılmış. 

T7---Çözelti ısıl işlemi görmüş ve kararlılaştırılmış. 

T8---Çözelti ısıl işlemi görmüş, soğuk işlenmiş ve yapay yaşlandırılmış [6]. 

2.6 Direk Döküm ve Çift Merdaneli Döküm Yöntemleri Ġle Alüminyum Levha 

Üretimi 

Günümüzde alüminyum levha üretiminde 2 ana yöntem vardır. Bunlar aşağıda 

belirtilmiştir. 

Direk soğutmalı ingot döküm   [DC] 

o Dikey DC döküm; yarı sürekli 

o Yatay DC döküm; sürekli 

Sürekli Levha Döküm 

o Hazelett yöntemi ile sürekli ince slab döküm 

o İkiz merdaneli sürekli levha döküm  [TCR]  [7] 

2.6.1 DC döküm yöntemi 

Bu yöntemde ergitilen alüminyum alaşımı ingot şeklinde kalıplara dökülür. Döküm 

yönüne bağlı olarak 2 çeşittir. Dikey yerleştirilmiş sabit kalıba döküm yönteminde 

dökümün sürekliliği kalıbın derinliği ile sınırlıdır. Bu yüzden yöntem yarı sürekli bir 

dökümdür. Bu yöntemde ingot boyunca homojen bir tane boyutu dağılımı, kimyasal 

bileşim ve mekanik özellikler elde edilir. Bu da yöntemin en önemli avantajıdır [7] 

Katılaşmış ingot dikey DC yönteminde proses açısından maksimum boya ulaştığında 

ingot, proses durdurularak döküm çukurundan çıkartılır. Bakır veya alüminyumdan 

yapılmış olan kalıplara su püskürtülerek ingotlar soğutulur. 

Yatay DC yönteminde otomasyon sisteminden yararlanılarak döküm parametreleri 

daha kolay kontrol edilebilir duruma getirilmiştir. Bu yöntemin en büyük avantajı 

sürekli prosesi durdurmaya gereksinim olmadan üretim yapılmasıdır. Bu üretim 

yöntemindeki en önemli parametreler döküm hızı ve kalıbın iyi yağlanmasıdır. 
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Döküm hızı optimize edilirse, çok hızlı şekilde hatasız sürekli bir üretim söz 

konusudur.                        

                                                                                                  
ġekil 2.1. DC levha üretim adımları  [8]. 

ġekil 2.2. DC levha üretim yönteminin şematik gösterimi  [7]. 

Ergitme 

Soğuk 

haddeleme 

Dik veya Yatay 

DC 

Sıcak 

haddeleme 

Bobin Sarma 

Mamül 

Yarı Mamul 
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2.6.2 Ġkiz merdaneli döküm  [TCR]  

TCR yönteminin başarıyla uygulandığı alanlardan birkaçı derin çekilebilen levha, 

folyo hammaddesi ve boyanmaya hazır levha üretimidir. Kalınlığı 3mm’den 

20mm’ye ve genişliği 2150 mm’ ye kadar levha üretimine olanak tanır [8]. 

     

ġekil 2.3. TCR levha üretim yönteminin şematik gösterimi [8]. 

Ergitilen metal gaz giderme ve filtrelemeden sonra tandişe gelir ve levha genişliğini 

belirleyen nozülden merdanelere girer ve istenirse sarılmaya istenirse de soğuk 

haddeye geçirilir. Döküm kalınlığı merdaneleri hareket ettiren bir hidrolik sistem 

yardımıyla belirlenir [8]. 

Merdanelerin soğutması içerisinde suyun geçebileceği kanallar sayesinde 

sağlanmaktadır. Levha merdaneler arasındaki en dar bölgeye gelmeden katılaşmış 

olmaktadır. Katılaşan alüminyumun merdanelerin yüzeyine yapışmasını önlemek 

için merdaneler üzerine su bazlı grafit veya nitrat solüsyonu verilir [8]. 

2.6.3 DC ve TCR yöntemlerinin kıyaslaması 

TCR yönteminde DC yöntemine kıyasla üretilen ürünlerde hücresel 

deformasyon yok denecek kadar azdır. 

TCR yönteminin üretim kapasitesi DC yöntemine göre azdır. 
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DC ürününde soğuk hadde süresince TCR ürününe nazaran daha fazla 

deformasyon sertleşmesi meydana gelmektedir [9]. 

TCR ile üretilen levhalarda merkezde segregasyon görülmesi doğaldır. 

Merdane hızı ile artış gösterir [7]. 

TRC ile üretilen levhalarda çözünmeyen partiküller daha küçük ve dairesel 

şekillidir. DC de ise daha büyük ve haddeleme yönünde yönlenmiştir [9]. 

 

ġekil 2.4. Çift merdaneli döküm sisteminin şematik gösterimi  [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germe 

Haddeleri Kesme Bobin 

Sarma 

Ergitme fırını Tutma fırını 
İkiz 

Merdane 

Döküm 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

3. ALÜMĠNYUM ALAġIMLARININ KAYNAĞI 

3.1 Alüminyum AlaĢımlarına Uygulanan Kaynak Yöntemleri 

Kaynak malzemeye ısı, basınç veya her ikisi birden uygulanarak yapılan birleştirme 

işlemidir. Alüminyum alaşımlarına birçok kaynak yöntemi başarıyla uygulanabilir. 

Aşağıda çizelge 3.1 de  alüminyum alaşımlarının birleştirilmesinde kullanılan kaynak 

yöntemleri başlıca özellikleri mevcuttur .  

Bu çizelgede kaynak yöntemlerin avantajları ve dezavantajlarına değinilmiştir [4]. 

Çizelge 3.1. Al alaşımlarında kullanılan kaynak yöntemlerinin özellikleri  [10]. 

Method Özellik 

Elektrik Ark Kaynağı 

 

Uygulama alanı sınırlı 

Düşük Dayanımlı kaynak bağlantısı 

MIG  [metal inert gaz] 

 

 

Yüksek kaynak hızı 

Yüksek kalitede kaynak dikişi 

TIG  [tungsten inert gaz ] 

 

 

Yüksek dayanımlı kaynak bağlantıları 

Otomatik veya manuel uygulama 

Oksijen Kaynağı 
Düşük kaynak kalitesi 

Demode yöntem 

Elektro gaz 

Sınırlı uygulama alanı 

Dikişte porozite problemi 

Demode yöntem 

Lazer Kaynağı 
Yüksek yatırım maliyeti 

Hassas kaliteli kaynak dikişi 

Nokta Dikiş Kaynağı 
Yüksek yatırım maliyeti 

Yüksek verim 

İndüksiyon Dikiş Kaynağı 
Yüksek kaynak hızı 

Yüksek yatırım maliyeti 

Flash Alın Kaynağı 

 

 

Farklı metaller kaynak edilebilir. 

Yüksek yatırım maliyeti 

Sürtünme Kaynağı 

 

 

Farklı metaller kaynak edilebilir. 

Yüksek yatırım maliyeti 

Ultrasonik Kaynak 

 

 

Folyo kaynağında kullanılır. 

Al- Cu kaynağında kullanılır. 
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3.2 Alüminyum Kaynak Yönteminin Seçimi 

Alüminyum alaşımları katı hal ve ergitme kaynağı yöntemleri ile kaynak 

edilebilirler. Sert lehimleme ve lehimleme yöntemleri de uygulanabilir. Alüminyum 

alaşımlarını birleştirmek için ergitme kaynak yöntemlerinden genellikle MIG, TIG, 

direnç kaynak yöntemleri kullanılır. Plazma ve elektron ışın kaynağı ise özel 

uygulamalarda kullanılır.  

Ergitme kaynak yöntemlerinden elektrik ark kaynağı ve oksijen kaynağı kaynaklanan 

parçada kalite ve yüksek mukavemet beklenmiyorsa uygulanabilir. Toz altı kaynağı 

ticari olarak kullanılmamaktadır [2].  

Katı hal kaynak yöntemlerinden olan sürtünme, patlama, difüzyon, yüksek frekans 

yöntemleri alüminyumun kaynağında en çok tercih edilen katı hal kaynak 

yöntemlerindendir.  

Bu yöntemler ayrıca alüminyum alaşımlarının diğer metallerle kaynak edilmesinde 

de uygulanabilir yöntemlerdendir. Döküm ve dövme alüminyum alaşımlarının 

kaynak yöntemlerine uygunluk derecesi aşağıdaki  çizelgelerde mevcuttur. Bu 

çizelgelerde mevcut halde aluminyum alaşımlarının kaynağa uygunluğu A,B,C,X 

harfleri ile verilmiş, bu harflerin  anlamı ise çizelgenin altında verilmiştir.   

Bu çizelgelerde alüminyum alaşımları dövme, döküm ve ısıl işlem yapılabilir, 

yapılamaz şeklinde 4 gruba ayrılmıştır. Üretimden gelen malzeme özellikleri kaynak 

işlemi sonrası kaynak kalitesini etkilemektedir. Bu nedenle çizelge üretim yöntemine 

göre 2 ye ayrılmiştır. Alüminyum alaşımlarının bazılarına  ısıl işlem uygulanabilir ve 

bu özellikten dolayı kaynak sırasında giren ısı girdisi bu ısıl işlem uygulanabilir 

alaşımların özelliklerini değiştirmektedir.Isıl işlem uygulabilen alüminyum alaşımları 

kaynak sonrasında kalınlığına bağlı ve kaynaktan etkilenme oranına göre ısıl işlemle 

normalizasyon yapılabilmektedir. Isıl işlem uygulanamayan alaşımlar ise nispeten 

kaynak sonrasında özelliklerini muhafaza ederler. Isıl işlem uygulanamayan 

alüminyum alaşımları kaynak sonrası direkt olarak kullanabilmektedirler.  

Bu özellikten dolayı bu tarz alüminyum alaşımları sanayide kolaylık sağlamaktadır 

ve ısıl işlem maliyeti oluşmamaktadır  [2]. 
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         Çizelge 3.2. Isıl işlem uygulanamayan dövme alüminyum alaşımlarının   

                              kaynak yöntemlerine uygunluğu  [2]. 

                                      Yöntemler [1,2,3,4] 

Alaşım 

MIG 

TIG 

RSW 

RSEW B S Ergime Sıcaklığı [
o
C] 

1060 A B A A 646-657 

1100 A A A A 643-657 

1350 A B A A  646-657 

3003 A A A A  643-654 

3004 A A B B  629-652 

3105 A A B B  635-654 

5005 A A B B  632-654 

5050 A A B B  624-652 

5052 A A C C  607-649 

5652 A A C C 607-649 

5083 A A X X 590-638 

5086 A A X X 585-640 

5154 A A X X 593-643 

5254 A A X X 577-638 

5182 A B X X 607-649 

5252 A A C C  602-646 

5454 A A X X  568-638 

5456 A A X X  629-654 

5457 A A B B  638-657 

5557 A A A A  635-654 

5657 A A B B  640-657 

7072 A A A A  590-638 
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Çizelge 3.3. Isıl işlem uygulanabilen dövme alüminyum alaşımlarını kaynak                    

...................yöntemlerine uygunluğu  [2]. 

Yöntemler [1,2,3] 

Alaşım 

MIG 

TIG 

RSW 

RSEW B S Ergime Sıcaklığı  [
o
C] 

2014 C A X C 510-638 

2017 C A X C 513-641 

2024 C A X C 502-638 

2036 C A X C 554-649 

2218 C A X C 504-635 

2219 A A X C 543-643 

2618 C A X C 560-641 

6009 A A A B 560-649 

6010 A A A B 641-649 

6061 A A A B 582-649 

6063 A A A B 616-654 

6070 A A C B 566-649 

6101 A A A A 621-654 

6201 A A A B 607-654 

6951 A A A A 616-654 

7005 A A B B 607-646 

7039 A A C B 577-638 

7075 C A X C 477-635 

7178 C A X C 477-629 

Derecelendirme 

A: Bu yönteme uygun; hazırlık gerekmez. 

C: Bu yöntemle kaynaklanabilirliği zor. 
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B: Bu yönteme çoğu uygulamada uygun fakat bazı uygulamalarda özel 

teknikler, test ve uygun kaynak prosedürü oluşturmak gerekebilir. 

X: Bu yöntemle kaynak tavsiye edilmez 

Çizelge 3.4. Isıl işlem uygulanamayan dövme alüminyum alaşımlarının   

                         kaynak yöntemlerine uygunluğu  [2]. 

Yöntemler [1,2,3] 

Alaşım MIG-TIG RSW-RSEW B S Ergime Sıcaklığı  [
o
C] 

Kum Kalıba Döküm 

208.0 B B X C 521-629 

B443.0 A A A C 574-632 

514.0 A B X X 599-641 

B514.0 B B X X 588-632 

A712.0 B C B B 596-646 

D712.0 B C A B 613-649 

Kalıcı Kalıba Döküm 

213.0 B C X C 518-627 

B443.0 A A A C 574-632 

A514.0 A B X X 579-638 

Die Döküm 

360.0 B C X X 591-596 

380.0 B C X C 538-593 

413.0 B C X X 574-582 

518.0 B C X X 535-621 

Derecelendirme 

A: Bu yönteme uygun; hazırlık gerekmez. 

B: Bu yönteme çoğu uygulamada uygun fakat bazı uygulamalarda özel 

teknikler, test ve uygun kaynak prosedürü oluşturmak gerekebilir. 

C: Bu yöntemle kaynaklanabilirliği zor. 
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Çizelge 3.5. Isıl işlem uygulanabilen döküm alüminyum alaşımlarının   

.........................kaynak yöntemlerine uygunluğu  [2]. 

Yöntemler [1,2,3] 

Alaşım 

MIG 

TIG 

RSW 

RSEW B S Ergime Sıcaklığı  [
o
C] 

Kum Kalıba Döküm 

222.0 C C X X 518-624 

242.0 C C X X 532-635 

295.0 C C X C 521-643 

319.0 B B X X 516-604 

355.0 B B X X 546-621 

356.0 A A C C 557-613 

520.0 B C X X 449-604 

Kalıcı Kalıba Döküm 

222.0 C C X X 518-624 

242.0 C C X X 532-635 

A332.0 B B X X  538-566 

F332.0 B C X X  521-643 

330.0 B B X X  960-1085 

354.0 B B X X  538-596 

355.0 B B X X  546-621 

C355.0 B B X X  546-621 

356.0 A A C C  557-613 

A356.0 A A C C  557-613 

A357.0 A B B C  557-613 
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Kısaltmalar 

Yöntemler 

MIG: Metal inert gaz 

TIG: Tungsten inert gaz 

RSW: Direnç kaynağı 

RSEW: Nokta dikiş kaynağı 

B: Sert lehimleme 

S: Lehimleme. 

Çizelge 3.6. Çeşitli kaynak yöntemlerinin pratikte kullanıldığı alüminyum malzeme         

...................kalınlığı veya alan aralığı  [2]. 

Kaynak Yöntemi 

 

Kalınlık  [mm] 

Min Max 

MIG 3,048 Sınır yok 

TIG 0,508 25,4 

Direnç Nokta Kaynağı - 4,57 

Direnç Dikiş Kaynağı 0,254 4,57 

Flash Alın Kaynağı 1,27                    304,8 

Stud Kaynağı 0,508 Sınır yok 

Soğuk kaynak-Butt joint 0,012 5,08 

Soğuk kaynak-lap joint - 0,38 

Ultroson Kaynağı - 3,048 

Elektron Işın Kaynağı 0,508 152,4 

Sert Lehimleme 0,15 Sınır yok 
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3.3 Koruyucu Gazlar 

Argon gazı, özellikle alüminyumun özellikle manuel kaynağında kullanılan en 

yaygın gazdır. Çeşitli özel hallerde helyum gazı da kullanılır. Argon gazı helyum 

gazına nazaran ark kuvvetini minimum etkileyerek ark uzunluğunda daha büyük 

varyasyonlar sunar.  Ayrıca argon gazı daha iyi ark başlama karakteristiğine sahiptir 

ve alternatif akımda kullanıma daha uygundur. 

Helyum gazı ağırlıklı olarak DCEN kutuplamasında otomasyon kaynağında 

kullanılır. Çeşitli mühendislik malzemeleri için kaynak sırasında kullanılan koruyucu 

gazlar aşağıdaki Çizelgede gösterilmiştir [2]. 

Çizelge 3.7. Çeşitli malzemelerin kaynağında kullanılan koruma gazları  [12]. 

Ana Metal  Koruyucu Gaz Üstünlükleri 

Alaşımsız  

Çelikler 

%75 Ar + 

%25CO2 

3 mm kalınlıklara kadar yüksek kaynak  

hızları ve en az distorsiyon ve az sıcrama 

sağlar. 

%75 Ar + 

%25CO2 

3 mm den kalın parçalarda en az sıçrama ve  

temiz kaynak görüntüsü sağlar. Düşey ve 

tavan pozisyonlarında iyi bir banyo kontrolü 

elde edilir. 

CO2 
Daha derin nüfuziyet ve daha yüksek  

kaynak hızı elde edilir. 

Paslanmaz  

Çelikler 

% 90 He+  

%7.5 Ar+%2,5 

CO2 

Korozyon direnci üzerinde kötü bir etkisi  

yoktur. ITAB dar olup yanma oluğu oluşmaz.  

En az distorsiyon sağlar. 

Düşük Alaşımlı  

Çelikler 

%60-70 

He+%25-

35Ar+%4,5 

CO2 

En az reaktivite, mükemmel 

tokluk,mükemmel ark kararlılığı, ıslatma 

özelliği ve dikiş profili sağlar.  

%75 Ar+%25 

CO2 

Orta derecede tokluk, mükemmel ark  

kararlılığı ,ıslatma özelliğive dikiş profili 

sağlar.Çok az sıçrama oluşur. 

Alüminyum,  

Magnezyum,  

Nikel ve 

alaşımları 

Argon 

Argon+Helyum 

Saç parçalarda argon başarılı bir şekilde  

kullanılır. 3 mm den büyük kalınlıklarda  

ise argon+helyum karışımı tercih edilir. 
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Helyum-argon gaz karışımı ise argon gazının sunduğu mükemmel ark karakteristiği 

ve helyumun sunduğu argona nazaran daha yüksek olan ısı girdisi avantajının 

birleştirilmesi amacıyla kullanılır.  

% 75 He ve %25 Ar karışımı alternatif akımda yüksek kaynak hızına izin verir. %90 

He ve %10 Ar doğru akımda saf helyuma nazaran daha iyi bir ark başlama 

karakteristiği sunar.  

Gazlara ait nufüziyet şekilleri aşağıda mevcuttur. Argon ve helyumun kaynak 

sırasında penetrasyona etkisini şekil 3.1 de ve argon, O2 ve CO2 nin kaynak 

penetrasyonuna etkisi ise şekil 3.2 de   belirtilmiştir.Penetrasyon kaynak sırasında ark 

ısı girdisi ile direkt ilgilidir.  

 

ġekil 3.1. Argon ve helyumun kaynak sırasında penetrasyona etkisi  [12]. 

 

ġekil 3.2. Argon, O2 ve CO2 nin kaynak penetrasyonuna etkisi  [12]. 

_ _ _ 

+ 

Ar He He + Ar 

İŞ PARÇASI 
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3.4 Kaynak DikiĢi ve Ana Metal Arasındaki Renk Uyumu 

Ana metal ile kaynak metali arasındaki renk uyumu özellikle mimari ya da 

dekorasyona yönelik uygulamalarda kullanılan ve son olarak parça geneline kimyasal 

veya elektrokimyasal işlem uygulanan kaynak bağlantılarında arana bir özelliktir. 

Elde edilen son renk, dolgu metalinin alaşımına ve ana metalde yer alan özel 

elementlerin kaynak dikişi içerisinde ne oranda bulunduğuna bağlıdır. Bu konuyu 

yakından etkileyen iki element silisyum ve kromdur. Silisyum miktarının 

yükselmesiyle renk griden beyaza doğru değişir. Al-Si dolgu malzemeleri ile 

gerçekleştirilen kaynak dikişleri, Al-Si kaplı malzemeler yada Al-Si döküm 

alaşımları dışında kalan bütün ana metaller üzerinde keskin bir renk kontrastı 

oluşturur. Krom elementi, anodlama işlemi sonrasında, rengin sarıya ya da altın 

rengine dönmesine neden olur. Bu nedenle ana metaldekine yakın oranda krom 

içeren 5XXX serisi dolgu malzemeleri sık tercih edilen dolgu metalleridir. 

Alüminyum alaşımında bulunan bakır (Cu) ve mangan (Mn) ise dikiş renginde hafif 

bir kararmaya neden olur. 

1188 türü dolgu malzemeleri ile gerçekleştirilen kaynak dikişleri, 1XXX serisi ve 

hatta 3003,5005 ve 5050 türü alaşımlar üzerinde iyi bir renk uyumu sergiler. 5356 

türü dolgu malzemeleri ise 5XXX ve 6XXX serisi alüminyum alaşımları üzerinde 

gerçekleştirilen ve renk uyumu aranan kaynak uygulamaları için iyi bir seçimdir 

[12]. 

3.5 Alüminyumun TIG Kaynağında Kullanılan Elektrotlar 

Tungsten inert gaz kaynak tekniğinde tungsten kelimesi saf tungsten veya çeşitli 

tungsten alaşımlardan yapılan elektrotları ifade eder. Tungsten elektrotlar 

tükenmeyen elektrotlardır. Çünkü kaynak sırasında elektrot dan kaynak banyosuna 

herhangi bir metal transferi söz konusu değildir. Diğer kaynak yöntemlerinde, örnek 

olarak toz altı , gaz altı ve elektrik ark kaynak yöntemlerinde elektrot aynı zamanda 

dolgu metalidir. Tungsten elektrotlar kaynak işlemi için gerekli olan ısıyı oluşturan 

arkı oluşturmak için kullanılır. Tungsten elektrotların ergime sıcaklığı yaklaşık 

olarak 3140 
o
C dır. Bu sıcaklık derecelerine ulaşan tungsten termoionic hale geçer 

yani bir elektron kaynağıdır. Elektrot bu sıcaklığa direnci sayesinde ulaşır. Direnci 

yüksek olduğundan dolayı ısı üretimi fazla olmaktadır  [13] 
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3.5.1 Elektrot sınıflandırması ve uygun elektrot seçimi 

Tungsten elektrotlar kimyasal bileşimine göre sınıflandırılırlar. AWS A 5.12 ―Kesme 

ve ark kaynağı için tungsten elektrotlar‖ ilgili sınıflandırmanın standartıdır. 

Aşağıdaki çizelge de alaşım elementlerine göre tungsten elektrot kodları verilmiştir 

[13].  

Alüminyum alaşımlarının TIG kaynağında uygun tungsten elektrot seçimi kaynak 

uygulaması sırasında kullanılacak akım cinsine göre seçilir. Konvansiyonel alternatif 

akım kullanımında en iyi ark karakteristiği elektrot ucu hemi-spherical şekliyle 

sağlanır.  

Tunsten elektrotu  içerisinde kullanılan alaşım elementi tungstenin elektrik 

özelliklerini değiştirmekte ve direncini etkilemektedir. Bu özellik oluşan arkın 

yapısını önemli derecede değiştirmektedir. Bu nedenle hangi elementin kaynağı 

yapılacaksa ve hangi tarz akım kullanılacaksa, uygun elektrod seçilirken bu 

özelliklerin gözden geçirilmesi üretici firma verilerine ve standartlara uygun elektrod 

seçilmesi kaynak kalitesini etkileyecektir. 

AWS sınıflandırmasına göre EWP  [saf tungsten] ve EWPZr  [tungsten-zirkonyum 

alaşımı] cinsi elektrotlar bu uç şeklini daha iyi sağlarlar [12]. 

Çizelge 3.8. Konvensiyonel olarak kullanılan tungsten elektrotlar ve özellikleri. 

AWS 

Sınıflandırması 

Renk 

Kodu 

AlaĢım 

Elementi 

AlaĢım 

Oksiti 

%AlaĢım 

Nominal Miktarı 

EWP Yeşil --- --- --- 

EWCe-2 Turuncu Seryum CeO2 2 

EWLa-1 Siyah Lantan La2O3 1 

EWTh-1 Sarı Toryum ThO2 1 

EWTh-2 Kırmızı Toryum ThO2 2 

EWZr-1 Kahverengi Zirkonyum ZrO2 0.25 

EWG Gri Belirtilmemiş ---  
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ġekil 3.3. Alternatif akımda kullanılan tungsten elektrotun uç şekli [12]. 

Doğru akımın ve kare dalga alternatif akımın kullanıldığı kaynak uygulamalarında 

AWS A5.12 ―Kesme ve ark kaynağı için tungsten elektrotlar‖ standartına göre 

EWPTh-1  [tungsten-toryum alaşımı] ve EWPTh-2  [tungsten-toryum alaşımı] 

tavsiye edilir.  

Bu elektrotlar doğru akım ve kare akım alternatif akım uygulamalarında EWP 

elektrotlara nazaran daha iyi bir elektron yayma, akım taşıma kapasitesine ve uzun 

ömre sahiptir. Sonuç olarak ark daha kolay başlar ve kaynak arkı daha stabildir.  

Doğru akımda elektrot uç geometrisi ve ölçüleri aşağıdaki şekilde mevcuttur.[12] 

           ġekil 3.4. Doğru akımda kullanılan tungsten elektrotun uç şekli [12]. 

ØD ≤ 3mm ise h=3x ØD 

 
ØD > 3mm ise h=3x ØD 

 

Ø d=1/2  ØD 
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Çizelge 3.9. Çeşitli elektrot çaplarında kullanılan uygun akımları değerleri [4]. 

Tungsten Elektrot Çapı  [mm] Akım  [A] 

1.0  20–50 

1.6 50–80 

2.4 80–160 

3.2 160–225 

4.0 225–330 

5.0 330–400 

6.4 400–550 

Not:  6,4 mm maksimum kullanılan   elektrod çapıdır.       

3.6 Tungsten Ġnert Gaz Kaynak Yöntemi (TIG) 

Gaz tungsten ark kaynağı malzemenin kaynakla birleşimini sağlayan ısı enerjisini 

tükenmeyen bir tungsten elektrotla kaynak banyosu arasında ark oluşumuyla 

sağlanan bir kaynak yöntemidir. Yöntem ilave tel kullanılarak veya ilave telsiz 

uygulanabilir. Bu yöntem çoğu endüstri kolunda; yüksek kaynak kalitesi sunduğu ve 

kullanılan teçhizatın ucuzluğu bakımından sıklıkla kullanılmaktadır. 

Helyum gazının kaynak arkını koruyabilirliği 1920 yılında keşfedilmiştir. Helyum 

gazı bu dönemde hazır olarak elde edilebilen tek inert gazdır. 2.dünya savaşında 

havacılık sektöründe reaktif alüminyum ve magnezyum alaşımlarının birleştirme 

işlerinde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.  

Proses tükenmeyen elektrot kaynağı veya tungsten inert gaz kaynağı olarak 

adlandırılmıştır. Fakat amerikan kaynak topluluğu [AWS] kullanılan gazların 

hepsinin inert olmamasından dolayı gaz tungsten ark kaynağı  [GTAW] olarak 

termolojisine katmıştır. 

TIG kaynağının keşfinin ilk yıllarından bu yana kullanılan teçhizat ve proseste 

sayısız geliştirme yapılmıştır. Kaynak için gerekli olan elektrik güç kaynakları bu 

proses için geliştirilmiştir. Pulslu [darbeli] doğru akım ve değişken kutuplu alternatif 
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akım üreteçleri bu proses için geliştirilmiş elektriksel parametre örneklerindendir. 

Teçhizat açısından da su soğutmalı ve gaz soğutmalı torçlar örnek gösterilebilir. 

Tungsten elektrot; elektron emisyonunu artırmak için küçük miktarda aktif 

elementlerle alaşımlandırılmışlardır.  

Bu elektron emisyon artışı, elektrotun aşağıdaki özelliklerini etkilemektedir. 

Elektrotun ömrünü uzatır. 

Ark başlamasını kolaylaştır. 

Ark stabilitesi sağlar. 

Koruyucu gaz karışımları ise kaynak performansını geliştirmek için kullanılmaktadır. 

Araştırmacılar otomatik kaynak kontrolü,  penetrasyon sensörleri gibi alanlarda 

çalışmaktadırlar.  

Bu alanlarda gelişmeler halen sürmektedir.Aşağıda şekil 3.5 te  gaz tungsten ark 

kaynağı şematik olarak gösterilmektedir. Bu şemada  ilave tel kullanılarak yapılan 

tungsten inert gaz yöntemini görebilirsiniz. 

      ġekil 3.5. TIG kaynak yöntemi şematik gösterimi [12]. 

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi elektrik arkını oluşturan tungsten veya tungsten 

alaşımı elektrot torç içerisinde bulunmakta ve elektrotla kaynak banyosu arasındaki 

ark inert bir gazla korunmaktadır. Bu sayede ergimiş kaynak banyosu atmosferin 
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kirletici etkilerinden korunmuş olur. Elektrik arkı iletken ve iyonize olmuş koruyucu 

gazdan elektrik akımının geçmesiyle üretilir.  

Elektrik arkı elektrot ucu ve iş parçası arasında oluşan ergitme için gerekli ısının  

 ortaya çıkararak kaynak yapmaya olanak sağlar. Tüm gaz tungsten kaynak 

yöntemlerinde ortak 4 faktör sıralanabilir.  

Bunlar; 

Torç 

Elektrot 

Güç kaynağı 

Koruyucu gaz 

3.6.1 Prosesin avantajları 

Genel olarak hatasız kaliteli kaynak dikişleri elde edilir. 

Çeşitli uygulamalar açısından ilave metal kullanılarak veya ilave metalsiz 

uygulanabilir. 

Diğer ark kaynağı yöntemlerindeki çapak oluşumları görülmez. 

Kök paso uygulamalarında kaynak penetrasyonu tam anlamıyla kontrol 

edilebilir. 

Bağıl olarak yöntemde kullanılan güç üniteleri ucuzdur. 

Kaynak değişkenleri çok iyi kontrol edilebilir. 

Farklı metallerin birleştirme işlemlerinde de kullanılabilir. 

Isı girdisi ve ilave metal miktarı bağımsız olarak ayarlanabilir. 

3.6.2 Prosesin sınırları 

Tükenen elektrotlarla yapılan ark kaynak yöntemlerine nazaran ilave metalin 

kaynak banyosuna ergiyerek eklenmesi yavaştır. 

Manuel olarak uygulanması durumunda diğer ark kaynak yöntemlerine 

nazaran uygulanması zordur. 



28 

 

10 mm den yüksek kesite sahip parçalarda diğer ark kaynağı yöntemlerine 

göre ekonomik değildir.  

Parcaya göreceli olarak diğer kaynak yöntemlerine göre az ısı girer [13]. 

3.6.3 Proses değiĢkenleri 

Birincil proses değişkenleri ark voltajı, kaynak akımı, kaynak hızı ve koruyucu gaz 

olarak sıralanabilir. Kaynak arkı tarafından üretilen ve taşınan enerji miktarı ise ark 

voltajı ve kaynak akımına bağlıdır. Helyum gazıyla taşınan kaynak arkı argon 

gazıyla taşınan arka nazaran daha çok penetre olur [13]. 

3.6.4 Ark akımı 

Ark akımı direkt olarak penetrasyonu kontrol eder. Ark akımı ayrıca ark voltajınıda 

etkiler. Sabit ark boyunda artan akımla birlikte ark voltajıda artar. Ark akımı kaynak 

edilecek metale bağlı olarak alternatif veya doğru akım olarak değişebilir.  

Doğru akımda elektrot negatif kutup  [DCEN] olduğu durumlarda en derin 

penetrasyon ve en yüksek kaynak hızı sağlanır. Doğru akım elektrot pozitif kutup  

[DCEP] olarak çok nadir kullanılır çünkü elektrot çok fazla ısınır [13]. 

3.6.5 Ark Voltajı 

Ark voltajı aşağıda sıralanan parametrelerden etkilenir. 

Ark akımı 

Tungsten elektrot ucu 

İş parçası ile tungsten elektrot arasındaki uzaklık 

Koruyucu gazın cinsi 

Kaynak voltajı diğer değişkenler tarafından değiştiğinden ve ölçmek kolay 

olduğundan dolayı önceleri kaynak prosedürünü açıklayıcı bilgi olarak kullanılan tek 

parametreydi.  

Daha sonraları diğer önemli parametreler olan koruyucu gaz, elektrot, akım 

belirlenmeye başlandığından beridir ise ark uzunluğunu kontrol etmek için kullanılır. 

Ark uzunluğu kaynak banyosunun genişliğini belirler. Gaz tungsten ark kaynağı 

kullanılan çoğu uygulamada ark uzunluğu mümkün olduğu kadar kısa istenir.Helyum 
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gazıyla yapılan DCEN kutuplu otomasyon kaynağında bağıl olarak yüksek akımda 

elektrot ucunun aşağısında kalan bölgede derin penetrasyon olup kaynak banyosunun 

yan taraflarında ise biraz daha az bir penetrasyon sağlanabilir.  

Bu açıdan bakıldığında ark voltajı kaynak kalitesini belirleyen önemli bir 

parametredir.Uygun prosedür oluşturalması kaynak sonrası malzeme dayanımının 

yüksek olmasını sağlar.  Bu nedenle uygun WPS seçimi yapılarak ve PQR  ile 

doğrulanmalıdır [12]. 

3.6.6 Kaynakta ilerleme hızı 

Kaynak ilerleme hızı TIG kaynağının genişliğini ve penetrasyon miktarını etkileyen 

önemli bir parametredir. Fakat TIG kaynağının genişliğini penetrasyona nazaran 

daha birincil olarak etkiler. Kaynakta ilerleme hızı maliyeti etkilediğinden dolayı 

önemli bir parametredir.   

Bazı uygulamalarda kaynak ilerleme hızı, diğer değişkenler uygun şekilde 

seçildiğinde kontrol parametresi olarak kullanılabilir. Diğer durumlarda ise, kaynak 

ilerleme hızı uygun parametre kombinasyonlarında kaynak kalitesini etkileyen bağıl 

bir değişkendir. İlerleme hızı kaynak otomasyonunda sabitlenebilir [13]. 

3.6.7 Tel besleme 

Manuel gaz tungsten ark kaynağında, kaynak banyosunu eklenen ilave tel kaynak 

görünüşünü ve kalitesini etkiler. Otomasyonda ise tel besleme hızı, birim dikiş 

uzunluğu için gerekli dolgu teli göz önünde bulundurularak hesaplanır. Tel besleme 

hızı düşerse penetrasyon artar ve dikiş şekli düzleşir.  

Tel çok yavaş beslenirse yanma olukları, merkezde kırık, yetersiz dolguya neden 

olabilir. Tel besleme hızını arttırmak ise kaynak penetrasyonunu düşürür ve çok 

konveks bir dikişi yapısı meydana getirir [13]. 

3.6.8 Alternatif akım 

Argon veya argon helyum karışımı koruyucu gaz ortamında AC [Alternatif Akım] ile 

yapılan tungsten inert gaz kaynağında alüminyum üzerindeki oksit tabakası ark 

hareketi ile kalkar. Fakat bu temizleme aksiyonu gaz karışımı %90 veya daha fazla 

helyum içerirse tatmin edici olmaz, kaynak öncesi yüzey temizlemesi gerektirir. Saf 
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helyum koruması AC ile kötü bir ark karakteristiği oluşturduğu için çok nadir 

kullanılır.  

AC akımda, sadece elektrot her pozitif duruma geldiğinde oksit tabakası kalkar. Bu 

oksit tabakasının kalkması temiz kaynak dikişi elde edilmesini sağlar.Akım 

büyüklüğü, uygun ve dengeli bir güç ünitesi kullanılmadığı takdirde elektrotun her 

negatif olduğu durumda artar. Bundan dolayı, alüminyum kaynağında dengeli AC 

üreteçleri kullanılması tavsiye edilir. Aşağıdaki Çizelgeda alüminyumun AC ile 

kaynağı için örnek prosedür mevcuttur [13]. 

                  
ġekil 3.6. Alüminyumun TIG kaynağında alternatif akım kullanımı [12]. 

3.6.9 Doğru akım 

3.6.9.1 Elektrot negatif kutup  (DCEN) 

Elektrotun negatif kutupta olduğu doğru akımla yapılan gaz tungsten ark kaynağının, 

alternatif akımla yapılan kaynakla karşılaştırıldığında çeşitli avantajları vardır. 

Kaynak otomasyonunda DCEN ile kısa ark boyu çok rahatlıkla sağlanabilir. Kalın 

kesitli parçalar için helyum gazı korumasında, derin penetrasyon sağlanabilir. Ön 

ısıtma çoğu zaman gerekmez. İnce kesitlerde ise, DCEN kullanımı AC’ ye göre daha 

yüksek kaynak ilerleme hızı gerektirir.  

 

_ _ 

+ + 

AC 



31 

 

Çizelge 3.10. Tungsten inert gaz kaynak yöntemi örnek prosedürü [2]. 

  [Alternatif Akım—Argon gazı]  

Kesit Alanı  

 [mm] 

Kaynak 

Pozisyonu 

Kaynak Teli  

Çap  [mm] 

Elektrot  

Çapı  

[mm] 

Kaynak  

Akımı  

[A] 

İlerleme  

Hızı  [cm/dak] 

1.52 F,V,H 1.60 1.60 60-80 20.3-25.4 

1.52 O   1.60 60-75 20.3-25.4 

2.30 F 3.20 2.40 95-115 20.3-25.4 

2.30 V,H 2.40 2.40 85-110 20.3-25.4 

2.30 O 2.40 2.40 90-110 20.3-25.4 

3.30 F 4.00 2.40 125-150 25.4-30.5 

3.30 V,H 3.20 2.40 110-140 25.4-30.5 

3.30 O 4.00 2.40 115-140 25.4-30.5 

4.80 V  4.00 4.00 160-175 25.4-30.5 

4.80 H 4.00 4.00 155-170 25.4-30.5 

4.80 O 4.00 4.00 165-180 25.4-30.5 

6.30 F 4.80 4.00 220-275 20.3-25.4 

6.30 V  4.80 4.00 200-240 20.3-25.4 

6.30 H 4.00 4.00 190-225 20.3-25.4 

6:30 O 4.80 4.00 210-250 20.3-25.4 

F-Düz   

V-Dikey   

H-Yatay  

O-Tavan 

Bu, DCEN’de elektrotun pozitif olduğu çevrimin olmamasındandır. Birden fazla 

kaynak pasosu uygulanacak ise kaynak edilecek parçada yüzey temizlemesi 

gerektirir. DCEN ile argon gazı kullanımı, helyum gazı kullanımına nazaran daha az 

bir penetrasyon sağlar. Bu özellik elle uygulanan kaynakta yarar sağlar, çünkü ark 

uzunluğu kontrolü bu özellik sayesinde çok kritik bir parametre olmaktan çıkar [2]. 
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Çizelge 3.11. Alüminyumun helyum  koruyucu gaz ortamında DCEN ile kaynağında                

.....................tipik değerler  [2]. 

Kesit 

Kalınlığı 

 [mm] 

Elektrot 

Çapı 

 [mm] 

Tel Besleme 

Hızı 

 [cm/dak] 

Voltaj 

 [V] 

Kaynak 

Akımı 

 [A] 

Kaynak İlerleme  

Hızı 

 [cm/dak] 

1,02 1 15 14 65 13,70 

2,29 2,4 19 13 180 13,70 

3,3 2,4 14 11 240 10 

6,35 3,2 10 11 350 3,80 

9,65 4 8 11 430 2 

Not: Düz pozisyon tek paso   

3.6.9.2 Elektrot pozitif kutup  (DCEP) 

DCEP ile yapılan kaynak sırasında iyi bir yüzey temizleme etkisi elde edilir ve ince 

kesitli alüminyum parçalar yeterli bir akımla oluşan stabil arkla kolayca kaynak 

edilir. Fakat kaynak dikişi geniş ve penetrasyon sığdır. Bu uygulama 1.27 mm kesit 

kalınlığı ile sınırlıdır. Çünkü tungsten elektrot fazla ısınır. 

Çizelge 3.12. Alüminyumun argon gazı ortamında DCEP ile kaynağında tipik                              

........................değerler [2]. 

Kesit 

Kalınlığı 

 [mm] 

Elektrot 

Çapı 

 [mm] 

Kaynak 

Akımı 

 [A] 

İlave Tel Çapı 

 [mm] 

0.254 2.40 15–25 .------ 

0.508 3.20–4 40–55 0.50 

0.76 4.77 50–65 0.50–1.20 

1,01 4.77 60–80 1.20 

1.27 4.77 70–90 1.20–160 
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3.7 Kaynaklı Alüminyum AlaĢımların Özellikleri 

3.7.1 Metalurjik etki 

Kaynaklı bağlantıların özellikleri; kaynak sırasında ve sonrasındaki katılaşma 

davranışları ve mikro yapı değişimleri ile yakından ilgilidir. Kaynaklı bağlantıların 

performans ve özelliklerini tahmin etmek için bu değişimleri göz önünde 

bulundurmak gerekir. Alüminyum alaşımları ergitme kaynağı yöntemleri 

kullanılarak kaynatıldığı takdirde kaynak sırasındaki katılaşma davranışları ve mikro 

yapı değişimleri anlamak için ana metal ve dolgu metalinin özelliklerini gözden 

geçirmek gerekir [2]. 

3.7.2 Kaynak metali 

Kaynak metalinin mikro yapısı; kaynak sırasında ortaya çıkan metalurjik olaylardan, 

kimyasal kompozisyondan, kullanılan kaynak yönteminden, soğuma hızından 

etkilenmektedir.Kimyasal kompozisyon kaynak metalinin katılaşma aralığını belirler. 

Kaynak metalinin katılaşma aralığı ne kadar darsa kaynak sırasında sıcak çatlama 

probleminin görülmesi eğilimi artar. Kaynak sırasında sıcak çatlamayı katılaşma 

aralığını genişleten dolgu metali kullanımı yararlıdır. Kaynak metalinin soğuma 

hızını artırarak katılaşma sırasında ortaya çıkan segragasyonlar azaltılabilir. 

Katılaşmış alüminyum alaşımlarında ergiyik duruma nazaran hidrojen çözünebilirliği 

düşer. Hidrojen kaynak metaline genellikle hidrat oksitler olarak kaynak ilave telinin 

veya ana metalin yüzeyinden girer. Bu hidrat oksitler hızlı katılaşma sırasında 

poroziteye neden olurlar. Kaynak metalinin nihai mekanik özellikleri katılaşma 

tamamlandıktan sonra ortaya çıkar. Bazı durumlarda nihai kaynak metaline gerilim 

giderme ısıl işlemi uygulanabilir. Fakat mekanik özelliklerde gerilim giderme ısıl 

işlemi sonucunda çok büyük bir değişim olmaz.  

Bazı durumlarda ise yaşlandırma ısıl işlemi ile mekanik değerlerde artış 

sağlanabilir.Bu işlemler dizayn aşamasında değerlendirilir [2]. 

3.7.3 Isı tesiri altındaki bölge   

Kaynak sırasında ve kaynak işleminden çok kısa bir süre sonrasına kadar ısı altında 

kalan bölgede metalurjik değişimler görülür. Bu metalurjik değişimler, 

rekristalizasyon, yaşlanma, aşırı yaşlanma, sıralanabilir [2].         
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ġekil 3.7. Kaynak bölgesi şematik gösterimi [14]. 

Döküm ve tavlanmış alüminyum alaşımlarında ısı tesiri altındaki bölge ana metale 

göre çok önemli bir mukavemet kaybına uğramaz. Fakat soğuk işlem görmüş veya 

çökelme sertleşmesi ısıl işlemi görmüş alüminyum alaşımlarında ITAB ana metale 

nazaran çok önemli bir mukavemet kaybına uğrar. Soğuk işlem görmüş alüminyum 

alaşımlarında ITAB bölgesindeki mukavemet kaybı alaşımın rekristalizasyonu 

sırasında meydana gelir. ITAB bölgesindeki rekristalizasyon bölgenin 200 
○
C 

aşmasıyla başlar ve 300 
○
C varıldığında tamamen tavlanmış olur. Isıl işlem 

uygulanabilir alüminyum alaşımlarında da soğuk işlem görmüş alüminyum 

alaşımlarına benzer mukavemet kaybı görünür. Daha kompleks olan bu mukavemet 

kaybının nedeni 2xxx alaşımlarında çökelmiş olan fazın çözülmesinden, 6xxx ve 

7xxx serisi alaşımlarında ise çökelmiş fazda kabalaşma veya aşırı yaşlanmadan 

dolayıdırr[4].

         

ġekil 3.8. Soğuk işlem görmüş alüminyum alaşımlarında kaynağın mukavemete                                           

.................etkisi  [4]. 

Kaynak 

metalinin 

sertliği ve 

mukavemeti 
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Alüminyum alaşımı içerisindeki alaşım elementlerinin kaynak işlemi sırasında kaybı 

da mukavemet azalışının diğer bir nedenidir. En başta magnezyum olmak üzere bazı 

alaşım elementlerinin düşük kaynama noktasına sahip olmasından dolayı kaynak 

sırasındaki ısı girdisi nedeniyle kayıp meydana gelir. Lityum gibi oksijene afinitesi 

yüksek alaşım elementleri ise kaynak sırasında oksitlenerek özelliklerini 

kaybetmektedirler. Bu alaşım elementlerinin kaybını önlemek ve böylece kaynak 

bölgesindeki mukavemet kaybını engellemek için kaynak sırasındaki gaz 

korumasının en iyi şekilde yapılması gerekmektedir. 

3.8 Oksit Film Tabakasının Kaldırılması 

Diğer çoğu metalin oksit formları kendisiyle yakın ergime noktalarına sahiplerdir. 

Alüminyum alaşımlarının yüzeyinde bulunan oksit film tabakası refrakter bir 

malzemedir ve alüminyum alaşımlarına nazaran yüksek ergime derecesine sahiptir. 

Alüminyum yüzeyinde bulanan bu oksit tabasının ergime derecesi 2060 C 

civarındadır. Bu yüzden kaynak işleminden önce kaynak dikişindeki porozite 

oranının azaltılması için oksit film tabakasının temizlenmesi gerekmektedir. Kaynak 

işlemi sırasında ise yetersiz ergime ve kaynak metali içerinde oksit yapıdaki 

partiküllerin hapsolmaması için bu tabakanın disperse edilmesi gerekmektedir. 

Alüminyum alaşım yüzeyindeki oksit film tabakası kaldırılmadan ergime noktasına 

kadar ısıtılırsa, ergimiş haldeki metalin etrafı oksit tabakasıyla çevrelenir [14].

                                

ġekil 3.9.Yaşlandırma işlemine tabi tutulmuş 6061 T6 alaşımının kaynak işlemiyle                     

...............mukavemet değişimi [4] 

Kaynak 

metalinin 

sertliği ve 

mukavemeti 
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Bu çevreleyen tabakanın uygun yöntemlerle kaldırılması gerekmektedir. MMA  

[metal ark], lehimleme, SA  [submerged ark] gibi fluks kullanılan yöntemlerde bu 

oksit formunun kaldırılması için kullanılan fluksın çok agresif olması gerekmektedir. 

Bu tabakasının tamamen dağıtılmadığı durumlarda kaynak dikişi porozite içerebilir 

ve servis koşullarında korozyona uğrayabilir. Bu yüzden alüminyum kaynağında 

MMA ve SA kullanılması çok sağlıklı bir yöntem değildir [16].Gaz altı kaynak 

yöntemlerinde oksit tabakasını bertaraf etmek için katodik temizleme 

yapılabilmektedir. Bu yöntemde güç kaynağının pozitif kutbuna bağlanan elektrot 

üzerinden doğru akım geçirildiğinde, kaynak edilecek alüminyum alaşımı 

yüzeyinden elektrota doğru elektron akışı meydana gelir ve ters yönde ise iyon geçişi 

olur. Bu iyon geçişi sayesinde yüzey iyon bombardımanına tutularak yüzeydeki oksit 

film tabakası disperse edilebilmektedir. Gaz altı kaynak yöntemlerinden MIG/MAG 

kaynak yöntemlerinde yalnızca DC elektrot pozitif (DCEP) kullanılarak oksit film 

tabakası kaldırılır. Doğru akım elektrot negatif  (DCEN) güç kullanımında ise ark 

kararsızlığı meydana gelir ve kalitesiz kaynak dikişleri elde edilir.Gaz altı kaynak 

yöntemlerinden TIG kaynak yönteminde genellikle DCEN kullanılmakta ve bu 

yöntem alüminyumun alaşımlarının kaynağında kullanıldığında düşük kaynak 

kalitesine yol açmaktadır. Alüminyum alaşımlarının TIG kaynağında ise DCEP 

kullanılması ise tungsten elektrotun aşırı ısınmasına yol açar ve bu yüzden tungsten 

elektrotun erken erimesine ve zamanından önce tükenmesine yol açar. Ayrıca kaynak 

dikişinde de tungsten kirliğine yol açabilir. Bu nedenle alüminyumun TIG kaynak 

yönteminle kaynağında alternatif akım kullanılır. Bu sayede pozitif yarı çevrimde 

oksit film tabakasının kaldırılması, negatif yarı çevrimde ise elektrotun soğutulması 

sağlanmaktadır [4]. 

   

ġekil 3.10. Katodik temizlik  [4]. 
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4. KAYNAK HATALARI 

4.1 Nüfuziyet Azlığı 

Kaynak anında, erimenin tüm malzeme kalınlığınca olmaması sonucunda, 

bağlantının alt kısımlarında kırılmaya neden olabilecek oyuk ve çentikler oluşur. 

MIG-MAG kaynağında nüfuziyet azlığının oluşmasına aşağıdaki nedenler yol açar; 

Birleştirme yerinin geometrisine uygun bir elektrot çapının seçilmemesi,  

Akım şiddetinin uygun seçilmemesi, 

Uygun bir kaynak ağzının açılmaması, 

Kök pasosunun kötü çekilmesi. 

Nüfuziyet azlığı hatasının oluşmaması için alın birleştirmelerinde ağızların tizlikle 

hazırlanması ve iki parça arasında uygun bir aralığın bırakılması gerekmektedir. 

Nüfuziyet azlığının neden olduğu hataların giderilmemeleri halinde, özellikle dikişin 

yorulma dayanımı ciddi bir şekilde düşer ve dikiş bükülmeye zorlandığında dipteki 

oyuk ve çentikler kırılma eğilimini arttırır [4] 

             
ġekil 4.1. Nüfuziyet azlığının şematik gösterimi  [17]. 

4.2 BirleĢtirme Azlığı (Yetersiz Erime) 

Kaynak metali ile ana metal veya üst üste yığılan kaynak metaline ait pasolar 

arasında birleşmeyen kısımların bulunması sonucunda bu hata ortaya çıkar. Birleşme 
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azlığına genellikle cüruf, oksit, kav veya diğer demir olmayan yabancı maddelerin 

varlığı neden olur. Bu maddeler, ana metal veya ilave metalin tamamen erimesine 

engel olduğundan yetersiz bir birleşme ortaya çıkar [4,12]. 

             
ġekil 4.2. Ergime yetersizliği şematik gösterimi [14]. 

 

Bu hatanın oluşmasının kaynak anında önlenebilmesi için, uygun akım şiddeti ve 

kısa ark boyu ile çalışmak çok önemlidir. Fazla düşük akım şiddeti yetersiz bir 

birleşme oluşturmakta; 

buna karşın çok yüksek akım şiddeti de elektrotun çabuk erimesi dolayısıyla aynı 

olaya neden olabilmektedir.  

Kaynak kesitindeki birleşme azlığı, hem statik ve hem de dinamik zorlamalarda 

bağlantının dayanımını büyük ölçüde düşürür. Bu hatayı gidermek için kaynak 

dikişinin hataları kısımlarını tamamen sökülüp yeniden kaynak edilmesi gereklidir. 

4.3 Yanma Olukları veya Çentikleri 

Bu hata, kaynaktan sonra ana malzemede ve dikişin kenarındaki oyuk veya çentik 

şeklinde gözükür.  Oluklar dikiş boyunca sürekli veya kesintili olarak devam eder. 

Tüm ark kaynak yöntemlerinde karşılaşılan yanma oyuklarının ana nedenleri kaynak 

parametrelerinin uygun seçilmemesi ve hatalı torç manipulasyonlarıdır. Yanma 

olukları kaynak dikiş kesitini zayıflattıklarından ve çentik etkisi yaptıklarından 

özellikle dinamik zorlamalara maruz bağlantılarda istenmezler.  

Yanma nedeni ile oluşabilecek çentik veya oluklar  [iyice temizlendikten sonra] yeni 

bir paso kaynak ile doldurularak tamir edilebilirler. 

Yanma oluklarının oluşma nedenleri şunlardır; 
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Akım şiddetinin yüksek seçilmesi, 

Kaynakçının aşırı hızla çalışması, 

Elektrotun fazla zigzak hareketler yapması,  

Kaynak anında elektrotun yanlış bir açı ile tutulması, 

Ana metalin aşırı derecede paslı olması. 

Aşırı yüksek akım ile çalışılması 

Düşük ark geriliminde çalışılması 

 

ġekil 4.3. Yanma oluklarının şematik gösterimi  [14]. 

4.4 Kalıntılar 

Eriyen elektrot ile gaz altı kaynağında iki tür kalıntı ile karşılaşılır; bunlar cüruf ve 

oksit kalıntılarıdır. Kalıntılar gerek kaynak kesitinin zayıflattıkları ve gerekse de 

çatlak başlangıcına neden oldukları için arzu edilmezler. 

Alüminyum, magnezyum ve alaşımları ile paslanmaz çeliklerin kaynağında, özellikle 

kaynak hızının yüksek seçilmesi halinde, ana metalin yüzeyini kaplayan oksit 

tabakası banyo içinde hapsolur ve dikiş içinde oksit kalıntıları da bağlantının 

zayıflamasına neden olur. Bu olaya kaynak hızının azaltılıp ark gerilimini 

yükselterek mani olunabilir  Şekil 4.4 te kalıntıların nasıl hapsolduğu hakkında 

şematik gösterim mevcuttur [5]. 
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ġekil 4.4. Kaynak dikişi içerisinde kalan oksit partiküller [14]. 

4.5 Kaynak Metalinde ve Ana Metalde OluĢan Çatlaklar 

Kaynak hataları arasında en tehlikelileri çatlaklardır. Çatlak içeren bir kaynaklı 

bağlantının gerek dinamik ve gerekse statik zorlamasına izin verilmez. Genellikle, bu 

çatlaklar dikişteki bölgesel gerilmeler neden olmaktadır. Kaynak anındaki çarpılma 

ve çekmelere karşı koyan kuvvetler, iç gerilmelerin dağılmasında önemli rol oynar. 

Bu bakımdan parçaların olabildiğince serbest hareket edebilecek konumda olmaları 

istenir. Kaynak yerinin bir hava akımı ile çabuk soğutulması veya düşük ortam 

sıcaklıkları çatlama meylini arttırır.  Birbirine tam uymayan parçalarda ve düzgün 

olmayan kaynak ağızlarında görülen nüfuziyet azlığı, kötü birleşme veya cüruf 

kalıntıları gibi hatalar zamanla kılcal çatlaklar oluşmasına neden olur [4 ]. 

ġekil 4.5. Çeşitli tip çatlaklar [12]. 

Kaynaklı bağlantılarda karşılaşılan çatlaklar kaynak metalinde ve ana metalde 

oluşanlar olmak üzere yer bakımından iki ana gruba ayrılır. Kaynak metalinde 
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görülen çatlaklar, şekil bakımından enlemesine, boylamasına ve krater çatlakları diye 

sınıflandırılabilir. Oluşum zamanına göre de çatlaklar sıcak ve soğuk çatlaklar olmak 

üzere iki ana gruba ayrılabilirler. Sıcak çatlaklar, kaynak banyosu katılaşmaya 

başladığı anda oluşan, soğuk çatlaklar ise kaynak metali katılaştıktan sonra ortaya 

çıkan çatlaklardır. Ana metalde oluşan çatlaklara kaynaktan sonra ısının tesiri altında 

kalan bölgenin sertleşmesi neden olmaktadır. Ana metalin birleşimi, soğuma hızı ve 

çekme gerilmeleri bu tür çatlakların başlıca nedenleridir. Soğuma hızı, ana metalde 

oluşan çatlakların en şiddetli nedenlerinden birisidir. Soğuma hızı, parça kalınlığına, 

kaynak anında parçaya uygulanan ısı girdisine ve parçanın sıcaklığına bağlı olarak 

değişir. Kaynak dikişi tamamen katılaştıktan sonra ortaya çıkan soğuk çatlakların 

oluşumuna hidrojen gevrekliği, aşırı zorlanma ve çabuk soğuma neden olur [4]. 

4.6 Gözenekler 

Gazların sıvı metal içindeki çözünürlüğü, metal soğudukça azalır ve metalin sıvı 

halden katı hale geçişi sırasında çözünürlük büyük bir oranda düşer. Kaynak banyosu 

katılaşırken sıvı metalde çözülmüş haldeki artık gaz dışarı çıkamaz ve gaz 

kabarcıkları oluşturur. Kaynak banyosunun katılaşma hızı çok fazla ise bu gaz 

kabarcıkları banyo yüzeyinden atmosfere ulaşamaz ve dikiş içinde gözenek olarak 

hapsolur. Eriyen elektrot ile gaz altı kaynak yönteminde en sık karşılaşılan kaynak 

hatası gözeneklerdir. Gaz kabarcığı denilen yuvarlak veya gaz kanalı diye 

adlandırılan uzunlamasına boşluklar halinde dikiş içinde yer alırlar. Bir kaynak 

dikişinin içerisinde bulunan gözenekler, dikişin taşıyıcı kesitini azalttığından 

dayanım değerlerini düşürür ve aynı zamanda yerel gerilme birikmelerine neden olur 

[14]. 

4.6.1 Azot nedeni ile gözenek oluĢumu 

Azot nedeni ile gözenek, daha çok kaynak makinesinde kaynakçının yanlış çalışma 

tekniği ile çalışmasından meydana gelmektedir. Kaynak şartları, sıvı kaynak 

banyosunun azotu absorbe etme kabiliyeti ve dolayısı ile gözenek oluşturması 

üzerine büyük etkisi vardır [14]. Kaynak hızı da gözenek oluşumuna büyük bir etki 

yapar. Yüksek kaynak hızlarında gözenek eğilimi azalır. Azotun absorbsiyonu 

aslında kaynak akımından veya kaynak hızından bağımsızdır, ancak bu iki değerin 

yüksekliği, kaynak banyosu içinde, azot içeriği düşük olan ana metal eriyen 
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miktarının büyümesine yol açar. Dolayısı ile kaynak banyosu içindeki azot 

konsantrasyonu ve buna bağlı olarak gözenek oluşma eğilimi düşer. Aynı sebeple 

derin nüfuziyet oluşturacak şekilde yapılan çok pasolu teknikte azot içeriği düşük 

koruyucu gaz kullanılması halinde gözenek oluşturma eğilimi yine düşer. Bu 

teknikte, önceki pasolar yüksek azot içerse bile sonraki paso etkisi ile yeniden 

eridiğinden gaz çıkışı sağlanır. Paso sayısının artması azot içeriğini de düşürür. En 

üst pasoda gözenek oluşumu tehlikesi ortaya çıksa da, koruyucu gazdaki azot içeriği 

%3’ten az olduğunda bu tehlike ortadan kaldırılır.  

ġekil 4.6. Kaynak banyosunda gaz habsolması [14]. 

Koruyucu gazın, havanın azotundan korunmasının sağlanması torcun girdapsız bir 

akış sağlaması da önemlidir.Torcun konstrüksiyonu, gaz memesine sıçramalardan 

düzenli olarak temizlenmesi, gaz akışının düzgün olmasını sağlar. Koruyucu gaz 

akışının girdaplı olması, kontak borusunun gaz memesi içinde eksantrik olmasından 

dolayı olabilir.  

4.6.2 Hidrojen nedeni ile gözenek oluĢumu 

Kaynak metalinde hidrojenin en önemli nedenleri, parça veya tel elektrod 

yüzeyindeki su veya nemdir. Yağlı veya gresli yüzeylerde hidrojen oluşumuna neden 

olmaktadır. Bu yüzeyler kaynaktan önce buharla veya uygun bir solvent ile 

temizlenmelidir [14]. 

4.6.3 Karbon monoksit nedeni ile gözenek oluĢumu 

Tel elektrotun kimyasal bileşimindeki silisyum ve mangan gibi deoksidasyon 

elemanları, CO-gözeneğinden kaçınmak için önemlidir. Artan ark gerilimi ile 

deoksidasyon elemanlarının büyük bir orandan kaybolması gözenek oluşumuna 
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neden olur. Bir kaynak dikişinin içerisinde bulunan gözenekler, dikişin taşıyıcı 

kesitini azalttığından dayanım değerlerini düşürür ve aynı zamanda yerel gerilme 

birikmelerine neden olur. Bu nedenle gözenek oluşumu istenmeyen bir olaydır. 

Ayrıca alüminyumun çabuk soğuyabilen bir malzeme olması kaynak sırasında 

gazların çıkamadan hapsolmasına ve içeride gözenek oluşmasına yol açan başka bir 

Oluşan gözenek  çeşitli kalite kontrol standartlarına göre  kontrol edilmektedir.      

Radyografi film değerlendirmeleri içerisinde  gözenek oluşumu oran olarak 

sınırlandırılmaktadır. Söz konusu  parçanın değerlendirme kriteleri hangi standarta 

bağlıysa o standartta veya kodda olan oransal  değerlere göre kabul edilebilmektedir. 

Söz konusu parçaların ilgili standattaki gözenek değerlendirme kriterlerini geçmesi 

halinde ise kaynaklı parça red edilmektedir. Gözenek oluşumu yukarıda bahsedilen 

sebepler gibi birçok nedenle ilgilidir. Hatalı kaynak parametreleri, ortam koşulları ve 

kaynak işlemi süresince meydana gelen etmenler nedeni ile gözenekler 

oluşabilmektedir. Tüm kaynak hataları uygun kaynak prosedürü geliştirilerek  kabul 

edilebilir seviyeye getirilebilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir. [14]. 

4.7 Sıçramalar 

Kaynağın yapılışı sırasında oluşan bölgesinde dışına çıkan sıçrama olarak 

adlandırılan küçük metal parçacıkları fırlar ve parça, gaz lülesi veya kontak borusu 

üzerine düşer. Düştüğü yüzey üzerinde katılaşan bu şıcrantılar gazaltı kaynaklarında 

gaz akışını kesebilir. Gaz akışının kesilmesi gaz korumasının tam anlamıyla 

olmaması ve kaynak dikişinin oksitlenmesi demektir. Bu oksitler kaynak dikişinin 

kalitesini negatif yönde etkilemektedir. Bu nedenle sıçrantıların minumuma 

indirmekle kaynak kalitesinin yükselmesi sağlanabilir. Sıçramalar, üzerine kaynak 

metali yığıldığında, arada kalarak yapışmamaya da neden olduğundan, özellikle çok 

pasolu kaynak halinde bu konuya dikkat etmek gereklidir.MIG-MAG kaynağında 

ayrıca sıçrayan metal damlacıkları torcun gaz lülesine yapışarak tıkanmasına veya 

koruyucu gaz akımının türbülansına neden olur. Gaz lülesinde e kontak borusundaki 

sıçramalar, genel olarak eksenel olmayan malzeme girişi sonucu sıçramalara göre 

daha ince tanelidir ve hızla uçarlar. Koruyucu gaz örtüsü akışında bu sıçramalar 

nedeni ile girdap oluşur ve koruyucu gaz örtüsü hava ile karışır ve bu da gözeneğe 

neden olur [12].   
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a. Kaynak banyosunda gözenek 

oluşumu 

b. Uygun olmayan gaz tel 

kombinasyonu

 

      

c. Ark üflemesinin neden olduğu 

gözenekler 

d. Hava akımının neden olduğu 

gözenekler 

                                   

e. Parça yüzeyindeki kir ve yağın 

neden olduğu gözenekler 

f. Torcun fazla eğik tutulmasının 

neden olduğu gözenekler 

ġekil 4.7. Ortam koşullarının ve yanlış kaynak parametrelerinin neden olduğu   

..................gözenekler  [13]. 

Yukarıdaki Şekil 4.7 de gösterilen şemada gözeneklerin nasıl oluştuğu hakkında 

şematik gösterim mevcuttur. 
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a. Uzun serbest tel boyunun neden 

olduğu gözenekler 

b. Serbest tel uzunluğu fazla 

       

c. Koruyucu gaz fazla d. Koruyucu gaz az 

       

                                            

     e. Gaz lülesi ufak                               

ġekil 4.8. Yanlış kaynak parametreleri ve kaynak işleminde meydana gelen etkiler   

................nedeniyle gözenek oluşumu [13]. 

f. Gaz lülesi tıkanmış 
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Çizelge 4.1. Hacimsel hata oluşumu [17]. 

BoĢluk OluĢum 

Mekanizması 
Nedenleri Çözüm 

Hidrojen Gazı 

Hapsolması 

Kaynak bölgesinde veya 

dolgu metalinde bulunan 

gres yağı, oksit film 

tabakası, toz, kirli 

koruma gazı Vb. 

Temiz tel kullanımı, temiz 

koruma gazı, temiz ana metal 

yüzeyi, 

Gaz/Hava 

Hapsolaması 

Yüksek akım nedenli 

kaynak banyosu 

türbülansı, Kimsi 

penetrasyon/dolgu 

kaynağının kökünden 

meydana gelen gaz 

genişlemesi 

Düşük akım kullanımı, 

kaynak hızının düşürülmesi, 

kaynak açısının 

değiştirilmesi, kaynak 

dolgusu kökünde boşluk 

bırakmak yüksek ısı girişi 

sağlamak. 

Hızlı Soğuma Nedenli 

Gaz tutma 

Isı girdisinin çok düşük 

olması, hızlı ısı kaybı, 

viskoz kaynak banyosu 

soğuk arka bar. 

Düşük kaynak hızı, ön ısıtma 

uygulanması, sıcak destek 

barı kullanımı, koruma gazı 

olarak argon yerine helyum 

kullanımı 

Düzensiz El Besleme 

Hasarlı temas ucu, 

dengesiz güç kaynağı, 

dirsekli, bloklu veya 

yanlış boydaki kovan, 

yanlış ayarlanmış tahrik 

silindirleri. 

Kablo borusunun 

doğrultulması, temas ucunun 

değiştirilmesi, tahrik 

silindirlerinin basıncının 

ayarlanması, yivli silindir 

kullanımı. 
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5. KAYNAK DĠKĠġĠ HASARSIZ MUAYENE YÖNTEMLERĠ 

Alüminyum ve alaşımlarına çeliklerden farklı olarak, ferro-manyetik özellik 

göstermedikleri için Manyetik Parçacık testi uygulanamaz. Bunun dışında kalan Sıvı 

Penetrant, Eddy Current, Ultrasonik Muayene ve Radyografi tekniklerinden her biri 

olası kaynak süreksizliğine veya şekline uygun şekilde seçilerek 

uygulanabilmektedir. Bu tekniklerin uygulama yöntem ve şekilleri prensip olarak 

çeliklerle aynıdır. Aşağıdaki Çizelgeda alüminyum ve alaşımlarının kontrol 

edilmesinde kullanılan NDT tekniklerinden uygun tekniği belirlerken dikkat edilmesi 

gerekli olan noktalar verilmektedir. NDT yöntemi seçilirken malzemenin uygunluğu, 

pozisyon, kaynak çeşiti, sahada veya atölyede uygulanacak olması gibi bir çok kriter 

göz önünde bulundurularak uygun NDT yöntemi seçilir. Birçok uygulamada 2 farklı 

NDT yöntemi seçilerek doğrulama yapılır.  [18]. Böylece daha güvenilir şekilde 

değerlendirilme yapılmış olup, hataların minumuma indirilmesi sağlanmaktadır. 

Çizelge 5.1. Sıvı penetrant testi uygulamasının özellikleri  [18]. 

Sıvı Penetrant Testi 

+Hem manyetik hem manyetik 

olmayan metallere uygulanabilme 

+  Kolay taşınabilir sistem 

+  Geniş alanlara çok hızlı bir şekilde 

uygulanabilme 

+ Kompleks şekilli küçük parçalara 

uygulanabilme 

+ Kullanımı ve yorumlanması kolay, 

ucuz sistem 

- Yalnızca yüzeye açık hataların tespit 

edilmesinde 

- Yüzey temizliğinin ve hazırlığının çok 

dikkatli bir şekilde hazırlanması gerekliliği 

- Tekrar test imkanının bulunmaması 

-Sağlık ve güvenlik sorunlarına neden olan 

kimyasalların kullanımı 
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ġekil 5.1. Penetrasyon muayenesi şematik gösterimi 

 

Çizelge 5.2. Ultrasonik muayene tekniği uygulamasının özellikleri  [19]. 

Ultrasonik Muayene 

+ Yüzey çatlakları ve süreksizliklerinin 

tespit edilmesinde çok duyarlı 

+ Hata derinliğinin ölçüm imkanı 

+ Kolaylıkla taşınabilir sistem 

+ Muayenenin yalnızca bir yüzeyde 

yapılabiliyor olması 

+ Hızlı bulguların değerlendirilmesinin 

anında olması 

+ İnsan ve çevre sağlığına olumsuz bir 

etkisi olmaması 

- Operatörün çok iyi eğitimli ve tecrübeli 

olması gerekliliği 

-  3mm ve altındaki hatalarının tespit 

edilmesinin zor veya imkansız 

- Bağlantının geometrisine bağlı olarak 

kaynak bölgesinin incelenmesinin 

sınırlanması 

-  Bazı uygulamaların oldukça yavaş ve 

yorucu olması 

-Test parçası ve kalibrasyon gerekliliği 

 

ġekil 5.2. Ultrasonik muayene yöntemi şematik gösterimi  [19]. 
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ġekil 5.2 (Devamı) Ultrasonik muayene yöntemi şematik gösterimi  [19]. 

 

Çizelge 5.3. Radyografik muayene uygulamasının özellikleri  [19]. 

Radyografik Muayene 

+  Kaynak uygulamalarının tümünde 

kullanılabilir olması 

+  Yüzeye ulaşma gerekliliğinin 

olmaması 

+  Sıcak çatlak ve gaz boşlukları, 

yanma olukları gibi hacimsel kaynak 

hatalarının tespitinin de çok önemli rol 

oynaması 

+ Çok yönlü uygulama imkânı 

- Oldukça yüksek yatırım maliyeti 

- İnsan sağlığı açısından tehlikeli olması ve 

önlem alınması gerekliliği 

- Çatlak kontrolünde sınırlı uygulama 

- Olası hata bölgelerinin önceden 

belirlenmesi 

- Yalnızca belirli kalınlıktaki parçaların 

kontrolünün yapılabilmesi 

- Operatörün iyi eğitimli ve tecrübeli olması 

 

ġekil 5.3. Radyografik hasar analizi şematik gösterimi [19]. 
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6. DENEYSEL ÇALIġMALAR 

5754 alüminyum alaşımından üretilmiş 3 mm kalınlığındaki levhalar 130-135 ve 140 

amper lik 3 ayrı akım değerinde TIG yöntemiyle kaynaklanmıştır. Bu farklı akım 

değerleri ile kaynaklanmış levhalarda kaynak bölgesi ve ana metal arasındaki  

fiziksel ve kimyasal özelliklerin değişimi anlamak amacıyla, çekme testi, kırılma 

yüzey  analizi , sertlik ölçümü ve mikroyapı değişimlerinin karakterizasyonu 

yapılmıştır.Ayrıca çekme numunelerinin kırılma yüzeyleri SEM ile incelenmiş ve bu 

yüzeylerde gerekli olan bölgelerde EDS yöntemiyle  analiz yapılmıştır. 

6.1 Deney Malzemeleri 

Deneylerde kullanılan 5754 alüminyum plakalar DC yöntemiyle üretilmiştir. 

Kullanılan 5754 alüminyum alaşımının standart kimyasal değeri ve numune kimyasal  

analiz değeri Çizelge 6.1 de verilmiştir. Numune kimyasal analizi Spectrotest TXC02 

spectrometre cihazıyla yapılmıştır.  

Çizelge 6.1. Al 5754  [AlMg3] – ASTM B 209M standartına gore kimyasal                      

……………… kompozisyon (tek değerler max. değerleri göstermektedir)  [23]. 

  Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

Diğer  

Elementler 

Al 
Herbiri  

için Toplam 

Standart 0,40 0,40 0,10 0,50 2,6-3,6 0,30 0,20 0,15 0,05 0,15 Kalan 

Numune  

Analizi 0,17 0,32 0,07 0,14 3,05 0,06 0,008 0,03 <0,05 0,055 96,04 

Numuneler İTU Kimya ve Metalurji Fakültesi laboratuarında otomasyon kullanılarak 

TIG kaynak yöntemiyle kaynatıldı. Kaynak işlemi sırasında 130-135-140 A  akım 

değerleri kullanıldı.  

Kaynak işlemi sırasında kullanılan kaynak hızı 3 mm/sn dir. Kaynak dolgu metali 

olarak 2.40 mm çapındaki  AlMg3 (5356) TIG kaynak dolgu telleri kullanılmıştır. 
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AWS-A5.10 standartına uygun dolgu tellerinin tedarikçi firma tarafından verilen 

tipik kimyasal ve fiziksel değerleri alttaki çizelgede verilmiştir. 

Çizelge 6.2. Kaynak teline ait  tipik kimyasal değerler (üretici firma verileri). 

Mg Si Mn Cr Zn Ti Al 

4.5-5.5 0.20 <0.10 <0.15 <0.10 0.10-0.15 kalan 

AlMg3 (5356) kaynak dolgu telleri % 3'den fazla Mg içeren alüminyum 

alaşımlarının kaynağında kullanılır. 

Çizelge 6.3. Kaynak teli tipik fiziksel değerleri (üretici firma verileri). 

Çekme dayanımı  

[N/mm
2
] 

240-260 

Akma dayanımı  [N/mm
2
] 105-125 

Uzama  [L=5d] 20-24 

Ergime sıcaklığı  [
o
C] 565-635 

Yoğunluk  [gr/cm
3
] ~2.65 

5754 alüminyum alaşımı numuneleri alternatif akım kullanılarak kaynatıldığı için bu 

akım cinsine uygun olan AWS-A5.12 uygun 2.40 mm çaplı yeşil uçlu tungsten 

elektrotlar kullanılmıştır. Tungsten elektrotla ilgili standart değerler aşağıdaki 

Çizelgeda mevcuttur. 

Çizelge 6.4. Tungsten elektrot kimyasal değeri (Üretici firma verileri) 

AWS A5.12 Renk Alaşım Alaşım yüzdesi Kalan 

EWP Yeşil _ _  W 

Numunelerin hazırlanmasında kullanılan Lincoln invertec-205 kaynak makinesinin 

üretici firma tarafından verilen özellikleri Çizelge 6.5’ te yer almaktadır.  
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Çizelge 6.5. Teknik özellikler 

Nominal Şebeke Voltaj 230 V ; 1 Faz 

Sigorta 16 A  [gecikmeli] 

Kaynak akımı 

110 A  [% 35 ; 115 V ; MMA DC] 

70 A  [% 100 ; 115 V ; MMA DC] 

180 A  [% 35 ; 230 V ; MMA DC] 

130 A  [% 100 ; 230 V ; MMA DC] 

150 A  [% 35 ; 115 V ; TIG AC] 

100 A  [% 100 ; 115 V ; TIG AC] 

200 A  [% 40 ; 230 V ; TIG AC] 

140 A  [% 100 ; 230 V ; TIG AC] 

Açık devre voltajı 53,7 V  [DC] 

Kaynak akımı aralığı 6 - 200 A 

Boyutlar  210 x 380 x 480 

Standart  EN60974-1 ; EN 50199 

 

 

ġekil 6.1. Kaynak otomasyonu 



53 

ġekil 6.2 Kaynak işlemi sonrası numuneler. 
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7. DENEY SONUÇLARI VE ĠRDELENMESĠ 

7.1 Sertlik Ölçümü 

Ana metalle kaynak dikişi ve ısı tesiri altında kalan bölgelerin; kullanılan kaynak 

amper değerlerine göre sertlik dağılımı kaynak dikişi orijin olacak şekilde,  

Shimadzu HMV mikrosertlik cihazı kullanılarak tespit edildi. 2 mm aralıklarla alınan 

sertlik değerleri ile oluşturulan dağılım grafikleri aşağıda verilmiştir. Herbir akım 

değeri için alınan sertlik değerleri kaynak metali ortası orijin ( 0 mm ) kabul edilerek 

Şekil 7.1 de gösterilmiştir. 

ġekil 7.1 Kaynaklı 5754 alaşımı 130-135-140 A mikrosertlik değerleri. 

 

Isıl işlem uygulanabilen AA 6056-T6 alaşımın bir başka çalışmada elde edilmiş 

kaynak sonrası tipik sertlik değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.  Kaynak prosesi 

sonrası 5754 ve 6056-T6 alaşımları farklı sertlik dağılımları göstermektedir. Bu 

çalışmada kullanılmış olan 5754 alaşımı ile aynı gruptan olan 5056 alaşımının 

kullanıldığı bir başka çalışmada; kullanılan iki farklı kaynak yöntemi ile elde edilmiş 

sertlik dağılımları Şekil 7.3 te verilmiştir.  
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Bu sertlik dağılımlarından MIG yöntemiyle kaynaklanmış parçada elde edilen sertlik 

dağılımı, deneylerde elde ettiğimiz sertlik dağılımları ile benzerlik göstermektedir. 

ġekil 7.2 6056-T6 alaşımı mikrosertlik analizi  [20]. 

 
ġekil 7.3 5056 alaşımı mikrosertlik analizleri  [21]. 

7.2 Çekme Testi 

Astm B557 standartına göre plakalar için uygun çekme numunesi hazırlanmıştır. 

İlgili standartın kurallarına göre hazırlanan numunenin ölçüleri aşağıdaki Çizelgede 

bulunmaktadır. Çekme testleri Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji Mühendisliği 

laboratuarında 5 KN luk Shimadzu marka çekme test cihazıyla yapılmıştır. Çekme 

deneyleri 2mm/dk hızla gerçekleştirilmiştir. Deney numunelerinin çekme değerlerine 

ait grafikleri Şekil 7.5, Şekil 7.6, ve şekil 7.7 de verilmiştir. Her bir akım değerine ait 

3 adet çekme numunesi hazırlanmış olup Çizelge.7.2 de ortalamaları verilmiştir. 



57 

ġekil 7.4 Çekme numunesi şematik gösterimi 

Çizelge 7.1. Çekme numunesi ölçüleri. 

 Standart numune ölçüleri  

[W:12 mm için] 

Standart numune ölçüleri  

[W:6 mm için] 

G 50.00±0.10 25.00±0.10 

W 12.50±0.05 6.01±0.05 

T Malzeme kalınlığı Malzeme kalınlığı 

R 12.50 6 

L 200 100 

A 57 32 

B 50 30 

C 20 10 

          

 
ġekil 7.5 Çekme mukavemeti diagramı (140 A) 
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ġekil 7.6 Çekme mukavemeti Diagramı (135 A). 

 

         
ġekil 7.7 Çekme mukavemeti Diagramı (130 A). 

 

Çizelge 7.2. Çekme deneyi sonuçları 

Numune %0,2 Akma 

Mukavemeti  

[N/mm] 

Çekme 

Mukavemeti 

 [N/mm] 

% Uzama 

140 A 130,4 225.5 11,23 

135 A 127,7 226,9 11.75 

130 A 127,3 227,9 14,5 

Çekme deneyi çalışmalarında benzer mukavemet değerleri alınmıştır. 130 amper 

akım değeri ile kaynaklı numunede diğer numunelere nazaran daha yüksek (%14) 

uzama görülmüş olup çekme numunesi ana metalden kopmuştur. Diğer numuneler 

HAZ bölgesinden kopmuştur. Genel olarak kaynaklı işlemlerde kopmanın HAZ dan 

olması istenmez.  
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7.3 Mikroyapı Karakterizasyonu 

Kaynak bölgesi; HAZ ve ana metal bölgesinin; mikroyapı değişikliklerini anlamak 

amacıyla metoloğrafik çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda elde edilen optik 

mikroskop görüntüleri aşağıda verilmiştir.  

Yapılan metalografik incelemeler sonucunda 130-135-140 amper akım değerleri ile 

kaynaklanmış numunelerde benzer mikroyapı değişimleri gözlemlenmiş olup; HAZ 

bölgeleri 0,5-2 mm genişlik aralığında değişmektedir.  

Artan akım değeri ile HAZ bölgesi genişlemektedir. 130 A akım değeri ile 

kaynaklanmış parçada HAZ bölgesi en kısa ölçüye sahiptir. Ayrıca 140 A akım 

değeri ile kaynaklı numunede diğer numunelere nazaran daha yoğun bir porozitenin 

olduğu görülmektedir. 

5754-O alaşımın kullanıldığı bir başka çalışmada malzemenin çekme dayanımı ve % 

uzama özelliklerinin Mg buharlaşma oranı, mikroyapı rafinasyonu ve porozite 

oranıyla ilişkisi olduğu gözlemlenmiştir. Aşağıda bu çalışmada elde edilmiş bir 

diyagram yer almaktadır.  [22].   

                 

ġekil 7.8 Mg kaybı porozite ilişkisi  [22]. 
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ġekil 7.9 Kaynaklı bölgenin mikroyapısı 200X(130 A). 

    

ġekil 7.10 Kaynaklı bölgenin mikroyapısı 200X (135 A). 

    

ġekil 7.11 Kaynaklı bölgenin mikroyapısı200X (140 A). 
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7.4 Kırılma Yüzeyleri SEM Görüntüleri   

                                                                     

ġekil 7.12 Al 5754 alaşımı kırılma yüzeyi (140 A)  SEM görüntüsü 

Yukarıda Şekil 7.12 ve 7.13 te 140 A akım değeri ile kaynaklanmış parçadan 

hazırlanmış çekme numunelerinin kırılma yuzeyleri mevcuttur. Bu çekme 

numunelerinde oluşan kırılma yüzeyleri  sünek bir yapı göstermektedir. 

                                            

ġekil 7.13 Al 5754 alaşımı kırılma yüzeyi (140 A) SEM görüntüsü 
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ġekil 7.14 Al 5754 alaşımı kırılma yüzeyi (135 A)  SEM görüntüsü 

 

ġekil 7.15 Al 5754 alaşımı kırılma yüzeyi (135 A) EDS analizi (%4,07 Mg) 

Yukarıda Şekil 7.14 ve 7.15 te 135 A akım değeri ile kaynaklanmış parçadan 

hazırlanmış çekme numunelerinin kırılma yuzeyi mevcuttur. Bu çekme 
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numunelerinde oluşan kırılma yüzeyleri  sünek bir yapı göstermektedir. Ancak Şekil 

7.14 te okla işaretlenen bölgede düz bir yüzey olarak görülen bölgede diğer 

numunelerden farklı bir yüzey morfolojisi gözükmektedir. Bu yüzeyden alınan EDS 

değeri bu bölgede magnezyumca zengin bir bölgenin olduğunu göstermektedir. 

                 

ġekil 7.16 Al 5754 alaşımı kırılma yüzeyi (130 A)  SEM görüntüsü 

                            

ġekil 7.17 Al 5754 alaşımı kırılma yüzeyi (130 A)  SEM görüntüsü. 

Yukarıda Şekil 7.16 ve 7.17 te 130 A akım değeri ile kaynaklanmış parçadan 

hazırlanmış çekme numunelerinin kırılma yuzeyleri mevcuttur. Bu çekme 

numunelerinde oluşan kırılma yüzeyleri  sünek bir yapı göstermektedir. 
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8. SONUÇ 

Bu çalışmada kaynak işlemi sonrasında kullanılan tüm akım değerlerinde kaynak ve 

haz bölgesi yapıları anametale göre değişmiştir. Numunelerin mikro sertlik 

analizinde genellikle HAZ bölgesi ve ana metal  benzer sertlik değerleri vermiştir. 

130 A ve 135 A akım değerinde kaynak edilen numuneler daha üniform bir sertlik 

dağılımına sahiptir. Ayrıca artan akım değeri ile HAZ bölgesinin genişliği de 

artmaktadır. Çekme deneyi çalışmalarında benzer mukavemet değerleri alınmıştır. 

130 amper akım değeri ile kaynaklı numunede diğer numunelere nazaran daha 

yüksek (%14) uzama görülmüş olup çekme numunesi ana metalden kopmuştur. 

Diğer numuneler HAZ bölgesinden kopmuştur. Çekme deneyi sonucunda elde edilen 

mukavemet değerleri göz önüne alınırsa 130 Amper akım değerinin diğerlerine 

nazaran daha uygun olduğu görünmektedir. Her bir farklı akım değeri ile kaynaklı 

parçalardan hazırlanmış çekme numunelerinin kırılma yüzeylerinden SEM 

görüntüleri alınmıştır.Bu yüzeylerde benzer sünek kırılma izleri mevcuttur. Ancak 

Şekil 7.16 ta düz bir satıh olarak görülen yapıda EDS analizi yapılmış ve %Mg 

oranının yüksek olduğu tespit edilmiştir ve bu %Mg oranındaki artmanın kırılma 

morfolojisini değiştirdiği sonucuna varılmıştır. Şekil 7.8 de paylaşılan  %Mg kaybı 

ve porozite ilişkisini veren grafiğe göre kaynak işlemi  sırasında % Mg oranı kaybı 

arttıkça porozite oranı  artmaktadır. Bu çalışmada da  yükselen akım değeri ile 

porozite oranı artmaktadır. Kaynak işlemi sırasında ısı girdisi diğer parametreler 

sabit tutulduğunda, artan akım değeri ile artacaktır. Artan ısı girdisi kaynak sırasında  

Mg kaybının artmasına ve bu doğrultuda porozite oranının artmasına neden 

olmaktadır ve şekil 7.16 nın elde edildiği çalışmayla aynı doğrultuda sonuç vermiştir. 

Bu çalışmada tüm bu veriler ışığında kullanılan akım değerleri arasında en uygun 

akım değeri 130 A olarak tespit edilmiştir.  
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