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MODÜLÜNAMACI

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

Bireye / öğrenciye gemilerde ve gemi makine
dairelerinde bulunan oksi gaz kaynak donanımlarını
kullanarak lehimleme ve oksi gaz kaynağı onarım
işlemlerini yapmaya yönelik bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.
1. Kaynak işleminde kullanılacak malzemenin hazırlığını
yaparak telsiz birleştirme kaynağı uygulamaları
yapabileceksiniz.
2. Kaynak işleminde kullanılacak malzemenin hazırlığını
yaparak telli dikiş uygulamaları yapabileceksiniz.
3. Gemi tesis ve teçhizlerde onarım yapmak için oksigaz
ile birleştirme uygulamaları yapabileceksiniz.
4. Malzemeye uygun kesici üfleç seçerek oksigaz
yardımı ile kesme işlemi yapabileceksiniz.
5. Gemi tesis ve teçhizlerde onarım yapmak için
yumuşak lehimleme yapabileceksiniz.
6. Gemi tesis ve teçhizlerde onarım yapmak için sert
lehimleme yapabileceksiniz.
7. Gemi tesis ve teçhizlerde onarım yapmak için bakır
pirinç kaynağı yapabileceksiniz.
Ortam: Kaynak atölyesi

EĞİTİMÖĞRETİM
ORTAMLARIVE
DONANIMLARI

ÖLÇMEVE
DEĞERLENDİRME

Donanım:
1. Oksigaz kaynak donanımı
2. Punta kaynak makinesi
3. Lehimleme takım ve avadanlıkları
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden
sonra
verilen
ölçme
araçları
ile
kendinizi
değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Oksigaz kaynağı ve lehimleme alanında temel bilgiler ve faaliyetler içeren bu modül,
Gemi inşa sanayisinde ve Gemi makinaları işletim sistemlerine ait onarım işlerinde
karşılaşabileceğiniz sorunlar karşısında sizlere yardımcı olacaktır.
Endüstrinin hızla gelişmesi ile beraber oksigaz kaynağı endüstride bir ihtisas dalı
olmuştur. Özellikle ince cidarlı boruların kaynağı, oksigaz ile kesme ve lehimleme konuları
endüstride çok kullanılan ve yetişmiş elamana ihtiyaç duyulan işkollarıdır.
Sizler bu modül ile oksigaz kaynağında yeterli düzeyde telli ve telsiz dikiş çekme,
kesme işlemi ile lehimleme işlemi yapacak becerilere sahip olabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Kaynak işleminde kullanılacak malzemenin hazırlığını yaparak telsiz birleştirme
kaynağı uygulamaları yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Oksigaz kaynağında kullanılan malzemeler hakkında çevrenizdeki sanayi
tesislerinde araştırma yapınız ve öğretmeninizin rehberliğinde sınıftatartışınız.
Oksigaz kaynağının gemicilikte kullanım alanlarını araştırarak sınıfınızda
arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

1. OKSİGAZ KAYNAĞI
1.1. Oksigaz Kaynağının Tanımı ve Kaynak Elemanları
Oksigaz kaynağı; yakıcı gaz olarak kullanılan oksijenin yanıcı gazlarla meydana
getirdiği karışımın üfleç ucunda yanmasıyla oluşan kaynak alevi ile yapılan bir eritme
kaynaktürüdür.
Oksigaz kaynağının yapılmasında aşağıda belirtilen alet ve avadanlıklardan yararlanılır.

1.1.1. Oksijen Tüpleri
Oksigaz kaynağında, yanıcı gaz olarak değişik gazların kullanımı mümkündürancak
yakıcı gaz olarak sadece oksijen gazı kullanılır. Zaten kaynak işlemi adını buradanalır.
Tüpler 150-200 atm. basıncındaki oksijenin depolanmasını, taşınmasını ve kaynak
sırasında kullanılmasını sağlayan kapalı kaplardır. Yapımlarında kaynaklı birleştirmeler
kullanılmaz. Yüksek dayanımlı çeliklerden üretilir. Oksijen tüplerinin rengi mavidir.
Oksigaz kaynağında kullanılan oksijen havadan üretilir. Oksijen gazı kokusuz, tatsız ve
renksizdir. Kendisi yanmaz, ancak tüm yanma olaylarında mutlak surette bulunur. Oksijen
olmadığı takdirde, yanma olayı da gerçekleşmez. Sıvı hâle getirildiğinde mavimsi bir renk
alırve -183°C de buharlaşır.
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Resim1.1: Oksijen tüpü

1.1.2. Asetilen Tüpleri
Asetilen yanıcı bir gazdır ve oksijen ile birleştiği takdirde, oksigaz kaynağı için gerekli
olan kaynak alevini meydana getirir. Asetilen tüplerinin rengi sarıdır.
Asetilen, karpitin (CaC2 kalsiyum karbür) su ile teması sonucu açığa çıkan bir gazdır.
İçerisindeki fosforlu hidrojen nedeniyle sarımsağımsı bir kokuya sahiptir. Kararsız bir
karbonlu hidrojen olduğu için kolaylıkla kendisini oluşturan karbon ve hidrojene ayrışır.
Ayrışma için gerekli ortam, 1,5 atmosferden fazla basınç ve sıcaklıktır. Bu ortama gelmiş
asetilen, yanma ve tutuşma olmadan 11 kat basınca ulaşır ve patlar. Asetilenin bu özelliği,
basıncının 1,5 atmosferden fazla değerlere ulaşmasına izin verilmemesi gerektirir. Basınç 2
atmosferi aştığında özel emniyet önlemleri alınmazsa bir noktadan başlayan ayrışma, bütün
gaz kütlesine yayılarak patlamaya neden olur. Bu nedenle sıcaklığın ve basıncın yükselmesine
izin verilmez. Asetilenin patlamasını önlemek için basıncın 1,5 atmosfer, sıcaklığının da
60°C’nin altında tutulması gerekir.

Resim 1.2: Asetilen tüpü
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1.1.3. Sulu ve Kuru Güvenlikler
Oksigaz kaynağında sıkça karşılaşılan bir olay olan geri tepme, alevin üfleç ucunda ya
da hortum içersinde oluşmasıdır. Önlenmediği takdirde kazalara yol açar. Önlenmesi sulu ve
kuru güvenlik araçları sayesinde gerçekleşir. Fark edildiği zaman derhâl üfleç üzerindeki
oksijen ve asetilen muslukları kapatılarak yanma için gerekli ortam engellenmelidir. Sulu ve
kuru güvenlik araçları bu amaca hizmet etmek için kaynak donanımına eklenir. Güvenlik
araçlarından en önemlisi sulu güvenliktir. Adından da anlaşılacağı gibi gazın su dolu bir
kaptan geçirilmesi prensibiyle çalışır. Geri tepme anında geri dönen alev, tüp ya da kazana
ulaşamadan su içinde söner. Sulu güvenliklerin içindeki su seviyesi her çalışma öncesi kontrol
edilmelidir.
Kuru güvenlik içinde bulunan sinter metal geri tepme sonucunda gözeneklerini kapatır.
Bu özelliği ile alevin asetilen kaynağına geçişine izin vermezken asetilen geçişini de durdurur.
Bu tip güvenlikler belli periyotlarda değiştirilmelidir.

Şekil1.1:Sulugüvenlik

1.1.4. Manometre (Basınç Düşürücüler)
Manometreler tüplerdeki gaz basıncını gösteren ve yüksek gaz basıncını kullanma
basıncına düşüren ayarlama elamanlarıdır. Bir manometre üzerinde iki adet basınç göstergesi
vardır. Bunlardan tüpe yakın olanı tüp içindeki basıncı, diğeri ise kullanma basıncını gösterir.
Manometreler doğrudan tüplere bağlanır.
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Aşağıdaki resimlerde asetilen ve oksijen manometreleri görülmektedir.

Resim 1.3: Asetilen manometresi

Resim 1.4: Oksijen manometresi

1.1.5. Hortumlar
Oksijen ve yanıcı gazların üflece iletimini sağlayan,bükülebileniletim
elemanlarıdır.Oksijen hortumlarının renkleri mavi, asetilen hortumlarının renkleri ise
kırmızıdır. Hortumların içinden basınçlı gaz geçtiğinden kesitlerinde iplik türü malzeme
bulunur. Bunlara bezli hortumlar denir.

1.1.6. Üfleçler
Üfleçler, yakıcı gaz ile yanıcı gazların birbiri ile istenilen oranda karıştırıldığı ve
ucunda alev oluşturulan elamanlardır (Resim 1.4).

Resim 1.5: Üfleç takımı
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Gazların karışımı ve alev oluşturma tekniğine göre üfleçler ikiye ayrılır:



Kaynak üfleçleri
Kesme üfleçleri

1.1.7. Diğer Yardımcı Elemanlar
Kaynak masası
Oksigaz kaynağında kullanılan masalar, ısı iletimine engel olan ateş tuğlaları ile bir
kısmı da parça konulmasına uygun çelik malzemelerden yapılmıştır.

Resim 1.6: Kaynak masası

Önlük ve eldiven
Çalışma sırasında yanma ve yaralanmaları önleyecek gerekli emniyet giysileridir.

Resim 1.7: Eldiven ve gözlük
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Resim 1.8: Deri önlük

Gözlük ve çakmak
Oksigaz kaynağında özel olarak geliştirilmiş gözlükler kullanılmaktadır. Kaynak
sırasında oluşan parlak ışık ve ısıdan gözleri korumak gerekir. Başlangıçta zararsız gibi
görünsede uzun süre gözlüksüz kaynak yapıldığında kaynak ısısı ve ışığı gözlerde kalıcı hasar
oluşturabilirayrıca kaynak sırasında meydana gelen metal sıçramalarına karşıda gözleri korur.
Atölye çalışmalarında alev oluşturmak için kibrit veya çakmak gerekli bir yakma gerecidir.

1.2. Oksijen ve Asetilen Tüplerini Taşırken Dikkat Edilecek Hususlar









Tüpler yan yüzeyleri üzerinde yuvarlanmamalı, sürüklenmemelidir.
Taşıma sırasında dik olarak alt kenarları üzerinde taşıyana doğru hafif eğilerek
taşınmalıdır.
Tüpler taşınırken ventil üzerine koruyucu kapağı takılmalıdır.
Taşınmaları sırasında manyetik vinçler kullanılmamalıdır.
Tüpler sürtünmeden dolayı meydana gelecek kıvılcımlardan korunmalıdır.
Yan yüzeyleri üzerine yatırılmamalı, valf bağlantılarındanfaydalanılarak
taşınmamalıdır.
Tüpler taşınırken sabitlenmeli, birbirlerine çarpmaları önlenmelidir.
Tüpler indirilirken yere atılmamalıdır.

Şekil 1.2: Tüplerin hatalı taşınması
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1.3. Oksijen ve Asetilen Tüplerini Açıp Kapama
Manometre bağlanmadan önce tüpvalfi biraz açılıp kapatılarak rakor boşluğunda
bulunan toz, su gibi pislikler dışarı atılmış olur.Basınç ayar vidası gevşetilmeden tüp valfi
açılmamalıdır.Manometre tüpe bağlanır ve çözülürken uygun anahtar kullanılmalıdır.Tüp
sabitleneceği yere bağlanmadan manometre tüpe bağlanmamalıdır.Oksijen tüp ventilini saat
ibresinin ters yönünde (sağdan sola) 1/4 devir yaptırılarak açılır. Bu zamanda birinci
manometreye oksijen gelir ve tüp basıncını gösterir.Basınç düşürücü üzerindeki kapatma
vanasını açarak üflece oksijen gazı gönderilir. Basınç ayar vidası yavaş yavaş sıkıştırılarak
çalışma basıncı ayarlanır.Aynı işlemler asetilen tüpüne de uygulanır.Kaynağa kısa ara
vermelerde manometre üzerindeki gaz musluğu kapatılır. Paydos edileceği ve uzun süre ara
verileceği zaman tüp ventili kapatılır.Çalışma basıncı ayar vidası ve üfleç üzerindeki gaz
vanaları açılarak sistem içindeki gaz dışarı atılıp basınç sıfırlanır.
Tüp valfi kapatıldığı zaman birinci manometredeki basınç düşüyorsa fiber conta,
hortum bağlantıları veya hamlaç oksijen musluğunda kaçak var demektir, kontrol
edilmelidir.Üfleç kapatıldığında ikinci manometredeki basınç değeri yükselmemelidir.

Resim 1.9: Tüpleri açma kapama

1.4. Manometre (Regülatör) Ayarı Yapma
Tüpün vanası yavaşca açılır.Manometre üzerindeki gaz musluğu açılır.Basınç ayarlama
vidası yavaşça sıkılır.Manometre üzerindeki kullanma basıncı göstergesi gözlenir.Ayarlama
vidası istenilen basınç ayarlayıncaya kadar çevirilir.Çalışma sonunda tüp vanası
kapatılır.Üfleç vanası açılır. Her iki manometre göstergesi sıfıra düşünceye kadar
beklenir.Ayarlama vidası açılarak diyafram üzerindeki yay basıncı yok edilir.Basınç düşürücü
üzerindeki kapatma vanası kapatılır.Üfleç vanası kapatılır.
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Şekil 1.3:Basınç düşürücü kesit görünüşü (Manometre)

1.5. Oksigaz Kaynak Elemanlarının Bakımı
Oksigaz kaynak elemanlarının bakımının yapılması hem güvenlik hemde kaynak
kalitesi açısından çok önemlidir.

1.5.1. Beklerin Bakımı
Üflecin değiştirilen parçası olan bekler, kaynak uygulamaları sonucunda en çok
yıpranan kısmıdır. Bekin arkasında bulunan lastik conta zaman içinde yıpranmakta ve çeşitli
sebeplerle bozulmaktadır. Bozulan bu contalar sebebi ile beki yerine taktıktan sonra rekor ne
kadar sıkılırsa sıkılsın, oradan meydana gelen gaz kaçakları kaynak maliyetini arttırdığı gibi
oraya sıçrayan kıvılcımlarla alev alıp tehlike oluşturmaktadır.

Resim 1.10: Bek ve lüle

10

Şekil1.4: Lülenin temizlenmesi

Beklerin ucunda alevin oluştuğumeme (lüle) en çok bozulan kısımların başında gelir.
Genellikle yanlış alev ve kaynak sırasında sıçrayan sıcak maden damlacıklarının meme (lüle)
ucunu tıkaması sonucu istenilen kaynak alevinin oluşturulmasını engeller. Sıçrama sonucu
meydana gelen tıkanmalar meme ucuna uygun temizleme çubukları ile temizlenir.
Meme ucunda meydana gelen küreselleşmeler eğe ile düzeltilmeli, tıkanan delikleri
uygun bir matkap, pirinç ve bakır tellerle temizlenmelidir. Kullanım sonucu memenin kararan
dış yüzeyleri ince zımpara ile parlatılmalıdır. Yapılan bakım sonucunda istenilen alev
oluşturulamıyorsa meme (lüle) yenisi ile değiştirilmelidir.

1.5.2. Oksijen Tüplerinin Kontrolü ve Bakımı
İçinde 150-200 atmosfer basınçta oksijen depolanan tüplerimizin her iki senede bir
kontrol edilmesi gerekir. Bu kontroller tüplerin dolumunun yapıldığı tesislerde yapılmaktadır.

1.5.3. Hortumların Bakımı ve Toplanması
Bir oksigaz kaynak postasında 3-4,5 metre boyunda olan hortumların içinde basınçlı
gaz taşıdıklarından belli süre sonra eskiyecektir. Bazen çalışma sırasında gerekli güvenlik
önlemleri alınmadığı için vaktinden önce zarar görebilir. Hortumlar, çalışma sırasında
kaynakçının hareket kabiliyetini engellemeyecekşekilde birbirlerine sac maşalarla
bağlanmalıdır. İş bitiminde kaynak postasının yanında bulunan makaraya düzgünce
sarılmalıdır.
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1.6. Alev Oluşturmak ve Alev Ayarını Yapmak
1.6.1. Oksigaz Kaynağında Kullanılan Gazlar
Oksigaz kaynağı bir ergitme kaynak yöntemidir. İş parçaları ergitme sıcaklıklarına
kadar ısıtılır ve kaynak işlemi yapılır. Isı enerjisinin üretilmesinde yanıcı ve yakıcı gazlar
kullanılır.
1.6.1.1. Yanıcı Gazlar









Asetilen
Hidrojen
Metan
Propan
Bütan
Propan–bütan karışımı
Hava gazı
Benzin ve benzol buharı

1.6.1.2. Yakıcı Gazlar
Tek yakıcı gazvardır,bu da oksijendir. Yanma olayının gerçekleşmesi için oksijene
ihtiyaç vardır. Oluşturulan kaynak alevi havadaki oksijenden de yararlanır. Oksijen gaz
olarak sudan ve havadan elde edilirek tüplerde depolanır. Kaynakçılıkta kullanılan oksijen
gazı havadan üretilir.

1.6.2. Kaynak Alevi
Oksigaz kaynağında yanıcı ve yakıcı gaz karışımının yanmasıyla oluşan aleve kaynak
alevi denir.
1.6.2.1. Kaynak Alevinin Kısımları




Çekirdek bölgesi: Bu bölge alev çekirdeğinin olduğu kısımdır.
Kaynak bölgesi: Sıcaklığın en yüksek olduğu bölgedir. Çekirdek bölgesinin 5
mm uzağına denk gelen ve en yüksek sıcaklığın olduğu bölgedir.
Alev bölgesi: Çekirdek ve kaynak bölgesinin dışında kalan bölgedir.
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Şekil 1.5: Kaynak alev bölgesi

1.6.2.2. Kaynak Alevi Çeşitleri
Oksigaz kaynakçılığında kullanılan üç çeşit alev vardır. Bu alev çeşitleri kaynakçı
tarafından kaynatılacak metalin cinsine göre bilinmeli, metalin cinsine uygun alev ayarı
yapılmalıdır. Bu alev çeşitleri ve özellikleri aşağıda açıklanmıştır.


Karbonlayıcı alev (Asetileni fazla ve yumuşak alev)

Asetilen miktarının oksijen miktarından fazla olduğu alev türüdür. Dökme demir,
alüminyum ve alaşımları, nikelli alaşımlar, krom karbür ve yüksek karbonlu çelikler bu alev
ile kaynatılır. Bu alevde çekirdek dağınıktır.

Oksitleyici alev (Oksijeni fazla ve sert alev)
Oksijen miktarının asetilen miktarına göre fazla olduğu alev türüdür. Pirinç ve
yapısında gümüş bulunan pirinçlerin kaynağında, ayrıca tavlama, doğrultma ve sertleştirme
işlerinde kullanılır. Bu alevde çekirdek küçüktür ve tiz seslidir.


Normal alev

Asetien ile oksijen miktarının eşit olduğu alev türüdür. Bakır, bronz, kurşun, çinko ve
çelikler bu alev ile kaynatılır. Bu alevde çekirdek tok ve açıktır.
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Şekil 1.6: Kaynak alev çeşitleri

1.6.3. Üflecin Yakılıp Söndürülmesi
Kaynak alevi elde edilmesi için önce üfleçteki oksijen vanası açılır. Ardından asetilen
vanası açılır. Zaman kaybedilmeden çakmak yardımıyla karışımın alev alması sağlanır.
Üflecin söndürülmesinde ise öncelikli olarak yanıcı gaz vanası kapatılır daha sonra oksijen
vanası kapatılır. Normal alev oluşturmak için oksijen veya yanıcı gaz musluklarından ayar
yapılarak çekirdeğin tek ve açık oluşması sağlanır.

Şekil 1.7: Üflecin yakılması
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1.6.4. Üfleçlerde Kaçak Kontrolü Yapılması
Uzun süreli çalışmalarda üfleçlerde meydana gelen aksaklıklardan biri de gaz
kaçaklarıdır. Gaz kaçakları; bağlantı yerlerindeki vidaların gevşemesi, temizleme gayesiyle
sökülen üfleç parçalarının tam anlamıyla yerlerine oturtulmaması ve eskiyen contalar
nedeniyle meydana gelir.
1.6.4.1. Su İçine Daldırarak Kontrol Yapma
Tüpten hortumlar aracılığıyla gaz iletimi sağlanır. Üfleç, üzerindeki valfler kapalı
olarak kaynak masası bünyesinde bulunan su kabına daldırılır. Gaz kaçağı olan kısımlarda su
içinde kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıkların yerleri tespit edilerek gaz kaçağının nedeni
araştırılır ve gaz kaçağı ortadan kaldırılır.
1.6.4.2. Sabun Köpüğü ile Kaçak Kontrolü Yapma
Su içine sokarak gaz kaçağı kontrolünde olduğu gibi üfleç içine gaz verilir. Daha sonra
köpük bağlantı yerlerine sürülür. Kaçak olan yerlerde köpük baloncukları büyüyecektir. Bu
yöntem daha ziyade tüp, hortum ve bağlantılarının su içine sokularak kontrolü yapılamayacak
kısımların kontrolünde uygulanır. Bu işlem için üretilmiş sprey biçimindeki köpüklerden de
faydalanmak mümkündür.

1.6.5. Kaynak Sırasında Alınacak Güvenlik Önlemleri
Oksigaz kaynağında oksijen ve asetilen gazları kullanıldığından gerekli güvenlik
kurallarına uyma zorunluluğu vardır.









Kaynak sırasında etrafa kıvılcım sıçrayacağından civarda yanıcı ve parlayıcı
madde bulunmamalıdır.
İçine yakıt ve yanıcı maddeler konup boşaltılmış kapların kaynağı gerekli
önlemler alındıktan sonra yapılmalıdır.
Hortumlar sıcak parçalardan ve sıçrayan kıvılcımlardan korunmalıdır.
Üfleç gerektiğinde soğutulmalıdır.
Kaynak anında mutlaka gözlük kullanılmalıdır.
Yanmalara karşı iş elbiseleri, deri önlük, tozluk, eldiven ve kolluklar
kullanılmalıdır.
Kaynak masası üzerinde sıcak parça bırakılmamalıdır.
Kaynağa başlamadan önce sulu güvenlik kontrol edilmelidir.

1.7. Telsiz Dikiş Çekmek
Ek kaynak teli kullanılmadan yapılan kaynak uygulamasına telsiz dikiş denir.
Telsiz dikişteki amaç eriyik banyosuna süreklilik ve üflece hâkimiyet kazandırmayı
sağlamakla birlikte çok az da olsa birleştirme kaynağı olarak uygulandığı durumlar vardır.
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Bu durumlar birleştirmede yüksek dayanım istenmediği durumlardır. Ayrıca parça
kalınlığı uygun olmalıdır.

1.7.1. Telsiz Dikiş Çekme Yöntemleri
Parça kalınlığına göre iki yöne telsiz dikiş çekilir.

Resim 1.11: Telsiz dikiş çekme

1.7.1.1. Sağdan Sola Telsiz Dikişte Üflece Verilecek Açı ve Hareketler
Üflecin 60–70 derecelik açıyla sağdan sola doğru ilerletilmesi şeklinde yapılan kaynağa
denir. Üfleç ucuna yarım daire şeklinde yaylar çizdirerek dikiş oluşturulur. İnce saclara
uygulanır.
1.7.1.2. Soldan Sağa Telsiz Dikişte Üflece Verilecek Açı ve Hareketler
Üflecin 60–70 derecelik açıyla soldan sağa doğru ilerletilmesi şeklinde yapılan kaynağa
denir. Üfleç ucuna yarım daire şeklinde yaylar çizdirerek dikiş oluşturulur. Kalın saclara
uygulanır.

1.7.2. Telsiz Dikiş Çekme
Telsiz dikiş çekilirken üfleç parçadan 3-5 mm arasındaki bir mesafede (kaynak bölgesi)
tutulur. Üfleç ile parça arasındaki mesafe daima eşit kalmalı ve üfleç belirli bir hızla
yürütülmelidir. Aynı noktada beklenerek saç delinmemelidir. Dikişler üflece yarım daire
şekilde hareket verilerek çekilmelidir. Üflece hâkimiyet sağlanıncaya ve yeteri kadar
alışkanlık kazanılıncaya kadar uygulamaya devam edilmelidir.
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Resim 1.12: Telsiz dikiş uygulaması

1.7.2.1. Kenetli Dikiş (Telsiz Birleştirme)
İlave tel kullanmadan parçaların kenarlarına bükümün ergitilmesi ile yapılan birleştirme
kaynağıdır.

Kenet dikiş kaynağına hazırlık
Kaynak işlemi bir dizi işlem basamağından oluşur. Bu işlemler; parça kenarlarına
yapılacak büküm ölçüsünün belirlenmesi, kenarların bükümünün el aletleri ya da makinelerde
yapılması ve parçaların birbirine alıştırılmasıdır. Bu hazırlıklara ilaveten kaynak postasının
kaynağa hazır hâle getirilmesi ile kaynak yapılır.


Parçaların kaynağa hazırlanması

Parçaları kaynağa hazırlamada dikkat edilecek hususlar:






Kaynatılacak parçanın malzemesini cins bilinmelidir.
Parçaların kalınlığı ve şekli bilinmelidir.
Parçaların temizliği sağlanmalıdır (Parçanın üzerinden yağ, kir, boya ve oksit
olmamalıdır.).
Kalınlıkları 1,2 mm‘ye kadar olan parçalar,25 mm aralıklar ile puntalanır. Daha
kalın parçalar da ise aralıklar 40 mm olmalıdır.
Isıtma ve ergitme sırasında oluşacak çekme, biçim değiştirme (deformasyon) gibi
oluşumlar için gerekli toleransların verilmesi
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Punta

Resim 1.13: Uygun aralıklarla puntalanmış kenet



Oksigaz kaynak elelmanlarının kaynağa hazırlanması

Oksigaz kaynak elemanları; oksigaz kaynağının yapıldığı ortam ve bu ortamda
kullanılan araç gereçlerdir.
Bu araç gereçler; oksijen tüpleri, asetilen tüp ve kazanları, asetilen ve oksijen basınç
düşürücüleri (manometreler), üfleçler, hortumlar, sulu ve kuru güvenlik araçları ile diğer
yardımcı elemanlardır (Kaynak masası, önlük, eldiven, gözlük gibi).

Resim 1.14: Oksigaz kaynak elemanları

Verimli ve kusursuz bir kaynak için yukarıda belirtilen kaynak elemanlarının tamir,
bakım ve onarımlarının yapıması gerekir. Aksi takdirde kaynak olumsuz yönde etkilenir veya
hiç yapılamaz.
Kaynak elemanları ile ilgili aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Sulu ve kuru güvenliklerin kaynağa başlamadan önce mutlaka kontrol edilmesi
gerekir.

Basınç düşürücü ayarları yapılmalıdır ve basınç düşürücülerin hatasız çalışması
gerekir. Parça kalınlığına uygun üfleç seçilmeli ve seçilen üfleçler düzgün
çalışmalıdır.
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Hortumlarda delik, kesik vs. olmamalıdır.
Önlük ve eldivenler, yırtık veya hasarlı olmamalıdır.
Kaynak yapacağımız masa veya ortam düzenli (kaynak yapmaya elverişli olmalı,
masa kırık veya hasarsız) olmalıdır.
Gözlükler hasarsız olmalıdır.



Kenet payı hesabı

Kalınlıkları 1,2 mm’ye kadar olan gereçlerde birleşme kenarları arasında hiç boşluk
bırakılmamalıdır. Aynı zamanda kaynatılacak parça ile ek metalin aynı özelliklerde olması,
kaynak başarısını önemli derecede artırır. Bu sebeple parçalara kenet hazırlanması gerekir.
Yapılan bu birleştirme işlemine KENET EKİ (TELSİZ BİRLEŞTİRME) adı verilir.

Şekil 1.8: Kenet hazırlanmış iş parçası

Kalınlıkları 1-1,2 mm’ye kadar olan sacların birleştirilmesinde kenarlar çene şeklinde
90o bükülerek kaynatılır. 90o bükülerek yapılan bu işleme kenet payı hazırlama denir. Bükme
yüksekliği (kenet payı), sac kalınlığı kadar veya sac kalınlığı+1 mm (S+1) olmalıdır. Örneğin,
1 mm kalınlığındaki sacın kaynatılması için sac kalınlığı kadar (1mm) veya sac kalınlığı + 1
(2 mm) kenet hazırlanmalıdır.

S= Parça kalınlığı

Şekil 1.9: Kenet payı hesabı

19



Kenet için markalama ve bükme

Kenet payı verme için kaynak yapılacak parça kalınlığına göre kenet payı hesabı yapılır
(bk. Kenet Payı Hesabı). Yapılan hesaba göre parça üzerine bükülecek ölçü markalanır.Parça,
yapılan markalamaya göre bükülür ve kenet oluşturulur. Parça kalınlığına veya şekline bağlı
olarak kenetli birleştirmenin mümkün olmaması durumunda diğer birleştirme yöntemleri
uygulanabilir.

Resim 1.15: Kenet payı için markalanmış parçanın bükülmesi ve yapılan kenetin şekli



Kenet kaynağında üfleç hareketleri ve açıları

Kenet kaynağı telsiz bir şekilde, kenetin ergitilmesi ile yapılan kaynaktır. Kaynak yönü
sağdan başlanıp sola doğru (sol kaynak) dur, üflecin bek ucuna parça yüzeyine 45olik açı
verilmelidir
Kaynak yapım esnasında üfleç hareketlerimiz ise dairesel veya zikzak şeklinde
olmalıdır.

Resim 1.16: Üflecin iş parçasına 45o açı ile tutularak telsiz birleştirme yapılması
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1.7.3. Isının Kaynak Parçası Üzerindeki Tesiri
Kaynakta ısınan ince sac parçalar, ısıl genleşmeden dolayı boyutsal değişime ve
bölgesel deformasyona uğrar. Meydana gelen bu deformasyon ve boyutsal değişimin etkisini
gidermek için ölçü toleranslarına dikkat edilmelidir. Ayrıca parçalar, ergime derecesinin
üzerinde ısıtıldığı için iç yapılarındaki değişmeler de göz önünde bulundurulmalıdır.
1.7.3.1. Oksigaz Kaynağında Yapılan Kaynak Dikişini Gözle Kontrol Etme
Oksigaz kaynağında gözle kontrolün en önemli amacı, dikişte meydana gelen dış
hataların tespit edilmesidir.
Göz ile kontrol sonucunda aşağıdaki hususlar:






Kaynak dikişinin düzgün olup olmadığı,
Kaynak dikişinin parça yüzeyinde her noktada eşit genişlikte olup olmadığı,
Dikişin nüfuziyeti,
Parça kenarlarında yanmaların olup olmadığı,
Dikiş üzerinde bulunan yükseltiler ve çatlaklartespit edilir.

Gözle kontrol yöntemi ile kaynak dikişinin iç yapısında meydana gelen hatalar
görülmez. Oksigaz telsiz birleştirme ve küt ek kaynağında parçaları kaynak yerlerinden
kırarak iç hataların kontrolü mümkün olur.
NOT: Kaynakta iç kusurların kontrolü, dışarıda görülemeyen boşlukların ve tam
nüfuziyet sağlanmamış bölgelerin tespit edilmesini sağlar.


Bir işi baştan yanlış yapmaya başlamak diğer işlemleri de yanlış yapmak
demektir. Bu nedenle yapılacak olan işi en baştan doğru yapınız.

Şekil 1.10: Oksigazda kenet kaynağı (telsiz birleştirme) yapılmış iş parçası

Şekil 1.11: Oksigazda kenet kaynağı (telsiz birleştirme) yapılmış iş parçasının kırılmış görüntüsü
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem sırası verilen aşağıdaki uygulamayı yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Oksijen tüpünü uygun şekilde taşıyınız.
 Oksijen manometresini oksijen tüpüne
takınız.
 Oksijen tüpünü açarak tüp içindeki
basıncı manometreden okuyunuz.
 Manometreden çalışma basıncını
ayarlayınız.
 Tüp ve manometrede gaz kaçağı
kontrolü yapınız.
 Oksijen tüpünü kapatınız ve Manometre
üzerindeki basıncı sıfırlayınız.
 Asetilen tüpünü uygun şekilde taşıyınız.
 Asetilen manometresini asetilen tüpüne
takarakasetilen tüpünü açınız.

 Tüpleri taşırken güvenlik tedbirlerini
almalısınız.
 Gaz kaçaklarına karşı tedbir almalısınız.
 Yağlı ve kirli elle manometre ve ventili
açmamalısınız.
 İş önlüğü ve gözlük kullanmalısınız.

 Tüp içindeki basıncı manometreden
okuyunuz ve manometreden çalışma
basıncını ayarlayınız.
 Tüp ve manometrede gaz kaçağı
kontrolü yapınız.
 Asetilen tüpünü kapatarak manometre
üzerindeki basıncı sıfırlayınız.
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1,5 mm kalınlığındaki saç levhadan 20 x 100 mm boyutlarında iki parça kesiniz ve
aşağıdaki işlemleri uygulayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Sac levhanın kenarları üzerindeki çapak
parçalarını eğe ile temizleyiniz.
 Kaynak alevi elde edilmesi için önce
üfleçteki oksijen vanasını açınız.
 Ardından asetilen vanası açınız.
 Zaman kaybedilmeden çakmak
yardımıyla karışımın alev almasını
sağlayınız.
 Oksijen veya yanıcı gaz musluklarından
ayar yapılarak çekirdeğin tek ve açık
oluşmasını sağlayınız.

 Sac parçası üzerinde işlem yaparken iş
eldiveni giymelisiniz. Kesilme
ihtimaline karşı çok dikkatli
olmalısınız.
 Gaz kaçaklarına karşı tedbir almalısınız.
 Kaynak alevinden kendinizi ve
çevrenizdekileri korumalısınız.
 İş önlüğü ve gözlük kullanmalısınız.

 1.Parça üzerinde sağa telsiz dikiş
çekiniz.
 2. Parça üzerine sola telsiz dikiş çekiniz.
 İki parçayı uçlarından puntalayarak
birbirine sabitleyiniz.
 Parçaları telsiz kaynak ile birleştiriniz.
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 Sac parçası üzerinde işlem yaparken iş
eldiveni giymelisiniz. Kesilme
ihtimaline karşı çok dikkatli
olmalısınız.
 Gaz kaçaklarına karşı tedbir almalısınız.
 Kaynak alevinden kendinizi ve
çevrenizdekileri korumalısınız.
 İş önlüğü ve gözlük kullanmalısınız.
 Parçanın delinmemesine dikkat
etmelisiniz.

Aşağıdaki uygulamayı yapınız.



Yukarıdaki şekilde görülen, size verilmiş 120 x 40 x 1 mm boyutundaki iki adet
sac malzemeyi kenet kaynağı (telsiz birleştirme) ile birleştiriniz.

(Not: Kenet kaynağı için zümre öğretmeni, okul ve atölye şartlarına göre keneti,
kendisi hazırlayabilir veya öğrenciye de hazırlatabilir.İşin yapılma süresini, her okulun
olanaklarına göre zümre öğretmenleri belirleyecektir.)
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Kenet kaynağı için parça kalınlığına
uygun üfleç seçiniz.
 Oksijen ve asetilen tüplerini açınız,
çalışma basıncını ayarlayınız ve normal
alev oluşturunuz.
 Parçaları bükülen kısımları uygun
aralıklarla puntalayınız.

 Kaynak esnasında gaz kaçaklarına karşı
dikkat etmelisiniz.
 Kaynak için gerekli güvenlik
önlemlerini almalısınız. Oksijen tüp
vanalarını açmalıve çalışma basıncını
ayarlamalısınız.
 Tüp vanalarını açarken ve ayarlarken
yağlı veya kirli elle çalışmamalısınız.
 Yaptığınız dikişin kaliteli ve düzgün
olmasına özen göstermelisiniz.
 Göz ile kontrolde tecrübelerinizden
faydalanmalısınız.

Puntalar

 Normal alev ile dikiş boyunca sağdan
sola doğru üflecin ucuna kavisli hareket
vererek dikişi çekiniz.
 Parçayı göz ile kontrol ediniz.
 Parçayı kırarak nufüziyetini (kaynak
metalinin parçaya işlemesini) kontrol
ediniz.

 Hortumlar saclara sürtülmemelidir.
 Önlüksüz, eldivensiz ve gözlüksüz
kesinlikle çalışmamalısınız.
 Parçayı kırarken makine veya araç gereç
kullanmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Asetilen gazı aşağıdakilerden hangisiyle üretilir?
A) Kok kömüründen üretilir.
B) Suyun arıştırılmasıyla elde edilir.
C) Kalsiyum karpitin su ile reaksiyonundan elde edilir.
D) Havanın ayrıştırılmasından elde edilir.
E) Karbondan elde edilir.

2.

Basınç ayar vidasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asetilen tüpünün basıncını ölçer.
B) Oksijen tüpünün basıncını ölçer.
C) Asetilen kazanı basıncını ayarlar.
D) Her iki tüpün basıncının üfleç üzerinde ayarlar.
E) Çalışma basıncını ayarlar.

3.

Aşağıdakilerden hangisi asetilen gazı hortumunun rengidir?
A) Kırmızı
B) Yeşil
C) Mavi
D) Sarı
E) Siyah

4.

Aşağıdakilerden hangisiOksijen gazı hortumunun rengidir?
A) Yeşil
B) Mavi
C) Kırmızı
D) Yeşil
E) Siyah

5.

Aşağıdakilerden hangisi oksi-gaz kaynağında yakıcı gaz olarak kullanılır?
A) Propan
B) Asetilen
C) Bütan
D) Oksijen
E) Argon

6.

Üfleçlerde oluşan gaz kaçaklarının kontrolünde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Sabun köpüğü
B) Alev
C) Özel üretilmiş köpük spreyi
D) Su
E) Traş köpüğü
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7.

Tel kullanılmadan yapılan kaynak dikişine ne ad verilir?
A) Sağ kaynak
B) Sol kaynak
C) Telsiz dikiş
D) Telli dikiş
E) Örü dikiş

8.

Telsiz dikişlerde üfleç kaynak sırasında kaç derecelik açıyla tutulmalıdır?
A) 45-50 derece
B) 80-90 derece
C) 75 derece
D) 20-30 derece
E) 60-70 derece

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyette verilen bilgiler ve çalışmalar doğrultusundakaynak işleminde kullanılacak
malzemenin hazırlığını yaparak telli dikiş uygulamaları yapabilicektir.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki sanayi kuruluşlarında oksigaz kaynağının kullanma durumu hangi
konumdadır? Öğretmeninizin rehberliğinde araştırma yaparak sınıfınızda paylaşınız.

2. TELLİ DİKİŞ ÇEKMEK
2.1. Telli Dikiş
Ek kaynak teli kullanılarak yapılan kaynak uygulamasına telli dikiş denir. Oksigaz
kaynağında en önemli hususlardan biri dikişi meydana getiren ilave tel ile kaynatılan metalin
aynı veya yakın özellikte olmasıdır. Mümkünse kaynatılacak metalden giyotin makasta ince
şeritler hâlinde tel kesilir.
Kaynatılacak parçalar, üzerindeki yağ, kir, boya ve oksit gibi yabancı maddelerden
temizlenmelidir.

2.2. Telli Dikiş Çekme Yöntemleri ve Parça Kalınlığına Göre Kaynak
Yönünü Belirleme
Telsiz dikiş çekmede olduğu gibi kaynak yönünü belirlerken kaynatılacak gerecin cinsi
ve kalınlığı dikkate alınır.

2.2.1. Sağdan Sola Telli Dikiş
Sağdan sola (sol kaynak) ince malzemelerin kaynağında uygulanan yöntemdir. Sola
kaynak üfleç arkada ek teli önde olacak biçimde yapılan kaynaktır. Bu kaynak yönteminde
üfleç kaynak konumu süresince kaynak yönünde parça ile 50–60 derecelik açıda tutulmalıdır.
Telin malzeme ile yaptığı açıda 30–40 derece arasında olmalıdır. Üfleç hareketleri Şekil
2.1’deki gibi olmalıdır.

28

Resim 2.1: Telli dikiş uygulaması

2.2.2. Soldan Sağa Telli Dikiş
Soldan sağa (sağ kaynak) özellikle kalın parçaların (3 mm’den kalın) ve büyük çaplı
boruların birleştirilmesinde uygulanmaktadır. Üfleç hareketleri Şekil 2.1’deki gibi olmalıdır.
Kalın parçaların kaynatılmasında daha büyük kütlesel ısıya gerek olduğu için bu
kaynak yöntemi ile başarılı sonuç alınır. Üfleç önde ek kaynak teli arkada olacak şekilde
yapılır. Tek olumsuz yönü, kaynak dikiş görüntüsünün iyi görünmemesidir.

2.3. Telli Dikiş Çekme Yönteminde Tele Verilecek Hareketler

Şekil 2.1: Kaynak sırasında üfleç hareketleri

2.4. Oksigaz Kaynağında Kullanılan İlave Teller
Oksigaz kaynağında çıplak kaynak telleri kullanılır. Kaynak telleri iş parçasının
özelliklerine uygun olmalıdır. Teller genellikle silindirik olmasına rağmen zaman zaman da
kare kesitli teller kullanılabilir.
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2.5. Telli Dikiş Çekme
Parçalar hazırlanılarak üfleç yakılır ve alev ayarı yapılır. Başlangıç noktasındaki eriyik
banyosu oluşturulduktan sonra yukarıdaki hareketlerden biri ile dikiş çekilir. Kaynak sırasında
tel, eriyik banyosu içine düzenli olarak verilmelidir. Kaynak teli her tarafta aynı miktarda
ergitilerek kaynak dikiş genişliği ve kaynak dikiş yüksekliğinin eşit kalınlıkta olmasına özen
gösterilmelidir.

Resim 2.2: Telli dikiş uygulaması

2.5.1. Dikiş Sonunda Üflece Verilecek Kaçırma Hareketi
Dikiş sonlarına doğru üfleç ile parça arasındaki açı küçültülerek eriyik banyosunun
meydana getirdiği krater boşluğunun oluşması önlenmiş olur. Üfleç genel olarak bir yay
çizecek şekilde kaynak banyosundan uzaklaştırılır. Kaynak bitiş noktasında dikiş
yüksekliğinin azalmaması için ısı yoğunluğunu tel üzerine vermek yararlı olacaktır.

2.5.2. Malzeme Kalınlığına ve Cinsine Göre Üfleç Seçiminin Önemi
Kaynatılacak malzeme kalınlığına göre üfleç bekleri seçilir çünkü her bek grubunun
ürettiği alev değişmektedir. Dolayısıyla büyük bekler daha güçlü kaynak alevi oluşmasına
imkân verir.
Parça kalınlığına göre üfleç seçmek için aşağıdakiTablodan faydalanınız.
Üfleç no.
0,3 – 0,5

Parça kalınlığı
0,3 – 0,5 mm arası

0,5 – 1

0,5 - 1 mm arası

1–2

1 - 2 mm arası

2–4

2 - 4 mm arası

4–6

4 - 6 mm arası

6–9

6 - 9 mm arası

9 – 14

9 - 14 mm arası

14 – 20

14 - 20 mm arası

20 – 30

20 - 30 mm arası

Tablo 2.1: Parça kalınlığına göre üfleç numaraları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem sırası verilen aşağıdaki uygulamayı yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Oksijen ve asetilen tüplerini açınız ve
çalışma basıncını ayarlayınız.
 Üflecin gaz kaçak kontrolünü yapınız.
 Önce üflecin oksijen musluğunu az bir
miktarda açınız, sonra asetilen
musluğunu az bir miktarda açınız ve
çakmak taşını çakarak alevi oluşturunuz.
 Sırayla normal alev, asetileni fazla alev
ve oksijeni fazla alev oluşturunuz.

 Asetilen ve oksijen hortumlarını
çalışmaya engel olmayacak şekilde
açmalısınız.
 Hortumların ezilmemesi için tedbir
almalısınız.
 Gaz kaçaklarına karşı tedbir almalısınız.
 Yağlı ve kirli el ile manometre ve ventili
açmayınız.
 İş önlüğü ve gözlük kullanmalısınız.

 1,5 mm kalınlığındaki saç parçasından
aşağıdaki ölçülerde parça kesiniz.
 Parça üzerine gönye ve çizecek yardımı
ile 5 adet paralel çizgi çiziniz.
 Parça üzerine aşağıdaki şekilde
görüldüğü gibitelli dikiş çekiniz.

 Sac parçası üzerinde işlem yaparken iş
eldiveni giymelisiniz. Kesilme
ihtimaline karşı çok dikkatli olmalısınız.
 Gaz kaçaklarına karşı tedbir almalısınız.
 Kaynak alevini kendinizve
çevrenizdekilerden uzak tutunuz.
 İş önlüğü ve gözlük kullanmalısınız.
 Parçanın delinmemesine dikkat
etmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Ek kaynak teli kullanılarak yapılan kaynak uygulamasına ne denir?
A) Telsiz kaynak
B) Ek kaynak
C) Gaz kaynağı
D) Argon kaynağı
E) Telli kaynak

2.

Telli dikiş çekmede kaynak yönünü belirlerken kaynatılacak gerecin hangi özelliği
dikkate alınmalıdır?
A) Cinsi ve kalınlığı
B) Genişliği
C) Boyu
D) Sıcaklığı
E) Rengi

3.

Büyük bek kullanımın avantajı nedir?
A) Kaynak alevinin görünür olmasını sağlar.
B) Daha güçlü kaynak alevi oluşmasına imkân verir.
C) Daha fazla oksijen gazı kullanılabilir.
D) Daha fazla asetilen gazı kullanılabilir.
E) Tel kullanmak zorunda kalınmaz.

4.

Kaynak dikişi bitiminde meydana gelen kaynak kraterinin boşluklu olmaması için
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Üfleç eriyik banyosuna dik olarak bekletilir.
B) Üfleç hemen iş parçasından uzaklaştırılır.
C) Üfleç ile iş parçası arasındaki açı küçültülür.
D) Tel kullanımı bırakılır.
E) Herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur.

5.

Kaynak bitişinde dikiş yüksekliğinin azalmaması için aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
A) Geri tepme sağlanmalıdır.
B) İlave teli daha fazla banyo içinde tutulmalıdır.
C) Üfleç kapatılmalıdır.
D) Üfleç hemen iş parçasından uzaklaştırılmalıdır.
E) Oksijen gazı miktarı artırılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyette verilen bilgiler ve çalışmalar doğrultusunda gemi tesis ve teçhizlerin
onarımı için oksigaz ile birleştirme uygulamaları yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki sanayi kuruluşlarında oksigaz kaynağının kullanılma durumu nedir?
Öğretmeninizin rehberliğinde araştırma yaparak sınıfınızda paylaşınız.

3. KÜT EK VE KÖŞE KAYNAĞI YAPMAK
3.1. Küt Ek Kaynağı
Kaynatılacak iki parça alın alına getirilerek ilave tel ile yapılan kaynağa küt ek
kaynağı adı verilir.
Kaynak nüfuziyetinin iyi olması için parçaların arasında bir boşluk bırakılmalıdır.
Boşluk az olursanüfuz iyi olmaz, çok olursa kaynak zorlaşır. Bu boşluk genelde parça
kalınlığının yarısı kadardır ancak kaynakçı tecrübeyle malzeme cinsine ve kalınlığına göre bu
boşluğu ayarlar.
Küt ek kaynağının; yatayda küt ek kaynağı, yan (duvar) küt ek kaynağı, dik küt ek
kaynağı ve tavan küt ek kaynağı gibi çeşitleri vardır. Bu öğrenme faaliyetinde sadece yatayda
küt ek kaynağını öğreneceksiniz.

Resim 3.1: Oksigaz kaynağında yatayda sağdan sola kaynak yöntemi ile çalışan kaynakçı
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3.1.1. Sağdan Sola Küt Ek Kaynağı
Üfleç arkada, tel önde olacak şekilde sağdan sola doğru yapılan kaynaktır. Bu kaynak
için en belirleyici özellik, gidiş yönüne doğru alevin ve telin önde olmasıdır. Bu durumda
kaynatılan gerece daha az ısı yayılır. Bu kaynak tekniği, kalınlığı 5 mm’ye kadar olan
parçalara uygulanabilir.
3.1.1.1. Sağdan Sola Küt Ek Kaynağının Kullanıldığı Yerler
Sola kaynak; sağdan başlanıp sola doğru ilave tel önde, üfleç arkada olacak şekilde
ilerleme yapılan kaynak yöntemidir.

Resim 3.2: Sola doğru kaynak malzemesi hazırlığı

Resim 3.3: Sola doğru kaynak işlemi

Sola kaynak yönteminin kullanım alanları:




İnce kesitli sacların kaynağında sıkça tercih edilir.
Parça yüzeyine daha az ısı girdisi olması istenilen yerlerde kullanılır.
Parçalara kaynak ağzı açılması hem tel hem de malzeme yönünden maliyet
oluşturur. Bu sebeple maliyeti düşük tutmak istenilen yerlerde uygulanır.

Sol kaynak yönteminin özellikleri:





Kaynağın dış görünüşü düzgün ve güzel olur.
Kaynak dikişi düşük kaliteye sahiptir.
Isı kaybı oldukça yüksektir.
Kalınlığı fazla olan parçaların kök dikişi (kaynağı) güçleşir.
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3.1.1.2. Sağdan Sola Küt Ek Kaynağı Sırasında Üfleç Açısı ve Hareketleri
Oksigaz sağdan sola küt ek kaynağı uygulamasında üfleç, kaynak yapılacak parçaya
60o-70 o açı ile tutulmalıdır.
Sol kaynakta üflece ilerleme yönünde kavis, dairesel veya zikzak hareketlerinden biri
verilmelidir.
Kaynak yapılacak parçaların kalınlıklarının birbirine eşit olmadığı durumlarda üfleç
daha çok kalın parçaya doğru tutularak kaynak yapılır. Bu uygulama, her kaynak yöntemi için
geçerlidir.

Şekil 3.1: Sola kaynak işleminde

Şekil 3.2: Sola kaynak işleminde üfleç hareketleri tel ve üfleç açıları
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3.1.1.3. İlave Tele Verilecek Açı ve Hareketler
İlave tele düz ilerleme yönünde zikzak veya kavisli hareketlerden biri verilir.
Sola kaynak yönteminde ilave tel kullanılması durumunda ilave telin iş parçasına
yaptığı açı 30 o.-.40 o olmalıdır.

Şekil 3.3: Sola kaynak işleminde üfleç hareketleri

Şekil 3.4: İlave tele verilecek açı

3.1.1.4. Parça Kalınlığına Göre Kaynak Yönünün Belirlenmesi
Kaynak yapılacak iş parçasının kalınlığının küçük olması durumunda sağdan başlanıp
sola doğru (sol) kaynak yöntemi uygulanır. Yapacağımız bu faaliyette kaynak yöntemimiz
yukarıda açıklanan sola kaynak yöntemi olmalıdır.
Not: Parçaların kalınlığı ne olursa olsun kaynağın yapılabilirliği ve konumuna uygun
olarak kaynak yönü, kaynakçı tarafından belirlenir.
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3.1.2. Soldan Sağa Küt Ek Kaynağı
Soldan başlanarak üfleç önde, ilave tel arkada olacak şekilde; soldan sağa doğru yapılan
kaynak yöntemidir. Daha çok kalınlığı 5 mm’nin üzerindeki boru ve saclara uygulanır.
Sağdan sola kaynakta olduğu gibi parçalar arsında boşluk bırakılmalıdır.

Resim 3.4: Sağ kaynak yöntemi ile küt ek kaynağı yapan kaynakçı

3.1.2.1. Soldan Sağa Küt Ek Kaynağının Kullanıldığı Yerler




Kalın kesitli parçaların ve boruların kaynağında
Yüksek ısıya ihtiyaç duyulan parçaların kaynağında
Isının dikişe tam tesir etmesi istenilen yerlerde kullanılır.

3.1.2.2. Sağ Kaynak Yönteminin Özellikleri






Isı dikişe tam tesir eder.
Gerecin yavaş soğuması sağlanır.
Dikişin kalitesi (nufuziyeti) yüksektir.
Dikişin görüntüsü bozuk olabilir.
Kalınlığı düşük parçalara uygulanması zordur.

Şekil 3.5: Sağa kaynak yöntemi
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3.1.2.3. Soldan Sağa Küt Ek Kaynağı Sırasında Üfleç Açısı ve Hareketleri
o

Oksigaz soldan sağa küt ek kaynağı uygulamasında üfleç, kaynak yapılacak parçaya 50
açı ile tutulmalıdır.

Sağ kaynakta üflece ilerleme yönünde D hareketi veya kavis hareketlerinden biri
verilmelidir.

Şekil 3.6: Sağ kaynak yönteminde üfleç açı ve hareketleri

3.1.2.4. İlave Tele Verilecek Açı ve Hareket




Sağa kaynak yönteminde ilave telin iş parçasına yaptığı açı 30 o olmalıdır.
İlave tele düz ilerleme yönünde kavis veya dairesel hareketlerden biri verilir.
Kaynak teli hafifçe bükülür.

Şekil 3.7 Sağa kaynakta ilave tel açısı

3.1.3. Parça Kalınlığına Göre Kaynak Yönünün Belirlenmesi
Kaynak yapılacak iş parçasının genelde 3 mm’den fazla olması durumunda soldan
başlanıp sağa doğru (sağ) kaynak yöntemi uygulanır. Yapacağımız bu faaliyette kaynak
yöntemimiz yukarıda açıklanan sola kaynak yöntemi olmalıdır.
NOT: Parçaların kalınlığı ne olursa olsun kaynağın yapılabilirliği ve konumuna uygun
olarak kaynak yönü, kaynakçı tarafından belirlenir.
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Şekil 3.8: Hatalı bir şekilde yapılan kaynak

3.2. Köşe Kaynağı Yapmak
3.2.1. Yatayda Telsiz Dış Köşe Kaynağı Yapmak
3.2.1.1. Köşe Kaynaklarının Uygulandığı Yerler






Makine imalat sanayisinde
Gaz ve sıvı iletim hatlarında
Isıtma ve soğutma sistemlerinde
Sac işçiliğinde
Depo ve kazanların imalatındakullanılır.

3.2.1.2. Köşe Kaynaklarının Uygulama Pozisyonları






Yatay kaynak
Yan kaynaklar
Dik kaynaklar
Tavan kaynakları

3.2.2. Köşe Kaynağı Çeşitleri

Şekil 3.9: Telsiz dış köşe kaynağı için parçların hazırlanması ve puntalanması
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3.2.3. Yatayda Telsiz Dış Köşe Kaynağı
Yatayda telsiz dış köşe kaynağı, ilave tel kullanmaksızın parçaların dış köşe kenarlarını
eriterek uygulanan birleştirme tekniğidir.
Kaynak öncesi parçalar, yağ ve oksitlerden temizlenir. 90o açı ile boşluk verilmeden
puntalanarak kaynak işlemine hazır hâle getirilir.

Şekil 3.10: Saç parçalarını açısına göre ayarlayarak puntalamak

Telsiz dış köşe kaynağında kaynağın sağlam ve düzgün olması için normal alev
ayarlanmalı ve üfleç açısı 60o-70o olmalıdır.
Telsiz dış köşe kaynakları sağdan sola doğru yapılır ve 3 mm’den daha ince parçalara
uygulanır.

Şekil 3.11: Telsiz dış köşe kaynaklarında üfleç açıları

3.2.4. Yatayda Telli Dış Köşe Kaynağı Yapmak
Yatayda telli dış köşe kaynağı, ilave kaynak teli kullanarak parçaların dış köşe
kenarlarına uygulanan birleştirme tekniğidir.
Kaynak işlemi öncesi yağ ve oksitleri temizlenmiş parçalar 90° lik açıylayla aralarında
1,5-2 mm boşluk bırakılarak puntalanır. Çok ince parçalar arasına boşluk verilmez.
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Telli dış köşe kaynaklarının yapımında parça kalınlığına bağlı olarak kaynak yönü tayin
edilir.

Resim3.5: Sola Kaynak

Kaynak yönü

Şekil 3.12: Sola Kaynak

3 mm kalınlığa kadar olan parçalar sola, 3 mm’den daha fazla kalınlığa sahip parçalar
ise sağa doğru kaynatılır.

Kaynak yönü

Şekil 3.13: Sağa Kaynak

Sola doğru telli dış köşe kaynağında üfleç açısı 60-70°, sağa ise 50o olmalıdır. Her iki
kaynak pozisyonunda kaynak teli 30-40o tutulmalıdır.
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Şekil 3. 14: Sola telli dış köşe kaynağı üfleç ve kaynak teli açıları

3.2.5. Flanşda Köşe Kaynağı Yapmak
Boruların düzgün bir sac veya lama parçası üzerine yerleştirilerek çepe çevre
kaynatılmasına flanş kaynağı denir.
Flanş kaynakları sola ve sağa gerçekleştirilir.
3 mm kalınlığa kadar olan parçalar sola, 3 mm’den daha fazla kalınlığa sahip parçalar
ise sağa doğru kaynatılır.
Kaynak öncesi temizlenen parçalar en az üç yerinden puntalanır.

Punta

Punta

Punta

Resim 3.6: Flanş kaynağı parçaları ve punta yerleri

Sola flanş kaynağında üfleç açısı 60-70o, sağa ise 50o olmalıdır. Her iki kaynak
pozisyonunda kaynak teli 30-40o açıda tutulmalıdır.

Sola
kaynak
Şekil 3.15: Sola flanş kaynağı üfleç ve tel açıları
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Sağa kaynak
Şekil 3.16: Sağa flanş kaynağı üfleç ve tel açıları

Flanş kaynaklarında üfleç düz parça ile boruya 45° lik açıda tutulmalıdır. Parça
kalınlıkları farklı ise üfleç kalın parçaya doğru yönlendirilirek ince parçanın delinmesi
önlenir.

Şekil 3.17: Malzemeler arası üfleç açıları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamayı yapınız.

Şekilde görülen, size verilmiş olan 120 x 40 x 2 mm boyunda iki adet sac malzemeyi
sağdan sola küt ek kaynağı yapınız (İşin yapılma süresini, zümre öğretmenleri
belirleyecektir.).

İşlem Basamakları

Öneriler

 2 mm çapında ve uygun uzunlukta ilave
tel hazırlayınız.
 Oksijen ve asetilen tüplerini açınız.
Çalışma basıncını ayarlayınız ve normal
alev oluşturunuz.
 Parçalar arasında uygun boşluk bırakarak
(1 mm), yaklaşık 25 mm aralıklarla
puntalayınız.
 Puntalamada meydana gelen şekil
değişikliklerini pleytte düzeltiniz.
 Manometre ve ventilleri kirli el ile
açmayınız. Çalışmaya başlamadan önce
mutlaka eldiven, iş önlüğü ve gözlük
kullanınız. Unutmayınız ki kaynak
gözlüğü her zaman alınır fakat bir göz
asla alınmaz!
 Sağdan sola doğru (alev arkada olacak
şekilde) dikiş başlangıcını tavlayarak
ergiyik banyosunu oluşturunuz.
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 Tel hazırlama için öğretmeninizden
yardım alabilirsiniz.
 Kaynak ek yerlerini temizlemelisiniz.

 Camı kırık ve bozuk basınç
düşürücülerle kesinlikle
çalışılmamalıdır.
 Puntalar sağlam yapılmalıdır.
 Yağlı ve kirli eller parlama ve
patlamaya sebep olabilir.
 Alevi kendinize doğru tutmamalısınız.
Çalışma sırasında gaz kaçaklarına ve
hortumların ezilmemesine karşı
tedbirler almalısınız.
 Daha fazla tecrübe sahibi olabilmek için
yapılan tüm işleri incelemelisiniz.
 Bir problem ile karşılaştığınızda
öğretmeninize bilgi vermelisiniz.

Kaynak banyosu

Kaynak ısısından
etkilene etkilenen
bölge

 Normal alev ile dikiş boyunca üflecin
ucuna kavisli hareket vererek ilave teli
ergiyik banyosuna daldırarak dikişi
çekiniz.
 Kaynak dikişini temizleyiniz.
 Kırılmış iş parçasının kaynak kontrolünü
göz ile yapınız.
 Yaptığınız dikişin kaliteli ve düzgün
olmasına özen gösteriniz
 Yukarıdaki uygulamayı yaparken iş
güvenliği kurallarına mutlaka uyunuz.
Çalıştığınız makine veya teçhizatları
düzgün kullanınız. Asetilen veya oksijen
gaz kaçaklarına dikkat ediniz.
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Aşağıda belirtilen işlem sırasına göre yatayda sola telli iç köşe kaynak işlemini
gerçekleştiriniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Bir adet 120x60x2 mm ölçüsünde, bir adet
120x40x2 mm ölçüsünde yumuşak çelik
sac malzeme hazırlayınız.
 Hazırladığınız iş parçalarının kaynatılacak
kısımlarını, mengeneye bağlayarak eğe,
zımpara veya tel fırça ile temizleyiniz.
 Oksijen tüpünün ventilini, yarım tur açarak
regülatör ayar vidasını sıkınız ve 2,5 -3
kg/cm2 basınç değerine ayarlayınız.
 Asetilen tüpünün ventilini, bir tur açarak
regülatör ayar vidasını sıkınız ve 0.5
kg/cm2 basınç değerine ayarlayınız.
 Malzeme kalınlığına uygun 2-4 numaralı
beki seçiniz.

 Çalışma ortamınızda
 güvenlik önlemlerini almayı
unutmayınız.
 Sulu ve kuru güvenlik sistemlerini
kontrol etmelisiniz.
 Kaynak yaptığınız ortamda kâğıt,
üstübü vb. malzemeler
bulundurmamalısınız.
 Yangına sebep olmamalısınız.

 Kaynatılacak gerecin cinsine uygun tel
seçimini yapınız.
 Beki üfleci takınız. Gaz kaçağı
olmadığından emin olmak için su ile
kontrol ediniz ve normal alev oluşturunuz.

Oksijen ve asetilen hortumlarına
basmamalısınız.

 120x40x2 mm ölçüsündeki malzemeyi,
120x60x2 mm ölçüsündeki parçanın
ortasına gelecek şekilde dikey olarak
yerleştiriniz.
 Parçaları şekildeki gibi kaynak masası
üzerine yerleştiriniz.
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 Kaynak çekmelerini önlemek ve
düzgünlüğü sağlamak için işkence ile
parçaları sıkınız. Uçlardan başlayarak 40
mm aralıklarla puntalayınız.
 Puntalama sonucunda ısının etkisiyle
malzemede meydana gelen şekil
değişikliklerini örs üzerinde düzeltiniz.

 Üfleci çevrenizdekilerden uzak
tutmalısınız.

 Parçaların birbirine dik olduğunu gönye ile
doğrulayınız.
 Puntalanan iş parçasının geniş yüzeyi
kaynak masası üzerine gelecek şekilde
yerleştiriniz.
 Üfleçi 60-70° tutarak kaynak işlemine
başlayıp kaynak banyosunu oluşturunuz.
Sağdan sola doğru uygun üfleç hareketi ile
ilave teli kaynak banyosu içine sürekli
vererek kaynatma işlemini gerçekleştiriniz.
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 Yanmalara karşı dikkatli olmalısınız.

 Çekilen kaynak dikişinin once nüfuziyet
sonra ilerleme hızının uygunluğunu gözle
kontrol ediniz.
 Kaynak sonucu malzemede oluşan
çarpılmaları düzeltiniz ve mengeneye
bağlayarak tel fırça ile temizleyiniz.
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 Üfleci söndürünüz, soğutunuz ve
hamlaç askısına yerleştiriniz.
 Üfleci söndürürken önce asetilen
musluğunu daha sonra oksijen
musluğunu kapatmayı unutmayınız!

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi oksigaz küt ek kaynağının yapılışınıolumsuz yönde etkileyen
etkenlerdendir?
A) Kaynak yapılacak parçanın iyi analiz edilmesi
B) Kaynak elemanlarının arızalı olması veya çalışmaya uygun olmaması
C) Kaynak yapılacak ortamın düzenli olması
D) Kaynak sırasında gerekli güvenliğin sağlanmış olması
E) Tüp basınçlarının uygun ayarlanması

2.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi küt ek kaynağını en doğru biçimde ifade eder?
A) V kaynak ağzı açılarak iki parçaya karşılıklı yapılan kaynaktır.
B) Genellikle dik olarak ikiden fazla parçaya yapılan kaynaktır.
C) Köşe birleştirmelerinde kullanılan kaynak yöntemidir.
D) X kaynak ağzı açılarak iki parçaya karşılıklı yapılan kaynaktır.
E) Yatayda, iki parçanın alın alına getirilerek uygun aralıkta yapılan kaynak
yöntemidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi sağdan sola küt ek kaynağının özelliklerinden biri değildir?
A) Kaynağın dış görünüşü düzgün ve güzeldir.
B) Kaynak dikişi düşük kaliteye sahiptir.
C) Isı kaybı oldukça yüksektir.
D) Kalınlığı fazla olan parçaların kök dikişi (kaynağı) güçleşir.
E) Kaynak dikişi yüksek kaliteye sahiptir.

4.

Sağdan sola küt ek kaynağı sırasında üflece aşağıdaki hareketlerden hangisini vermek
en doğru yöntem olur?
A) Rasgele hareket
B) Çapraz hareket
C) Yukarı aşağıya hareket
D) İlerleme ve kavis hareket
E) Düz hareket

5.

Sağdan sola küt ek kaynak yönteminde ilave tele aşağıdaki açılardan hangisi
verilmelidir?
A) 30-40 o
B) 50-60 o
C) 70 o
D) 50 o
E) 90o
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6.

Aşağıdakilerden hangisi sol kaynak yönteminde üflece verilecek açıdır?
A) 20o
B) 30 o
C) 60o-70 o
D) 80o-85o
E) 90 o

7.

Oksigazda soldan sağa küt ek kaynağı sırasında ilave tele 300o açı verilmesinin sebebi
ne olabilir?
A) İlave teli en verimli biçimde kullanmak ve kaliteli dikiş yapmak
B) Kaynağın iç gerilmelerini ortadan kaldırmak
C) Isının parçayı fazla etkilememesini sağlamak
D) Kaynağın nüfuziyetini azaltmak
E) Hiçbir önemi yoktur.

8.

Aşağıdakilerden hangisi, sağ kaynak yönteminin özelliklerinden biri değildir?
A) Isı dikişe tam tesir eder.
B) Dikişin görüntüsü bozuk olabilir.
C) Dikiş yavaş soğur.
D) İnce parçaların kaynağında tercih edilir.
E) Dikişin kalitesi (nufuziyeti) yüksektir.

9.

Telli dış köşe kaynaklarında kaynağın nüfuziyetinin sağlanması için iş parçaları
arasındaki kaynak boşluğu kaç mm olmalıdır?
A) 1,5 - 2
B) 5 - 2
C) 3 - 5
D) 6 - 8
E) 10-12

10.

Sola telli dış köşe kaynaklarında üfleci kaç derece tutmalısınız?
A) 5 - 10
B) 20-30
C) 40-50
D) 60-70
E) 80-90

11.

Telli dış köşe kaynaklarında, bek seçimine etki eden en önemli faktör hangisidir?
A) Asetilen basıncı
B) Oksijen basıncı
C) Parça kalınlığı
D) Kaynak alevi
E) Tel hareketinin yönü
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12.

Hamlaca üflece bek takıldığı zaman güvenlik açısından gaz kaçağı nasıl kontrol edilir?
A) Çakmak alevi tutularak
B) Hamlacı koklayarak
C) Hamlacı su içine sokup hava kabarcıklarını gözleyerek
D) Hamlacı yağ içine sokup hava kabarcıklarını gözleyerek
E) Elin tersi ile gaz çıkışı hissedilerek

13.

Parça kalınlığı “1,5” mm olan iş parçalarının telli dış köşe kaynağında en uygun
ergitmenin sağlanması için hangi bek kullanılır?
A) 1-2’lik
B) 2-4’lük
C) 4-6’lık
D) 6-9’luk
E) 12-15’lik

14.

Sola telli dış köşe kaynaklarında kaynak dikişinin oluşturulması açısından tel açısı kaç
derece tutulmalıdır?
A) 5 - 10
B) 20-30
C) 10-20
D) 60-70
E) 30-40

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyette verilen bilgiler ve çalışmalar doğrultusundamalzemeye uygun kesici üfleç
seçerek oksigaz yardımı ile kesme işlemi yapabilirsiniz.

ARAŞTIRMA
Diğer kesme yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını araştırarak sınıfta tartışınız.
Oksigaz ile kesme kullanım alanlarını araştırarak öğretmen ve arkadaşlarınızla
paylaşınız.

4. OKSİGAZ İLE KESME
Kesme: Herhangi bir malzemenin iki veya daha fazla parçaya bölünmesidir.
Oksijenle kesme: Bölünecek parçaların oksigaz alevi ile yakılarak bölünmesidir.

Resim 4.1: Oksijenle kesme

Çeliğin birçok türü oksijenle kesmeye uygundur. Çelik 1100 oC’ye kadar ısıtılıp
basınçlı saf oksijen ile temas ettirilirse yanmaya başlar. Oksijenle kesmede çeliğin ergimesi
kısmen söz konusudur, iki parça yanma ile birbirinden ayrılmaktadır.
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4.1. Kesmede Kullanılan Oksigaz Takımları

Resim 4.2: Oksijen tüpleri

Resim 4.3: Hortum

Resim 4.4: Kesme üfleci

4.2. Kesmede Kullanılan Gazlar
Oksijenle kesme işleminde yanıcı ve yakıcı olmak üzere iki çeşit gaz kullanılır. Yakıcı
gaz olarak oksijen, yanıcı gaz olarak ise asetilen ve propan kullanılır.
Alevle kesme işleminde oksijenin iki görevi vardır.
Çeliğin yanma sıcaklığına kadar tavlanmasında kullanılan alevde yakıcı gazın
yakılmasında ve yanma sıcaklığına kadar tavlanmış bölgenin yakılmasında kullanılır.
Oksijen gazı yukarıda belirtilen her iki kullanma yerinde farklı basınçlarda kullanılır.
Kesmek için öncelikle parçanın tavlanması gerekir. Parçanın tavlanmasına kadar kullanılan
oksijen basıncına tavlama basıncı denir.
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Parçanın tavlama sıcaklığına ulaşmasından sonra kesme alanına basınçlı oksijen
gönderilerek hem ısının artması hem de meydana gelen curufun parçadan uzaklaştırılmasında
kullanılan oksijen basıncına kesme basıncıdenir.

4.3. Kesmede Kullanılan Üfleç Memelerinin Tanımı, Çeşitleri ve
Ölçüleri
Oksigaz kaynağında kullanılan ve Telsiz Dikiş modülün de anlatılan üfleçlerle kesme
yapılmaz. Oksijenle kesme işleminde kullanılan kesme üfleçlerinin kesme alanını tavladıktan
sonra basınçlı oksijen de göndermesi gerekir. Bu nedenle kesme üfleçlerinin tümünde
kaynatma üfleçlerinden farklı olarak basınçlı oksijen gönderme düzeneği mevcuttur. Kesme
üfleçleri, enjektörlü ve meme karışımlı olarak ikiye ayrılır.
Meme karışımlı üfleçlerde gaz karışımı meme bölümünde olduğu için üflecin görevi
sadece yanıcı ve yakıcı gaz karışımını yaparak memeden göndermektir.

Şekil 4.1:Meme çeşitleri

Bu üfleçler, kesme için gerekli basınçlı oksijeni ayrı bir boru ve ayrı bir kumanda valfi
ile kumanda ederek meme ucuna gönderilmesini sağlamaktadır.
Oksigaz, kaynak memelerinde olduğu gibi kesme memeleri de numaralandırma sistemi
ile standart hâle getirilmiştir. Kesme memelerini tanımamıza yarayan numaralar meme
üzerinde bulunur.
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Aşağıdaki tablolarda meme kesme kapasiteleri verilmiştir:
KESME MEMELERİ (Oksijen - Asetilen)

Kesme Tavlama
Kesme
Meme Kesme Kesme
Asetilen
O2 Oksijen
Oksijen
Anma Kalınlığı Hızı
Basıncı
Basıncı Basıncı
Tüketimi
Numarası (mm) (mm/dk.)
(bar)
(bar) (bar)
(Ɩ/h)
0
3-5
700-500 1,5-2,0 0,7
0,3
600-900
1
5-10
660-400 2,5-3,5 0,7
0,35 1680-2100
2
10-25 560-300 3,0-4,0 0,7
0,35 1740-2820
3
25-40 400-230 3,5-4,5 0,7
0,35 2820-3900
4
40-60 380-200 4,0-5,0
1
0,4
3960-4860
5
60-100 250-180 4,5-5,5
1
0,4
7740-9000
6
100-200 150-110 5,0-6,5
1
0,4 12240-13980
7
200-300 125-90 6,5-7,5
1
0,4 18480-21300

Tavlama
Oksijen
Tüketimi
(Ɩ/h)
270-390
270-390
390-450
450-540
450-600
600-720
720-930
930-1080

Tavlama
Asetilen
Tüketimi
(Ɩ/h)
240-360
240-360
360-420
420-480
420-480
540-660
660-840
840-990

Tablo 4.1:Meme numarasına göre kalınlık, kesme hızı ve basınç değerleri
KESME MEMELERİ (Oksijen - Propan)

Kesme Tavlama
Kesme
Tavlama Tavlama
Meme Kesme Kesme
Propan
O2
Oksijen
Oksijen
Oksijen
Propan
Anma Kalınlığı Hızı
Basıncı
Basıncı Basıncı
Tüketimi Tüketimi Tüketimi
Numarası (mm) (mm/dk.)
(bar)
(bar)
(bar)
(Ɩ/h)
(Ɩ/h)
(Ɩ/h)
0
3-5
700-500 1,5-2,0
1
0,3
600-900 660-1380 180-360
1
5-10 660-400 2,5-3,5
1
0,3 1680-2100 900-1380 240-360
2
10-25 560-300 3,0-4,0
1
0,3 1740-2820 1080-2460 300-600
3
25-40 400-230 3,5-4,5
1
0,3 2820-3900 1320-2460 360-600
4
40-60 380-200 4,0-5,0
1,5
0,4 3960-4860 1560-2460 420-600
5
60-100 250-180 4,5-5,5
1,5
0,4 7740-9000 1800-2460 480-600
6
100-200 150-110 5,0-6,5
1,5
0,7 12240-13960 2760-3780 720-960
7
200-300 125-90 6,5-7,5
1,5
0,7 18480-21300 2760-4320 720-1080
Tablo4.2:Meme numarasına göre kalınlık, kesme hızı ve basınç değerleri

4.3.1. Kesme Üflecinin Yardımcı Elemanları
Kesici üfleçlerin hareketlerinin düzgün olması amacıyla özel yapılmış destek
elemanlarından faydalanılır. Kesmenin özelliğine göre yardımcı elemanların kullanma yerleri
farklıdır.
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Resim 4.5: Kesme üfleci yardımcı elemanları

4.4. Malzemelerin Kesilebilme Özellikleri
Her metal, oksijenle kesilmeye uygun değildir. Bir metalin oksijenle kesilmeye uygun
olması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir.







Kesilecek malzeme, oksijen ile yanmalıdır.
Yanmaya başlama sıcaklığı ergime sıcaklığından düşük olmalıdır.
Metal üzerinde bulunan oksit tabakasının ergime derecesi, metalin ergime
derecesinden düşük olmalıdır.
Yanma sonucu oluşan curuf, akışkan olmalıdır.
Kesilecek malzemelerin ısı iletkenliği, düşük olmalıdır.
Yukarıda sayılan ve yakılarak kesilecek gereçlerde aranan özelliklere düşük
alaşımlı, alaşımsız çelikler ve çelik dökümler uymaktadır.

Diğer yandan;





Alüminyumun yüzeyindeki oksit tabakasının ergime derecesi, alüminyumun
ergime derecesinden yüksek olması sebebiyle,
Yüksek alaşımlı çeliklerde oluşan curufların akışkan olmaması sebebiyle,
Bakırın ısı iletkenliğinin yüksek olması sebebiyle,
Gri dökme demirin oksijen akımıyla yanmaması sebebiyle
oksijenle keserek yakılmaz.

Oksijenle kesmeye en uygun gereçler, düşük alaşımlı çelikler ile alaşımsız çeliklerdir.
Teorik olarak iç yapısında % 2’ye kadar karbon bulunan çelikler, oksijenle kesilmeye
uygundurancak uygulamada içindeki karbon oranı % 0,4’ü geçen çeliklerde kesme
kenarlarında sertleşme meydana gelmektedir. Bundan dolayı kesilecek malzeme kesilmeden
önce 250 oC ön ısıtmaya ve 630 oC son ısıtmaya gerek vardır. Çelik içindeki alaşım elamanı
ve karbon oranının artması hâlinde ön tavlama sıcaklığı artırılmalıdır.
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Buna göre,
İç yapıda % 0.25 - 0,4 karbon bulunan çelikler 100 - 250 oC sıcaklık arasında ön
tavlama yapılırken,
İç yapıda % 0,4 - 1,5 karbon bulunan çeliklere 250 - 400 oC sıcaklık arasında ön
tavlama yapılır.
Parçaların oksijenle kesilebilmelerini kolaylaştırmak için fiziksel olarak da bazı
tedbirler almak gerekir. Parça yüzeyinde bulunan kir, oksit, yağ, boya gibi kesme hızını
düşüren maddelerin temizlenmesi gerekir.

4.5. Oksijenle Kesmede Alınacak Güvenlik Önlemleri
Oksijenle kesme işleminde meydana gelen kıvılcım yağmuru yaklaşık 1400 derecedir.
Bu kıvılcımların etrafa zarar vermemesi gerekir.
Oksijenle kesmede kullanılan gazların yakıcı, yanıcı ve parlayıcı etkileri tehlikeli
olduğu için aşağıdaki güvenlik tedbirleri alınmalıdır:








Kesme işlemine başlamadan önce tüm donanımda gaz kaçağı kontrolü
yapılmalıdır.
Yanıcı ve yakıcı gaz ve sıvıların olduğu yerlerde oksijenle kesme
yapılmamalıdır.
Daha önce içinde yanıcı ve parlayıcı gaz, sıvı depolanan malzemeler, oksijenle
kesilmemelidir.
Kesme yapılan yerin altında kum dolu kaplar bulundurulmalıdır.
Zeminde ahşap bulunan yerde kesme zorunluluğu varsa zemin ıslatılmalıdır.
Kesme işleminin yapıldığı yerde kesinlikle yangın söndürme cihazı
bulundurulmalıdır.
Bunların dışında oksigaz kaynağında uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına
uyulmalıdır.

Resim 4.2: Kaynakçı Kıyafeti
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4.6. Kesme İçin Alev Ayarının Yapılması
Oksigaz ile kesme yaparken herhangi bir olumsuzluğun olmaması, parçanın kolay
kesilmesi ve parça yüzeyinin düzgün olması için alev ayarının yapılması gerekir.

4.6.1. Alev Ayarı
Oksigaz kaynağında normal, oksitleyici ve karbonlayıcı alevlerin olduğunu bir önceki
öğrenme faaliyetinde öğrenmiştik. Bu alevler, kesme işleminde parçanın yanma sıcaklığına
kadar tavlanmasında kullanılır. Kesmede parçanın tavlanmasında genellikle normal ve
oksijeni fazla alev kullanılır.

4.6.2. Alev Ayarının Yapılması
Özellikle kesme yüzey düzgünlüğü için parça kalınlığına göre alev ayarı yapılır. Alev
ayarı yapmak için önce yakıcı gaz bir miktar açılır sonra yanıcı gaz açılır. Oksijen artırılarak
ön ısıtma alevi ayarlanmış olur.

Resim 4.6: Alev ayarı

4.6.3. Kesme Alevi
Oksijenle kesmede kullanılan alevde kaynak alevinden farklı olarak yakmada kullanılan
oksijen ayarının parça kalınlığına göre yapılması gerekir. Her üflecin keseceği parça kalınlığı
değiştiği gibi harcayacakları oksijen de değişmektedir.

4.7. Kesme Üfleci İle Elle Düz Kesme Yapmak
4.7.1. Kesme Hızının Tanımı
Oksijenle kesmenin öncelikli olarak parçanın tavlama sıcaklığına kadar tavlanması ve
ardından basınçlı oksijenle temas ettirilmesi olduğunu bir önceki öğrenme faaliyetinde
öğrenmiştik. Öğrendiğimiz bu kesme işleminin oluşması için belli bir süreye ihtiyaç vardır.
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Ayrıca basınçlı oksijenin parçanın tüm derinliklerine işlemesi için belli bir sürenin
geçmesi gerekir. Basınçlı oksijenin parçaya gönderilmesi, kesme işleminin başlaması
demektir. Kesme başladıktan sonra kesme üflecinin kesme yönünde belli bir hızda ilerlemesi,
kesme hızını verir. Tabloda meme anma numarası parça kalınlığı ve kesme hızı verilmiştir.
Kesme hızının belirlenmesinde temel etken, parça kalınlığıdır. Bunun yanında
kullanılan oksijenin saflığı, parça yüzeyinde bulunan yabancı maddeler, parça içinde bulunan
alaşım elementlerinin miktarı da kesme hızını etkileyen faktörler olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Kesme hızını etkileyen faktörlerin fazla olması, kesme hızı hakkında kesin değerler
vermeyi zorlaştırmaktadır.
En iyi kesme işlemi, curufun hiç olmaması, artık oksitlerin kıvılcım hâlinde parçadan
ayrılarak alt kısımdan akmasıdır. Kesme hızının düşük olması kesmenin olmamasına, kesme
hızının fazla olması ise ani curuf birikintilerine sebep olur.

4.7.2. Kesme İşlemi
Kesme işlemini gerçekleştirebilmemiz için kesme üflecini daha önceki konularda
anlatıldığı gibi yakıp alev ayarını yapmamız gerekir. Bu işlem yapıldıktan sonra aşağıdaki
kurallara uyulur.

Resim 4.7: Oksijenle kesme

4.7.3. Ön Isıtma
Aksi belirtilmediği sürece kesme işlemine parçanın dış kısmından başlanır. Parçanın bu
kısmına ön ısıtma işlemi uygulanarak yanma sıcaklığına kadar tavlanması sağlanır. Bu esnada
üfleç, iş parçasına 90 derece açı ile tutulur. Bu açı, kesme sonuna kadar sabit tutularak dik
yüzey elde edilmesi sağlanır.
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Resim 4.8: Ön ısıtma

4.7.4. Basınçlı Oksijene Yol Verme
Kesme işleminin parçanın kenarından başlaması, kesme noktasının kısa süre içinde
yanma sıcaklığına ulaşmasını sağlar. İş parçasının rengine bakılıp kesmenin başlama
sıcaklığına ulaşıp ulaşmadığı anlaşılabilir. Kesilecek parçanın yanma sıcaklığına geldiğinden
emin olduktan sonra oksijene yol verilir. Parçanın yanma ısısı ve ısınan kısmın oksijenle
teması kesmenin başlaması için yeterlidir.

Resim 4.9: Oksijene yol verme

4.7.5. Kesme Yönü
Gerecin tavlanması sonucu kesme alanı parlak kırmızı renge dönüşür. Oksijene yol
verip kesme başladığında üfleç ileriye doğru hareket ettirilir.
Kesme doğru yapılıyorsa üfleç herhangi bir genişlik hareketine meydan vermeden
kesme yönünde ilerletilir.

4.7.6. Kesmenin Durması Hâlinde Kesmeye Yeniden Başlayabilme
Kesme işlemi belli bir hızda ve alevde yapılır. Bunlar yerine gelmediğinde kesme
işlemi durur.
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Alev ayarının doğru yapılmaması parçanın yanma sıcaklığına kadar tavlanmamasına
neden olur. Gereğinden fazla hızda yapılan kesmede parçanın tavlanması için gereken süreyi
olumsuz etkileyerek kesmenin durmasına neden olabilir. Her ne sebeple olursa olsun kesme
durduğunda kesmeye aynı yerden başlanmaz. Genelde kesmenin durduğu yerden 10 mm
geriye gidilerek yanma sıcaklığına kadar tavlama yapılıp oksijene yol vererek kesmeye devam
edilir. Parçanın kesmeye başlangıç noktası olarak parça kenarının seçilmesi ile parça
deformasyonları ve parça sarfiyatı önlenir.

4.7.7. Gerektiğinde Dikiş Başlangıcı İçin Delik Açma
Bazı iş parçalarının yapısı, kenarından kesilmesine engel olabilir. İş parçasısının
ortasının boşaltılması veya değişik biçimlerde kesimler yapılması için kesmeye parçanın
ortasından başlanması gerekebilir. Bu durumda tavlamanın kolaylaşması, kesme
başlangıcında oluşan curufun uzaklaştırılması için parçaya delik açılabilir. Delik, matkapla
açılacağı gibi üfleçle de açılabilir. Delik açıldıktan sonra tavlama ve kesme işlemine geçilir.

Resim 4.10: Kesmebaşlangıcına delik açılmış parça

4.8. Oksijenle Düz Kesme
Oksigaz ile düz kesme en çok kullanılan kesme çeşitlerindendir. Daha basit ve az
sayıdaki kesme işlemlerinde tercih edilen bir yöntemdir. Daha çok sayıda düz kesme ve
karmaşık kesme işlemleri için otomatik kesme üfleçleri kullanılmalıdır.

4.8.1. Düz Kesme Yöntemleri
Kaynakçı tarafından tamamen serbest elle yapılan kesmeler, kısa süreli-mesafeli
kesmelerde tercih edilir.
Basit destek ve mastarlarla yapılan kesmeler, daha uzun süreli-mesafeli ve hassas
kesimlerde kullanılır. Kesim sayısı çok fazlaysa yukarıda belirtildiği gibi otomatik kesme
üfleçleri kullanılmalıdır.
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4.8.1.1. Düz Kesme
Düz kesme için önceki konularda anlatıldığı gibi kesme üfleci hazırlanır. Elle düz
kesme yapılacaksa yardımcı elemanlar üfleç ucuna takılıp parça kesilir. Makine ile düz kesme
yapılacaksa makinede gerekli ayarlamalar yapılarak kesme işlemine geçilir. Kesme
makineleri; otomatik,yarı otomatik veboru kesme makineleri olarak üç çeşittir.
Kesme üfleci ile elle düz kesme yapabilmek için yardımcı elamanlardan yararlanmak
gerekir. Kesme yapan kişinin tecrübesi ne kadar çok olursa olsun yardımcı elemanlar kadar
etkili değildir. Yardımcı elamanların kullanılmasının mümkün olmadığı yerlerde markalama
yapılması düz kesme için gereklidir.
4.8.1.2. Kesme İşlemindeki Üfleç Açıları
Kesme işleminde kullanılan üfleç açısı dik kenar isteniyorsa 90 derecedir. Kesilen
kenar açılı olacaksa istenen açıya göre üfleç kesme açısı oluşturulur.
4.8.1.3. Kesme Hareketleri
Parça çok kalın değilse üfleç, kesme yönünde ilerletilir. Kesme noktasını büyültecek
hareket yapılmazfakat parça çok kalınsa üflece zikzak çizdirerek kesme işlemi yapılır.

4.8.1.4. Kesilen Yüzeyleri Temizleme
Oksijenle kesme işlemi tamamlandıktan sonra kesme yüzeyinde pürüzler, curuf ve
atıklar kalabilir. Parçanın kesilen yüzeyini istenen özelliklere getirmek için temizleme
işleminden geçirilir. Temizleme işlemi mutlaka parça soğuduktan sonra yapılmalıdır.
Temizleme işlemi istenen yüzey kalitesine göre taşlama taşı, eğe veya keski ile yapılabilir.
4.8.1.5. Kesme İşlemi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
Kesme işlemine başlamadan önce mutlaka emniyet tedbirleri alınmalıdır. Kesme,
tekniğe uygun olmalıdır. Kesme ortamı özenle hazırlanmalıdır. Kesme işlemine tam
yoğunlaşma sağlanmalıdır.
4.8.1.6. Kesilecek Parçaların Altına Su Küveti Koyma
Kesme işlemi sırasında meydana gelen yaklaşık 1400 derece sıcaklığındaki kıvılcım
şemsiyesinin zararlarından korunmak için kesilecek parçanın altına su küveti konur.
Kıvılcımların etrafa sıçrayıp meydana getireceği yangın tehlikesi, bu sayede ortadan kalkar.
4.8.1.7. İş Ayakkabısı Giyme
Oksijenle elle kesme yapan kişinin kendisini özellikle kıvılcımlardan koruması gerekir.
Bunun için ateşe dayanaklı eldiven iş önlüğü, ayakkabı ve baret giyip gözlük takmalıdır.
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Koruyucu kıyafetlerin sentetik ve naylon içeren maddelerden yapılmamış olmasına
özen gösterilir.

4.9. Kesme Üfleci ile Elle Dairesel Kesme
4.9.1. Dairesel Kesme
Parçaları dairesel kesmek için kesme makineleri veya kesme üflecine takılan yardımcı
elemanlardan faydalanılır.
Dairesel kesme elle yapılacaksa kesme üflecinin uç kısmına dairesel kesme aparatı
takılıp ateşlenerek kesme işlemine başlanır. Makine ile dairesel kesme yapılacaksa makinede
gerekli ayarlamalar yapılarak kesme işlemine başlanır.

Resim 4.11: Dairesel kesme aparatı

Kesme üfleciyle elle dairesel kesme yapabilmek için yardımcı elamanlardan
yararlanmak gerekir. Kesme yapan kişinin tecrübesi ne kadar çok olursa olsun yardımcı
elemanlar kadar etkili değildir. Yardımcı elamanların kullanılmasının mümkün olmadığı
yerlerde markalama yapılması, daire merkezlerinin nokta ile işaretlenmesi kesme için
gereklidir.
Dairesel kesme işlemi yapabilmek için kesme üflecine yardımcı elamanlar bağlanıp
alev ayarları yapıldıktan sonra parça tavlanıp basınçlı oksijen temas ettirilerek kesme yapılır.
Ayrıntılar, uygulama faaliyetinde verilmiştir.

Resim 4.12: Dairesel kesme yapma
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4.9.2. Oksijenle Oyuk Açma Yöntemleri
Kaynaklı birleştirmelerin sökülmesinde veya malzemelerin yüzeyinde oluşmuş pas ve
oksit tabakalarının temizlenmesi, kaynak ağzı açılması veya geniş yüzeyli ve kalın parçaların
yüzeyine oyuk açılmasında oksijen alevi kullanılır. Sıralanan bu işlemler, başka yöntemlerle
yapılsa da oksijenle yapmanın ekonomik açıdan avantajlı olması kullanımını artırmıştır.
Kısaca yüzeylerin yok edilmesine veya yok edilen kısım oyuk seklide ise yapılan işleme oyuk
açma veya rendeleme denir. Oyuk açmak, yakarak ya da ergiterek kesmeye benzer özellikler
taşırfakat oyuk açmada malzemenin iki parçaya ayrılması söz konusu değildir. Oyuk açma ya
da rendeleme birçok amacı gerçekleştirmek için kullanılır.
Bunlardan bazıları şunlardır:





Kalın çeliklerin yüzeyinin temizlenmesinde
Hatalı kaynak dikişlerinin yok edilmesinde
U ve J türü kaynak ağızlarının açılmasında

Oksijenle oyuk açmada oksigaz kaynak donanımı kullanılır ancak üfleçler farklı
özelliklerde yapılmıştır. Oyuk açma üfleçleri uzun gaz iletim borularına sahiptir. Memelerse
iş parçasına 75 derece açı yapacak şekilde yapılmıştır. Oyuk açılacak kısım, ısıtmaya tabi
tutulur, basınçlı oksijen gönderilip üfleç açısı küçültülerek oyuk açma işlemi yapılır.

Şekil 4.3: Oyuk açma memeleri

4.9.3. Oksijenle Kesme Makineleri
Oksijenle kesmede değişik düzenekteki makinelere rastlamak mümkündür. Bunlar, yarı
otomatik ve otomatik olarak yapılmıştır. Yarı otomatik makineler elle kumandalıdır;
diğerlerinde ise tüm kesme işlemi makine tarafından yapılır.


Yarı otomatik makineler

Boru ve düz yüzeyli parçaların kesilmesinde kullanılır. Boru kesiminde kullanılan
makinelerde üfleç veya boru, hareketlidir. Kesilen gerecin hareketli olması daha iyi sonuç
verir. Diğer yöntemde üfleç bir aparatla borunun üzerine bağlanarak büyük çaplı parçaların
kesimi yapılır.
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Kesme hızı makine üzerinde bulunan motor tarafından sağlanır.

Otomatik makineler
Bu makineler, tam otomatiktir. Makinelerde üfleç mesafesi, kesme hızı ve kesme
basınç ayarı yapıldıktan sonra yapılacak başka bir işlem yoktur. Kesme makineleri manyetik
bir yapıya sahiptir. Manyetik kafa daha önce hazırlanmış şablon üzerinde hareket eder.
Fotoselli olanlar çizilen resme göre kesme yapar. Sistemin tüm hareketi elektronik olarak
kontrol edilir.

4.10. Oksijenle Kesme Hataları
Her işte olduğu gibi oksijenle kesmede de hatalar söz konusudur. Hataları en aza
indirmek için önceden tedbir almak gerekir.
Kesme hataları, kesilen parça kenarlarında gözle görülür bozukluk olarak ortaya çıkar.
Kesme esnasında bu hataları önlemek mümkündür. Hatasız yapılan kesme işleminde fazla
curuf çıkmaz. Bunun yerine kesme sonucunda oluşmuş curuflar kıvılcım şeklinde parçadan
atılır. Kesme hataları ve nedenleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 4.3:Oksijenle kesme hataları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Oksijenle alev ayarı yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kesme üflecini takınız.

 Üfleç bağlantı yerlerinden gaz kaçağı olmadığına
emin olunuz.

 Kesmede kullanılacak meme seçimini yapınız.
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 Üfleçlerin yumuşak
metallerden yapıldığını
unutmamalısınız.
 Hortumların kesik veya bantlı
olup olmadıklarını kontrol
etmelisiniz.
 Yağlı, kirli eller ile
dokunmamalısınız.

 Hortum, üfleç ve memenin güvenli bir şekilde
takıldığından emin olunuz. Ellerinizin yağsız
olmasına dikkat ediniz.

 Parça kalınlığına göre çalışma basıncını
ayarlayınız.

 Kesilecek parçanın altına su küveti koyunuz
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 Kesme üflecinin ucundan önce asetilen sonra
oksijenvererek alev oluşturunuz (İleri düzeydeki
kaynakçılar önce oksijeni çok az açıp daha sonra
asetileni açabilir.).
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 Asetilen kırmızı, oksijen mavi
renkli hortumlarda
kullanılmalıdır.
 Alev ayarı yaparken üfleci
arkadaşınıza doğru
tutmamalısınız. Kaynak
gözlüğü takmalısınız. Yangın
ihtimaline karşı önlem
almalısınız.
 Su eksilirse ilave edilmelidir.
 Asetilen yerine diğer yanıcı
gazlar da kullanılabilir.

 Alev ayarını ve kesme oksijeni kontrolü koluna
basarak kesme alev kontrolünü yapınız.

 Önce asetilen sonra oksijen musluğunu kapatarak
üfleci söndürünüz.
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 İş ayakkabısı ve iş önlüğü
giymelisiniz. Kaynak gözlüğü
takmalısınız.
 Gözlük buharlanmaması için
sabunlu su ile silinebilir.
Gözlük ne çok sıkı ne de
gevşek olmalıdır.
 Üfleç uçlarının zarar
görmemesine dikkat
etmelisiniz.
 Hortumları kurallara uygun
toparlamalısınız.

 Gaz kaçaklarına karşı dikkatli olunuz. Üfleci
güvenli bir yere koyunuz tüpleri kapatınız.
Manometreyi yağlı elle tutmayınız.
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Kesme üfleci ile elle düz kesme yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kesilecek kısmı markalayınız ve kesme
üflecinin ucunu desteklemek için
kesilecek parçaya mastar bağlayınız.
 Markalama için Soğuk Şekillendirme
modülüne bakınız.
 Markalama için uygun markalama
araçlarını kullanmalısınız.
 Eldiven takmalı,takılan mastarın
sağlamlığını kontrol etmeli, yanma
olaylarına karşı tedbir almalısınız.
 Gaz kaçaklarına karşı emniyet tedbirleri
almalısınız .

 Alevi çevrenize tehdit oluşturacak
şekilde tutmamalısınız.
 Parça kalınlığına göre çalışma basıncını
ayarlayınız.
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 Kesme alevini oluşturunuz.

 İş ayakkabısı ve iş önlüğü giymelisiniz.
 Sıçrayan kıvılcımların çevreye zarar
vermemesine dikkat etmemelisiniz.

 Kesme başlangıç noktasını tavlayınız.

 Kesme esnasında ısınan yüzeylere
hortumların temas etmemesine dikkat
etmemelisiniz.

 Tavlanmış bölgeye kesme oksijeni
mandalına basarak basınçlı oksijeni
gönderiniz ve kesmeye başlayınız.

 Sabit bir hızla kesme işlemini
tamamlayınız.
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Kesme ufleci ile aşağıda uygulama faaliyetine göre dairesel kesme yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kesilecek kesme dairesi merkezine nokta
vurunuz.

 Markalama için uygun markalama
takımları kullanmalısınız. Çekicin
elinize gelmemesine dikkat etmelisiniz.

 Kesme üflecine tekerlekli arabayı ve
dairesel kesmeyi sağlayacak aparatı
bağlayınız.

 Kesme aparatının kesilecek daire
merkezine oturtulmasına dikkat
etmelisiniz.

 Parça kalınlığına göre çalışma basıncını
ayarlayınız.

 Basınç ayarı yaparken gaz
hortumlarına dikkat etmelisiniz.

 Kesme alevini oluşturunuz.
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 Alev oluştururken önce yanıcı sonra
yakıcı gazı açınız.

 Kuru güvenlik sisteminiz sağlam
olmalıdır.
 Elleriniz yağsız ve temiz olmalıdır.
 Delik delme kurallarına uymalısınız.
Malzemeden yansıyan ısının işe engel
olmasını önlemelisiniz.
 Aşırı zorlama, vida dişlerine zarar
verebilir.

 Gerekirse kesme başlangıcı için delik
açınız.

 Kesme başlangıç noktasını tavlayınız.

 Dairesel kesme aparatının hareketli
parçalarını sıkınız.
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 Kesme alanının yapıldığı yerde
mutlaka yangın tüpü
bulundurmalısınız.

 Tavlanmış bölgeye kesme oksijeni
mandalına basıp basınçlı oksijen
göndererek kesmeye başlayınız.

 Kesme işlemi sırasında mesleğin etik
ilkelerine uymalısınız.

 Sabit bir hızla dairesel kesme işlemini
tamamlayınız.

 Kesilen yüzeylerin sıcak olduğunu
unutmamalısınız.

 Kesme sonunda kesilen yüzeyleri
temizleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Çeliğin 1100 dereceye kadar tavlanıp basınçlı saf oksijen ile temas ettirilmesi sonucu
aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Oksijenle temizleme yapılır.
B) Oksijenle tavlama yapılır.
C) Oksijenle zenginleştirme yapılır.
D) Oksijenle birleştirme yapılır.
E) Oksijenle kesme yapılır.

2.

Bakırın oksijenle kesilememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oksitlenmemesidir.
B) Isı iletkenliğinin fazla olmasıdır.
C) Bakırın curufunun akışkan olmayışıdır.
D) Bakırın oksijenle yanmamasıdır.
E) Bakırın asetilenle reaksiyonudur.

3.

Oksijenle kesme yapılırken gaz kaçağı olduğu anlaşıldığında aşağıdakilerden hangisini
yapmak doğru olur?
A) Kesmeye devam edilir.
B) Gaz kaçağını fazla önemsememek gerekir.
C) Kesme işlemi bittikten sonra önlem almak gerekir.
D) Üfleci hemen kapatıp sorunu gidermek gerekir.
E) Solunum maskesi giymek gerekir.

4.

Kesme alev ayarı yapılırken önce hangi gaz valfi açılır?
A) Oksijen
B) Asetilen
C) Propan
D) Bütan
E) Hiçbiri

5.

Oksijenle elle düz kesme yapabilmek için kesme üflecinin ucuna hangi aparat bağlanır?
A) Dairesel kesme aparatıbağlanır.
B) Tekerlekli düzgün kesme elemanıbağlanır.
C) Oyuk açma aparatıbağlanır.
D) Pimli dairesel kesme aparatıbağlanır.
E) Mihengirbağlanır.

6.

Kesme başladıktan sonra üflecin kesme yönünde belirli bir hızda ilerlemesine ne denir?
A) Kaynak hızı
B) Tavlama hızı
C) Kesme hızı
D) Başlama hızı
E) Bitirme hızı
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7.

Aşağıdakilerden hangisi kesme hızını etkiler?
A) Parça kalınlığı
B) Malzemenin cinsi
C) Malzeme üzerindeki boya
D) Parça içinde bulunan alaşım elementlerinin miktarı
E) Hepsi

8.

Kesilecek parçaya ön ısıtma yapıldığı hâlde kesme yapılamıyorsa muhtemel problem
nedir?
A) Basınçlı oksijene yol verilmemiştir.
B) Parça ergimiştir.
C) Kesme hareketleri uygulanmamıştır.
D) Üflece aparat takılmamıştır.
E) Parça ince seçilmiştir.

9.

Düz kesme işleminde kesme üfleci parçaya kaç derecelik açı ile tutulur?
A) 30
B) 60
C) 75
D) 90
E) 110

10.

Oksijenle kesme yaparken kesmenin durmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazın nemli olması
B) Kesmenin belli hız ve alevde yapılmaması
C) Yanıcı gazın fazla olması
D) Basınçlı oksijene yol verilmesi
E) Parçanın tavlanmış olması

11.

Kesme işleminde oluşan kıvılcımların zararlı etkilerinden korunmak için ne yapılır?
A) Sentetik eldiven takılır.
B) Kıvılcımlar kenara akıtılır.
C) Kıvılcımlar altına su küveti konulur.
D) Kıvılcımlar zarar vermez.
E) Kesilen yer üzerine su tutulur.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ-5
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyetin sonunda gemi tesis ve teçhizlerde onarım yapmak için yumuşak
lehimleme yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizde metaller ile yapılmış yumuşak lehim işlemlerini gözlemleyiniz. Bu işlerdeki
parçaları birleştirmede kullanılan ek telleri inceleyiniz. Özellikle elektronik sanayiinde
yapılan işleri takip ediniz. Gözlemlerinizi bir rapor hâline getirerek sınıfınızda öğretmeniniz
ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. YUMUŞAK LEHİMLEME
5.1. Lehimleme
Lehimleme tekniği geçmişten günümüze en çok kullanılan birleştirme yöntemidir.
Yumuşak ve sert lehimleme olarak iki şekilde yapılır.
Aynı veya ayrı cinsten iki metalin ilave telin ergitilmesi suretiyle sökülemeyecek
şekilde birleştirilmesine lehimleme denir.
Lehimleme ile alüminyum metali dışında bakır, pirinç, çelik DKP sac, paslanmaz sac,
çinko ve kalay kaplı sacların birleştirilmesi yapılabilir. Aynı veya farklı yapıdaki iki metali
ergitmeden birleştirilmelerini sağlayan alaşım maddesine lehim denir.

5.1.1. Lehimin Amacı ve Önemi
Birleştirilecek metaller aynı cinsten olduğunda kaynaklı birleştirme yöntemlerinden
biriyle birleştirilebilir ancak farklı özellikteki metaller söz konusu olduğunda kaynak
tekniklerimiz istenilen kalite ve özellikte birleştirme sağlamamaktadır.
Lehimleme yöntemleri ile çok ince gereçlerin birleştirilmesinde, farklı yapıdaki
parçaların iç yapılarının değiştirilmeden yüksek dayanım, sızdırmazlık ve iletkenlik istenen
yerlerde kullanılır.
Lehimleme çeşitleri şunlardır:

Yumuşak lehimleme

Sert lehimleme
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5.1.2. Yumuşak Lehimleme
Günümüzde yaygın olarak elektronik sanayiinde kullanılan bu birleştirme tekniği
geçmişte ince kesitli malzemelerin birleştirilmesinde çok sık kullanılırdı.
5.1.2.1. Yumuşak Lehimin Tanımı ve Kullanıldığı Yerler
Aynı veya farklı cinsten metal parçaları ergitmeden 200-400 °C arasında ergiyen ek teli
kullanılarak yapılan birleştirme işlemine yumuşak lehimleme denir.
Özellikle elektronik sektöründe, bakır ve alüminyum alaşımlarının birleştirilmesi
işlemlerinde kullanılır.
5.1.2.2. Yumuşak Lehimlemede Kullanılan Takım ve Gereçler


Lehimleme çubuğu (ek teli )gereçleri: Yumuşak lehimteli kalay(Sn) ve
kurşun(Pb) alaşımıdır.

Yumuşak lehim telini oluşturan metallerin özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Gri beyaz renkte birmetaldir.

KALAY

KURŞUN

Sn sembolü ilegösterilir.
Ergime sıcaklığı 232ºC’dir.
Özgül ağırlığı 7,3kg/dm³tür.
Çekme dayanımı 2,5 kg/mm²dir.
Korozyona dayanıklı olduğundan çelik sac yüzeylerinin
kaplamasında kullanılır.
Lehimcilikteçokmiktardakalayvekurşunalaşımtürlerikullanılır
Mavimtırak gri renkte birmetaldir.
Pb sembolü ilegösterilir.
Ergime sıcaklığı 327ºC’dir.
Özgül ağırlığı 11,3kg/dm³tür.
Çekme dayanımı 2 kg/mm²dir.
Kalayvekurşununçekmedayanımlarıdüşükolduğundanüretimleribaskı(pres
leme)yoluile tel hâline getirilerek kullanıma sunulur. Kimyasal etkilere
karşı dayanıklı bir metal olduğundan su borularında ve asit bulundurma
kaplarının yapımında kullanılır. Gıda üretim ve yapımında kullanılan
yüzeylerde zehirli yapısından dolayıkullanılmamalıdır.
Tablo 5.1. Kalay ve kurşunun özellikleri

Alaşımın oranlarına göre lehim telinin özellikleri farklılık gösterir. Bu özellikler
lehiminkullanıldığıyerlerevebirleştirmeleregörededeğişmektedir.
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YUMUŞAKLEHİMÇUBUKLARININBİLEŞİMLERİ
LEHİM ÇUBUK BİLEŞİMİ%
KALAY( KURŞUN
SEMBOL
Sn)
(Pb)

İŞLEMSICA
KULLANMAYERLERİ
KLIĞI
ºC

LPb98,5

Kalan

98,5

320

LSn25

25

Kalan

257

LSn35

35

Kalan

237

Yük ve kuvvet
istenmeyen yerlerde
Alev ile
lehimyapılan
yerlerde
Su oluklarınınlehiminde

LSn40

40

Kalan

223

Hassasparçalarda

LSn60

60

Kalan

185

Elektrik
kablolarınınlehimi

Kalay lehimi
LSn90
90

90

Kalan

219

Gıda maddeleri
aletlerinin lehimi

Özellehim

63

37

183

Düşüksıcaklıktakihassas
parçalarda

60-100

Yangıngüvenliği
tesisatlarında

GÖSTERİLİŞİ

Kurşun
lehimi 98,5
Kalay lehimi
25
Kalay lehimi
35
Kalay lehimi
40
Kalay lehimi
60

Diğer
lehimler

Tablo 5.2. Lehim bilşim oranları ve kullanıldıkları yerler

Aşağıda lehim ile birleştirmede gerekli olan temel işlemler için üstte verilen
diyagramdan bir örnekbulunmaktadır.
Örnek 1: Saf kalay (Sn) 232 ºC’de, saf kurşun 327 ºC’de ergimektedir. Buna göre %
63kalaydan(Sn)ve%37kurşundan(Pb)meydanagelenbiralaşımyaklaşıkolarak183
ºC’deerimektedir.
Örnek 2: % 30 kalay (Sn) ve % 70 kurşundan (Pb) meydana gelen bir alaşım lehim
çubuğuısıtıldığındayaklaşık185ºCile260ºCarasındakibirsıcaklıktaerimektedir.

Resim 5.1. Lehim Sıcaklıkları
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 Lehimlemeçubuğu(ekteli)çeşitleri


Fabrikastandartlarınagöredökülmüşalaşımlılehimçubuk

Resim 5.2: Lama kesitli lehim çubuğunun standart numarası ilegösterilmesi



Atölye şartlarına göre dökülmüş özel alaşımlı lehim çubuk

TSE’ye göre belirlenmiş lehim ek telleri dışında, işletme yetkilileri tarafından
hazırlananlehimalaşımtelleri,lehimsıcaklığınagörehazırlanır.
Birebirkalay[%50(Sn)]vekurşun[%50(Pb)]alaşımlıolarakhazırlanançubuklar:
Galvanizlisaclar, çinko(Zn), pirinç(çinkovebakıralaşımı), bakır(Cu), krom
(Cr) katkısıaz
olan paslanmaz sacların birleştirilmelerindeiyisonuçverir.

Resim5.3:Sn(kalay)%50,Pb(kurşun)%50,alaşımlılehimçubuk

Resim5.4:Sn(kalay)%25,Pb(kurşun)%75,alaşımlılehimçubuk


Elektrik elektronik işlerinde kullanılan lehim ek teli
Büyük kesitli olanları teneke lehimlemesinde kullanılabilen ektelleridir.

Resim 5.5: Lehim ekteli
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5.1.2.3. Lehimlemede kullanılan özel takımlar
Lehimde kullanılan özel makineler daha çok elektrik ve elektronik teknolojisinde
kullanılmaktadır.





Lehimlemefırınları
Dirençli lehimlemeaygıtları
Ultra ses lehimlemeaygıtları
Yüksek frekanslı lehimlemeaygıtları

5.1.2.4. Yumuşak lehimleme ısıtma takımları
Yumuşak lehimlemede kullanılan takımlardır. Havyanın uç kısımlarının ısıtılması ile
yapılır. Yapılacak lehimleme işine göre farklıhavya uçları vardır.
Bıçak ağızlı havya ucu: İnce ve çalışma alanı dar olan yerlerde kullanılır.

Resim 5.6:Havya ucu

Keski ağızlı havya ucu: Kaba ve çalışma alanı geniş olan yerlerde kullanılır.

Resim 5.7: Havyaucu


Kendinde ısıtma özelliği bulunan (havya) aletler
Yumuşak lehim için hazırlanmış aletlerdir. Bu tür havyalar sürekli yapılan lehim
işlerinde kullanılır.Isıtmakaynağınabağlanarakveyabağlıolarakçalışır.
Butürhavyalarısıkaynağınınçeşidinegöreadlandırılır:
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Gaz ısıtmalı havyalar

Resim 5.8: Bütan gaz ısıtmalıhavyalar



Sıvı gaz yağlı pompa ile ısıtmalı havyalar

Resim 5.9: Sıvı pompalı ve rüzgardan koruyan başlıklıhavyalar


Elektrik ısıtmalı havyalar
Silindir keski uçlu havyalar: Daha çok ince kalay kaplamalı teneke sacların
lehimlemelerinde kullanılır. Metal teknolojisi atölyede yapılan teneke sac temrinlerinde de
kullanılmaktadır.

Resim 5.10: Uç çapları farklıhavyalar
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Çalışma sıcaklığını gösteren havyalar: Soğukveyükseksıcaklıkta yapılan hatalı
lehimlemeleri engeller, çalışma sıcaklığını gösterir.

Resim5.11:Çalışmasıcaklığıgösterenhavyalar

Silindir sivri uçlu havyalar: Elektrik ve elektronikte kullanılan malzemelerin
lehimlenmesinde kullanılır.

Resim 5.12: Sivri uçluhavya

5.1.2.5. Yumuşak Lehimlemede Temizlik
Yumuşak lehimlemede temizlik çok önemlidir. Önce mekanik temizlik sonra kimyasal
temizlik yapılmalıdır. Bu temizlik havya ve birleştirilecek gereçlere uygulanır.
Mekanik temizleme: Lehimleme öncesi ve sonrasında kullanılacak havya ucu ile iş
parçalarının birleştirilecek kısımlarının temizlenmesinde eğe, fırça ve zımpara kullanılır.
Kimyasal Temizleme: Kimyasal Temizlik yapmada pastalar ve lehim suyukullanılır.
5.1.2.6. Lehim Pastası ve Özellikleri
İş parçalarının yüzeyindeki pas, kir vb. oksitli maddelerin giderilmesinde kullanılan
kimyasal ürünlerdir. Parçaların yüzey temizleme işlemi petrol ürünlerinden elde edilen
maddeler ile yapılmaktadır. Genellikle elektronik parçalarının lehimlemesinde kullanılır.
5.1.2.7. Lehim Suyu ve Özellikleri
Hidroklorik asit (HCL) içerisine su katılarak veya asit içerisine miktarına göre küçük
çinko parçacıkları atılarak iki şekilde hazırlanır.
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5.1.2.8. Dekapan
Kaynakçılık ve lehimlemede metallerin ergimesini ve işlemin yapılışını kolaylaştıran
maddelere denir. Lehimlemede kullanılan kimyasal temizlik maddelerinegenel olarak
dekapan dadenir.

5.1.3. Yumuşak Lehimlemenin Yapılışı ve Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar
Lehim ek telinin eridiği ve birleştirdiğ iparçaların yüzeylerinde oluşturduğu en düşük
yüzey sıcaklığına çalışmasıcaklığı denir.
Lehim ek telinin eridiği ve birleştirdiği parçaların yüzeylerinde oluşturduğu enuygun
sıcaklığa birleşme sıcaklığı denir. Çalışma sıcaklığı ile birleşme sıcaklığı birbiri ile
orantılıdır.
Hiçbir zaman çalışma sıcaklığı birleşme sıcaklığı üzerinde olmamalıdır. Çalışma
sıcaklığının altındaki birleştirmelerde lehim ek teli erimiş olsa dahi uygun bir birleştirme
sağlanmaz.
Yukarıda belirtilen temizleme yöntemlerine titizlikle uyulmalıdır.
Lehimlemenin oluşması için eriyip sıvılaşan lehimin parçalara tutunması gerekir.

Şekil 5.1: Lehimlemeerimesi

Birleştirilecek parçalar arasındaki lehim boşluğu veya aralığı;0,05mm’den az, 0,25’ten
fazla olmamalıdır.

85

Şekil5.2:Birleştirmedeuygunlehimlemearalığı

Birleşme yerindeki lehim sıcaklığı, lehim çubuğunun içyapısına uygun olarak ayarlanıp
yapılmalıdır. Kalay ve kurşun ters orantılıdır. Kalay oranı artıkç alehimleme sıcaklığı düşer.

5.1.4. Yumuşak Lehimlemede Uygulanabilir Birleştirme Örnekleri
5.1.4.1. Üst Üste Birleştirme
Basit birleştirmelerde kullanılır.

Şekil 5.3. Üst üste lehimleme

5.1.4.2. Bindirerek Birleştirme
Basit birleştirmelerde ve baca kenarlarında yağmurun sızmasını önlemek için yapılan
işlerde kullanılır.
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Şekil 5.4: Bindirereklehimleme

Resim5.13:Bronzbaşlıktabindirmeboruvebindirmesaclehimleri

5.1.4.3. Köşebent İç ve Dış Birleştirme
Özellikle köşe olması istenen baca kenarı birleştirmelerinde kullanılır.

Şekil 5.5:Köşebent

Resim 5.14: Üst üste lehimleme
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5.1.4.4. “S” Kenetli ve Düz “S” Kenetli Birleştirme
Silindir soba borularında, çatı kaplamada, sağlam ve dayanıklı olması istenen uzun sac
metal parçaların yapımındakullanılır.
Çalışma süresini ve işçilik maliyetini artırdığından düz “S” kenetli birleştirme çok
istenmeyen bir birleştirme çeşididir.

Şekil 5.6: Kenetlibirleştirme

5.1.4.5. Köprülü Birleştirme
İçinde bulunan bulunan sac kapların tutamak yerlerinde (sürahikulpu) ve sac kapak
işlerinde kullanılır.

Şekil5.7: KöprüResim 5.15: Köprülükulp

5.1.4.6. “U” Parça ile Çengelli Boruyu Birleştirme
Sıvıların bulundurulması istenen kaplarda, depoların altlıklarında ve sıvı taşıma
borularının birleştirilme kısımlarındakullanılır.

Şekil 5.8: İçe doğru kenette lehim birleştirme
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Resim 5.16: Boru birleştirmede lehim

5.1.4.7. Boruları birbirine dik birleştirme
Farklı silindir parçaların birleştirmelerinde, çaydanlık işlerinde ve çelik boru ile bakır
borunun birleştirilmesinde kullanılır.

Şekil 5.9: Farklı borular

5.1.4.8. Flanşlı Birleştirme
Borularda; sıvı geçişlerinin önemli olduğu birleştirmelerde, saç kapların içindeki katı
maddelere ulaşma ağızlarında kullanılır.

Şekil 5.10: Boru iç flanşı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda şekli verilen silindirik malzemeye lehim uygulamasıyapınız.
Silindir boruyu lehimleme

Kağıt malzemeden yapılmış ön uygulama
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Kullanılan Araç veGereçler
 S= 0,30x100x157 mm galvaniz (çinko)
kaplı teneke sac gereci: 1adet
 Bütan gazlı havya, %63 Sn %37 Pb ek
çubuk
 Söndürülmemiştuzruhupasta
 Gönye, çizecek, tel fırça, çelik metre,
ahşap takoz ve sac kesme makası
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Lehimlenecek parçaları ölçüsündekesiniz.
 Lehimleme takımlarınıhazırlayınız.

 Lehimlenecek malzemeleri birbirine alıştırınız ve
işlem sırasında oynamayacak şekilde alın alına
sabitleyiniz.

 Gövdenin kenarlarından birini düz, diğerini ise
tersi olarak kenetmakinesinde
~130º ye
kadarbükünüz.
 Bükülenkenaruçkısımlarınıahşaptakozilebirazdaha
vurarakbükünüz.
 Bükülmüşkenarlarınıbirbirinegeçiriniz.
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 Yapılacak temrinin iyi bir iş
olması için önce kâğıt
üzerinde
uygulamasıyapılmalıdır.
 Borunun açınım ölçüsünü
Çemberin Çevresi = Π x d
formülündenbulunuz.
 İşgüvenliğitedbirleri için
eldiven ve gözlük
kullanmalısınız.
 Boru üzerinde el ile çevirme
hareketi vererek silindir
biçimine getirmelisiniz.
 Keskin sac kenarlarına
dikkatetmelisiniz.
 Kenet eki hazırlarken bükme
kurallarına uymalısınız.
 Parça büyüklüğüne uygun
ısıtmayı sağlamalısınız.
 Havyanın ucunu nişadırla
temizleyip lehimi
havyayaalmalısınız.
 Lehimleme uygulamasından
sonra lehim yüzeylerini
temizlemelisiniz.
 Lehim pastasını özel
kutusundasaklamalısınız.
 Yanmalara karşı iş güvenliği
tedbirlerini almalısınız.

 Birbiriyle birleştirdikten sonra boru üzerinde kenet
kısmını tam olarak bükünüz.

 Yapılan biçimlendirmedeki boru ağız gönyesini ve
çap ölçüsünün son kontrolünüyapınız.
 Birleştirmeyerlerinikimyasalyolile
 temizleyiniz (Gerekiyorsa mekanikseltemizlik
deyapınız.).
 Havyanın ucunu gerekiyorsamekaniksel olarak
temizleyiniz ve havyayıısıtınız.

 Lehimlenecek bölgeyi havyanın ucuile ısıtınız.
 Havyanın ucunu kimyasal olarak temizleyiniz.
 Dış kene tyerlerine lehim suyu sürünüz. (parça
küçükse havya ile büyükse alevile).
 Lehimlenecek bölgeye havyanın ucunu sürerek
lehimleme işlemini yapınız.
 Lehimlenen bölgeyi temizleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLANDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

“Aynı veya farklı yapıdaki iki metali ergitmeden birleştirilmelerini sağlayan alaşım
maddesinedenir.”
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Bakır
B) Tunç
C) Lehim
D) Çinko
E) Pirinç

2.

“Gri beyaz renkte bir metaldir. Sn sembolü ile gösterilir. Ergime sıcaklığı 232 ºC’dir.”
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Bakır
B) Kalay
C) Çinko
D) Kurşun
E) Lehim

3.

Petrol ürünü olan kimyasal temizleme maddelerinin genel adı
hangisidir?
A) Lehimpastası
B) Dekapan
C) Havya
D) Pürmüz
E) Lehim teli

4.

“Mavimtırak gri renkte bir metaldir. Pb sembolü ile gösterilir. Ergime sıcaklığı 327
ºC’dir.”
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Bakır
B) Kalay
C) Çinko
D) Kurşun
E) Gümüş

5.

Aşağıdakilerden hangileri lehim alaşımını oluşturan metallerdir?
A) Bakır-Çinko
B) Bakır-Kalay
C) Kalay-Çinko
D) Kalay-Kurşun
E) Çinko-Gümüş
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aşağıdakilerden

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

95

ÖĞRENME FAALİYETİ–6
ÖĞRENME FAALİYETİ-6
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyetin sonunda gemi tesis ve teçhizlerde onarım yapmak için sert lehimleme
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Aynı türden metal kullanılarak lehimleme uygulaması yapma aşamalarını not
ediniz.
Aynı türden lehimle birleştirilmiş eşyaları inceleyerek gözlemlerinizi rapor
hâline getiriniz ve bunu sınıf arkadaşlarınızla tartışınız. Bu araştırmaları yapmak
için çevrenizde lehimleme alanında uygulamalar yapan işletmelerden, eğitim
kurumlarından, kütüphanelerden veya İnternet ortamından yararlanabilirsiniz.

6. SERT LEHİMLEME YAPMAK
6.1. Sert Lehimleme

Resim 6.1: Sertlehimleme

Metallerin kullanıldığı tüm endüstri dallarında, üretimi yapılan gereçlerin çeşitli
teknikler kullanılarak birleştirilmeye ihtiyacıvardır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla yaygın
olarak mekanik birleştirmeler, kaynaklı birleştirmeler ve lehimleme yöntemleri kullanılır.
Özellikle farklı kesitteki ve özellikteki metallerin birbiriyle birleştirilmesindemetalürjik uygunsuzluk sebebiyle-sorunlar yaşanmaktadır. Sızdırmazlık ve yüksek
dayanımında istenmesi durumunda diğerbirleştirme yöntemlerinin kullanılması da
olanaksızdır. Böyle durumlarda sert lehimleme tekniği çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Resim 6.2:Sert lehim yöntemi kullanılarak birleştirilmiş endüstriyel malzemelere örnekler

6.1.1. Sert Lehimlemenin Tanımı
Aynı veya farklı cins metal malzemeleri eritmeden 400 - 600 °C sıcaklıklar arasında
eriyen ilave bir metalin (lehim alaşımı) birleştirme aralığına yayılması ve metalürjik bir bağ
oluşması ile meydana gelen birleştirmeye sertlehimleme denir.

Resim 6.3: Sertl ehim tekniğinin uygulanışı

Ser tlehimleme işleminde, birleştirilecek metallerle ilave meta larasındaki metalürjik
bağın oluşumu, difüzyon adını verdiğimiz atomların transferi ile gerçekleşir. Bu bağın güçlü
olabilmesi için transferi kolaylaştıracak ve birleşim bölgesini istenmeyen unsurlardan
uzaklaştıracak koruyucu dekapanlar kullanılır.

6.1.2. Sert Lehimlemenin Amacı ve Önemi
Endüstriyel uygulamalarda üretilecek imalatın tasarımı esnasında parçaların hangi
teknikler kullanılarak kolay ve ekonomik üretileceği araştırılır. Sert lehimleme yönteminin
günümüz endüstrisinde pek çok alanda yaygın olarak kullanılmasının nedenlerini aramak, bu
yöntemin önemini ve amacını ortaya koyacaktır.
Sert lehimleme tekniğinin parçaların birleştirilmesinde yaygın olarak tercih edilmesinin
nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:


Sert lehimleme ile birleştirilen parçaların dayanımı yüksektir, hatta bu
birleşmeyapılanmetaldenbiledahagüçlüolabilir.
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Sert lehimle birleştirilmiş gereçlerde birleşim yeri darbe ve titreşimlerekarşı
dayanımlıdır.



Sert lehimleme tekniğini uygulamak kolay ve hızlıdır, uygulamayı yapacak
kaynakçı becerisi kolay kazandırılabilir. Lehimleme işlemini otomatik hâle
getirmek mümkün olduğundan otomasyonauygundur.
Farklı ergime derecelerine sahip metallerin, örneğin çelik ve bakırın
birleştirilmesi kolay ve ekonomik şekilde yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra
birleştirilecek metallerin farklı kalınlık ve kesitte olması da lehimlemeyi
mümkünkılmaktadır.
Sert lehimleme sıcaklığı 450°C üzerinde ve birleştirilecek gereçlerin ergime
sıcaklığındandahadüşükolduğuiçinbirleşimiyapılanmetallerdeyüksekısının
nedenolduğudeformasyonlaroluşmaz.
Sert lehimleme tekniği diğer bağlantı yöntemlerine göre daha ekonomiktir.
Birleştirme sonrası da işleme gerek duyulmadığından zaman ve maliyet düşüktür.
Sızdırmazlıkistenenbirleştirmelerdekolaylıklakullanılabilir.
Birleşim bölgesinin estetik görüntüsü iyidir. Tercih edilen ilave telin rengine
göreanametaleyakınrenktebirleşimsağlanabilir.








6.1.3. Sert Lehimlemede Birleştirme Türleri

Şekil 5.1. Sert lehimlemede en sık kullanılan birleştirme çeşitleri
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Sert lehimleme işleminde iş parçalarının şekline, dizayn durumuna, dayanım
özelliklerine bağlı olarak çeşitli birleştirme yöntemleri kullanılır. Sağlıklı bir birleştirme
yapılabilmesi açısından birleştirme türünün doğru olarak seçilmesi önemlidir. Aşağıda en sık
kullanılan birleştirme yöntemleri ve birleşimdeki dayanımları verilmiştir. Bunları dikkatle
inceleyiniz.

6.1.4. Sert Lehimlemede Temizliğin Önemi
Sert lehimleme tekniğinde birleşme özelliklerini etkileyen pek çok unsur vardır. Bu
unsurların lehimlemedeki önemi ve hangi etkenlere bağlı olarak değiştikleri bilinirse
lehimleme işlemi o kadar bilinçli yapılır. Lehimleme işlemi için yüzey hazırlığı da bu
unsurlardan biridir. Sert lehim ile birleştirilecek metallerin sağlıklı bir şekilde birleşimini
sağlamak ve lehimleme sonrasında oluşabilecek olumsuz etkileri ortadan kaldırabilmek için
sert lehimleme işleminden önce lehimleme sırasında ve lehimleme sonrasında bir dizi yüzey
temizlikişlemiyapmakgerekir.
6.1.4.1. Lehimleme Öncesi Temizlik
Sert lehimin kalitesi açısından birleştirilecek yüzeylerin ön hazırlığı çok önemlidir.
Yüzeyler düzgün olmalı ve oksit, çapak, yağ, gres, boya vb. unsurlardan tamamen arındırılmış
olmalıdır. Yağlı yüzeyler üzerinde dekapan barınamaz ve işlevini yerine getiremediğinden
yüzeyler deoksit oluşur,bu durum lehimlemeyi olumsuz etkiler.

Resim 6.4: Sert lehimleme öncesi parçaların temizlenmesi

Metallerin yüzeyleri temiz olduğu zaman homojen bir kapiler etki sağlanacağından
lehimleme öncesinde yüzey temizliğinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu yüzey hazırlığı ve
temizlik işlemleri mekanik veya kimyasal yöntemlerle yapılır. Temizlenmiş yüzeyler fazla
bekletilmeden sert lehimleme işlemine alınmalıdır. Çünkü bekleme süresinde havanın etkisi
ile oluşan oksitler ve elde taşıma ile oluşan kirlenmeler, temizlenmiş yüzeylerin bozulmasına
neden olur. Bu durumda tekrar temizleme işlemine tabi tutmak gerekir.


Mekanik temizlikyöntemleri şunlardır:





Tornada yüzeylerin temizlenerek lehimlemeye hazır hâlegetirilmesi
Tel fırça kullanarak yüzeylerintemizlenmesi
Zımpara kullanarak yüzeylerintemizlenmesi
Çelik bilye püskürterek yüzeylerintemizlenmesi
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Resim 6.5: Mekanik temizlikte kullanılan bazıelemanlar



Kimyasal temizlikyöntemleri

Gres ve yağların metal yüzeyinden temizlenmesinde en etkili yöntem kimyasal
temizlemedir. Sert lehimi yapılacak metal malzemelerin özelliklerine göre kimyasal çözücüler
(solvent) kullanılır. Bu çözücüler içerisine lehimlenecek malzemeler daldırılarak ya da yüzeye
sprey hâlinde uygulanır. Aşağıda en fazla kullanılan kimyasal temizleyiciler verilmiştir.
Bunlar:



Trichloraethylene kullanılarak yüzeylerin temizlenmesi
Trisodyum fosfat kullanılarak yüzeylerin temizlenmesi

Bunlarla sonuç alınamaz ise başk akimyasal temizleyiciler kullanılmalıdır.
6.1.4.1. Lehimleme Sırasında Temizlik
Metal yüzeylerinde bulunan kir, pas, yağ, boya gibi kalıntılar lehim öncesi temizlenir.
Bu kalıntıların temizlenmesinden sonra lehim işlemine başlanıldığında metal yüzeyleri
ısıtılmaya başlanır. Isıtılma işlemi başladığında ısıdan kaynaklı metal yüzeylerinde oksit
oluşumu hızlı bir şekilde başlar ve bu oksit oluşumunun giderilmesi gerekir. Giderilmediği
takdirde ilave metal, ana metalle birleşmez. Bu nedenle de lehimleme işleminde ayrıca
dekapan (flux) adı verilen yüzey temizleyicilerikullanılır.
Sert lehimleme işleminde kullanılan en önemli yardımcı elemanlardan biri olan
dekapanlar, metalik olmayan bileşiklerdir. Genellikle lehimleme aralığına veya lehimleme
bölgesine dökülerek veya sürülerek kullanılır. Birleşme alanındaki dekapan kaplaması
lehimlenecekişparçalarınınyüzeylerinihavanınolumsuzetkilerindenveoksitoluşumundan
koruyacaktır.
Dekapanlar aşağıdaki görevleride yerinegetirir:





Yüzeydeki oksit tabakasını çözer ve yeniden oksitlenmeye engelolur.
Örtügörevigörendekapanlarbirleşmebölgesiningeçsoğumasınısağlar.
İlave metalin akışkanlığınıve ıslatma kabiliyetiniartırır.
Dekapanların ergime sıcaklıkları, ilave metalin ergime sıcaklığından 50-100°C
dahadüşükolduğundandekapanergidiğindelehimlemesıcaklığınaulaşıldığını
bildirir.
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Piyasada dekapanlar elektrot ve kaynak ekipmanları satan firmaların kataloglarında yer
almaktadır. Dekapanlartoz, macun, sıvı ve pasta şeklinde imal edilerek piyasaya sunulur.
Dekapan toz hâlindeyse ilave telle taşınarak, pasta hâlindeyse fırçayla sürülerek, sıvı hâldeyse
daldırılarak ve gaz hâldeyse sprey gibi püskürtülerek kullanılır. Lehim birleştirmelerinde ana
metal ve ilave metalin özelliklerine en uygun dekapan seçimi oldukça önemlidir. Aşağıdaki
tablodaDIN 8511 normuna göre sert lehimlemede kullanılan dekapanlar verilmiştir. Tabloyu
dikkatlibirşekildeinceleyiniz.
DIN
TipNumar
ası
F-SH1

Dekapan Bileşimi
Bor bileşikleri ve
florlar

Etki Sıcaklığı(°C)

550-800

Çalışma sıcaklığı 6000C’nin
üzerinde bulunan sert lehim
ilave metalleri ilekullanılır.
Çalışma sıcaklığı 8000C’nin
üzerinde bulunan sert lehim
ilave metalleri ilekullanılır.

F-SH2

Bor bileşikleri

750-1000

F-SH3

Bor bileşikleri,
fosfat, silikat

1000 C ‘ye kadar

F-SH4

Klorür veflorür

KullanımAlanı

0

600-1000

Yüksek sıcaklık ergime
noktasına sahip sert lehimilave
metalleri ilekullanılır.
Çalışma sıcaklığı 6000C’nin
üzerinde bulunan sert lehim
ilave metalleri ilekullanılır.

Tablo 6.1: DIN 8511’e göre sert lehimlemede kullanılandekapanlar

Sert lehimleme işleminde tüm metaller için kullanılabilecek tek bir dekapan yoktur.
Çünkü her dekapan farklı özelliklerde olduğu için lehimleme işlemine en uygun dekapan
seçilmelidir. Sert lehimleme işlerinde en yaygın kullanılan dekapan borakstır. Boraksın etki
sıcaklığı 741°C’den başlar. Dekapanlar, iş parçalarının tavlanmaya başlanmasıyla aktif
duruma geçer ve etki sıcaklığına ulaşıldığında yüzeyde oluşan oksit tabakasını çözer.
Tavlamanın aşırı olarak uzatılması, dekapanın iş göremez duruma gelmesine neden olur.Bu
nedenle 2 dakika içinde lehimleme işleminin yapılmasıyla dekapandan tam olarak
faydalanılmış olur.
6.1.4.2. Lehimleme Sonrası Temizlik
Sert lehim işlemi sonrasında iş parçaları üzerinde oluşan dekapan artıklarının
lehimleme sonrasında temizlenmesi gerekir. Bu temizlik basit ama önemli bir işlemdir.
Dekapan kalıntıları kimyasal olarak korozif bir etkiye sahiptir ve temizlenmezlerse birleşimi
zayıflatabilir. Sert lehimleme sonrası temizlik iki ayrı adımdan oluşur. Birinci adımda
dekapan kalıntıları temizlenir. İkinci adımda lehimleme sonrası oluşan oksitler temizlenir.
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Dekapan temizliğinin en kolay yolu iş parçalarını 50°C sıcaklıktaki suda yıkamaktır.
Eğer lehimleme sonrasında fazla dekapan kullanımından kaynaklı, iş parçaları üzerinde camsı
kalıntılar oluşmuşsa bunlar su ile yıkama da temizlenemeyeceğinden mekanik temizlik
yöntemleriyle temizlenebilir. Yeterli miktarda dekapan kullanılmadığında ise oksitlere doyan
dekapan, yeşil veya siyah renkte iş parçası üzerinde kalabilir. Bu tip dekapan kalıntılarını
temizlemek için 60 - 70°C sıcaklığında %25 HCL (tuzruhu) çözeltisi iletemizlenir.

Resim 6.6: Lehimleme sonrası mekanik temizlik

6.2. Parçaların Birbirine Alıştırılması ve Kapiler Yükselme
Sert lehimleme işleminde çok sık duyacağınız kapiler kelimesinin sözlük anlamı kılcal,
kapiler etkinin anlamı ise kılcal etkidir. Sert lehimlemede geçen kapiler etki veya
kapilerbasınç, bir fizik olayını ifade etmek amacıyla kullanılır. Sıvı dolu bir kabın içine, iç
çapı “d” olan (0,05-0,5 mm arasında) bir cam boru daldırdığımızda kapiler kuvvet meydana
gelir. Bu kapiler kuvvet altında sıvı, cam boru içerisinde belirli bir mesafeye (h) kadar
yükselir. Bu fiziksel olaya kapiler etki veya kapiler basınç adı verilir. Şekliinceleyiniz.

Şekil 6.2: Kapileryükselme

Sert lehimle birleştirilecek iş parçalarının, lehimleme aralığı 0,05-0,5 mm arasında
olursa kapiler etki altında kalacak olan ve sıvı hâle gelen ilave metalin, lehimleme aralığına
kendiliğinden akması sağlanacaktır. Lehimleme aralığı arttıkça kapiler basınç azalmaktadır.
Bu nedenle de 0,5 mm’den büyük aralıklarda kapiler lehimleme gerçekleşememektedir.
Üfleçle yapılan lehimleme işlemlerinde bu aralığın en fazla 0,3 mm civarında tutulması
sağlıklı bir birleşmeyi sağlamaktadır.
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Şekil 6.3:Kapiler etki ile lehimleme işlemi

Metalik malzemelerin yüzeyleri, gözle görülemeyecek ancak mikroskopla izlenebilecek
pürüzlere sahiptir. Üst üste bindirilerek lehimlenecek iş parçalarında, herhangi bir boşluk
verilmesine gerek kalmaksızın, pürüzlü yüzeylerinden dolayı kapiler etkiyi oluşturacak boşluk
da kendiliğinden oluşmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, ısının
etkisiyle metalik parçaların genleşerek lehimleme aralığının genişlemesi veya daralmasıdır.
Lehimleme aralığının sabit tutulabilmesi için ısının etkisiyle parçaların genleşmesi dikkate
alınarak lehimleme aralığı bırakılmalıdır. Bunun için bazı mekanik sıkıştırma işlemleri de
yapılabilir.
Kapiler basınç etkisi ile lehimlenecek aralığa akan sıvı ilave metal, ana metallerin
yüzeylerini ıslatarak metalürjik bir bağın oluşumunu başlatır. Difüzyon adı verilen bu olayla
ilave metal ile ana metal atomları arasında bir transfer başlar ve ilave metal ana metal
yüzeyine tutunur. Isı kesilerek lehimlenen parçalar soğumaya başladığında katılaşma da
başlar, artık oluşan bağ ile iş parçaları birbirinden ayrılmayacak şekilde birleşmiş olur.
Sert lehimlemede iş parçası için birleşme yöntemi seçildikten sonra en önemli husus
kapiler etkinin sağlanabilmesi için parçalar arasına uygun lehimleme aralığının bırakılmasıdır.
İş parçaları arasına verilecek lehimleme boşluğunda parçaların ısıl genleşmeleri dikkate
alınmalıdır.
Lehimleme aralığı 0,5 mm’den büyük aralıklarda, kapiler lehimleme
gerçekleşemediğinden lehimleme aralığı ergimiş ilave metal ile doldurulur. Yapılış yöntemi
olarak ergitme kaynaklarının tekniğine benzediğinden bu yöntem lehim kaynağı adı
verilmiştir. Birleştirilecek parçalara elektrik ark kaynağında olduğu gibi “X” veya “V” kaynak
ağzı açılıp ergitilmiş lehim alaşımı ile dolgu yapılarak birleşme sağlanmaktadır.

Şekil 6.4:Lehim kaynağı işlemi

İş parçalarının lehimlenmeye hazırlanmasında, yukarıda verilen örneğin dışındadaha
pek çok farklı durumlarla da karşılaşılır. Farklı kesit ve farklı türde malzemelerin
lehimlenmeden önce sağlıklı bir birleşim için birbirlerine alıştırılması, uygun birleşim
yönteminin seçilmesi, doğru dekapan ve ilave dolgu metali seçimi ile gerçekleşir.
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6.3. Sert Lehimde Kullanılan İlave Teller ve Tel Seçimi
Sert lehimleme, birleştirilecek malzemelerin ergitilmeden ve 450°C üzerinde ergiyen
ilave bir metal (lehim alaşımı) kullanılarak birleştirilmesi olarak tanımlanmıştır. 450°C
üzerinde ergiyen ilave metal, birleştirme aralığına yayılarak ıslatılması ile birleştirilecek
metallerle ilave metal arasında metalürjik bir bağ oluşturur. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere
sert lehimleme işleminde en önemli rollerden birini ilave dolgu metalleri oynamaktadır. Sert
lehimleme işleminde, birleşimin kalitesini belirleyen ilave dolgu metalinin doğru şekilde
seçilmesi gerekir. İlave dolgu metallerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar
şunlardır:






Kullanılacak ilave dolgu metalinin erime sıcaklığının, ana metalin özelliklerini
değiştirecek değerde olmaması gerekir.
İlave dolgu metali450°Cüzerindeerimelive metalmalzeme olmalıdır.
Ana metalin erime derecesi, dolgu metalinin erime derecesinin en az 200°C
üzerinde olmalıdır.
İlave dolgu metali, ana malzeme yüzeylerini iyi ıslatabilmelidir.
İlave dolgu metali özellikleri, kullanılacak lehimleme tekniğiyle uyumlu
olmalıdır. Lehimlemede renk farklılığı istenmediğinde dolgu metali, ana metale
uyacak şekilde seçilmelidir.

Resim 6.7: İlave metaller

Sert lehimlemede kullanılan ilave dolgu metalleri, endüstriyel ihtiyaçları karşılamak
için piyasada farklı formlarda bulunur. Tel, levha, şerit, toz, folyo ve hamur formlarında ilave
dolgu metalleri üretilerek piyasaya sunulmaktadır. Karmaşık şekilli iş parçalarının lehimle
birleştirilmesinde, özel geometrik şekilli dolgu metallerine ihtiyaç duyulabilir. Böyle
durumlarda özel üretim yapılarak dolgu malzemesihazırlanır.
Piyasada elektrot ve kaynak ekipmanları satan firmaların kataloglarında ilave dolgu
metallerinibulabilirsiniz.

6.4. Sert Lehimlemede Kullanılan İlave Tel Çeşitleri
Sert lehimlemede kullanılan ilave dolgu metalleri, DIN 8513, TS 6274 gibi
standartlarda sınıflandırılmıştır. Dolgu malzemeleri saf metal olarak lehimlemede pek fazla
kullanılmaz, çoğunlukla alaşım yapılıp zenginleştirilerek kullanılır.
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Bu standartlarda kullanılan dolgu malzemeleri, kimyasal bileşimlerine, ergime
aralıklarına, teknik özelliklerine vb. göre sınıflandırılır. Gümüş, bakır, alüminyum, nikel,
altın gibi metaller ve alaşımlarıgünümüzdeenfazlakullanılandolgumetalleridir.

6.5. Sert Lehimlemede Kullanılan İlave Tel Özellikleri
Bu bölümde uygulamalarda en fazla kullanılan sert lehim ilave dolgu metalleri,
özellikleri ve kullanım alanları kısacaaçıklanacaktır.

6.5.1. Gümüş ve Gümüş Alaşımlı Sert Lehim Dolgu Metalleri
Gümüş (Ag), çok nadiren saf olarak dolgu metali olarak kullanılırçünkü çok pahalıdır.
Bu nedenle alaşım yapılarak kullanılır. Gümüş ve gümüş alaşımlı dolgu metallerinin
kullanıldığı sert lehimleme yöntemine gümüşkaynağı adı daverilir. Gümüş içeren dolgu
metalleri pek çok ana malzeme ile uyum gösterir. Birleşim bölgesinin mekanik, fiziksel ve
iletkenlik özellikleri çok iyidir. Düşük sıcaklıklarda sert lehim yapma imkânı sağlayan
kadmiyum içerikli gümüş sert lehim dolgu metallerinin kapiler özelliği, akıcılığıve boşluk
doldurma özelliği yüksektir. Çeliklerin, temper dökme demirlerin, bakır, nikel ve
alaşımlarının ve adı geçen metallerin birbiri ile sert lehiminde kullanılır. Bronz ve pirinç
malzemelerde yüzey kaplama amacıyla kullanıma uygundur. Gemi makinelerinin, buzdolabı,
diğer beyaz eşya ve kimya sanayi boru bağlantılarında kullanılır.
Elektrik iletkenliği özelliklerinden dolayı kablo, kablo pabucu, kontaktör, bobin, pano,
transformatör, elektrik tesisatı ve ölçü aletleri bağlantılarında geniş kullanıma sahiptir. Torna
kalemi gibi sert metallerin birleştirilmesinde çok iyi sonuç verir.
Çelik, paslanmaz çelik, dökme demirlerin, nikel ve nikel alaşımlarının, bakır ve bakır
alaşımlarının gümüş içerikli alaşımlarla sert lehiminde F-SH1 türü dekapanlar kullanılır. Bu
dekapanlar, sert lehim öncesi yüzeyi temizler ve sert lehim esnasında ilave telin malzemeye
yayılmasını sağlar. Sert lehim sonrasında oluşan dekapan artığı mekanik olarak sıcak suda
fırçalanarak, parçalar sıcak iken suya daldırarak veya özel solüsyonlar
kullanılaraktemizlenebilir.

6.5.2. Bakır Ve Bakır Alaşımlı Sert Lehim Dolgu Metalleri
Bakır (Cu), gümüşten daha ucuz olduğu için uygulamalarda yaygın olarak ilave dolgu
metali olarak kullanılır. Gümüşe göre lehimleme sıcaklığı daha yüksektir. Özel durumlar
haricinde bakır, alaşım yapılarak ilave dolgu metali olarak kullanılır. Çelik yüzeyini çok iyi
ıslatır, akıcıdır ve geniş aralıkları rahatlıkla doldurabilir. Bakır, ilave dolgu metallerinin
özellikleri geliştirilmek için kullanılacak yere göre içlerine nikel, fosfor, çinko, gümüş
katılarak alaşım yapılır. Uzun yıllardır bilinen bakır-çinko (pirinç) alaşımları sert lehimlemede
yaygın olarak kullanılmaktadır. %40-60 oranında çinko katılarak yapılan pirinç dolgu metaller
i800°C üzerinde ergir. Ergime sıcaklığını düşürmek için bakıra fosforila ve edilir. Bu alaşımın
özelliğide kapan gerektirmemesidir. Daha farklı istekleri cevaplayabilmek için farklı
elemanlar katılarak dolgu metalleri zenginleştirilir.
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Bakır-çinko alaşımı sert lehim telleri; çeliklerin, küresel dökme demirlerin, bakırın ve
950°C'nin üzerinde katılaşma sıcaklığı olan bakır alaşımlarının kapiler sert lehiminde, lehim
kaynağında ve yüzey kaplamalarında kullanılır. Galvanizli sacların sert lehiminde galvanize
zarar vermeden sert lehim yapma özelliğine sahiptir. Havalandırma sistemlerinde, otomotiv
sanayinde boru ve kaporta bağlantılarında, dekorasyon, metal mobilya, hastane ekipman ve
mobilyaları, elektrik panosu, banyo kazanı, hidrolik-pnomatik ekipmanlar ve tekstil
makineleri imalatında kullanım alanına sahiptir. Bakır-fosfor alaşımı sert lehim tellerinin
kapiler akma özelliği iyidir. Bakırla bakırın birleştirilmesinde en ideal sert lehim telidir ve
dekapan gerektirmez. Pirinç ve bronz malzemelerin kapiler sert lehimine uygundur.
Bakır-çinko ve bakır-çinko-nikel alaşımı sert lehim tellerinin kullanıldığı birleşimlerde,
F-SH 2 türü dekapanlar kullanılır. Bu dekapanlar, sert lehim öncesi yüzeyi temizler ve
lehimleme sırasında ilave telin malzemeye yayılmasını sağlar. Sert lehim sonrasında yüzeyde
dekapan artığı oluşur. Dekapan artıklarını mekanik olarak sıcak suda fırçalanır, parçalar sıcak
iken suya daldırılarak veya özel temizleme solüsyonları kullanılaraktemizlenebilir.

6.5.3. Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlı Sert Lehim Dolgu Metalleri
Alüminyum (Al) içeren ilave dolgu metalleri, alüminyum ve alaşımlarının sert
lehiminde kullanılır. Alüminyum ilave dolgu metallerinin özelliklerin igeliştirmek için bakır,
çinko, magnezyum gibi elemanlar kullanılır. Dolgu metallerinin ergime derecesi 580-620°C
arasındadır. Sert lehim dolgu metalleri tel ve folyo şeklinde üretilerek piyasaya sunulmuştur.
Alüminyum-silisyum alaşımlı ilave dolgu metalleri alüminyum ve alaşımlarının sert
lehiminde kullanılır. İçinde %7'den fazla silis içeren alüminyum-silis alaşımları ve
alüminyum-silis-magnezyum alaşımları, döküm ve döküm alaşımları ile hadde alüminyum
alaşımlarının lehimlenmesine uygundur. Sert lehimde çok iyi kapiler akışa sahiptir. Sert lehim
bağlantılarında alüminyum alaşımları ile hem yapı hemde renk olarak çok uyumludur. Sert
lehim sırasında karbürleyici alev kullanılmalıdır. Alüminyum ve alaşımları güneş kolektörü,
çaydanlık, fritöz vb. imalatında yoğun olarak kullanılır.
Alüminyum ve alaşımlarının sert lehiminde F-LH1 türü hafif metal dekapanları
kullanılır. Dekapan kullanımı alüminyum ve alaşımlarının lehimlenmesinde çok önemlidir ve
dikkat gerektirmektedir. Bu dekapanlar sert lehim öncesi yüzeyi temizler ve sert lehim
esnasında ilave dolgu metalinin malzemeye yayılmasını sağlar. Lehimleme sonrası dekapan
artıkları koroziftir, bu nedenle mutlaka temizlenmelidir. Dekapan artıkları su ile
temizlenebilir, ılık sodalı su banyosunda çok kolaytemizlenir.

6.5.4. Uygulamada En Fazla Kullanılan Sert Lehim Dolgu Alaşımları
Aşağıdaki tabloda sert lehim uygulamalarında en sık kullanılan dolgu metal
alaşımlarını oluşturan elemanların bileşim oranları verilmiştir. Seçeceğiniz dolgu metal
alaşımının içeriği için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
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LEHİM
GRUBU

%OLARAK BİLEŞİMLERİ
Cu

Zn

Ag

Ni

Cd

Al

47

Ag

14-35

Cu

98-100

Cu-Zn

50-62

Kalan

1

1

Cu-Zn-Ni

43-50

Kalan

1

3-11

78

Cu-P

Sn

P

Si

Mn

Al

4-13
Kalan

12-76

3,5

2,5

Fe

Kalan

5,5

1

2

2

4,5

0,2

1

0,3

0,2

15

1,2

7

Tablo 6.2:Sert lehim dolgu alaşımlarını oluşturan elemanların bileşim oranları

6.6. Sert Lehimlemede Isıtma Türleri
Sert lehimleme işleminde, birleştirilecek iş parçalarının ve ilave dolgu metalinin
lehimleme sıcaklığına getirilmesi gerekmektedir. İş parçalarının sert lehimlenmesinde
kullanılan ısı kaynakları şunlardır:










Üfleçlelehimleme
Fırındalehimleme
Endüksiyonlalehimleme
Elektrik direnci ilelehimleme
Elektrik arkı ilelehimleme
Erimişlehimbanyosunadaldırılaraklehimleme
Dekapan banyosuna daldırılaraklehimleme
Lazerlehimlemesi
Optiklehimleme

6.7. Oksigaz Alevi ile Sert Lehimleme

Resim 6.8: Oksi-gaz alevi

Sert lehimleme işleminde birleşmenin yapılabilmesi için lehimlenecek parçaların ve
ilave dolgu metalinin ısıtılması gereklidir. İnce ve kalın kesitli parçaların sert lehimleme
uygulamalarında yaygın olarak kullanılan ısıtma yöntemi ise üfleç ile yapılandır. Üfleç ile
yapılan lehimlemelerde oksigaz kaynağında kullanılan tüm ekipmanlar kullanılmaktadır.
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Yanıcı bir gazın (asetilen veya propan), basınçlı oksijen ile yakılarak elde edilen alev
sayesinde lehimleme işlemi için gerekli ısı elde edilir. Oksigaz kaynağı ile ilgili modüllerden
de hatırlayacağınız gibi kullanılan üç farklı alev türüvardır.




Normal alev
Karbürleyici alev
Oksitleyici alev

Sert lehimlenecek metallerin özelliklerine göre alev seçimi yapılır. Kaliteli bir
birleştirme için doğru alevin seçilmesi zorunludur. Örneğin çelik, bakır gibi metallerin sert
lehimlenmesinde normal alev kullanılırken pirinçlerin sert lehimlenmesinde oksitleyici alev
kullanılır ve alüminyumun sert lehimlenmesinde karbürleyici alevkullanılmaktadır.
Sert lehimi yapılacak metallerin kalınlığına ve büyüklüğüne göre üfleç seçimi yapılır.
Lehimlenecek bölge lehimleme sıcaklığına kadar ısıtılır, dekapanın ergimesinden birleşme
sıcaklığına ulaşıldığı anlaşılır. Isıtma işlemi bu noktadan sonra daha dikkatli yapılmalıdır ve
metallerin daha fazla ısınmaması için alevin yelpaze bölümünden yararlanılmalıdır. İlave
dolgu metali lehimleme bölgesine verilerek birleşme tamamlanır. Alev direkt olarak ilave
metali üzerine tutulmamalıdır aksi takdirde ilave metal yanabilir. Lehim alevi ana metallere
yelpaze hareketi uygulayarak ilave metalin ilerlemesini sağlar. Böylelikle lehimleme işlemi
tamamlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bu uygulama faaliyetinde, aşağıda resmi ve ölçüleri verilen çelik saclar oksigaz
kaynakaleviilebirbiriüzerinebindirilerek sert lehimle birleştirilecektir.İşlem basamaklarına ve
uyarı direktiflerine dikkatle uyunuz, gerektiğinde öğretmeninizden yardım isteyiniz.
Ortam
: Kaynakatölyesi
Donanım
: Oksigaz kaynak donanımı, tel fırça, zımpara, kaynak
gözlüğü, eldiven, 40x100x1,5 mm ölçüsünde 2 adet çelik sac malzeme, boraks,
pirinç

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yukarıda resmi verilen çelik sacları,
giyotin makasta veya kollu makasta
 Mesleğinizin gerektirdiği kurallara
ölçüsünde kesiniz.
uymalısınız. Uygulamaya başlamadan önce
 Bu birleştirme yöntemi için mekanik
işgiysinizi giyin eli,eldivenve gözlüğünüzü
temizleme
hazırbulundurmalısınız.
araçlarındanyararlanılacaktır.

Parçaların yüzeylerindeki yağ, kir, boya, pas
Lehimlenecek iş parçalarının kesilen
vb. tel fırça ile temizlemelisiniz. Lehimleme
kenarlarındaki çapakları eğe ilealınız.
öncesi temizliğin gerekliliğinihatırlayınız.
 Parçaların yüzeylerini zımpara ile
düzgünleştirebilirsiniz. Bu,kapilerbasıncın
etkisiniartıracaktır.
 Parçaları birbirine alıştırmalısınız,
lehimlenecek yüzeylerin temas noktalarında
sorunlar varsagidermelisiniz.
 Malzemelerin sert lehimlenmesinde
koruyucu dekapankullanmalısınız.
 Lehimleme sırasında ısının etkisinden dolayı,
yanmaktan kendinizi korumalısınız. Kaynak
ekipmanlarındaki gaz kaçaklarını kontrol
etmelisiniz. Lehimleme sırasında çıkan
 Çelik türü malzemelerin sert
duman zehirli olacağından solumamalısınız.
lehimlenmesinde normal alev
kullanılmaktadır.
 Tüpleri açınız, uygun üfleci seçtikten
sonra lehimleme alevini normal
olarakayarlayınız.

 İş güvenliğinizi tehlikeye sokacak
davranışlardan kaçınmalısınız.
 Çalışma ortamında tehlike yaratabilecek
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 Parçaların sert lehim

yapılacakkısımlarını 600°C’ye kadar
tavlayınız. Bu sıcaklık kullanacağınız
dekapanın (boraks) etkili
olacağısıcaklıktır.




 Sert lehimleme işlemi bittiğinde
parçanızı soğutunuz. Yüzeyde kalan
artık dekapanları
vecamsıtabakaoluşmuşisebunlarıtelfır
ça iletemizleyiniz.

unsurları uzaklaştırmalısınız.
İş parçalarını, kaynak masası üzerinde
lehimlemeyi yapacağınız pozisyonda
yerleştirmelisiniz. Gerektiğinde mengene,
kısaçgibi aletlerdenfaydalanabilirsiniz.
Sertlehimyapılacakbölgeyedekapan
uygulamalısınız. Bunu elinizle tuz serper gibi
yapabilirsiniz veya ilave telle taşıyabilirsiniz.
Dekapanergimeyebaşladığındabu size
lehimleme zamanının geldiğini gösterecektir.
İlavetelinizi de dekapana batırarak ısıtmalı ve
lehimlenecek bölgeye damlatmalısınız.
Kullandığız pirinç tel yaklaşık
800°C’deergimektedir.
Lehim damlasına alevi direkt olarak
tutmamalısınız.Alevin orta kısımları ile
yelpaze hareketi uygulayarak lehim aralığına
ilave metalin yayılmasını sağlamalısınız.
Kapiler etki ile ilave tel, parçaların arasına
yayılarak birleşmeyi sağlayacaktır. Gerekli
olduğunda tel vermeye devam ediniz ancak
fazla tel
vererek ilave metalin yığılmasına da engel
olmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

İş parçalarını ergitmeden 400-6000 C aralığında yapılan birleştirme türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Elektrik ark kaynağı
B) Oksigaz kaynağı
C) Yumuşak lehimleme
D) Sert lehimleme
E) Punta kaynağı

2.

Sert lehimleme yönteminin günümüzde yaygın olarak kullanılmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Farklı metaller lehimlenir.
B) Plastik türü malzemeler kolaylıkla lehimlenebilir.
C) Lehimleme işlemi kolay ve hızlıdır.
D) Lehimlenen parçaların darbe ve titreşimlere karşı dayanımıyüksektir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi kapiler etkinin oluşması için gerekli lehimleme aralığıdır?
A) 0-0,5mm
B) 0,05-0,5mm
C) 0,5-1mm
D) 0-0,05mm
E) 1-1,05mm

4.

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu dekapanların görevlerindendir?
A) Yüzeydeki oksit tabakasını çözer ve yeniden oksitlenmeye engel olur.
B) İlave metalin akışkanlığını ve ısıtma kabiliyetini arttırır.
C) Örtü görevini gören dekapanlar birleşme bölgesinin geç soğumasını sağlar.
D) Dekapanların ergime sıcaklığı ilave metalin sıcaklığından daha fazla olduğundan
dekapan ergidiğinde lehimle sıcaklığına ulaşıldığını bildirir.
E) Hepsi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-7
ÖĞRENME FAALİYETİ-7
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyet sonucunda gemi tesis ve teçhizlerde onarım yapmak için bakır pirinç
kaynağı yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Denizcilik meslek dalında kaynak yapan işletmelerden, bakır kaynağında kullanılan
araç gereç, takım, makine ve cihazların kaynağa hazırlanış aşamalarını araştırarak bir rapor
hâlindehazırlayınız.

7. BAKIR PİRİNÇ KAYNAĞI YAPMAK
7.1. Bakır Kaynağı Yapmak
7.1.1. Bakırın Tanımı ve Çeşitleri
Bakır, ısı ve elektriği gümüşten sonra en iyi ileten metaldir. Endüstride demir ve
çeliktensonra en yaygınkullanılanmetalbakırdır. İletkenliğinin çok iyiolmasıelektronikve
elektrik alanlarında kullanılmasının başlıca nedenidir. Bakır; elektroteknik, elektronik, uçak,
silah sanayisi ve kimya ölçü aletleri, inşaat gibi çeşitli sektör ve üretim alanlarında çok
yaygındır çok miktarlarda kullanılır.
Bakır, kaynak ve lehimişlerine çok elverişlidir. Sıcak ve soğuk şekillendirme işçiliği
kolayca yapılabilir. Soğuk dövüldüğünde sertleşir. Bakır, 450-650 º C’ye kadar ısıtılıp suya
sokulunca yumuşar. Hiçbir metalin sahip olmadığı renk armonisine bakırda rastlanır. Bu renk,
hafif sarıdan kırmızıya doğru, parlak tonlarda kendisini gösterir. Açık havada uzun süre
kalması sonucunda yüzeyinde yeşil ve mavi renkli oksit tabakası oluşur. Oluşan bu oksit
tabakası, havanın bakır üzerindeki bozucu etkisini önler.


Ham bakır işlenereksırasıylaaşağıdakibakırçeşitlerieldeedilir. Bakır çeşitleri
aşağıdaki gibi sıralanabilir:






Ham bakır
Siyah bakır
Yumuşak bakır
Külçe bakır
Arı bakır
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Bunlar çekiçle dövülmeğe en elverişli bakır çeşitleridir. Ham bakır % 98 saflıktadır ve
içinde çok az kurşun, demir, çinkobulunur.

7.1.2. Bakır Kaynağı
Bakır ısıtıldığı zaman havanın içindeki hidrojeni emer (bilhassa ergimiş bakır), imalatı
sırasında içinde bulunan oksijen ile emilen hidrojen birleşerek su buharı hâline gelir ki çok
çabuk soğuyan kaynak, ergiyik banyosundan çıkmak isteyecektir. Bu olayda bakır içinde
kalan su buharı ses çıkararak ve bakırı çatlatarak dışarı çıkar. Buna bakırın hidrojen hastalığı
denir.
Isı ve elektrik iletkenliği yanında bakır, ısı karşısında yüksek derecede genleşme de
gösterir. Bu özelliği, kaynak sırasında uygulanan ısı nedeniyle parçanın gözle görülür oranda
şekil değiştirmesine neden olur. Parçaya verilen ısı kesildiğinde aynı hızla büzülecek olan
bakır, kaynağı güçleştirir. Isı karşısında gösterdiği genleşme ve sonrasında büzülme, kaynak
dikişinde çatlamalara neden olur. Bu özelliği nedeni ile kaynak öncesi diğer metallere
uygulanan puntalama işlemi, bakır kaynağında uygulanmaz. Özellikle uzun parçalarda kaynak
dikişi çekilirken metre başına 15 mm artarak giden bir aralık bırakılmalıdır. Bu yapılmadığı
takdirde kaynak kenarları, kaynak sırasında gereğinden fazla birbirine yaklaşır, hatta
birbirinin üzerine biner.
Bakır kaynağı yapılırken dikkat edilecekhususlar şu şekilde sıralanabilir:





Bakır kaynağı yapılırken kaynak teli, ergiyik banyosunu karıştırarak hareket
ettirilmelidir. Böylece ergiyik içine emilmiş olan gazların çıkışı kolaylaştırılır.
Kaynatılmış bakırın dikişleri 900 ºC civarında ve soğukken dövülürse çatlar.
Parça hafif kırmızı tav rengindeyken dikiş sağlam bir altlık üzerine konularak
dövülür.
Kaynak dikişinin geniş olmamasına dikkat etmelidir. Dikiş geniş olursabakır
oksijenle birleşerek köpüklü bir dikiş olur. Bu da soradan dövülerek normal dikiş
hâlinegetirilemez.
Kaynak bittikten sonra parça hava ile pek temas ettirilmeden kendi kendine
yavaş yavaş soğutulmalıdır.

7.1.2.1. Bakır Gereçlerin Kaynağa Hazırlığı


Bakır oksidin temizliği

Bakırın kaynak işleminin iyi olması için yüzeyindeki oksit tabakaları tamamen
temizlenmelidir. Oksit tabakları, kaynak banyosu oluşumunu zorlaştırdığı gibi kullanılan ilave
kaynak çubuğu ergidiğinde esas metal ile olan bileşimini engeller, kaynak dikişinde
yığılmalara ve yer yer boşluklara sebep olur. Bakır kaynağına başlanmadan önce kaynak
edilecek bölgede oksit miktarı fazlaysa tel fırça veya zımpara yardımıyla temizlenir.
Temizlenen kaynak bölgesine elle olsa bile dokunulmamalıdır. Kaynatma işlemi sırasında
(oksit giderici ) pasta kullanılabilir.
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Resim 7.1: Kaynak bölgesinin temizliği



Kaynak pastası

Kaynak bölgesini temizlemede kullanılan tozlara kaynak pastası denir. Kaynak
sırasında yüzeyde silikatlar oluşmaması için ve yüzeyde gözle görülemeyen, kaynağın
oluşumunu olumsuz yönde etkileyen yağ, kir ve oksitlerin temizlenmesi amacıyla dekapan
olarak adlandırılan kaynak tozları kullanılır. Kaynak tozlarının diğer bir görevi de ısının
etkisiyle ergiyerek kaynakçıya kaynak sıcaklığına ulaşıldığını haber vermektedir. Tozlar sıvı
hâle getirilerek ekonomik kullanılabilir.


İlave teller

Bakır kaynağında kullanılacak kaynak telinin ergime derecesinin kaynak edilecek
gereçten düşük olması gerekmektedir. Kaynak sonrasında, kaynak dikişinin katılaşmasının
kaynak edilen gereçten önce olması, kaynak telinde aranan bir özelliktir. Bu özellik, kaynak
dikişine kaynak sırasında istenmeyen maddelerin girmesini engeller. Desokside (oksijenden
arınmış) olmuş bakır olarak adlandırılan kaynak telleri, bakır kaynağında uygun kaynak teli
olarak seçilebilir. Kaynak telleri kaynatılacak metalin özelliklerini içermelidir. Bakır
kaynağında; içinde çok az oranda kalay, silisyum, mangan, kurşun, demir ve gümüş bulunan
temel elamanı bakır alaşımlı teller kullanılabilir. Bu teller, genellikle Ǿ1-10 mm ve 1000 mm
boyunda özel olarakyapılır.

Resim 7.2: İlave kaynak telleri ve tozları
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Kaynak için gerekli bek seçimi ve kaynak alevi

Bakırın ısıyı çok iyi iletmesi nedeniyle çelik kaynaklarında kullanılan üflecin bir
numara daha büyük olanı seçilirayrıca üfleç seçiminde parça kalınlığı dikkate alınmalıdır.
Büyük parçalarda gerektiğinde ikinci bir üfleç kullanılmalıdır. Alev ayarı normal biçimde
olmalıdır ve mümkün olduğu kadar hızlı kaynak yapılmalıdır.
Bakır kaynağı yapılırken aşağıdaki tablo dikkate alınarak üfleç seçimi ve
birleştirmeyapılır:

Gereç
Kalınlığı
mm

Üfleç No.

Üfleç
Sayısı

Birleşmeġekli

Birleşme
Aralığı

1,6

2-4

1

Yukarı kıvrık kenar

Yok

1,6 -3

4-6

1

Kütalın

1,6 - 2,4

3 -5

6-9

1

V Kaynakağzı

3-5

5 -25

9 - 15

2

X Kaynakağzı

5

Tablo 7.1: Bakır kaynağında üfleç seçimi

7.1.2.2. Oksigaz ile Bakır Gereçlerin Kaynatılması


Isı kayıplarını önlemek için alınacak tedbirler

Kaynatılacak bakır parçaların kalınlığı 5 mm az ise oksi asetilen ile kaynatılır, 5
mm’den kalın parçaları elektrik ark kaynağı ile kaynatmak iyi sonuç verir. Kalın bakır
parçaların kaynatılması sırasında 400- 600 ºC’lik bir ön ısıtma yapılmalıdır. Bakır ısıyı
çabuk iletir, kaybolan ısıları kazanmak için kaynak edilecek parçanın altına ateş tuğlaları
konurayrıca kaynak edilecek parça büyükse ikinci bir üfleçkullanılabilir.


Kaynak dikişini çekme

Kaynak edilecek parça ateş tuğlası üzerine yerleştirilir, parça kalınlığına göre kaynak
aralığı verilir. Dekapan, ön ısıtmadan önce kaynak yerine, bir kıl fırça yardımı ile sürülür,
aynı zamanda kaynak teline de fırça ile dekapan sürülerek tel de dekapanla kaplanmış olur.
Kaynak yerine sıvı hâlde sürülen dekapan; ön ısıtmanın etkisiyle önce kuruyacak, ön ısıtmaya
devam edilince tekrar sıvılaşacaktır. Dekapan sıvılaşınca kaynak yapma sıcaklığına ulaşıldığı
anlaşılır, beklenmeden kaynağa başlanır. Kaynak dikişinin sonuna yaklaşıldıkça üflecin
kaynak edilen parçaya olan açısı küçültülür. Kaynak sonrası, dikiş içinden çıkan gazların
çatlamaya neden olmaması için kaynak dikiş izi kaybolmayacak şekilde çekiç ile dövülür.
Dikiş yüzeyinde bulunan dekapan artıkları temizlenir.
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Resim 7.3:Ön ısıtma yapılışı ve kaynak dikişinin çekilişi

7.2. Pirinç Kaynağı Yapmak
7.2.1. Pirinç Alaşımı ve Endüstrideki Kullanım Alanları
Bakırın, çinko ile yapmış olduğu alaşıma pirinç denir. Pirinçin paslanmaya
(oksitlenme) karşı büyük bir direnci vardır. Açık havada uzun süre kalsa bile kendine has
parlaklığını kaybetmez. Bu özelliğinden dolayı süslü demir işlerinde ayrı bir güzellik
kazandırmak amacıyla pirinçten yapılmış motifler kullanılır. Pirincin rengi kendini oluşturan
bakır ve çinkonun oranına göre açık kızıldan altın sarısına doğru değişir. Eğer alaşım içinde
bakır oranı fazlaysa renk kırmızım tırak, çinko oranı fazlaysa açık sarının tonlarını alır.
Pirinç genellikle üç guruptasınıflandırılmaktadır:




Yüksek oranlı pirinçler: Bileşiminde % 50- 80 arasında bakır, % 20- 45 çinko
bulunanpirinçlerdir.
Alçak oranlı pirinçler: Bileşiminde % 80-90 bakır, % 10-20 çinko bulunan
pirinçlerdir.
Azalaşımlıpirinçler: Bileşiminde bakır, çinko dışında kalay, manganez, fosfor,
alüminyum, antimuan ve demir gibi elementler bulunan pirinçlerdir.

Pirincin ergime derecesi içindeki çinko oranına göre 750º -900º C arasında
değişmektedir. Bileşimde çinko oranı arttıkça gerecin ergime derecesi düşer. Çinko fazlalığı
gerecin kaynağını zorlaştırdığı gibi sertliğini de artırmaktadır.
Pirincin sıcak olarak şekillendirilebilme yeteneğine içindeki bakır oranı etki eder. Bakır
oranı azaldıkça sıcak ve soğuk dövülme yeteneği azalır. Pirincin sıcak şekillendirme işçiliği
özenle yapılmalıdır çünkü pirinç 450ºC’nin altındaki sıcaklıkta gevrek ve kırılgan olur. Bu
nedenle çekiçle şekillendirmede çok seri çalışılmalıdır aksi takdirde çatlamalar oluşur.
Sertleşen pirinç suda soğutulursa yumuşar. Havanın oksijeni ile çabucak yüzeyi ince bir oksit
tabakası ile kaplanır. Korozyondan ve hafif zorlamalardan ileri gelen dirençler, yüzeyde gözle
görülmeyen çatlaklar oluşturur. Bu çatlaklar amonyak ile belirgin hâlegetirilebilir.
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Pirinç, döküm yoluyla şekillendirilmeye çok elverişlidir. Döküm işçiliğinin kolaylığı
nedeni ile en çok mobilya tutamakları, kulplar, ayna çerçevesi, orta masası ve sehpalarda, pres
döküm işçiliği ile sıhhi tesisat armatürleri yapımında, önemli olmayan yerlerde koruma ve
basit makine gövdelerinde, sac ve profil pirinç boru yapımında kullanılır.

Resim 7.4: Pirinç boru, profil ve lamalar

7.2.2. Pirinç Gereçlerin Kaynağa Hazırlığı


Parça yüzeyindeki oksidin temizliği

Kaynak işleminde başarılı olmak için kaynak edilecek parçaların ek yerleri kir,yağ ve
oksitten temizlenmelidir. Pirinç kaynağına başlanmadan önce kaynak edilecek bölgede oksit
miktarı fazla ise tel fırça veya zımpara yardımıyla temizlenir. Kaynatma işlemi sırasında
(oksit giderici ) pasta kullanılabilir.

Resim 7.5: Kaynak bölgesinin temizlenmesi



Kaynak pastası

Pirinç kaynağında kullanılacak kaynak tozu (dekapan) kaynak edilecek pirincin ergime
derecesinden en az 50 ºC daha düşük sıcaklıklarda eriyebilmelidir. Broks – borik asit
bileşimine sahip kaynak tozları, pirinç kaynağındakullanılır.
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İlave teller

Pirinç kaynaklarında özel kaynak telleri kullanılır. % 55 - 60 bakır, % 4 - 8 nikel, geri
kalan kısım mangan, fosfor, çinko, gümüş, demir ve kalay gibi elamanların karışımı ileözel
kaynak telleri yapılır. Pirinç kaynaklarında, kaynak yapımı sırasında buharlaşan çinkoyu telafi
edecek şekilde çinko içeren teller seçilmelidir. Pirinç teller Ǿ 1,5 -10 mm, boyları ise 1000
mm olarak çekme suretiyleyapılır.


Kaynak için gerekli beg (üfleç) seçimi ve kaynakalevi

Pirinç gereçleri kaynatmak için üfleç çelik kaynaklarındaki gibi seçilir. Pirinç
kaynaklarında karşılaşılan en önemli sorun, alaşımı oluşturan elementlerden biri olan
çinkonun buharlaşmasıdır. Çinkonun ergime derecesi (419 ºC) pirincin ergime derecesinden
(900 ºC) düşük olduğu için kaynak sırasında önce çinko erir, ilerleyen süreçte ise
buharlaşmasına (çinkonun buharlaşma derecesi 906 ºC) neden olur. Çinkonun buharlaşmasını
engellemek için pirinç kaynaklarında üfleç % 30 - 50 oksitleyici alev (oksijen fazla) olarak
ayarlanır. Oksitleyici alev kaynak bölgesinde ince oksit tabakası oluşturarak çinkonun
buharlaşmasına enge lolur. Buharlaşan çinkonun geri kazanılması için çinko içeren ek teller
kullanılmalıdır.

7.2.3. Pirinç Gereçlerin Kaynağı
Pirinç kaynağı genellikle oksi asetilenle yapılır. Pirinç, içindeki çinko oranına göre sert
ve yumuşak olur. Pirincin içindeki çinko miktarı arttıkça sertliği artar, ergime derecesi düşer.
Düşük ergime derecesine sahip olan pirinç parçalarını kaynatmak için üfleç çelik
kaynaklarındaki gibi seçilir. Pirinç, bakır esaslı malzeme olduğu için bakıra benzer özellik
gösterir. Bükülebilen ve büküldüğünde çatlamayan kalınlıktaki pirinç parçalar, yukarı kıvrık
ve genelde ek tel kullanılmaksızın kaynatılır. 5 mm’den daha kalın parçalar V ya da X kaynak
ağzı açılarak kaynak edilir. Kaynak bitiminde, çinko yönünden zayıf (% 40’a kadar) alaşımlar
soğuk, diğerleri sıcak olarak çekiçlenerek dayanımları artırılır. Pirincin içindeki çinkonun
buharlaşmaması için oksitleyici alev kullanıldığı unutulmamalıdır.

7.2.4. Kaynak Dikişini Çekme
Kaynatılacak parçanın ek yerleri kir, yağ ve oksitten temizlenir. Parça, ısı kaybını
önlemekiçinateştuğlasıüzerineyerleştirilir.Kaynak edilecek bölgeye sıvı hâldeki dekapan
sürülür, normal alev ile ön ısıtma yapılarak sıvı hâlde sürülen dekapan kurutulur sıvılaşıncaya
kadar ısıtmaya devam edilir. Dekapan sıvılaşınca oksitleyici alev ile kaynağa başlanır.Kaynak
sağdan sola doğru yapılır. İlave metali (kaynak teli) kaynak banyosuna daldırıp çıkararak
kaynak dikişi çekilir.Kaynağın sonuna yaklaşıldıkça üflecin parçaya olan açısı küçültülerek
kaynak işlemi bitirilir. Üflecin açısı küçültülerek parçaya ısı girdisi azaltılmış olur.
Dolayısıyla kaynak dikişinin sonunda akma ve çökmeler engellenmiş olur. Kaynak sonrası
parça su ile soğutulur ve tel fırça ile dekapan artıkları temizlenir.
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Resim 7.6: Kaynak dikişinin çekilişi

Resim 7.7: Kaynak bitiminde üfleç açısının küçültülmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek bakır kaynağınıyapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kaynatılacak gereçlerin ek yerlerini pas,

 Yanmaolaylarınakarşıdikkatliolmalısınız.
 Gaz kaçaklarına karşı dikkatliolmalısınız.

kir, oksit vb. temizleyiniz.
 Meydanagelebilecekısıkaybınakarşı bakır

 Emniyet tedbirleri almalısınız.
 Disiplinli olmalısınız.

gerecin yüzeyiniyalıtınız.
 Parça kalınlığına uygun bekseçimini

 İş önlüğükullanmalısınız.
 Meslekle ilgili güvenlik kurallarına

yaparak normal alevoluşturunuz.
 Gerekiyorsa dekapan kullanınız. Dekapanı
kıl fırça ile kaynak ek yerine sürünüz.
 Ergiyikbanyosunuoluşturunuzvetek
pasodakaynakdikişiniçekiniz.
 İkincipaso gerekiyorsa pasoya 50-60 mm
içerden başlayınız.
 Kaynak yapılan bakır, elektrolitik bakır ise
kaynak bitiminde kaynak dikişini
çekiçleyiniz veısıtınız.
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uygundavranmalısınız.

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek pirinç kaynağını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kaynatılacak gereçlerin ek yerlerini pas, kir,

 Yanmaolaylarınakarşıdikkatli
olmalısınız.

oksit vb.den temizleyiniz.
 Meydanagelebilecekısıkaybınakarşıprinç

 Gazkaçaklarınakarşıdikkatli

gerecin yüzeyini yalıtınız.

olmalısınız.

 Parça kalınlığına uygun bek seçimini yaparak  Emniyet tedbirleriniuygulayınız.
 Disiplinli olmalı iş

normal alevoluşturunuz.
 Ergiyik banyosunu oluşturarak kaynağa

önlüğükullanmalısınız.

başladıktansonraalevioksijenifazlaalev yapınız  Mesleğinle ilgili güvenlik kurallarına
 Kaynak sırasında dekepan kullanarak tek

uygundavranmalısınız.

pasodakaynakdikişiniçekiniz
 İkincipaso gerekiyorsapasoya50-60mm
içeridenbaşlayınız.
 Parça soğumadan kaynakdokusunu
çekiçleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlışi
se Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

(…)Bakır, ısı ve elektiriği gümüşten sonra en iyi iletenmetaldir.
(…)Bakır 450 - 650 º C’ye kadar ısıtıp suya sokuluncasertleşir.
(…)Bakırın açık havada uzun süre kalması sonucunda yüzeyinde yeşil ve mavi renkli
oksit tabakasıoluşur.
(…)Ham bakır % 98 saflıkta olup içinde çok az kurşun, demir, çinkobulunur.
(…)Asetileni fazla alev ile bakır kaynağı yapılırsa bakırın hidrojen hastalığı
ortayaçıkar.
(…)Kaynatılan metalin ergime derecesinden 50 ºC daha yüksek sıcaklıkta ergiyen
dekapanlarseçilmelidir.
(…)Dekapanlar kaynakçıya kaynak sıcaklığına gelindiğini haber verir.
(…)Kaynak telleri kaynatılacak metalin özellikleriniiçermelidir.
(…)Bakırın çinko ile yapmış olduğu alaşıma pirinçdenir.
(…)Pirinç içindeki çinko oranı arttıkça gerecin ergime derecesidüşer.
(…)Pirinç içindeki çinko oranı arttıkça sertliğiazalır.
(…)Pirinç içindeki bakır oranı azaldıkça sıcak ve soğuk dövülme yeteneğiazalır.
(…)Pirinç kaynağında kullanılan dekapanlar pirincin ergime derecesinden en az 50 ºC
düşük sıcaklıkta eriyen tozlarolmalıdır.
(…)Pirinç kaynaklarında kullanılan teller, kaynak yapımı sırasında buharlaşan çinkoyu
telafi edecek şekilde çinko içeren tellerolmalıdır.
(…)Çinkonun buharlaşma derecesi 906ºC’dir.
(…)Çinko kaynaklarında asetileni fazla alevkullanılır.
(…)Çinkonun buharlaşmasını engellemek için pirinç kaynaklarında üfleç % 30.-.50
oksitleyici alev (oksijen fazla) olarakayarlanır.
(…)Kaynakdikişininsonundaakmaveçökmeleriengellemekiçinüflecinaçısıbüyütülür.
(…)Kaynak sonrası parça kendi hâlinde soğumaya bırakılır ve keski ile
dekapanartıkları temizlenir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Yaptığınız işe uygun kişisel emniyet tedbirlerini aldınız mı?
Gaz sızıntısına karşı gerekli kontrolleri yaptınız mı?
Yangına karşı çevre güvenliğini sağladınız mı?
Yaptığınız işe uygun el aletlerini hazırladınız mı?
Kaynak için ön hazırlık yaptınız mı?
Çalışma için her türlü güvenlik kurallarına uydunuz mu?
Yapacak olduğunuz birleştirmede hangi yöntemi kullanacağınızı
belirlediniz mi?
Parça yüzeylerini yabancı maddelerden (kir vs.) temizlediniz mi?
Parça kalınlıklarına uygun üfleç seçtiniz mi?
Normal alev oluşturdunuz mu?
Parça aralarında uygun boşluk bıraktınız mı?
Parça kalınlıklarına uygun puntalama yaptınız mı?
Şekil bozukluklarına karşı punta yerlerini pleytte düzelttiniz mi?
Üflece doğru açı ve hareketleri verdiniz mi?
Malzemeye uygun kaynak yöntemini seçtiniz mi?
Malzemeye kullandığınız tekniğe uygun bir açı verdiniz mi?
Kaynak yaparken gözlük kullandınız mı?
İlave teli verimli kullandınız mı?
Kaynak bölgelerini temizlediniz mi?
Kaynak yapılan parçaları göz ile kontrol ettiniz mi?
Kaynak dikişleriniz düzgün (hatasız) oldu mu?
Kaynak dikişlerini kırmaya çalışarak nufuziyetini kontrol ettiniz
mi?
Süreyi verimli kullandınız mı?
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Evet

Hayır

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

C
E
A
B
D
B
C
E

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
A
B
C
B

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

B
E
E
E
A
C
A
D
A
C
D
C
A
E
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

E
B
D
A
B
C
E
A
D
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
B
A
D
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

D
B
B
E
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ÖĞRENME FAALİYETİ-7’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

D
Y
D
D
D
Y
D
D
D
D
Y
D
D
D
D
Y
D
Y
Y
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