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Çelik Birleşim Malzemeleri

Çelik yapılar, profillerin ve levhaların birleştirme elemanları ile birleştirilmesi sonucunda 
elde edilir. Birleştirilen elemanların zarar vermeden sökülüp, sökülememe durumuna 
göre ayrılabilir. Çözülebilen birleşim araçları bulon ve civatalar (bolt)'dır. Çözülemeyen 
birleştirme araçları ise perçin (rivet) ve kaynak (weld) tır.

2.4.1. Giriş
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Cıvatalar, perçinler dövme (forging) yolu ile üretilen elemanlardır. Dövme sıcak veya 
soğuk olarak yapılır.

2.4.1. Giriş

Yığma Dövme (upset forging veya cold heading
forging)

Bu dövmenin özelliği, kapalı kalıpla yatay preslerde 
işlemin yapılmasıdır. Farklı geometrilerdeki cıvata, 
perçin, çivi, vida, çubuk gibi başı yığma ile 
şekillendirme gerektiren parçalara uygulanır
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2.4.1. Giriş
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Çeliğin çok katlı yapı konstrüksiyonlarında kullanılışının başlangıcı 1800’lü yılların 
sonlarına rastlar. 1888 senesinde Chicago’da 14 katlı Tacoma Binası (1929'da yıkılıp 
başka bir bina inşa edilmiştir.) ve ardından New York’ta 39.32 metre yüksekliğindeki 
Tower Building binası inşa edilmiştir. Bu yapılarda bağlantı elemanı olarak perçin 
kullanılmıştır.

Bu yıllarda çelik yapı tasarımında kullanılan yumuşak karbonlu çeliğin (mild carbon
steel), dökme çelik (cast iron) ve dövme çelik (wrought iron) gibi malzemelere göre sırası
ile süneklik ve dayanım bakımından üstünlükleri keşfedildikçe, gökdelen olarak 
isimlendirilen iş merkezlerinin kat sayıları giderek artmıştır. Bu durum 1920’lerin 
sonlarına kadar devam etmiştir.

2.4.2. Geçmişten günümüze çelik yapı elemanları düğüm noktalarının teşkilinde 
perçin-bulon-kaynak kullanımı
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Daha sonra haddeleme metodlarında meydana gelen teknolojik gelişmeler nedeniyle, 
büyük profillerin imalatının mümkün hale gelmesinin yanısıra, yüksek hızlı asansörlerin 
geliştirilmeleri ile çok katlı çelik yapıların inşaası daha ekonomik hale gelmiştir. 

Bunu izleyen dönemlerde haddehaneler daha çok standart olarak adlandırılan korniyer
(köşebent), U-profili, I-profili ve çelik levha üretmeye başlamışlardır. Bunun yanısıra, 
bu ürünleri stoklayarak gelen talepleri de daha hızlı karşılama olanağı bulmuşlardır. 

Böylece çelik yapı endüstrisinde çok katlı çelik yapılar için gereken büyük kolon ve kiriş
kesitlerini oluşturmak için standart olarak adlandırılan profiller kullanılmış ve bunlar 
perçinleme tekniği ile biraraya getirilerek birleştirilmişlerdir. 

2.4.2. Geçmişten günümüze çelik yapı elemanları düğüm noktalarının teşkilinde 
perçin-bulon-kaynak kullanımı
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1920’lerden önceki Yıllarda Bütünüyle Perçinli Olarak U ve L
Profilleri ile Levhalardan Oluşturulmuş Bir Kolon-Kiriş Birleşimi ve Teşkili

2.4.2. Geçmişten günümüze çelik yapı elemanları düğüm noktalarının teşkilinde 
perçin-bulon-kaynak kullanımı
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Öte yandan, bu şekilde oluşturulan profillerin maliyeti bugünün şartlarıyla 
karşılaştırıldığında oldukça pahalıya malolmuştur. Bunun da nedenini detaylandırma, 
delik açma, perçinlerin yerine takılması ve montaja karşı gelen büyük maliyetler 
oluşturmaktadır. Gelişen kaynak teknolojisi ve daha yüksek dayanımlı bulonların
üretimi ile 1950'li yıllardan itibaren daha ekonomik bağlantı teşkilleri geliştirilmeye 
başlanmıştır. 

1950-1960 Arası Atölye Kaynaklı, Bulonlu Şantiye Kolon-Kiriş Birleşimi

2.4.2. Geçmişten günümüze çelik yapı elemanları düğüm noktalarının teşkilinde 
perçin-bulon-kaynak kullanımı
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Günümüzde daha çok tercih edilen tamamen kaynaklı olarak teşkil edilen kolon - kiriş
birleşim detayları görülmektedir. 

2.4.2. Geçmişten günümüze çelik yapı elemanları düğüm noktalarının teşkilinde 
perçin-bulon-kaynak kullanımı
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2.4.2. Geçmişten günümüze çelik yapı elemanları düğüm noktalarının teşkilinde 
perçin-bulon-kaynak kullanımı

Bulonlu birleşim
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Geometriden dolayı
zorunlu kaynak

Tamamen kaynaklı
birleşim

2.4.2. Geçmişten günümüze çelik yapı elemanları düğüm noktalarının teşkilinde 
perçin-bulon-kaynak kullanımı
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Çelik yapılarda kullanılan en eski birleşim aracı olan perçin, 1850’den önceki yıllarda 
gemi ve kazan üretiminde kullanılmaktaydı. Daha sonraki yıllarda yumuşak çelikten 
(mild steel) üretilen bulonlar popüler hale gelmiştir. Günümüzde kullanılan yüksek 
mukavemetli bulonların geliştirilmesinden önce perçinler, bulonlardan daha güçlü
birleşim araçları olarak kabul edilirlerdi. Bunun nedeni ise, iyi uygulanmış perçinin 
deliğini tamamen dolduruyor olması ve perçinli birleşimlerde, birleşen yüzeyler arasında 
sürtünme etkisinin oluşmasıdır. 

2.4.3. Perçin
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2.4.3. Perçin
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İlk çelik çerçeveli çok katlı taşıyıcı
sistemlerde ve köprülerde perçinli 
birleşimler kullanılmıştır.

2.4.3. Perçin
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2.4.3. Perçin
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2.4.3. Perçin

Buhar kazanı imalatı için perçinleme makinası
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2.4.3. Perçin

Perçin, yuvarlak çelikten presleme suretiyle elde edilen, delik çevresinde ezilme ve 
gövdesinde makaslama etkisiyle yük taşıyan birleştirme aracıdır. 

Yerine konmamış perçinler, bir baş ve gövdeden meydana gelir. Esas perçin çapı yerine 
konmuş ve dövülmüş olanıdır. Çünkü yerine konmamış perçin çapı, yerine konmuş
perçin çapından 1 mm küçüktür. Yerine yerleştirilen perçinin dövüldükten sonra deliği 
tamamen doldurmalıdır. Bu nedenle yerine konmamış bir perçin uzunluğunu yerine 
konduktan ve dövüldükten sonra hem deliği dolduracak ve hem de bir baş oluşturacak 
uzunlukta seçilmelidir,

Yerine konmamış perçin

Perçin üretiminde, ana malzemeye göre daha 
yumuşak kalitede çelik kullanılır. St.37 çeliği ile 
yapılan yapılarda kullanılacak perçin St.34, 
St.52 çeliği ile yapılan yapılarda ise, St.44 
çeliği tercih edilir. Kopma uzamaları % 30 a 
yakındır
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1. Yuvarlak Başlı Perçinler:
Perçin başının yarım yuvarlak olması sebebiyle bu isimle
anılırlar. Perçin başları sıcak yada soğuk olarak biçimlendirilebilir.
2. Mercimek Başlı Perçinler:
Özellikle ince kesitli parçalarda kullanılırlar. Perçin başı
çıkıntısının az olması bir avantajdır.
3. Mercimek-Havşa Başlı Perçinler:
Perçin başı fazla çıkıntı yapmaması istenen yerlerde kullanılır.
4. Havşa Başlı Perçinler:
Perçin başının perçinlenecek parça içerisine gömülmesi
isteniyorsa bu tür perçinler kullanılır.
5. Silindirik Başlı Perçinler:
Genellikle sacların perçinlemesinde kullanılırlar.
6. Konik Başlı Perçinler:
Bazı perçinlerin kolay takılabilmesi için baş kısımları konik
olarak üretilirler. Bu tür perçinlere konik başlı perçin denir.

Perçin çeşitleri

2.4.3. Perçin
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Perçinleme Yapma için Kullanılan Aparatlar

Perçin Çektirmesi: Perçinleme işlemi uygulanacak 
parçaların yüzeylerini birbirine yaklaştırmak ve perçini 
çektirerek yerine oturtmak için kullanılan alete perçin 
çektirmesi denir. Perçinleme işleme yapılırken, hazır baş bir 
altlığa yerleştirilerek, üstteki (b) parçası, arada boşluk 
kalmaması için (a) perçin çektirmesi ile bastırılır.

Perçin Yuvaları: Perçinleme işleminde, perçin başının şekil alacağı şekilde çukur olan 
altlık üzerindeki yuvaya perçin yuvası denir. Bu yuvalar perçin başının zedelenmemesi 
için kullanılırlar.

Perçinleme Makinesi Perçinleme işlemini mekanik olarak yapan aletlerdir. Bu 
makineler kapama başını oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. Kısa fakat kuvvetli 
vuruşlara ve ileri geri devinimlere sahiptirler.

2.4.3. Perçin
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2.4.3. Perçin

Dikdörtgen sütun tipi tasarımlı
elektro-hidropnömatik kumandalı
tip perçinleme makinesi
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1. Delik Delme

Deliklerde eksenel kaçıklığı önlemek için parçalar üst üste konularak birlikte delinmesi 
gerekir. Perçin çapına göre uygun delik delinir. Delik eksenlerinde kaçıklık olursa 
deliklerin büyütülmesi veya raybalanması gerekir. Çok sayıda perçinleme yapılacak ise 
zımbalama ile delme yapılır. Zımba ile delme esnasında parça yüzeyleri ve delik 
kenarlarında pürüzler meydana gelebilir. Bu pürüzler sızdırmazlık istenen birleştirme 
türlerinde istenmeyen bir durumdur. Zımbalar ile delinen parçalarda oluşan iç gerilmeler 
parçaların tavlanması suretiyle giderilir.

2.4.3. Perçin

Perçinleme Aşamaları
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Perçin başına göre sızdırmazlığı sağlamak için delikleri havşa matkabı ile veya delikten 
hafif büyük matkap ile havşa açılır.

2. Havşa Açma

2.4.3. Perçin

Perçinleme Aşamaları
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2.4.3. Perçin

3. Perçin boyu hesabı ve seçimi

Perçinleme Aşamaları
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Yuvarlak başlı perçinler 
Düz başlı(gömme)perçinler

2.4.3. Perçin

4. Perçinleme

Perçinleme Aşamaları
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Döverek Perçin Başını Oluşturma

Birleştirme yapılacak iki parça delindikten sonra, perçin delinen yuvaya geçirilir, perçin 
başı alt kalıba yerleştirilir ve çektirme kalıbı yardımı ile parça ile perçin arasındaki boşluk 
alınır. Perçin çekiç yardımıyla parça üzerine yayıldıktan sonra üst kalıp ile perçin başı
oluşturulur.

2.4.3. Perçin

4. Perçinleme

Perçinleme Aşamaları
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Perçinli Birleştirmede Meydana Gelen Hatalar

Perçinleme hataları çoğu kez yanlış hesaplar yada kuralların dikkate alınmamasından 
ortaya çıkar. Perçinleme hataları aşağıdaki sebeplerden dolayı meydana gelmektedir.

1. Perçin boyunun yanlış hesaplanması
Perçin boyunun kısa tutulması perçin başının oluşmamasına neden olur. Perçin uzun 
tutulması ise perçin başının gereğinden fazla yayılmasına neden olur.

2. Perçin çektirmesinden kaynaklanan hatalar
Perçin çektirmesi kullanılmadığı yada yeterli çektirme işlemi yapılmazsa parçalar 
birbirlerine tam temas etmez, dolayısıyla dövme sırasında iki parça arasındaki perçin 
gövdesi şişme yapar.

3. Perçin gövdesinin eğik hale gelmesi
Perçin delik çaplarının büyük olması perçin gövdesinin eğik hale gelmesine neden olur.

4. Eksenel kaçıklıkların meydana getirdiği hatalar
Perçinin deliğe girmemesine neden olur.

5. Çekiçleme sonrası meydana gelen hatalar
Kuralına uygun yapılmayan çekiçleme yada gereğinden fazla uygulanan çekiç
darbeleri kapama başında ezilmelere yol açar.

2.4.3. Perçin
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Perçin ve cıvata işlerinde açılacak deliklerle ilgili toleranslar

- Perçin ve cıvata delikleri matkapla açılır. 

- Üst ve alt çaplar arasındaki fark 1mm.’yi geçmemek koşulu ile 20 mm.’ye kadar 
deliklerde zımba kullanılabilir, ancak kaynakla delik açılamaz ve genişletilemez. Delikler 
cıvatalardan 2 mm., perçinlerden 1 mm.’den büyük olmamalıdır. 

2.4.3. Perçin

- İki delikli parça üst üste geldiğinde 
delikten proje boyundan 2 mm. daha 
ince bir çubuk rahatça geçebilmelidir. Bu 
durumdaki delikler rayba ile aynı hizaya 
getirilebilir. Daha fazla şaşkın eleman 
değiştirilir. 
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Pop Perçin

Boydan boya delinip iki taraflı perçin başı
oluşturulamayan küçük çaplı perçinleme
işlemlerinde kullanılan el makinesidir.

Pop perçinler 
genelde 
alüminyum

2.4.3. Perçin
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Pop Perçin

2.4.3. Perçin
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Silindirik gövdeli, altı köşeli başlıklı, ucunda spiral diş açılmış kısmı bulunan bir birleşim 
aracıdır. Deliğine konduktan sonra diş açılmış ucuna, altına pul (rondela) yerleştirilir ve  
somunu takılır.

2.4.4. Bulon (Cıvata)
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Bulonlu birleşimler 

Çelik yapı elemanlarının fabrikada sürekli denetim altında yapımında kullanılan kaynak 
işlemi bulonlu birleşimlere göre kullanılacak malzeme miktarının %10′a kadar 
azalmasını sağlayabilir. Ancak;

Kalifiye işçi gerektirmesi, 
Yatay ve dikey olarak yapım zorlukları, 
Soğuk havalarda çatlama riski ve 
Sahada yeterince kontrol edilememesi

gibi sakıncaları nedeniyle montaj gerekliliği veya kolaylığı için yapılanlar dışında taşıyıcı
kaynakların şantiyede yapımı önerilmez. 

2.4.4. Bulon (Cıvata)
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2.4.4. Bulon (Cıvata)
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Yetersiz veya kötü şantiye koşullarında yapılacak hatalı kaynağın tehlikeli sonuçlara yol 
açabileceği dikkate alınmalıdır. 

Bulonlu birleşim sistemi;

- Elektrik veya jeneratöre gereksinim duyulmaması, 
- Montajın zor hava koşullarında bile kolaylıkla yapılabilmesi ve 
- İşçilik hatalarının en aza inmesi nedeniyle tercih edilebilir. 

Örneğin; elemanların birleşim bölgelerindeki bulon deliklerinin konumu ve sayısı aynı
değil ise, kullanılmayan delikler işçiyi ve kontrolünü (mühendis) uyaracak, delik 
konumlarının farklı olması durumunda ise montaj yapılamayacaktır.

Öte yandan, çelik çerçeveli yapıların depreme dayanıklı olması bakımından da; kararlılık 
bağlantılarının sünek davranışı sağlayacak biçimde düzenlenmesinin yanısıra
elemanların birleşiminde davranış bakımından uygun görülmeyen kaynak yerine 
öngermeli yüksek dayanımlı bulonların kullanılması mümkün olabilir.

2.4.4. Bulon (Cıvata)

“Shop Welds, Site Bolts – Fabrikada Kaynak, Şantiyede Bulon” genel kuralı
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1950 yıllarından itibaren yüksek mukavemetli bulonların çok katlı yüksek yapılarda 
perçinlerin yerini alması konusu, ciddi olarak düşünülmeye başlanmıştır. Bu bulonların
yumuşak çelikten (mild steel) üretilen bulonlara göre yaklaşık iki misli daha fazla çekme 
mukavemetine sahip olması nedeniyle, demiryolu endüstrisindeki gelişmelere paralel 
olarak demiryollarında ve köprülerinde ve ağır makina endüstrisinde kullanımına 
neden olmuştur. 

2.4.4. Bulon (Cıvata)

YÜKSEK MUKAVEMETLİ BULON
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Yüksek mukavemetli bulon uygulamasının en önemli avantajı, bulonlara uygulanabilen 
dönme momentleri ve bunun sonucu olarak bulon ekseni doğrultusunda ortaya çıkan 
“öngerme kuvveti” nedeniyle birleştirilen yüzeylere uyguladığı basınç kuvvetidir. 

Birleşim yüzeyleri arasında oluşan basınç gerilmeleri ve oluşturduğu sürtünme 
kuvvetleri, birleşime önemli miktarda yük taşıma kapasitesi kazandırmaktadır. Böylece 
yükler kirişten kolona veya kirişten kirişe, kayma ve ezilme mekanizmalarından çok 
sürtünme ile aktarılır. Bu tür birleşimler için hesap ve teşkil kuralları Alman DASt -
Richtlinie 010 (Deutscher Ausschuss für Stahlbau) Standardı’nda ve AISC (American
Institute of Steel Construction) Dizayn Standartları’nda verilmiştir.

2.4.4. Bulon (Cıvata)

YÜKSEK MUKAVEMETLİ BULON

Öngerilmeli bulon
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2.4.4. Bulon (Cıvata)
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Ülkemizde de üretilmekte olan yüksek dayanımlı (HV) bulonların;

Birleşimlerdeki bulon sayısını en az yarıya indirebilmesi ve yeni şartnamelere göre delik 
toleransının büyük olması gibi önemli avantajları da bulunmaktadır. Ayrıca, yeterince 
sıkıldığında uç bölümü kopan (çekme kontrollü) bulonlar denetimi kolaylaştırmaktadır

2.4.4. Bulon (Cıvata)
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2.4.4. Bulon (Cıvata)

Günümüzde kullanılan normal bulonlar (malzeme kalitesi 3.6, 4.6, 5.6 ve 8.8) ve yüksek 
mukavemetli bulonlar (malzeme kalitesi 10.9 ve 12.9) için malzeme özellikleri aşağıda 
verilmiştir.
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İnsanoğlu günümüzden yaklaşık 3500 yıl kadar önce, iki metal parçasını sıcak veya 
soğuk halde çekiçleyerek kaynak edip birleştirmeyi gerçekleştirmiştir. Bu işlem “Demirci 
Kaynağı” olarak isimlendirilmiştir. Batılı Tarihçiler, demirci kaynağı yardımıyla demirin, 
M.Ö. 1400 yıllarında Ön Asya da yaygın bir şekilde birleştirildiğini yazmaktadır. 

Forge welding
(demirci kaynağı)

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

1. Tarihçe
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2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

1. Tarihçe
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Kaynak yönteminin endüstriyel uygulamaları ise 19.y.y.’ın ikinci yarısında başlamıştır. 
Oksijenin endüstriyel çapta eldesi, özellikle tamir işlerinde oksi-asetilen kaynağının
yaygınlaşmasını sağlamıştır. Elektrik arkı 18.y.y.’ın sonlarında Volta tarafından 
keşfedilmiş fakat bu enerji ancak 19.y.y.’ın son çeyreğinde kaynakta kullanılmaya 
başlanmıştır. 1920-1940’lı yıllar arasında, örtülü elektrotların geliştirilmesi, elektrik 
ark kaynağının popülaritesini arttırmış ve bütün metallerin kaynağı için bilinen 
yöntemlerin geliştirilmesine ve yeni yöntemlerinin keşfine neden olmuştur. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

1. Tarihçe

Hoover Barajı
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Çelik yapı uygulamalarında kullanılan çoğu kaynak yöntemlerinde, kaynaklanan metalik 
malzemenin kaynak bölgesinin, metalin erime sıcaklığına yakın bir sıcaklığa kadar 
ısıtılması gerekir. Böyle bir ısıtma işlemini izleyen soğuma, metalde içyapı
değişikliklerine neden olur.

Yüksek sıcaklıkta; kaynak metali, cüruf, esas metal ve ortam atmosferi arasında birtakım 
kimyasal reaksiyonlar meydana gelir. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

2. Kaynağın ısıl etkileri
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Kaynak metali, elektrik arkı veya gaz alevinin yüksek sıcaklığı karşısında erir ve daha 
önceden hazırlanmış olan kaynak ağzı içine dökülür. Bu işlem sırasında, kaynaklanan 
malzemenin kaynak dikişine bitişik kısımlarında, metalin erime sıcaklığından ortam 
sıcaklığına kadar, değişik sıcaklık derecelerinde ısınmış bölgeler ortaya çıkar.

Uygulanan ısıl işlemin değişkenliğinden dolayı kaynak bölgesinde, mekanik özellikleri ve 
içyapısı, esas metalden ve kaynak metalinden farklı olan bölgeler ortaya çıkar. Farklı
özelliklerdeki bu bölgelerde, gerilme-şekil değiştirme davranışında ve korozyona karşı
dayanımda esas metalden farklı davranışlar görülür. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

2. Kaynağın ısıl etkileri
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Kaynak yapılan bir parçada kaynak bölgesini; 

Erime Bölgesi ve Isının Tesiri Altında Kalan Bölge (ITAB) olarak ikiye ayırmak 
mümkünüdür. 

Erime bölgesi, kimyasal birleşim olarak esas metal ve kaynak metali karışımından 
oluşur. 

Isının Tesiri Altında Kalan Bölge (ITAB) ise, kaynak sırasında uygulanmış olan ısının 
oluşturduğu çeşitli ısıl çevirimlerden etkilenmiş ve dolayısıyla içyapı değişimine uğramış
olan bölgedir. Bu bölge, kaynak metali ile esas metalin birleştiği sınırdan başlayarak, 
kaynak işlemi sırasında sıcaklığın metalin özelliklerini etkilediği bölgedir. Çeliklerin 
kaynağında bu bölgede sıcaklık 1000oC'nin üzerine çıkabilir. Burada erişilen maksimum 
sıcaklığa bağlı olarak farklı içyapı ve özellik gösteren bölgeler görülür, 

Isının Tesiri Altında Kalan Bölge (ITAB)

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

2. Kaynağın ısıl etkileri
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Kaynaklama işlemi sırasında ITAB hızlı bir şekilde ısınmakta ve sonra da parça 
kalınlığına, kaynağa uygulanan enerjiye ve kaynaklanan metallere uygulanan ön tav 
sıcaklığına bağlı olarak da hızlı bir biçimde soğumaktadır. 

Bu hızlı ısınma ve hızlı soğumanın bir sonucu olarak, kaynaklanan metalik malzemenin 
birleşimine göre, sert ve kırılgan bir bölge oluşur. Bu bölge kaynak bağlantısının en kritik 
bölgesidir ve birçok çatlama ve kırılmalar bu bölgede oluşmaktadır. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

2. Kaynağın ısıl etkileri
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Malzemelerin kaynaklı birleştirilmesinde kullanılan kaynak yöntemleri; 

- Uygulandığı malzeme cinsine göre; metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı, 

- Yapılış amacına göre; birleştirme kaynağı ve doldurma kaynağı, 

- Yapılacak kaynak işleminin cinsine göre; Basınç Kaynağı ve Ergitme Kaynağı

Şeklinde gruplandırılabilir. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

3. Kaynak Yöntemleri
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Plastik Malzeme Kaynağı; aynı veya farklı cinsten termoplastik (sertleşmeyen plastik) 
malzemeyi ısı ve basınç kullanarak, aynı cinsten bir plastik ilave malzemesi katarak 
veya katmadan birleştirme işlemidir. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler
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Metal Kaynağı ise; metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden kullanarak, 
aynı cinsten ve erime aralığı aynı veya yaklaşık bir malzeme katarak veya katmadan 
birleştirme işlemidir. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

Kaynaklama işlemi, uygulanan ısı derecesinin metallerin ergime noktasına kadar 
yükseltilmesi ile yapılıyorsa Ergitme kaynağı, uygulanan ısı metallerde plastik kıvam 
oluşturacak derecede ise Basınç kaynağı adı verilir. 

Çelik yapı uygulamalarında kullanılan kaynak yöntemi “Ergitme” kaynağıdır. Bu 
gruba giren kaynak yöntemleri içerisinde en yaygın kullanılanları ise; “Gaz ergitme”
kaynağı ve “Elektrik Ark” kaynağı yöntemleridir. 
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1. Gaz Ergitme Kaynağı

Bu kaynak yönteminde, kaynak için gerekli ısı, biri yanıcı diğeri yakıcı olan gazların 
birlikte yakılmasıyla oluşan alevden elde edilir. 

Yakıcı gaz olarak çoğunlukla Oksijen, yanıcı gaz olarak ise “Asetilen-C2H2, Hidrojen-
H2, Metan-CN4, Propan-C3H8, Bütan-C4H10, Propan-Bütan karışımı-LPG, Havagazı, 
Benzin ve Benzol buharı” gazlarından biri kullanılmaktadır. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler
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Gaz eritme kaynağında, yanıcı gaz olarak genellikle asetilen gazı kullanılır. Bunun 
nedeni, asetilen gazının alev sıcaklığının, tutuşma hızının ve ısıl değerinin diğerlerine 
nazaran daha yüksek olmasıdır. Bu nedenle, gaz eritme kaynağı denilince akla “Oksi-
Asetilen Kaynağı” gelir. 

1. Gaz Ergitme Kaynağı

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler
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Bu yöntemle çekilen kaynak dikişlerinin mukavemeti düşük olduğu için, çelik yapılarda, 
kuvvet aktaran birleşimlerin kaynaklı teşkilinde kullanılmamaktadır. Ancak önemsiz 
birleşimlerde, tamirat ve dolgu işlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca, bu yöntem günümüzde 
atölye ve şantiye ortamında çelik levha ve profillerin kesilmesi işleminde yaygın 
olarak kullanılmaktadır 

Oksi-Asetilen kaynağı ile metal parçaların kesilmesi 

1. Gaz Ergitme Kaynağı

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler
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1. Gaz Ergitme Kaynağı

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

kaynak

kesme ısıtma
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1. Gaz Eritme Kaynağı

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

Yanıcı gaz (asetilen) eldesi:

karpit           su              asetilen       kireç çamuru

* Karpit meyvelerin olgunlaştırılması için, özelikle yeşil 
muzların,armutların veya limonların sarartılmasında da kullanılır.
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Asetilen Gazı Tüpleri darbelere çok hassastır ve yüksek debili regülatör 
basınçlarında patlayabilir. Tüp içinde güvenlik nedeni ile gözenekli bir malzeme ve 
sıvı aseton vardır. Bu sıvı içinde çözündürülen asetilen vardır. Asetilen gazı 1.5 
barın üzerinde bir basınçla hatta verilirse ya da mekanik olarak sıkıştırıldığı zaman 
kolaylıkla patlar. Ayrıca düşük enerjili kıvılcımlar (örneğin statik elektrik) dahi 
patlamaya neden olabilir. 

Asetilen tüpleri bina dışında ya da iyi havalandırılmış ortamlarda, dik pozisyonda ve 
sıcak yüzeylerden uzak bir bölgede depolanmalıdır.

Kullanılan elektrik ekipmanları, patlamaya karşı yalıtılmış olmalıdır. Asetilen ile 
kullanılan ekipmanlar kıvılcım yaratmamalıdır. Statik elektrik üreten ve depolayan 
elbiseler ile asetilen kullanılmamalıdır. 

Çalışma yapılan alanlar çok iyi havalandırılmalıdır. Asetilen zehirleyici değildir, 
ancak kaçaklar havadaki oksijen seviyesini %19.5`in altına indirirse şuur kaybı ve 
hatta ölüme kadar gidebilen sonuçlar yaratır

1. Gaz Eritme Kaynağı

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler



55Çelik boru kesimi

Demiryolu ray profili kesimi

Oksi-Asetilen Kaynağı

1. Gaz Eritme Kaynağı

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler
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Modern çelik yapı atölyelerinde ise, levha ve profillerin kesilmesi işleminde çok daha 
gelişmiş yöntem ve donanımlar yardımıyla uygulanmaktadır. Bu işlem için kullanılan 
modern cihazlara “Plazma Kesiciler” denilmektedir 

Plazma kesimi

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler
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2. Elektrik Ark Kaynağı (metal ergitme kaynağı)

Tüm kaynak yöntemlerinde, kaynaklama işlemini gerçekleştirebilmek için; bir kaynak 
enerjisine, bu enerjiyi sağlayan ve kaynak bölgesine taşıyan bir donanıma, kaynak 
ağzını doldurmak için bir ek kaynak metaline ihtiyaç vardır. 

Bu üç unsur elektrik ark kaynağında; “ark, kaynak makinesi ve kaynak elektrotu”
tarafından sağlanır. Ayrıca kaynakçıyı korumak, kaynaklanan parçaları bir arada 
tutabilmek, kaynak pozisyonunu ayarlayabilmek ve çalışma koşullarını
kolaylaştırabilmek için bir takım yardımcı araç ve gerece ihtiyaç vardır, 

Elektrotlu kaynak

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler
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Örtülü elektrot kullanılarak yapılan elektrik ark kaynağında, kaynak için gerekli elektrik 
akımı, bir kaynak akım üretici tarafından sağlanır. Bu akım kablolar yardımıyla iş parçası
ve elektrot pensesine iletilir. Kaynakçı elektrotu penseye takar ve iş parçasına 
değdirerek elektrik arkını oluşturur 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

2. Elektrik Ark Kaynağı (metal ergitme kaynağı)
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1885 yılında erimeyen karbon elektrot kullanarak parça ile elektrot arasında ilk kez ark 
oluşturulmuştur. İlave metal (ikinci elektrot) kullanılarak ark kaynağı yapılmıştır. Bu usul 
Benardos kaynak yöntemi olarak anılır. Günümüzde terk edilmiştir. 

1889 yılında Zerener arkı güçlendirmek için çift karbon elektrot kullanmıştır

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

2. Elektrik Ark Kaynağı (metal ergitme kaynağı)

Tarihçe



60Karbon elektrotlu ark kaynağı
Patenti, N.Benardos 1887

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

2. Elektrik Ark Kaynağı (metal ergitme kaynağı)

Tarihçe
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1890 yılında Yugoslav Slavianoff hem ark teşekkül ettiren hem de eriyen elektrot (metal) 
kullanarak bugünkü metal ark kaynağının temelini atmış oldu.

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

2. Elektrik Ark Kaynağı (metal ergitme kaynağı)
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Slavianoff usulünde de erimiş haldeki kaynak bölgesini havanın 
tesirinden korumak mümkün olmamıştır. Ancak 1908 yılında İsveçli 
Oscar Kjellberg elektrot örtüsünü bularak bu mahsuru ortadan 
kaldırmıştır.

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

Örtülü elektrotlarÇıplak elektrotlar

2. Elektrik Ark Kaynağı (metal ergitme kaynağı)

Çıplak elektrodlar ile kaynak çekilmesi sırasında kaynak bölgesi havadan oksijen ve azot 
aldığından ve çabuk soğuma meydana geldiğinden kaynak dikişlerinin kalitesi ve 
mukavemeti düşük olur. Kuvvet aktaran dikişlerin çekilmesinde çıplak elektrot 
kullanılmamalıdır.
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Örtülü elektrot kullanılarak yapılan elektrik ark kaynağında ark, iş parçası ve eriyen 
elektrot arasında yanar ve bu şekilde eriyen elektrot aynı zamanda kaynak metali haline 
geçer. Elektrot örtüsü de aynı anda yanarak erir. Bu esnada açığa çıkan gaz ark 
bölgesini korur ve oluşan cüruf da kaynak dikişini örterek kaynak bölgesinin 
korunmasını sağlar 

Günümüzde ark kaynağında kaynak metali olarak örtülü elektrotlar kullanılır. Örtülü
elektrot ile elektrik ark kaynağı, ark kaynak yöntemleri içinde en basit ve en popüler olan 
yöntemdir. Bu yöntem, uygulamada demir esaslı veya demir dışı metal ve alaşımların 
kaynağında 1.2 mm’den daha kalın parçalara, her kaynak pozisyonunda 
uygulanabilmektedir. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

2. Elektrik Ark Kaynağı (metal ergitme kaynağı)
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Elektrik ark kaynağında kaynak için gerekli ısı, elektrik arkı tarafından sağlanır. 
Şekilden de görüldüğü gibi elektrik arkı gerilimin etkisiyle kızgın olan katottan çıkan 
elektronların büyük bir hızla anodu bombardıman etmesiyle oluşur. Ortaya büyük bir 
enerji çıkar. Çıkan bu enerjinin %85’i ısı %15’i ışın enerjisidir. Işın enerjisi üç’e ayrılır.

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

2. Elektrik Ark Kaynağı (metal ergitme kaynağı)
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Görünür Parlak Işın (%30) : Bu ışınlar göz kamaştırır. Korunmak için maske veya 
gözlük kullanılmalıdır.

Ultraviyole (ultraviolet) Işın (%10) : Bu ışın gözde ve ciltte yanıklar meydana getirir. 
Fazla alınırsa yaraya dönüşür. Ayrıca bu ışın havanın oksijenini OZON gazına 
dönüştürür. Bu gaz ise zehirli bir gazdır. Bunun için kaynak yerleri havasız ve kapalı
mekanlar olmamalıdır. Bu ışının zararından korunmak için eldiven ve önlük giyerek 
bütün vücudun korunması gerekir.

Enfraruj (infrared) Işın (%60) : Bu ışınlar sıcaklık verirler fazla zararları yoktur. 
Sıcaklıktan korunmak yeterlidir.

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

2. Elektrik Ark Kaynağı (metal ergitme kaynağı)
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Elektrot kaynağında arkın oluşumu 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

2. Elektrik Ark Kaynağı (metal ergitme kaynağı)
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Ark Üflemesi : Bir telden bir akım geçtiği zaman manyetik 
bir alan meydana gelir. Bir elektrik arkı da hareket 
halindeyken bir iletken kabul edildiğinden onun etrafında 
da manyetik bir alan meydana gelir.

Bu manyetik alan kaynak esnasında erimiş haldeki metali 
oynatır. İşte buna ark üflemesi denir. Ark üflemesi kaynak 
esnasında yetersiz birleşme (incomplete fusion) 
kusuruna neden olur.

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

2. Elektrik Ark Kaynağı (metal ergitme kaynağı)
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Arkın başlatılması, yanması, boyunun ayarlanması, söndürülmesi, kaynak hızı ve 
elektrot metalinin kaynak ağzını doldurması için gerekli manipülasyonlar tamamen 
kaynakçı tarafından yapılır. Kaynağın kalitesinde kaynakçı tecrübesi çok önemlidir. 
Kaynak sonrası dikiş üzerinde oluşan cüruf kaynakçı tarafından temizlenir. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

2. Elektrik Ark Kaynağı (metal ergitme kaynağı)

Çekiçle temizlenecek 
kaynak cürufu
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Elektrot kaynağı ile değişik biçimlerdeki iş parçalarını her pozisyonda kaynaklamak 
mümkündür. Bu yöntemde uygulanan kaynak pozisyonları; Oluk pozisyonunda yatay 
kaynak, iç ve köşe birleştirmelerinde yatay kaynak, aşağıdan yukarıya ve yukarıdan 
aşağıya düşey kaynak, korniş kaynağı ve tavan kaynağı şeklinde sıralanabilir. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

2. Elektrik Ark Kaynağı (metal ergitme kaynağı)
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Örtülü elektrotla ark kaynağında, kaynak makinelerinin göreceli olarak daha ucuz ve 
basit olması, kaynakçının önemli ölçüde hareket serbestliğine sahip olması ve aynı
kaynak makinesi ile sadece elektrot tipini değiştirerek farklı metallerin kaynağının 
yapılabilmesi bu yöntemin imalatta yaygın olarak kullanılmasına neden olmuştur. 

Elektrodlar 2~8 mm çapındadır ve kaynakla birleştirilecek parçaların malzemesine uygun 
alaşımda bir metalden seçilmelidir. 

Sıvalı elektrodlarda elektrodun yüzeyi sıvayla kaplanmıştır. Elektrodu kaplayan sıvanın 
pek çok faydaları vardır. Örneğin sıva maddesinin yanmasından oluşan koruyucu gazlar 
kaynak bölgesinden havayı uzaklaştırır. 

Ayrıca sıva malzemesi kaynak dikişinin üzerinde cüruf tabakası oluşturarak ergimiş
haldeki malzemenin çabuk soğumasını ve bu nedenle dikiş içinde gaz habbeciklerinin 
kalmasını ve kaynak dikişinde ilave gerilmelerin olmasını önler. 

Sıvalı elektrodlar da üzerlerini kaplayan sıva malzemesinin kalınlığına bağlı olarak ince 
ve kalın sıvalı olmak üzere iki türlüdür.

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

2. Elektrik Ark Kaynağı (metal ergitme kaynağı)

Elektrodlarla ilgili bilgi notu
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Temel olarak bir elektrik ark kaynağıdır. Bu kaynak yönteminde ark, bir mekanizma 
tarafından otomatik olarak kaynak bölgesine gönderilen çıplak tel ile iş parçası arasında 
oluşur. Aynı zamanda, kaynak yerine devamlı olarak bir toz dökülür ve ark, üzerine 
gelen toz altında yanar. Bu nedenle de, bu kaynaklama yöntemi “Tozaltı Kaynak 
Yöntemi” olarak isimlendirilmiştir 

Toz altı kaynak donanım şeması ve kaynak makinesi 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

3. Tozaltı Kaynağı
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Bu yöntemde, ark, bir toz örtüsü altında kaldığından etrafa ışınım yapmaz ve bu şekilde 
ark enerjisinin büyük bir kısmı (yaklaşık % 64’ü) doğrudan kaynak için harcanmış olur ve 
toz örtüsü kaynak banyosunu atmosferin olumsuz etkilerinden korur. 

Kaynak bölgesinin üzerini örten özel toz malzemesi 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

3. Tozaltı Kaynağı
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Tozaltı kaynağı, otomatik bir kaynak yöntemi olmanın yanında, güçlü bir kaynak 
yöntemidir. Bu kaynak yöntemi ile 1,2 mm den 300 mm kalınlığa kadar olan tüm çelik 
elemanların kaynağını yapmak mümkündür. 

Alaşımlı çelikleri kaynak yaparken kullanılan kaynak tozlarında, kaynak metalinin 
kimyasal kompozisyonunu dengeleyen alaşım elementleri bulunabilir. Özellikle uzun 
kaynak boyu uygulamaları (90 cm veya daha uzun) için uygundur. İnce ve kalın et 
kalınlıklı çelik profiller için kullanılabilir ve yüksek kaliteli köşe, kısmi ve tam nüfuziyetli
küt kaynak işlemine uygundur, ayrıca kapalı ve açık alanlarda uygulanabilir. Ancak, 
yöntem yatay kaynak pozisyonları için uygundur.

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

3. Tozaltı Kaynağı
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Tozaltı kaynağı ile elle yapılan ark kaynağı arasındaki karakteristik farklılıklar genel 
olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

Tozaltı kaynağında eriyen metalin 2/3’ünü esas metal ve 1/3’ünü ilave metal oluşturur. 
Bu nedenle, ilave metal sarfiyatı oldukça azdır. 

Toz altı kaynağında kaynak kafası (toz hunisi, tel ilerletme mekanizması, ayar ve 
kumanda tertibatı) hızı ayarlanabilen ve sabit tutulabilen bir arabaya monte edildiğinden, 
sürekli kaynak yapma imkanı vardır. 

Kaynak yerinin toz tarafından gayet iyi bir biçimde örtülmesi nedeniyle, elektrik enerjisi 
kaybı çok azdır. El ile yapılan ark kaynağında ise çevreye yayılan ısı ve ışık enerjisi 
nedeniyle, elektrik enerjisi kaybı yüksektir.

Tozun kaynak yerini gayet iyi bir şekilde koruması sebebiyle; ultraviyole ışınları, gaz ve 
tozdan korunmak için özel tedbirlere ihtiyaç yoktur. El ile yapılan kaynakta, 
kaynakçının göz ve cildini koruması için maske ve özel elbise kullanması gereklidir. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

3. Tozaltı Kaynağı
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Bu kaynak yönteminin bazı sakıncaları da vardır. Bunlarda aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir; 

El ile kullanılmak için geliştirilmiş olan donanım iyi sonuç vermemiştir. Otomatik 
kullanımı gerekli olduğundan parçanın şekli ilerletme tertibatının yörüngesine uygun 
olmalıdır.

Toz altı kaynak yöntemi, ancak yatay kaynak dikişleri için uygundur. Her ne kadar 
bugün özel bir tertibatla dik ve korniş kaynağı yapabilme imkânı sağlanmış olsa da, 
tavan kaynaklarını bu yöntem ile yapma imkânı yoktur. 

Boru kaynağında da ancak boru kaynaklama sırasında döndürüldüğü takdirde bu 
yöntemle kaynak yapmak mümkündür ve kısa dikişler halinde makinenin ayarlanması
gereklidir. Kaybedilen zaman dikkate alındığında, sonuç ekonomik değildir. 

Toz altı kaynak yöntemi ile sadece çelikler kaynak yapılabilmektedir. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

3. Tozaltı Kaynağı
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Özel Kaynak döndürme tertibatı

Dairesel kesitlerin tozaltı kaynağı uygulaması

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

3. Tozaltı Kaynağı
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Gazaltı kaynağı, genel olarak kaynak yeri bir gazla korunan özel bir ark kaynağı
yöntemidir. Bu yönteme koruyucu gaz kaynağı da denir. Dışarıdan sağlanan özel bir 
gazla korunan ve otomatik olarak sürekli beslenen ve eriyen elektrot kullanılır. Uygun 
donanım seçilip, uygun ayarlar yapılarak ark boyu, akım şiddeti ve elektrot besleme hızı
belirlenir. 

1. Kaynak yönü,
2. Torç,
3. Kaynak teli,
4. Koruyucu gaz,
5. Kaynak banyosu,
6. Kaynak dikişi,
7. İş parçası.

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı
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Kaynak donanımı; kaynak torcu ve kablo grubu, elektrot besleme ünitesi, güç ünitesi ve 
koruyucu gaz ünitesi olmak üzere dört gruptan oluşur. 

Torc ve kablo grubunun görevi koruyucu gazı ark bölgesine taşımak, ortama elektrot 
sağlamak ve güç ünitesinden gelen akımı ark bölgesine ulaştırmaktır. Kaynak torcunun 
tetiğine basıldığında, iş parçasına aynı anda gaz, güç ve elektrot iletilir ve ark oluşur. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı
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Bu yöntemde, kaynak nüfuziyetini, dikiş geometrisini ve genel kaynak kalitesini etkileyen 
bazı kaynak değişkenleri vardır. Bunlar; kaynak akımı (elektrot besleme hızı), 
kutuplama, ark gerilimi (ark boyu), kaynak hızı, serbest elektrot uzunluğu, kaynak 
pozisyonu, elektrot çapı ve koruyucu gazın bileşimi ve debisi olarak sıralanabilir. 

Yeterli kaliteye sahip kaynak dikişleri elde edebilmek için bu değişkenlerin etkilerini iyi 
anlamak ve bunları kontrol etmek gerekir. Bu değişkenler birbirinden bağımsız değildir. 
Birinin değiştirilmesi, arzu edilen sonucu elde edebilmek için değer birinin veya 
birkaçının değiştirilmesini gerektirir. Her bir uygulamada en uygun ayarları seçmek için 
önemli ölçüde yetenek ve tecrübe gerekir. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı
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Koruyucu gaz, kaynak bölgesini tam olarak koruyabilmelidir, aksi takdirde çok küçük bir 
hava girişi dahi kaynak metalinde hataya neden olur. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı
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Ticari metal ve alaşımların tümünün kaynağında kullanılabilen, eriyen elektrotla yapılan 
tek kaynak yöntemidir. 

Elektrik ark kaynağında karşılaşılan sınırlı uzunlukta elektrot kullanma problemi
yoktur. 

Kaynak her pozisyonda yapılabilir. Bu tozaltı kaynağında mümkün değildir. 

Avantajları

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı

Ortama sürekli elektrot beslenmesi ve yüksek metal yığma hızı nedeniyle, kaynak 
hızları elektrik ark kaynağına göre yüksektir. Uzun dikişler monolitik olarak 
çekilebilir. 

Sprey iletim kullanıldığında, elektrik ark kaynağına göre daha derin nüfuziyet elde 
edilir. Böylece iç köşe kaynaklarında aynı mukavemeti sağlayan daha küçük kaynak 
dikişleri çekmek mümkün olur. 

Yoğun bir kaynak cürufu oluşmaz. Bu nedenle temizlik için harcanan zaman azdır. 
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Kaynak donanımı, elektrik ark kaynağına göre daha karmaşık, daha pahallı ve bir 
yerden başka bir yere taşınması daha zordur. 

Kaynak torcunun elektrik ark kaynağı pensesinden daha büyük olması ve kaynak 
metalinin koruyucu gazla etkin bir şekilde korunması amacıyla torcun kaynak bölgesine 
(bağlantıya) 10-20 mm arasında yakın bir mesafeden tutulması gerektiği için bu 
yöntemin, ulaşılması güç olan yerlerde kullanılması çok zordur. 

Kaynak arkı, koruyucu gazı bulunduğu yerden uzaklaştıran hava akımlarından (rüzgar) 
korunmalıdır. Bu nedenle, kaynak alanının etrafı hava akımına karşı muhafaza altına 
alınmadıkça, açık alanlarda kullanılmamalıdır. 

Dezavantajları

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı
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Kullanılan elektrot ve gazların cinslerine göre koruyucu gaz kaynak yöntemlerini 
sınıflandırmak mümkündür. Bugüne kadar uygulamada kullanılan koruyucu gaz 
kaynak yöntemleri TIG ve MIG/MAG Kaynağı olarak sınıflandırılabilir. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı

a) TIG (Tungsten Inert Gas) kaynağı (Tungstenin diğer adı Wolfram olduğu için WIG 
adı da verilir. ) 

b) MIG (Metal Inert Gas) kaynağı (Koruyucu gaz olarak argon ve helyum soygazları
kullanılır) 

c) MAG (Metal Active Gas) kaynağı (Koruyucu gaz olarak aktif bir gaz olan 
karbondioksit kullanılır) 



84

a) TIG “Tungsten Inert Gas” Kaynağı

Bu yöntem, 1940-1944 yıllarında Amerika Birleşik Devletlerinde magnezyum ve diğer 
hafif metal alaşımlarının kaynağı için geliştirilmiş ve koruyucu gaz olarak da helyum gazı
kullanılmıştır. Bu yöntemde, kaynak arkı, erimeyen bir tungsten elektrot ile iş parçası
arasında gerçekleşmektedir. Ark, elektrot ve erimiş banyo havanın tesirinden bir argon 
veya helyum atmosferi ile korunmaktadır. Koruyucu gazın soy bir gaz olması
dolayısıyla oksidasyon ve nitrür oluşumu gibi, istenmeyen durumlar önlenmektedir. 
Kaynak işlemi içinde oksi-asetilen kaynağında olduğu gibi, ayrıca bir kaynak metaline 
ihtiyaç vardır. Kaynak metali kaynak ortamına dışarıdan katılır. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı
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Kaynakçı tarafından kullanımı kolaydır. 
Prensip olarak oksi–gaz kaynağına benzer. 
Yalnız torç biraz değişiktir. Yanıcı ve yakıcı
gaz yoktur. Bu yöntem ince parçaların, kök 
pasolarının kaynaklarında ve küçük tamir 
işlerinde kaynakçıya büyük kolaylıklar 
sağlamaktadır. TIG kaynak yöntemi ile her 
pozisyonda kaynak yapmak mümkündür.

a) TIG “Tungsten Inert Gas” Kaynağı

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı

TIG Kaynağı her metal için uygundur. Ancak, genel olarak hafif metal ve alaşımlarla, 
bakır ve paslanmaz çeliklerin kaynağında (en az %10.5 krom içeren çelik alaşımı)
sağladığı avantajlar nedeniyle kullanılır. Ayrıca, kaynak kabiliyeti kötü olan bronzlar, 
titanyum alaşımları ve zirkonyum gibi malzemelerin kaynağı da gözeneksiz olarak 
yapılabilir.
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İlave metalin (tel) iş parçası ile yaptığı açı kaynak dikişinin bitimini etkileyen 
faktörlerdendir. Otomatik TİG kaynağında çalışma açısı 0 derece olarak belirlenir. El ile 
yapılan kaynakta açı 20 derece civarındadır. Tel verme açısı azaldıkça nufuziyet azalır, 
açının artması ise kaynak dikişinin yüksekliğinin artmasına neden olur.

a) TIG “Tungsten Inert Gas” Kaynağı

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı

TIG Kaynak Uygulamaları
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İlerleme hızı:
El ile yapılan kaynakta ilerleme hızı kaynakçı tarafından, işin gereğine göre ayarlanır. 
Otomatik makinelerde ilerleme hızı önemlidir. Aşırı hız, kaynak dikişinin nüfuziyetini ve 
boyutlarının azalmasına şeklinin bozulmasına, çok yavaş hız da kaynak dikişinin 
ebatlarının aşırı artmasına ve dikişin şişmesine neden olur.

a) TIG “Tungsten Inert Gas” Kaynağı

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı
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TIG kaynağında başlangıçta helyum gazı kullanılmış, daha sonraları argon gazı
kullanılmaya başlanmıştır. Her iki gaz da tek atomlu ve soy gazdır. Bu nedenle, diğer 
elementlerle birleşmezler, yanmazlar, renksiz ve kokusuzdurlar. Helyum gazı havadan 
hafif, argon gazı ise havadan daha ağırdır. Bu nedenle, helyum gazı uçar ve kaynak 
bölgesini koruma kabiliyeti azdır. Argon gazı havadan daha ağır olduğu için, kaynak 
bölgesini daha iyi korur. 

a) TIG “Tungsten Inert Gas” Kaynağı

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı

Argon: Özgül ağrılığı 1,784 
kg/m3 (havadan ayrıştırma ile 
elde edilir, maliyeti düşüktür)

Helyum: Özgül ağırlığı 0,179 
kg/m3 (doğal gazdan elde 
edilir, maliyeti yüksektir)
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TİG Kaynak Makinası

TİG kaynak makinelerinin yapısı diğer örtülü elektrotla kaynak yapan makinelerden farklı
değildir. Çoğu zaman sabit akımlı veya düşen karakteristikli bir kaynak makinesi, bu tür 
kaynakların yapılabilmesi için yeterlidir. Kaynak işlemi yapılacak metalin özelliğine göre, 
makinenin + ve - kutuplarda çalışmaya uygun olması yeterli sayılabilir. Kaynak arkının 
başlatılabilmesi için yüksek frekansa ihtiyaç duyulur. 

a) TIG “Tungsten Inert Gas” Kaynağı

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı
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Gaz Ünitesi
TİG kaynak yönteminde koruyucu gaz olarak sadece asal gazlar kullanılmaktadır. TİG 
kaynağı için gerekli gaz basınçlı tüplerden sağlanır. Burada kullanılan tüpler oksijen 
veya diğer basınçlı gaz tüpleri gibi çelikten imal edilmişlerdir.

a) TIG “Tungsten Inert Gas” Kaynağı

4. Gazaltı Kaynağı

Basınç altındaki gazın basıncını ayarlayıp kaynak 
bölgesine sevkedebilmek için basınç ayar tertibatı
tüpün üzerine takılır. Bu tertibatın üzerindeki 
manometreden tüpe yakın olanı tüpteki gazın 
basıncını, ikincisi ise litre / dakika olarak gaz debisini 
gösterir. 

Kaynağa başlamadan tüp vanası açılır, gaz debi 
ayarı yapılır. Çalışma sırasında verilen aralarda ark 
sönünce gaz akımı da makinede bulunan selenoit
valf tarafından kesilir.

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler
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TIG kaynağında, saf tungsten veya tungstenin toryum ve zirkonyum ile 
alaşımlandırılmasıyla elde edilen elektrotlar kullanılır. Elektrotların uygun akım şiddeti ile 
yüklenmeleri gerekir. Aksi halde, aşırı yüklemede elektrot ucunda erime oluşur ve bu 
nedenle kararsız bir ark meydana gelir. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

a) TIG “Tungsten Inert Gas” Kaynağı

4. Gazaltı Kaynağı

Erimeyen elektrot

Alaşımlı Çelik Teller (ilave elektrot)

TİG kaynağında kullanılan ilave teller kaynak edilecek metalin aynısı ya da onun 
özelliklerine yakın olmalıdır. Alaşımlı çelik teller çubuk şeklinde imal edilirler. Yüksek 
kaliteli birleşimlerin sağlanmasında, kaynak ağızlarının ve ilave metalin (elektrot) iyi 
temizlenmesi gerekir. Mevcut kir, pislik ve oksitler bir tel fırça veya benzeri bir aletle 
temizlenmelidir. Uzun dikişler kaynak işleminden önce puntalanmalı ve arkın etrafındaki 
argon zarfının parçalanmamasına dikkat edilmelidir. 



922 adet paslanmaz çelik plakanın TİG kaynağı ile kaynaklanması

Paslanmaz Çelik İçin Tungsten Elektrot Seçimi ve Sebepleri

Paslanmaz çeliklerde kullanılan uçlar toryum, seryum ve lanton ile alaşımlandırılan 
tungstenden imal edilmiştir. Bu elektrotların en büyük avantajı saf tungsten elektrotlara 
göre daha kararlı bir arka sahip olmaları ve daha yüksek kaynak akımları ile 
kullanılabilmeleridir.

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

a) TIG “Tungsten Inert Gas” Kaynağı

4. Gazaltı Kaynağı
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Kaynak Torçları

TİG kaynak yönteminde torç, iş parçası için gerekli olan elektrik akımının akım kablosu 
ile tungsten elektroda iletmek, koruyucu gazın kaynak banyosunun üzerini örtecek 
biçimde sevketmek görevini yerine getirmek için geliştirilmiş bir elemandır. Torç ile 
kaynak makinesi ve gaz tüpü, soğutma suyu ile bağlantıları değişik kalınlıktaki kablolar 
ve hortumlar ile sağlanır. Torçta her çaptaki tungsten elektrot için tutucu kovanı bulunur. 
Torc ucuna koruyucu gaz nozülu takılır.

torç

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

a) TIG “Tungsten Inert Gas” Kaynağı

4. Gazaltı Kaynağı
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TIG kaynağında; kaynak hızı yüksektir, ısıl distorsiyonlar azdır, kaynak dikişleri temizdir, 
kaynaktan sonra dikişin temizlenmesine gerek yoktur ve kolay mekanize edilebilir olması
önemli avantajlarındandır. 

Genel olarak TIG yöntemi ile yapılan kaynak birleşimlerinin büyük bir kısmını alın 
bağlantıları oluşturur. Saçların birleştirilmesinde, ince saçların kullanıldığı kutu profillerin 
imalatında, depo ve siloların yapımında ve silindirik cebri boruların teşkilinde alın 
birleşimleri kullanılır. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı

a) TIG “Tungsten Inert Gas” Kaynağı
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MIG-“Metal İnert Gas” kaynağında, argon veya helyum atmosferi altında kaynak 
yapılmaktadır. İlk olarak 1948 yılında ABD de “Linde Air Products Company” tarafından 
bulunarak, önce alüminyum ve alaşımlarının sonra da yüksek alaşımlı çeliklerin, bakır ve 
alaşımlarının ve karbonlu çeliklerin kaynağında kullanılmıştır. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı

b) MIG Kaynağı

MIG kaynak yönteminde ark, kaynak yerine otomatik olarak gelen ilave metal ile iş
parçası arasında oluşur (TIG yönteminde Tungsten elektrot gerekiyordu). 
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- bir doğru akım kaynağı, 
- kaynak tabancası, 
- çıplak elektrot, 
- argon, 
- kaynak akımı, 
- suyun giriş ve çıkışını sağlayan hortum, 
- kaynak telinin hareketini sağlayan donanım, 
- kaynak akımının geçişini, soğutma suyunun devreye girişini, argon gazının akışını ve 
telin hareketini sağlayan kumanda sistemi, 
- basınç düşürme manometresi ve ölçü aleti ile donatılmış bir adet basınçlı argon tüpü

MIG kaynak donanımı aşağıdaki parçalardan oluşur: 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı

b) MIG Kaynağı
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MIG kaynak donanım şeması

Bu kaynak yönteminde mükemmel bir erime özelliğine ancak yüksek akımla 
çalışıldığında ulaşılabilir. Yüksek akım şiddeti derin bir nüfuziyet sağlar. Bu da 20 mm 
kalınlığa kadar ağız açmadan kaynak yapma üstünlüğü sağlar. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı

b) MIG Kaynağı



98

MIG Elektrik Ark kaynağı uygulaması

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı

b) MIG Kaynağı
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MAG “Metal Active Gas” kaynağı ise 1950 yılların başlarında geliştirilmiş ve ilk olarak 
otomobil endüstrisinde kullanılmaya başlanmıştır. Başlangıçta sadece yatay pozisyonda 
kaynak yapabilme imkânı vardı. Fakat sonraki yıllarda ince çaplı elektrot kullanma 
imkânı sağlanarak her pozisyonda kaynak yapabilme mümkün hale getirilmiştir. Bu 
yöntemde başlangıçta koruyucu gaz olarak sadece CO2 kullanılmıştır. Günümüzde 
ise, gereken durumlarda, arkı yumuşatmak ve sıçramayı azaltmak için CO2’e argon 
karıştırıp kullanılmaktadır. Karışım oranı % 75’e kadar çıkmaktadır. Bu yöntemde 
sağlanan önemli bir gelişme de koruyucu gazlar ile “sprey ark” yönteminin 
bulunmasıdır. 

Karbondioksit gazı (CO2)
Karbonun yanması ile oluşan karbondioksit gazı, yanıcı gazların, akaryakıt ve kokun 
yanma ürünü olarak, kireç taşının kalsinasyonu, amonyak üretimi ve alkolün 
fermentasyonu sırasında yan ürün olarak üretilir. Maliyeti düşük bir gazdır.

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı

c) MAG Kaynağı
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MIG/MAG kaynak yönteminde, inert ve aktif gazlar veya bunların çeşitli oranlarda 
karışımı kullanılmaktadır. Genel olarak asal gazlar, reaksiyona girmediklerinden 
demir dışı metallerin kaynağında, aktif gazlar veya aktif ve asal gaz karışımları da 
çeşitli türlerdeki çeliklerin kaynağında kullanılmaktadır. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

4. Gazaltı Kaynağı

MIG/MAG Kaynaklarının Genel Olarak Değerlendirilmesi 

MIG/MAG kaynak yönteminde, kaynaklanacak olan parçalarda kaynak ağzının 
hazırlanması da çok önemli bir husustur. Kaynak ağzı tasarımını etkileyen en önemli 
faktörler; “bağlantıdan beklenen dayanım, kaynak pozisyonu, parça kalınlığı ve 
kaynaklanacak malzemelerin türü” olarak yazılabilir. 

Sonuç olarak MIG/MAG kaynak yöntemi geniş ayar olanakları, çeşitli yardımcı malzeme 
ve donanımları sayesinde günümüz endüstrisinde ince saçlardan oldukça kalın kesitli 
parçalara kadar yaygın bir kullanım alanı vardır. Günümüzde çelik yapılarda, özellikle 
atölye ortamında, gerekli önlemlerin alınması durumunda şantiye ortamında da, 
yapılacak olan kaynaklı birleşimlerinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır, 
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Termit Kaynağı

Termit bir birim toz alüminyum ile üç birim demir oksit karışımına denir.Bu kaynak kırılan 
rayların tamirinde çok kullanılır. Al2 + Fe2O3 → 2Fe + Al2O3 + Isı

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

Kalıp hazırlanır Alüminyum ve demiroksit
karışımı hazırlanır. 

Alev oluşturulur demiroksit
ayrışıp alüminyum oksitlenir

Eriyik kalıba dökülür Sıcaklık yükselir kaynaşma ve yavaş soğuma
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Ergitme kaynak metoduyla çekilen kaynak dikişleri küt kaynak dikişleri ve köşe kaynak
dikişleri olmak üzere iki gruba ayrılır.

İki levhanın yan yana getirilen kenarları boyunca çekilen kaynak dikişlerine küt dikişler 
denir. Levha kenarlarının işlenme şekline göre küt kaynak dikişleri özel isimler alırlar. I, 
V, Y, U dikişleri bir seferde çekilebilirler, diğer tarafta kalan kaynak kökünün kazınması
ve yeniden kaynaklanması gerekmektedir. 

Kaynak dikişinin kök kısmının sonradan kaynaklanması olanağı yoksa; altına örneğin 
oluklu bir bakır ray yerleştirilmek suretiyle, bu kısmın muntazam olması sağlanır.  
X dikişlerinin iki taraftan çekilmesi gereklidir. Dikişin yarısı çekildikten sonra parçalar 
çevrilerek diğer yarısı çekilir.

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

1. Küt kaynak dikişleri
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1. Küt kaynak dikişleri

Özel hazırlıksız küt dikiş Ağız açma suretiyle hazırlanmış küt dikiş
(Bu örnekte gösterilen V dikişidir)

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

Özel küt kaynak dikişleri

Bir önceki slaytta bulunan Tablodaki dikiş türlerinin yanı sıra yalnızca bir kenarın 
işlenmesi ile yapılan ve birbirine dik levhaların birleşimine de olanak veren K dikişi, 
yarım V dikişi gibi dikiş türleri de mevcuttur.
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Farklı kalınlıktaki levhaların birleştirilmesinde, levha kalınlıkları arasındaki farkın 
büyüklüğüne bağlı olarak küt dikiş tatbiki değişir

Çelik yapılarda (köprüler hariç) küt dikiş tatbiki 
(a) t2 −t1 ≤10 olması durumunda dikiş tatbiki,
(b) t2 − t1 >10 olması durumunda dikiş tatbiki

Küt kaynak dikişinin kalınlığı levha kalınlığıdır. Ancak birleştirilen levhaların kalınlıkları
birbirinden farklı ise küt dikişin kalınlığı bu parçalardan en incesinin kalınlığına eşit alınır:

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

1. Küt kaynak dikişleri
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İki çelik levhanın birbirine dik veya en az 60o teşkil eden yüzeyleri arasındaki kaynak 
dikişine köşe kaynak dikişi denir. Yüzeyler arasındaki açının 60o den az olması
durumunda köşe kaynak dikişlerinin kuvvet taşıdığı kabul edilmez. Köşe dikişlerin 
kalınlığı olan a, kaynak enkesiti içine çizilen ikiz kenar üçgenin yüksekliğine eşittir

Köşe dikişlerin yüksekliği

2. Köşe kaynak dikişleri

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler
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Alın ve yan dikişler

2. Köşe kaynak dikişleri

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler
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Sahadaki kaynak uygulamalarında dikkat edilmesi gerekenler

- Aksi belirtilmedikçe sadece elektrik kaynağı kullanılır. 

- Elektrotlar kaynaklanacak gerecin türüne göre seçilir. Soğuk ve nemli havalarda 
kullanılmadan önce fırınlanmalıdır. Olumsuz hava koşullarında önlem alınmalıdır.  

- Kaynak yapılacak yüzeylerde pürüz, cüruf vb. kusurlar ile yağ vb.zararlı maddeler 
bulunmamalı, kaynaktan hemen önce zımpara, tel fırça, keski vb.ile temizlenmelidir. 

- Küt (Ucuca) ek kaynaklarında kaynak ağzı açılmalıdır. 

- Kaynak sırasında hiç bir deformasyon olmamalıdır. Bunun için önce karşılıklı olarak 
punta kaynağı yapılmalıdır. 

- Kaynaktan sonra kaynaklar çekiçle cüruflardan temizlenmeli, keski, taşlama 
vb.yöntemlerle düzenlenmelidir. 

- Önemli işlerde kaynak kontrolü (röntgen veya boya testleri) yapılır. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler
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Kaynak, perçin ve bulonların birlikte çalışması

Bir birleşime etkiyen yüklerin kaynak dikişleri ve kaba bulonlar tarafından 
ortaklaşa taşınabileceği kabul edilmez. Birlikte uygulamalar sadece güvenlik 
arttırmaya yöneliktir. 

Kaynak dikişlerinin, sürtünme ile kuvvet aktaran ve usulüne göre sıkıştırılmış
yüksek dayanımlı bulonlar ve perçinlerle ortak çalışabileceği, ancak deneylerle 
performansı tespit edildiğinde kabul edilebilir.

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler
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TS 3357'ye göre Kaynaklı Birleşimde Kalite Sınıfı:

Kaynaklı birleşimin kalite sınıfı aşağıdaki şartların sağlanmasına göre tayin edilir:

- Malzemenin kaynağa elverişliliğinin garanti edilmiş olması,
- Hazırlanmanın usulüne uygun ve denetim altında yapılması,
- Kaynak yönteminin malzeme özelliklerine, parça kalınlığına ve birleşimdeki 
zorlanmaya göre seçilmesi,
- Kaynak ilave malzemesinin kaynaklanacak malzemeye uygun olması,
- Kaynak sınavından geçmiş kaynakçıların kullanılması ve kaynak işleminin denetim 
altında yapılması,
- Kaynağın muayene edilerek kusursuz olduğunun saptanması

Kaynak Sınıfı I’ de, yukarıdaki bütün şartların sağlanması gereklidir.
Kaynak Sınıfı II’ de, son şart dışında bütün şartların sağlanması gereklidir.
Kaynak Sınıfı III’ de, özel şart aranmaz, ancak kaynak tekniğin gerektirdiği şekilde 
yapılmış olmalıdır.

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler



110

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

Kaynaklı Birleşimlerin muayenesi 

2. Penetrant sıvı ile yüzeysel kusurların muayenesi

4. Ultrasonik muayene

3. Radyoskobik muayene

1. Kaynak kompozisyonunun taşınabilir XRF cihazı ile tespiti

veya bu yöntemlerin 
kombinasyonu kullanılır. 
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Kaynaktaki Cr, Ni, Mo, Ma, Fe, Al, Ti, v, Cu, Zn vb. alaşım 
elementlerinin miktarı yerinde tespit edilebilir. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

Kaynaklı Birleşimlerin muayenesi 

1. Kaynak kompozisyonunun portatif XRF cihazı ile tespiti
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Penetrant Muayene

Renklendirilmiş penetrantlar
veya florosan penetrantlar

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

Kaynaklı Birleşimlerin muayenesi 

2. Penetrant muayenesi
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Yüksek enerjili elektromanyetik dalgalar (ışınım) 
pek çok malzemeye nüfuz edebilirler. Belli bir 
malzemeye nüfuz eden ışınım malzemenin 
diğer tarafına geçen ışınıma duyarlı filmleri de 
etkileyebilir. Bu filmler daha sonra banyo 
işlemine tabi tutulduklarında ışınımın içinden 
geçen 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. Bu yöntemle 
yapılan değerlendirmeye de radyografik 
muayene denir. Eğer malzemenin arka tarafına 
film yerine bir detektör konup malzemeden 
geçen ışınım toplanarak bir monitöre aktarılırsa 
bu teknik de radyoskopi olarak adlandırılır.

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

Kaynaklı Birleşimlerin muayenesi 

3. Radyoskobik muayene



114Testing longitudinal and spiral welded pipes with x-ray films. 

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

Kaynaklı Birleşimlerin muayenesi 

3. Radyoskobik muayene
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4. Ultrasonik muayene

2.4.5. Kaynaklı Birleşimler

Kaynaklı Birleşimlerin muayenesi 

Boru hatlarında kaynak kontrolünde en 
çok kullanılan yöntemdir. Radyoaktivite 
tehlikesi olmadan hasarsız muayene 
imkanı verir. 
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Dokuz Eylül Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Alternatif Yapı
Malzemeleri

2. Yapılarda çelik kullanımı
2.5. Özel çelikler, yapılarda paslanmaz çelik kullanımı

2.5.2. Paslanmaz çelik
2.5.1. Özel çelik alaşımları

2.5.3. Yapılarda paslanmaz çelik kullanımı
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1. Nikelli çelikler : %2-%46 arasında nikel içeren çelikler en çok kullanılan özel 
çeliklerdir. Alaşımda nikelin varlığı çeliğin dayanımını, sertliğini, düktilitesini ve 
korozyona dayanıklılığını olumlu yönde etkiler. Motorlarda, kama çivilerinde, türbin, 
savaş aletlerinde yüksek dayanımı nedeniyle bu tip çelik kullanılır. 

%36 oranında nikel içeren türü piyasada “invar” adı ile satılır ve ölçü aletleri 
yapımında kullanılır. Yüksek oranda nikel aynı zamanda alaşımın termik genleşme 
katsayısını düşürdüğünden, bu tür alaşımlar platin yerine teknik işlerde kullanılırlar.

2.5.1. Özel çelik alaşımları

FeNi36 
İnvar teli
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2. Nikel-kromlu çelikler: % 1.5 – 2 oranında krom varlığı
nikelli alaşımın sertlik ve çekme dayanımını arttırır. Mermi, 
zırh, bilya ve bilya yatakları, köprü askı zincirleri ve değişik 
aletlerin yapımında bu tür alaşımlar kullanılır. 

Daha yüksek oranlarda krom varlığı (>%10.5) alaşımın 
korozyona dayanıklılığını arttırır. “Stainless steel
(Paslanmaz çelik)” denilen bu tür alaşım gün geçtikçe daha 
fazla kullanılmaktadır.

2.5.1. Özel çelik alaşımları

Paslanmaz çeliğin yüzeyinde oluşan 
ince fakat yoğun kromoksit tabakası
korozyona karşı yüksek dayanım 
sağlar ve oksidasyonun daha derine 
doğru ilerlemesini engeller
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2.5.1. Özel çelik alaşımları

3. Molibdenli çelikler:

Mo az oranda Ni ve Cr gibi elementlerin yardımıyla 
tanelerin incelmesine yaradığından alaşımın kırılganlığını
azaltır. 

Bu tür çelikler sıcakta bile sertliklerini ve keskinliklerini 
korurlar. Perçin ve kaynak işlerinde kullanılan aletlerin 
üretiminde yararlanılır. 

Aynı özellik krom-vanadyumlu çeliklerde de vardır. 
Bu tip çeliklere çok keskin çelikler (ekstra çelik) adı
verilir

4. Krom-vanadyumlu çelikler:
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Ayrıca kesme, delme aletlerinde kullanılan sert ve keskin olan tungstenli (W-wolfram) 
çelikler; yay, zemberek yapımında kullanılan silisyumlu çelikler (silisyum metalin 
elastisite özelliğini arttırır) kullanılır. 

5. Tungsten ve silisyumlu çelikler: 

2.5.1. Özel çelik alaşımları

sert ve keskin tungstenli çelikler (raybalama) silisyumlu çelikler



6manganlı çelikler ray profilleri

2.5.1. Özel çelik alaşımları

Ray yapımında kullanılan aşınmaya dayanıklı manganlı çelikler vardır. % 12 - % 15 Mn
varlığı çarpmalara karşı dayanımı büyük ölçüde arttırdığından, tren parçaları, kırıcı ve 
ezici makine parçaları yapımında manganlı çelik alaşımları kullanılır.

Helikopter paleti

6. Manganlı çelikler: 
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Paslanmaz çelikler; içerisinde en az %10,5 oranında (ağırlıkça) krom (Cr) içeren demir 
esaslı alaşımlardır.

İçerdikleri diğer katkı elementlerine göre değişen ve tamamen östenitik ile tamamen 
ferritik özellikler aralığında sıralanan beş farklı çeşit paslanmaz çelik türü vardır.

2.5.2. Paslanmaz çelik türleri

1. Östenitik Paslanmaz Çelikler
2. Ferritik Paslanmaz Çelikler
3. Martenzitik Paslanmaz Çelikler
4. Çift Fazlı (dupleks) Paslanmaz Çelikler
5. Çökelme Yoluyla Sertleşebilen Paslanmaz Çelikler
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Östenitik paslanmaz çeliklerin (200-300 grubu) temel alaşımı krom-nikeldir. 304 en 
çok kullanılandır. Soğuk işleme ile sertleştirilip dayanımları geliştirilebilir.

Paslanmaz çelikler ASTM ve EN standartlarına göre farklı kodlarla isimlendirilmiştir. 

2.5.2. Paslanmaz çelik türleri
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Östenitik paslanmaz çeliğin mikroyapısı

2.5.2. Paslanmaz çelik türleri
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Ferritik paslanmaz çelikler sertleştirilemeyen Fe-Cr alaşımlarıdır. 405, 409, 
430, 422 ve 446 bu grupta yeralan en tipik ürünlerdir.

Martenzitik paslanmaz çelikler ferritik gruptaki paslanmaz çeliklerle benzer 
kimyasal analize sahiptirler ancak daha yüksek oranda karbon ve daha düşük 
oranda krom içerirler. 403, 410, 416 ve 420 bu grupta yeralan en tipik 
ürünlerdir.

Çift fazlı (Dupleks) paslanmaz çelikler hemen hemen eşit miktarda östenit
ve ferrit içeren bir mikroyapının oluşturulması ile elde edilirler. Bu çeliklerde 
krom/nikel oranı yüksektir. Numaralama sistemi 200,300 veya 400 ile 
tanımlanan grupların hiç birisine girmez.

2.5.2. Paslanmaz çelik türleri
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Paslanmaz çelik lamalar ve borular AISI 304 - 316 

2.5.2. Paslanmaz çelik türleri
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2.5.3. Yapılarda paslanmaz çelik kullanımı

Yapılarda sıcak işlenmiş paslanmaz çelik 
profiller kullanılmaktadır. 
Ancak soğuk çekilmiş betonarme 
donatısını paslanmaz çelikten üretimi ve 
kullanımı (mimari ankraj uygulamalarında 
açıkta kalacak donatı olarak) çok düşük 
seviyelerdedir.  
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2.5.3. Yapılarda paslanmaz çelik kullanımı

Yapı mühendisliğinde kullanılan 2 paslanmaz çelik grubu vardır. Bunlar östenitik ve 
dupleks (östenitik ve ferritik) paslanmaz çelik alaşımlarıdır. 

Düşük alaşımlı dupleks
çelikler (lean)

Alaşım elementleri 
arasında en kıymetlisi 

nikel

Fiyat aşağı doğru 
azalır. 
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2.5.3. Yapılarda paslanmaz çelik kullanımı

Yapı mühendisliğinde paslanmaz çeliklerin mekanik özellikleri 
(sıcak haddeleme ve tavlama sonrası)

Karbon çeliklerinde akma dayanımı ortalama 350 MPa

Paslanmaz çeliklerde 
belirgin akma bölgesi 
yoktur. 

Binde iki prensibi ile 
akma dayanımı tespit 
edilir. 



15

2.5.3. Yapılarda paslanmaz çelik kullanımı

ARUP'un tecrübeleri ile farklı korozif koşullarda seçilebilecek 
paslanmaz çelik malzemeler

Daha ekonomik

Ayrıca malzeme seçiminin yanında;
- Yüzey sonlandırma işleminin kalitesi
- Kaynak uygulaması
- Karbon çeliği veya çelik tozu ile temas gibi etkenler de paslanmayı etkiler.  
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2.5.3. Yapılarda paslanmaz çelik kullanımı

2000 yılından sonra paslanmaz çelik kullanılan yapılar:

Profiller dupleks bulon cıvata veya 
kaynaklanarak birleştirilmektedir. 
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Aparte Yaya Köprüsü, Stokholm, İsveç Menorca Yaya Köprüsü, İspanya

Dupleks paslanmaz çelik kullanılan yapılar

2.5.3. Yapılarda paslanmaz çelik kullanımı

1.4462 1.4462
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York Millenium yaya köprüsü, Londra 

2.5.3. Yapılarda paslanmaz çelik kullanımı

1.4462
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2.5.3. Yapılarda paslanmaz çelik kullanımı

Dupleks paslanmaz çeliklerin östenitik
paslanmaz çeliklere üstünlükleri:

• Artan akma ve çekme dayanımı
• Daha az maliyete en az östenitik kadar 
korozyon direnci Stonecutters Köprüsü, Hong Kong

1.4462

DNA-inspired Helix Footbridge Sands Hotel and Sands SkyPark

Arup 2010

Singapur
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2.5.3. Yapılarda paslanmaz çelik kullanımı
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Gelecek: soğuk çekilmiş paslanmaz çelikler 

2.5.3. Yapılarda paslanmaz çelik kullanımı
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• 2011 için piyasada inşaat çeliği 
(betonarme donatısı ve profil) 400-800 
dolar/ton aralığındadır. Paslanmaz çelik 
ise 3.500-7.500 dolar/ton aralığındadır. 
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Dokuz Eylül Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Alternatif Yapı
Malzemeleri

2. Yapılarda çelik kullanımı
2.6. Çeliğin dış etkilerden korunması

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması
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2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması

1. Organik, inorganik boyalarla koruma

2. Başka metallerle kaplanarak koruma (galvanizleme, krom, nikel, bakır, kalay kaplama)

3. Alaşımlama (paslanmaz çelik)

Temel olarak 3 yöntem mevcuttur. 

Bunlardan 2 ve 3 daha önceki bölümlerde incelenmiştir. Bu bölümde boyalarla koruma 
üzerinde durulacaktır.
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2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması

Metal yüzeylerin boyama aşamaları:

1. Yüzey hazırlığı
2.  Astarlama
3. Macunlama ve gerekiyorsa ikinci astarlama
4. Son kat uygulaması
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Tane büyüklüklerine göre numaralandırılan 
zımparalar piyasada 40-60-80-…….280-320…….800-
1000 şeklinde bulunur. Numara değeri küçüldükçe 
kaba zımpara, büyüdükçe ince zımpara diye 
adlandırılır.

Yüzeylerin temizlenmesi ve düzgün hale getirilmesi 
için kullanılan, aşındırıcılar ile kaplı, dayanıklı kağıt 
veya bez gereçlere zımpara denir.

Makine Zımparaları

• Bant Zımparalar
• Disk Zımparalar
• Rulo Zımparalar

Bez ve bant zımparaları

El zımparaları

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması

1. Yüzey hazırlığı
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Aşındırıcılarına Göre Zımparalar
• Alümina Aşındırıcı Zımparalar
• Silisyum Karbür Aşındırıcılı Zımparalar

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması

1. Yüzey hazırlığı

Yüzey hazırlığı için diğer işlemler gerekliliğe göre

Solventle silme, emülsiyonlarla temizleme, alkali ile temizleme, buhar ile temizleme, tel 
fırça ile temizleme, asit banyosu, kumlama, yakma vb. yöntemleri kullanılabilir.
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Kumlama; silis, bazalt, grit gibi görünüşü kuma 
benzeyen malzemelerin yüksek basınçlı hava ile 
metal yüzeye çarptırılmasıdır. Bu çarpma 
esnasında kum metal yüzeyi mikton seviyesinde 
aşındırırken aynı zamanda yüzeydeki her türlü
istenmeyen maddeyi de kazır, temizler.

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması

1. Yüzey hazırlığı
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2. Astarlama

Boya: Herhangi bir yüzeyin üzerine uygulandığında, yüzeyi dış etkilerden koruyan, 
dekoratif bir güzellik meydana getiren madde olarak adlandırılır. Boya formüle edilirken 
şu unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır.

• Bağlayıcı( Reçine, yağ vs.)
• Renklendirici ( Pigment)
• Kimyasal katkı malzemeleri (Kurutucular, ısıtıcılar vb.)
• Çözücü ve incelticiler ( Solventler)

� İmalat esnasında meydana gelen yüzey pürüzlerini gidermek,
� Son kat boya için yüzeyi hazırlayıp iyi bir birleşme sağlamak,
� Son kat boyaya parlaklık sağlamak,
� Oksitlenmeyi önlemek,
� Boyanın ve tatbik edilen malzemenin kullanım ömrünü uzatmak.

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması

Astar Boya (primer) aşağıdaki amaçlar için uygulanır. Her son kat boyanın kendine 
uyumlu astar boyası vardır.
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Antipas boyalar: Genellikle oksitlenmeye karşı kullanılan astar 
boyadır. Her türlü boyama aracı ile tatbik edilir. Yüzeye çok çabuk 
ve iyi yapışır.

2. Astarlama

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması

� Fırın astarları: Fırın boyası atılacak gereçlerde kullanılır. Bu 
astarlar son kat boyanın 120oC de kurutulmalarından dolayı
son kat boyaya sert bir zemin hazırlarlar.
� Selülozik ve Sentetik astarlar: Son kat boyanın bileşimine 
ve rengine uygun vasıftaki astarlardır.
� Çinko esaslı astatlar: Yüksek korozyon dayanımı istenilen 
yerlerde kullanılır. İçerisinde çinko bulunan astarlardır.
� Punta kaynak astarları: Otomobil sanayinde direnç kaynağı
yapılacak sac gereçlere kaynaktan önce tatbik edilir. 
� Elektrik akımını geçiren astarlar: Bu tür astarlar elektroliz 
yoluyla kaplama işlerinde ve elektrostatik boyama dediğimiz 
uygulamalarda kullanılan astarlardır.

Son kat boya uygulanmadan öncede astar boyanın kuruması beklenmelidir. Kuruma 
süresinde genelde 4-5 saat beklenmeli ayrıca bu süre için boya kutusu üzerindeki bilgiye 
uyulmalıdır.
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3. Macunlama

Yüzeylerdeki derin çizik, gözenek, çökük ve oyukların kapatılması için kullanılan dolgu 
maddelerine macun denir.

Astar boya ile bazı yüzeylerde düzgünlük sağlanamayabilir. Bu gibi durumlarda derin iz 
ve boşlukları kapatmak için macun kullanılır. Bu şekilde yüzey üzerindeki hatalar 
kapatılır.

Ispatula ile uygulanabilir çelik macun (polyester 
veya epoksi macun) ve sonrasında zımparalama

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması

Son yıllarda cam fiberli 
macunlarda kullanılmaktadır. 
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Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

Boya ve İncelticiler

Boya Çeşitleri
Genel olarak boyalar bileşimlerini oluşturan maddelere göre sınıflandırılır. Boyaların 
sınıflandırılmasında, kullanılan reçineler önemli bir yer tutar.
� Yağlı boyalar (çok yavaş kurur)
� Sentetik boyalar (orta hızda kurur)
� Selülozik boyalar (hızlı kurur)
� Toz (elektro statik) boya
� Hava kurumalı boyalar

* Su bazlı boyalar

NOT: Bileşiminde pigment bulunmayan karışıma vernik denir. Kullanılan bağlayıcı, 
pigment ve solvent oranları çeşitli şekilde formüle edilerek astar, yarı mat, yarı parlak, 
parlak boya çeşitleri ve macunlar yapılabilir. 

Pigment: Selülozik ve sentetik boyalara renk ve yüzey örtme özelliği veren maddedir.

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması



11

Renk için pigmentler

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması
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• Geçiş metallerinin bileşikleri 
Co(NO3)2 (kırmızı); 
K2Cr2O7 (turuncu);
K2CrO4 (sarı);
NiCl2 (turkuaz); 
CuSO4 (mavi); 
KMnO4 (mor).

inorganik pigmentlere örnekler

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması
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Mavi pigmentin mavi görünmesi

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması
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Ahşap, taş ve metal yüzeylere 
uygulanabilen solvent bazlı sentetik 
reçine esaslı boyalardır. 

Sentetik boyalar boya inceltici (tiner) 
katılarak viskozitesi (akışkanlığı) 
düşürülerek fırça veya boya tabancası
ile metal yüzeylere kolayca tatbik 
edilir.

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması

Geç kururlar, kurumadan, önce tiner uçar, daha sonra boya havanın oksijenini alarak 
kuruma tamamlanır.

Sentetik boyalar eklenen katkı maddeleri ile mat veya parlak renkte üretilebilir. 

1. Sentetik Boyalar
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2. Selülozik Boyalar

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması

Selülozik boyanın temel maddesi, nitro selüloz’dur. Nitro
selüloz, pamuğun nitrik asit içerisinde işlem görmesi ile 
elde edilir. Boya işini profesyonelce yapan, uygulaması
bilgi ve beceri gerektiren bu boyalar, çabuk kuruması
sebebi ile seri üretim işlere çok uygundur.

Selülozik boyaların kuruma süreleri çok kısa olduğundan 
boya fırçaları ile sürülmelerini güçleştirir ve bazen imkansız 
hale getirir. Bu sebeplerden dolayı, bu boyaların 
püskürtme(boya tabancası) yöntemi ile tatbik edilmesi en 
uygunudur. 
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Boya İncelticiler

Boyanın uçucu kısmını oluşturan kimyasal maddelerdir. Bu kimyasallar, boya üretimi 
esnasında katı halde bulunan bağlayıcıyı, akışkan hale getirmek için veya boya 
uygulaması aşamasında, tatbik etmeyi kolaylaştırmak için kullanılırlar.

Kimyasal maddelerden yapılan bu incelticilerin, piyasadaki ortak adı tiner ve neft’tir.

Boya inceltmek için kullanılan bu sıvılar;

� Sentetik incelticiler,
� Selülozik incelticiler,
� Geç kuruyan incelticilerdir.

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması
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Sentetik ve Selülozik İncelticiler

Astar veya son kat boyanın kimyasal özelliğine uygun olarak tiner kullanılır.

İlk üretilen türlerinde sentetik boya için sentetik tiner, selülozik boya için selülozik tiner
Kullanılması gerekliydi. Aksi halde boya bozulur ve kullanılmaz hale gelirdi. Günümüzde, 
sentetik boyaya selülozik tiner veya tam tersi kullanımı mümkündür fakat, bu 
karışımlarının kimyasal yapıları birbirine uygun olması gerekir. 

Bunların dışında geç kuruyan tinerlerde mevcuttur. Bu tinerler sıcak havalarda tabanca 
ile atılan boyanın içine katılarak atılan boyanın kuruması geciktirilir. Bu sayede kuru 
püskürme önlenir. Nemli havalarda oluşan buğulanma geç kuruyan tiner kullanımı ile 
önlenir. 

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması
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Püskürtme Yöntemi (Boya Tabancası) ile Boyama

Boyanın ince tanecikler halinde yüzeylere gönderilmesi basınçlı hava ile sağlanır. Bu 
basınçlı havayı kompresör sağlar.

Elektrik motoru ile çalışan kompresör

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması

püskürtme boya tabancaları

alttan depolu 
Üstten depolu 
kazan tipi

Sprey Boyalar



19
Poliüretan esaslı sentetik boya püskürtülerek 

boyanmış perçinli-bulonlu birleşim noktası

Püskürtme Yöntemi (Boya Tabancası) ile Boyama

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması
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3. Toz (elektro statik) boya

Tamamen katı maddelerden oluşan, solvent
içermeyen boyalardır. Polimer tozlarının 
elektrostatik olarak, kaplanacak parçalara 
yapıştırıldıktan sonra eritilmesiyle meydana 
gelen yüzey kaplama veya boyama 
işlemine toz boya kaplama denir.

Boya endüstrisinde toz boyalar hızla 
gelişmektedir. Koruma amaçlı kullanıldığı
gibi dekoratif amaçlı da kullanılabilirler. 
Solvent bazlı boyalara karşı belirgin 
avantajları vardır.

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması
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Boya deposundan emilen toz boya, 
hortumdan tabancaya taşınır. Elektrostatik 
püskürtme ekipmanları, toz taneciklerini 
(negatif) yükler. Bu tanecikler pozitif (+) 
topraklanmış olan parçayı sarar. 

Daha sonra fırınlamaya geçilir (120-200°C). 
Fırın ısısı toz boyanın erimesini ve malzeme 
üzerine yapışmasını sağlar.

3. Toz (elektro statik) boya

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması

Sonuçta çok dayanıklı, ekonomik ve 
parlak bir yüzey boyaması yapılmış
olur.

Toz boyamada fazla atılan boya geri 
dönüşüm sistemi ile yeniden kullanılır. 
Bu nedenle yaş boyamaya göre % 30-
50 daha az boya kullanılır. Boya verimi 
%100'e yakındır.



22

3. Toz (elektro statik) boya

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması
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3. Toz (elektro statik) boya

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması

Kullanım amaçlarına göre çeşitleri

* Epoksi: Epoksi tipi reçine, sertleştirici ve pigmentten oluşur. Boyadan kimyasal 
maddelerde direnç istendiği zaman kullanılır. Özellikle benzin depolarında iyi sonuç
verir. Bu boyaların ısı ve ışığa karşı mukavemetleri azdır.

* Epoxy-polyester: Reçinesi epoksi ve polyester karışımıdır. Beyaz eşya sanayinde, 
aydınlatma cihazları, metal mobilya, hastane ekipmanı, armatür ve duşakabinler bu tip 
boyalar ile boyanır. Maliyeti diğer tip boyalara göre daha düşüktür. Güneş ışığına dirençli 
ve dirençsiz türleri vardır. 
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* Polyester/TGIC (triglycidyl isocyanurate): Polyester reçine ve TGIC sertleştiriciden 
oluşur. Dış cephe boyasıdır. Eskiden alüminyum pencere ve kapı profillerinde 
kullanılmaktayken günümüzde sağlığa zararları nedeniyle tercih edilmemektedir. 

* Polyester/PRIMID: İçerisinde polyester reçine ve PRIMID sertleştirici (çapraz bağ
yapıcı polimer) bulunur. TGIC sertleştiricilerin sağlığa zararlı olmalarından dolayı bu 
boya üretilmiştir. Bu boya tipi de dış cephe için kullanılır.

* Polyester/PT 910: Formülünde polyester reçine ve PT 910 (C18H18O9) sertleştirici 
bulunur. Bu da yine dış cephe boyasıdır.

3. Toz (elektro statik) boya

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması

Kullanım amaçlarına göre çeşitleri
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* Poliüretan: Polyester reçine ile izosiyanatın sertleşmesinden oluşur. İç ve dış cephede 
kullanılmak için iki çeşittir. Bu boya tipinde çok düzgün yüzeyler elde edilir.

* Akrilik: Özellikle otomobil sanayinde tercih edilen özel olarak üretilen bir boya 
çeşididir. Akrilik toz boyalar yüzeyle güçlü bağ kuran boyalardır.

3. Toz (elektro statik) boya

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması

Kullanım amaçlarına göre çeşitleri
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Boya Deposu, Tabancası ve kabini

Boya kabini, boyanacak parçanın asılarak boyama işleminin 
yapıldığı yerdir. Toz boya kabinlerinde tabancanın ağzından 
çıkan toz haldeki boya elektrostatik yöntemle  boyanacak 
parçanın üzerine yapışır. Boyanacak parça üzerine 
yapışmayan boya tozları fan yardımı ile filtreye gelir ve 
filtrenin üzerinde kalır. Bir kısmı da kabin içine dökülür. 
Filtre, belirli aralıkla temizlenir. Dökülen boyalar toplanarak 
tekrar kullanılır.

3. Toz (elektro statik) boya kabini

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması
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Toz boyanın pişirilmesi işlemi, fırının her yerine ulaşan sıcak hava akımı sayesinde 
gerçekleşir. Fırının sıcaklığı amaca (parça kalınlığı, toz boya çeşidi vs.) göre daha 
önceden ayarlanır. Boya fırınları iki çeşittir.

3. Toz (elektro statik) boya fırınları

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması

Kutu (box) tipi: Küçük işletmelerde ve 
laboratuarlarda tercih edilir. Boyanacak 
malzeme özel hazırlanmış arabalara asılır ve 
fırına girer. Fırını boşaltma sırasında büyük 
bir sıcaklık kaybı olur. Bu sebeple 
maliyetlidir.

Konveyör tipi: Boyanmış yüzeyler ray 
sistemleri ile fırına girer ve sıcak 
ortamdan geçip dışarı çıkar. Bu 
sistemlerde sıcaklık kaybı daha azdır.
Çalışma verimli ve hızlıdır. 



28

Fırınlama gerektiği için toz boya çoğunlukla fabrikada yapılır. 

Elektrostatik toz boya darbelere karşı direnci fazla olduğundan şantiyede yapılan yaş
boyalara göre çok daha uzun ömürlüdür. 

Yapı çeliklerinde kullanımı enderdir. Bağlantı elemanları yerinde boyanacağından yaş
boya püskürtme yöntemi tercih edilir. Son yıllarda fırınlama olmaksızın yerinde kürlenen
toz boyaların sahada kullanımı yaygınlaşmaktadır. 

Sahada toz boya uygulaması

3. Toz (elektro statik) boya fırınları

Metal yüzeyleri boyama yöntemleri

2.6.1. Çeliğin korozyondan korunması
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Çelik yangın etkisinde yüksek sıcaklıklarda mekanik özelliklerini hızla kaybeder. 
Bu nedenle korunması şarttır.

Sıcaklığın ve zamanın fonksiyonu olarak çeliğin akma dayanımındaki kayıp
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Çeşitli standard ve kaynakların öngördüğü veya 
test ederek bulduğu akma dayanımı kayıpları

zaman (dakika)
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Yangın geçirmiş çelik taşıyıcılı bir binada kolon profili hasarı
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Yangın geçirmiş çelik taşıyıcılı bir binada kolon profili hasarı
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Ahşap kirişlere bindirilmiş çelik profillerin yangından sonraki 
durumu (yanmış ahşaptaki çivilere dikkat) 
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Ahşap çatı makası
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Yüksek katlı yapılarda (çelik-beton kompozit) yangın:

1. 1988 Los Angeles "First Interstate Bank Building"

2. 2001 New York "ABD Dünya ticaret merkezi" 7 nolu bina 

3. 2004 Karakas, Venezuella "Park Central" gökdeleni

4. 2005 Madrid, İspanya, "Windsor" gökdeleni

5. 2009 Pekin, Çin "TVCC" gökdeleni. 
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1. Los Angeles ABD, 1988 yılında "First Interstate Bank Building"'de çıkan yangın

62 katlı yapı 1974'te inşaa edilmiştir. 

Taşıyıcı sistem çelik çerçeve konstrüksiyon üzerine hafif beton kaplamalı profil çelik 
döşeme şeklindedir. İnşa edilirken otomatik aktive olan pasif yangın koruma sistemi yok. 
Sonradan kurulmuş ama daha aktive edilmemiş (otomatik su püskürtme yok, birisinin 
gidip vanaları açması gerekiyor). Ancak tüm çelik elemanlar yüzeyine yangından 
koruyucu kaplama mevcuttur.

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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Duman dedektörlerinin 12. katta sinyal vermesine rağmen güvenlik görevlileri sinyali 
kapatıyor (Yangın başladıktan 10 dk. Sonra). Çok sayıda dedektör sinyal verince kontrol 
için 12.kata çıkan görevli asansör kapısı açılınca yanarak ölüyor. 20 dakika sonra 
dışarıdan yangını görenler 911'e haber veriyor. Püskürtme sistemlerinin vanalarının 
açılmasına kadar yangın 3.5 saat sürüyor ve 4 kat ilerliyor. Bu yangından sonra ABD'deki 
tüm gökdelenlerde otomatik sprink sistemi zorunlu tutuluyor.

Yangın sırasında 
elektrik kesintisi yok

-Erken müdehale

Çelik sıcaklığının 
360oC'ye ulaştığı
hesaplanmış

1. Los Angeles ABD, 1988 yılında "First Interstate Bank Building"'de çıkan yangın
2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı



37- Merdivenlerdeki duman
-Kırılan camlar

1. Los Angeles ABD, 1988 yılında "First Interstate Bank Building"'de çıkan yangın
2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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Yapı onarılıp Aon Center yeni 
adıyla tekrar kullanıma açılıyor. 

Hasar gören 4 katta yapısal çelik 
profiller göçmeye neden olmamıştır. 
Eğrilen bozulanlar değiştirilmiştir.

1. Los Angeles ABD, 1988 yılında "First Interstate Bank Building"'de çıkan yangın
2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı



39

Diğer beş binada da 
yangın nedeniyle hasar 
meydana gelmiştir. 

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

2002'de  yıkımı en son yapılan bina

?

WTC1 ve 2'de dinamik 
etkinin yanında sıcaklığın 
çelik ergime sıcaklığına 
ulaştığı öngörülmektedir.

2. Dünya ticaret merkezi 7 nolu bina (2001) 

WTC kompleksi: 7 bina
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

http://www.prisonplanet.com/articles/august2006/230806wtccomplex.htm

2. Dünya ticaret merkezi 7 nolu bina (2001) 
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Timeline of the WTC collapses on 9/11.

10:05 am: The south tower of the World Trade Center collapses, plummeting into
the streets below.
10:28 am: The World Trade Center's north tower collapses from the top down as if it 
were being peeled apart, releasing a tremendous cloud of debris and smoke. 
[WTC 3 (also known as the World Trade Center Hotel, the Vista Hotel, and the
Marriott Hotel) was almost completely destroyed...due to debris from the collapse of 
the adjacent WTC 1 and WTC 2. - FEMA]
4:10 pm: Building 7 of the World Trade Center complex is reported on fire.
5:20 pm: The 47-story Building 7 of the World Trade Center complex collapses. 
The evacuated building is damaged when the twin towers across the street collapse
earlier in the day. - CNN

WTC7

2. Dünya ticaret merkezi 7 nolu bina (2001) 

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

FEMA ve NIST kesin nedeni 
tanımlayamamıştır. Bina içindeki yakıt 
depolarının tutuştuğunu iddia eden raporlar 
mevcuttur. Ancak kesin neden delil 
yetersizliğinden belirlenememektedir.  



42

WTC 7 nolu bina yangın nedeniyle yıkılan ilk yüksek  katlı
çelik çerçeveli yapıdır 

(daha az katlı çelik yapılar yangından çökmüştür). 

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

2. Dünya ticaret merkezi 7 nolu bina (2001) 



43

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

WTC1 ve 2'de yangın yalıtımı
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Yapı; çelik çerçeve ile çelik-beton kompozit
döşemeden oluşmaktadır. 

Giydirme cephe çerçeveleri alüminyum ve cam 
kompozittir ve betonarme döşemeden çıkma 
kirişlere bağlanmıştır. 

Çekirdek kısmı asansör kovası ve merdivenlere 
ayrılmıştır. Mekanik odaları 4, 5, 22, 42, 61 ve 62. 
kattadır. Çatıda helikopter pisti bulunmaktadır.

Güney Amerikada 2004 yılındaki en yüksek çelik-betonarme taşıyıcı sistemli 
yapıda (Parque Central Karakas, Venezuella) çıkan yangın

Gökdelen yapısı hakkında bilgi:

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

3. 2004 Karakas, Venezuella
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Güney Amerikada 2004 yılındaki en yüksek çelik-betonarme taşıyıcı sistemli yapıda 
(Parque Central Karakas, Venezuella) çıkan yangın: 56 katlı yapının 34. katında 
geceyarısı başlıyor. Pasif yangın koruma sistemi (su püskürtme sistemi) çalışmadığı için
(bakımı yapılmamış ve depo sistemi iptal edilip şehir şebeke hattına verilince sızmalar 
olmuş bu nedenle iç vanalar yerleştirilmiş) yangın yukarı doğru ilerliyor. Müdehaleye
rağmen 24 saatte kendi kendine sönüyor. Bina iskeleti çökmüyor. Bazı kolonlar 
değiştirilip onarım yapıldıktan sonra kullanılmış.   

3. 2004 Karakas, Venezuella

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

3. 2004 Karakas, Venezuella
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1979'da 106 m yükseklik 29+3 (bodrum) kat çekirdek kısmı betonarme dış kısım ise 
çelik çerçevelerden oluşmaktadır. Tüm cephe reflekte cam kaplamalı giydirmedir. 
Yapıldığı dönemde İspanyadaki şartnamelerde çeliğin yangın yalıtımı ve püskürtme 
sistemler bulunmadığından yangın yalıtımı yoktur.  2000lerin ortalarında yangın yalıtımı
için 3 yıllık bir proje başlatılmış, proje devam ederken 2005'teki yangından hasar 
görmüş ve yıkımına karar verilmiştir. Projede;

Yangın 21. katta başlamış ve tüm binaya yayılmıştır. 
21 saat sürmüştür. 

- Dıştaki çelik kolonlara yangın yalıtım kaplaması yapılması
- İç kısımdaki çelik kirişlere püskürtme kimyasallarla yangın 
yalıtımı yapılması
- Yangın söndürme fıskiyelerinin kurulması
- Cephe giydirmede yeni bir alüminyum sistem kullanılması

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

4. 2005 Madrid, İspanya, Windsor gökdeleni
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Yapının inşaası sırasında yangına karşı alınan önlemler (2.sütun). 
Yangın sırasında yapılmakta olan yangın yalıtım çalışmalarının durumu (3.sütun).

Yangın çıkış nedeni: Kısa devre, çıkış
yeri 21.kat, ölüm yok. 

4. 2005 Madrid, İspanya, Windsor gökdeleni

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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Yangın sırasında sıcaklığın 800-
1000oC'ye ulaştığı tahmin edilmektedir. 4. 2005 Madrid, İspanya, Windsor gökdeleni

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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4. 2005 Madrid, İspanya, 
Windsor gökdeleni

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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Betonarme çerçeve 21 saatlik yangından sonra yıkılmadan kalmıştır. Ancak yangından 
sonra yapılan incelemelerde yapının yıkılmasına karar verilmiştir. 

Çok katlı betonarme (çelik profil kolonlar da 
çekirdek bölgesinde var) ve çelik karma 
yapının yangın performansı açısından ilginç bir 
karşılaştırmalı örnektir.  

Yangın hasarını arttıran etkenler: 

- Otomatik sprinklerin henüz takılmamış olması

- Kat planında bölücü duvar olmaması (açık ofis)

4. 2005 Madrid, İspanya, Windsor gökdeleni

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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Betonarme çerçeve 21 saatlik yangından sonra yıkılmadan kalmıştır. Ancak yangından 
sonra yapılan incelemelerde yapının yıkılmasına karar verilmiştir.  

4. 2005 Madrid, İspanya, Windsor gökdeleni

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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Yerine betonarme çelik başka bir kompozit
bina. 2011'de yapımı tamamlanmıştır. 

New El Corte Inglés Tower

4. 2005 Madrid, İspanya, Windsor gökdeleni

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı



54OMA, ARUP ve Çin firması ECADI ortaklığı.

Çin, Pekin CCTV binası 2004'te inşaatına başlanıp 2009'da tamamlanması
planlanan yapı. 2008'de Pekin olimpiyatlarında resmi açılışı yapılmadan otel 
olarak kullanılmıştır. (Television Cultural Center (TVCC))

Komşu gökdelen de China Central Television (CCTV), binası

5. 2009 Pekin, Çin TVCC gökdeleni

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

TVCC
CCTV

yanan
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5. 2009 Pekin, Çin TVCC gökdeleni

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı



56

5. 2009 Pekin, Çin TVCC gökdeleni

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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Çin yeni yılı kutlanırken atılan havai fişeklerden 
yangın başlıyor. 1 kişi dumandan öldü. 
Dumandan dolayı müdehale edilememiştir.  

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

5. 2009 Pekin, Çin TVCC gökdeleni
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TS 1263 ve DIN 4102* Bölüm I'e göre

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Yapı malzemeleri için yangın güvenliği sınıfları

*TS 1263 standardı DIM 4102'nin çevirisidir. 

Yapı Malzemeleri

Yanmaz A sınıfı Yanar B sınıfı

A1 sınıfı

Hiç yanmaz

A2 sınıfı

Büyük kısmı
yanmaz

B1 sınıfı B2 sınıfı B3 sınıfı

Zor alev alır Normal alev 
alır

Alev almaz

DIN 4102 ölçüm kabini
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Yapılarda kullanılan malzemeler, bu standartlarda, olabildiği kadar tek tek sayılarak 
hangi sınıfa girdikleri belirtilmiştir.

Doğal olarak, inorganik kökenli malzemeler genelde A sınıfında (yanmayan), organik 
kökenli malzemeler de B sınıfında (yanan) yer almıştır. Bileşik malzemeler için ise,

• hiç yanmayan A1,
• büyük kısmı yanmayan A2,
• zor alev alan B1,
• normal alev alan B2,
• kolay alev alan B3
sınıfları gibi alt gruplar oluşturulmuştur. 

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Yapı malzemeleri için yangın güvenliği sınıfları

Ignitibility: Alev alabilirlik
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Bu sınıflara yapı malzemelerinden verebileceğimiz örnekler şunlardır:

A1 kum, çakıl, alçı, beton, tuğla, seramik, organik bağlayıcısız camyünü ve taşyünü,
A2 organik bağlayıcılı camyünü ve taşyünü,

B1 alçı-karton plaka, çimentolu odun talaşı, 
B2 ahşap, polipropilen boru, silikon derz dolgusu, yanma geciktirici katkılı polistiren ve 
poliüretan köpük,
B3 yanma geciktirici katkısız polistiren ve poliüretan köpük, ahşap talaşı, kâğıt ve diğer 
yanıcı maddeler

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Yapı malzemeleri için yangın güvenliği (yanmazlık) sınıfları

Yapı malzemesinin yangına karşı göstermiş olduğu tepkiye göre yanmazlık sınıfı tespit 
edilmektedir. Yanmazlık sınıfında A kategorisi “Yanmaz ve alev almaz” olarak 
değerlendirilmektedir. Bu malzemeler ateş kaynağı uzaklaştırılmasa dahi hiçbir şekilde 
alevi üzerinde yürütmemektedir.



61

Poliüretanlar, tüm organik materyallerin sahip olduğu karakteristik gereği yanıcıdırlar. 
Uygulamada emniyetli kullanım için hammaddenin içerisine “flame retardant” olarak 
bilinen yanmazlık sınıfını yükseltici yanmayı geciktirici katkı maddeleri “additives”
kullanılması gerekmektedir.

Bu katkı maddeleri az miktarda da kullanılsa maliyeti arttırıcı etkileri kaçınılmazdır. Bazı
üretici firmalar nihai ürünün “B2 Yanmazlık sınıfını” sağlayabileceği miktarlarda 
kullanmaktan kaçınmaktadırlar. Dolayısıyla uygun formülasyonun sağlanmaması sebebi 
ile nihai ürün “B3 yanmazlık sınıfına” yani kolay alevlenebilen malzeme özelliğine sahip 
olmaktadır. 

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Poliüretan kaplamaların yanmazlık testleri 
(B2 sınıfına girmiştir)



62

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Poliüretan kaplamanın 500oC 
alevde performansı (B2)

Alev kaynağından 
uzaklaştırılınca 

Elinizdeki numuneye çakmak yada farklı bir alev kaynağını 15 sn süre ile tutun. Daha 
sonra uzaklaştırın. Malzeme hala yanmaya devam ediyorsa elinizdeki malzemeyi B3 
olarak nitelendirebilirsiniz. Eğer alev kaynağını uzaklaştırdıktan sonra malzeme 
yanmaya devam etmiyorsa, elinizdeki ürün B2 yanmazlık sınıfındadır.
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2010 Şangay yangını, Çin

The fire may have been caused by the accidental ignition
of polyurethane foam insulation used on the building's outer
walls.713 In China, the foam is commonly used as 
insulation material without the addition of flame retardants, 
and the foam produces toxic gases and carbon monoxide
when burned. The Beijing Television Cultural Center was
said to have used polyurethane insulation, which magnified
the ferocity of a 2009 fire that consumed the center.56 In a 
24 November press conference, local authorities said that
the two apartments next to the destroyed building would be 
renovated as well, and that foam cladding on their exteriors
would be replaced switched out in favor of fire-resistant
materials.5 Chinese citizens have also questioned the lack
of an indoor fire sprinkler system in high rise buildings.

1997'de inşaa edilen 28 katlı bina 2010 
yılında dış cephe yenileme çalışmaları
sırasında poliüretan mantolamanın
tutuşması (kayak kıvılcımı) nedeniyle 
yanmıştır.

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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2010 Şangay yangını, Çin

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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Bir yapı malzemesi ve/veya elemanını uygun ısıtma ve basınç koşulları altında TS 1263, 
TS 4065 ile ilgili Avrupa Standartlarında belirlenen yanmaya dayanıklılık deneyleri 
sonucunda saptanan yangına dayanıklılık süresini belirler. 

a) Yangına dayanıklılık süresi 30-59 dakika olan F30, 
b) Yangına dayanıklılık süresi 60-89 dakika olan F60, 
c) Yangına dayanıklılık süresi 90-119 dakika olan F90, 
d) Yangına dayanıklılık süresi 120-179 dakika olan F120, 
e) Yangına dayanıklılık süresi 180 dakika ve yukarısı F180,

olarak gösterilir. 

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Yangın dayanıklılık sınıfları

Yangın güvenlik ve dayanıklılık sınıflandırmaları kullanılarak, yapı eleman ve 
bileşenlerinde bulunması gerekli yangın dirençleri de F30-B, F90-A gibi ifadelerle 
gösterilmiştir. 

Yüksek sıcaklıkta görevini sürdürebildikleri sürenin belirlenmesi, yapı malzemelerinin 
yanmazlık niteliği yanında daha fazla önem kazanmaktadır. 
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Yangın türü, yangının yanmakta olan maddeye göre çeşididir ve dört sınıfa ayrılır.

a) A sınıfı yangınlar, yanıcı katı maddeler yangınıdır. Odun, kömür, kağıt, ot, 
dokümanlar, plastikler gibi madde yangınları bu sınıfa girer. 

b) B sınıfı yangınlar, yanıcı sıvı maddeler yangınıdır. Benzin, benzol, makine 
yağları, laklar, yağlı boyalar, katran, asfalt gibi madde yangınları bu sınıfa girer. 

c) C sınıfı yangınlar, yanıcı gaz maddeler yangınıdır. Metan, propan, bütan, 
sıvılaştırılmış petrol gazı (SPG), asetilen, havagazı, hidrojen gibi gaz yangınları bu 
sınıfa girer. 

d) D sınıfı yangınlar, lityum, sodyum, potasyum, alüminyum, magnezyum gibi 
yanabilen hafif ve aktif metallerle, radyoaktif maddeler yangınıdır. 

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Yangın türlerinin sınıflandırılması
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Çevreye yangın yayma tehlikesi olmayan ve yangın sırasında içindeki yanıcı maddeler 
çelik elemanlarında 540oC üzerinde bir sıcaklık artışına sebep olmayacak bütün çelik 
yapılar, çelikte yangına karşı herhangi bir önlem alınmaksızın yangına karşı dayanıklı
kabul edilir. 

Bunun dışında kalan çelik yapılarda, çeliğin sıcaktan uygun şekilde yalıtılması
gerekir. Yalıtım; 

a) Beton
b) Çimento harcı
c) Alçı
d) Mineral yünler
e) Yangına dayanıklı (sprey) boyalar 
f) Kolonlarda su dolanımı

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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a) Çelik profilleri kalıp kurup 
betonla kaplama

Çıplak çelik bir kolonun yangına 
direnci dakikalarla ifade edilirken, 
5 cm kalınlığında beton veya 
sıvayla kaplanmasıyla 2 saatin 
üzerine çıkarılabilir. 

Betonu oluşturan agrega ve 
hidrate çimento bir dereceye kadar 
sıcaklığa dayanıklı ve ısınma ısısı
son derece yüksek malzemelerdir. 

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Çeliği korumada kullanılan başlıca yalıtım malzeme ve yöntemleri
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b) Çelik profilleri çimento esaslı sıvalarla veya önüretim plakalarla kaplama

Çimento esaslı sıvalarda kulanılacak pomza, vermikulit vb. hafif inorganik maddeler, 
mineral esaslı katkılar sıvanın yangına karşı yalıtım özelliğini daha da geliştirir. Çimento 
harcı çelik profil yüzeylere püskürtme yöntemi ile de uygulanabilir. 

Çimento harcına lifler ve hafif ince agregalar ilave edilerek plaka formunda dökülebilir. 
Fabrikalarda üretilen bu plakalar yangın yalıtımında kullanılabilir.  

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Çeliği korumada kullanılan başlıca yalıtım malzeme ve yöntemleri
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c) Çelik profilleri alçı sıvalarla ve önüretim
plakalarla kaplama

Alçı yanmaz sınıfına giren bağlayıcı malzemedir. Alçı
sıva, püskürtme veya lifli plaka şeklinde çeliğin yangın 
yalıtımında kullanılabilir. 

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Çeliği korumada kullanılan başlıca yalıtım malzeme 
ve yöntemleri

Gypsum Association (USA) tarafından ASTM’ye uygun olarak yapılan deneylerde 
yangının başlamasından iki saat sonra alçı levhanın ön yüzünde sıcaklık 1040 °C iken 
arka yüzünde ancak 54°C olmuştur.
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d) Çelik profilleri mineral yünlerle koruma

Taşyünü ve camyünü şilteler ve plakalar yanmaz malzeme grubuna girer. 6-80 mm 
kalınlığında pimlerle profile tutturulur. Yangın şiddeti ve tabaka kalınlığına bağlı olarak 
yarım saatle 4 saat arasında yangın yalıtımı sağlanabilir.  

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Çeliği korumada kullanılan başlıca yalıtım malzeme ve yöntemleri
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d) Çelik profilleri mineral yünlerle koruma

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Çeliği korumada kullanılan başlıca yalıtım malzeme ve yöntemleri
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Alçı, beton, mineral yün (taşyünü, camyünü) gibi yanmayan, malzemeler 
kullanılırsa yangın sırasında taşıyıcı sistem, kendisi için zararlı olacak 
sıcaklık seviyesine belirli bir süre sonra erişecek ve bu sırada yangında 
mahsur kalmış kişiler yangından kurtulabilecek, söndürme için zaman 
bulunabilecektir.

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Çeliği korumada kullanılan başlıca yalıtım malzeme ve yöntemleri
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e) Yangına dayanıklı (sprey) boyalar 

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Çeliği korumada kullanılan başlıca yalıtım malzeme ve yöntemleri

Çelik malzemede sıcaklık 200 °C’ye yükseldiğinde, boya kabarır ve aktif hale geçen 
kaplama çelik üzerinde kabaran bir köpük şeklini alarak, yüksek ısı ve yangına karşı bir 
izolasyon sağlar. Koruma süresi, ürünün kalınlığına bağlı olarak uzatılabilir. 
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Kabaran boyalarla (Intumescent Coatings) 2 saate kadar yangına karşı koruma 
sağlanabilir. İnce bir tabaka halindeki boya katları veya macun ısı ve alevlerin etkisi ile 
köpürüp kabarmak sureti ile bazen özgün kalınlıklarının 50 katına ulaşan boyutlarda 
kömürleşmiş bir yalıtım katmanı oluştururlar.

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

e) Yangına dayanıklı (sprey) boyalarla boyamak 
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

e) Yangına dayanıklı (sprey) boyalarla boyamak 
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

e) Yangına dayanıklı (sprey) boyalarla boyamak 
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

e) Yangına dayanıklı (sprey) boyalarla boyamak 
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

e) Yangına dayanıklı (sprey) boyalarla boyamak 

Yandıklarında boşluklu kömür yapısı oluşan, endotermik kimyasal karışımlardır. 
Çeşitli polimerler (reçine ve epoksiler) ile asit, gaz veya karbon oluşturucu 
kimyasallar karıştırılarak elde edilir. 

Son yıllarda kolay uygulanan ve zehirli gaz çıkarmayan türleri geliştirilmiştir. 
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

e) Yangına dayanıklı (sprey) boyalarla boyamak 

Aynı yalıtım yöntemi polimerik yangın 
söndürme borularında da kullanılabilir.
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Su hem büyük ısı özgül katsayısı, hem de buharlaşırken 
yuttuğu büyük ısı nedeniyle çok iyi bir soğutucudur. 
Yalnız kolonların korunması durumunda, su genelde 
sürekli borularda dolu olduğundan, içine potasyum 
karbonat ya da benzeri bir antijel katılarak donmaya 
karşı önlem alınmalıdır. 

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

f) Kolonların su dolanımı ile yangından koruması

Çeliği korumada kullanılan başlıca yalıtım malzeme ve yöntemleri

Yangın söndürme sistemleri hariç
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Yangın duvarı ve kapısı gibi elemanlarda durdurucu olarak A sınıfı yanmaz malzeme  
kullanılmalıdır. Yüksek yapılarda ısı ve ses yalıtım malzemesi olarak, aynı zamanda 
yangın durdurucu ve hafiflik özelliği olan taşyünü, camyünü tercih edilebilir.  

Özellikle çelik iskeletli yapıların taşıyıcı kısımları taşyünü ile yangına karşı korunmalıdır. 
Bir yangın geçiren malzeme, A sınıfından da olsa, kullanılan malzemeye bağlı olarak 
zamanla niteliklerini kaybedebilir.

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Ülkemizde tescilsiz ürünlerin yanı sıra onlarca tescilli ürün de bulunmaktadır. 
Performansları ve maliyetlerinde ciddi farklılıklar vardır. 

Borlu selüloz yünü (A2?) (atık kağıttan)
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Yapılar projelendirilirken, yangın güvenliği açısından, yatayda ve düşeyde yangın 
bölmeleri düşünülmelidir. 

Yatayda, yanmayan malzemelerden yapılmış döşemeler bu görevi yapar. Döşeme 
altında bulunacak asma tavanlar için yanmayan malzemeler seçilmelidir. 

Çelik taşıyıcı elemanların yatayda yangın yalıtımı

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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Düşeyde ise, belli aralıklarla, yangın duvarı olarak adlandırılan bölmeler ile, yangına 
dayanıklı ve duman sızdırmaz kapılar kullanılmalıdır. Yapının cephesindeki (dış
duvarındaki) yalıtım ve kaplama ile, çatı yalıtımı ve kaplaması da yanmayan 
malzemelerden seçilmelidir. Yapı içinde yer alan tesisat ve kazan dairesi gibi kısımlarda 
da yanmayan malzemeler kullanılarak, yangının tesisat üzerinden yayılması
önlenmelidir. 

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Çelik taşıyıcı elemanların düşeyde yangın yalıtımı
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Isı yalıtımı ve akustik nedenlerle kullanılan malzemeler, yangının çıkmasındaki rolü ve 
yangın sırasında çıkardıkları gazlar nedeniyle dikkatle incelenmelidir. Yanabilen bir 
madde tutuştuğunda, bulunduğu mahalde bulunan diğer yanıcı malzemeleri yakarak 
söndürülünceye kadar ilerleme ve yayılma eğilimindedir. 

Bu aşamada söndürülmemiş ise, bundan sonraki gelişme, mekanı çevreleyen duvarları, 
döşemeyi ve tavanı etkilemek yönündedir. Eğer duvarlarda ve döşemede açıklık var ise 
yangın, binanın diğer hacimlerine yayılır ve hatta yapı elemanları korunmamışsa, 
yapının kendiside yanabilir. Yangın hollerden, merdivenlerden geçebilir ve hatta bitişik 
hacimlerdeki döşeme ve kaplama malzemelerini yakacak kadar sıcaklığı oluşturacak 
ısıyı duvarlar ve döşemeler tarafından iletilebilir. 

Yangın anında kolay kaçış için bütün kapılar kaçış yönünde dışarı doğru açılmalıdır.

Diğer ısı ve ses yalıtım malzemeleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler 

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Son yıllarda, endüstri yapılarında yangınlar, metal trapez hafif inşaat tarzında ağırlıklı
olarak görülmeye başlamıştır. Bu inşaat tarzı yüksek açıklıkların daha az maliyetle 
geçilmesini sağlamaktadır. Ancak bu inşaat tarzında çatı oluşumu yangından korunma 
için bir dizi problemi de yaratmıştır.



87

Bunların başında ısı yalıtımı amacıyla kullanılan hafif B sınıfı polimerik malzemeler 
gelmektedir. B sınıfı yanar malzemeler yangını tüm çatı sathına süratle yaymaktadır. 
Eriyen polimerler damlaları akarak diğer bölümlerde yeni yangın merkezleri meydana 
getirerek, tüm binada yangının yayılmasını sağlamaktadır. Sonuçta tüm sistemin 
çökmesine neden olup, yangına müdahale olanağını yok etmektedir.

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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Polimerler için kullanılan UL YANMAZLIK TESTİ

Deneyin Amacı: Bu testte 1.6 mm kalınlığındaki standart test 
çubuğuna belirli sabit bir süre için uygulanan alevin ardından alevin 
sönme süresi ölçülür. Süre ve damlama olup olmaması durumları
göz önünde bulundurularak yanmazlığın UL-94 standartlarında V0, 
V1 ya da V2 olduğu tespit edilir.

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Endüstriyel yapılarda karşılaşılan ve yangın güvenliğini ortadan kaldıran önemli bir konu 
da; rüzgarın metal çatı elemanını devamlı yalayarak yüksek bir statik enerji birikmesine 
neden olmasıdır. İki metal çatı arasındaki plastik esaslı ısı yalıtım malzemesi gibi  
yalıtkan ürünün bulunması, çatı elemanını kondansatör haline getirir. Biriken statik 
elektrik yüksek voltajda ark meydana getirebilir. Bu enerji sadece özel bir üst katman 
topraklaması yapılması halinde boşalır.
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı
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2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı

Bugünün çağdaş yangın mücadelesi doğrudan yangın güvenlik önlemlerine bağlıdır. 
Yapılarda, hiç bir yönetmelik olmaksızın, yangın güvenlik önlemlerinin üçüncü şahıslar 
tarafından alınacağı görüşü ise fazlasıyla iyimser kalmaktadır.

Yangın güvenliğine yapı malzemesi seçiminden başlamak gerekir. Büyük finansman 
ayırdığımız yapılarda, kendi güvenliğimizi düşünmeli ve büyük zararlara neden 
olabilecek her türlü riski minimuma indirme gayreti içinde olmalıyız.
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Tesisatın döşeme ve duvar geçişlerinde ısı, ses ve yangın yalıtımı



95

2.6.2. Çeliğin yangın yalıtımı



1

Dokuz Eylül Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Alternatif Yapı
Malzemeleri

2. Yapılarda çelik kullanımı
2.7. Kaynaklar



2

- K.Yemez. Çelik Yapı Tasarımını Etkileyen Son Dönemlerdeki Arastırma ve Gelimseler.  TMMOB İnsaat Mühendisleri 
Odası 3. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu, Gaziantep, 8-9-10 Ekim 2009.
- S.Kurt,C.O.Azeloğlu Asansörlerde Kullanılan Çelik Tel Halatlar, Seçim ve Bakım Yöntemleri, www.mmo.org.tr
- D.Özhendekci. Çelik Yapılar I Ders Notları YTÜ İnşaat Müh. Böl., İstanbul.
- H. Arık. Demir Çelik Metalürjisi Ders Notları, Gazi Üniversitesi, Ankara
- G.Gedge. Structural uses of stainless steel — buildings and civil engineering. Journal of Constructional Steel Research 64 
(2008) 1194–1198
- F. Demirel, E. Özkan. Çelik Yapı Bileşenleri ve Yangın Güvenlik Önlemleri. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 18, No 
4, 89-107, 2003.
- F.Piroğlu, E. Uzgider, M. Vural, Ö.B. Çağlayan. Geçmişten Bugüne Yapı Çeliği ve Önemli Yapısal Özellikleri. 
TMMOB, Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, 426 - 2003/4, 43-46.
- C.H.Gur. Kaynak Dikişlerinin Tahribatsız Yöntemlerle Muayenesinde Avrupa Standardları. Kaynak Teknolojisi II. Ulusal 
Kongresi, 231-237
- A.Kılıç. Çelik Taşıyıcıların Yangın Yalıtımı. Yangın ve Güvenlik dergisi sayı:118, s.8-12.
- Y.S.Tama. Çelik Yapı Uygulamalarında Kullanılan Kaynak Yöntemleri, Üstünlükleri ve Sakıncalı Yönleri, Pamukkale 
Üniversitesi, İnş.Müh. Bölümü. 
- I.Vayas, P. Thanopoulos. Innovative Dissipative (INERD) Pin Connections for Seismic Resistant Braced Frames. Steel
Structures, 5, 2005, 453-463. 
- G.Berkmen. Endüstriyel Yapılarda Yangın Yalıtım Uygulamaları TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir, 37-47.
- MEGEP. Metal Teknolojisi Ders notları Ankara, 2005.
- İ.Özkan. AISI304 Östenitik Paslanmaz Çeliklerin Çeşitli Kaynak Uygulamaları, Kocaeli Üniversitesi, Müh.Fak., Bitirme 
Projesi, 2011
- R.Ünal, İmalat Teknolojileri Ders Notları, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2007. 
- Çeşitli standart ve internet siteleri

2.7. Kaynaklar


	02 Çelik_Part2
	02 Çelik_Part3

