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GE MĠ Ġ NġAATI NDA ALÜ MĠ NYU M KAYNAĞI VE ALUMĠ NYUM TEKNE
Ġ MALATI
ÖZET
Al ü mi nyu m, yeryüzünde oksijen ve silisyu mdan sonra en çok bul unan üçüncü el e me nt
ol ması na rağ me n, endüstri yel çapt a üretimi 1886 yılı nda el ektroli z yönt e mi ni n
kull anıl maya baĢl an ması il e gerçekl eĢ mi Ģtir. Al ü mi nyu m, me deni yeti n geliĢ mesi nde
öne mli görev yap makt adı r. Al ü mi nyu m hafif ol ması, korozyona karĢı mukave meti,
kol ay Ģekil veril ebilirlili ği gi bi özelli kl eri nedeni yl e ge mi i nĢaatı al anı nda da
kull anıl makt adı r. Al ü mi nyu mun çeli ğe göre mali yeti ni n f azl a ol ması, daha az mukavi m
ol ması ve kaynak yapı mı nda çeli k kaynağı na göre daha çok özen i stemesi al ü mi nyu mun
ge mi i nĢaat’ta kull anı mı nı kı sıtl a makt adı r. Buna il ave ol arak Al ü mi nyu mun üzeri ndeki
doğal oksit t abakası nı n kaynak i Ģl e mi ni engell emesi nden dol ayı bu t abakanı n kaynakt an
önce gi deril mesi zorunl ul uğu, Al ü mi nyu mun kaynak i Ģl e mi öncesi yüzeyi ni n çok t e mi z
ol ma zorunl ul uğu Al ümi nyu m kaynağı nı n Çeli k kaynağı na göre daha zor yapan ve ge mi
i nĢaatı nda Al ü mi nyum kull anı mı nı kı sıtl ayan et kenl erden bi ridi r. Al ü mi nyu mun
ısıtıl dı ğı nda renk deği Ģti r me mesi, ı Ģı ğı yansıt ma ması, kaynakt an önce oksit gi der me
iĢl e mi gi bi çeli ğe göre bi r çok f arklı özelliği ni n bul un ması Al ümi nyu m kaynağı nı
yapacak el e manl arı nda ek ol arak eğiti m al ması zorunl ul uğunu ort aya çı kar makt adı r.
Bu çalıĢ ma mda, Al ümi nyu m’ un Ge mi i nĢaatı al anı nda kull anı mı nı, özelli kl eri ni,
al ümi nyu m kaynağı nı, al ümi nyu m kaynağı nı n çeli k kaynağı i le f arklılı kl arı nı,
al ümi nyu m kaynağı nda di kkat edil mesi gereken konul arı, al ümi nyu m al aĢı ml arı nı n
korun ması ve boyan ması nı, ge mi i nĢaatı al anı nda kull anıl an al ümi nyu m al aĢı ml arı
özelli kl eri ni, al ümi nyum gaz altı kaynağı nda ( GMA W) mali yet hesabı nı n nel eri n
fonksi yonu ol duğunu i ncel edi m.

xi

ALUMI NUM WELDI NG I N SHI P BUI LDI NG AND ALUMI NUM SHI P BUI LDI NG

ÖZET
Al u mi nu m i s t he t hi rd most f ound el e me nt i n t he worl d after Oxygen and Sili ci um.
Ho wever producti on of Al u mi nu mi n i ndustry st art after bei ng use el ectrol yze met hod
i n 1886. Al u mi nu m has i mport ant effect on i mprovi ng t echnol ogy. Al u mi nu m i s bei ng
used i n s hi p buil di ng because of bei ng t hi n, havi ng corrosi on resistance and t aki ng easil y
shape. Ho wever al umi nu mi s very expensi ve and havi ng l ess strengt h accordi ng t o steel
, because of t hi s reason al umi nu m i s not mostl y used i n s hi p bui l di ng es peci al y. I n
additi on Al u mi nu m has a nat ural oxi de l ayer whi ch prevent wel di ng and Al u mı nu m
surf ace must be cl eaned bef ore wel di ng. Because of t hese s peci alities Al u mi nu m usi ng i n
shi p buil di ng i s not prefered mostl y. Al umı num has different s peci alities f or exa mpl e
Al u mı nu m col our does not changed whil e heati ng, Al u mı nu m does not refl ect li ght and
bef ore wel di ng oxi de l ayer on s urf ace must be re moved. These s peci aliti es must be
tought by t eachers t o Al u mı nu m wel ders t o ma ke a good Al u mi num wel di ng. I n t hi s
st udy I exa mi ned usi ng of al umi nu mi n s hi p buil di ng, s peci ality of al umi nu m, al u mi nu m
wel di ng, wel di ng differences bet ween steel & al umi nu m, s peci al rul es f or al u mi nu m
wel di ng, al ümi nyu m protecti on and pai nti ng, speci alities of al umi nu m all oys whi ch used
i n s hi p buil di ng and whi ch f act ors affect t he fi nanci ality of Gas Met al Arc Wel di ng
( GMA W) .
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1. Gİ Rİ Ş
Met all er, medeni yeti n geliş mesi nde öne mli görev yap makt adır. Bu gel iş me
süresi nde, al ümi nyu m kadar öne mli r ol oynayan az sayı da met al bul unur.
Al ü mi nyu m kendi ne has özelli kl eri il e, çok eski çağl ardan beri bili nen, ağaç,
bakır, de mi r ve çeli k gi bi bir çok mal ze meden daha çok öne m kazanmı ş
bul un makt adır. 19 Yüzyılı n i ki nci yarısı ndan beri endüstri yel çapt a ür etil en çok
genç bir met al ol ması na r ağ men, bugün bakır ve al aşı ml arı, kurşun, kal ay,
çi nko gi bi t üm de mi r dı şı met all eri n t opl a m kull anı mı ndan daha çok mi kt ar da
kull anıl makt adır.
Günü müzde özelli kl e gemi sanayi nde ufak boyut l u ge mi ve t ekne yapı mı nda
yaygı n şekil de kull anılma kt adır. Al ü mi nyu mun hafifli ği, kor ozyona karşı
direnci,işl enme kol aylı ğı bakı mı ndan al ü mi nyum t ekne yapı mı nda t erci h
sebebi i se de mali yeti n f azl a ol ması ve çeli kten az mukavi m ol ması da
al ümi nyu m kull anı mı nı kısıtla makt adır.
Çalış ma mda, al ümi nyu m özelli kl eri, al ümi nyu m tekneni n di ğer t ekne yapı m
mal ze mel ere göre f ar klılı kl arı, al ümi nyu m kaynağı, kaynak esnası nda di kkat
edil mesi gereken konul ar, al ümi nyu m al aşı ml arını n kor un ması ve boyanması,
al ümi nyu m ar açl arı n bakı m ve t e mi zli ği konul arı nda det aylı bilgil er
veril mi ştir.

1

2 KAYNAK PROSESLERĠ
2. 1 Gi riĢ
Kaynak ve l ehi ml e me ana birl eştir me pr osesl eri dir. Bu pr osesl eri n endüstriyel
uygul a mal arı basit bir ambal aj kut usunun l ehi ml en mesi nden büyük bir yük ge mi si ni n
kaynak vasıt ası yl a kütl esel ol arak bir büt ün hali ne getiril mesi ni kapsayan geni ş bir
yel pazeye sahi ptir. Kaynak ve l ehi mil e birl eştirilen en az i ki veya daha fazl a
sayı daki parça arası nda kıs mi veya t a m er gi me il e birl eştir me hattı boyunca düzenli
veya yarı düzenli bir kristal yapı ol uşt ur ur.
Kaynak, met ali k veya pl asti k mal ze mel eri n ı sı bası nç veya her i ki si ni n birli kt e et ki si
altı nda bir mal ze me il avesi il e veya il ave mal zeme kull an madan gerçekleştirilen bir
birl eştir me i şl e mi dir. Kat kı mal ze mesi ol arak birl eştirilen parçal arl a aynı ci nst en
mal ze me veya benzer ergi me sı caklı ğı na sahi p mal ze mel er kull anılır.
İ ki met al arası nda kristal yapı yı ( bağl antı böl gesi nde at o ml arı n belirli bir krist al
sist e mi nde di zil mel eri) me ydana getirerek birl eşme ni n sağl anabil mesi i çin parçal arı n
at oml arı arası nda uyu ml ul uk ve at o ml arı n bi rbirleri ne karşı il gil eri ni n ol ması gerekir.
İdeal met al ürji k bağı n olması içi n :
• Absor be edil mi ş gaz, yağ ve oksitlerden arı ndırılmı ş düz ve uyu ml u yüzeyl er.
• Empürit e (gayrı safsı zlık) içer meyen met al.
• Tek krist alli veya benzer krist all oğrafi k yapı ve yönl en meye sahi p i ki met al
gerek mekt edir. Anı k ve Öz gökt uğ (1978)
Yukarı da belirtilen şartları n l aborat uar ort a mı nda bil e sağl an ması ol dukça güç ol up,
prati k uygul a mada büt ünüyl e gerçekl eştiril mesi he men he men

i mkansı zdır.

Neti cede bu güçl ükl eri aşabil mek i çi n çeşitli kaynak met otl arı geliştiril mi ştir. Yüzey
kabalı ğı, kuvvet et kisi yle pl asti k def or masyon ol uşt ur ul ması veya ergit me il e
yekpare parça ür eti mi yol uyl a aşıl mı ştır. Katı hal kaynağı nda, yüzeydeki kirl en mi ş
tabaka kaynak öncesi mekani k veya ki myasal yönt e ml erl e t e mi zl enir veya met ali n
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yet erli derecede pl asti k akı şı il e kaynak böl gesini n dı şı na çı karıl ması sağl anır. Sı vı
met al havuzcuğunun ol uşt ur duğu er git me kaynağı nda e mpürit el er fl uks ma ddel eri n
kull anı mı yl a ort a mdan uzakl aştırılırlar. Vaku m al tı nda gerçekl eştirilen katı hal veya
er git me kaynağı nda e mpürit el er kol aylı kl a et kisiz hal e getirilebilirler ve bağl an ma
rahatlı kl a gerçekl eştirilebilir. ( Connor, 1991)
Deği şi k kaynak pr osesl eri arası ndaki far klılı kl ar sadece sı caklı k ve bası ncın meydana
getiril mesi veya uygul an ması ndaki deği şi kli kl erden kaynakl an maz. Kaynak öncesi
met al yüzeyi ni n t e mi zl enmesi ve kaynak sırası nda oksitlenme ve kirl en meyi önl e mek
a macı il e yür üt ül en i şl eml er açı sı ndan da f ar klılı k göst erir. Yüksek sı caklı kl ar daki
işl e m, met all eri n çoğunl uğunun çevreden ol u ms uz şekil de et kil enmesi ne neden ol ur.
Ta m er gi me ol ursa met al ko mpozi syonunda deği şi ml er meydana gel ebilir. Kaynak
esnası ndaki ı sıt ma ve soğut ma peri yotl arı met al ürji k yapı yı ve dol ayı sı yl a met al
kalitesi ni et kil eyebilir. Bu et kil er ve muht e mel sonuçl arı bir ür ünün di zaynı nda ve
birl eştir me pr osesi ni n seçi mi nde di kkat e alı nmalı dır. Özetl e kaliteli bir kaynak ;
• Yet erli bir bası nç ve ısı kaynağı.
• Met ali te mi zl e me ve oksi dasyondan kor u ma.
• Tehli keli met al ürji k et kilerden ( kalı ntı geril mel er ve kor ozyon) kaçı nma veya t el afi
et me t edbirl eri ni gerektirir.

2. 2 Kaynağı n Sı nıfl andı rıl ması
Kaynak yönt e ml eri ni n sınıfl andırıl ması aşağı daki esasl ara göre yapıl makt adır.
• Kaynakl anan mal ze meye göre ( Met al ve pl astik)
• Kaynağı n a macı na göre ( Birl eştir me ve dol dur ma)
• Kaynak usull eri ne göre ( El kaynağı, yarı ot omatik ve t a m ot omati k)
2. 2. 1 Kaynakl ana Mal ze meye Göre Sı nıfl andı rma
i-) Met al Kaynağı
a-) Ergit me Kaynağı: Kaynakl anacak mal ze meni n kaynak böl gesi ni n kor un ması na
göre aşağı daki alt sı nıflara ayrılır.
a- 1-) Gaz ergit me kaynağı ( Oksi-asetilen vb.)
a- 2-) Direnç ergit me kaynağı
a- 3-) Dökü m er git me kaynağı
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a- 4-) El ektron bo mbar dıma nı ile ergit me kaynağı
a- 5-) Lazer ışı nı ile ergitme
a- 6-) Al ü mi ne t er mit ergime kaynağı
a- 7-) Ar k ergit me kaynağı
a- 7- 1-) Açı k ark kay mağı
• Met al el ektrot ile kaynak • Kar bon el ektrot ile kaynak
a- 7- 2-) Ört ül ü ark kaynağı
• Yalıtıl mış ( Ört ül ü) el ektrot ile kaynak
• Toz altı nda kaynak
a- 7- 3-) Koyucu gazl a ark kaynağı
• At o mi k Hi dr oj en kaynağı
• Soy gaz kor uyucu gaz ile kaynak ( TI G, MI G, MAG vb)
b-) Bası nç Kaynağı: Met ali k mal ze mel eri n ı sıtılarak veya ı sıtıl maksızı n bası nç
altı nda birl eştiril mesi dir. Aş ağı daki alt sı nıflara ayrılır.
b- 1-) Soğuk Bası nç kaynağı
b- 2-) Ultrasoni k kaynak
b- 3-) Ocak kaynağı
b- 4-) Sürt ün me kaynağı
b- 5-) Dökü m bası nç kaynağı
b- 6-) El ektri k direnç kaynağı
b- 7-) Gaz bası nç kaynağı
b- 8-) El ektri k ark bası nç kaynağı
b- 9) Difüzyon kaynağı
ii-) Pl asti k Kaynağı: Uygul a ma şekilleri ne göre aşağı daki sı nıflara ayrılır.
a-) Ultrason kaynağı b-) Sürt ün me kaynağı c-) Titreşi m kaynağı d-) Sı cak l evha veya
el e man kaynağı
e-) Sı cak gaz kaynağı f-) İ mpl ant asyon kaynağı g-) Sol vent kaynağı
2. 2. 2 Kaynağı n Amacı na Göre Sı nıfl andı r ma
Kaynak yapılış a macı na göre a-) Birl eştir me b-) Dol gu kaynağı ol arak i ki ye ayrılır.

a-) Bi rl eĢti r me Kaynağı :
İki yada daha çok sayı daki parçayı birl eştirerek çözün mez bir büt ün hali ne
getir mektir.
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b-) Dol gu Kaynağı:
Bi r i ş parçası nı n veya mal ze meni n hac mi ndeki bir eksi ği dol dur mak veya hac mi ni
geni şl et mek ve ayrı ca kor ozyon veya aşı ndırı cı et kil ere karşı kor u mak a macı il e
mal ze meni n üzeri nde sı nırlı bir al an boyunca yapılan kaynaktır.
2. 2. 3 Kaynağı n YapılıĢ ġekli ne Göre Sı nıfl andı r ma
• El kaynağı: Kaynak al eti ile sevk edil en bir al et vasıt ası yl a yapılır.
• Yarı mekani ze kaynak: Kaynak el yeri ne kı sme n mekani ze edil mi ş bir araç il e
yapılır.
• Ta m mekani ze kaynak: Kaynak t a ma men mekani ze edil mi ş bir teçhi zat ile yapılır.
• Ot o mati k kaynak: He m kaynak, he m de kaynak edil en parçal arı n deği ştiril mesi gi bi
büt ün işl e ml er mekani ze edil mi ştir. ( Onaran, 2000)
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3. ALÜMĠ NYU MUN TARĠ HÇESĠ ve GENEL ÖZELLĠ KLER
3. 1 Al ümi nyu mun Tarihçesi ve Avant ajl arı
Al ü mi nyu m, yer yüzünde oksij en ve Silisyu mdan sonra en çok bul unan üçüncü
el e ment ol ması na rağme n, endüstri yel çapt a ür eti mi 1886 yılı nda el ektr oli z
yönt e mi ni n kull anıl maya başl an ması il e gerçekl eş mi ştir. Al ü mi nyu m, di ğer çok
kull anıl an met all er ol an de mi r, kurşun ve kal ay gi bi, doğada bil eşi kl er hali nde
bul unur. Al ü mi nyu mu oksit hali ndeki bil eşi ği nden il k ayıran ve el de eden ki şi, 1807
yılı nda, Sir Hu mpr ey Davy ol muşt ur. Daha sonra, Hans Christi an Oerst ed, Fr ederi ck
Wö hl er ve

Henr y Sai nt e- Cl airre Deville,

Al ü mi nyu m el desi nde yenili kl er

getir mi şl erdir. Al ü mi nyumun endüstri yel çapt a üreti mi i se, 1886 yılı nda ABD‟ de
Charl es Marti n Hall ve Fr ansa‟ da Paul T. Her oult‟un birbirl eri nden habersi z ol arak
yaptı kl arı el ektroli z yönt e mi il e başl a mı ştır. Bu, günü müzde hal en kull anılan yönt e m
ol duğundan, 1886 yılı Al ü mi nyu m endüstrisi nin başl angı ç yılı ol arak kabul edilir.
1886 yılı nda Wer ner von Si e mensi n di na moyu keşfi ve 1892 yılı nda K. J. Bayer‟i n,
boksitten al ümi na el desi ni sağl ayan Bayer pr osesi ni bul ması il e Al ümi nyu mun
endüstri yel çapt a üreti mi çok kol ayl aş mı ş ve bu en genç met al, de mi r Çelikt en sonr a
dünyada en çok kull anıl an i ki nci met al ol muşt ur. (Davi s, 1987)
3. 2 Al ümi nyu mun Genel ve Fi zi ksel Özelli kl eri
Met all er,

medeni yeti n geliş mesi nde öne mli gör ev yap makt adır. Bu geliş me

süreci nde, Al ü mi nyu m kadar öne mli r ol oynayan az sayı da met al bul unur.
Al ü mi nyu m kendi ne has özelli kl eri il e, çok eski çağl ardan beri bili nen, ağaç, bakır,
de mi r ve Çeli k gi bi birçok mal ze meden daha çok öne m kazan mı ş bul un makt adır. 19.
yüzyılı n i ki nci yarısı ndan beri endüstri yel çapt a üretilen çok genç bir met al ol ması na
rağmen, bugün bakır ve al aşı ml arı, kurşun, kalay ve çi nko gi bi t ü m de mi r dı şı
met all eri n t opl a m kull anımı ndan daha çok mi kt arda kull anıl makt adır. ( Davi s, 1987)
Al ü mi nyu m' un genel özelli kl eri aşağı da özetl enmi ştir :
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Al ü mi nyu m hafiftir. Aynı haci mdeki bir Çeli k mal ze meni n ağırlı ğı nı n

ancak üçt e biri kadar ağırlı kt adır.
Al ü mi nyu m, hava şartları na, yi yecek maddel eri ne ve günl ük yaşa mda



kull anıl an pek çok sı vı ve gazl ara karşı dayanı klıdır.


Al ü mi nyu m' un yansıt ma kabili yeti yüksektir. Gümüşi beyaz rengi ni n

bu özelli ğe ol an kat kısı ile beraber gerek i ç gerekse dış mi marî içi n cazi beli
bir gör ünü me sahi ptir. Al ü mi nyu mun bu güzel görünü mü, anodi k oksi dasyon
(el oksal), lake maddel eri vs. gi bi uygul a mal ar ile uzun müddet kor unabilir.
Hatt a, birçok uygul a mada t abii oksit tabakası bile yet erli ol ur.
Çeşitli Al ü mi nyu m al aşıml arı nı n mukave meti, nor mal yapı çeli ği ni n
mukave meti ne denk veya daha yüksektir.
Al ü mi nyu m el asti k bir mal ze medir. Bu nedenl e ani dar bel ere karşı



dayanı klı dır. Ayrı ca, dayanı klılı ğı düşük sı caklı klar da azal maz. ( Çeli kl eri n,
düşük sı caklı kl arda ani dar bel ere karşı mukave meti azalır.)
Al ü mi nyu m, işl enmesi kol ay bir met al dir. Öyl e ki, i nce fol yo veya t el



hali ne getirilebilir.
Al ü mi nyu mı sı ve el ektri ği bakır kadar i yi iletir.




Al ü mi nyu m' a şekil ver mek i çi n dökü m, döv me, haddel e me, pr esl e me,

ekstrüzyon, çek me gi bi tü m met otl ar uygul anabilir.
Al ü mi nyu mun Fi zi ksel Özelli kl eri
At o m ağırlı ğı

26, 97

Özgül ağırlı k
Dök me Al ü mi nyu m

2, 65- 2, 69 (gr/c m3 )

Hadde Al ü mi nyu m

2, 7

Er gi me nokt ası

658 º C

Kaya ma nokt ası

1800 º C

Isı geçirgenli k katsayı sı

173 W/ m K

(gr/ c m3 )

Sı caklı k et kii ile uza ma:
0.. 50 C

1, 17 ( mm/ m)

100 C

2, 38 ( mm/ m)

200 C

4, 94 ( mm/ m)
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400 C

10, 60 ( mm/ m)

500 C

13, 70 ( mm/ m)

Kendi ni çek me mi kt arı

% 1, 7.. 1, 8

Katı hal den sı vı hal e geçer ken meydana gel en haci m büyü mesi % 6, 5
( Davi s, 1987)
3. 2. 1 Oksit
Al ü mi nyu m oksij ene mar uz kal dı ğı nda he men oksitlenir. Isıl i şl e ml er ve ne ml i
depol a ma şartları oksit kalı nlı ğı nı arttıracak, süsl e me, mi mari ve aşı nma direnci
uygul a mal arı i çi n el ektro ki myasal anotl a ma işl e mi uygul an mı ş gi bi ol acaktır.
Al ü mi nyu mun yüzeyi ndeki

doğal oksit, asal gaz kaynak ar kl arı veya t ozl ar

vasıt ası yl a gi deril ebil ecek i nceli kt edir. Bununl a beraber yüzeydeki daha kalı n
oksit, mekani k veya ki myasal araçl arl a kaynak öncesi gi deril meli dir.
Al ü mi nyu m oksit, esas met al al aşı mı nı n er gi me sı caklı ğı ndan çok daha yüksek ol an
2050 ° C ci varı nda ( yakl aşı k ol arak Al ü mi nyu m al aşı mı nı n kendi er gi me sıcaklı ğı nı n
3 katı sı caklı kt a) er gir.( Onaran, 2000) Kaynak esnası nda esas met ali n oksit
tabakası ndan çok daha önce er gi yeceği belli dir. Isıl i şl e me t abi t ut ul an Al ümi nyu m
al aşı ml arı nı n kaynağı nda doğal oksitler asal ar k vasıt ası il e parçal anabilir. Bununl a
beraber, ı sıl işl e m uygulanabil en Al ü mi nyu m al aşı ml arı belirli bir ı sıl işl e m i çi n
yüksek sı caklı ğa çı karıldı ğı ndan ı sıl i şl e m uygulana mayan al aşı ml ar da bul unandan
daha kalı n bir oksit t abakası bi çi ml enecektir. Oksit gi deril medi ği nde veya yeri
deği ştiril di ği nde yet ersi z er gi meye neden ol acaktır. Oksi di gi der mek i çi n kl or ür ve
fl orür i çeren t ozl arı n kullanıl dı ğı bazı birl eştir me i şl e ml eri nde kull anı m sırası nda
kor ozyon pr obl e mi i htimali nden kaçı nmak i çin birl eştir me i şl e mi nden s onr a bu
t ozl ardan birl eştir me yeri arı ndırıl malı dır. Bu konu,t oz kull anmaksızı n oksi di
gi derebil en asal gaz ark kaynak i şl e ml eri ni n kull anı mı nı geni ş öl çüde ön pl ana
çı karır.
Al ü mi nyu m oksit, bir el ektri ksel yalıt kandır. Yet eri nce kalı n ol duğunda anodi k
kapl a mal ar da ol duğu gi bi ar k başl at mayı

önl eyebilir.

Bu dur u mda,

uzakl aştırıl ması sadece kaynak yapıl acak yer de değil aynı

oksit

za manda şase

bağl antısı nı n yapıl dı ğı yer de de gerekli dir. Bi r ısıl i şl e m veya ne mli at mosfer de
depol a manı n neden ol abileceği gaz met al ar k kaynak ( GMA W) el ektrot undaki kalı n
bir oksit t abakası t orcun te mas ucunda, köt ü kaynakl a sonuçl anan kararsı z el ektri ksel
akı m yönü deği şi kli ği meydana getirebilir. ( Anı k, 1989)
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3. 2. 1. 1Ph Değeri ni n Oksitlenme Hı zı nda Et ki si
Oksit fil mi ni n bozul ma hı zı pH değeri t arafı ndan belirlenir. Asit ve al kali n ort a mda
çok hı zlı ve p H- nöt ürl üğüne yakı n ( pH 5- 9) ort amda çok yavaştır. Nehir ve kaynak
suyu ve musl uk suyu gi bi doğal sul ar genelli kl e 7 ci varı nda bir pH değeri ne sahi ptir.
Oksit fil mt ü m bu ort a mlarda çok kararlı dır ve her hangi bir il ave kor u ma ol madan
Al ü mi nyu mdan yapıl mı ş ti cari araçl arda t avanları n ve di ğer eki pmanları n uzun
ö mr ünü açı kl a makt adır.
Yaygı n i nancı n aksi ne, ı sl ak bir çevrede Al ümi nyu m ve al aşı ml arı nın kor ozyon
direnci t ah mi n edilirken p H hesaba katılacak t ek krit er değil dir. Asit ve baz ti pi de
öne mli dir. Bu yüzden hi dr oli k ve sülfüri k gi bi Hi dr oj en asitleri Al ümi nyu m ve
al aşı ml arı na karşı çok agresiftir ve et ki oranı asit yoğunl uğu il e art ar. Konsantre
nitri k asit Al ü mi nyu m üzeri nde et ki ye sahi p değil dir, gerçekt e onun oksi de et me
eyl e mi aslı nda oksit t abakası nı çok az t akvi ye eder. Aynı şeyl er al kali n ort a ml ar da
geçerli dir: Kosti k soda ve pot asyu m düşük konsantrasyonl ar da bil e Al ü mi nyu m ve
al aşı ml arı na zarar verirken, aynı pH‟lı sı vı a monyak eri yi kl eri daha az zarar verir.
( Shackelford, 1998)
3. 2. 2 Hi drojen Çözünül ebili rli ği
Er gi mi ş Al ü mi nyu mda Hi dr oj en çok hı zlı çözünür. Buna karşılı k Hi dr oj en katı
Al ü mi nyu mi çi nde hi ç çözün mez. Bu da Al ü mi nyu m kaynağı nda gözeneği n biri nci
sebebi ol arak t anı ml anır. Yüksek sı caklı kl arda kaynak banyosu çok mi kt ar da
Hi dr oj en soğur ul ması na müsaade eder ve katıl aşma esnası nda Hi dr oj en çözünürl üğü
çok mi kt ar da azalır. Et kili çözünebilirlili k sı nırı nı aşan Hi dr oj en, katılaşan kaynakt an
kaça madı ğı nda gözenek ol uşt ur ur.
Sağl a mkaynakl arı n yapılabil mesi i çi n esas met al ve il ave met al üzeri ndeki yağl ayı cı,
yüzeydeki ne m veya Hi dr oj en i çeren oksit, bir su soğut malı t orcun nozul u i çi nde
ne m yoğuş ması veya su sı zı ntısı, kor uyucu gaz i çerisi ndeki ne m uzakl aştırıl malı dır.
Al ü mi nyu m- Magnezyu m al aşı ml arı ( 5xxx serisi), Hi dr oj en i çeren oksit ol uşu mu
yönünden en hassas al aşı ml ar dır. (ed. Davi s, 1987) Makaral ara sarıl mı ş hal deki
çı pl ak t el el ektrot, kur u ve ı sıtıl mış bir böl gede a mbarl anmalı dır. Ne m, Hi dr oj en
içeren oksitten, t oz özl ü el ektrotl arda yapıl dı ğı gibi ısıtılarak uzakl aştırılamaz.
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3. 2. 3 El ektri ksel Ġl et kenli k
Ar k kaynağı esnası nda, şase kabl osu parçanı n her hangi bir yeri ne t utt urul abilir.
Ger ek Al ü mi nyu m üzerindeki yalıt kan oksi di n ve gerekse Çeli k masa üzeri ndeki
pası n el ektri k akı mı nı köt ü il et mesi ne neden ol abil mesi nden dol ayı şase kabl osunun
Çeli k çalış ma masası na t utt ur ul ması t erci h edilir. Te mas nokt al arı nda ar k ol uşu mu,
Al ü mi nyu m yüzeyi nde bozul ma yapabilir. Al ümi nyu m al aşı ml arı, yüksek el ektri k
ilet kenli ği ne sahi p ol up saf Al ü mi nyu m Tabl o 3. 1‟de göst eril di ği gi bi saf bakırı n
el ektri k ilet kenli ği ni n %62‟si ne sahi ptir. (Shackelford, 1998)
Tabl o 3. 1: Isıl İşl e me Tabii Tut ul mayan Şekill endiril miş Al ü mi nyu m Al aşıml arı nı n
Fi zi ksel Özelli kl eri ve Kaynak Edil ebilirlili kl eri.
Esas
Al aşı m

1060
1100
1350
3003
3004
500
5050
5052
5083
5086
5154
5254
5454
5456

Yakl aşı k
Er gi me
Ar al ı ğı
ºC
646- 657
643- 657
646- 657
643- 654
629- 654
632- 654
624- 652
607- 649
574- 638
585- 641
593- 643
602- 646
568- 638

25 C' de El ektri k
I sıl
İl et kenli ği
İl et kenli k
( a)
W/ m. K % I ACS
234
62
222
59
234
62
193
50
163
42
200
52
193
50
138
35
117
29
125
31
125
32
134
117

34
29

Kaynak edil ebilirli k( b)
Gaz Toz Ar k
A
A
A
A
B
A
A
A
C
C
C

A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C

B
C

B
C

Asal Gaz
Ar k
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Di r enç

Bası nç

B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
B
A
B
C
B
B

A
A

B
C

a) 20 º C' de eşdeğer hacim.
b)

Kaynak edil ebilirlik derecesi:

A,

kol ayca kaynak edil ebilir;

B,

çoğu

uygul a mal ar da kaynak edil ebilir, ancak özel t ekni k veya il ave met al al aşı mı
gerektirir; C, sı nırlı kaynak edil ebilir; Xt avsi ye edil meyen met ot.
Yüksek el ektri k il et kenliği sebebi yl e de mi r esaslı el ektrotl arda ol duğu gi bi el ektrott a
direnç ı sı nması ol madı ğından GMA W t abancal arı nda uzun t e mas ucu kullanabilir.
Uzun t e mas uçl arı çokl u t e mas nokt al arı sağl ayarak i yi akı m geçirdi kl eri nden t erci h
edilirler. Kı sa t e mas uçl arı il e ar k yap ma, Al ümi nyu mda sadece birkaç t e mas
mü mkün ol duğunda t abii oksit yalıtı mı sebebi yle vasattır. Bu ol ay özelli kl e sabit
geril me güç ünit esi ve yüksek akı m dal gal an mal arı na neden ol an yüksek el ektrot
besl e me hı zı kull anıl dı ğında doğr udur. Al ü mi nyumun manyeti k ol ma ma özelli ği, ar k
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üfl e me pr obl e mi ni en aza i ndirir. Bu özelli ği sebebi yl e kal dır ma ve yükl e me i çi n
ma nyeti k kal dır ma aparatları yeri ne vaku ml u kal dır ma ci hazl arı gerekli dir.
3. 2. 4 Isıl Karakt eristi kleri
Al ü mi nyu mun ı sıl il et kenli ği, çeli ği n altı katı ci varı ndadır. Al ü mi nyu m al aşı ml arı nı n
er gi me sı caklı ğı de mi r esaslı al aşı ml arı n er gi me sıcaklı ğı nı n altı nda ol masına r ağ men
özgül ı sısı nı n yüksek ol ması sebebi yl e Al ü mi nyu mun kaynağı i çi n daha yüksek ı sı
girdisi gerekir. Buna r ağ men bir kaynak yavaş hı zl a yapılı yorsa ı sı arkı n önünde
ilerl eyebilir, kaynak para metrel eri ni n deva mlı ayarı gerekir. Düzenli kaynak
şartl arı nı n çoğu uyu ml u kaynak hı zl arı il e yüksek ı sı girdil eri ne zorl ar. Yüksek ı sıl
ilet kenli k, kaynak i şl e mi vasıt ası il e ı sı girişi nde Al ü mi nyu mu deği şi ml ere hassas
hal e getirir. Özelli kl e GMA W gi bi daha hı zlı kaynak i şl e ml eri il e nüf uzi yet ve
er gi me f ar klılı kl arı ndan kaçı nmak i çi n sabit bir ısı girdisi gerekir. Radyogr afi k
muayene t abi t ut ul acak parçal arda Al ü mi nyu mda en sağl a m kaynakl arı n yapıl ması
içi n sabit akı mti pi bir güç ünit esi il e GMA Wt erci h edilir. Al ü mi nyu mun en sağl a m
kaynakl arı n yapıl ması i çi n sabit akı m ti pi bir güç ünit esi il e GMA W t erci h edilir.
Al ü mi nyu mun ı sıl genl eşmesi çeli ği n i ki katı ci varı ndadır ve Al ü mi nyu m kaynakl arı
katılaş ma sırası nda hacim ol arak %6 büzül ür. (Smi t h, 1996)
3. 2. 5 Al ümi nyu mun Mukave met Özelli kl eri
Mukave met özelli kl eri, mal ze meni n derecesi ne ve i mal şekli ne bağlı dır.

Saf

Al ü mi nyu m‟ un di na mi k mukave meti, st ati k mukave meti ni n yakl aşı k 0. 4 il e 0. 45
katı dır. ( Davi s, 1987)

Soğuk şekil deği ştirilmi ş Al ü mi nyu m kaynak yapıl dı ğı

taktirde, geçi ş böl gesi nin mukave meti düşer. Madenl er soğuk şekil değiştir me il e
kazandı kl arı mukave met i i ade ederl er. Kaynak esnası nda da parça t avlandı ğı i çi n
mukave meti düş mekt edir. Kaynak parça soğudukt an sonra soğuk ol arak çeki çl enirse,
yi ne eski mukave meti ni kazanır. Bu çeki çl e me sırası nda parçanı n kalınlı ğı ndan
kaybet me mesi ne di kkat edil meli dir.
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Tabl o 3. 2: Al ü mi nyu mun Mukave met Özelli kl eri
Özelli kl er

Dökü m Al.

Hadde Al.

Isıl iĢle me tabi t ut ul muĢ Al.

Çek me muk. ( Kg/ mm² )

9... 12

18... 28

7... 11

Ak ma muk. ( Kg/ mm² )

3... 4

16... 24

5... 8

Uza ma ( %)

18... 25

3... 5

30... 45

Büzül me( %)

40 ... 55

60... 85

80... 95

Sertli k ( Bri nell)

24... 32

45... 60

15... 25

El asti k Modül ü ( Kg/ mm² )

6000 ... 7000

3. 2. 6 Soğuk ġekil Deği Ģtir me
Al ü mi nyu m oda sı caklığı nda soğuk şekil değiştirdi ği t aktirde, çek me ve ak ma
mukave meti yükselir. Bunun yanı nda uza ma mi kt arı ve şekil deği ştir me kabili yeti
azalır. Bu art ma ve azalma, şekil deği ştir me derecesi ne bağlı dır. Şekil deği ştir me
derecesi ne göre de Al ü mi nyu m yu muşak 1/ 16 sert, 1/ 8 sert, 1/ 4 sert, ½ s ert ve 1/ 1
sert ol mak üzere kı sı ml arı na ayrılır. Sert (şekil deği ştir mi ş) Al ü mi nyu m, yu muşak
Al ü mi nyu mdan daha az bir kor ozyon mukave meti ne sahi ptir. Mesal a %99. 5 saflı k
derecesi nde bul unan bir Al ü mi nyu m, 7 kg/ mm² çek me mukave meti ne ve %35‟ de
uza ma mi kt arı na sahi p ol ması na rağ men; %20 derecesi nde bir soğuk şekillendir meye
tabi t ut ul ursa, çek me mukave meti 10 kg/ mm² ‟e yüksel di ği gi bi uza ma mi kt arı da
%15‟ e düşer. Şekil deği ştir me derecesi %40‟ a yükselirse, mukave met 12 kg/ mm² ve
uza ma da %12 değeri ni alır. ( Davi s, 1987)
3. 2. 7 Sı cak ġekil Deği Ģtir me
Al ü mi nyu m‟ un sı cak şekil deği ştir mesi ( bor uları n, pr ofilleri n ve sacları n sı cak
ol arak bükül mesi .... gi bi ) her za man mü mkündür. Daha önce soğuk şekil deği ştir mi ş
bir Al ü mi nyu m parça, sıcak şekil deği ştirilebilir. Ama, kaynak i şl e mi nde ol duğu gi bi
mukave met düşer. Sı cak şekil deği ştir me sı caklığı 300- 450 ° C arası ndadır. ( Smi t h,
1996)
3. 2. 8 Isıl ĠĢl e mi n Esası
Soğuk şekil deği ştir mi ş bir mal ze me t avl anırsa kendi nor mal sertli k ve mukave meti ni
tekrar kazanır. Soğuk şekil deği ştir meden önceki sertli k ve mukave meti kaybeder.
Tanel er tekrar nor mal şekli ni alır. ( rekrist ali zasyon ol ayı )
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Al ü mi nyu m il e ı sıl i şl em neti cesi nde sertl eşen Al ü mi nyu m al aşı ml arı arası nda ş u
fark var dır. Al ü mi nyu m tavl andı kt an sonra mukave meti nden bir mi kt ar kaybeder ve
yal nı z soğuk şekil deği ştir me neti cesi nde sertleşir. Sertleşen Al ü mi nyu m alaşı ml arı,
belirli bir sı caklı ğa kadar t avl andı kt an sonra, su verili p bu sı caklı kl arda belli bir süre
bekl etilerek mukave met i ve sertli ği yükseltilebilir. Bu bekl et meye çökel me
sertl eş mesi denir. Bu t arzda sertleşen mal ze mel ere, çökel me sertl eş mesi yle sertl eşen
al aşı ml ar adı verilir. Çökel me bazen belli sı caklı kt a bazen de oda sıcaklı ğı nda
yapılır. Biri nci hal e suni ve i ki nci hal e de doğal çökel me adı verilir. Bazen biri nci
şekl e sı cak ve i ki nci şekle de soğuk çökel me setleş mesi adı verilir. Suni çökel mede
mal ze me gayet kısa bir za manda sertl eşir.
Tabl o 3. 3 Al ü mi nyu m ve Al aşı ml arı nı n Tavl a ma, Çökel me Sı caklı k ve Zama nı
Al aĢı m
ci nsi

Al MgSi

Tavl a ma

Tavl a ma za manı

Çökel me

Çökel me

sı caklı ğı
(° C)

(Saat)

sıcaklı ğı (° C)

za manı
( Saat)

510- 530

1/ 2.. 1. 5

Oda sı caklı ğı nda

5 gün

150 ila 170° C' de

8- 12 saat

Al Cu Mg

495- 505

1/ 2.. 1

Oda sı caklı ğı nda

5 gün

Al Zn Mg

450- 460

1.... 3

Oda sı caklı ğı nda

10 gün

125 ° C' de

24saat

Oda sı caklı ğı nda

5 gün

150 ila 170° C' de

8- 12 gün

Oda sı caklı ğı nda

5 Gün

160 ila 170° C' de

8- 12 Gün

Al MgSi Pb 510- 530

Al Cu MgPb 495- 505

1/ 2- 1. 5

1/ 5... 1

3. 2. 9 Al ümi nyu mun Safi yet Derecel eri
Gı da ve el ektri k endüstrisi nde kull anıl an Al ü mi nyu m %99. 99 safi yet derecesi ndedir.
Al ü mi nyu m bor ul ar ve sacl ar %99. 5 il a %99. 8 bazen de %98 il a %99 derecesi nde
saftır. ( Davi s, 1987) Di ğer kı sı ml ar genelli kl e Silisyu m ve de mi r den i barettir.
Al ü mi nyu mun i çeri ği nde bul unan de mi r ( Al 3 Fe), Al ü mi nyu m özelli kl eri ne pek et ki
et mez. Ama Silisyu m ne kadar az ol sa bil e Al ü mi nyu mun özelli kl eri ni deği ştirir.
Al ü mi nyu m 250- 350 ° C ar ası nda t avl andı ğı t aktirde, katı eri yi k hali nde bul unan
Silisyu m, Al ü mi nyu mdan ayrılır. 350 ° C‟ ni n üzeri nde de t ekrar katı eri yi k hali ne
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geçer. Silisyu mun ayrılması il e Al ü mi nyu mun mukave meti düşer. Yani,Al ü mi nyu m
250 il a 350 ° C sı caklı kl ar arası nda gayet düşük bi r mukave met e sahi ptir. Bunun i çi n
soğur ken bu sı caklı k arası nı çabuk geç mek gerek. Bu suretl e Al ü mi nyu mun katı
eri yi k hali nden ayrıl ması önl en mi ş ol ur. Kaynak di ki şi 400 ° C‟ den iti baren çabuk
soğut ul ursa mukave met düş mesi

meydana gel mez.

Parçayı birdenbir e suya

dal dır makl a, soğu ma işl emi gerçekl eştirilir.
3. 3 Al ümi nyu m Korozyon Ti pl eri
3. 3. 1 EĢ Yayılı Korozyon
Bu ti p kor ozyon çok asit veya çok al kali n p H ort aml ar da meydana gelir. Met ali n t ü m
yüzey al anı üzeri nde kalı nlı kt aki düzenli, üniform bi r azal mayı göst erir. Bozul ma
oranı, su i çi ndeki eri yi kteki asit ve baz ti pi ne bağlı ol arak yıl da birkaç mi kr ondan
saatt e birkaç mi kr ona kadar deği şebilir. Ör neği n %5 hi dr oli k asit eri yi ği nde,
Al ü mi nyu mun bozul ma oranı orta m sı caklı ğı nda yıllı k kalı nlı k kaybı 0. 01 mm‟ dir.
PH değeri ni n nötr‟e yakı n ol duğu ı sl ak bir ort a mda, eş yayılı kor ozyon öl çül meyecek
kadar küçükt ür. Eğer bir ort a mda t ek kor ozyon tipi ni n eş yayılı kor ozyon ol duğunu
bili yorsak ve bu ort a mda kalı nlı kt aki yıllı k azalma yı bil erek, önceden t anı ml an mı ş
çalış ma ö mr ü i çi n „ kor ozyon t ol eransı nı‟ belirl eme k mü mkün ol abilir. Ger çekt e bu
yakl aşı m kull anı cı t arafından yakı ndan i zl enen çok özel uygul a mal ar i çi n başarılı
ol makt adır.
3. 3. 2 Pitti ng
Kor ozyonun bu çok l okalize şekli bir çok met al ve al aşı mda gör ül ür ve mal ze mede
ol uşan oyukl arla kendi ni göst erir. Bu oyukl arı n çap ve deri nli ği bir çok f akt öre gör e
deği şir. Bunl ar met ali n kendi si ne özgü ( al aşı m ti pi, i mal at pr osesi) orta ma özgü
( mi neral t uzl arı n konsantrasyonu) veya çalış ma şartları na özgü f akt örl eri dir. Ör neği n
t ozl u orta ma mar uz kal ma ve bakı m sı klı ğı.
Al ü mi nyu m ve al aşı ml arı Ph değeri ni n nötr‟e yakı n ol duğu ort a ml ar da pitti ng‟e karşı
hassastır. Bunl ar şebeke s uyu, deni z suyu, ne m gi bi büt ün doğal ort a ml ardır. Di ğer
yaygı n met all eri n aksi ne bu kor ozyon ti pi Al ü mi nyu mi çi n öne mli dir çünkü çukurl ar
dai ma hi dratlı j el ati nli Al ü mi nyu m oksit‟i n Al ( OH) 3 çok iri beyaz kabarcı kl arı
tarafı ndan ört ül ür. Kabarcı k oyukt an çok daha büyükt ür.
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ġekil 3. 1 : Al ümi nyu m‟ un Pitti ng Kor ozyonu
İncel me, l okal yırtı kl ar, boşl uk nedeni il e doğal oksit fil mi ni n bozul duğu al anl ar da
pitti ng ol uşur. Bunun i mal at şartl arı, ekl er ve benzeri nedenl eri var dır. İ malat, bük me
ve kaynak esası nda ezil en ve çi zil en böl gel eri n neml i bir ort a mda sadece bir i ki haft a
içi nde pitti ng‟i n ol uş ması na ort a m ol uşt uran al anlar ol duğu deneyi ml e görül müşt ür.
Kull anı cı i çi n öne mli ol an çukurl arı n bir kere ol uşt ukt an sonra ne hı zda
deri nl eşti ği dir. Çi nko gi bi suda çözül ebilir kor ozyon ür ünl eri ol an met alleri n aksi ne
Al ü mi nyu m ve

Al ü mi nyu m oksit‟i n kor ozyon ür ünl eri suda çözül mez ve

ol uşt uğunda çukur un yüzeyi ndeki met al e yapı şır. Bu de mektir ki Al ü mi nyu m ve
al aşı ml arı nı n pitti ng kor ozyonu bir çok ort a mda hı zl a azalır, ör neği n su ve ne m. He m
doğal

şartlar altı nda kor u ması z

Al ü mi nyum ve

Al ü mi nyu m al aşı ml arı nı n

kull anıl ması he m de l aborat uar şartları nda yapıl an deneyl er göst erir ki, çukurl ar bir
kez ol uşt ukt an sonra derinl eş me eğili mi göst er mez.
5000 ve 6000 serisi al aşı ml ar ve Silisyu m veya magnezyu m al aşı m dökü ml er den
yapıl mı ş ti cari araçl arı n doğal ort a ml ar da ve t ü m hava şartl arı nda herhangi bir
kor u ma ol madan ni çi n yıllarca hi z met verebil eceği ni açı kl ayan pitti ng hı zı ndaki bu
yavaşl a madır. Al ü mi nyum al aşı ml ar dan yapıl mı ş yarı-bit mi ş ür ünl er açı k havada
veya ne mli bir i ç ort a mda sakl andı ğı za man onl ar,depol a manı n il k haft al arı esnası nda
yüzeysel pitti ng‟e dayanabilir. Tecr übe bunl arı n ayl arca süren depol a ma sonr ası çok
ne mli at mosfer de veya deni z ort a mı nda bil e nadiren 0. 1 mm‟ yi aşan deri nli kl er de
mi kr oskobi k çukurl ar ol duğunu göst erir. At mosfer yüksek t oz konsantrasyonu
tarafı ndan kirl etil miş ise bir kez ol uşt ukt an sonra bu ufak çukurl ar büyü mez.
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3. 3. 3 Aralı k Korozyonu
Tort u hücu mu ol arak da bili nen bu kor ozyon şekli,suyun nüf uz etti ği ve
tazel en me mi ş ( Şekil 3. 2) t ort u altı nda oyukl ar da meydana gelir. Al ü mi nyu m da,
çatl ak kor ozyonu oyuğa girişi hı zlı şekil de tı kayan Al ü mi nyu m oksit çökel mesi
nedeni il e az bir il erl eme yapacaktır. Uzun bi r za man suyl a karşı karşı ya gel mi ş
ci vat al an mı ş veya perçinl eş mi ş bir mont aj sökül düğü za man, i ki pl aka ar ası nda
sürekli bir Al ü mi nyu m oksit t ort usu sı klı kl a gör ül ür. Bununl a birli kte, parçal ar
mont aj edilirken uzun vadede kor ozyon i çi n bi r yer sağl ayabil en oyukl ar dan
kaçı nmak esastır. Sı çrayan suya mar uz kal an veya t e mi zl e me i çi n i çi ne girile meyen
yapıl arda süreksi z kaynak di kişl eri nden kaçı nıl malı dır.

ġekil 3. 2 : Al ümi nyu mun Ar alı k Kor ozyonu
3. 3. 4 Pull anma Korozyonu
Pull anma, hadde veya ekstrüzyon yönüne paral el il erl eyen düzl e ml er boyunca
yayıl an bir kor ozyon ti pidir. ( Şekil 3. 3). Düzl e ml er arası nda bu ti p kor ozyon i s mi ni
al dı ğı soğan kabukl arı nın soyul ması gi bi, kor ozyon ür ünl eri ni n şi ş mesi ile, yavaş
yavaş yüzeyden ayrıl an i nce met al yaprakl ar dır. Haddel e me veya ekstrüzyon il e
yassıl aştırıl mış t anel er ile i yi şekil de pekl eş miş met all erde meydana gelir. Bu
Al ü mi nyu m ür eti mpr osesi ne bağlı ol arak 5000 serisi al aşı ml ar da çok ufak bir risktir.
Ti cari araçl arda ve aksesuarl arı nda genelli kl e kull anıl an Al ü mi nyu m ı sıl işl e ml er
( O, H111, H116, H22, H24) bu ti p kor ozyona eği mli değil dir. (Shackelford, 1998)
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ġekil 3. 3 : Al ümi nyu mun Pull anma Kor ozyonu
3. 4 Gal vani k Korozyon
Pot ansi yel öl çeği ndeki (Tabl o 3. 4) sıral a ması ndan dol ayı Al ü mi nyu m ve al aşı ml arı
çoğu met al den özelli kle ti cari araçl arı n üretimi nde kull anıl an Çeli k ve bakırlı
al aşı ml ar dan daha el ektronegatiflerdir.(Shackelford, 1998) Bu nedenl e pr ensi pt e
Al ü mi nyu m nor mal veya pasl an maz Çeli k parçal arl a t e mas i çinde ol duğu
dur u ml ar da gal vani k korozyon riski doğur url ar.
3. 4. 1 Gal vani k Korozyon Kai del eri
Far klı ti pt e i ki met al veya al aşı m bir sülfüri k asit eri yi ği gi bi ısl ak, ilet ken bir
ort a mda cı vat al arl a el ektri kl e ilişkili veya doğr udan t e mast a i ken, i ki met alden biri
büt ünl üğünü kaybet mez iken di ğeri t üketilir.
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Tabl o 3. 4: Pot ansi yel Öl çeği
ALAġI M

BOZUL MA MĠ KTARI

Pasl an maz Çeli k

-100

Ti t anyu m

-150

Bronz

-360

Pi ri nç

-360

Bakı r

-360

KurĢ un

-510

Çeli k

-610

Dök me de mi r

-610

Kad mi yu m

-700

Al ü mi nyu m

-750

Çi nko

-1130

Ma gnezyu m

-1600

Bu, pili şekillendiren bir el ektrolitte bakır/ çi nko çift‟i ni n kl asi k dur u mudur ( Şekil
3. 4). Anot, aşağı daki oksi dasyon reaksi yonuna uğrayarak t üketilir:
M→Mn + neAl →Al 3 + 3e- Al ü mi nyum i çi n
Kat ot, bir azalt ma reaksiyonunun yeri dir, genelli kle H+ i yonl arı suda mevcutt ur,
aşağı daki gi bi:
H+ + e- → ½ H2
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Tabl o 3. 5: Hareketli Deniz Suyunda Al aşı ml arı n Geril mel eri

Reaksi yon Hi dr oj en açığa çı karır. Açı ğa çı k mı ş Hi dr oj en mi kt arı, anott a çözül müş
met ali n kütl esi yl e doğrudan ilişkili değil dir. Standart sı caklı k ve basınç şartları
altı nda ( 20 ° C ve 1020 mi li bar) 27 gr a m oksitlen mi ş Al ü mi nyu m i çi n 33. 6 litredir.
Al ü mi nyu mun gal vani k kor ozyonu i çi n t opl a mreaksi yon aşağı daki gi bi dir;
Al + 3 H2 O → Al ( OH) 3 + 3/ 2 H2
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Bu basitleş mi ş denkl e m gal vani k kor ozyon i çi n aynı za manda yeri ne getiril mesi
gereken 3 şartı göst eri yor. Bu 3 şart:
• Bir el ektroliti n varlı ğı
• El ektri k süreklili ği
• Far klı met al ti pl eri

ġekil 3. 4 : Gal vani k bir pili n çalış ma prensi bi
3. 4. 1. 1 Bi r El ektroliti n Varlı ğı
Met all er arası ndaki te mas al anı su ile ısıtıl malı dır. Daha ilet ken ort a m daha fazl a
gal vani k kor ozyon de mektir ve bu yüzden c m‟ de birkaç bi n oh m kazanan direnci
ol an deni z suyu gi bi t uzlu bir eri yi kt e daha yoğundur. Te mas al anı nı ısl at mak i çi n
sul u sı vı ol madı ğı za man i ki farklı met al arası nda gal vani k kor ozyondan dolayı risk
ol mayacaktır.
3. 4. 1. 2 Ġki Met al Arası ndaki El ektri k Süreklili ği
Bu yada i ki met al arası nda doğr udan t e mas ile yada ci vat al ar gi bi bir bağl antı ile
başarılır. Mü mkün ol duğunca di kkatli bir şekil de iki met ali biri ni di ğeri nden i zol e
et mek gal vani k kor ozyondan kaçı nmanı n basit bir yol udur. Bu, yüksek bir oh mi k
direnç yerl eştirilerek başarılır.
Bu direnç, neopren veya di ğer uygun bir poli mer gi bi yalıtı m mal ze mesidir. ( Şekil
3. 5) Her hangi bir gal vanik pil deki gi bi, el ektrotl ardaki el ektro ki myasal reaksi yonl arı
(ör neği n met all eri n yüzeyi nde) geci ktiren veya yavaşl at an her hangi bi r şey, onun
çı kışı nı küçült ür. Bu pol ari zasyon ol arak adlandırılır. Gal vani k korozyonun
yapı sı nda,i ki met al arası ndaki t e mas al anı nda kor ozyon ür ünl eri ni n t opl an ması
pr osesi yavaşl atır. Bu Al ü mi nyu m yüzeyi nde gelişen Al ü mi nyu m oksit‟e uygul anır.
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Uzun süre (ayl arca) suya dal dırdı kt an sonra herhangi bir yalıtı m ol madan birli kt e
ci vat al an mı ş Çeli k ve Al ümi nyu m l evhal ar i çeren kar ma mont ajl ar sökül düğünde,
te mas al anı nda çok yoğun bir Al ü mi nyu m oksit çoğu kez bul unur.
Genel de gal vani k korozyon sı nırlı ol acaktır çünkü

met al deki

Al ümi nyu m

oksit,i yonl arı n deği ş t okuşunu sürekli kontrol edecektir.

ġekil 3. 5 : Al ümi nyu m ve di ğer met al arası ndaki yalıtı mt ekni ği
Teori de, anodi k met ali n bozul ma hı zı nı belirl eyen akı m yoğunl uğu kat odi k yüzey
/anodi k yüzey şekli ndedir. Prati kt e bu or an çok küçük anl a ma sahi ptir çünkü
gal vani k kor ozyon t e mas böl gesi nde veya yakı nı nda meydana gelir ve bu nedenl e i ki
al an eşit ol arak göz önüne alı nmalı dır. Di ğer bir şekil de ifade verirsek, bakır veya
bakırlı al aşı ml ar dan yapı l mış ve dal dırıl mı ş bir Al ümi nyu ml evha veya yapı ya ilişi k
küçük bir parça ( vi da gi bi), Al ü mi nyu m parçasını n büyükl üğü her ne ol ursa ol sun
te mas nokt ası nda gal vanik kor ozyona neden ol acaktır.
3. 4. 2 Pot ansi yel Kavramı
Bu, bir met ali n oksi dasyona eğili mi ni öl çen t er modi na mi k bir kavra mdır. Daha
el ektronegatif pot ansi yel, oksi de ol mak i çi n met ali n eğili mi daha f azl adır. Pot ansi yel
bir referans el ektroda karşı ve t anı ml an mı ş bir ort a mda öl çül ür, genelli kl e
st andartl ara uydur ul abil en bil eşi me sahi p çok i yi bir ilet kendir.
Mühendi sl er, referans ol arak doy muş kal o mel el ektroda karşı normal ol arak
öl çül müş bozul ma pot ansi yell eri‟ni kull anılır. Pot ansi yell er mili volt olarak i fade
edilir ve öl çüml er Mv e. c.s‟ ol arak verilir. Sonuç met al ve al aşı ml arı nı n bir öl çeği dir.
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Bu pot ansi yel öl çeği ndeki sıral anma, sul u bir orta mda ( özelli kl e deni z suyu) t e mas
hali ndeki i ki met al den hangi si ni n sal dırı ya uğrayacağı nı önceden t ah mi n et mek i çi n
kull anıl abilir.
-

Her i ki si de el ektronegatif pot ansi yel e sahi p i se, o daha el ektronegatif
ol acaktır.

-

Di ğeri el ektropozitifse, o el ektronegatif met al ol acaktır.

Ör neği n, aşağı daki çiftte,çi nko kor ozyona uğrayacaktır.
Çi nko Ed= -1130 Mv
De mi r Ed= -610 Mv
Tecr übe, t e mas hali ndeki i ki met al arası nda en azı ndan 100 Mv‟l uk bir pot ansi yel
farkı ol duğu za man, gal vani k kor ozyonun me ydana gel di ği ni göst erme kt edir.
Pot ansi yel öl çeği ndeki sıral a ması ndan dol ayı Al ümi nyu m ve al aşı ml arı, şartl ar doğr u
ise di ğer yaygı n met al e he men he men her mont aj da pili n anodu ol acak ve böyl ece
gal vani k kor ozyon eği ml i ol acaktır.
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4. ALÜMĠ NYU M BĠ ÇĠ MLERĠ VE ALAġI M SI NI FLARI
4. 1Al ü mi nyu m Bi çi ml eri
• Kalı plı k Al ü mi nyu m
• Saf ticari kül çe
• Al aşı mlı Kül çel er
• Refl ekt ör levha ve rul o
• Al ü mi nyu ml evha
• Al ü mi nyu m f ol yo
4. 2 Al ümi nyu m Al aĢı ml arı Sı nıfl andı rıl ması
4. 2. 1 Ġ mal Tarzı na Göre Al ümi nyu m Al aĢı ml arı
Al ü mi nyu m al aşı ml arı imal t arzı na göre 2 ana gruba ayrılır.
4. 2. 1. 1 Hadde Al aĢı ml arı
Bu al aşı ml ar da,t abii sert yani ı sıl i şl e m neti cesinde sertleş meyen al aşı mlar ve ı sıl
işl e ml e sertleşen al aşı ml ar ol mak üzere i ki kıs ma ayrılır.
Isıl ĠĢl e m Neti cesi nde Sertl eĢen Al aĢı ml ar
• Al Mg Si

• Al Cu Ni

• Al Cu Ni

• Al Cu

• Al Zn Mg

Tabii Sert Al aĢı ml ar: Bu al aĢı ml arı n baĢlı caları Ģunl ardı r
• Al Mg

• Al Mg Mn

• Al Si

•Al Mn

4. 2. 1. 2 Dökü m Al aĢı ml arı
Al ü mi nyu ma katıl an al aşı m el e manl arı mukavemet özelli kl eri ni yükseltir. Özelli kl e
mukave met art ar. Başlıca al aşı m el e manl arı; ma gnezyu m, Manganez, Silisyu m,
bakır, çi nko ve bazen de kurşun, Ni kel ve titandan i barettir.
4. 2. 2

Al ümi nyu m Al aĢı ml arını n Ki myasal Yapı sı na Göre Sı nıfl andı rıl ması

Al ü mi nyu m‟ a çeşitli özelli kl er ver mesi içi n çeşitli met all er karıştırılır. İlave edil en
met all ere göre sı nıfl andırma yapılır. Bir al aşı m 4 raka mdan ol uşan not asyon ile
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tanı ml anır. ( Davi s, 1987) Biri nci raka m, Al ümi nyu m il âve edil en esas met ali
göst erir. A. B. D nor ml arına göre ;

1 XXX

: Al aşı msı z Al ü mi nyu m

2 XXX

: Bakır'lı Al ümi nyu m alaşı mı

3 XXX

: Manganezli Al ü mi nyum al aşı mı

4 XXX

: Silisyu m'l u Al ü mi nyum al aşı mı

5 XXX

: Magnezyu m'l u Al ü mi nyu m al aşı mı

6 XXX

: Silisyu m ve magnezyum' l u Al ü mi nyu m al aşı mı

7 XXX

: Çi nko' l u Al ü mi nyu m alaşı mı

4. 2. 3 Al ümi nyu m Al aĢıml arı nı n Isıl ĠĢl e m Duru muna Göre Sı nıfl andı rıl ması
Al ü mi nyu m yarı ma mul veya ma mull er üretil di kten sonra belirli fizi ksel özelli kl ere
sahi p ol mal arı içi n bazı işl e ml er den geçirilirler. Genel ol arak Al ü mi nyu m alaşı ml arı
i ki gruba ayrılırlar;
• Isıl İşl e m uygul anabilir al aşı ml ar
• Isıl İşl e m uygul ana mayan al aşı ml ar
Her i ki grup i çi n, tat bi k edil en işl e ml eri tanı ml a mak a macı ile kull anıl an
not asyonl ar mevcutt ur.
4. 3 Ge mi ĠnĢaat Sekt öründe Kull anıl an En Yaygı n Al ümi nyu m Al aĢım
6 XXX al aşı ml arı, ekstrüzyon yönt e mi il e üretilir ve gör ünü ml eri ni n bozul ma ması,
yıll arca kor un ması i çi n anodi k oksi dasyon ( el oksal) il e renkli veya r enksi z ol arak
kapl anırl ar. 6XXX al aşıml arı arası nda da en yaygı n kull anıl anl ar, birbirleri ne son
derece yakı n ki myasal bil eşi me fi zi ksel özelli klere sahi p ol an 6063, 6060 veya
Al MgSi 0, 5 al aşı ml arı dır. ( Davi s 1987)
Al Mg ge mi i nşaat sektör ünde kull anıl an en öne mli Al ü mi nyu m al aşıml arı ndan
biri dir. Doğal sertli kt eki ( çökel meyl e sertleş meyen) Al ü mi nyu m mal ze mel er den en
öne mli si dir. Bu mal ze meni n, arı Al ü mi nyu ml a ( Al 99, 5) karıştırılabilir nit eli kt e
kor ozyon dayanı mı var dır. Hatt a, al kali ve t uz i çeren kor ozyon ort a ml arı na ( deni z
suyu) karşı, arı Al ü mi nyu mdan daha dayanı klıdır, fakat her dur u mda dayanı klı
değil dir. Art an magnezyu m mi kt arı yl a birli kt e,

kor ozyona ve gerilme çatl ağı

kor ozyonuna eğili m artar. Özelli kl e %5‟ den fazl a Mg i çerenl er de bu dur u m
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ol duğundan, bugün t ekni kt e kull anıl an al aşı ml arda magnezyu mun üst sınırı %5. 5
( Al Mg 5) kadar dır. Al Mg 4. 5 Mn gi bi bir t ür al aşı ml ar, önceli kl e ge mi yapı mı nda ve
özelli kl e çatı kapl a mal arı nda ul usl ar arası olarak kull anılır.

Mangan il avesi

sonucunda, al aşı mı n di ğer kull anı m yerl eri t aşıt yapı mı gı da maddel eri endüstrisi,
aparat yapı mı ve opti k endüstrisi dir.
Tabl o 4. 1: Bazı Al ü mi nyu m Al aşı ml arı nı n Özelli kleri
Bi ri ncil Al ümi nyu m

5083

6082

7075

Ki myasal Bil eĢi mi

Al Mg 4. 5 Mn

Al MgSi 1

Al Zn Mg Cu 1. 5

St andart

- AFNOR A- G 4. 5 MC

- BS H30

- UNI 7790

- AFNOR A- SGM 0. 7

- BS N8

- UNI 3571

1000* 2000, 1250* 2500

1000* 2000, 1250* 2500

1000* 2000, 1250* 2500

1500* 3000

1500* 3000

1500* 3000

Al aĢı mı

Ebatl ar

- UNI 3735

( Di ğer kalı nlı kl ar ve ebatl ar ( Di ğer kalı nlı kl ar ve ebatl ar ( Di ğer kalı nlı kl ar ve ebatl ar
isteğe bağlı)

isteğe bağlı)

isteğe bağlı)

Geril me Gücü

mi n 275 N/ mm²

240- 310 N/ mm²

480- 530 N/ mm²

Ak ma Dayanı klı ğı

mi n 125 N/ mm²

250 N/ mm²

340- 450 N/ mm²

Uza ma ( A5 %)

ma x 17

8- 10

7- 8

Bi nel Sertli k HB

mi n 70

95

120- 140

2. 66 kg/ d m3

2. 7 kg/ d m3

2. 8 kg/ d m3

Isı Ġl et kenli ği

110- 120 W/ m* K

170 W/ m* K

130- 160 W/ m* K

El ekt ri k Ġl et kenli ği

17 M/ Oh m- mm²

27 M/ Oh m- mm²

17- 20 m/ Oh m- mm²

El astisite Modül ü

71. 000 N/ mm²

72. 000 N/ mm²

72. 000 N/ mm²

Li neer Isıl Genl eĢ me

23. 8 * 10- 6/ K

23. 4

23. 3

ĠĢl enebilirli k

Ort a

Ort a

Yüksek

Kaynak Edil ebilirli k

Yüksek

Ort a

Düş ük

Ci l al a ma

Düş ük

Düş ük

Yüksek

Pasl anmaya Di rençli

Yüksek

Ort a

Düş ük

Spesifi k Ağı rlı k
(yoğunl uk)
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ġekil 4. 1 : Madenci Ge mi Sanayi nde Yapıl mı ş İnşaat hali ndeki Al ü mi nyu m Tekne

ġekil 4. 2 : Nor veç‟t e İnşaatı Yapıl mı ş 17. 5 Metre Boyundaki Kı yı Emni yeti
Al ü mi nyu m Bot u
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ġekil 4. 3 : İnşaat Hali ndeki Al ü mi nyu m Tekneden Bir Gör ünüş
4. 3. 1 6xxx Seri si Al ümi nyu m Al aĢı ml arı nı n Genel Özelli kl eri
AA 6 XXX serisi al aşı mlar, Magnezyu m ( Mg) ve Silisyu m ( Si) i hti va ederl er. Bu
el e mentl eri n ve i çi ndeki di ğer e mpürit el eri n ( Fe, Cu, Mn, Zn, gi bi) belirli sı nırl ar
içi nde f ar klı değerl erde ol mal arı, al aşı ml arı n kull anıl ma yeri ne göre f ar klı
özelli kl erde üreti mi sağlarl ar. De mi r ( Fe) mi kt arı 0, 20 % veya daha düşük ol an
6 XXX serisi al aşı ml ar da, polisaj yapıl dı ğı nda parlak yüzey el de edilir. Fe mi kt arı nı n
bu değer den yüksek ol ması dur u munda, renk grileş meye başl ar, parl aklı k donukl aşır.
Mat yüzey el de edil mesi içi n de Fe mi kt arı en az 0. 18 % ol malı dır. ( Davi d, 1987) Fe
mi kt arı yüksel di kçe o öl çüde rahat ve cazi beli mat yüzey el de edilir.
Mg ve Si mi kt arl arı nı n, yapay yaşl andır ma ı sıl işl e mi (t er mi k) sonrası sertli ği nde
büyük öne mi var dır. Ancak, ı sıl i şl e m s onrası maksi mu m sertli k t e mi ni i çi n bu
el e mentl eri n üst sı nırlarda ol ması ise, üreti mi n düşük hı z ile yapıl ması nı gerektirir.
Aş ağı da ti pi k bir 6XXX al aşı m ol an AA 6063 al aşı mı nı n ki myasal bil eşi m li mitl eri
göst eril mi ştir. ( Davi d, 1987)
Si

0. 20- 0. 60 %

Mg

0. 45- 0. 90 %

Fe

0. 35 % max.
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Cr

0. 10 % max.

Cu

0. 10 % max.

Zn

0. 10 % max.

Mn

0. 10 % max.

Ti

0. 10 % max.

Di ğer al aşı ml ar 0. 05 %ma ksi mu m ve her biri t opl a m 0. 15 % maksi mu m.
6 XXX serisi ( Al MgSi ) alaşı ml arı içi nde en çok kullanıl anl ar 6060, 6063 ve
Al MgSi 0. 5 al aşı ml arı dır. Bunl arı n ki myasal bil eşiml eri genel de aynı ol up, alt ve üst
li mitl erde nüans farklılı kları göst erirler.

ġekil 4. 4 : Nor veç‟t e yapıl mış Al ü mi nyu m Tekneden bir gör ünüş
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ġekil 4. 5 : Deni ze İndirilme ye Hazır Al ümi nyu m Kı yı Emni yeti Bot unun Baş Taraf
Gör ünüşü

ġekil 4. 6 : İnşaat hali ndeki Al ü mi nyu m t ekneni n ters çevril mi ş şekil deki gör ünüşü
4. 3. 2 Al ümi nyu m Al aĢıml ar Neden Ge mi ĠnĢaat Sekt öründe Kull anılı yor
Al aşı ml a ma yol u il e deniz suyuna mukavi m hal e getiril miş Al ü mi nyu m ol uşt ur duğu
oksit yüzeyi sayesi nde kendi ni dı ş şartlara karşı müke mmel kor ur. Çeli ğe gör e çok
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pahalı ol an Al ü mi nyu m mal ze me aynı t ekneyi yarı ağırlı kt a yap mak mü mkün
ol duğundan, pasa karşı önl e m ve boya gerektirme di ği nden ve t ekne gövdesi bit mi ş
tekne bedeli ni n ancak küçük bir kı s mı nı ol uşt urduğundan, son hesapt a sac t ekneye
göre % 10- 15 daha pahalı bir çözü mdür.
Tekne i nşası na uygun Al ü mi nyu m al aşı ml arı Al ü mi nyu m, Ma ngan ve Silisyu m
al aşı ml arı ndan meydana gelir. Al ü mi nyu m gal vani k kor ozyona çok yat kı n bir
mal ze medir. Bu nedenl e başka bir met all e bir araya getiril di ği nde Al ü mi nyu m dai ma
kor ozyona uğrayan t araf ol acaktır. Dol ayı sı yl a Al ü mi nyu m gövde di ğer met all ere
karşı dai ma yalıtıl mı ş ol malı dır ( ör neği n kr om vi dal ar yalıtılarak Al ümi nyu ma
bağl an malı dır). Al ü mi nyu m t ekneni n ı sl ak si nti nesi ne atılacak bir bakır paranı n
tekneyi eni nde sonunda del erek kesi nli kl e bat masına neden ol acağı i ddi a edilir.
Al ü mi nyu m t eknel er bakı m gerektir me mel eri, hatt a aslı nda boyaya da i hti yaç
duy ma mal arı, i şl e me kol aylı kl arı (ancak kaynak i şl e mi çeli ğe göre biraz daha
uz manlı k gerektirir) ve hafifli kl eri yanı nda sağl aml ı kl arı nedeni yl e i ddi alı ve pahalı
teknel er, süper ve mega yatl ar dünyası nda çok sı k rastl anan kı y metli ürünl er dir.
Al ü mi nyu mt eknel er el ektri k kor ozyonuna karşı i yi kor un muş ol malı dırl ar.
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5.
GE MĠ
YAPI MI NDA KULLANI LAN DĠ ĞER MALZEMELERĠ N
ALÜ MĠ NYU MA GÖRE FARKLI LI KLARI VE ALÜ MĠ NYU M Ġ LE TEKNE
YAPI MI NDA DĠ KKATE ALI NMASI GEREKEN HUS USLAR
Al ü mi nyu mt ekne yapı mı i çi n müke mmel bir madde ol sa da i yi bir sonuç i çi n öne ml i
birkaç nokt aya di kkat edil mesi gerekir. Hasar gör düğünde ve kor unma dı ğı nda
Al ü mi nyu m da kor ozyona uğrar. Al ü mi nyu m yeni i mal edil di ği nde yüzeyi nde i nce
oksitlenmi ş bir t abaka ol uşur. Deni zde ve ne mli ort a ml ar da Al ü mi nyu m üzeri ndeki
oksit t abakası onu uzun s üre kor uya maz. Tekneni z yeni i ken ve henüz pr obl e ml e
karşıl aş ma mı şken Al ü mi nyu m t ekneni zi kor ozyondan kor u mak i çi n al acağı nı z
tedbirl er si zi gel ecekt e büyük masraf gerektiren onarı ml ar dan kor uyabilir.
5. 1 Al ümi nyu mil e ÇalıĢ mak
5. 1. 1 Al ümi nyu m Bakı mı
Tekneni zde sürt ün meye ve kor ozyona açı k böl geleri n boya si st e mi sı k sı k kazı nacak
ve t a mi r edil ecektir. Di kkatli bir yıllı k gözl em i l e t ü m kaynak yerleri gözden
geçirilirse bu pr obl e ml er ilerl e meden t anı ml anabilir.
5. 1. 2 Al ümi nyu mil e Uyu ml ul uk
Al ü mi nyu m bazı bakır bazlı zehirli boyal ar il e reaksi yona girerek ci ddi kor ozyon
pr obl e ml eri ne yol açabilir. Bu yüzden bakır oksit ve met ali k bakır i çeren zehirli
boyal ar hi çbir za man Al ümi nyu m üzeri nde kull anıl ma malı dır.
5. 2Fi bergl as ile ÇalıĢ ma
Fi ber gl as veya di ğer adı yl a GRP, pol yest er reçine il e ca m el yafı n veya ca m el yaf
ku maş il e güçl endiril mi ş şekli dir. Bu karışı m bir kere sertl eşti ği nde sağl am ve rijit
bir yapı ol uşt ur ur. Düzgün dı ş yüzey i se kor uyucu bir pol yest er reçi ne t abakası ndan
ol uşan j el kott ur. Açı k avant ajl arı na rağ men, deneyl er ve deneyi ml er fi ber glası n deni z
suyuna ve güneş ı şı ğı na çok uzun süre dayana madı ğı nı göst er mi ştir. Far kı nda
ol ma mı z gereken 2 pr oble m var dır. Fi ber gl as osmoza dayanı ksı zdır ve j el kot aşı nır.
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Bunun sebebi güneş ı şı ğı nda bul unan UV ( ul travi ol e) ı şı nı mı dır. Pasta-cil a il e
kor u ma bu dur u mu geci ktirebilir, a ma yüzeyi kor uma k i çi n boya gerekecektir.
5. 3 AhĢap ile ÇalıĢ mak
Günü müzde t ekne yapı mı nda kull anıl an t ek doğal ür ün ahşaptır. Fi ber teknel erden
daha fazl a bakı m gerektirse de, bakı mlı bir ahşap tekne gör ül düğünde he men her
za man kı skanç bakı şl arı üzeri nde t opl a makt adır. Taht anı n doğası gereği atmosfer de
bul unan ne mi i çi ne çekerek şişer ve ahşabı n ti pi ne göre çeşitli oranl ar ve açılarda
hareket eder. Ahşap üzerine atılacak boya veya verni ği n bu hareketl eri
karşıl ayabil ecek kadar esnek yapı da ol ması gerekir. Ahşap i çi ndeki ne m oranı na
bağlı ol arak mant ar sal dırıları na da açı ktır, ne mli taht a çür ür ve dağılır. Bazı deni z
canlıl arı (kurt gi bi) da ahşap yi yerek besl enir. Ahşabı n kaliteli kor uyucu ve boyal ar
ile kor un ması bu yüzden çok öne mli dir. Tekne yapı mı nda kull anıl an birçok ahşap
çeşi di var dır.
5. 3. 1 Sert AhĢapl ar
Sert ahşapl ar yavaş büyüyen yüzyıllı k ağaçl ar dan gelir. Yu muşak ağaçl ara göre daha
i nce hücresel yapı da ol urlar. Bu sı kı hücre yapı sı sebebi ile he m eni ne he m de
boyuna mukave metl eri yüksektir. Uzun boyl arı ve geni şli kl eri sebebi yl e tekne
yapı mı nda ol duğu kadar dekoratif a maçl arl a da kullanılırlar. Maun deni z suyunun
antisepti k et kisi ni n de yardı mı ile çok az kor u ma ile dahi çok uzun sürel er dayanan
bir ağaçtır. Tatlı suda kalan maun i çi n aynı şeyl eri söyl e mek mü mkün değildir çünkü
tatlı su maunu çür üt ür. Bu yüzden maun t atlı sudan her za man kor un malı, mü mkün
ol duğunca deni z suyu ile yı kan malı dır. Ti k ve İroko çür ümeye doğal ol arak dayanı klı
yağlı bir ahşap t ürüdür. Aynı za manda i çer di ği sili ka sayesi nde aşı nmaya karşı doğal
ol arak dayanı klı dır.
5. 3. 2 Yu muĢ ak AhĢapl ar
Bu ağaçl ar hı zlı büyüdüğünden hücre yapıl arı daha büyük ve uzundur. Bu yüzen
boyuna mukave metl eri yüksek ol an bu ağaç t ürleri direk, kürek ve boyuna ahşap
tekne kapl a mal arı gi bi yerlerde kull anılırlar.
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5. 4 Çeli k ile ÇalıĢ mak
Çeli k, de mi r met ali ni n yüksek sı caklı k altı nda kar bon ve bazı di ğer el eme ntl er il e
reaksi yonuyl a i mal edilir. Pl aka kalı nlı ğı na da bağlı ol arak yüksek mukave meti, ı sıl
işl e me uygunl uğu ve çeşitli şekillerde bükül ebil mesi sebebi yl e t ekne yapı mı nda
yaygı n ol arak kull anılır. Perçi n, cı vat a ve sapl a mal ar gi bi bağl antı el e manları nda i se
mukave meti daha yüksek başka bazı al aşı ml ar kull anılırken, t ekne donanı ml arı nda
kr o m kat kılı bir Çeli k olan pasl an maz Çeli k t erci h edilir. Çeli kt e en sı k r astl anan
pr obl e m pasl an madır. Pas ol uşu mu i çi n su gerekli ol duğundan, deni z ort a mı nda
bul unan t eknel er i deal bir ort a m ol uşt ur ur. Çeli k esnekli ği ve yüksek mukave meti
dol ayı sı yl a kırıl ması çok güç bir met al ol sa da dar bel er sonucu böl gesel çukur veya
çi zi kl er gi bi hasarl ar meydana gel ebilir. Bu hasarlı böl gel er de bul unan boya ve
kapl a mal ar Çeli k kadar esnek ol a mayacakl arı ndan probl e ml er meydana gelebilir.
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6. BOYAMA
6. 1 Ti pi k Boya Si ste mi
Ti pi k bir boya sist e mi
Bu 3 parçadan ol uşur:


Reaktif ast ar veya „yı kama ast arı‟



Anti-kor ozyon ast ar



Son kat boya.

6. 1. 1 Yı ka ma Ast arı
Kr o mat o-fosfatl a ma et kenl eri i çeren vi nil reçi ne bazlı bir boyadır. Bu da Al ümi nyu m
oksit t abakası na boyanı n uygun yapı ş ması nı sağl ar. Yı ka ma ast arı fırçal anır veya
püskürt ül ür. 5- 8 mi kr on kur u bir fil m kalı nlı ğı ar dı ndan gel en t abakaları n uygun
yapı ş ması nı garanti etme k i çi n yet erli dir.( Yı l dı z, 2003) Yı ka ma astarı he men
boyan malı dır.
6. 1. 2 Anti Korozyon Astar
Anti kor ozyon ast arl ar al ki d, epoksi veya poli üretanl ar dır. Bunl ar ne mli ort a ml ar da
alt tabakanı n kor ozyon direnci ni arttırlar.
Uygul a ma met otl arı al kid, epoksi veya poli üret ana bağlı dır.


Epoksi ast ar yüzeye doğrudan uygul anabilir.



Al ki d veya poli üret an ast ar ti pi ne bağlı ol arak 60- 80 mi kr on bi r kur u f il m
kalı nlı ğı na ul aş mak i çi n sprey t abancası ile uygulanır.
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6. 1. 3 Son Kat Boyal ar
Boyal ar, i mal at çı t arafı ndan t avsi ye edil en i ncelticiler

ve sertleştiricil erl e

karıştırılarak kull anıl mal ı dır. Son kat boyal arı n a macı, su veya hava geçir meyen
boya ma sist e mi ni kuvvetlendir mek ve gör ünü münü i yil eştir mektir.
Bugün kull anıl an son kat boyal ar ya e mme ya da yerçeki mi ku mandalı hava
tabancası t arafı ndan ya da havası z bir sprey t arafı ndan uygul anan poli üret an
akrili kl erdir.

Hava

t abancası

t arafı ndan

uygul andı ğı

za man, boyanı n

i ki

tabakası, uygul a mal ar arası nda 10- 15 daki kalı k bir ara il e yapıl malı dır. Bi r i ki kat
uygul a ma ort al a ma 50- 60 mi kr on kur u fil m kalı nlı ğı verir. ( Yıl dı z, 2003)
6. 2 Uygul a ma KoĢ ull arı
Boya ma i çi n genel koşullar:
• Boya at el yesi geçerli yasal ara göre haval andırıl malı dır,
• Mü mkünse sı caklı k 17 º C‟ ni n üst ünde 30 º C‟ ni n altı nda t ut ul malı dır,
• Ne m %70‟i geç me melidir. ( Yıl dı z, 2003)
6. 2. 1 Boya ma Öncesi Önl e ml er
Boya, onun i ncelticisi ve sertl eştiricisi ile karıştırılma malı ve sonra filtre edil meli dir.
6. 2. 2 Kurut ma
Boya çevre sı caklı ğı nda ı sıt ma ol madan doğal şekil de kur ut ul abilir, ama pr oses,
sı caklı ğı n yüksel meye başl a ması il e uygul a manı n sonu arası nda geçen 15 daki kada
60 º C sı caklı ğa ısıt ma il e hı zl andırılabilir.

6. 3 Ast arl arı n ve Üst Tabakal arı n Kalite Kontrol ü
6. 3. 1 Ast arl arı n Test Edil mesi
Aş ağı daki deği şkenl er ölçül mekt edir.
6. 3. 1. 1 Vi skozite
Ür ünl er i mal at çı t arafı ndan yönetilerek i nceltilmeli dir. Vi skozit e, ürünün t ut arlı bir
ho moj enli ğe sahi p ol ması nı sağl a mak i çi n düzenli ol arak kontrol edil meli dir.
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6. 3. 1. 2 Kalı nlı k
Yaş fil mi kalı nlı ğı, t arak öl çü m al eti yl e öl çülebilir. Alt t abakal arı n kur u fil m
kalı nlı ğı, boyanı n yet erli sertli ğe ul aş ması na i zi n ver mek i çi n en azı ndan 1 geceli k
bir kur ut ma peri yodundan sonra öl çül meli dir. ( Yıl dı z, 2003) Bu bir el ektr oni k
deri nli k öl ç me al eti tarafından öl çül ür.
6. 4 Son Kat Boyal arı n Test Edil mesi
6. 4. 1 Vi skozite
Si st e mati k vi skozit e kont roll eri son kat boyal ar i çin esas değil dir. Dozaj kuralı boya,
i nceltici ve sertleştirici nin hı zlı, doğr u karışı m oranl arı içi n kull anıl abilir.
6. 4. 2 Kalı nlı k
Boyanı n son katl arı nı n kalı nlı ğı öl ç mek kesi nli kl e gerekli değil dir a ma araç bi r büt ün
ol arak r enk t onu ve gör ünüş uyu munu sağl ama k i çi n görsel ol arak muayene
edil meli dir.
6. 5 Al ü mi nyu m Te knel erde Boyadan Önceki Yüzey Hazı rlı kl arı ve Kul l anıl an
Boya Ti pl eri
Al ü mi nyu m t eknel erde boyadan önce yüzeye yapıl an ön i şl e mler

Çeli k

teknel erdeki nden f ar klılıkl ar göst erir, bu dur u m Al ü mi nyu mun f ar klı özelli kl eri nden
kaynakl anır.
Al ü mi nyu m yüzeydeki yağ t e mi zl en meli, yüksek bası nçlı t atlı su et kili det erj anl a
karıştırılarak düzgün ve te mi z yüzey el de et mek i çi n yüzeye uygul an malı dır.
Al ü mi nyu m yüzeyde yüzeyi n boya t ut ması i çi n ku ml a ma yapılır. Nor mal de su altı
ve su üst ü al anl arda kum r aspası t avsi ye edilir. Ancak bu uygul a mada kesi nli kl e
met ali k ol mayan aşı ndırıcı ve düşük bası nç kull anıl malı dır. Aşı ndırı cı t ane boyut u
küçük ol malı ve 30- 50 mi kr on yüzey pr ofili ( pürüzl ül ük) ver meli dir. ( Yı l dı z, 2003)
Ku ml a ma yeri ne met al ol mayan bir aşı ndırı cı ile su üst ü ve altı t ekne yüzeyi ni n
işl enmesi de ( Di şl e me i şl e mi ) uygundur. Yüzey bakır veya met al ol mayan
aşı ndırı cılarl a yüzeyi n boya t ut ması nı sağl a mak i çi n di şl enir. Bakır aşı ndırı cı
Al ü mi nyu m yüzeyi nde bakır artı kl arı bırakır ve

kor ozyonu ol uş ma riskini arttırır,

bu yüzden bakır aşı ndırıcı kull anıl maz. Al ü mi nyu m aşı ndırı cılarl a yüzey i şl enirken
Al ü mi nyu m yüzeyi n yumuşaklı ğı sonucu Al ü mi nyu m yüzeyde ol uşabil ecek yüzey
zararları na di kkat edilmeli dir. Aşı ndırı cı ol arak Scot chbrı ght 3 M zı mpar a t aşı
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kull anıl ması uygundur. Böyl ece beyaz pas denil en oksit t abakası yüzeyden
kal kacak, uygul anan boya yüzeye daha i yi t e mas edebil ecektir. Al ü mi nyu m yüzeye
öni şl e mden sonra 8 saat i çi nde il k kat boya sür ül meli dir, aksi t aktirde yüzey t ekrar
pasl an ma yapar.
Tabl o 6. 1: Al ü mi nyu m Teknel erde Kull anıl an Boya Ti pl eri
Yüzey
Tekne altı
yüzey

Tekne üst ü
yüzey
Pi sli k tankl arı
Koffer da ml ar
Ma ki ne dairesi
Bal ast tankl arı
Su j eti t ünell eri

Ġl k kat
Boya kat
boya
sayı sı xμm*
Penguar d
HB
2 X150
Penguar d
HB
2x125
Penguar d
HB
1x125
Jot aguar d
85
3x100
Penguar d
HB
Mar at hon

Son kat
boya

Boya kat
sayı sı xμm*

A/ F Al useat

2x100

Har dt op AS

1 X40

Har dt op AS

2 X40

2x100
2x250

• Maksi mu m adezyon el de et mek i çi n A/ F Al usea il k kat boya 24 saat içi nde atıl malı.
• Penguar d HB ve mar athon epoxy ti pi boyadır. A/ F Al useat Antıfoulı ng ti pi boyadır,
Har d t op poli üret en ti pi boyadır.
• Epoxy, kor ozif çift ko mponentli boya
• Har d t op, son kat est etik çift ko mponentli boya
• Antıfoulı ng, t ekne su altı na yosun, mi dye vb. yapı ş ma ması i çi n uygul anan zehirli
boyadır.
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7. ALÜMĠ NYU M VE ALAġI MLARI NI N KAYNAĞI
7. 1 Al ümi nyu m Kaynağı Hakkı nda Genel Bil gi
Al ü mi nyu m ve Al ü mi nyu m al aşı ml arı er git me kaynak yönt e ml eri ile kaynak
yapıl abilir. Çeli kl ere kı yasl a Al ü mi nyu m mal ze mel eri kaynak yapar ken, mal ze meye
has bazı özelli kl er di kkat e alı nmalı dır. Al ü mi nyu m mal ze mel er, yapı sal Çeli kl ere
göre daha yüksek t er mi k il et kenli ğe sahi p ol duğundan kaynak nüf uzi yeti daha düşük
ve kaynak banyosunun gazl ardan arı nması daha geç ol ur. Sonuç ol arak, kaynak
di kişi nde yet ersi z er gi me ve gözenekl er ol uşabilir. İş parçası nı ön t av yaparak ve
kalı n kesitli mal ze mel eri kaynak esnası nda da t avl ayarak, bu t ür kaynak hat al arı
önl enebilir. Anı k ve Di kici oğl u (1940)

ġekil 7. 1 : Al ümi nyu m Gaz Kaynağı
Kaynağa başl a madan önce,

yüzeydeki

Al ümi nyu m- oksit t abakası

kaynak

böl gesi nden frezel e me yol uyl a veya pasl an maz Çeli k fırça il e fırçal ayarak t a ma men
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te mi zl en meli dir. Kaynak ağzı yüzeyl eri ve kaynağa yakı n böl gel er ( kaynak ağzı nı n
en az 50 mm yakı nı) t emi z, yağsı z ve kur u ol malı dır. İ yi bir depol a ma ve mekani k
işl e ml er sonrası kaynak yüzeyl eri ni n özel bir yağ çözücü il e t e mi zl en mesi, bu t ür
hazırlı k i şl eri ni

kol aylaştırır.

Bunl arı n yanı nda,

Al ü mi nyu m mal ze mel eri n

kaynağı nda kull anıl an el al etl eri yal nı z bu mal ze mel er i çi n kull anıl malı dır.
Al ü mi nyu m mal ze mel er çok yansıtıcı bir yüzeye sahi p ol duğu i çi n, kaynak esnası nda
ol uşan ultravi ol e radyasyon yanı kl arı ndan kor unma k i çi n kor uyucu gi ysiler gi y mek
zor unl udur.

7. 2 Al ümi nyu m Kaynak ÇeĢitl eri
7. 2. 1 Gaz Al tı Kaynağı
7. 2. 1. 1 TI G Kaynağı
Kaynak ar kı i ş parçası ile t üken meyen t ungst en elektrot arası nda ol uşur. İlave met al
ell e kaynak banyosuna verilir. Yaşl andır ma il e sertleştiril meyen al aşı ml ar her hangi
bir il ave met al kull an madan da kaynak yapıl abilir. Al ü mi nyu m mal ze meleri n TI G
kaynağı alt ernatif akı mda ve Ar gon kor uyucu gazı kull anarak yapılır. Me kani ze TI G
kaynağı ilave met al kull anarak veya kull an madan da yapıl abilir.

ġekil 7. 2 : Al ümi nyu m TI G Kaynağı
Kaynak ar kı i ş parçası ile t üken meyen t ungst en elektrot arası nda ol uşur. İlave met al
ell e kaynak banyosuna verilir. Yaşl andır ma il e sertleştiril meyen al aşı ml ar her hangi
bir il ave met al kull an madan da kaynak yapıl abilir. Al ü mi nyu m mal ze meleri n TI G
kaynağı alt ernatif akı mda ve Ar gon kor uyucu gazı kull anarak yapılır. Me kani ze TI G
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kaynağı il ave met al kullanarak veya kull an madan da yapıl abilir. 1 i le 4 mm
arası ndaki kalı nlı kl ardaki mal ze mel eri n t ek pasol u alı n kaynağı veya t ek pasol u köşe
kaynağı; 12 mm‟ ye kadar et kalı nlı ğı na sahi p mal ze mel eri n çift operat ör il e aynı
anda yukarı dan aşağı ya kaynağı. Daha f azl a kesit kalı nlı kl arı nı n TI G yönt e mi il e
kaynak yapıl ması, MI G yönt e mi ne kı yasl a düşük ı sı yoğunl uğu nedeni yl e ekono mi k
değil dir. Çünkü düşük kaynak hı zı na sahi ptir ve çok pasol u kaynakl ar da çok büyük
ısı dan et kil enen böl ge yaratır. TI G kaynağı nı n çok i yi boşl uk dol dur ma kabili yeti ve
gözenek ol uş ma ri ski ni n daha düşük ol ması nedeni yl e özelli kl e kaynağı n arkası ndan
kapat ma pasosu yapıl a mayan kalı n kesitli mal zemel er de, kök pasol arı n kaynağı nda
kull anılır ( ör; bor u hattı kaynakl arı nda), kaynaklı birleştir medeki di ğer pasol ar MI G
kaynak yönt e mi ile yapılır. Ça m ve Koçak (1999)
7. 2. 1. 2 MI G Kaynağı
Kaynak ar kı i ş parçası il e aynı za manda il ave met al ol an, t ükenen t el el ektr ot
arası nda ol uşur. Al ü mi nyu mun MI G kaynağı doğr u akı m, el ektrot pozitif kut upt a
yapılır. İ nce da ml alı met al da ml a geçi şi, sprey daml a geçi şi ol arak adl andırılır ve s oy
gaz at mosferi ( Ar veya He veya Ar/ He karışımı ) altı nda kor unur. MI G kaynak
yönt e mi kalı n çaplı t el el ektrot kull anarak daha kararlı hal e getirilebilir. Tel
el ektrot' un düzgün ol arak kaynak böl gesi ne il etilebil mesi i çi n t efl on spiral
kull anıl malı, kıl avuzl ar ve t el sür me makaral arı nı n yuval arı U bi çi mli ol mal ı, kont akt
me me daha uzun ol mal ı ve i ç çap t ol eransı nı n daha f azl a ol ması gerekir.

MI G

kaynağı nı mekani ze ol arak yap mak mü mkündür ve kull anı mı art makt a ol an bir
yönt e mdir.
4 mm‟ den büyük kesit kalı nlı ğı na sahi p mal ze mel eri alı n kaynağı veya köşe
kaynağı nı t ek pasoda yap mak mü mkündür. Yüksek kaynak akı mı ve güçl ü bir
nüf uzi yet nedeni yl e 6 mm‟ ye kadar kalı nlı ğa sahi p mal ze mel er de kaynak banyosunu
dest ekl e mek i çi n kaynak altlı ğı kull anılır.( Eryürek, 1998)
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7. 2. 2 Ge mi ĠnĢaatı Sanayi nde de Kull anıl an Pl az ma Arkı ile Kaynak

ġekil 7. 3 : Pl az ma Ark Kaynağı nda Kull anıl an Bi rl eĢti r me Türl eri
7. 2. 2. 1 Pl az ma Ark Kaynağı nda Kull anıl an Teller
İnce sacl arı n dı şı nda, pl az ma ar k kaynağı nda aynen TI G yönt e mi nde ol duğu gi bi
kaynak ağzı nı n dol durul ması nda ek kaynak met ali ol arak dol u t el el ektrotl ar
kull anıl abilir ve el il e kaynakt a kaynak böl gesi ne kaynakçı t arafı ndan veya ot o mati k
kaynakt a bir kangal dan sağıl arak t el sür me t ertibatı yar dı mı il e kaynak böl gesi ne
besl enir. Tel seçi mi aynen TI G kaynağı nda ol duğu gi bi esas met ali n bil eşi mi ne ve
uygul anacak işl e mi n a macı na göre deği şir. ( Tül bent çi, 1999)
7. 2. 2. 2 Pl az ma Ark Kaynağı nda Bi rl eĢti r me Türl eri ve Kaynak Ağı z Tasarı mı
Şekil 7. 3‟ de pl az ma ar k kaynağı nda kull anıl an birleştir me t ürleri ve kaynak ağı zl arı
genel ol arak veril mi ştir.
Bi rl eştir meni n t asarı mı kaynak edil ecek met ali n kalı nlı ğı na ve kull anıl acak t ekni ğe
bağlı dır. Anaht ar deli ği il e kaynak t ekni ği nde, birl eştir me t ür ü ve ağı z, t a m
nuf uzi yet e göre hazırl anır, I- alı n ağzı nda kök aralı ğı bırakıl maz.
Kalı n kesitleri n kök pasol arı i çi n, U- alı n kaynak ağzı hazırl anır. Ağzı n alı n
yüksekli ği ta m nuf uzi yetli anaht ar deli ği tekni ği içi n 3 mm bırakıl malı dır.
0. 5 il e 2. 5 mm ar ası ndaki i nce sacl arı n er git me t ekni ği il e pl az ma ar k kaynağı nda Ialı n kaynak ağzı t erci h edilir. Daha i nce sacl ar dur u munda, ör neği n 0. 10 ile 0. 5 mm
arası ndaki kalı nlı kl arda i se, kı vrı k alı n birl eştir mesi kull anılır. Bur adaki kı vrı k
böl ü ml er kaynak ar kı yl a er gi yerek kaynak met ali ni ol uşt ur url ar.
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Kalı n mal ze mel eri n er gitme t ekni ği il e kaynağı nda i se, aynen ört ül ü el ektrot il e ar k
kaynağı nda ve TI G kaynağı nda ol duğu gi bi kaynak ağı z hazırlı ğı yapıl malı dır.
Pl az ma ar k kaynağı, t üm V, Y, U- kaynak ağı zl arı na ve hatt a bi ndi r me t ür ü
birl eştir mel ere uygul anabilir. V ve Y- alı n kaynakl arı nda ağı z açıl arı 30°- 45°
arası nda ol malı dır. ( Connor, 1991)
7. 2. 2. 3 Al ümi nyu mun Pl az ma Ark Kaynağı
Son yıllarda, Al ü mi nyu m ve Al ü mi nyu m al aşı ml arı nı n pl az ma ar k kaynağı daha
deri n nuf uzi yet, daha az kaynak ağı z hazırlı ğı, daha az açısal çarpıl maya neden
ol acak ısı girdisi ve az sayı da paso ile kaynak ağzını n dol dur ul abil mesi gi bi
üst ünl ükl eri nden dol ayı TI G kaynağı na göre daha çok kull anılır konu ma gel mi ştir. Ialı n kaynak ağı zl arı nda 8 mm‟ ye kadar anaht ar deli ği tekni ği ile aralı k bırakıl madan
tek pasoda ist enen özeli klere sahi p kaliteli kaynak bağl antıları
gerçekl eştirilebil mekt edir. Parça kalı nlı ğı arttı kça, Y- alı n kaynak ağzı hazırlı ğı
gerek mekt edir. Tabl o 7. 1‟de Al ü mi nyu mun alı n kaynağı ile il gili ağı z hazırla ma
veril eri veril mi ştir.
Al ü mi nyu mun pl az ma arkı il e kaynağı nda, daha önceden de belirtil di ği üzere kare
dal galı alt ernatif akı m veren akı m ür et eçl eri kull anıl arak yüzeydeki oksit fil mi
kırılarak kaliteli kaynak di kişl eri gerçekl eştirilir.
Tabl o 7. 1: Al ü mi nyu m Al ı n Kaynağı ile İl gili Ağı z Hazırl a ma Veril eri
Pl az ma t ekni ği

Mal ze me
kal ı nlı ğı ( mm)

İ zi n veril en Ağı z
Kaçı klı ğı ( mm)

Ar al ı k*
( mm)

Er gi t me

1. 0- 2. 5

0. 2- 0. 4

0. 5- 1

Anaht ar deli ği

2. 5- 4. 0

0. 4- 1

1. 0-. 15

Anaht ar deli ği

>4. 0

1. 0- 1. 5

1. 5- 2. 5

(*) Eğer dol gu t eli kull anıl acak i se, par çal ar ar ası ndaki maksi mu m
açı klı ğa sı nırlı ol ar ak i zi n veril ebilir.

Al ü mi nyu mun pl az ma ark kaynağı ol uk, yat ay ve aşağı dan yukarı ya di k pozi syonda
uygul anabilir. En çok kullanıl an pozi syon ol uk pozi syonu ol ması na karşın, aşağı dan
yukarı ya doğr u di k pozisyonda kaynak uygul a ması nda kaynak banyosu daha r ahat
kontrol edilir. Ancak, gerekti ği dur u ml ar da örneği n, 4- 5 mm kalınlı ğı ndaki
Al ü mi nyu m sacl ardan üretilen t aşı yı cı kasal arda di k pozi syonda kaynak t erci h edilir.
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Al ü mi nyu mun kaynağı nda pl az ma gazı ve koruyucu gaz ol arak kullanıl an e n
ekono mi k gaz Ar gondur. Ar + %30 He karışı m gazı kor uyucu gaz ol arak t a daha
düşük akı m şi ddetl eri nde kull anılır ve bu gaz t orç me mesi ( nozul) ve t ungst en
el ektrot un kull anı mö mr ü açı sı ndan daha i yi sonuçl ar ver mekt edir. %30‟ dan f azl a He
içeren gaz karışı ml arı özelli kl e 5 mm‟ den i nce kalı nlı kl arda ol uk pozi syonunda i ş
parçası na daha çok ı sı girdisi sağl arl ar ve aşırı nuf uzi yet e neden ol abil di kl eri gi bi
yet ersi z er gi meye de yol açabilirler. Özelli kl e, %30‟ dan f azl a Hel yu m içeren gaz
karışı ml arı er git me t ekniği kull anıl arak 8 mm kalı nlı ğı ndaki Al ü mi nyu m parçal arı n
aşağı dan yukarı ya di k pozi syonda kaynağı nda çok i yi sonuçl ar verirler.
Al ü mi nyu mun kaynağı nda kök kor uyucu gazı kullanı mı na gerek yokt ur. Pl az ma ar k
kaynağı,

ot omati k ol arak özelli kl e sili ndiri k depol a ma t ankl arı nı n boyuna

di kişl eri nde TI G kaynak t orcu il e ko mbi ne edil erek ol dukça yaygı n uygulanır. 4- 7
mm' li k sacl ar hali nde aynı di ki ş ekseni nde önde pl az ma ar k t orcu, ar kası nda TI G
t orcu il erl eyerek kaynak gerçekl eştirilir. ( Connor, 1991) Bur ada, nuf uziyet pl az ma
ar kı il e sağl anırken di ki şi n yüzeyi ni n düz ol ması TI Gil e el de edilir. Böyl ece, çok az
bir t al aşlı i şl e m il e yüzey düzgün dur u ma gelir, bazı dur u ml ar da böyl e bir i şl e me
gerek kal maz. Kalı n sacl ar dur u munda i se, kı zgı n t el TI G t ekni ği + plaz ma ar k
kaynağı beraber uygul anır.
7. 2. 2. 4 Sonuç
Günü müzde pl az ma ar k kaynağı, uzay, nükl eer, elektroni k, ge mi yapı mı ve birçok
endüstri dalı nda kull anıl an bir kaynak yönt e mi dir. Uygul a mal ar da, mi kr o plaz ma
tekni ği ol arak adl andırılan ve çok küçük akı m şi ddetl eri ni n kull anıl dı ğı tekni kl er ile
i nce t el el ekl er, i nce telleri n uç uca kaynağı, röl e kut usu üreti mi, i nce ci darlı bası nçlı
kapl ar, vaku mt üpü el e manl arı ve benzeri ni n üretimi nde kull anılır. Ot omatik yüksek
akı m şi ddetli pl az ma ar k kaynağı ise, pasl an maz Çeli k, Al ü mi nyu m ve Tit anyu mdan
yapıl an bor ul arı n boyuna kaynağı nda, depol a ma t ankl arı, bası nçlı kapl ar, roket yakıt
tankl arı, t ürbi n mot or el ema nl arı ve birçok ci haz parçal arı ve benzeri ni n üreti mi nde
terci h edilir konu ma gelmi ştir.
Özelli kl e, geliş mi ş ül keler de ül ke mi ze nazaran çok kull anıl an pl az ma ark kaynağı
ekono mi kli ği, hı zlı ol ması ve kaliteli di kişl erin ol uşt ur ul ması, yeni geliştiril en
pasl an maz Çeli kl ere uygul anabil mesi ( ör neği n süper mart enziti k pasl an maz Çeli kl er)
ve Al ü mi nyu m al aşı ml arı na uygul anabil mesi gi bi bir seri üst ünl üğe sahi ptir.
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Yönt e mi n ül ke mi z endüstrisi nde yaygı nl aş ması, bu t ür mal ze mel eri kaynak ederek
üreti m yapan kur ul uşl arın ür eti m kalit esi ni artırarak i ş yapı m s üresi ni azalt acaktır,
dol ayı sı il e de ül ke ekono mi si ne kat kı sağl ayacağı kesi ndir. Ayrı ca, bu endüstri yel
kur ul uşl arda çalışan mühendi s ve t ekni k el ema nl arı n, yönt e mi n t eknol ojisi ve
kull anıl ması konul arı ndaki bil gi düzeyi art acaktır. Üni versitel eri mi zde de bu
konul ar da araştır mal ar yapıl abil ecek ve ül ke mizi n endüst ri yel gelişi mi ne kat kı
sağl anacaktır.
7. 2. 3 Al ümi nyu m Al aĢıml arı n Di renç Nokt a Kaynağı
7. 2. 3. 1 El ektri k Di renç Nokt a Kaynağı
Di renç kaynağı nı n çalışma şekli, el ektri k akı mı nı il et en bir il et keni n ı sıtıl ması nda
yat makt adır. Tekni k ol arak Al ü mi nyu m mal zemel eri n direnç kaynağı il e düşük
öne me sahi p ol an direnç erit me kaynağı nı ( ör neği n el ektri k cur uf kaynağı gi bi)
birbiri nden ayır mak gerekir.
Kaynak böl gesi i çi n gerekli ı sı mi kt arı i çi n i ş‟i n el ektri ksel karşılı ğı ol an,A= I 2. R.t
eşitli ği ni n el de edil mesi gerekir. Isı denkl e mi kalori ci nsi nden Q = 0, 239. I 2. R.t ol ur.
Bur ada akı mı n efektif değeri I ( Amper), el ektrotlar arası direnç R ( Ω), akımı nı n et ki
za manı t (sn)‟dir. Ça m ve Koçak ( 1999) Kaynak işl e mi nde en öne mli et ki f or mül de
kare boyut unda yer al an akı mdı r. Ef ektif akı mdaki küçük deği şi kli kl er bi le kaynak
sonucunu ol u ms uz bir şekil de et kil e mekt edir. El ektrotl ar arası ndaki direnç i ki
unsur dan meydana gelir: mal ze me dirençl eri ve geçi ş dirençl eri. Kaynak süresi,
kaynağı n sonucunu belirli bir oranda ol uml u yönde et kil eyebilir.
Nokt a kaynağı t eri mi günl ük kull anı mda genel ol arak bili nir. Bi rl eştirilecek parçal ar,
nor mal de karşılı klı el ektrotl ar arası nda bası nç altı nda bul un makt adır. El ektri k
akı mı nı n et kisi altı ndaki parçal ar, ı sı narak kı s men eri mekt edirl er. Eritilen mal ze me
hac mi ni n büyükl üğü, şekli ve konu mu birleştir me böl gesi nde süre ve ort a mı n
karşılı klı uyu mu sayesinde üretilen ve akt arılan ı sı mi kt arı na bağlı dır. Parçal ar
el ektrot bası ncı nı n et kisi altı nda eritilen mal ze meni n katılaş ması il e birleşirl er. Bu
esnada meydana gel en kaynak bağl antısı, kaynak nokt ası ol arak t anı ml anma kt adır.
( Şekil 7. 4) Bu kaynak çekirdeği ol arak t anı ml anan katıl aş mı ş kaynak hac mi nden
ol uş makt adır ve bunun etrafı nda difüzyon il e halka şekli nde yapı ş ma al anı ol arak da
tarif edil mekt edir. Buna ı sı nı n et kii altı ndaki böl ge (I TAB) ekl en mekt edir. Nokt a
kaynak el ektrotl arı nı n t e mas yüzeyl eri üzeri nden geçen kaynak akı mı , za man ve
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el ektrot bası ncı, kaynak s üresi esnası nda gerekli ı sı mi kt arı nı meydana getirir.
Kaynak el ektrotl arı genelde i yi bir el ektri k ve ı sıl ilet kenli ği sağl a mak i çi n özel bakır
al aşı ml ar dan üretilir.

ġekil 7. 4 : El ektri k Direnç nokt a kaynağı nı n Al CuMg 2 saçı ndaki iç yapı sı
Şekil 7. 5‟ de nokt a kaynağı i şl e mi ni n, mevcut dirençl erl e birli kt e şe mati k yapı sı
göst eril mekt edir. Fe bası nç et kisi altı nda bul unan el ektrotl ar R1 ve R2 gi bi bir
mal ze me i ç
direnci ne sahi ptir. Bu dirençl eri n mü mkün ol duğu kadar düşük ol ması gerekir.
Çünkü transf or mat ör üzeri nden besl enen düşük geril meli ( 3 il e 6 v) ve yüksek akı m
şi ddetli akı mı n ( >5000 A) mü mkün ol duğu kadar az kayı pl a kaynak Parçal arı na
ul aş ması gerekir. R3 ve R4 El ektrot ve saç arası ndaki t e mas dirençl eri ni, R5 i se
kaynak parçal arı arası ndaki t e mas dirençl eri ni, R6 ve R7‟ de parçal arı nı n ısı ya bağlı
mal ze me i ç dirençl eri ni te msil et mekt edir.(25).

ġekil 7. 5 : Nokt a Kaynağı İşl e mi ni n Mevcut Dirençl erle Birli kt e Şe mati k Yapı sı
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El ektrotl ar ( R5 ve R7) arası el ektri k dirençl eri ni n dur u mu, kaynak süresi ne bağlı dır.
R5 t e mas direnci yüksek bir başl angı ç değeri ne sahi ptir. ve Fe el ektrot bası ncı nı n
Et ki si il e meydana gel en ı sı nı n yüzey üzeri nde kı s mi şekil deği ştir mesi ne bağlı
Ol arak 1 il e 2 kaynak i şle ms üresi ni n biti mi nde (0, 02 il e 0, 04 sn) neredeyse t a ma men
ort adan kal kmakt adır. Buna karşı n mal ze me dirençl eri, art an ı sı sayesi nde az veya
çok yüksel mekt edir. Sonuç, Şekil 7. 6‟ daki grafi kt e gör ül düğü gi bi dir.
Me ydana gel en ısı mi kt arı nı n bir kıs mı kaybol maktadır.ısı geçişi;
• İyi Şekil de soğut ul an ve yüksek ilet kenli ği ne sahi p el ektrotl ar,
• Parçal arı n kendil eri ve çevreye t aşı nan ısı üzeri nden gerçekl eş mekt edir.
Uygun el ektrot f or mu seçi mi il e 1: 4 Kalı nlı k oranı na sahi p parçal ar sorunsuz bir
şekil de birl eştirilebil mektedir ( daha i nce parçal arda kull anıl acak el ektrot, daha küçük
bir uç çapı na veya t emas çapı na sahi p ol malı dır) t ek bir nokt a il e 4 par çayı
birl eştir mek mü mkündür. Ça m ve Koçak (1999)

ġekil 7. 6: Çeli ği n ve Al ümi nyu mun Nokt a Kaynağı nda El ektrotl ar Ar ası ndaki
Topl a m Di renç
Di renç

kaynak

maki nel eri

özelli kl e

çeli ği n

birl eştiril mesi

i şle ml eri nde

kull anıl makt adır. Geç mi şt eki geliş mel er ağırlı klı ol arak bu kull anı m al anı üzeri nde
yoğunl aş mı ştır. Çeli k ve Al ü mi nyu m mal ze mel eri n fi zi ksel özelli kl eri ni n kaynak
süreci esnası nda deği şi mleri ni n karşılaştırıl ması ve el de edil en değerl eri nin özelli kl e
Ma ki ne t asarı mı nda el ektri k aksa ml arı na di kkat edil mesi gerekti ğini ort aya
çı kar mı ştır. Sonuçt a;
• Üç ile dört kat daha fazla kaynak akı m şi ddeti değerl eri,
• Yet erli hı zda akı m yüksel mesi,
• Kı sa kaynak sürel eri,
• Akı m- güç- pr ogra ml arı nı kull an ma i mkanı,
• Daha yüksek st ati k maki ne rijitli ği ve
• Daha da hı zlı kaynak sonrası ısıl işl e m özelli kl eri, gi bi tal epl er ortaya çı kmakt adır.
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Tek f azlı alt ernatif akı m ma ki nel eri, yüksek asi metri k şebeke yükl e mel eri nden dol ayı
Al ü mi nyu m nokt a kaynağı i çi n kull anıl ma malıdır. Buna nazaran frekans atl a malı
ma ki nel er ( ör neği n 200 Hert z), pri mer veya sekonder akı mlı üç f azlı alt ernatif akı m
ma ki nel eri ile i nvert er maki nel eri i yi sonuç ver mi şl erdir.
Kaynak sürel eri, parçaları n kalı nlı kl arı na ve kaynak bağl antısı nı n şekl i ne gör e 3
ile10 peri yot ( 0, 06 il e 0, 2 sn) arası nda ol malıdır.( Ça m, 1999) Daha uzun süreli
kaynak süresi i se,

Al ümi nyu m ı sıl il et kenli ği nden dol ayı

“sabit dur u m”

yarat makt adır, yani söz konusu süre aşı mı ndan sonra veril en ı sı, parça , tarafı ndan
dağıtıl makt adır.
Yüksek kalite t al epl eri gerektiren direnç nokt a kaynak i şl e ml eri; ör neği n uçak ve
uzay aracı i mal atı nda ol duğu gi bi, akı m- el ektrot bası nç- pr ogra mı na sahi p direnç
kaynağı il e yapıl makt adır. Al Cu Mg2 ‟ den ma mul 1, 6 mm +1, 6 mm kalı nlı ktaki saçl ar
içi n nokt a kaynak bağl antısı nı n uygun bir “gerçek” di yagra mı Şekil 7. 7‟ de
veril mi ştir. Parçal arı n bi rbiri ne yakl aştır ması nı sağl ayacak ol an 150 mm yarı çaplı
bir CuCrl Zr el ektrot un, 13 Kn ön bası ncı n el de edil mesi il e kaynak bası nç gücü 7 Kn
„ye i ndirilir. Böyl ece saçlar arası ndaki t e mas direnci yüksek bir değer al ma kt a ve
ısı nma süreci ni n başl aması nı ol u ml u yönde et kil e mekt edir. Söz konusu değeri n
düşür ül erek el de edil mesi il e akı m, yakl aşı k 6 peri yot sonrası nda ar zu edi len 40 k A
son değere ul aş makt a ( yüksel en akı m kaynak nokt al arı nı n soğu ma süresi ni
geci ktir mekt edir. Gözenek ve boşl uk ol uşu munun engell en mesi i çi n ve birleştir meni n
daha da sağlı klı ol ması i çi n akı m düşüşünün ar dı ndan bası nç kuvveti önceden
belirlenmi ş ol an 13 Kn değeri ne geri getirilme kt edir. Bu şekil de yapıl an bir
uygul a ma il e 45 peri yot veya 0, 9 sani ye süren bir kaynak süresi ne i hti yaç
duyul makt adır. Yapı parçal arı n nakil süresi i çi n gerekli dur u ml arı da göz önünde
bul undurarak, nokt al ar arası yakl aşı k 12 nokt a/ daki ka hı zl a nokt a kaynağı yapıl ması
mü mkündür. ( Ça m, 1999)
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ġekil 7. 7 : Al Cu4 Mg Saçı Üzeri nde Direnç Nokt a Kaynağı İçi n Akı m- El ektrot
Kuvveti
Çeli ğe nazaran i ki kat daha büyük el ektrot kuvvet gereksi mi, el ektrot yüzeyl eri ni n
epeyce büyük ol ması ndan dol ayı daha rijit maki nel ere i hti yaç duyur makt adır. Bu da
özelli kl e nokt a kaynak pensl eri n yapı sı na et ki et mekt edir. Dol ayı sı yla bu t ür
ma ki nel er büyük kol uzunl ukl arı na sahi p ol mamalı dır. İl ave ı sıl i şl e m kabili yeti ne
yöneli k t al epl er, kaynak böl gesi ni n kı sa sürede ol u ml u veya ol u ms uz geni şl e mesi ni
sı nırl a makt adır.
Bi r mal ze meni n nokt a kaynağı na uygunl uğu bazı para metrel erden et kil en mekt edir
( Şekil 7. 8). bunl ar il k başt a ki myasal bil eşi ml eri, met al ürji k özelli kl eri ve yüzey
ol uşu ml arı ol makt adır. Al ü mi nyu m mal ze meleri n ki myasal bil eşi ml eri sadece
dayanı mı,

eri mi ş

kütleni n katılaş ması

esnası ndaki

davr anı şı nı

etkil e mekl e

kal mayarak ı sıl ve el ektri k il et kenli ği ni de et kil eme kt edir. Saf Al ü mi nyum 36 m /
Ω. mm2 el ektri k il et kenli ği ne sahi pken Al Mg6 Li 2‟de de bu veri 9 m / Ω. mm2
ol makt adır. Bu veril er ayrı ca met al ürji k özellikl eri nden et kil enmekt edir. Bu da
içyapı nı n

ol uşu mundan il eri

gel mekt edir

(yu muşak,

soğuk sertleştiril mi ş,

yaşl andırıl mı ş dur u ml ar). Yüzey ol uşu mu, Al ü mi nyu mda nokt a kaynak sür eci ni en
fazl a et kil eyen fakt örl erden birisi ni ol uşt ur makt adır. Bunl ar;


Oksit tabakası (kalı nlı ğı, bil eşi mi, eş öl çül ül üğü)



Safi yetsi zli kl er (yağ, kir, t oz)



Yüzey (pür üzsüzl ük),
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Met al sel kapl a mal ar (haddel eyerek kapl a ma),



Or gani k kapl a mal ar (t ut kal, nokt a kaynak boyal arı),



Anor gani k kapl a mal ar (kromatl ar),



Anodi k oksi dasyon‟ dur.

ġekil 7. 8 : Bir Mal ze meni n Nokt a Kaynağı na Uygunl uğunu Et kil eyen Faktörl er
Al ü mi nyu mun oksij ene ol an il gisi nedeni yl e hava t e ması esnası nda bil e doğal bir
oksit t abakası ol uşt ur makt adır ( Şekil 7. 9). Bu gözeneksi z bir t abakadan ol uşur.
Bunun üst ünde de gözenekli bir t abaka bul unur. Kalı nlı ğı 0, 005 ve 0, 01 mi kr on
arası ndadır. ( Ça m, 1999) Oksit t abakası bir i zol at ör gi bi et ki yarat makt a ve kaynak
süreci ni et kil e mekt edir. Bu nedenl e parçal arı bir ön hazırlı k i şl e mi nden geçir mek
şarttır. Bu i şl e mil k önce el ektrot ve parça arasında düşük t e mas dirençleri ni n el de
edil mesi ne ve bunun yüzeyde aynı kal ması na yol aç makt adır. Bu sayede kaynak
sonuçl arı nda

deği şi mi n

düşük

ol ması na

ek

ol arak

el ektrot

i yil eştiril mekt edir.

ġekil 7. 9 : Al ümi nyu m Üzeri nde Oksit Tabakasını n Dur u mu
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ö mr ü

de

Parçal arı n nokt a kaynağı i çi n bir ön hazırlı kt an geçiril mesi

mekani k (kapl an mı ş

ol anl ar hari ç) veya ki myasal yol dan yapıl abil mektedir. Mekani k ön hazırlı k i şl e mi,
dönen pasl an maz Çeli k t el fırçal arl a kaynak i şl e mi ne başl a madan heme n önce
yapıl malı dır. Düzenli ve i yi bir sonuç el de et mek i çi n i şl e m mekani k veya ot omasyon
yönt e mi il e yapıl malı dır. Bunun kaynak i şl e mi ne ol ums uz et ki si yüzeyi n çok f azl a
pür üzl en mesi sayıl abilir. Bur ada el ektrot il e parça arası nda bir al aşı m ol uşu mu
me ydana gel ebilir. Ki myasal ön hazırlı k i şl e mi i se Al ü mi nyu mun. kaynak s ür eci nde
en ol u ml u neti cel eri verme kt edir. Bunun i çi n bir çok kade me gerek mekt edir. Yağdan
arı ndır ma, dur ul a ma, dağlayı cı, dur ul a ma, nötr hale getir me, dur ul a ma, kurtar ma. Bir
çok dağl ayı cı ve dağl ayı cı şartları kull anıl makt adır. Bi r çok dağl ayı cı, oksit
tabakası nı n çözül mesi nden sonra ort aya çı kan met ali k Al ü mi nyu mu et kile mekt edir.
Bu nedenl e, dağl ayı cı tali matl arı harfi yen uygul an malı dır. Dağl ayı cı i şl e mi nden
sonra yeni ve düzenli bir oksit t abakası meydana gel mekt edir. Uygun bir ön hazırlı k
işl e mi, t e mas direnç değeri ni 3 il e 50 μ Ω‟ ye kadar i ndirebilir. ( Ça m, 1999)Genelli kl e
parça yüzeyl eri ni daha az et kil eyen ve dağl ayı cı süresi nde daha da geni ş bir t ol erans
geni şli ği ne sahi p al kali k dağl ayı cıl ar kull anıl makt adır. İşl e m s onrası at öl ye
ort a mı nda muhafaza şartları saçl ar arası ndaki t e mas direnci ni çok az et kil eme kt edir.
Aynı

za manda

çekme- makasl a ma

kuvveti

de

he men

heme n

aynı

kal makt adır. dağl ayı cı i şle ms onrası nda muhafaza süresi boyunca el ektrotl ar üzeri nde
öne mli bir et ki gözl en me mi ştir. Çeli ği n direnç nokt a kaynak uygul a masında, 30000
ile 50000 punt a arası ndaki el ektrot kull anı m mi kt arı belirlenmi ştir. El de edil en
tecrübel eri n Al ü mi nyu m mal ze meye uygul an ması ayrı ca değerl endiril meli dir. Çünkü
bu değer yakl aşı k ol arak %10 daha düşükt ür el ektrot ö mr ü, öngör ülmüş kalit e
sevi yesi ni n düş mesi ne neden ol an kaynak sayısı dır. ( Ça m, 1999) Bu, çek mema kasl a ma kuvveti, kopma davranı şı saç yırtıl ması ndan nokt a kesil mesi kop ması na
geçi ş nokt a çapı veya el ektronl arı n parçal ara yapı şması ol abilir.
Al ü mi nyu m esaslı mal ze mel eri n, direnç nokt a kaynağı nda el ektrot ö mr ü bi r çok
fakt örl ere bağlı dır. Birleştirilecek parçal arı n yüzey dur u ml arı daha önce el e
alı nmı ştır. Nokt a kaynağı na ön hazırlı k ol arak dağl ayı cı i şl e mi nden geçiril mi ş ve
fırçal an mı ş parçal arı n yüzey pür üzl ül ükl eri ndeki far klılı kl ar nedeni yl e fırçal an mı ş
parçal arı n çek me- makasl a ma kırıl mal arı nı, zama nı ndan önce meydana gel di ği
gözl en mi ştir. Kaynak yapıl acak al aşı m, el ektrot kull anı m mi kt arı nı i ki yönde
et kil e mekt edir. İl et kenliğe bağlı ol arak f ar klı güçl ere ve buna bağlı ol arak el de
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edil en f ar klı ı sı mi kt arları na yol aç makt adır. Buda bir yandan bakır-elektrotl arı n
al aşı ml aş ması nı kol ayl aştır makt a ve di ğer yandan da Al ü mi nyu m ve el ektrot
içerisi ndeki al aşı m el eme ntl eri de el ektrotl ara ve i şl enecek par çalara nüf us
et mekt edir.
Bi rl eştirilen parçal arı n kalı nlı ğı, kaynak i çi n gerekli ol an ı sı mi kt arl arı ndan dol ayı
el ektrot kull anı m mi kt arı na benzer şekil de et ki et mekt edir. Deva mlı art an nokt a
mi kt arı / daki ka il e el ektrot soğu ma süresi kı sıl dı ğı ndan kendi si ni ı sıt makt a ve
al aşı ml aş ma eğili mi yüksel mekt edir. Kı sa kaynak sürel eri i se el ektrot kull anı m
mi kt arı nı ol u ml u yönde et kil e mekt edir. Yüksek bi r dayanı mor anı i çi n i yi bir el ektrot
soğut ması gerek mekt edir. Böyl ece meydana gel en ı sı mi kt arı hı zlı bir şekilde el ektrot
çalış ma yüzeyi nden uzakl aşacaktır. Bu nedenl e dol aylı bir soğut ma yerine dol aysı z
bir soğut ma; ör neği n punta kaynak pensel eri nde olduğu gi bi terci h edil melidir.
Al t er natif akı mil e yapılan nokt a kaynağı esnasında el ektri k akı m yönünün deva ml ı
deği ş mesi il e üst ve alt el ektrotl ar, uygun bir soğut ma mevcut ol duğunda t er mi k
ol arak eşit şekil de yükl enme kt edir. Bu, doğr u akı m i l e yapıl an kaynak çalış mal arı nda
ol ma makt adır. Anodun yüksek oranda yükl en mesi ni n nedeni peltier et kisidir. Al ve
Cu el e mentl eri arası nda, el ektro ki myasal geril me serisi ndeki yakl aşı m 2 V gi bi gi bi
büyük bir far kt an dol ayı Cu- kat odu il e Al - parçası na geçen el ektronl ar esnası nda
peltier ı sısı açı ğa çı kmakt adır. Anodun daha güçl ü bir t er mi k yükl en mesi, daha da
güçl ü bir al aşı m eri mesine neden ol makt adır ve böyl ece art an akı m il e aşı n mada
art makt adır. Peltier et kisi, ayrı ca kaynak çekirdeği ni n anodun yönüne doğr u
kay ması na yol aç makt adır. Böyl ece kaynak esnası nda düzensi z parça kalı nlı kl arı
bert araf edil mekt edir. Bakır il e çeli ği n el ektro ki myasal geril me serisi ndeki düşük
farkt an dol ayı peltier-et kisi öne msi z kal makt adır.
Şekil 7. 10‟ da akı mt ür ünün ve maki ne i mal at şekli ni n el ektrot ö mr ü üzeri ne et ki si
göst eril mekt edir. Doğr u akı m maki nel eri ni n daha i yi bir sonuç ver mesi, düzenli
enerji besl e mesi il e açı klanır. En i yi sonuçl ar frekans dönüşt ür ücü maki ne il e el de
edil mekt edir. Bur ada kut up dur u mu, her bir kaynak i şl e mi nde sonra deği şme kt e ve
Böyl ece el ektrotl ar düzenli ol arak yükl en mekt edir. En düşük ö mür, bir kaynak
pensesi kull anı mı il e el de edil mi ştir. Met al ografi k parl at ma nu munesi, kaynak
bağl antısı nı n sertleş me davranı şı nı n t espit edil mesi içi n uygundur.
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ġekil 7. 10 : Akı m Ti pi ve Maki ne Tür ünün El ektrot Ömr üne Et kisi
Muht e mel kaynak paramet rel eri ni n si st e mati k t et ki ki nde, şekil 7. 11‟ de göst eril di ği
gi bi bir grafi k el de edilme kt edir. Taralı al anda bu ko mbi nasyonun asgari ort al a ma
değerl eri veril mekt edir. Tar alı ol mayan kol onl ar ise bu değere ul aşa ma ma kt adır.
Bunun anl a mı da düzgün bir nokt a kaynağı nı n ol uş ma ması dır. Günl ük kull anı mda
böyl e bir dur u m yapı ş ma ol arak adl andırıl makt adır. Taralı kol onl arı n üst kı s mı nda
kaynak sı çra mal arı ndan me ydana gel en uygun ol ma yan sonuçl ar veril mi ştir. Genel de
üst ort a al andan uygun kaynak para metrel eri ni n seçil mesi uygundur. Böyl ece il gili
i mal at a macı na uygun mal ze me ve kalı nlı k kombi nasyonl arı i çi n gerekli çalış ma
tali matl arı el de edil mekt edir. Bunun i çi n t opl a m ol arak 25 kaynak yapıl malı ve t et ki k
edil meli dir. 20 Nokt ada bir, çek me- makasl a ma t esti ne t abi t ut ul malı ve 5 nokt a i se
met al ografi k ol arak kontrol edil meli dir.
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ġekil 7. 11: Al Cu4 Mg1 T3 Sacı Üzeri nde Nokt a Kaynağı İçi n Para metrel er
Al man Kaynak Bi rli ği nin 2916 no‟ l u veri sayfası, uygun kaynak para metrel eri ni n
tespiti nde f aydalı bir yardı mt eşkil eden ve sürekli i mal atı n kontrol ünü sağl ayan bir
takı m t et ki k yönt e ml erini i çer mekt edir. Buna soy ma, yuvarl a ma ve yont ma t esti
dahil dir ( Şekil 7. 12). Burada basit yönt e ml er vasıtası yl a yapı ş ma ve uygun kaynağı n
birbiri nden ayırt edil mesi mü mkündür. Buna karşı n karşıl aştır ma değerl eri ni n
(hesapl a ma t e mel veril eri değil) ser best çek me-ma kasl a ma t esti il e el de edil mesi
mü mkündür.

Geliştirme

çalış mal arı nda

bunun

hari ci nde

özelli kl eri n

değerl endiril mesi nde çek me- makasl a ma deneyi, öl çü çenti k- değer kayıt edi cisi il e
bur ul ma deneyi ve çentik dar be deneyi de kull an mak mü mkündür. Yapı sal yönden
benzer nu munel er üzerinde, ör neği n Al man kaynak Bi rli ği ni n 2709 no‟ l u veri
sayfası na göre yor ul ma deneyl eri ve yapı parça deneyl eri sadece uygul anabilir
tahri batsı z muayene yönt e ml eri nden r adyografi t esti en büyük doğr uluk or anı na
sahi ptir çünkü bu t est, çatl akl ar ve boşl ukl ar gi bi i ç hatl arı en i yi şekil de
belirle mekt edir. Ultrasoni k muayene yönt e mi i se nokt a kaynağı nda kullanıl a maz.
Pr obun el ektrot t e mas al anı na yerl eştir me sor unu endüstri yel kull anı mı nda şi mdi ye
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kadar bir başarı sağl ayama mı ştır. manyeti k t oz ve penetran sı vı t estleri bu al anda bi r
rol oyna ma makt adır. Temel ol arak t ahri batsı z muayene yönt e mi ni n yar dı mı yl a
şi mdi ye kadar hat ası z nokt a kaynağı nı n i st en meyen veya uygun ol mayan yapı ş mal ar
dan ayırt et meye ve bel gel endir meye başarılı ol unma mı ştır. ( Ça m, 1999)

ġekil 7. 12 : Direnç Nokt a Kaynağı nı At öl ye Deneyl eri
7. 3 Kaynak ĠĢl e ml eri nde Koruyucu Gaz Seçi mi
Tabl o 7. 2: Kor uyucu Gaz Çeşitleri
MALZE M

MI G

ÖZELLĠ KLE

TI G

E

KAYNAĞI

R

KAYNAĞI

Ar go mi x20

Özl ü t elle

/ 25

kaynak i çi n

Ar goshi el d- 5

Karbonl u
ve DüĢ ük

Ar goshi el dTC

Al aĢı mlı
Çeli kl er

Ar goshi el d- 20

ÖZELLĠ KLER

PLAZ MA
KES ME

6 mm. kalı nlı ğa
* Kaynak

kadar

di kiţi ni n

Deği şken

mal ze meyi

kalı nlı kl ar içi n
**

Saf Ar gon

10 mm. den

yakarak
del mesi ni
mi ni mi ze et mek

kalı n parçal ara

içi n. *Düzgün

* Kalı n

ve saki n bir ark

Helishi el d 101 parçal ar da, hı zlı

içi n.

kaynakl ar içi n
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Azot + Ar gon
Azot + Oksij en

Helishi el d 101

* Düşük
sı caklı kl ar da
kull anıl an

Saf Ar gon

Azot + Ar gon

mal ze mel er

Azot + Oksij en

içi n.
Düş ük kar bonl u

Kaynak

pasl an maz
Ar gonox- 1***

Çeli kl er

Ar gonox-

içi n.( C%<=0. 0

di kişi ni n
Saf Ar gon

2**** Ar gon 6) Hı zlı ve i yi

içi n.

içi n.

Helishi el d 1

geçişli

del mesi ni
mi ni mi ze et mek

penetrasyon

Kı sa devre

mal ze meyi

* 1) hı zlı kaynak
Hy- Lit e Hy-

içi n ( manuel)

Pl as

* 1) hı zlı kaynak

kaynakt a

içi n (ot omati k)

Pasl anmaz

1) Azot +Pl az mashi
el d

Spr ey ar k

Çeli kl er

( Ar gon+Hi dr oj en)

kaynağı nda

2) Hy- Pl as

te mi z bir yüzey
Helishi el d101

içi n.( >6 mm)
( Sprey ark ve
Pul se
Geçiţl erde)

Ot o mati k ve
Helishi el d- 2 robot kaynakl arı
içi n

Daha t e mi z
yüzey ve
Ar go mi x2

Ar gon' agöre
yüksek
nüf uzi yet

Saf Ar gon

6 mm. ye kadar
kalı nlı kl ar içi n

Al u mi nyu m

6 mm. den kalı n

ve

parçal ara hı zlı

Al aĢı ml arı

Helishi el d- 2
Helishi el d- 3

Saf Ar gon

kaynak ve

Büt ün
uygul a mal ar içi n
Yüksek hı zda

Helishi el d- 2 çalışan ot omati k
kaynakl ar içi n

penetrasyon
içi n
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1) Azot +Pl az mashi
el d 2) Ar gon +Azot

Bakı r

Saf Ar gon

6 mm. ye kadar
kalı nlı kl ar içi n

Helishi el d- 2

6 mm. den kalı n
parçal ara,

Büt ün

1) Azot +Pl az mashi

uygul a mal ar içi n

el d 2) Pl az ma

Yüksek hı zlı

shi el d

Saf Ar gon

Helishi el d- 2

ot o. kaynak i çi n

Büt ün
Ni kel

Saf Ar gon

uygul a mal ar

Saf Ar gon

içi n

Ti t anyu m

Büt ün

Yüksek
Saflı kt a Ar gon

uygul a mal ar

Büt ün
uygul a mal ar içi n

YüksekSaflı kt a

Büt ün

Ar gon

uygul a mal ar içi n

içi n

-

Not

Gal vani z kaplı Çeli kl er de Ar goshi el d 20 ya da Ar go mi x 25 kull anılır.

*

Hi dr oj en kırıl ganlı ğı na duyarlı pasl an maz Çeli kl er de kull anıl maz.(400 Serisi gi bi)

**

Ör nek : 2 mm il e 6 mm kalınlı ğı nda i ki parça kaynatılabilir.

***

6 mm' den kalı n parçal arda Spr ey ar k ile kaynak yapıl abilir.

****

2- 6 mm kalı nlı ğı ndaki parçal ara Kı sa Devre met odu ile kaynak yapıl abilir.

Gaz altı kaynak i şl e mi ( MI G); son yıll arda birçok endüstri yel uygul ama da, hı zl a
gelişen yet erli ve kaliteli kaynak met otl arı ndan biri dir. Ört ül ü el ektrot kaynağı nı n
( S MAW) s on yıllarda et ki nli ği ni n azalı p, gaz altı kaynak i şl e ml eri ni n ( MI G)
art ması nı n başlı ca nedenleri;


yüksek met al yı ğma oranı ( met al mi kt arı kg/ saat),



yüksek kaynak süresi‟dir. (kaynak süresi/t opl a m üreti msüresi)

7. 3. 1 Koruyucu Gazl ar
7. 3. 1. 1 Koruyucu gaz çeĢitleri
Argon ve Hel yu m ( TI G Ve MI G)
Ar gon ve Hel yu m, asal gazl ar ol up kaynak i şle mi sırası nda kaynak banyosu il e
reaksi yona gir mezl er. Bu gazl ar al aşı msı z, yalı n kar bonl u, pasl an maz Çelik ve de mi r
dı şı met all eri n kaynak i şl e ml eri nde kull anılır. Bu i ki gaz arası ndaki t e mel far kl ar,
yoğunl uk, ı sıl il et kenli k ve ar k karakt eristi kl eri dir. Ar gon, havadan yakl aşı k ol arak
1. 4 defa yoğundur, buna karşılı k Hel yu m i se, havanı n yoğunl uğunun 0. 14 katı dır.
( Anı k, 1982) Hel yu ma ve havaya or anl a daha yoğun ol an Ar gon düz kaynak
pozi syonl arı nda en et kili, ar k sabitleyen ve ört ücü et kisi ol an gazdır. Hel yu m, t ek
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başı na kull anıl dı ğı za man aynı oranda kor u ma yapabil mesi i çi n Ar gona or anl a 2- 3
kat fazl a debi gerektirir. Hel yu m, Ar gona oranla çok daha yüksek ı sıl ilet kenli ğe
sahi ptir ve ar k enerjisi çok daha ho moj en dağılıml ı ar k pl az ması ol uşt urur. Ar gon
pl az ması i se, mer kezde çok yüksek, dı ş koni si nde i se daha az enerji ye sahi ptir. Bu
fark, kaynak di ki ş pr ofilini güçl ü bir şekil de et kiler. Hel yu m, kaynak sırası nda daha
deri n ve geni ş bir di ki ş ol uşt ur ur. Ar gon i se " Şarap kadehi " şekli nde bir penetrasyon
yaratır. Başlı ca Ar gon, Hel yu m, Ar gon- Hel yu m karışı ml arı ve Kar bondi oksit gazl arı
di kiş pr ofilleri aşağı daki şekil de göst eril mi ştir. Hel yu m, Ar gona göre daha yüksek
bir i yonl aş ma pot ansi yeli ve dol ayı sı il e daha yüksek ar k volt ajı ol uşt ur ur. Ancak saf
Hel yu m, ar k başl angı cında pr obl e m göst erebilir. Saf Hel yu ml a ol uşt urul an Ar k
ört üsü düşük volt ajlarda Spr ey Tr ansfer et kisi göst er mez. Bunun sonucu ol arak, saf
Hel yu m, kor uyucu gaz olarak kull anıl dı ğı za man Ar gona göre daha yüksek çapak ve
pür üzl ü kaynak di ki şi elde edilir. Ar gon i se, akım geçi ş sı nırı nı n üzeri nde ( küreselsprey Ar k) ol duğu za man sprey ark et kisi göst erir.
Argon- Hel yu m Karı Ģıml arı ( TI G ve MI G)
Saf Ar gon, Çeli k ve demi r dı şı mal ze mel eri n kaynağı nda yaygı n ol arak kull anılır.
Hel yu mun saf ol arak kullanıl ması i se yukarı da anl atılan nedenl er den dol ayı sı nırlı dır.
Ancak, daha deri n ve daha geni ş kaynak di ki şi ist endi ği za man, Ar gon ve Hel yu m
belli oranl ar da karışı m ol uşt ur ul arak kull anılırlar. Sonuç şekil 7. 13‟ de gör ül düğü
gi bi, daha geliş mi ş kaynak di ki şi özelli kl eri ve s prey ar k transferi sağlanır. Kı sa
devre geçi şi nde, Ar gon ve Hel yu m gazl arı, %60 - %90 Hel yu m or anı na kadar çeşitli
oranl arda karıştırılarak kull anılırlar. Pasl an maz, düşük al aşı mlı Çeli k kaynakl arı nda
Ar gona Kar bondi oksit ekl e mek yeri ne Hel yu m ekl enir ve Kar bondi oksiti n kaynak
di kişi ndeki ol ums uz me kani k et kil eri mi ni mu ma i ndirilir. Ar gona %50 ve %75
oranı nda Hel yu m ekl enmesi, saf Ar gonun ol uştur duğu ar k volt ajı ndan daha yüksek
ar k volt ajı ol uşt ur ur. Bu karışı ml ar, al umi nyu m, ma gnezyu m ve bakırı n kaynağı nda
kull anılırlar. Çünkü, karışı mı n ver di ği yüksek ı sı, bu mal ze mel eri n yüksek ı sı
ilet kenli kl eri nden dol ayı ist enen ı sı mi kt arı nı karşılar ( Helishi el d 2 : %75 He + %25
Ar). ( Anı k, 1982)
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ġekil 7. 13 : Ar gon ve Hel yu m Gazl arı nı n Kaynak Di ki ş Şekilleri
Argon- Hel yu m- Karbondi oksit- Oksijen Karı Ģıml arı ( MI G)
Saf Ar gona ekl enen Hel yu m, de mi r-dışı mal ze mel eri n kaynağı nda mükemmel sonuç
verir. Saf Ar gon i se de mir-dışı mal ze mel eri n kaynağı nda ( undercut) hat ası na neden
ol abilir. Saf Ar gona %1 - % 5 or anı nda ekl enen oksij en ya da %3 t en %25' e kadar
oranl arda ekl enen Kar bondi oksit, ar k kararlılı ğı nda belirgi n bir düzelme sağl ar.
( Anı k, 1982) Asal gazl ara ekl enecek opti mu m Kar bondi oksit ya da oksijen mi kt arı,
yüzey şartl arı ( paslı vb.) di kiş geo metrisi, kaynak t ekni ği ve ana met al
ko mpozi syonuna bağlı dır. Genelli kl e, 2 % Oksij en ya da 8- 10 % or anı nda
Kar bondi oksit ekl en mesi opti mu m s onuçl ar ol uşt ur ur.

Ar gona Karbondi oksit

ekl en mesi, kaynak di ki şi pr ofili ni "şeftali şekli" ol uşt urarak i yil eştirir. Ar gona 1 il e
9 % oksij en ekl en mesi, kaynak banyosunun akı şkanlı ğı nı, nüf uzi yeti ve ar k
kararlılı ğı nı artırır. Oksijen aynı za manda geçi ş akı mı nı azaltıcı et ki göst erir. Yedir me
eğili mi azalır, ancak, Manganez ve Silisyu m kaybı ndan dol ayı kaynak met ali nde
yüksek oksitlenme eğili mi belirir ( Silisyu m ve Manganez, kaynak i şl e mi nde
deoksi dan mal ze me ol arak kull anılırlar). Yalın, düşük al aşı mlı ve pasl an maz
Çeli kl erde, az da ol sa, Ar gon- Kar bondi oksit karışı mı kull anılır. %25 oranı na kadar
ekl enen Kar bondi oksit en az geçi ş akı mı nı düşür ür, çapak ol uşu munu azaltır,
nüf uzi yeti artırır ve ark kararlılı ğı nı azaltır. Ar gon- Kar bondi oksit karışı ml arı
genelli kl e kı sa devre kaynakl arı nda kull anılır. Ancak, sprey ar k ve dar beli ar k
kaynağı nda da kull anılır. Ar gon - %5 Kar bondi oksit karışı mı, dar beli ar k kaynağı nda
kull anılır. Ar gon- Hel yum ve Kar bondi oksit karışı mı, dar beli ar k kaynağı nda da
yaygı n ol arak kull anılır. Pasl an maz Çeli k kaynağı nda % 85 Hel yu m + %1 3, 5 Ar gon
+ %1, 5 CO2 i çeren ( Helıshı el d / 1) karışı m kı sa devre geçi şi ve kor ozyon direnci
sağl ar. Günü müzde geliştirilen bir başka karışı m %60 Ar gon + %38 Hel yu m + %2
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CO2 i çeri yor. ( Helıshı eld / 101) ve pasl an maz Çeli k kaynağı i çi n kull anılır. ( Anı k,
1982) Bu karışı m er gi mi ş met al e opti mu m akı şkanlı k, i yi yüzey ı sl at ma, i yi bir ar k
kararlılı ğı ve düşük çapak ol uşu mu sağl ar. Buna i lavet en, Hi dr oj en çatl ağı ve bi ri kme
yokt ur. Aynı za manda bu karışı m dar beli ar k kaynağı ve sprey ar k geçişi i çi n
kull anılır.
Argon- Oksijen Karı Ģıml arı
Ar gona küçük oranl ar da ekl enen ( %1- 2) oksij en çapağı opti mi z me eder ve spr ey ar k
geçi şi nde ar k kararlılı ğını arttırır. Oksij en, daha geni ş nüf uzi yet sağl ar ve yedir me
et kisi ni azaltır. Ar + %1 ya da Ar + %2 oksij en ekl en mesi pasl an maz Çeli kl eri n
kaynakl arı i çi n uygundur. Oksij eni alı nmı ş bakır, düşük kar bonl u ve al aşı mlı
Çeli kl erde kull anılır. ( Anı k, 1982)
Argon- Oksijen- Karbondi oksit Karı Ģı ml arı ( MI G/ MAG)
Ar gona ekl enen % 3- % 5 or anı nda Oksij en ve % 20‟ ye kadar Kar bondi oksit, met al
sekt ör ünde yaygı n ol arak kull anılır. Bu gazl ar, opti mu m kor u ma ve sprey ar k, kı sa
devre ve dar beli ark geçişi içi n uygun ark karakt eristi ği sağl ar. ( Anı k, 1982)

ġekil 7. 14 : Ar gon, Oksijen ve Kar bondi oksit Gazları nı n Kaynak Di ki şi ne Et kil eri
Argon- Hel yu m- Karbondi oksit- Oksijen Karı Ģıml arı ( MI G/ MAG)
Bu karışı m, 4' l ü ( quadropol e mi x) karışı m adı nı alır ve MI G kaynağı nda, yüksek
a mper/ yüksek met al yı ğma or anı i çi n opti mu m şartl ar sağl ar. Karı şı m, opti mu m
me kani k özelli kl er ve geni ş yı ğ ma or anı nda çalışılabil me açı sı ndan avant ajlar sağl ar.
Ana kull anı m al anı, düşük al aşı mlı ve yüksek dayanı mlı mal ze mel er dir. Ancak,
yüksek üreti mist enen düşük al aşı mlı Çeli kl eri n kaynakl arı nda da kull anılır .
Argon- Hi drojen Karı Ģıml arı
Ar gon ve Hi dr oj en karışı ml arı, pasl anmaz Çelikt en üretil mi ş bor u ve i nce pl aka
kaynakl arı nda kull anılır. Karı şı mı n kull anı mı i çin en öne mli şart, pasl anmaz çeli ği n
Hi dr oj en kırıl ganlı ğı na duyarlı ol ma ması gerekti ği dir. Öst eniti k pasl an maz Çeli kl er
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(3xx serisi) rahatlı kl a kaynak yapıl abilir. Ancak mart enziti k ( 4xx serisi ) Çeli kl er
Hi dr oj ene karşı duyarlı ol duğu i çi n kull anılması sakı ncalı dır. ( Anı k, 1982)
Uygul anan kaynak hı zı, Ar gona ekl enen Hi dr oj en mi kt arı na göre deği şir; çünkü ar k
volt ajı Hi dr oj en mi kt arı arttı kça art ar. Ancak ekl enecek Hi dr oj en mi kt arı, mal ze me
kalı nlı ğı na ve di ki ş t ürüne göre deği şir. Kull anıl an Hi dr oj en mi kt arı 1 % i l e 5 %
arası ndadır. Ar gon- Hi dr ojen karışı ml arı, TI G kaynağı işl e mi nde kull anılır.
Kar bondi oksit
Kar bondi oksit, gaz met al ar k kaynakl arı nda kullanıl an, reaktif ve oksitleyi ci bir
gazdır

ve düşük al aşı mlı

Çeli kl eri n kaynakl arı nda kull anılır.

Saf

ol arak

kull anıl abilir. Yüksek nüfuzi yet ve düşük fi yatı nedeni il e Kar bondi oksit yaygı n
ol arak kull anılır. Kar bondi oksit gazı il e kı sa devre yada kür esel geçi ş sağl anabilir.
Ancak Kar bondi oksit t ek başı na sprey ar k geçi şi sağl aya maz. Kür esel geçi şt e, ar k
ol uşu mu sert, yı pratı cı ve yüksek çapak ol uşu mu s öz konusudur. Çapak ol uşu munu
azalt mak i çi n, t orcun ucu çalış ma yüzeyi nden bir mi kt ar deri ne gö mül mesi
gerekli dir. Eğer Ar gonca zengi n bir karışı ml a Kar bondi oksit karşılaştırılırsa;
Kar bondi oksit, daha yüksek nüf uzi yet sağl ar. Ancak kaynak di ki şi yüzeyi s on derece
kaba bir gör ünü me sahi p ol ur. Kar bondi oksit kaynağı nda yüksek met al yığ ma or anı
el de edilir. Ancak gazı n oksitleyi ci özelli kl eri nden dol ayı, ol uşan kaynak di ki şi ni n
me kani k özelli kl eri Ar gonca zengi n karışı ma or anl a düşükt ür. Yüksek çapak
ol uşu mu nedeni il e düşük hı z el de edilir. Kar bondi oksit daha yüksek nüf uzi yet
sağl ar. Ancak kaynak di ki şi yüzeyi son derece kaba bir gör ünü me sahi p ol ur. Not :
Kar bondi oksit, MAG kaynağı işl e ml eri nde kull anılır.

ġekil 7. 15 : Kar bondi oksit Gazı nı n Met al Geçi ş For muna Et ki si
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7. 3. 1. 2 Koruyucu Gazl arı n Ot o masyon Kurabilme Ol asılı ğı
Bu i şl e mi n en uygun biçi mde kull anıl abil mesi içi n t el ve kor uyucu gazı n belli
et menl er beraberi nde seçil mesi ger ekir. Kor uyucu gazı n il k görevi, er gimi ş kaynak
met ali ni ve kaynakt an et kil enen böl geyi at mosfer deki et kil erden ( oksitlen me, vb. )
kor u makt adır. Çünkü ergi mi ş met al, oksij enl e ( oksitlenme), Azotl a ( met al-nitrürler)
ve Hi dr oj enl e ( met al-hi drür) reaksi yona kol ayca girebilir. ( Anı k, 1989) Bu
reaksi yonl arı n sonucu, met al kırıl ganlı ğı ve porozit e ( boşl uk) gi bi kaynak hat al arı
ol uşabilir. Kor uyucu gazın ana işl evl eri aşağı daki başlı kl arda i ncel en mi ştir.
7. 3. 1. 3 Koruyucu Gazl arı n Koruyucul uk Et ki si
Kor uyucu gazı n ki myasal ve fi zi ksel özelli kleri kor uyucul uk et ki si ni belirl er.
Kor uyucu gaz, t anı m ol arak, kaynak met ali ile çevresi arası ndaki i st en meyen
reaksi yonl arı engell er. TI Gi şl e mi nde, t ungst en el ektrot un ve MI G i şl e mi nde de t orç
ucu, met al da ml acı kl arı ve ar k arası ndaki reaksi yonl arı kor uyucu gazlar engell er.
Reaktif gazl arı n arası nda, en f azl a pr obl e m ol uşt uranl ar, oksij en, Azot ve
Hi dr oj endir. Met all eri n birçoğu, oksitleyi ci ort aml ar da ( eg. hava) ı sıtıl dıkl arı za man
oksit ol uşt ur url ar. Azot, reaktif met all erl e ( Ti, Ta, V, Nb gi bi) bil eşi k yapar. Di ğer
met all erde i se belirli oranl ara kadar çözünür ( Fe, Cr, Mn, W gi bi ). Hi droj en bi rçok
met al de çözünür, ancak Tit anyu m, Zi r konyu m ve ni yobyu m gi bi met all erle bil eşi k
yapar. TI Gi şl e mi nde, t ungst en el ektrot unu oksitlen mekt en ancak Ar gon ve Hel yu m
gi bi asal gazl ar kor uyabilir. ( Anı k, 1989) Bu gazlara ekl enecek ol an çok az mi kt ar da
Hi dr oj en el ektroda zarar ver mez ve bazı duruml ar da da kaynak özelli kl eri ni
i yil eştirir. Kaynak met ali er gi mi ş dur u mdayken Hi dr oj en ve Azot gazl arı nı n
çözünürl üğü yüksektir. Ancak, kaynak met ali soğuduğu za man çözünürlükl eri hı zl a
azalır ve f azl a mi kt ar daki gazl ar dı şarı atılır. Eğer, bu gazl ar soğu ma sırası nda
çekirdekl en mi şl erse met ali n i çi nden dı şarı çı kamazl ar ve gaz boşl uğu şekli nde
kaynak hat ası ol uşt ur urlar. Bu ol uşu m, kaynak i şl e mi uygul anan met al e gör e
deği ş mekt edir. Gaz boşluğu ri ski, aşağı daki şekilde çözünürl ük denge eğrisi şekli nde
göst eril mi ştir. ( ör nek, Hi dr oj en Al ü mi nyu m i çerisi nde pot ansi yel gaz boşl uğu
nedeni dir. Çeli kt e i se Azot aynı et ki yi göst erir) Kaynak şartları nda çözünen gaz
mi kt arı denge şartları ndan ( 15 o C) çok daha yüksektir. ( Anı k, 1989) Buna il ave
ol arak, gaz mi kt arı di ğer al aşı mel e menti ve ar kt aki di ğer gazl ardan et kil enir ( oksij en
ve Hi dr oj en; Azot un Çelik i çi ndeki çözünürl üğünü et kil er.)
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ġekil 7. 16 : Al ümi nyu m İçerisi nde Hi dr oj en Çözünürl üğünün Sı caklı kl a Deği şi mi
Oksitleyi ci gazl arı n al aşı m el e mentl eri üzeri ndeki et kisi, Silisyu m ve Ma ngan
el e mentl eri üzeri nde ol dukça yüksektir. Bu gazl arla reaksi yona giren bu ele mentl er,
gaz ve cür uf oksi di şeklinde ort a mı t er k ederl er ve kull anıl an ana met al ve kaynak
teli nde i st enil en dayanı m i çi n gerekli mi kt arı n altı nda bir orana düşerl er. Kor uyucu
gazl arı n akı şı sırası nda ol uşan t ür bul ans (fazla akı ş ya da gazı n ort a mdan
uzakl aşa ma ması)

mal zeme yi

at mosfer den yeteri kadar kor uya mayacağı i çi n

ist enmez. Gazı n kor u ma et ki si yoğunl uğu ve vi skozit esi ne bağlı dır. Aşağı daki
Tabl oda kor uyucu gazl arı n öne mli bazı özelli kl eri göst eril mi ştir. Ar gon ve CO2 gi bi
yüksek yoğunl ukl u gazlar hava akı mı na di ğer gazl ardan daha az duyarlıdır. ( Anı k,
1989)
Tabl o 7. 3: Kor uyucu Gazl arı n öne mli özelli kl eri.
El e ment İyonl aş ma Enerjisi (e V) Yoğunl uk (kg/ m3)
Ar gon

15. 75

Hel yu m

24. 58

1. 691

Hi dr oj en

13. 59

0. 1960. 852

Azot

14. 54

1. 185

Oksij en

13. 61

1. 354

Kar bondi oksit

-

1. 874
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7. 3. 1. 4 Koruyucu Gazl arı n Ark Kararlılı ğı na Et ki si
TI G i şl e mi nde, ar k, i yonlaş mı ş gazı n t aşı dı ğı akım i l e ol uşt ur ul ur. Gazı n i yonl aş ma
ve ayrış ma pot ansi yeli, ar k kararlılı ğı nı nı n göster gesi dir ( Tabl o 1). Genel ol arak,
düşük i yonl aş ma pot ansi yeli kararlılı ğı n artma eğili mi ol arak göst erilebilir.
Iyonl aş ma, ar kı n mer kezi ndeki yüksek sı caklı k t arafı ndan sabitlenir ve gazı n t er mal
ilet kenli ği il e deği şir. Yüksek t er mal il et kenli k ar k volt ajı nı n art ması ve ar k
süt ununun çapı nı n daralması na yol açar ( TI G i şle mi nde, 300 Amper sabit akı mda,
Hel yu mun ol uşt ur duğu ar k volt ajı Ar gonunki nin yakl aşı k 2 katı dır) ( Anı k, 1989)
Ar k yoğunl uğu, el ektrod ve i ş parçası nı n arası nda ol uşt ur ul an gücü belirtir. Bu güç,
kor uyucu gaz t arafı ndan et kil enir ( Ar aştır mal ara göre, Hel yu mca zengi n karışı ml ar,
Ar gona göre, ar kı n mer kezi nde daha düşük bir güç ol uşt ur uyor. Bu dur u m da, düşük
volt ajlarda Hel yu mil e oluşt ur ul an kaynak ar kı nı n kararlılı ğı nı azaltır.)
7. 3. 1. 5 Koruyucu Gazl arı n Kaynak Di ki Ģ ġekline Et ki si
Kor uyucu gaz, MI G ve TI G i şl e ml eri nde di ki ş geo metrisi ni et kil er. Aynı akı mda,
Ar gona ayrı ayrı ol arak Hel yu m, Hi dr oj en ve Kar bondi oksit ekl endi ği za man ar k
enerjisi art ar ve t opl a m er gi yi p birl eşen al an artar. Ar gon saf ol duğu zama n şarap
kadehi şekli nde bir kaynak di ki ş şekli ol uşt ur ur. Hel yu m- Ar gon karışı ml arı i se daha
deri n ve oval di kişl er ol uşt ur url ar. Kaynak di ki şi ni n kuvvetl endiril mesi, doğr u gazı n
seçi mi il e yakı ndan il gilidir. Daha düz kaynak di ki şl eri, daha az dayanı ma sahi ptir.
Ancak daha az t el sarfi yatı (özelli kl e Al ü mi nyu m ve pasl an maz Çeli k ) sağlanır.
7. 4 Kaynak Ağzı Hazı rla ma
Tabl o 7. 4‟ de gör ül en hazırla mal ar, büyük i hti mam ve di kkatl e yapıl malı dır. Eşl enen
yüzl er di kkatlice yerl eştiril meli, a maç dai ma birl eşecek parçal ar arası ndaki açı klı ğı en
aza i ndir mek ol malı dır. Eksen kay mal arı özellikl e punt a kaynağı veya mast arl ar
kull anıl arak, taki p eden doğr u uygul a ma şifrel eri tarafı ndan eli mi ne edil meli dir.
Al ü mi nyu m al aşı ml arı nı n yüksel ı sıl il et kenliği nden dol ayı, kusurl u yerl eştir me
kaynak kenarl arı arası nda bir ısıl dengesi zli ğe neden ol acaktır.
Levhal ar arası ndaki aşırı açı klı k ( >1. 5 mm) gerilmel eri, aşırı şekil deği ştir meyi ve
hatt a çatl a mayı t eşvi k edebilir. 1. 5. mm li miti köksüz MI G alı n kaynağı i çi n 3 il e 6
mm ar ası ndaki met al kalı nlı kl arı i çi n uygundur. ( Anı k, 1989) Doğr u ağı z eşl e me
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yüksek kaliteli kaynakl ara ul aş mak i çi n ve özelli kl e yüksek kaliteli kaynakl ara
ul aş mak i çi n ve özelli kl e sıralı gözeneği önl e mek içi n gerekli dir.
Tabl o 7. 4: Ağı z Hazırl ama

7. 5 Kaynak Di ki Ģl eri ni n Düzeltil mesi
Kaynak di ki şl eri hassa bir t aşl a ma t ekeri kull anıl arak bir l evha il e normal ol arak
kapak t arafı ndan düzeltilir. Çeki çl e me, fırçal a ma ve bil ye il e yüzey sertleştir me bi r
kaynağı n yor ul ma dayanımı i yil eştirir. (Senyen, 2000)
7. 6 Kaynak Öncesi Yüzey Hazı rl a ma
Bu konunun öne mi sebebi yl e önceli kl e çalışanl ara t e mi zli k dendi ğinde neyi n
kast edil di ği açı kça anl atıl malı dır. Kaynak i çi n t emi zli k dendi ği nde; her t ürl ü yabancı
ma ddeni n kaynak yapıl acak yüzeyden kal dırıl ması ve kaynak esnası nda; ısı üfl e me
gi bi nedenl erle t ekrar geri dön me i hti mali ni ort adan kal dıracak kadar uzağa
göt ür ül mesi anl aşıl malı dır.
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Te mi zli k he men kaynak öncesi di kkatli bir şekil de yapıl malı ve kaynak boyunca
te mi zli k konusunda aynı özen aralı kl arl a göst erilmeli dir. Te mi zli k, ort a m şartl arı (ısı,
ne m, havadaki parçacık mi kt arı v. b.) göz önüne alı narak belirli ar alı kl arl a
tekrarlan malı dır. Kull anılabil ecek 3 çeşit t e mi zle me met odu mevcutt ur.(Senyen,
2000) Za man za man bu met otl ar birli kt e kull anıl abilir.
• Mekani k t e mi zl e me
• Çözücü ile te mi zl e me
• Ki myasal aşı ndır ma il e te mi zl e me
7. 6. 1 Me kani k Te mi zl eme
Bu yönt e m özelli kl e yüzeydeki oksi di n ve yüzeye yapı şan met al buharl arı nı n
gi deril mesi i çi n kull anılır. yüzeyde yağ, gres gi bi kirl eti cil er bul unduğunda i ki nci
(çözücü ile te mi zl e me) met otl a birli kt e kull anıl ması tavsi ye edilir.
Fı rçal a ma, eğel e me, pl anyal a ma, t aşl a ma, zı mparal a ma veya Çeli k yünle oval a ma
Al ü mi nyu m i çi n kull anılabil ecek mekani k t e mi zl e me met otl arı dır. Bu işl e ml erl e
büt ün yüzey i çi n kull anıldı ğı nda mali yeti attıracağı ndan sadece kaynak yapıl abil ecek
yere uygul an malı dır.
Fı rçal a ma en çok kull anıl an met ot ol up ell e veya havalı t akı ml arl a yapıl abilir.
Kull anıl acak fırçanı n kılları pasl an maz Çeli k t elden yapıl mı ş ol malı dır. Fı rçal arı n
te mi zl en mesi her gün, kirlenme mi kt arı na bağlı ol arak çözücüye dal dırılarak veya
çözücü buharı kull anıl arak yapıl malı dır. Bu konuda mavi-kır mı zı fırça uygul a ması
ol dukça yaygı ndır. Bu met ott a fırça sap veya göbekl eri mavi ve kır mızı renkl e
işaretl enir. Kı r mı zı fırçalar; Pazart esi, Çarşa mba ve Cu ma günl eri, mavi fırçal ar i se
di ğer günl er kull anılır. Fı rçal ar t opl u ol arak kul lanı m günl eri dı şı nda t emi zl enerek
çalışanl arı n deva mlı t emi z fırçal ar kull anmal arı sağl anır. Tel fırça kull anı mı nda
di kkat edil ecek en öne ml i husus, di ğer mal ze mel eri n ( Çeli k, Bakır v. b.) t emi zli ği i çi n
kull anıl mı ş ol an fırçal arın Al ü mi nyu m kaynağı içi n kull anıl ma ması dır.
Al ü mi nyu m i çi n uygun taş zı mpara kull anı mı da i yi sonuç veren ve yaygı n ol arak
kull anıl an mekani k t emi zl e me yönt e ml eri dir. Bu uygul a ma şekli nde de t el
fırçal ardaki farklı mal zemel er içi n kull anı m hususu aynen geçerli dir.
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7. 6. 2 Çözücü ile Te mi zle me
Bu met ot, met al yüzeyi düzgün ve kirl eticilerl e yüzeye f azl a yapı ş madı ğı nda yağ,
gres, kir ve gevşek parçacı kl arı n gi deril mesi içi n kull anılır. Çözücü par çal ara
püskürt me, dal dır ma veya parça üzeri nde lif bırakma yacak bir bez vasıt asıyl a sili nme
sureti yl e uygul anır. Kul lanıl an çözücünün t e mi zli ği, t e mi zl e meni n et kili ol ması
bakı mı ndan öne mt aşır. Kull anıl acak çözücünün işçi sağlı ğı ve i ş güvenliği açı sı ndan
büyük öne m t aşı dı ğı unut ul ma malı dır. Çözücü i le çalış ma esnası nda orta m çok i yi
haval andırıl malı ve operat ör maske kull an malı dır. Bu met ot parça büyükl üğüne bağlı
ol arak kı s men veya parçanı n t a ma mı na uygul anır. Yüzeyde ol uşacak oksit tabakası na
karşı et kisi zdir. Bu nedenle mekani k t e mi zl e me ile birli kt e kull anıl abilir.
7. 6. 3 Ki myasal Te mi zl eme
Ki myasal te mi zl e me met odunda en az 6 banyo kull anılır. Bunl ar;
• Yağ gi deri ci
• Dur ul a ma
• Oksit gi derici
• Dur ul a ma
Ki myasal t e mi zl e meni n, gerek t e mi zl e me ve gerekse kendi başı na yet erli k yönünden
di ğer met otl arl a karşılaştırıl dı ğı nda çok daha i yi sonuç ver di ği gör ülür. Ancak
gözeneğe neden ol abil ecek Hi dr oj en i çeren herhangi bir oksitten kaçın mak i çi n
yet eri nce kur ut maya di kkat edil meli dir. Bu a maçl a dur ul a ma sonrası parçaları n 40 ° C
sı caklı kt aki su banyosuna dal dırıl ması, il k bakı şt a masraflı bir i şl e m gör ünse de
önl eyeceği probl e ml er yüzünden i yi bir uygul a madır. (Senyen, 2000)
7. 7 Kaynak Met ali Özelli kl eri
Kaynak met ali özelli kl eri genelli kl e dol gu mal ze mesi tarafı ndan kontrol edilse de,
kor uyucu gazl ar di kişi n dayanı mı nı, aşağı daki şartları et kil eyerek deği ştirebilir.


Por ozit e Kontrol ü



Bi rl eşi m özelli kl eri ni n kontrol ü



Al aşı m el e mentl eri ni n kontrol ü



Mi kr o yapı nı n kontrol ü

66

Por ozit e ( gözenek ), kesit al anı nda azal ma yarat arak, kaynak di ki şi ni n mekani k
dayanı ml arı nı et kil er ve doğr u, yet erli mi kt arda kor uyucu gaz seçil di ği za man
mi ni mi ze edil ebilir. Al aşı mel e mentl eri, MI G i şl emi süresi nde (iş parçası ve kaynak
teli nde) ort a mdan gazl aş ma ve yan ma yol u il e uzakl aştırılabilirler. Bu dur u mdan
Tit anyu m ve Zi r konyum gi bi reaktif met all er çok f azl a et kil enir. Ayrı ca al aşı m
el e menti ol arak bu met all er ana mal ze meni n dayanı mı nı ol dukça et kil erl er.
Azal mal arı ol ums uz et ki yaratır ( Çeli kt e Mangan , Ni kel ve Silisyu m bul unması gi bi).
Kaynak met ali ndeki en son bil eşi m, kor uyucu gazı n oksitle me pot ansi yeli ne bağlı dır
ve asal ort a mı n çok öne mli ol duğu ort a ml ar da kaynak t eli ni n bil eşi mi bu yoll a
et kil enir. Mi kr o yapı üzeri ndeki et kisi i se soğu ma hı zı ve met ali n ki myasal yapı sı na
ol ana et ki si il e açı kl anabilir. Ör neği n, bazı ferriti k Çeli kl erde oksitle me pot ansi yeli
yüksek ol an gazl arı n kull anıl ması kaynak di kişi ni n t okl uğunu artırır ( MI G
kaynağı nda). Bunun nedeni gazı n et kisi il e i nce ol uşu ml u f errit t anel eri ni n
ol uşu mudur. Ancak, oksitlenme et kisi çok yüksek ol ursa ( %35- 40 CO2 , % 60- 65
Ar gon) kaynak di ki şi nde aşı ndırı cı et ki den dol ayı, mekani k dayanı ml ar azal acaktır.
( Me mi k ve AkbaĢ 1992)
7. 8 Kalite Kont rol
Kalit e kontrol, i mal ettikl eri ür ünl eri n kalit esi ni s or gul a mak i çi n ve özel ol arak
tanı ml an mı ş hat al arı n kabul edilir bir sevi yesi ne karşı kaynakl an mı ş bir bağl antı nı n
kalitesi ni derecel endir mek i çi n i mal at çılara i mkan verir.
Kabul edil ebilir hat al arı n sevi yesi aşağı dakil er tarafı ndan sapt anır;


Yükün ti pl eri ve yönl eri (st ati k ve di na mi k)



Geril medeki sevi yel er ve deği şi ml er



Personel içi n mü mkün t ehli kel er



Kaynak edil mi ş yapı nı n başarısı zlı ğı n tekni k ve finansal et kisi



Ruti n işl e msel muayene ve kontrol i mkanı

7. 8. 1 Onay Prosedürl eri
Onay pr osedürl er müşteri il e t edari kçi arası nda kontratlı şekil de veya i mal at çı
tarafı ndan kendi kedi ne ayarl an mı ş şekil dedir. Kaynakçıl ar sertifi ka sahi bi ve
kalifi ye ol malı dır. İşe başl a madan önce, bir sı nıflandır ma der neği ni n uygul a ma
şifresi veya kabul edil miş bir st andart doğr ult usunda çi zil mi ş bir kaynak pr ogra mı
içi nde kaynak para metreleri belirlenmeli dir.
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7. 8. 2 Kaynak Edil miĢ Bağl antıl arı n Muayene Edil mesi
Kaynak edil mi ş bağl antıl arda yapıl an muayeneni n ti pi doğal ol arak kaynak
parçası nı n iş hı zı na bağlı ol acaktır.


Boya nüf uzi yet testleri, bunl ar kaçakl arı n ve acil çatl akl arı n t espiti nde öneml i dir.



Kaynak şekil testleri



Radyografi, uç bağl antılar da i ç hat al arı ( gözenek,çatl ak gi bi) t espit et mek i çi n
kull anılır (Senyen, 2000)

7. 8. 3 Kaynak Hat al arı
Aş ağı daki Tabl oda bazı yaygı n kaynak hatal arı nı ve muht e mel nedenl eri ni
göst er mekt edir. (Senyen, 2000)
Tabl o 7. 5: Kaynak Hat aları ve Nedenl eri
HATA

MUHTE MEL NEDEN

Geo metri k kusurl ar

Kaynak hı zı çok yavaş

Aşırı taşkı nlı k

Kaynak hı zı çok yavaş

aşırı nüf uzi yet

Düş ük ar k geril mesi

Düzgünl ük

Yüksek ark geril mesi

Yan ma ol uğu

Kaynak hı zı çok yavaş

Yet ersi z nüf uzi yet

Düş ük akı m şi ddeti
Kaynak hı zı çok hı zlı

Yet ersi z nüf uzi yet

Yet ersi z şekil de hazırl anmı ş ağı zl ar
Yüksek ark geril mesi

Yüksek ark geril mei
Ağı z çok dar
Yet ersi z Birl eş me

Hı zlı yapıl mı ş çok paso
Düş ük akı m şi ddeti
Parça aşırı soğuk
Küçük el ektrot çapı

Tungst en kalı ntıları

Yanlış el ektrot mal ze mesi
Kaynakçı tarafı ndan yet ersi z el e al ma

Di ğer kalı ntılar

Tel fırça parçacı kl arı
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Di ğer kalı ntılar

Al tlı k karış ması
Pasol ar arası köt ü t e mi zlik
Kaynak öncesi parçal arı n uygunsuz şekil de yağı nı gi der me
İlave mal ze me kapl an mamı ş veya ne mli

Dağı nı k gözenek

İş parçası ne mli
Yet ersi z gaz kor u ması
Soğuk parça üzeri nde başl an mı ş paso
Yüksek ark geril mei

Sı ralı gözenek

Yet esi z nüf uzi yet
Al tlı kl a parça arası nda sıcaklı k dağılı mı nı n düzgün ol mayı şı

Sı ralı gözenek

Aşırı kök aralı ğı
Yanlış nüf uzi yet
İlave mal ze meni n yanlış uygul an ması (6000 serisi)

Çatl akl ar

Uygun ol mayan esas met al
Aşırı tespit
Ani soğu ma
Kaynak parçası üzeri nde başl an mı ş paso
Paso sonunda arkı n ani söndür ül mesi

7. 9 Kaynak Çubukl arı ve Kaynak Kabili yetleri
Al ü mi nyu m ve al aşı ml arını n kaynağı nda kull anıl an kaynak çubukl arı nı n, esas
mal ze me il e aynı ki myasal bil eşi mde ol ması gerekir. Far klı bir al aşı m seçil di ği
za man, geçiş böl gesi nde bazı hat al ar meydana geldi ği gi bi, farklı ergi me derecel eri
dol ayı sı yl a kaynak işl e mi de zor yapılır. Aynı za manda çeşitli el e manl arı n
birbirl eri yl e te masl arı neticesi kor ozyonu doğuran neden ort aya çı kar.
Saf Al ü mi nyu m kaynağı nda aynı al aşı mlı veya az mi kt arda titan i hti va eden
al aşı ml ar kull anılır. Tit an i nce t aneli bir yapı nı n meydana gel mesi ne neden ol ur.
Saf met all er, sabit bir er gi me veya katıl aş ma sı caklı ğı na sahi ptir. Buna karşılı k,
al aşı ml ar bir katıl aş ma veya er gi me aralı ğı na sahiptir. Bu aralı ğı er gi me ve katıl aş ma
eğril eri sı nırl andırıl mı ştır. Al aşı ml ar, kı s men sı vı kı s men de katı hal dedirl er.
Al aşı ml arı n kaynak kabili yeti de bu aralı ğı n büyükl üğüne bağlı dır. Al ü mi nyu
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al aşı ml arı ndan er gi me aralı ğı büyük ol anl ar zor ve küçük ol anl ar da kol ay kaynak
yapıl abilir. Yani al aşı m i çersi ndeki bul unan al aşı m el e manl arı nı n yüzde mi kt arı
arttı kça, kaynak kabili yetleri de zorl aşır. Fakat öt ekti k al aşı ml ar da öyl e değil dir. Zi ra
öt ekti k al aşı ml ar da da saf met all er gi bi belirli sıcaklı kt a ergir ve katılaşır.
Soğuk çekil en veya ı sıl i şl e ml e sertl eştirilen bir mal ze meni n kaynağı ndan, al evi n
et kisi yl e di ki şi n yanı ndaki böl gel erde mekani k özelli kl er köt ül eşir. Bunun s onucu
ol arak yu muşa mı ş böl ge ol uşur. Bu yu muşayan böl geni n geni şli ği, saçı n kalı nlı ğı na
ve kaynağı n i cra şekli ne bağlı dır. Bu geni şli k ort al a ma 40- 80 mm ‟ dir. Ça m ve
Koçak (1999)
7. 10 Al ümi nyu m Al aĢıml arı nı n Kaynak Kabili yeti
Al ü mi nyu m ve al aşı ml arını n kaynak kabili yeti- aşağı daki i ki ol ay ile açı kl anabilir.
• Yüzeyde, Al ü mi nyu m daha güç eri yen ( 2030 º C) ve yoğunl uğu daha yüksek ol an
al ümi n ( Al 2 O3 ) ol uş ması, met al ve al aşı ml arını n, kaynağa el verişli ol ma ması na
neden ol makt adır.( Anı k, 1989) Bunun varlı ğı, di kişi ni n deva mlı ol ması nı sağl ayacak
eriş mi ş da ml acı kl arı n, bağ ol uşt ur ması na engel ol makt adır. Bu zorl uğu ort adan
kal dır mak i çi n, al ümi ni erit en ve t e mi zl en mesi kol ay ol an, bir cür uf ol uşturan özel
bir ört ü kull anılır.
• Bazı al aşı ml ar da kaynak esnası ndaki ı sıl çevrim, ana katı eri yi k i çi nde bul unan
bil eşenl eri n, eri mi ş böl ge veya esas mal ze mede çökel mesi ne neden ol makt adır. Bu
çökel me, mekani k özellikl eri ve ki myasal et kil ere karşı dayanı klılı ğı azaltma kt adır.
Döv me al aşı ml ar; kor uyucu gaz altı nda kol aylı kl a kaynak edebilir. Isıl i şl e m
gör me mi ş al aşı ml ara el kaynağı yapıl dı ğı za man, mukave metl eri, kaynak yapıl ma mı ş
aynı al aşı ma göre daha düşük ol makt adır. Bili ndiği gi bi kaynak yeri nde üç ayrı böl ge
ol uşur. Eri me böl gesi-ısıdan et kil en mi ş böl ge-ısı dan et kil en me mi ş böl ge (deği şi kli ğe
uğra mayan böl ge).
Isıl i şl e m gör müş al aşı ml ar da, t el hali nde çekil ebil me özelli ği düş mekt edir.
Kaynakt an sonra yaşl andır ma sertleş mesi yapılırsa dayanı klılı k art ar.
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7. 11 Al ümi nyu m ve Al aĢı ml arı nı n Kaynağı Neden Çeli k Kaynağı ndan Zordur?
• Al ü mi nyu m yüzeyi nde gerek sı vı gerekse katı hal de i ken havada kal dı ğı süre
zarfı nda gayet i nce ve sı kı bir Al ü mi nyu m oksit t abakası meydana gelir. Bu oksit
tabakası nı n özgül ağırlı ğı Al ü mi nyu mdan küçük ol duğu i çi n dai ma kaynak esnası nda
er gi mi ş banyonun üzerini ört er. Bu suretl e kaynak çubuğundan er gi yerek düşen
da ml al arı n i çeri ye doğr u nüf uz et mesi ne engel ol ur.
• Saf Al ü mi nyu m er gime sı caklı ğı 658 º C ve al aşı ml arı nki i se 575-650 º C de
er gi di ği nden kaynak esnası nda oksit t abakası nı ort adan kal dır mak i çi n büyük bi r
sı caklı ğa i hti yaç var dır. (Senyen, 2000) Kaynak esnası nda oksit t abakası nı er git meye
çalışırken, Al ü mi nyu m ergi yerek ak ması na neden ol ur.
• Çeli kl erde mal ze me t avl andı kt an sonra kır mı zı renk alır. Oysa Al ümi nyu m ve
al aşı ml arı kır mı zı rengi al maz. ( Senyen, 2000) Kullanılırsa kaynağa başl a ma za manı
kesi n ol arak kabul edil emez. Bu nedenl e Al ü mi nyu m ve al aşı ml arı nı n kaynağı nda
açı k renkli gözl ük ca ml arı kull an mak gerekir.
• Al ü mi nyu m ısıl ileti mkabili yeti, de mi r den yaklaşı k ol arak üç defa daha büyükt ür.
Bunun i çi n kal an parçal arı n kaynağı nda işl e mden önce bir ön ısıt maya gerek var dır.
( Senyen, 2000)
• Al ü mi nyu m ı sıl genl eş me kat sayı sı da de mi re nazaran yakl aşı k i ki defa daha
büyükt ür. Dol ayı sı yl a kaynak esnası nda büyük şekil deği ştir mel eri meydana gelir.
Bu şekil deği ştir mel er ve iç geril mel eri n ortaya çık ması na neden ol ur.
7. 12 Al ümi nyu m Al aĢıml arı nı n Kaynağı nda Di kkat Edil ecek Hus usl ar
Al ü mi nyu m ve Al ü mi nyu m al aşı ml arı n kaynağı, di ğer met all eri n kaynağı i çi n
kull anıl an met otl arı n çoğu il e kaynak edil ebilir. Ancak Al ü mi nyu m ve al aşı ml arı n
kaynağı nda en çok kullanıl an met otl ar kor uyucu gaz ar k kaynak met otları dır. Bu
nedenl e bu çalış mada özelli kl e GMA W i l e il gili hususl ar üzeri nde durul muşt ur.
Al ü mi nyu m kaynağı nı et kil eyen ana karakt eristi kl er; Hi dr oj en çözünebilirli ği,
Al ü mi nyu m oksit,ısıl ilet kenli k,ısıl genl eş me ve katıl aş ma çek mesi ve r enk
deği ştir medir.
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Al ü mi nyu m t e mi zli ği dendi ği nde i ki konu anl aşılır. Bi ri ncisi; büt ün ne m ve
hi dr okar bonl arı n yüzeyden uzakl aştırıl ması, i ki ncisi ise oksit te mi zli ği dir.
Anl aşıl ması gerekenl er den biri, yüzeydeki ne m veya hi dr okar bonun ar k vasıt ası yl a
ayrışarak Hi dr oj en meydana getirebil eceği dir. Hi dr oj en er gi mi ş Al ü mi nyu mda aşırı
mi kt ar da çözül ebilirdir. ( Senyen, 2000) Bu nedenl e katılaş ma esnası nda kaynak
di kişi i çi nde kal abilir. Bu Al ü mi nyu m kaynak di ki şl eri ndeki gözeneği n ana
sebebi dir. Te mi zli k açısı ndan yüzeydeki her t ürl ü ne m kaynağı,işl e me ve
bi çi ml endir me yağl arı yüzünden uzakl aştırıl malı dır. Bu maddel eri n he men yüzeyden
uzakl aştırıl ması il e Al ü mi nyu m kaynağı ndaki gözeneği n ana sebebi yok edil miş ol ur.
Bi r di ğer husus il ave met ali n t e mi zli ği dir. İl ave met ali n a mbarlan ması ve
taşı nması nı n öne mi sı kça göz ar dı edilir. Aynı nedenl er den dol ayı i lave met al
pl akal ar gi bi el e alı nmalı dır. Al ü mi nyu m t el besl eyi cil eri n çoğunda ma kar al ar
nor mal t el kirl eticilerden kor u mak maksadı yl a kapalı bir böl ü mde muhafaza edilir.
Al ü mi nyu m il ave met al kur u ve yağl ayı cıl ardan uzak ol arak muhafaza edil meli dir.
Al ü mi nyu m kaynağı, ayrı bir di si pli n gerektirir. Kaynakçıl ara veril ecek t emel ve ar a
eğiti ml erle bu disi pli n anlayışı kalı cı hal e getiril meli dir.
7. 12. 1 Çarpıl ma
Al ü mi nyu m ve Al ü mi nyu m al aşı ml arı nı n kaynağı esnası nda, gerek ı sı il etkenli ği ve
buna bağlı ol arak ı sı girdi si ni n, gerekse Al ü mi nyu mda sı vı hal den katı hal e geç me
sırası nda haci m kaybı nın çeli ğe göre daha f azla ol ması sebebi yl e doğal ol arak
çar pıl ma daha çok ol ur. Çar pıl manı n azaltıl ması i çi n yapıl acak çalış mal ar t asarı m
sırası nda kaynak ağı zl arını n t espiti ile başl ayı p atöl ye çalış mal arı ile devam eder.
Çar pıl manı n önl enebil mesi i çi n çokça kull anıl an bir di ğer yönt e mi se hi dr oli k veya
me kani k kri kol ar vasıt ası yl a ön geril me ver mekt edir. Bu yönt e m, ancak çar pıl ma
yönü belli ol an uygul amal ar i çi n kull anıl abilir. Ön geril me mi kt arı çoğunl ukl a
dene me yanıl ma yönt e mi il e belirlenir. Veril ecek ön geril me mi kt arı nı sı nırl ayan ana
et ken kaynak di ki şl eri ni n sı cak çatl a ma riski dir. Aynı kaynaklı yapı üzeri nde
ot o mati k ve yarı ot o matik kaynak di ki şl eri yer alıyorsa ot o mati k kaynak di kişl eri ni n
önceli kli atıl ması çar pılma mi kt arı nı düşür meye büyük öl çüde yar dı mcı ol acaktır.
( Senyen, 2000) Sonuç ol arak çar pıl mayı t a m anl a mı yl a önl e mek çoğu za man
mü mkün değil dir.

Bu nedenl e gerekti ği nde parçal ar, presl er veya kri kol ar

kull anıl arak doğr ult ul mal ı dır. Al ü mi nyu m kaynakl ı yapıl arda doğr ult ma i şle mi, kriti k

72

işl e ml er sı nıfı na girer. Doğr ult ma i şl e mi, doğr ult ma mi kt arı na bağlı ol arak kaynak
di kişl eri nde çatl a maya neden ol abilir. Bu çatlakl arı n gözl e muayene esnası nda
gözden kaç ma i hti mali yüksektir. Bu nedenl e doğrult ma i şl e mi sonrası penetrant t est
uygul a ması gerekli dir.
7. 12. 2 ġekil Deği Ģti r meni n Nedenl eri
Bi r di kişi n çoğunl ukl a kaynağı n ucunda büzül düğü, yani uç böl gel erde en büyük
şekil deği ştir meni n meydana gel di ği çok i yi bilin mekt edir. Mü mkün ol dukça, daha
çok geril meni n açı ğa çık ması i çi n i ş parçası nı n dı ş t arafı na doğr u kaynak yap mak
esastır.(Senyen, 2000) Aksi t aktirde, kaynak il e parçanı n ort ası nı kapl anarak büzül me
geril mel eri engell en mi ştir ve sonuç ol arak şekil deği ştir me daha büyük ol acaktır. Son
krat erde her hangi bir çatla ma t ehli kesi ni önl e mek içi n kaynağı n ucu bitirilmeli dir.
Del me et kisi; nor mal ol arak t asarı m hat ası nedeni yl edir. Bir t ankı n i çi ndeki yada
deri n çekil mi ş yada bükül müş t ankı n altı na kaynakl an mı ş böl me duvarı örneği ni el e
alırsak, bu yakl aşı m, kaynak büzül mesi nden dol ayı ol uşan del me pr obl e mi ni
önl e meli dir ve şekil değiştir meyi en aza i ndir melidir.
Benzer ol arak sertleştiril miş ol mak zor undaki bir t ank gövdesi nde, kaynak
büzül mesi nden dol ayı del meni n et ki si t arafı ndan ol uşan şekil deği ştir meyi önl e mek
içi n tankı n kabuğu ile sertleştirici arası na bir dest ek pl akası yerleştir mek esastır.
7. 13 Al ümi nyu m Kaynak Onarı mı Yapılı rken Di kkat Edil ecek Hus uslar
Onarı m yapılırken;


parçal arı t ut mak,



açı klı kl arı kontrol et mek içi n birleşecek parçal arı dest ekl e mek,



kaynak yönüne özel di kkat et mek.

Bunun a macı şekil deği ştirme yi

sı nırl andır mak ve sı cak çatl a ma riski ni en aza i ndir mektir.

Kaynak

di kişi ndeki haci m büzül mesi ort a m sı caklı ğı nda sı vı dur u m il e katı duru m
arası nda yakl aşı k %6‟ dır.( Anı k, 1989) Bu da çatl a ma riski ne neden ol an
ol aydır,


bir oriji nal kaynak üzeri nde geri git mekt en kaçı nmak i çi n kaynakl arını n
yol unu deği ştir mek,
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gerekli testleri yap mak, örneği n radyografi, boya nüf uzi yeti, vs,



doğr u kaynak yönt e mi ni seç mek ( TI G veya MI G). TI G kaynağı, ar kadan
ul aş manı n mü mkün ol ma dı ğı ufak onarı ml ar i çi n kull anı mı daha kol ay
ol duğundan ve MI G kaynağı nda daha i yi nüf üzi yet kontrol üne i zi n verdi ği
içi n terci h edilir.

ġekil 7. 17 : Kaynak Onarı mı
Pi yasada, 20 kg‟ dan daha az ağırlı ğa sahi p, 160 A ci varı nda bir kaynak akı mı
kapasit eli t aşı nabilir TI G kaynak maki nel eri mevcutt ur. Bu maki nel er küçük ve yer el
onarı ml ar içi n terci h edilme kt edir.

7. 14 Al ümi nyu m Kaynağı nda At mosfer ġartl arını n Et kil eri
Bi r çok i mal at çı yılı n farklı za manl arı nda kaynak pr obl e ml eri il e karşıl aşırl ar. Ne m
( H2 O) kaynak esnası nda en öne mli Hi dr oj en kaynağı dır. Ar k sı caklı kl arı,suyu
parçal ayarak kaynaklı yapıl arda gözeneğe neden olan Hi dr oj en açı ğa çı karır.
Kor uyucu gaz i çi ndeki ne m mi kt arı çok düşükt ür. (çi ğ nokt ası 70 ° F veya daha
düşük).( Anı k, 1982) Aynı şekil de i mal at t esisi nde at mosfer şartl arı, t el elektr ot veya
esas met al üzeri nde ne m yoğuş ması nı önl e mek i çin kontrol altı nda t ut ul makt adır.
Def al arca su il e t e mas et mesi ne i zi n verilen Al ümi nyu m üzeri nde Hi dr ojen i çeren
oksit ( Al OH) ol uşur. ( Davi s, 1987) Tel el ektrot veya esas met al üzeri nde yoğunl aşan
ne m kaynak esnası nda i ki probl e me neden ol ur.
• Su veya met al yüzeyi nde bul unan Hi dr oj en i çeren oksi di n parçal an ması ile ort aya
çı kan Hi dr oj eni n neden ol duğu gözenek
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• Met al yüzeyl eri nde mevcut oksiti n ( Al OH) kaynaklı yapı da hapi s ol ması
7. 14. 1 Ne m YoğuĢ ması
Kaynak yapıl an böl gede bağıl ne m mü mkün ol duğunca düşük t ut ul malı dır. Ki myasal
dal dır ma t ankl arı t e mi zl eme i st asyonl arı ve hatt a yerl eri n ı sl atılarak süpürül mesi dahi
ne m mi kt arı nı arttırır. Çi ğ nokt ası na bağlı ol arak sı caklı k ve bağıl ne m mi kt arı Tabl o
7. 6‟ da veril mi ştir. Ör neği n; kaynak yapıl an böl gede bağıl ne m %70 ol duğunda ne m
yoğunl aş ması nı önl e mek i çi n t el el ektrot veya esas met al sı caklı ğı ort a m
sı caklı ğı ndan 5° C den daha soğuk ol malı dır. (Senyen, 2000)
Tabl o 7. 6: Bağıl Ne me Karşılı k Gel en Çi ğ Nokt ası
C°
0
1
2
3
4
5*
6
7
8
9
10
11

( Ta- Tm)
( F)
0
1, 8
3, 6
5, 4
7, 2
9, 0*
10, 8
12, 6
14, 4
16, 2
18
19, 8

Bağıl Ne m
%
100
93
87
81
75
70*
66
61
57
53
50
48

C°
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
30

( Ta- Tm)
( F)
21, 6
23, 4
25, 2
27
28, 8
32, 4
36
39, 6
43, 2
46, 8
50, 4
54

Bağıl Ne m
%
44
41
38
36
34
30
26
23
21
18
16
14

( Ta- Tm) C° ve F ol arak hava met al sı caklı k farkı
Bağıl ne m; at mosfer de mevcut su buharı mi kt arı nı n, mevcut sı caklı kta havayı
doyuracak mi kt ara oranıdır.
Çi ğ nokt ası; havada yer alan su buharı nı n yoğunl aş maya başl adı ğı sı caklı ktır.
Hava sı caklı ğı; ist enen her hangi bir anda kaynak hattı nda öl çül en hava sı caklı ğı dır.
Met al veya t el el ektrot sı caklı ğı; i st enen her hangi bir anda t el el ektrot veya esas
met al üzeri nde öl çül en sıcaklı ktır.
7. 15 Esas Met al ve El ektrot un Depol an ması
7. 15. 1 Esas Met ali n Depol an ması
Esas met al üzeri nde su l ekel en mesi ol arak da bili nen Hi dr oj en i çeren oksi di n
ol uş ması nı önl e mek i çi n pl akal ar kur u yer de muhafaza edil meli dir. Özellikl e yağı şlı
haval arda kapıl ar açı k bırakıl ma malı ve a mbarla ma ort a mı nda ne mi ve sı caklı k
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farkı nı n yüksel me mesi ne di kkat edil meli dir. Aksi t aktirde met al havadaki sı caklı k
deği şi m hı zı far klı ol acağı ndan pl aka yüzeyi nde ne m yoğunl aşacaktır. Bu ol ay
sadece yağı şlı haval arda ol mayı p ne m, sı caklı k ve za man deği şkenl eri ne bağlı ol arak
her za man meydana gel ebilir.
• Pl akal ar üzeri nde her hangi bir yoğuş ma gör ül düğünde der hal gi deril melidir.
• Pl akal ar arası na i nce el e manl ar konarak, pl akalar birbiri nden ayrılı p aral arı ndan
hava geçişi sağl an malı dır.
• Ambarl a ma al anı müsaade etti ği t aktirde pl akal ar di k ve aralı klı muhaf aza
edil meli dir. (su ile te ması en aza i ndir mesi nden dolayı terci h edilir).
• Lekel en me ( Al OH) söz konusu ol duğunda kaynak öncesi bir kı sı m mal ze me
kalı nlı ğı na bağlı ol arak aşı ndırı cı lifli mal ze mel erde veya zı mpara il e mekani k ol arak
gi deril meli dir.
7. 15. 2 Tel El ektrotl arı n Depol an ması
Tel el ektrotl ar i çi n belirlenmi ş kesi n bir raf ömr ü ol ma makl a birli kt e genelli kl e
i mal at çı fir mal ar paketler açıl madı ğı müddet çe nor mal a mbarl a ma koşull arı nda
el ektrotl arı n 8 ay sakl anabil eceği ni belirt mekt edirler. El ektrotl arı n muhafazası i çi n
şartl andırıl mı ş odal ar kul lanıl dı ğı nda, çok daha uzun sürel er kull anıl dı ğı, ambarl a ma
koşull arı na di kkat edil medi kçe çok kı sa sürede bozul duğu bili nen bir gerçektir. 12 ° C
- 20 ° C sı caklı k ve % 45- 60 maksi mu m ne m orta mı el ektrot sakl a ma i çin i deal bir
ort a mdır. (depol a ma sı caklı ğı 10 ° C altı na düş memeli dir). (Senyen, 2000)
• El ektrotl ar daha soğuk bir ort a mdan kull anı m böl gesi ne alı ndı ğı t aktirde 24 sat
sonra oriji nal paketi nden çı karıl malı dır.
• Özelli kl e t ek var di ya çalışan i ş yerl eri nde kull anı mdaki el ektrotl ar mesai biti mi nde
çı karıl arak ne m kontrollü kabi nl ere alı nmalı t üm gece boyunca at mosfer koşull arı na
mar uz bırakıl ma malı dır.
7. 16 Al ümi nyu m Döv me ve Dök me Parçal arı n Kaynağı
Çoğu

Al ü mi nyu m

döv me

parça

kaynak

edil ebilir.

Döv me

ol anl ar

(pl aka,t abl a, ekstrüzyon, döv me, çubuk, bar ve darbeli ekstrüzyon) ol abil di ği nce i yi,
ku m ve kokil dökü ml er ise nor mal kaynak edil ebilir. Alışılagel mi ş kokil dökü ml eri
kaynak edil di ği nde i ç gazl ar sebebi yl e kaynak ve kaynağa bitişi k esas metal de aşırı
gözenek meydana gelir. Bununl a beraber vaku m altı nda kalı p döküm kaynak
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yapıl dı ğı nda müke mmel s onuç verir. Toz met al ürjisi il e i mal edil en parçal ar da
kaynak esnası nda i ç gazdan dol ayı gözenek ol uşabilir. Bi r Al ü mi nyu m al aşı mı nı n
kaynak edil ebilirli ği t ayini nde şekill endiril mi ş alaşı m bil eşi mi al aşı mı n biçi mi nden
daha çok f azl a öne mli dir. Döv me esas al aşı ml arın fi zi ki özelli kl eri ve bağıl kaynak
edil ebilirlili k derecel eri Tabl o 7. 7 ve Tabl o 7. 8‟ de veril mi ştir. Yaygı n dökü m
al aşı ml arı i çi n benzer veril er Tabl o 7. 9 ve Tabl o 7. 10‟ de sıral an mı ştır. Ça m ve
Koçak (1999)
Tabl o 7. 7: Isıl İşl e me Tabi Tut ul an Şekill endiril miş Al ü mi nyu m ve Al aşı mları n
Fi zi ksel Özelli kl eri ve Kaynak Edil ebilirli kl eri
Kaynak edil ebilirli k( b)
Esas
Al aşı m

2014
2024
2090
2219
2618
6009
6013
6061
6063
6101
6262
6351
6951
7005
7039
7075
7079
7178

Yakl aşı k 25 º C' de El ektri k
er gi me
I sıl
İl et kenli ği
ar al ı ğı
İl et kenli k
( a)
W/ m. k
%I ACS
ºC
507- 593
154
40
502- 638
121
30
560- 643
88
17
543- 643
121
30
549- 638
161
37
560- 649
167
44
579- 649
150
38
582- 652
167
43
616- 654
200
53
621- 654
218
57
582- 652
172
44
596- 652
176
46
616- 654
198
52
607- 646
577- 638
154
34
477- 635
130
33
482- 638
125
32
477- 629
125
31

Gaz

Toz Ar k

X
X
X
X
X
C
C
A
A
A
C
A
A
X
X
X
X
X

C
C
X
C
C
C
C
A
A
A
C
A
A
X
X
X
X
X

Asal Gaz
Ar k
B
C
B
A
B
B
B
A
A
A
B
A
A
A
A
C
C
C

Di r enç

Bası nç

B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B

C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
C
C
C

a) 20 º C' da eşdeğer haci m
b) Kaynak edil ebilirli k derecesi: A, kol ayca kaynak edil ebilir; B, çoğu uygula mal ar da
kaynak edil ebilir, ancak özel t ekni k veya il ave met al al aşı mı gerektirir; C, sı nırlı
kaynak edil ebilir; Xt avsiye edil meyen met ot.
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Tabl o 7. 8: Isıl İşl e me Tabi Tut ul mayan Dökü m Al ümi nyu m Al aşı ml arı nı n Fi zi ksel
Özelli kl eri ve Kaynak Edilebilirli kl eri
Esas
Al aşı m

Ku m dökü m
208. 0
443. 0
511. 0
512. 0
514. 0
535. 0
710. 0
712. 0
Kokil dökü m
208. 0
238. 0
443. 0
A444. 0
513. 0
711. 0
Kal ı p dökü m
360. 0
380. 0
413. 0
518. 0

Yakl aşı k 25 º C' de El ektri k
er gi me
I sıl
İl et kenli ği
ar al ı ğı
İl et kenli k
( a)
W/ m. k % I ACS
ºC

Kaynak edil ebi rli k ( b)
Gaz

Toz

Asal Gaz
Ar k

Di r enç

Bası nç

521- 632
577- 632
588- 638
588- 632
599- 638
549- 632
599- 649
599- 638

121
1746
141
146
137
99
137
159

31
37
36
38
35
23
35
40

C
A
X
X
X
X
C
C

C
A
X
X
X
X
C
C

B
A
A
B
A
A
B
A

B
A
A
B
A
A
B
B

X
X
X
X
X
X
X
X

521- 632
510- 599
577- 632
577- 632
582- 638
599- 643

121
104
146
159
133
159

31
25
37
41
34
40

C
C
A
A
X
B

C
C
A
A
X
B

B
B
A
A
A
A

B
A
A
A
A
A

X
X
X
X
X
X

571- 588
521- 588
577- 588
538- 621

146
108
154
99

37
27
39
24

C
C
C
X

X
X
X
X

C
C
C
C

B
B
B
B

X
X
X
X

a) 20 º C' de eşdeğer hacim
b) Kaynak edil ebilirli k derecesi: A, kol ayca kaynak edil ebilir; B, çoğu uygula mal ar da
kaynak edil ebilir, ancak özel t ekni k veya il ave met al al aşı mı gerektirir; C, sı nırlı
kaynak edil ebilir; Xt avsiye edil meyen met ot.
7. 17 Bi rl eĢti r me Tasarımı
GMA W ve GTAW i şl eml eri kull anıl arak yapılan Al ü mi nyu m bi rleştirmel eri i çi n
ti pi k birl eştir me geo met rileri şekil 7. 18‟ de gösteril mi ştir. GTAW i l e i yi nüf uzi yet
kontrol ü el de edil ebildi ği nden kaynakl ar, altlı k kull an maksı zı n t ek t araft an
yapıl abilir. GTAWi şl e mi mekani ze edil di ği nde ve ell e veya mekani k araçlar vasıt ası
ile GMA W i şl e mi kullanıl dı ğı nda, t ek t araft an kaynak i çi n ol uk açılmı ş geçi ci
altlı kl arı n kull anı mı düzgün bir nüf uzi yet kontrol ü i çi n çok kull anışlı dır. Çi ft t araft an
kaynak yapıl dı ğı nda il k pasoya bir köşebent veya çubuk vasıt ası yl a dest ek veril ebilir.
Her i ki dur u mda da kaynak met ali ni n sağl a mlı ğı i çi n il k kök pasoda uygul an madan
önce kök aç mak gerekir.
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GMA W i çi n eği m açı sı 60 ° C ol an V kaynak ağzı st andarttır. GTAW i çi n eği m
60°‟ den 90°‟ ye kadar deği şir ve kaynak ağzı açıl mı ş t avan kaynakl arı nda kök
pasonun kor un ması i çi n en az 110° eği m açı sı gerekir. ( Connor, 1991) Büyük
açıl ar, kök pasonun kor un ması i çi n birl eştir meye yet erli kor uyucu gazı sağl ayacak
gaz nozul u çı kışı na müsaade et meli dir.

ġekil 7. 18 : GTAW ve GMA W i çi n Ti pi k Birl eştir me Geo metrileri
7. 17. 1 Al ümi nyu m Mal ze me de Görül en BaĢlı ca Tasarı m Hat al arı
Kur al ol arak met ali k yapı t asarı mcıl arı Çelik mal ze mel er kull anarak t asarı mı
öğrenirl er. Buna r ağ men Al ü mi nyu mt asarı mı sırası nda mühendi s, Çeli k veya başka
bir mal ze me ile ol an önceki tasarı m deneyi ml eri ni esas al ma malı dır.
Al aşı mseçi mi, uygun birleştir me t asarı mı ve en uygun kaynak i şl e mi ni n seçi mi esas
mal ze meni n t ü m f onksi yonu ol abilir. Al ü mi nyu m di ğer mal ze mel er gi bi me kani ği n
aynı kanunl ara uyar ken kaynak edil di ği nde Çeli kt en far klı sonuçl ar vereceği
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unut ul ma malı dır. Al ü mi nyu m yapıl ar Çeli k yapılar dan daha zor t asarı mveya kaynak
gerektir mez, sadece farklı dırlar.
Al ü mi nyu m, ağırlı kt an t asarruf un öne mli ol duğu uygul a mal ar i çi n, yapı sal mal ze me
ol arak sı kça seçilir. Mühendi s çok sı k ol arak mevcut al aşı mı n en yüksek
mukave metlisi ni seçer. Bu çeşitli nedenl er den köt ü bir t asarı m uygul a ması dır.
Bi ri ncisi; kriti k t asarı m sı nırl arı nı n çoğu yapı lar i çi n et ki derecesi çok f azl a
sap maz. Böyl e dur u ml arda t asarı mı et kil eyen, çek me özelli kl eri değil el asti k
kat sayı sı dır.

Zayıf

ve

kuvvetli

benzer

çoğu

Al ü mi nyu m al aşı ml arı nı n

kat sayı sı, yakl aşı k ol arak aynı dır ( Çeli ği n el asti kli k kat sayı sı nı n üçt e biri) Onaran
(2000) bu yüzden en yüksek mukave metli al aşı mı kull an makl a hi çbir fayda
sağl an maz. İ ki ncisi ve en öne mli si, en kuvvetli Al ü mi nyu m al aşı mları kl asi k
tekni kl er kull anarak kaynatıla maz. Geneli nde, bu seri deki al aşı ml arı n çoğu kaynak
edil e meyen ol arak göz önüne alı nır.
Bi r

di ğer

husus; t asarı mcı nı n Al ü mi nyu m kaynak yapıl dı ğı nda,

başl angı ç

mal ze mesi ni n özelli kl eri ile kaynağı n özelli kl eri nin eşit ol duğunu kabul etmesi dir.
Genelli kl e bir Çeli k yapı t asarı mcı sı, bir kaynağı n esas met al kadar sağl a m güçl ü
ol duğunu f arz eder ve i mal att an sor u ml u kaynak mühendi si kull anıl an Çeli k gi bi
güçl ü ol an bir kaynak yap mak i çi n çalışır. Al ü mi nyu m yapıl arı n t asarı mı ve i mal atı
sırası nda aynı dur u mun ol duğunu f arz et mek cazi ptir ancak aynı değildir. Çoğu
dur u mda, Al ü mi nyu m al aşı mı ndaki bir kaynak, kaynak edil en al aşı mdan öne ml i
derecede daha zayıf ol acaktır.
Kaynaklı

Al ü mi nyu m yapıl arı n t asarı mı nda Çeli k ve Al ü mi nyu m yapıl arı n

tasarı mı nda Çeli k ve Al ü mi nyu m ar ası ndaki farkl ar çok sı k göz ar dı edilir. Sonuç
ol arak, yapıl an yaygı n hatal ar aşağı da veril mi ştir:


Al ü mi nyu m al aşı ml arı nın t a ma mı kaynak edil ebilir değil dir. Geneli nde, en az
kaynak edil ebilir al aşı ml ar aynı za manda en yüksek mukave metli al aşı ml ardır.



Isı dan

et kil en mi ş

böl ge, başl angı ç

mal ze mesi ni n

t e mper

özellikl eri ne

bakıl maksı zı n ı sıl i şl e me t abi t ut ul mayan al aşıml ar i çi n, 0 t e mpere t avl an mı ş
özelli kl ere sahi p ol acaktır.


Isıl i şl e me t abi t ut ul abilen al aşı ml ar i çi n kaynatıl mı ş dur u mda özelli kler, T6
Al aşı mt e mperi ni n özellikl eri nden öne mli mi kt arda düşük ol acaktır.
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Isıl i şl e me t abi t ut ul abilen al aşı ml ar da kaynak sonrası ı sıl i şl e ml er, kaynakl arı n
me kani k özelli kl eri ni iade et meye yar dı m edebilir.

7. 18 Gaz altı Kaynağı nda Mali yet Hesabı
Gaz altı ark kaynağı nda mali yetl er aşağı daki faktörl erden ol uşur.
• Kor uyucu gaz
• Tüketilen dol gu t eli mali yeti
• İşçili k mali yeti
• Enerji mali yeti
7. 18. 1 Koruyucu Gaz Mal i yeti
Kull anıl an gaz mali yeti kor uyucu gaz mi kt arı, za manı n bir fonksi yonudur.
7. 18. 1. 1 Tüketil en Gaz
Tüketilen gaz: Gaz akı ş debi si (lt/ dak) x Ar k zama nı ( dak) f or mül ünden hesapl anır.
Dol ayı sı yl a ar k za manı nı n düş mesi i şçili k mali yeti il e beraber kull anıl an gaz
mi kt arı nı da düşür ür. Bu dur u mda göz önüne alı nması gereken f akt ör gazı n bri m
mali yeti değil, aynı mi ktar daki gaz ile gerçekl eştirilebil ecek di kiş uzunl uğudur.
7. 18. 2 Tüketil en tel mal i yeti
Tüketilen t el mali yeti deneysel ol arak hesapl anabilir. Bunun i çi n kull anıl acak yı ğıl an
met al ağırlı ğı nı n bul un ması gerekir. Yı ğıl an met al ağırlı ğı nı n bul un ması gerekir.
Yı ğıl an met al ağırlı ğı: Yı ğıl an met al yoğunl uğu( gr/ mm3 ) x Yı ğ ma hac mi (mm3 / mm)
( Ça m, 1999) Bazı met alleri n yoğunl ukl arı ve Çeli k mal ze mel er i çi n gereken met al
yı ğ ma haci ml eri Tabl o 7.9 ve 7. 10‟ da veril mekt edir.
Tabl o 7. 9: Bazı Met all eri n Yı ğ ma Yoğunl ukl arı
Al aşı m gr ubu

Yoğunl uk
( gr/ mm3)

Kar bonl u Çeli k

7. 8 x 10

Pasl an maz Çeli k

8 x 10

Bakır Al aşı ml arı

8. 6 x 10

Ni kel al aşı ml arı

8. 6 x 10

Al ü mi nyu m al aşı ml arı
Magnezyu m
al aşı ml arı

2. 7 x 10

Ti t anyu m al aşı ml arı

4. 7 x 10

3

3
3
3
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3
3

1. 8 x 10

3

Tabl o 7. 10: İç Köşe Di kişl eri nde Yı ğıl an Met al Mi kt arı
İ ç köşe di ki ş
kalı nlı ğı
5
6
8
10
11
13
16
19
22
25

Yı ğıl an haci m
3
( mm / mm)
18, 2
21, 1
36, 6
51, 2
69, 9
91, 4
13, 4
19, 4
26, 9
34, 4

Met al ağı rlı k
( kg/ m)
0, 15
0, 18
0, 28
0, 4
0, 54
0, 71
1, 06
1, 5
2, 1
2, 9

Ger ekli yı ğ ma met ali ağırlı ğı direkt ol arak gereken il ave t el ağırlı ğı nı ver mez. Bunun
içi n başka fakt örl eri nde hesapl an ması gerekir:
İlave t el ağırlı ğı (gr) : Yı ğ ma met ali ağırlı ğı x Di kiş uzunl uğu( m) / Yı ğ ma veri mi ( %)
( Ça m, 1999) Yı ğ ma verimi i şl e mt ür üne göre değişi kli k göst erir. Gaz altı ark kaynağı
içi n bu or an %90- 97 arası nda deği ş mekt edir. Sı çra ma ol ması bu or anı et kil er.
For müll erden gör ül eceği üzere il ave t el ağırlı ğı nı et kil eyebil en f akt örl er den
deği şilebilir oranı yı ğma hac mi dir. En büyük kayı p burada ol makt adır. Aşı rı yı ğ ma
en sı k karşıl aşıl an hat al ardan biri dir.
Aşırı yı ğma, kök açı klı ğı na, kaynak ağzı f or muna ve kaynak hı zı na bağlı ol arak
deği şir. Tecr übel er aşırı yı ğ manı n bir çeşi di ol an tepe ol uşu munun t ek başı na dahi t el
t üketi mi ni %30 arttırdı ğını göst er mekt edir. Tel i srafı nı n aşırı dol dur ma, sı çra ma or anı
sonucu dol gu hac mi x dol gu met ali yoğunl uğu çarpı mı sonucu el de edil en mi kt ar dan
%125‟ e varan or anl ara ul aştı ğı gör ül mekt edir. Tel mali yeti ni n t opl am mali yet
içi ndeki payı da göz önüne alı nmalı dır.
7. 18. 3 ĠĢçili k mali yeti
Gaz altı ar k kaynağı yönt e mi nde

mali yetin öne mli bir böl ü münü i şçili k

ol uşt ur makt adır. Günü müzde kalifi ye el e man mali yeti ni n ol dukça yüksek ol ması
işl et mel eri veri mlili k açısı ndan zorl a makt adır.

Gaz altı ar k kaynağı nda i se

veri mlili k, büyük öl çüde kaynak hı zı ve i ki ncil kaynak i şl e ml eri nden et kilenir. Bu
ifadeden kasıt t orç t e mi zl e me, çapak t e mi zl e me gi bi yapıl ması zor unl u ol an f akat
kaynak yapıl mayan za manl ar dır.
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Gaz altı ar k kaynağı nda kor uyucu gaz seçi mi il e kaynak hı zı nı n öne mli öl çüde arttı ğı
ve sı çra manı n az ol ması nedeni ile boş za manı nı n azaltıl dı ğı bili nen bir gerçektir.
7. 18. 4 Enerji mali yeti
Gaz altı ar k kaynağı nda kull anıl an el ektri k enerjisi, en düşük mali yeti ol uşt ur ur.
Bununl a beraber enerji mali yeti ni de düşün mek ol ası dır. Kull anıl an enerji ı sı
girdisi nden çı kabilir.
Isı girdisi ( kj/ mm): ( Geril me ( V) x Akı m ( A) x 60) / ( 1000x kaynak il erle me hı zı
( mm/ dak) ( Ça m, 1999)
Kaynak boyu il e çar pıl an ı sı girdisi, t opl a m kullanıl an enerji yi verir. Buradan k Wsaat ci nsi nden t üketilen enerji bul unabilir. Tüketilen enerji kaynak hı zı nı n,
dol ayı sı yl a za manı n bir f onksi yonudur. Geril me ve akı m değerl eri sabit t ut ul arak
kaynak hı zı arttırıl dı ğı nda, ısı girdisi azal acaktır.
7. 18. 5 Topl a m Mali yet
Gaz altı ar k kaynağı nda çok kull anıl an CO2 ve gaz karışı ml arı i çi n bir mali yet
karşıl aştırıl ması yapılırsa ş u sonuçl ar el de edilir. CO2 genel ol arak düşük fi yatlı bir
gazdır. Gaz karışı ml arı ise i çer di kl eri Ar gon nedeni il e pahalı dır. Ancak gör ül düğü
üzere biri m uzunl ukt aki bir kaynağı n mali yeti ni yal nı zca gazı n mali yeti ile öl ç mek
yanlıştır. Gaz karışı mı uygul a mal arı nda gaz maliyeti yüksektir ancak t ü m f akt örl eri
içeren bir anali z yapıl dığı nda gaz karışı ml arı il e yapıl an kaynakl ar da %50‟ ye varan
oranl arda t asarruf sağl andı ğı gör ül müşt ür.
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8. ALÜMĠ NYU M ALAġI MLI ARAÇLARI N BAKI M VE TE MĠ ZLĠ ĞĠ
Ti cari araçl ar her an yükl e meye hazır ol mal arı i çi n ve parçal arı n aşın ması nı n
önl en mesi i çi n düzenli olarak t e mi zl en meli dir ve bakı mı yapıl malı dır. Bakı mı zayıf
yapıl an veya yapıl mayan araçl ara kı yasl a, düzenli ve düzgün bakı m yapıl an ar açl arı n
ö mr ü daha uzun ol makt adır.
Taşı nan mall arı n çeşitlili ği ni n art ması ( özelli kl e t oz ki myasall ar ve yi yecekl eri n) ve
bir evvel t aşı nan yükt en en ufak bir parça dahi kal ma ması nı gerektiren kalite i st eği;
taşı ma kalite güvencesi nde sı vı ve t oz t ankerl eri ni n t e mi zli ği ni en öne ml i
fakt örl erden birisi kıl mı ştır.
Al ü mi nyu m al aşı mlı araçl arı n bakı mı t e mel de di ğer bir met al t ür ünden farksı zdır.
Bakı m ür ünl eri ni n seçi mi nde Al ü mi nyu m il e uyuml u ol ması ve met ali n kor ozyona
direnci ni sağl a ması içi n doğal oksit fil me i zi n vermesi göz önünde t ut ul malı dır.
He m Çeli k he m de Al ü mi nyu m al aşı m i çin uygun,t üm met al yüzeyl er de
kull anıl abil ecek genel t emi zl eyi cil er bul unan asit ve al kali n karşısı nda farklı t epki
verir. Bu böl ü mde Al ü mi nyu m al aşı mlı ür ünl eri n t e mi zli ği ve bakı mı il e i l gili t e mel
prensi pl er i ncel en mekt edir.
8. 1 Leke Ti pl eri
Çı karıl ması gereken birkaç l eke ti pi var dır:


Su ve yoll ara dökül en ( Na Cl veya Ca Cl 2) ça mur çözücü t uzl ar.



Egzost gazl arı: Bunl ar çeşitli mi kt arda gres ve benzi n kat kısı i çeren i s
parçacı kl arı na neden ol urlar.



Genel at mosferi k kirl eticiler: Cl - birl eşi kl eri (kl oritler), SO4- 2 (sülfatl ar), NOx
(nitroj en oksitler).



Çi ment o t ozu, gübre gi bi sürekli karşıl aşıl mayan kirleticiler.
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Ne m, ki myasall ar ve t oz karışı mı nı n Al ü mi nyu m ve al aşı ml arı na zararlı Ph‟ı 4‟ den
küçük ( asit) bir pl az ma şekli nde met al yüzeyl ere yapı ş ması na yar dı meder. Aşı n mayı
arttıran di ğer nedenl er arası nda hava şartları na göre sı k sı k ı sl anı p kur u ma ve çalış ma
koşull arı sayıl abilir.
8. 2 Met al Yüzeyl eri n Te mi zli ği
Te mi zli ği n a macı met al yüzeyi ndeki l ekel eri n çı karıl ması dır. Te mi zl eme, met ali n
gör ünüşünün i st enen t emi zli k krit eri sevi yesi ne getiril mesi i çi n birkaç daki kadan
fazl a sür meyen bir süreçtir.
Te mi zli ği n veri mi ni et kileyen 4 fakt ör şunl ardır;


ki myasal et ki, t e mi zli k maddesi ndeki kat kıl ardan bir veya f azl ası met ali
boz madan mi neral t uzl arı gi bi kirlileri çı karır,



fizi ksel et ki; l ekel er met al yüzeyden geril mel eri deği ştirerek çı kartılmalı dır.
Te mi zli k ür ünl eri bunu sağl a mak üzere ısl atıcı katkı maddel eri içerirl er.



Me kani k çalış ma; bu, yüksek bası nçt a su püskürtme veya fırçal a ma il e sağl anır.
Me kani k çalış ma ı sl atı cı kat kı mal ze mel eri ni n etki si ni arttırarak t e mi zli k ür ünü
ile çözül meyen kirl eri n çı kması nı sağl ar.



Sı caklı k, art an sı caklı ğı n ki myasal reaksi yon or anını, dol ayı sı il e t e mi zli k veri mi ni
arttırdı ğı bili nen bir ol aydır. Ancak t e mi zli k ür ünleri ndeki bazı kat kıl arı n sıcaklı k
li mitl eri ni n aşıl ma ması na di kkat edil meli dir.

8. 3 Te mi zli k ve Bakı m Ür ünl eri ni n Seçi mi
Te mi zli k ür ünl eri det erj an, yağ sökücü, kor uyucul ar ve t urşu kat kı sı gi bi yüzdeden %
mi l yondaki t aneci kl er sevi yesi ne ( pp m) dek kullanı m or anı ol an birkaç ( en f azl a
yir mi t ane) kat kı maddesi ni n kar maşı k ve di kkatlice hazırl anmı ş karışı mı dır.
Te mi zli k ve bakı m ür ünleri şöyl e ol malı dır;
• al ümi nyu m ve al aşı ml arı ile uyu ml u ol malı,
• güvenli (ör neği n t oksit ol ma malı) ol malı,
• çevre açı sı ndan güvenli ol malı, gerekti ği nde yasal uygul a mal ar dan dol ayı atıl madan
önce gerekli işle ml er yapıl malı.
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8. 4 Al ümi nyu mil e Uyum
Al ü mi nyu m ve Al ü mi nyu m oksit,te mel de HF ve HCl gi bi Hi dr oj en asitl eri veya
sodyu m hi dr oksit Na OH, pot asyu m hi dr oksit KOH gi bi hi dr oksitl er ve sodyu m
kar bonat Na2 CO3 t arafı ndan köt ü şekil de et kil enen at mosferi k maddel er dir. ( Smi t h,
1996) Bu, al kali n p H ort a ml ar da veya asitte al ümi na ve Al ü mi nyu mun yüksek
bozul ma oranı ndan anl aşılabilir.
Al kali n bazlı (sodyu m ve pot asyu m hi dr oksit ve s odyu m kar bonat gi bi) te mi zl e me
ür ünl eri, sodyu m sili kat gi bi aşı nma i çersel er de şu önl e ml er alı narak kull anıl malı dır.
• Genel de al kali nl er, özelli kl e sodyu m ve potasyu m hi dr oksitler ol ma k üzere
Al ü mi nyu m ve al aşı ml arını n aşırı hassasi yeti
• Al kali n et kil enmesi ni n ar dı ndan suyl a yı ka ma sonucu ol uşan oksit fil mi yapı sı. Bu
gri gör ünt üsü ancak % 50 nitri k asit sol üsyonu il e yı ka ma il e çı kacak çok hi dratlı bir
oksittir. (Smit h, 1996)
Al ü mi nyu m al aşı m yüzeyl er bu yüzden t e mi z bi r sonuç veren,t uzu-Al ü mi nyu m
fosfat-sabit ol an fosf ori k asit bazlı ürünl erl e te mi zlen meli dir.
8. 5 Yı ka ma
Ar açl ar genel de kl orit açı sı ndan mü mkün ol duğunca f akir su ile yı kanır.
De mi nerali ze sul ar kur udukt an sonra kireç kalı ntısı bırak ma ma avant ajı içerir. Su
bol ca kull anıl malı dır. Yı ka ma, t e mi zl e me pr osesini n aslı nda en öne mli adı mı dır ve
te mi zli k ür ünl eri ni n artı k i zl eri ni sil meli dir. Daha az hassas al anl ar içi n yerel
aşı nmaya neden ol acak her hangi bir asit kalı ntısı nı n kal ma ması i çi n suyla yı kayı p
geç me yet erli ol acaktır.
8. 6 Dağl a ma ve Cil al a ma
Te mi zl e me pr osesi alttaki met ali boz madan l ekeleri çı kar mak de mekse de, dağl a ma
doğal fil mi yenil e mek ve l ekel eri çı kar mak i çi n met al e hücu m et mektir. Dağl a ma
süresi birkaç daki ka il e sı nırl andırıl malı ve sayısı kontrol altı nda t ut ulmalı dır ki
kal dırılan met al tabakasını n kalı nlı ğı birkaç mi kronu geç me meli dir.
Al ü mi nyu m al aşı m dağl a ma hi çbir za man mi kroskop altı nda ho moj en bir i şl e m
ol arak gözük mez. Bazı met all er arası bil eşi kler, dağl a ma i şl e mi nde kull anıl an
ma ddeni n doğası na; asit veya al kali n ol ması na göre daha çok et kilenebilirler.
Ör neği n sodyu m hi dr oksit çözeltileri Al 3 Fe ti pi Al ü mi nyu m- de mi r met all er arası
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bil eşi ği ne et ki eder. ( Smith, 1996) Pek çözünür ol madı kl arı ndan met ali n yüzeyi nde
kalır ve sodyu ml a hakkedil en Al ü mi nyu m al aşıml arı ndaki gri göl gel e meye neden
ol url ar.
Dağl a ma basit bir operasyon ve pr osedür değil dir, yakı ndan t aki p edil meli dir.
St andart t e mi zl e me pr osedürl eri ni n başarısı zlı ğı veya kazayl a ol uş muş l ekel eri n
çı karıl ması dur u ml arı nda özel i şl e m uygul an malıdır. Dağl a manı n anotl u kapl a mal arı
kal dırdı ğı unut ul ma malı dır.
Ki myasal cil al a ma ti cari araç ve aksesuarl arda ancak özel t eçhi zatlı at öl yel er de
uygul anırsa

makul

ol makt adır.

Di ğer

t araft an,

yüzeyl eri

canl andır mak

zı mparal a ma, fırçal a ma veya yu muşak bir şeyl e silme yoll arı gi bi mekani k t ekni kl erl e
de mü mkündür.
8. 7 Zı mparal a ma
Bu operasyon yüzeysel kalı ntıları n ( boya,l ekel er vs) hava vererek özel bir yüzeyi n
et kisi il e çı karıl ması nı içerir. Dağl a maya göre avant ajı zı mparal a manı n kur u ve
her hangi bir asit i hti yacı ol madan gerçekl eştiril mesi dir.
Al ü mi nyu m ve al aşı ml arı nı n geri dönüşt ür ül me miş kori ndon t ozu kull anma k ( daha
önce t e mi z Çeli k t eçhi zatı zı mparal a mak i çi n kull anıl mı ş de mi r kat kılı kori ndon
kull anıl madı ğı ndan e mi n ol mak açısı ndan) öne mlidir.
8. 8 Buz Küreci kl eri ile Te mi zl e me
Yüzey t e mi zl e mede yüksek hı zda kali bre edil mi ş buz küreci kl eri ni n kullanıl ması nı
içeren yeni bir pr osestir. Buz de mi nerali ze sudan yapıl abilir. Yüzey üç f akt ör ün ort ak
sonucu ol arak t e mi zl enir;


Ter mo- diferansi yel; aniden çok düşük bir sı caklı ğa soğut mak bazı l ekel eri n
katılaş ması na ve ze mi ni n alt t abakası il e arası ndaki diferansi yel genl eş me vasıt ası
ile ayrıl mal arı na neden ol ur.



Me kani k; buz parçacı kl arı nı n yüksek hı z et kisi.



Di na mi k; lekel er eri yen buz parçacı kl arı tarafı ndan yı kanır.

Bu pr oses gel eneksel zımpar al a ma gi bi met otl ara kı yasl a ör neği n uygula ması nı n
daha kol ay ol ması, t oz ol ma ması ve met al yüzeyl eri n aşı nma ması gi bi avant ajl ar
öner mesi yl e daha da yaygı nl aşacaktır.
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9. ALÜMĠ NYU M KAYNAKÇI EĞĠ TĠ MĠ
Günü müzde i şçili k hat ası ndan meydana gel en kaynak hat al arı küçü ms en meyecek
boyutl ardadır. Kaynakçı eğiti mi i çi n harcanacak para ve za man kesi nli kl e külfet
ol arak gör ül me meli, aksine il eri ye dönük bir yatırım ol arak düşünül meli dir. Her hangi
bir konuda i mal at a başla madan eğiti mi alı narak 1- 1. 5 aylı k sürede kaynakçıl arı n
vasıfl andırıl ması,ileri de i şçili kt en kaynakl anacak hat al arı n en az ¾‟ ünü hi ç
yapıl madan önl eyeceği gi bi di si pli nli bir çalış ma ort a mı yaratıl ması nda büyük r ol
oynayacaktır. Bu eğiti ml er esnası nda aşağı daki hususl ara da öne m veril mel i dir.
• Al ü mi nyu mı sıtıl dı ğı nda r enk deği ştir mez. Bu nedenl e at öl yedeki parçal ara di kkatli
yakl aşıl malı dır.
• Al ü mi nyu mun ı şı k yansıt ma özelli ği nden dol ayı

maskel erde; yarı ot o mati k

kaynakl ar da 13, t a m ot omati k kaynakl ar da 14 numar a filtre kull anıl malı dır. ( Senyen,
2000)
• Kaynakt a en öne mli hususl ardan biri, parça t emi zli ği dir. Te mi zl en mi ş ol an parça
taşı nırken veya kalı ba yerl eştiril me esnası nda el di ven kull anılı yorsa, el diveni n t e mi z
ol ması na di kkat edil melidir. Çı pl ak el kull anılı yorsa kesi nli kl e kaynak yapı lacak yer e
dokunul ma malı dır.
• Kaynakçı, kaynak banyosunu gör ebil di ği müddet çe hat a yap ma ol asılığı en aza
i ndiril mi ş ol acaktır. Bir kaynakçı nı n en çok 70 cm‟ de bir durarak vücudunu t ekrar
konu ml andırıl ması nda hat a ol asılı ğı nı azalt ma açısı ndan büyük bir yarar var dır.
( Senyen, 2000)
• Al ü mi nyu m kaynağı nda başl a ma ve bitir me nokt al arı sağl a mlı k açı sı ndan s on
derece öne mli dir. Özel pr ogra mlı GMA W maki nel eri kull anıl madı ğı müddet çe
başl angı ç ve bitişi kt eki 25 mm‟ li k kaynak di ki şl eri hat a yönünden kriti k böl gel er dir.
( Senyen, 2000) Bu kriti k böl gel eri n ort adan kal dırıl ması a macı yl a ya başl ama bitir me
pl akal arı ya da girdi-çı ktı yapıl malı dır.
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ġekil 9. 1 : Girdi- çı ktı
• Kaynak biti mi nde çı ktı yapıl madı ğı t aktirde, kaynak met ali üzeri nde kal acak kr at er
kı s mı nı da i çeren 25 mm‟li k kaynak met ali uygun bir takı ml a gi deril meli dir.
• Uzun kaynak ağı zl arı boydan boya fırçal an mak yeri ne 70 c m uzunl ukt a ve he men
kaynak öncesi fırçal anmalı dır.
• İş parçası üzeri ndeki punt al ar kalı cı ol duğunda gi r di-çı ktı kull anıl ma malı dır. Aksi
taktirde punt al ar gi deril meli dir.
• Düzgün bir er gi me ve uygun kalı cı bir birl eştirme i çi n oksi di n gi deril mesi gerekir.
5000 serisi nde oksit, en çok ne m çeken ve r ut ubetli şartl ara karşı en hassas ol an
oksittir. ( Davi s, 1987) Bu dur u mda gi derilme di ği t aktirde kaynakta gözenek
ol uşu muna kat kı da bul unur.
• Kaynak di kişi üzeri ndeki oksitler t abii yüzeyl er deki nden daha kalı ndır. Ni hai
kaynak sağl a mlı ğı i çi n pasol ar arası nda oksit kalı nlı ğı nı düşür mek i çi n t el fırça
kull anıl malı dır.
Silisyu m dökü me el verişlili ği arttırtır, ayrı ca ma gnezyu m kat arak mukave met
arttırılabilir. Magnezyu m deni z suyuna dayanı klılığı attırır, kol ay i şl enir, pekl eş me ve
mukave meti arttırır, kol ay işlenir.. Silisyu m mukave meti arttırır.
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10. SONUÇ
Bu t ezi mde Al ü mi nyumun özelli kl eri ni, Al ümi nyu mun ge mi i nşaatı al anı nda
kull anı mı nı, ge mi i nşaatı al anı nda Al ü mi nyu m kaynağı nı ve çeli k kaynağı ndan
farklılı kl arı nı i ncel edi m.
Günü müzde ge mi i nşaat fakt ör ünde Al ü mi nyum t ekne yapı mı nda, hafifli ği ve
kor ozyona karşı yüksek di rence sahi p ol ması nedeni il e t erci h sebebidir. Fakat
Al ü mi nyu m’ un çok pahalı bir met al ol ması , Al ümi nyu m sac fi yatl arı nı n Çeli k sac
fi yatl arı ndan pahalı ol ması ve Al ü mi nyu mun mukave meti ni n çeli ğe nazaran daha az
ol uşu Al ü mi nyu mun gemi i nşaat al anı nda kull anı mı nı kı sıtla makt adır. Günü müzde
bir çok t ersanede

Al ü mi nyu m t ekne yapılma kt adır ve yapı m aşa ması nda

Al ü mi nyu mun Çeli kt en f ar klı özelli kl ere sahip
karşıl aşıl makt adır.
aşa mal arı nda

ol ması ndan dol ayı zorl ukl arl a

Bu zorl ukl ar özelli kl e Al ü mi nyu m kaynağı

ol makt adır.

Bu

zorl ukl arı n üst esi nden

ancak

ve boya ma
Al ümi nyu mun

özelli kl eri ni bilerek ve kalifi ye el e manl ara sahi p ol arak geli nebilir.
Neti cede; Al ü mi nyu m’ un ge mi i nşaatı sanayindeki kull anı mı kı sıtlı ol ması na
rağmen, Kı yı e mni yeti, Sahil güvenli k botl arı gi bi hı zı n ön pl ana çı ktı ğı yerl er de
Al ü mi nyu mt ekne t erci h sebebi dir.
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