T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

GEMİ YAPIMI

GEMİ YAPIMINDA KAYNAK
STANDARTLARI

ANKARA, 2013



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.



PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3
1. KAYNAK AĞZI VE KAYNAK SEMBOLLERİNİ ÇİZMEK ........................................... 3
1.1. Kaynaklı Birleştirme Çeşitleri ...................................................................................... 3
1.2. Kaynak Ağızları ............................................................................................................ 4
1.2.1. Tanımı ve Amacı ................................................................................................... 4
1.2.2. Standartları............................................................................................................. 5
1.2.3. Sembolik Gösterilişi .............................................................................................. 5
1.3. Kaynakların Sembolik Gösterilişleri ............................................................................. 6
1.3.1. Esas Semboller .................................................................................................... 13
1.3.2. Birleşik Semboller ............................................................................................... 14
1.3.3. Yardımcı Semboller ............................................................................................. 14
1.4. Kaynaklı Birleştirilmiş Parça Resimleri...................................................................... 15
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 29
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 30
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 31
2. GEMİ KAYNAK PLANI HAZIRLAMAK ....................................................................... 31
2.1. Kaynak Planının Tanımı ............................................................................................. 31
2.2. Klas Kuruluşların Kaynak ile İlgili Genel Kuralları ................................................... 31
2.3. Kaynak Kontrol Yöntemleri........................................................................................ 32
2.3.1. Tahribatsız Yöntem ............................................................................................. 33
2.4. Gemi Yapımında Kaynak Kuralları ............................................................................ 40
2.5. Gemi Projelerinde Kaynak Planı Çizimleri................................................................. 40
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 49
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 51
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 52
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 53

i

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Gemi Yapımı

DAL/MESLEK

Çelik Gemi Yapımı

MODÜLÜN ADI

Gemi Yapımında Kaynak Standartları
Gemi Yapımında Kaynak Standartları ile ilgili bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
40/24

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Standartlara göre kaynak ağzı ve kaynaklı birleştirme çizmek
Genel Amaç
Bu modülle gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe
uygun standartlara göre kaynak ağzı ve kaynak sembollerini
çizebilecektir.
Amaçlar
1. Tekniğe uygun olarak kaynak ağzı ve kaynak
sembollerini çizebileceksiniz.
2. Tekniğe uygun olarak gemi kaynak planı
oluşturabileceksiniz.
Ortam:
Donanım: Kalem, silgi, T cetveli, gönye, CAD program
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Gemi Yapımında Kaynak Standartları, modülü ile Öğrenme Faaliyeti–1’de Kaynak
ağzı ve kaynak sembollerini çizmesini öğreneceksiniz.
Öğrenme Faaliyeti–2 içinde gemi kaynak planı hazırlamayı öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda, gerekli koşullar sağlandığında, Kaynak ağzı ve sembollerini
çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Kaynak ağzı ile ilgili çizilmiş projeleri inceleyiniz.
Gemi Kaynak Planları ile ilgili araştırma yapınız.

1. KAYNAK AĞZI VE KAYNAK
SEMBOLLERİNİ ÇİZMEK
1.1. Kaynaklı Birleştirme Çeşitleri
Birleştirilecek parçaların durumuna göre kaynaklı birleştirmeler şekil 1.1’de
görüldüğü gibi çeşitli şekillerde yapılabilir.

Şekil 1.1: Kaynaklı birleştirme çeşitleri
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1.2. Kaynak Ağızları
Kaynak metodunun uygulanması için kaynak yapılacak parçaların uygun şekilde
hazırlanması gerekir. Uygulanan kaynak metoduna göre parçalara kaynak ağzı açılmalıdır.
Başlıca kaynak ağzı şekilleri ve ölçüleri şekil 1.2’de verilmiştir.

Şekil 1.2: Kaynak ağzı ölçüleri

1.2.1. Tanımı ve Amacı
Kristalleri aynı veya birbirine yakın özellikteki metal veya plastik iş parçalarında, ek
yerlerinin ergitilmesi veya yaklaşık ergime sıcaklıklarında basınç yapmak suretiyle iki
parçaya ait kristallerin birleştirilmesine kaynak denir.
 Kaynaklı birleştirme: Malzemelerin, ısı veya basınç altında dolgu
malzemesi kullanarak veya kullanmadan çözülemez olarak birleştirilmesidir.
 Kaynak yeri: Parçaların kaynakla birleştirildiği kısımdır. Kaynak yeri
uzatma, mukavemet artırma vb. amaca göre çeşitli şekillerde olabilir.
 Kaynak dikişi: Kaynak yerinde parçalar kaynak dikişiyle birleştirilir.
Kaynak yerinin durumu ve kaynak dikişinin şekli malzeme veya kaynak
metoduna göre çeşitli şekillerde yapılır.
Kaynak, arıza yapan bazı makine parçalarının tamirinde, boru ve kazan imalâtında,
çelik ve sac konstrüksiyonlarında çok kullanılır. Günümüzde kaynağın kullanılma alanı
oldukça geniştir. Cıvata ve perçinli birleştirme yerine kaynaklı birleştirme tercih
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edilmektedir. Az sayıda yapılacak parçalarda döküm yerine kaynaklı birleştirme
kullanılmaktadır.
Bilindiği gibi malzemelerin yarı mamul ve mamul duruma getirilmesi için dökme,
dövme, haddeleme, püskürtme ve kaynak gibi talaşsız üretim teknikleri kullanılır. Üretim
tekniklerinin ekonomik kullanılabilmesi açısından kaynak tekniği ayrı bir önem taşımakta ve
kullanım alanı gittikçe genişlemektedir.
Genel olarak kaynak olayı, parçaların ısı veya basınç uygulaması veya her ikisinin
birlikte kullanılması yahut da yüzeylerin ek bir malzemeyle kaplanması olarak
tanımlanabilir.

Birleşmesi öngörülen malzemelerin kaynak yerleri, plastik veya sıvı duruma
getirilir, kaynak dikişiyle birleştirme gerçekleştirilir.


Kaynaklı birleştirme;

Kolay şekillendirme,

Ağırlıktan tasarruf,

Döküm modele gerek kalmaması ve ucuz maliyet nedeniyle tercih edilir.

Kaynak bölgesindeki yapısal değişiklik,

Kaynaklı parçada çekme ve büzülme nedeniyle fiziksel değişiklik,

Her gerecin kaynaklı birleştirmeye elverişli olmaması kaynaklı
birleştirmenin olumsuz yönleridir.

1.2.2. Standartları
Kaynaklarda kullanılacak olan birtakım çizim elemanları örneğin Ok çizgisi sembol
veya yazı için çizgi genişlikleri TS 88- 20 ISO 128-20 ve TS 10841 EN ISO 3098-2
standartlarına uygun olmalıdır. Bu standartlar dünyaca kabul görmüş standartlardır.

1.2.3. Sembolik Gösterilişi
Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte kaynaklı birleştirmelerin çok geniş kullanım
alanı vardır. Kaynaklı birleştirme resimleri, kaynakla ilgili tüm özellikleri yansıtmalıdır. Bu
bilgi ve özelliklerin üretim aşamasında teknik elemanların rahatlıkla anlayabileceği şekilde,
sade ve açık olarak belirtilmesi gerekir.
Teknik resimlerde kaynak dikişleri kesit görünüşlerde kaynak ağzı biçimi
şekillendirilerek içi siyah boyanır. Normal görünüşlerde ise tırnak biçiminde sık aralıklı
yaylarla belirtilir. Yaylar sürekli ince çizgiyle çizilir. Kaynak sembolleri “ TS 3004 EN
22553-Kaynaklı, sert ve yumuşak lehimli birleştirmeler-sembolik gösteriliş” standardında ele
alınmıştır.
Çeşitli birleştirme türleri, ilgili kaynak şekline benzeyen bir sembolle belirtilir.
Semboller uygulanan metodu ifade etmez. Birleştirme türü belirtilmediğinde sadece kaynak
edilmiş, sert lehimlenmiş veya lehimlenmiş birleştirme gösterildiğinde şekil 2.3’te verilen
çatallı kılavuz çizgisi kullanılmalıdır.
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Şekil 1.3: Kaynak gösterme sembolü

1.3. Kaynakların Sembolik Gösterilişleri
Kaynak sembollerinin gösterilmesi için kaynak dikişi sembolüyle birlikte kılavuz
çizgileri ve referans çizgileri kullanılmalıdır. İlgili kaynak yerinin belirtilmesi amacıyla ucu
bir okla son bulan ok çizgisine, sürekli ve kesik çizgiden oluşan referans çizgisi ilave edilir.
Referans çizgilerine kaynak dikişi sembolü ve ihtiyaca göre diğer bilgilerin yazılması için bir
çatal ilave edilir. Şekil 2.27’de kaynak yerinin ve dikişin belirtilmesinde kullanılan ana
sembol ve elemanları verilmiştir.

Şekil 1.4: Kaynak ana sembolü

Kaynak yerinin belirtilmesi için resme ilave edilen ana sembolün boyutları şekil
2.28’de görülmektedir. Ok çizgisi sembol veya yazı için çizgi genişlikleri TS 88-20 ISO 12820 ve TS 10841 EN ISO 3098-2 standartlarına uygun olmalıdır.
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Şekil 1.5: Ana sembol boyutları

 Kılavuz (ok) çizgisi: Parçaya göre 60o açıda, yazı yüksekliğinin 1/10’u kadar olan
dar çizgiyle ve genellikle parçadan 10 mm yükseklikte çizilen, ok ucu birleştirme
yerini gösteren çizgidir.
 Referans çizgileri: Ok çizgisi ucuna kaynak edilecek parçaya dik veya paralel
pozisyonda sürekli ve kesik çizgiyle gösterilir. Kesik çizgi sürekli çizginin üstüne
veya altına çizilebilir. Çizgi uzunluğu ihtiyaca göre ayarlanır. Çizgi genişliği 1/10
yazı yüksekliği kadar alınır. Simetrik parçalarda kesik çizgi çizilmeyebilir.
 Kaynak dikiş sembolü: Sembol yüksekliği resimde kullanılan yazı yüksekliği
(h) kadardır. Genellikle h=2,5-3,5 mm’dir. Çizgi genişliği 1/10.h kadar alınır.
 Çatal: Gerektiğinde çeşitli kaynak bilgilerini yazmak için kullanılır. 90o açıyla
çizilir, çizgi genişliği 1/10.h kadar, yüksekliği 2.h olarak çizilir.
Şekil 2.29’da bir köşesi kaynaklı T-birleştirmesinde kaynak yerinin “ok tarafı” ve “karşı
tarafa” terimleri görülmektedir. Okun ucu kaynak yeriyle birleştirilmelidir.

Şekil 16: Ok tarafı ve karşı taraf terimleri

Kaynak dikişine göre, ok çizgisinin konumu genelde bir anlam taşımaz (Şekil 2.30a).
Bununla birlikte yarım V-kaynağı, yarım Y-kaynağı ve yarım U-kaynağı ok çizgisi kaynak
hazırlığının yapıldığı kısımda gösterilmelidir (Şekil 2.30b).
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Şekil 1.7: Ok çizgisi konumları

Ok çizgisi şekil 1.8’de görülen pozisyonlarda da bulunabilir. Genellikle yatay
konumlar tercih edilmelidir.

Şekil 1.8: Çeşitli ok çizgisi konumları

Kaynak sembolü, referans çizgisinin üstünde veya altında düzenlenebilir.
Ok tarafına yapılan kaynak: Sembol, referans-sürekli çizgi tarafında düzenlendiğinde
kaynak dikişi (kaynak dikişinin üst tarafı), kaynak yerinin ön tarafında bulunur (Şekil 2.32).

Şekil 1.9: Ok tarafına yapılan kaynak
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Karşı tarafa yapılan kaynak: Sembol referans- kesik çizgi tarafına düzenlendiğinde,
kaynak dikişi (üst tarafı), kaynak yerinin karşı tarafında bulunur (Şekil 2.33).

Şekil 1.10: Karşı tarafa yapılan kaynak

Kaynak dikişinin diğer karakteristik özelliklerini tespit etmek için tamamlayıcı
semboller gerekli olabilir.
Çepeçevre kaynak: Kaynak, bir parçanın bütün çevresine yapıldığında tamamlayıcı
sembol bir dairedir. Şekil 2.39’da prizmatik ve silindirik parçalarda çepeçevre kaynağın nasıl
ifade edildiği görülmektedir.

Şekil 1.11: Çepeçevre kaynak

Şantiyede veya yerinde kaynak: Kaynağın şantiyede veya yerinde yapılacağı bir
bayrak işaretiyle gösterilir (Şekil 1.11).
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Kaynak işleminin gösterilmesi: Gerektiğinde kaynak işlemi referans-sürekli çizgi
sonunda bir çatalın dik kolları arasında bir sayı ile gösterilir (Şekil 1.12). (İşlemler için
tanıtıcı sayı düzenleri ISO 4063’ten alınmalıdır.).

Şekil 1.12: Şantiyede kaynak ve kaynak işlemi

Referans çizgi çatalındaki bilgiler: Kaynak türleri ve ölçüleri için bilgiler çatal
içindeki diğer bilgiler ile tanımlanır ve şekil 1.13’te gösterildiği gibi sıralanır.

Şekil 1.13: Çataldaki bilgiler

Örnek: Sırtlı V-ark kaynağı ile imal edilmiş (tanıtma sayısı 111 ISO 4063’e göre)
istenen değerlendirme grupları ISO 5817’ye göre, düz konumlu PA, ISO 6947’ye göre,
örtülü çubuk elektrotlar ISO 2560-E 51 Z RR 22’ ye yapılmış bir kaynaklı birleştirmede
çataldaki bilgilerin verilmesi (şekil 1.14)’de gösterilmektedir. Önden ve üstten görünüşler
göstermenin nasıl yapıldığı a ve b şeklinde görülmektedir. Tek satır yetmediği durumlarda
çift satır kullanılabilmektedir.
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Şekil 1.14 : Sırtlı V-Kaynağı bilgilerinin verilmesi

Aynı kaynak gruplarında referans verileri, kapalı bir çatal içinde standart bir büyük
harfle veya bir büyük harf-rakam bileşimiyle gösterilebilir ve bunların anlamları yazı alanı
yakınında veya çizelgede açıklanabilir (Şekil 1.15).

Şekil 1.15: Referans bilgilerinin verilmesi
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Nokta ve dikiş kaynağı için uygulama örnekleri: Nokta ve dikiş kaynağı ile yapılan
birleştirmelerde (kaynak, sert ve yumuşak lehim) ya üst üste konularak düzenlenen her iki
parçanın sınır yüzeylerinde ya da her iki parça birbirine kaynatılmak suretiyle bağlantı
meydana getirilir (Şekil 1.16).

Şekil 1.16: Nokta ve dikiş kaynağı uygulama örnekleri
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1.3.1. Esas Semboller
Esas semboller şekil 1.4’te gösterilmiş ve sembol olarak verilmiştir.

Şekil 1.17: Esas semboller
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1.3.2. Birleşik Semboller
Gerektiğinde esas sembollerin birleştirilmesiyle yeni bir sembol kullanılabilir. Her iki
taraftan yapılan kaynaklar için esas semboller, referans çizgisine göre simetrik olarak
birleştirilir. Şekil 1.18’de başlıca birleştirilmiş semboller görülmektedir.

Şekil 1.18: Birleşik semboller

1.3.3. Yardımcı Semboller
Esas sembol, yüzeyin şeklini veya kaynak dikişini gösteren bir sembolle
tanımlanabilir. Herhangi bir yardımcı sembol olmadığında "kaynak dikişinin yüzey şekli
serbest bırakılmıştır." anlamına gelir. Çeşitli yardımcı semboller Şekil 1.6’da verilmiştir.
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Şekil 1.19: Çeşitli yardımcı semboller

Yardımcı sembollerin uygulama örnekleriyse şekil 1.20’de sembol ve resim olarak
görülmektedir.

Şekil 1.20: Yardımcı sembollerin kullanılması

1.4. Kaynaklı Birleştirilmiş Parça Resimleri
Bir kaynak resmi, çeşitli şekil ve sayıdaki parçalardan oluşmuş bir makine parçası ve
bunların özelliklerini gösteren teknik resimdir. Şekil 1.8’de dökümden çıkmış bir konsolun
yapım resmi görülmektedir.
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Şekil 1.21: Döküm parçanın resimleri

(Şekil 1.22)’de ise aynı konsolun çeşitli parçaların kaynak edilerek birleştirilmesiyle elde
edilmiş durumu (perspektif olarak) verilmektedir.

Şekil 1.22: Kaynaklı bir parçanın resimleri

Kaynaklı birleştirmeyle meydana getirilmiş bir parçanın teknik resmi çizimle
gösterme, işaretle (sembolik) gösterme, karma gösterme olmak üzere üç şekilde ele
alınabilir.
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Çizimle gösterme: Görünen kaynak dikişlerine ait ek yerleri çizgilerle ve
üzerine tırnak şeklindeki kaynak taramaları ile belirtilir. Kaynak dikişlerine ait
en kesitler ise siyaha boyanmış olarak gösterilir (Şekil 1.23).

Şekil 1.23: Kaynak dikişlerinin çizimle gösterilmesi



İşaretle gösterme: İşaretle (sembolle) gösterme, konumuzun devamında
tanıtılacak olan standartlaştırılmış şekillerle yapılır (Şekil 1.11).

Şekil 1.24: Kaynak dikişlerinin işaretle gösterilmesi

 Karma gösterme: Kaynak ek yerlerinin hem çizimle hem de sembolle gösterilmesi
mümkündür. Bu gösterimde tırnak şeklindeki taramalar kullanılmaz. Ancak en
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kesitler, boyanmış olarak göze çarpmayı temin eder. En kesitleri gösterilemeyen
kaynak dikişleri için detay görünüşler alınabilir. Aynı görünüşteki dikişler, hem
çizim hem de işaretle aynı anda gösterilmez. Karma gösterimler zorunlu olmadıkça
tercih edilmemelidir (Şekil 1.25).

Şekil 1.25: Kaynak dikişlerinin karma gösterilişi

Birleştirmeler teknik resimler için uygulanan genel tavsiyelere göre gösterilebilir.
Ancak sadeleştirme amacıyla birleştirmelerde sembolik gösterimlere öncelik verilmelidir.






Sembolik gösteriliş, teknik resmi noktalarla veya bir ek görünüşle aşırı
yüklenmeksizin ilgili birleştirme hakkında gerekli tüm bilgileri açıkça ifade
etmelidir.
Sembolik gösteriliş; bir yardımcı sembol, ölçü verisi, tamamlayıcı bilgiler ile
tamamlanabilen bir esas sembolü kapsamalıdır.
Teknik resimleri sadeleştirmek için kaynak yeri hazırlığı veya kaynaklı
birleştirmenin bütün ayrıntılarıyla ilgili bilgiler, teknik resimde kaynak edilen
kısımda verilme yerine, ilgili özel talimatlara veya özel şartnamelere atıf
yapılmalıdır. Bu talimatlar yoksa, birleştirme ölçüleri veya metotları sembolün
yakınına yerleştirilir.
Toplu gösterilişler:

Kaynak dikişlerinin tamamı veya çoğunluğu için geçerli olan kaynak gösterilişleri,
yazı alanı yakınında bir çizelge halinde verilebilir. Bu çizelgede; kaynak şekli ve kaynak
kalınlığı, kaynak metodu ve değerlendirme grupları, kaynak konumu, ek malzeme, ön ısıtma,
kaynak tavlama işlemi, muayene ve genel toleranslar yer alabilir.
Teknik resimde bütün kaynak dikişleri için aynı gösterilişler olduğunda dikişler
sadeleştirilmiş olarak gösterilebilir ve kaynakların açıklayıcı bilgileri sadece bir defa yazı
alanının yakınında veya bir çizelgede verilebilir (Şekil 1.26).
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Şekil 1.26: Montajda kaynak dikişlerinin gösterilmesi

Kaynak dikişlerinin resim olarak gösterilişinde; kaynak en kesiti, bir tarama modeli
veya nokta modeli kullanılır (Şekil 1.27).

Şekil 1.27: Montajda kaynak dikişlerinin gösterilmesi

Anlaşılır bir kaynak gösterilişine ulaşmak ve bununla ilgili yorum güçlüklerini
azaltmak için teknik resimlerde sadece bir gösteriliş türü kullanılmalıdır. Bunun için; esas
sembol, referans-sürekli çizgi üzerinde bulunacak şekilde ok çizgisinin kaynak dikişi tarafını
göstermesine, kaynak dikişinin önden görünüşü olan görünüş ve kesitinde sembolün
konumunun kaynak en kesitine uygun olmasına dikkat edilmelidir (Şekil 1.28).
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Şekil 1.28: Sembol ve dikiş benzerliği

Kaynak resimlerinde, kaynak edilen parçalara ayrı, ayrı numara verilir. Kaynak
edilecek parçaların ayrı ayrı imal edilip kaynak edileceği unutulmamalıdır.
Kaynak işleminden sonra bir bütün olarak işlenecek yüzeyler varsa, ölçülendirmede
talaş payı dikkate alınmalıdır (Şekil 1.29).
Birleştirme resimlerinde tüm kenar çizgileri gösterilir. Kesit görünüşlerde her parça
ayrı yönde taranmalıdır (Şekil 1.29).
Parçalara kaynak ağzı açılmışsa, bunların ölçüleri ve biçimleri belirtilmelidir (Şekil
1.29).
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Şekil 1.29: Kaynaklı bir parçanın montaj ve imalat resimleri
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Şekil 1.30: Mafsallı yatağın kaynaklı birleştirme resimleri, çizim ve sembollerle gösterilmesi

Şekil 1.31: Mafsallı yatağın kaynaklı birleştirme resimleri
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Şekil 1.32: Bir kasnağın kaynakla birleştirme görünüşleri verilmiştir. Kasnağın yapım resminin
çizim aşamaları

Şekil 1.33: Kaynaklı kasnağın yapım resminde kaynak dikişlerinin gösterilmesi
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Beş parçadan oluşan kasnağın açıklamalara göre yapım resminin çiziminde aşağıdaki
işlem sırası izlenir: 1 no.lu lama 70x290x31400 ölçülerinde daire biçiminde bükülerek a ile
belirtilen yerden eklenecektir. Eklenecek yer dayanım sağlamak için kenara 45º eğik olarak
kaynatılacaktır. Bunu belirtmek için C bakışı doğrultusu seçilir ve açıklama resmi çizilir
(Şekil 1.34).

Şekil 1.34: Bakış doğrultusuna göre açıklama resminin çizimi
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Şekil 1.35: U alın kaynağının gösterilmesi

Çember, ek yerinden çift U alın kaynağıyla birleştirildiğinden kaynak biçimi C bakışı
üzerinde sembolle gösterilir. Ayrıca kesit düzlemiyle belirtilir kaynak ağzı açıklama resmi
çizilerek (TS 3473/1) ölçülendirilir (Şekil 1.35).
30x800x930 ölçülerindiki sac levha 2 no.lu disk çapını kurtarmadığı için şekilde
görüldüğü gibi ek yapılacaktır Birleştirme yeri V alın kaynağı olacak ve kaynak üzeri
taşlanarak kaynak üzeri kaynak bitirme işlemi uygulanacaktır. Buna göre kaynak sembollerle
Şekil 1.36’daki gibi gösterilecektir.

Şekil 1.36: Kaynak bitirme işleminin belirtilmesi
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3 no.lu göbek 2 no.lu diske K köşe dikişiyle çepeçevre kaynatılacaktır. Kaynak dikişi
sembolle Şekil 1.37’de görüldüğü gibi gösterilir.

Şekil 1.37: Çepeçevre köşe kaynağın belirtilmesi

2 no.lu diskin 1 no.lu çember (jant) ile birleşmesi a=5mm çepeçevre çift köşe
kaynağıyla yapılacaktır. Kaynak dikişi Şekil 1.38’de görüldüğü gibi gösterilir.

Şekil 1.38: Çepeçevre köşe kaynağın belirtilmesi
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4 no.lu kaburga (8 adet) 2 no.lu diske aralıklı çift köşe dikişiyle birleştirilecektir,
a=4mm, n=3, L=50, e=70 aralıklı köşe dikişi Şekil 1.39’da görüldüğü gibi ifade edilir.

Şekil 1.39: Aralıklı köşe dikişinin gösterilmesi
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4 no.lu kaburga 3 no.lu göbeğe ve 1 no.lu janta a=3mm çift köşe dikişiyle
birleştirilecektir. Kaburganın jant ve göbekle birleştirilmesinin daha açık anlaşılması için x
ve y açıklama resimleri çizilebilir (Şekil 1.40).

Şekil 1.40: Kaburga için açıklama resminin çizilmesi

Son olarak kasnağın yapım resminde kaynak sembolleriyle birlikte açıklama
resimleri ve tüm bilgilerin bulunduğu resim şekil 1.40’ta görüldüğü gibi düzenlenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak kaynak ağzı ve kaynak
sembol resimlerine ait uygulama faaliyetini yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Alın birleştirmeye ait sembolik gösterimini
çiziniz.
 Paralel
birleştirmeye
ait
sembolik
gösterimini çiziniz.
 Bindirme birleştirmeye ait sembolik
gösterimini çiziniz.
 “T” birleştirmeye ait sembolik gösterimini
çiziniz.
 Çift “T” birleştirmeye ait sembolik
gösterimini çiziniz.
 Eğik “T” birleştirmeye ait sembolik
gösterimini çiziniz.
 Köşe birleştirmeye ait sembolik gösterimini
çiziniz.
 Kaynak gösterme sembolünü örnek bir çizim
üzerinde kullanınız.
 Örnek bir çizim üzerinde esas sembolleri
kullanınız.
 Örnek bir çizim üzerinde birleşik sembolleri
kullanınız.
 Örnek bir çizim üzerinde yardımcı
sembolleri kullanınız.
 Örnek bir döküm bir parça çizimi üzerinde
kaynak dikişlerini çizim ile gösteriniz.
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 Şekil 1.1’den yararlanınız.
 Resim 1.1’den yararlanınız.
 Resim 1.1’den yararlanınız.
 Şekil 1.1’ten yararlanınız.
 Şekil 1.1’den yararlanınız.
 Şekil 1.1’den yararlanınız.
 Şekil 1.1’den yararlanınız.
 Şekil 1.3’ten yararlanınız.
 Şekil 1.17’den yararlanınız.
 Şekil 1.18’den yararlanınız.
 Şekil 1.19’dan yararlanınız.
 Şekil 1.23’ten yararlanınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
.
1. ( ) “
kullanılır.

“yandaki kaynaklı birleştirme sembolü alın birleştirmelerinde

2. ( ) “
“yandaki kaynaklı birleştirme sembolü Eğik “T” birleştirmelerinde kullanılır.
3. ( ) “
” yandaki kaynaklı birleştirme sembolü bindirme birleştirmelerinde
kullanılır.
4. ( ) Kaynak metodunun uygulanması için kaynak yapılacak parçaların uygun şekilde
hazırlanması gerekir.
5. ( ) Kristalleri aynı veya birbirine yakın özellikteki metal veya plastik iş parçalarında, ek
yerlerinin ergitilmesi veya yaklaşık ergime sıcaklıklarında basınç yapmak suretiyle iki

parçaya ait kristallerin birleştirilmesine kaynak denir.
6. ( ) Malzemelerin, ısı veya basınç altında dolgu malzemesi kullanarak veya
kullanmadan çözülemez olarak birleştirilmesine kaynak yeri denir.
7. ( ) Kaynak sembollerinin gösterilmesi için kaynak dikişi sembolüyle birlikte kılavuz
çizgileri ve referans çizgileri kullanılmalıdır.
8. ( ) Kaynak sembolü, referans çizgisinin üstünde veya altında düzenlenebilir.
9. ( ) “

” yandaki semboliç köşe kaynağında kullanılan esas sembollerdendir

10. Gerektiğinde esas sembollerin birleştirilmesiyle yeni bir sembol kullanılamaz.
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
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda,
hazırlayabileceksiniz.

gerekli

koşullar

sağlandığında,

gemi

kaynak

planı

ARAŞTIRMA






Kaynak planları ile ilgili çizilmiş projeleri inceleyiniz.
Klas Kuruluşlarının kaynak ile ilgili genel kuralları hakkında araştırma yapınız.
Kaynak kontrol yöntemlerini inceleyiniz.
Gemi yapımında kaynak kurallarını araştırınız
Gemi projelerindeki kaynak planlarını inceleyiniz.

2. GEMİ KAYNAK PLANI HAZIRLAMAK
2.1. Kaynak Planının Tanımı
Yeni gemi inşasında ve tamirlerde kaynak sırası ve kaynak planı oldukça önemli
bir yer tutmaktadır. Eklenecek parçaların birbirine kaynatılmasında izlenen sıraya
“kaynak sırası” bu sıraları belirten planlara da “ kaynak planı” denir.
Kaynak bağlantılarındaki çarpıklıklar, kaynaktaki büzülmelerden oluşmakta ve
büyük ölçüde kaynak sırasındaki hatalardan meydana gelmektedir. Kaynak sırası
belirlemedeki en önemli amaç, kaynak işlemi yüzünden meydana gelen distorsiyonları
kontrol altına almak, çarpıklıkları ve ölçülerdeki değişiklikleri en aza indirmektir.
Uygulanacak kaynak sırasının amacına uygun olması için basit ve pratik olması
gerekir. Basitliği sayesinde kaynak sırası, herkes tarafından kolay anlaşılır ve
uygulamada hiçbir zorluk çekilmez.
Genel olarak kaynaklı bir konstrüksiyonda kaynak merkezden başlamalı ve her
iki uca doğru simetrik olarak devam etmelidir. Tekne ortalarında başlayan kaynak işlemi
baş ve kıç nihayetlere doğru boyuna istikamette ilerlerken, enine de sancak ve iskele
istikametlerinde ilerlemelidir.

2.2. Klas Kuruluşların Kaynak ile İlgili Genel Kuralları
Bu kurallar, klas kuruluşlara başvuran veya klaslanmış gemilerin yeni inşaat,
tadilat veya onarım -bunlara buhar kazanları, basınçlı kaplar ve boru devrelerini de
içeren makine donanımları da dâhildir- işlerinde uygulanan tüm kaynak işlemleri için
geçerlidir. Bu kurallarda kullanılan "kaynak", "kaynak çalışmaları", "kaynak
yöntemleri", vs. terimleri diğer termik ve / veya mekanik birleştirme yöntemlerini de
kapsar.
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Örneğin; lehimleme gibi, bu birleştirmede kalite güvenliği standartlarına göre
kalifiye personel ve devamlı izleme ile bir ön kalifikasyon gerektiren özel yöntem
uygulanır.
Bu kurallarda referans olarak verilmiş klas kuruluşların hazırladığı, bazı
elemanlar, donanımlar ve cihazlara ait kurallar, yönergeler ve diğer teknik talimat
bunların tüm kaynak çalışmalarına uygulanır.
Bu kurallar, klas kuruluşların diğer kural ve yönergelerinde kaynak çalışmaları
için özel istekler bulunmuyorsa benzer şekilde uygulanır.
Klas kuruluşlarının kaynak ile ilgili genel kuralları uygulanırken;





Malzemeler ve kaynağa uygunluğu,
Kaynak dolgu ve yardımcı malzemeleri,
Kaynak iş yerlerinde kalite güvencesi,
Sörvey ve sorumluluk konuları üzerinde titizlik ile incelemeler yapılır.

Kontrollerde, kalite güvencesine ilişkin üretici tarafından hazırlanmış bütün kayıt
ve belgeler sunulmalıdır. Bunlar özellikle aşağıdakileri kapsar:







Resimler (gerektiğinde onaylı) ve diğer çalışma belgeleri,
Malzeme test sertifikaları,
Kaynakçı ve kaynak yöntemi test sertifikaları,
Tahribatsız muayene raporları ve filmleri,
Uygulanıyorsa sıcak şekil verme ve ısıl işlemlere ait sertifikalar,
Üretim testlerine ait sonuçlar, gerekiyorsa ara sonuçlar.

2.3. Kaynak Kontrol Yöntemleri
Genel olarak gemi kaynaklarının sağlamlığının değerlendirilmesi için gerekli
olan tahribatsız testler gözle muayene, sıvı penentrant, manyetik parçacık ve ultrasonik
yöntemlerdir. Bu beş metottan sıvı penentrant ve manyetik parçacık testleri, gemi teknesi
konstrüksiyonunda daha az uygulanır örneğin; kıçtaki iskelet ve diğer döküm
parçalardaki yüzeysel çatlakların muayenesi için kaynakların gözle muayenesi rutin bir
prosedür olup yüzeysel kaynak hataları incelenip değerlendirilir. Hatalı kaynak dikişi
şekli, sıçrama fazlalığı, yanma olukları, kötü kaynak başlangıç ve bitişleri, hatalı parça
hizalaması, yüzey çatlakları gibi kaynak hataları incelenebilir. Yüzey altındaki ve iç
hatalar bu yöntemle gözlenemez, bununla birlikte bu yöntemimin maliyeti düşüktür ve
kaynak öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılan incelemelerle oldukça etkili sonuçlar
almak mümkündür.
Penetrant sıvı ile muayene, yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir muayene
metodudur. Hataların muayene yüzeyine açık olması gerekir, bu nedenle yüzey altında
kalan veya herhangi bir nedenle yüzeye açıklığı kapanmış bulunan hatalar bu metotla
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tespit edilemez. Muayene yüzeyine açık süreksizlikler içine kapiler etki ile nüfuz etmiş
olan penetrant sıvısı geliştirici tarafından tekrar yüzeye çekilerek süreksizlik belirtileri
elde edilir. Süreksizlikler çatlak türü ise çizgisel belirtiler, gözenek türü ise yuvarlak
belirtiler elde edilir.
Manyetik parçacıkla muayene, yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir
muayene metodudur. Hataların muayene yüzeyine açık olması gerekmez. Muayene
yüzeyine bir manyetik akı uygulanması durumunda yüzeyde bulunan süreksizlikler
üzerinde, yüzeyde konumlanma durumuna bağlı olarak kaçak akı oluşur. Bu arada
muayene yüzeyine ferromanyetik tozlar serpilirse bu tozlar kaçak akılar tarafında
çekilerek süreksizlikler üzerinde toplanır. Böylece süreksizliklerin yerleri tespit
edilebilir. Ancak bu yöntem ferromanyetik olmayan malzemelerin kaynağında
uygulanamaz.
-ışınları)
pek çok malzemeye nüfuz edebilir. Belli bir malzemeye nüfuz eden ışınım malzemenin
diğer tarafına konan ışınıma duyarlı filmleri de etkileyebilir. Bu filmler daha sonra banyo
işlemine tabi tutulduklarında ışınımın içinden geçtiği malzemenin iç kısmının görüntüsü
ortaya çıkar. Bu görüntü malzeme içindeki boşluklar veya kalınlık / yoğunluk
değişiklikleri nedeniyle oluşur. Malzemenin içinin bu şekilde görüntülenmesi radyografi
olarak adlandırılır.
Ultrasonik muayenede, malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları
ses yolu üzerinde bir engele çarparsa yansır. Çarpma açısına bağlı olarak yansıyan sinyal
alıcı proba gelebilir veya gelmeyebilir. Alıcı proba ulaşan yansıyan sinyal ultrasonik
muayene cihazının ekranında bir yankı belirtisi oluşturur. Yankının konumuna göre
yansıtıcının muayene parçası içindeki koordinatları hesaplanabilir. Ayrıca yankının
yüksekliği de yansıtıcının büyüklüğü hakkında fikir verir. Yankı sinyalinin şekline
bakılarak yansıtıcının türü hakkında da bir yorum yapmak mümkün olabilir. Böylece,
kaynak bölgesindeki hacimsel hatalar ile çatlak türü yüzey hataları tespit edilebilir.

2.3.1. Tahribatsız Yöntem
Bir yapının geometri boyutları, yapı kusurları ve bileşimi hakkında, onu bir daha
kullanılamaz hale getirmeden bilgi edinmek tahribatsız muayenelerin tarifi ve gayesidir.
Tahribatsız muayene bir parçanın görevine uygunluğunu onun kullanışlılığını bozmadan karar
vermektir.
2.3.1.1. Tahribatsız Muayenenin Gelişimini Zorlayan Sebepler
Tahrip etmeden muayene etme sanatı bir laboratuar merakı olmaktan çoktan çıkarak
üretimin vazgeçilmez bir vasıtası hâline gelmiştir. Üretimin bugünkü modern standardına ve
yüksek performansına tahribatsız muayenesiz ulaşmaya imkân yoktur. Kısaca tahribatsız
muayene keyfî değil, zorunlu bir uygulamadır. Bunun nedenleri aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:
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Modern makinelerin gittikçe daha karışık hâle gelmeleri,
Yeni ve sağlam malzemelere olan ihtiyaçın artması,
Arızanın neden olduğu masrafların büyüklüğü,
Ekonomik nedenler.

2.3.2. Tahribatsız Muayene Metotları
Tahribatsız muayene metotları şunlardır:








Gözle muayene,
Penetrent muayene,
Manyetik partiküllerle muayene,
Ultrasonik muayene,
Radyografi muayene,
Girdap akımları metodu
Magnetik toz metodu.

2.3.2.1. Gözle Muayene
Çıplak gözle yapılan muayenedir. Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal
bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç
gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.
Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de kendine özgü incelikleri vardır.
Genellikle bir başka tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce yapılması
gereken bir çalışmadır. Zaten diğer tahribatsız muayene yöntemleri için hazırlanmış
uygulama standartlarının çoğunda da öncelikle gözle muayene yapılması ve bulguların
kaydedilmesi istenir.

Şekil 2.1: Gözle muayenede kaynak kusurları

2.3.2.2. Penetrent Muayene
34

Baştan beri sayıla gelen metotların en eskisidir. Dökümlerde ve kaynaklarda
görülmeyen çatlakların yağ ve sulandırılmış kireç ile ısıtılarak gözle görünür hale getirilmesi
geçen asırdan beri bilinen ve uygulanan bir muayene metotudur. Metot sadece malzeme dış
yüzeyinde açılan hatalar tespit edilebilir.Sadece gözenekli malzemeler bu muayeneye tabii
tutulmaz.
 Muayene işlemi için şu hazırlıklar yapılmalıdır.






Ön temizlik: Malzeme yüzeyindeki yabancı maddeleri yağ, kir, pas temizlemek için
yapılır.
Penetrent tatribi : Penetrant sıvısı yüzeye, püskürtülür çatlağı doldurur. 15 dk.
beklenir.
Temizlik: Malzeme yüzeyindeki kırmızı sıvının (penetrant) temizleme işlemidir.
Developer tatbiki: Su, çözücü ya da püskürtme ile tatbik edilebilir. Çatlaktan sıvıyı
emip dışarı çıkarır.
İnceleme: Gözle ya da flor ışık altında muayene edilir floresan sıvı kullanılıp
kullanılmadığına göre incelenmesidir.

Şekil 2.2: Penetrent muayenede kusurun görünüşleri

2.3.2.3. Manyetik Partiküllerle Muayene
Sadece ferromanyetik (mıknatıslanabilir) malzemenin muayenesi yapılabilir. Parça
mıknatıs hâle getirilir. Yumuşak demir üzerinden manyetik alan çekilirse eski hâline döner.
C’lu çeliklerden manyetik alan kaldırılsa bile kaynak bölgesinde çatlak varsa kutuplaşma bir
süre devam edebilir. Manyetik alanla enine, elektrik alanla boyuna hatalar tespit edilebilir.

2.3.2.4. Ultrasonik Muayene
Ultrasonik dalgaların malzeme içi hataların deteksiyonunda kullanılması ilk defa
1931 yılında bir Alman patenti ile başlar. İlk ticari cihazlar 1940’lı senelerde endüstriye
yayılmaya başlamıştır. Elektroniğin gelişimi bu tekniğin pratik bir muayene metodu olarak
gelişmesine büyük katkısı olmuştur. Şimdi tahribatsız muayenenin temel metotlarından biri
hâline gelmiştir.
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Resim 1.1: Ultrasonik muayene cihazı

Ultrasonik muayene metotları içinde pratik hayatta en çok kullanılan darbe-yankı
(pulse-ceho) tekniğidir. Bu teknikte malzeme içine bir ses dalgası gönderilir. Gönderilen ses
dalgalarının bir kusurdan yankılanması ile kusur tespit edilir.

Şekil 2.3: Ultrasonik muayene çalışma sistemi
 Üstünlükleri
 Hassasiyeti yüksektir. Çok küçük hataların deteksiyonu mümkündür.
 Yüksek penetrasyonu sebebi ile çok iyi bir şekilde kalın malzemelere dahi
uygulanabilir.
 Bir kusurun sadece varlığını değil büyüklüğü hakkında da bilgi verir.
 Muayene olunacak kaynak bölgesine sadece bir yönden yaklaşmak
yeterlidir.
 Muayene sonucunu anında verir.
 Bazı hâllerde parçalar sökülmeden bulundukları bölgelerde direkt olarak
muayene edilebilir.


 Eksiklikleri
Ultrason metodunun hassasiyeti numunenin geometrisine ve hatanın
oriyantasyonuna bağlıdır.
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Yüzeye çok yakın olan kaynak kusurları, probun sağır bölgesinde kaybolabilir.
Ana malzemeye iyi kaynamamış ve onunla benzerlik gösteren bölgelerde sonuç
almak zor olabilir.

Resim 1.2: Ulstrasonik muayene cihazları

2.3.2.5. Radyografik Muayene
Tahribatsız muayenelerin en eskilerinden biri alan radyografi metodunun tarihçesi
1895 senesinde X-ışınlarının Wilhelm Conrad Roentgen tarafından keşfedilmesine kadar
dayanır. Başlangıçla X-ışınları genellikle tıbbi radyografide kullanılmıştır. Radyografiyi
1930 yılında ilk defa Amerikan donanması kaynak dikişlerinin kontrolünde bir endüstriyel
tahribatsız muayene metodu olarak tanımıştır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gamma
ışınlarının ve takriben 1960 senelerinden sonra da nötronların kullanılmaya başlanması ile
endüstriyel radyografinin sınırları çok genişlemiştir.

Şekil 2.4: Radyografik muayene çalışma sistemi
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Bu metot her türde metale, seramik, plastik gibi metal olmayan malzemelere de
uygulanabilir. Havacılıkta; uçak bakım ve onarımlarında, gemi yapım alanında yeni makro
yapıların incelenmesinde, çatlak korozyon, gevrek bağlantı parçaları ve perçinlerin
muayenesinde, hasarlı yapılar, karmaşık parçalarda arıza arama ve bal peteği gibi kompozit
yapılarda, her türlü kaynakların muayenesi için kullanılır.

Resim 1.3: Radyografik film örnekleri








 Üstünlükleri
Fiziksel özellikleri ne olursa olsan kaynak bölgesi muayenesi dışında da bütün katı
malzemelere uygulanabilir. Yüksek atom numaralı ağır elementlerin elektro manyetik
radyasyon absorbsiyon kesitleri yüksek olduğu için bunların muayenesinde X ve Y
radyografileri kullanışlı değildir. Fakat bu elementlerin çoğu için nöron radyografisi
uygun düşmektedir.
Daimi kalan bir kayıt verir.
Görüntünün obje ile olan geometrik bağıntısı kusurun büyüklüğünü tayin imkânı verir.
Görüntünün fotografik yoğunluğundaki değişme kusurun yapısı hakkında ipuçları verir.
Yaklaşılamayan bölgeleri sökmeden muayene etmek genel olarak mümkündür.

 Eksiklikleri
 İdeal şartlar altında dahi metot toplam kalınlığın %1-2 mertebesinde kalınlık
değişmelerine hassas değildir.
 Çok ince ve ekseni radyasyon demeti doğrultusuna paralel çatlaklar detekte
olunmaz.
 Deneyimli personele ihtiyaç vardır.
 Zaman alan bir muayene işlemidir.
 Radyasyondan korunma talimatlarına uyulmak mecburiyeti metodun
güçlüklerinden biridir.

2.3.2.6. Girdap Akımları Metodu
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Girdap akımları metodunun temelleri Michael Faraday’ın 1831’de öne sürdüğü
elektro manyetik kuramına dayanır. Fakat temel prensip 1879’larda Huhges’e dayanır.
Bunun bir tahribatsız muayene metodu olarak geliştirilmesi için ilk teşebbüsler ise 2. Dünya
Savaşı öncesi senelerde nükleer ve uçak sanayinin gelişmesiyle yapılır. Endüstriyel
muayene metoda olarak tanınıp yerleşmesi takriben 1950 senesinden sonradır.

Şekil 2.5: Girdap akımları metodu çalışma sistemi

 Üstünlükleri







Yüzeysel ya da yüzeye yakın iç hataların deteksiyonu,
İnce cidarların ölçülebilmesi,
Malzeme cinsinin tayini,
Sertlik derecesinin ve derinliğinin ölçülmesi,
İletken , manyetik. Bir takım fiziksel özelliklerin tayini,
Muayene bölgesi kuru kalır, dolayısı ile deney bölgesine ait değişik muayeneler
anında yapılabilir.

 Eksiklikleri
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İletken olmayan malzemelere uygulanmaz.
İletkenlik ve lokal değişimler metodun hassasiyetin azaltır.
Metodun üzerinde geometrinin etkisi büyüktür. Karmaşık şekilli bölgelerde tarama
işlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

2.3.2.7. Magnetik Toz Metodu
Manyetizma, maddelerin bazı maddeleri kendine çekebilme özelliğidir. Bu özelliği
bir mineral üstünde ilk fark eden eski Yunanlılar olmuştur. 1920’nin başlarında William
Hoke metaller üzerindeki çatlakların renkli manyetik parçacıklarla tespit olunabileceğini
keşfetmiştir.
Bu metotta muayene olunacak bölgenin önce manyetikleştirilmesi ve muayene
bitince tekrar manyetik alanının kaldırılması gereklidir. Manyetik hâle getirilmiş kaynak
bölgesine uygulanan manyetik tozun belirli noktalarda toplanması ile görünür hâle getirilir.
Bir kusur civarında en büyük manyetik gradienti elde etmek için tatbik olunan alanın
kusurun eksenine dik olması gerekir. Yani bu metot yönsel bir metodudur.

2.4. Gemi Yapımında Kaynak Kuralları
Yeni gemi inşasında ve tamirlerde kaynak sırası oldukça önemli bir yer tutmaktadır.
Eklenecek parçaların birbirine kaynatılmasında izlenen sıraya “kaynak sırası” denir. Kaynak
bağlantılarındaki çarpıklıklar, kaynaktaki büzülmelerden oluşmakta ve büyük ölçüde kaynak
sırasındaki hatalardan meydana gelmektedir. Kaynak sırası belirlemedeki en önemli amaç,
kaynak işlemi yüzünden meydana gelen distorsiyonları kontrol altına almak, çarpıklıkları ve
ölçülerdeki değişiklikleri en aza indirmektir. Uygulanacak kaynak sırasının amacına uygun
olması için basit ve pratik olması gerekir. Basitliği sayesinde kaynak sırası, herkes tarafından
kolay anlaşılır ve uygulamada hiçbir zorluk çekilmez.
Genel olarak kaynaklı bir konstrüksiyonda kaynak merkezden başlamalı ve her iki uca
doğru simetrik olarak devam etmelidir. Tekne ortalarında başlayan kaynak işlemi baş ve kıç
nihayetlere doğru boyuna istikamette ilerlerken enine de sancak ve iskele istikametlerinde
ilerlemelidir.

2.5. Gemi Projelerinde Kaynak Planı Çizimleri
Kaynak sırası planının hazırlanmasında göz önüne alınması gereken kurallar şunlardır:
 Kaynak sıralarının tespit edilmesinde genel olarak münferit parçaların distorsiyonu
serbest bırakabilmesi hesaba alınır. Konstrüksiyonda en küçük bir distorsiyona
uğrayacak ve sabit bir bağlantı sağlayacak dikişler mümkün oldukça en son kaynak
edilmelidir.
 Bir konstrüksiyonda münferit elemanlarda meydana gelen çarpılmalar montajdan
önce düzeltilmelidir.
 Boylamasına ve enlemesine dikişlerin birbiri ile karşılaşması halinde karşılayan
dikişler daima devamlı dikişten önce kaynak edilmelidir. Oluşan çarpılmanın serbest
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kalması ve iki dikişin birleştiği yerde lokal bir gerilme toplanmasının meydana
gelmemesi için boylamasına dikiş, enlemesine dikiş kaynak edildikten sonra
puntalanmalıdır.
 İki alın kaynak dikişinin birbirini kesmesi halinde çekme gerilmesine maruz
kalan bölümün devamlı kaynak edilmesi zorunluluğu vardır. Aksi takdirde
zorlanmaya maruz kalan dikişin kraterlerinde çatlamalar meydana gelir.
 Uzun kaynak dikişlerine ait kök pasoların geri adım usulü ile çekilmesi, dikiş
boyunca muntazam bir enine çarpılmanın meydana gelmesini önleme açısından
uygun kabul edilir.
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4

3

2

1

Kaynak yönü

Şekil 2.6: Uzun dikişlere ait kök pasoların geri adım usulü ile kaynatılması

 Kaynağa daima konstrüksiyonun ağırlık merkezinden başlanarak düzgün
bir şekilde dışa doğru gidilmelidir.
 Birbirinin tam simetriğine düşen dikişler, büyük çarpılma momentleri
meydana getireceğinden, bunların aynı anda iki kaynakçı tarafından
kaynak edilmesi gereklidir.
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Şekil 2.7: Double bottom kaynak sırası çizim planı
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Şekil 2.8:

“A” açıklaması

B

Şekil 2.9: Gemi linening sacları kaynak sırası çizim planı
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Şekil 2.10: “B” açıklaması
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Şekil 2.11: Gemi blok kaynaklarının kaynak sırası çizim planı
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Şekil 2.12: Gemi blok kaynaklarının kaynak sırası çizim planı

 40 mm kalınlığındaki saclar kaynağa başlanmadan önce 2000 c sıcaklığa
ulaşıncaya kadar ön tavlama işlemi yapılmalıdır.
 Kaynak 2 kaynakçı ile aynı anda başlanılıp aynı anda bitirmelidir.
 Tek taraflı 450 kaynak ağzı açılmış tülanide 9 paso kaynak ağzı olan
bölgeden kaynak yapılacak ve diğer yüzeyden karbon açılarak, yüzey temiz
bir şekilde taşlanmalıdır. Daha sonra karbonlanmış yüzeye 4 paso kaynak
yapılmalıdır.
 Yukarıdaki işlem tamamlandıktan sonra tekrar kaynağa kaynak ağzı olan
taraftan devam edilerek kaynak bitirilmelidir.
 Çift taraftan 450 açılmış durumda ise 8 paso bir yüzeyden kaynak
yapılmalıdır. Daha sonra diğer yüzey karbon açılarak taşlanmalı ve bu
yüzeyden de 8 paso kaynak yapılarak kaynak tamamlanmalıdır.
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 Kaynağı bitilmiş bölge battaniye ile sarılarak kaynağın yavaş soğuması
sağlanmalıdır.
 Kaynak işlemi bitirildikten sonra ıtab bölgesi 8000 c sıcaklığa ulaştırılıp
gerilim giderme tavlaması yapılmalıdır.

Şekil 2.13: Gemide lining saclarının kaynağında uygulanacak kaynak sırası planı çizimi

Şekil 2.14: Gemide stern tüp kaynağında uygulanacak kaynak sırası planı çizimi

 Tülani ve perdeler kaynak yapılmadan önce stern tüp üzerine dolgu kaynağı
yapılarak kaynatılacak bölgelerde 3 mm açık kalmalıdır.
 Stern tüp 150 0C – 200 0C sıcaklığa kadar ısıtılmalıdır. Kaynak süresince bu
sıcaklığın sabit kalması sağlanmalıdır.
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 Kullanılacak bazik elektrotlar kesinlikle fırınlanmış olmalı ve sıcaklıkları
muhafaza edilmelidir.
 Yukarıdaki kaynak sırası dolgu seviyesine kadar devam edilmelidir. Daha
sonra son pasolarda 1800 bir kaynakçı 1800 diğer kaynak kaynağı bitirmelidir.
 Kaynağın yavaş soğuması için etrafının izole edilmesi gerekmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak gemi kaynak planı
hazırlanması ve çizimine ait uygulama faaliyetini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Örnek bir double bottom kaynak sırası çizim planı
hazırlayınız.
 Örnek bir gemi linening sacları kaynak sırası
çizim planı hazırlayınız.
 Örnek bir gemi blok kaynaklarının kaynak sırası
çizim planı hazırlayınız.
 Örnek bir sterntüp kaynağında uygulanacak
kaynak sırası çizim planı hazırlayınız.
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 Şekil
2.7
faydalanınız.

ve

2.8’den

 Şekil 2.9’dan faydalanınız.
 Şekil 2.11’den faydalanınız.
 Şekil 2.14’ten faydalanınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

( ) Gemi yapımında parçaların birbirine kaynatılmasında izlenen sıraya “kaynak
sırası” bu sıraları belirten planlara da “ kaynak planı” denir.
( ) Kaynak sırası belirlemedeki en önemli amaç, kaynak işlemi yüzünden meydana
gelen distorsiyonları kontrol altına almak, çarpıklıkları ve ölçülerdeki
değişiklikleri en aza indirmektir.
( ) Klas kuruluşlarının belirledikleri kurallara makine donanımları dâhil değildir.
( ) Bir yapının geometri boyutları, yapı kusurları ve bileşimi hakkında, onu bir daha
kullanılamaz hâle getirmeden bilgi edinmek tahribatsız muayenelerin tarifi ve
gayesidir.
( ) Penettrent muayene çıplak gözle yapılan muayenedir.
( ) Ultrasonik muayene metotları içinde pratik hayatta en çok kullanılan darbe-yankı
(pulse-ceho) tekniğidir.
( ) Radyografik muayene her türde metale, seramik, plastik gibi metal olmayan
malzemelere de uygulanabilir.
( ) Muayene olunacak bölgenin önce manyetikleştirilmesi ve muayene bitince tekrar
manyetik alanının kaldırılması gereklidir. Bu muayeneye girdap akımlarıyla muayene
denir.
( ) Kaynak sıralarının tespit edilmesinde genel olarak münferit parçaların distorsiyonu
serbest bırakabilmesi hesaba alınır.
( ) Uzun kaynak dikişlerine ait kök pasoların geri adım usulü ile çekilmesi, dikiş
boyunca muntazam bir enine çarpılmanın meydana gelmesini önleme açısından
uygun kabul edilir.

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Faaliyetler ve araştırma çalışmaları sonunda kazandığınız bilgi ve becerilerin
ölçülmesi ve değerlendirilmesi için kendinizi kontrol listesine göre değerlendiriniz. Bu
değerlendirme sonucuna göre bir sonraki modüle geçebilirsiniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Kaynaklı birleştirme çeşitleri ile ilgili çizimler yaptınız mı?

2.
3.

Kaynakların sembolik gösterilişlerini yaptığınız çizimler
üzerinde uyguladınız mı?
Değişik kaynaklı birleştirilmiş parça resimleri çizdiniz mi?

4.

Double bottom kaynak sırası çizim planı hazırladınız mı?

5.

Gemi linening sacları kaynak sırası çizim planı hazırladınız mı?

6.
7.
8.

Evet

Hayır

Gemi blok kaynaklarının kaynak sırası çizim planı hazırladınız
mı?
Stern tüp kaynağında uygulanacak kaynak sırası çizim planı
hazırladınız mı?
Atölye imkânları dâhilinde veya değişik film ve materyaller
yardımı ile yapılan kaynak kontrol yöntemlerini yaptınız mı?
veya yapılışını izlediniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D
D
Y
D
D
Y
D
D
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ –2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D
D
Y
D
Y
D
D
Y
D
D
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KAYNAKÇA
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