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Birleşimler	  



Birleşimler	  

¤  Birleşimler	  tüm	  yapılar	  için	  büyük	  önem	  arz	  etmektedir	  ve	  elemanlara	  göre	  daha	  
güvenli	  tarafta	  kalınarak	  tasarlanırlar.	  

¤  Birleşim	  tipi	  eleman	  tasarımını	  direkt	  etkileyen	  bir	  faktördür	  bu	  sebeple	  yapısal	  
sistem	  ve	  eleman	  tasarımından	  önce	  birleşimlere	  karar	  verilir.	  

¤  Günümüzde	  birleşim	  araçları	  olarak	  cıvata	  (bulon)	  ve	  kaynak	  kullanılmaktadır.	  
Perçinli	  birleşimler	  düşük	  dayanım,	  yüksek	  imalat	  maliyeti	  gibi	  sebeplerden	  artık	  
tercih	  edilmemektedir.	  

¤  Her	  ne	  kadar	  kaynaklı	  birleşimlerin	  elemanlarda	  delik	  zayiatına	  sebep	  olmaması	  ve	  
daha	  etkin	  bir	  bağlantı	  yöntemi	  olması	  gibi	  avantajları	  olsa	  da	  şantiyede	  kaynak	  
yapmanın	  zor,	  maliyetli	  ve	  zaman	  alıcı	  olması	  sebebiyle	  “Atölyede	  kaynak,	  şantiyede	  
bulon”	  tercih	  edilmektedir.	  

¤  Kaynaklı	  birleşimlerde	  tekrarlanan	  yükler	  altında	  (örneğin	  köprülerde)	  yorulma	  
çatlakları	  oluşabilmektedir.	  

¤  Cıvataların	  yerinde	  tahkik	  edilmesi	  ve	  değiştirilmesi	  mümkündür.	  

¤  Birleşim	  tercihi	  tamamıyla	  tasarımı	  yapan	  mühendise	  ait	  olup	  birleşim	  davranışı,	  
ekonomi	  ve	  imalat	  hızı	  dikkate	  alınarak	  karar	  verilmelidir.	  Montajının	  nasıl	  
yapılacağı,	  toleranslar,	  sıkılabilmesi	  için	  yeterli	  mesafenin	  olması,	  kaynak	  yöntemi,	  
kontrolünün	  nasıl	  yapılacağı,	  yüzeyin	  korunması	  (boya,	  galvaniz	  vb)	  ve	  bakımı	  gibi	  
birçok	  etken	  göz	  önünde	  bulundurulmalıdır.	  



Birleşimler	  

Birleşimler	  yükü	  bir	  elemandan	  diğerine	  aktarmak	  için	  kullanılır.	  
Aşağıdaki	  durumlarda	  birleşim	  hesabı	  yapılmalıdır;	  

¤  Her	  türlü	  elemanın	  birbirine	  bağlanması	  
¤  Kolon-‐Kiriş	  
¤  Kiriş-‐Kiriş	  
¤  Makas	  bileşenleri	  (Alt-‐Üst	  başlık,	  dikme,	  diyagonel)	  
¤  Çapraz	  (bracing)	  birleşimleri	  vb.	  

¤  Eleman	  boyunun	  arttırılması	  (Ek	  yapılması)	  

¤  Eleman	  kesitinin	  arttırılması	  

¤  Kolon	  ayağının	  temele	  veya	  başka	  bir	  yapıya	  bağlanması	  



Birleşimler	  



Kolon	  Ekleri	  

Birleşimler	  



Kolon	  Ayakları	  

Birleşimler	  



Basit	  Kiriş-‐Kolon	  Birleşimleri	  

Birleşimler	  



Moment	  Aktaran	  Kiriş-‐Kolon	  Birleşimleri	  

Birleşimler	  



Basit	  Kiriş-‐Kiriş	  Birleşimleri	  

Birleşimler	  



Moment	  Aktaran	  Kiriş-‐Kiriş	  Birleşimleri	  

Birleşimler	  



Yatay	  Çaprazlar	  

Birleşimler	  



Dikey	  Çaprazlar	  

Birleşimler	  



Birleşimler	  

¤  Hesapları	  yaparken	  nihai	  limit	  durumundaki	  yükler	  ve	  momentler	  
alınır.	  

¤  Lineer-‐elastik	  veya	  elastik-‐plastik	  tasarım	  yapılabilir	  

¤  Birleşimler	  üç	  farklı	  tipte	  tasarlanabilir	  
¤  Mafsallı	  

¤  Bu	  birleşimler	  eleman	  iç	  kuvvetlerini	  aktarırken	  moment	  
oluşturmayacak	  (ihnal	  edilebilecek	  düzeyde	  moment	  aktaracak)	  şekilde	  
dizayn	  edilir	  ve	  hesaplanır.	  Ayrıca	  tasarım	  yükleri	  altında	  yeterli	  dönme	  
kapasitesine	  de	  sahip	  olmalıdır.	  

¤  Rijit	  
¤  Birbirine	  bağlanan	  elemanlardaki	  tüm	  iç	  kuvvetlerin	  aktarımını	  

sağlayacak	  kapasitede	  tasarlanırlar.	  Sürekliliği	  tam	  anlamıyla	  
sağlayabilmek	  için	  bu	  birleşimler	  yeterli	  dönme	  rijitliğine	  sahip	  
olmalıdır.	  

¤  Yarı	  Rijit	  
¤  Mafsallı	  ve	  rijit	  arasında	  kalan	  birleşimlerdir.	  



Birleşimler	  

¤  Güvenlik	  katsayıları	  aşağıdaki	  tablodan	  alınmalıdır.	  

¤  γM2:	  cıvata,	  kaynak	  ve	  ezilme	  altındaki	  plakalar	  için	  

¤  γM3:	  öngermeli	  durumlarda	  

¤  γM5:	  boru	  ve	  kutu	  gibi	  boşluklu	  kesitlerle	  	  imal	  edilmiş	  kafes	  kirişlerin	  
(hollow	  section	  lattice	  girders)	  birleşim	  hesaplarında	  

¤  γM7:	  öngerme	  yükünün	  hesabında	  

γM2	   1.25	  

γM3	   1.25	  

γM3,ser	  (kullanılabilirlik)	   1.1	  

γM5	   1.0	  

γM7	   1.1	  



Birleşim	  Araçları	  



Birleşim	  Araçları	  

Cıvata	  (Bulon)	   Kaynak	  



Cıvata	  



Cıvata	  



¤  EN	  15048	  
¤  Ön	  yüklemesiz	  yapısal	  cıvatalama	  birleşimleri	  

¤  EN	  14399	  
¤  Ön	  yüklemeli	  yüksek	  dayanımlı	  yapısal	  cıvatalama	  takımları	  

¤  TS	  EN	  ISO	  898-‐1	  /	  -‐2	  
¤  Bağlama	  elemanlarının	  mekanik	  özellikleri	  (Bölüm	  1:	  Cıvata,	  vida	  ve	  

saplamalar,	  Bölüm	  2:	  Somunlar)	  

¤  TS	  EN	  ISO	  3506-‐1	  /	  -‐2	  
¤  Korozyona	  dirençli	  paslanmaz	  çelik	  bağlama	  elemanlarının	  mekanik	  

özellikleri	  (Bölüm	  1:	  Cıvatalar	  ve	  saplamalar,	  Bölüm	  2:	  Somunlar)	  

Cıvata	  Standartları	  

Cıvatalı	  Birleşimler	  



Cıvata	  

¤  Aşağıdaki	  tabloda	  cıvata	  çaplarına	  bağlı	  olarak	  gövde	  ve	  gerilme	  
alanları	  listelenmiştir.	  

d	  (mm)	   A	  (mm2)	   As	  (mm2)	  

8	   50,3	   36,6	  

10	   78,5	   58,0	  

12	   113	   84,3	  

14	   154	   115	  

16	   201	   157	  

18	   254	   192	  

20	   314	   245	  

22	   380	   303	  

24	   452	   353	  

27	   573	   459	  

30	   707	   561	  



Cıvata	  

¤  Ulusal	  eklerde	  aksi	  belirtilmedikçe	  cıvatalar	  için	  aşağıdaki	  akma	  ve	  
kopma	  (nihai	  çekme)	  dayanımları	  kullanılabilir	  

¤  TS648	  birleşim	  araçları	  (perçin	  ile	  uygun,	  kaba	  ve	  ankraj	  cıvataları)	  için	  
farklı	  yüklemeler	  (EY,	  EİY)	  altında	  kayma,	  ezilme	  ve	  çekme	  durumları	  
için	  emniyet	  gerilmelerini	  bir	  tablo	  ile	  vermiştir.	  

¤  DBYBHY2007	  uyarınca	  deprem	  yükleri	  etkisindeki	  birleşimlerde	  
8.8’den	  daha	  düşük	  dayanımda	  cıvata	  kullanılamaz.	  Bu	  cıvatalar	  
moment	  aktaran	  birleşimlerde	  öngerme	  kuvvetinin	  tümü	  ile,	  diğer	  
birleşimlerde	  öngerme	  kuvvetinin	  en	  az	  yarısı	  ile	  öngerilmelidir.	  

Cıvata	  Sınıfı	   4.6	   4.8	   5.6	   5.8	   6.8	   8.8	   10.9	  

fyb	  (N/mm2)	   240	   320	   300	   400	   480	   640	   900	  

fub	  (N/mm2)	   400	   400	   500	   500	   600	   800	   1000	  



¤  Kesme	  etkisindeki	  cıvatalı	  birleşimler	  (Shear	  connections)	  
¤  Kategori	  A:	  Ezilme	  Tipi	  (bearing	  type)	  
¤  Kategori	  B:	  Kullanılabilirlik	  limit	  durumunda	  öngermeli	  (slip-‐

resistant)	  
¤  Kategori	  C:	  Nihai	  limit	  durumunda	  öngermeli	  (slip-‐resistant)	  

¤  Çekme	  etkisindeki	  cıvatalı	  birleşimler	  (Tension	  connections)	  
¤  Kategori	  D:	  Öngermesiz	  (4.6-‐10.9)	  
¤  Kategori	  E:	  Öngermeli	  (8.8-‐10.9)	  

Kategoriler	  

Cıvata	  



Cıvata	  deliklerinin	  yerleştirilmesi	  

Cıvata	  



Cıvata	  deliklerinin	  yerleştirilmesi	  

Cıvata	  

1.  Cıvatalar	  arasındaki	  mesafeler	  ile	  son	  sıra	  cıvatalar	  ve	  köşe	  cıvataların	  
kenar	  mesafeleri	  için	  üst	  sınır	  aşağıdaki	  durumlar	  haricinde	  sınırsızdır;	  
¤  Dış	  etkilere	  maruz	  basınç	  elemanlarında	  lokal	  burkulmadan	  

kaçınmanın	  ve	  korozyonu	  önlemenin	  gerekli	  olması	  
¤  Dış	  etkilere	  maruz	  çekme	  elemanlarında	  korozyonu	  önlemenin	  

gerekli	  olması	  

2.  Basınç	  etkisi	  altındaki	  plakalarda	  p1/t	  oranının	  9ε	  değerinden	  büyük	  
olması	  durumunda	  cıvatalar	  arasında	  burkulma	  boyu	  0,6p1	  alınarak,	  lokal	  
burkulma	  hesabı	  yapılmalıdır.	  	  

3.  t	  bağlanan	  parçalardan	  en	  ince	  olanının	  kalınlığıdır.	  

4.  Oval	  deliklerle	  alakalı	  boyutlandırma	  şartları	  1.2.7	  Referans	  Standartları:	  
Grup	  7‘de	  verilmiştir.	  

5.  Şaşırtmalı	  yerleştirilen	  cıvatalar	  için	  Şekil	  3.1’e	  bakınız.	  



Cıvata	  deliklerinin	  yerleştirilmesi	  

Cıvata	  



Önerilen	  Delik	  Çapları	  

Cıvata	  

¤  Normal	  delikler	  
¤  M12-‐M14	  için	  d0	  +	  1mm	  
¤  M16-‐M24	  için	  d0	  +	  2mm	  
¤  M27	  ve	  üstü	  için	  d0	  +	  3mm	  

¤  Büyük	  (oversized)	  delikler	  M12	  için	  d0	  +	  3mm,	  M27	  için	  d0	  +	  8mm	  

¤  Kısa	  oval	  delikler	  

¤  M12-‐M14	  için	  (d0+1)	  x	  (d0+4)mm	  

¤  M16-‐M22	  için	  (d0+2)	  x	  (d0+6)mm	  

¤  M24	  için	  (d0+2)	  x	  (d0+8)mm	  

¤  M27	  ve	  üstü	  için	  (d0+3)	  x	  (d0+10)mm	  

¤  Uzun	  oval	  delikler	  

¤  M12-‐M14	  için	  (d0+1)	  x	  2.5d0	  mm	  

¤  M16-‐M24	  için	  (d0+2)	  x	  2.5d0	  mm	  

¤  M27	  ve	  üstü	  için	  (d0+3)	  x	  2.5d0	  mm	  



Kesme	  (Makaslama)	  

Cıvata	  

¤  Kesme	  dayanımı:	  

¤  fub:	  cıvatanın	  kopma	  dayanımı	  

¤  A:	  cıvatanın	  çekme	  gerilmesi	  alanı	  (Kesme	  düzleminin	  yerine	  göre	  bulon	  
çapına	  veya	  dişdibi	  çapına	  bağlı	  olarak	  bulunur)	  

Kesme	  Düzleminin	  Yeri	   Cıvata	  Sınıfı	   αv	  

Diş	  Açılmamış	  Kısımda	   Tüm	  cıvatalar	   0.6	  

Diş	  Açılmış	  Kısımda	  
4.6,	  5.6	  ve	  8.8	  sınıfındaki	  cıvatalar	   0.6	  

4.8,	  5.8,	  6.8	  ve	  10.9	  sınıfındaki	  cıvatalar	   0.5	  



Ezilme	  

Cıvata	  



Ezilme	  

Cıvata	  

¤  Ezilme	  dayanımı:	  

¤  αb	  aşağıdakilerden	  en	  küçüğü	  
¤  αd	  (yüke	  paralel	  doğrultuda)	  
¤  fub/fu	  (fu:	  bağlanan	  parçaların	  kopma	  dayanımı)	  
¤  1.0	  

¤  En	  sondaki	  cıvatalar	  için	  

¤  İçteki	  cıvatalar	  için	  

¤  k1	  yüke	  dik	  doğrultuda	  köşe	  ve	  iç	  cıvatalar	  için	  aşağıda	  verilmiştir	  

¤  Köşe	  cıvatalar	  

¤  İçteki	  cıvatalar	  



Çekme	  

Cıvata	  

¤  Çekme	  dayanımı:	  

¤  As:	  cıvatanın	  çekme	  gerilmesine	  maruz	  olan	  kısmının	  alanı	  

¤  k2=0.9	  

¤  Gömme	  başlı	  cıvata	  (countersunk	  bolt)	  için	  k2=0.63	  



Kesme	  +	  Çekme	  

Cıvata	  

¤  Aynı	  anda	  kesme	  ve	  çekme	  etkilerine	  maruz	  kalan	  bir	  cıvata	  aşağıdaki	  şartı	  
sağlayacak	  şekilde	  tasarlanmalıdır;	  

	  
¤  Fv,Ed:	  Cıvataya	  gelen	  kesme	  kuvveti	  
¤  Fv,Rd:	  Cıvatanın	  kesme	  dayanımı	  

¤  Ft,Ed:	  Cıvataya	  gelen	  çekme	  kuvveti	  
¤  Ft,Rd:	  Cıvatanın	  çekme	  dayanımı	  
	  



Cıvata	  

¤  Besleme	  levhalarının	  toplam	  kalınlığının	  (tp)	  cıvata	  çapının	  üçte	  birini	  
geçtiği	  durumlarda,	  kesme	  ve	  ezilme	  altında	  yük	  aktaran	  cıvataların	  
dayanımı	  βp	  kadar	  azaltılmalıdır.	  

¤  tp:	  besleme	  levhalarının	  toplam	  kalınlığı	  

tp	  



Cıvata	  

¤  Öngermeli	  cıvatalar	  için	  öngerme	  yükü	  (Fp,Cd)	  aşağıdaki	  şekilde	  
hesaplanabilir;	  

	  

¤  Yükün	  aktarıldığı	  doğrultuda	  ilk	  ve	  son	  cıvata	  arasındaki	  mesafe	  (Lj)	  
cıvata	  çapının	  15	  katından	  (15d)	  fazlaysa	  tasarım	  kesme	  dayanımı	  βLf	  
kadar	  azaltılmalıdır.	  



Örnek	  

¤  Aşağıdaki	  şekilde	  150kN	  çekme	  yüküne	  maruz	  bir	  birleşim	  verilmiştir.	  
¤  Levha	  S355	  
¤  Cıvata	  M16	  –	  5.6	  –	  öngermesiz	  

¤  Delik	  çapları	  17mm	  
¤  Kesme	  düzlemi	  cıvatanın	  diş	  açılmamış	  bölümünde	  



¤  8.8	  veya	  10.9	  sınıfındaki	  cıvatalar	  için	  sürtünme	  
dayanımı	  (slip	  resistance)	  
¤  n:	  sürtünme	  düzlemi	  sayısı	  
¤  Fp,C=	  0.7x800As	  (öngerme	  yükü)	  
¤  Kullanılabilirlik	  limit	  durumu	  için	  γM3,ser	  

kullanılır	  

Öngermeli	  Birleşimler	  

Cıvata	  



¤  ks	  katsayısı	  

Öngermeli	  Birleşimler	  

Cıvata	  

Açıklama	   ks	  

Normal	  delikler	   1.00	  

Büyük	  delikler	  (oversized)	  
Kuvvete	  dik	  doğrultuda	  kısa	  oval	  delikler	  (short	  slotted)	  

0.85	  

Kuvvete	  dik	  doğrultuda	  uzun	  oval	  delikler	  (long	  slotted)	   0.70	  

Kuvvete	  paralel	  doğrultuda	  kısa	  oval	  delikler	   0.76	  

Kuvvete	  paralel	  doğrultuda	  uzun	  oval	  delikler	   0.63	  



¤  Sürtünme	  Katsayısı	  (μ)	  

Öngermeli	  Birleşimler	  

Cıvata	  

Yüzey	   Sınıf	   μ	  

Kumlanmış	   A	   0.50	  

Kumlanmış	  ve	  
a)  Alüminyum	  veya	  çinko	  esaslı	  bir	  ürün	  ile	  kaplanmış	  
b)  Alkali-‐zinc	  silicate	  boya	  ile	  (50-‐80µm)	  boyanmış	  

B	   0.40	  

Fırça	  vb.	  ile	  temizlenmiş	   C	   0.30	  

İşlem	  görmemiş	   D	   0.20	  



¤  Bir	  öngermeli	  birleşimin	  Ft,Ed	  veya	  Ft,Ed,ser	  çekme	  yüküne	  ilaveten	  Fv,Ed	  
veya	  Fv,Ed,ser	  kesme	  yüküne	  maruz	  kalması	  duruunda,	  her	  cıvata	  için	  
sürtünme	  dayanımı	  B	  ve	  C	  kategorisi	  için	  aşağıdaki	  şekilde	  hesaplanır:	  

¤  B	  Kategorisi	  

¤  C	  Kategorisi	  

Bir	  moment	  bağlantısında	  basınç	  bölgesindeki	  yük	  çekme	  yükünü	  karşılıyorsa	  sürtünme	  
dayanımını	  azaltmaya	  gerek	  yoktur.	  

Kesme+Çekme	  Etkisindeki	  Öngermeli	  Birleşimler	  

Cıvata	  



¤  16mm	  kalınlığındaki	  iki	  levha	  8mm	  kalınlığındaki	  ilave	  plakalar	  ve	  
öngerilmiş	  cıvatalar	  kullanılarak	  bağlanmıştır.	  Birleşimin	  kapasitesini	  
bulunuz.	  
¤  Plakalar	  S235	  sınıfındadır	  
¤  Cıvatalar	  10.9	  sınıfındadır	  
¤  Delik	  çapları	  22mm’dir	  (normal	  delik)	  
¤  M20	  cıvatanın	  diş	  açılmış	  bölümdeki	  net	  alanı	  245mm2’dir	  
¤  Temas	  eden	  yüzeyler	  kumlanmış	  ve	  boyanmamıştır.	  

Örnek	  



¤  Çekme	  kuvveti	  ile	  aynı	  doğrultudaki	  bulonların	  oluşturduğu	  bir	  kayma	  
düzleminde	  ve	  bu	  düzleme	  dik	  bulonların	  oluşturduğu	  bir	  çekme	  
düzleminde	  yırtılma	  meydana	  gelebilir.	  Bu	  tür	  göçmeye	  blok	  kesme	  
yırtılması	  (veya	  blok	  yırtılma)	  denilir.	  

Blok	  Kesme	  Yırtılması	  

Cıvata	  



Blok	  Kesme	  Yırtılması	  

Cıvata	  



Blok	  Kesme	  Yırtılması	  

Cıvata	  



Blok	  Kesme	  Yırtılması	  

Cıvata	  

¤  Cıvata	  grubuna	  göre	  eksenel	  yükleme	  altında	  

	  

¤  Eksantrik	  yükleme	  altında	  

	  
¤  Ant	  :	  Çekmeye	  maruz	  kalan	  net	  alan	  
¤  Anv	  :	  Kesmeye	  maruz	  kalan	  net	  alan	  



¤  Sadece	  tek	  kenarından	  bağlanmış	  köşebentler	  ve	  simetrik	  bağlanmamış	  
elemanlar	  için	  dayanım	  aşağıdaki	  formüllerle	  hesaplanmalıdır;	  

¤  1	  bulon	  

¤  2	  bulon	  

¤  3	  ve	  daha	  fazla	  bulon	  

¤  Anet	  :	  Profilin	  net	  enkesit	  alanı.	  Kolları	  eşit	  olmayan	  bir	  köşebent	  kısa	  
kenarından	  bağlandı	  ise,	  kısa	  kenar	  boyutunda	  eşkenar	  alanı	  alınır.	  

Köşebentler	  

Cıvata	  

p1	   ≤	  2,5	  d0	   ≥	  5,0	  d0	  

β2	   0,4	   0,7	  

β3	   0,5	   0,7	  



Kaynak	  



Kaynak	  

¤  İki	  metalin	  sıcaklık	  ve/veya	  basınç	  ile	  güçlü	  bir	  metalürjik	  bağ	  ile	  
birbirine	  bağlanmasıdır.	  

¤  Kullanılacak	  elemanların	  mekanik	  özellikleri	  kaynaklanmaya	  uygun	  
olmalıdır.	  

¤  Kaynaklanacak	  elemanların	  en	  incesinin	  kalınlığı	  4mm	  veya	  daha	  kalın	  
olmalıdır.	  
¤  Yapısal	  Boşluklu	  Kesitler	  (Kutu,	  boru	  vb.)	  için,	  eleman	  kalınlığı	  2.5mm	  ve	  

üzeri	  ise	  kaynaklanabilir.	  

¤  Diğer	  elemanlar	  için	  EN	  1993	  Bölüm	  1.3’e	  bakılmalıdır.	  

¤  Kaynaklama	  işlemine	  başlanılan	  ve	  işlemin	  bitirildiği	  noktalarda	  taşıma	  
gücü	  ihmal	  edilen	  bölgeler	  oluşmaktadır.	  Krater	  adı	  verilen	  bu	  
bölgelerin	  uzunluğu	  kaynak	  kalınlığına	  eşit	  kabul	  edilmektedir.	  



Kaynak	  

Avantajları	  

¤  Plaka	  kullanmaya	  gerek	  kalmadan	  direkt	  
yük	  transferi	  sağlanabilir.	  

¤  Böylelikle	  daha	  hafif	  birleşimler	  elde	  
edilebilir.	  

¤  Delik	  açılmadığı	  için	  çekme	  elemanlarında	  
kesitin	  tamamı	  hesaba	  katılır,	  net	  alan	  
bulunarak	  dayanım	  azalmaz.	  

¤  Cıvatalı	  birleşimlere	  göre	  çoğunlukla	  daha	  
ekonomiktir.	  

¤  Su	  ve	  hava	  sızmasının	  istenmediği	  
birleşimler	  için	  idealdir.	  

¤  Kompleks	  şekillerin	  birleştirilmesi	  daha	  
mümkündür.	  

¤  Cıvatalı	  birleşime	  göre	  daha	  rijit	  bir	  
bağlantıdır.	  

¤  Genel	  anlamda	  kaynaklı	  birleşim	  elemana	  
göre	  daha	  mukavimdir.	  

Dezavantajları	  

¤  Doğru	  kaynak	  yapacak	  ve	  yapılan	  
işi	  denetleyecek	  kalifiye	  insanların	  
bulunması	  önemli	  bir	  
zorunluluktur.	  

¤  Çok	  iyi	  denetim	  yapılmalıdır.	  
Denetimlerin	  hasarsız	  olması	  
gerekmektedir.	  

¤  Şantiyede	  “doğru”	  kaynak	  yapmak	  
oldukça	  zordur.	  

¤  Birleştirilen	  parçaların	  gerekmesi	  
durumunda	  hasar	  vermeden	  
sökülmesi	  mümkün	  değildir.	  

¤  Yorulma	  yüklerine	  maruz	  kalan	  
birleşimlerde	  çatlama	  ihtimali	  
yüksektir.	  



Kaynak	  

Ergitme	  ve	  basınç	  kaynakları	  olarak	  iki	  ana	  başlıkta	  toplanabilir	  

¤  Basınç	  Kaynakları	  
¤  Demirci	  kaynağı	  (Isıtılıp	  dövülerek	  birleştirme)	  
¤  Elektrik	  direnç	  kaynağı	  (Isıtılıp	  basınç	  ile	  birleştirme)	  

¤  Nokta	  kaynak	  (Hafif	  çelik	  yapılarda)	  (Point	  Welding)	  
¤  Elektrik	  arkı	  saplama	  kaynağı	  (Kompozit	  yapılarda)	  (Drawn	  Arc	  Stud	  

Welding)	  

¤  Ergitme	  Kaynakları	  
¤  Elektrik	  Arkı	  Kaynağı	  

¤  Standart	  Elektrik	  Arkı	  Kaynağı	  (Elektrod	  KAynağı)	  
¤  Özlü	  Teller	  
¤  Gaz	  altı	  
¤  Toz	  altı	  

¤  Gaz	  Kaynağı	  
¤  Lazer	  Işın	  Kaynağı	  
¤  Elektron	  Işın	  Kaynağı	  



Nokta	  Kaynak	  

Kaynak	  



Elektrik	  Arkı	  Saplama	  Kaynağı	  

Kaynak	  



Elektrik	  Arkı	  Saplama	  Kaynağı	  

Kaynak	  



¤  Elektrod	  kaynağı	  olarak	  da	  bilinen	  bu	  kaynak	  metodunda,	  elektrod	  bir	  
kablo	  ile	  kaynak	  makinesinin	  (-‐)	  kutbuna,	  kaynaklanacak	  parça	  ise	  bir	  
kablo	  ile	  kaynak	  makinesinin	  (+)	  kutbuna	  bağlıdır.	  Kaynakçı	  ustası	  
elektrod	  maşası	  aracılığı	  ile	  tuttuğu	  elektrodun	  ucu	  kaynaklanacak	  
bölgeye	  yaklaştırınca	  elektrodun	  ucu	  ile	  kaynaklanacak	  parçalar	  arasında	  
elektrik	  arkı	  meydana	  gelir.	  	  

Standart	  Elektrik	  Arkı	  Kaynağı	  

Kaynak	  



Elektrodlar	  2~8	  mm	  çapındadır	  ve	  
kaynakla	  birleştirilecek	  parçaların	  
malzemesine	  uygun	  alaşımda	  bir	  
metalden	  üretilmişlerdir.	  Çıplak	  ve	  
sıvalı	  elektrodlar	  bulunmaktadır.	  

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.	  	  

	  

Kaynak	  
Standart	  Elektrik	  Arkı	  Kaynağı	  



Sıva	  maddesinin	  yanmasından	  
oluşan	  koruyucu	  gazlar	  kaynak	  
bölgesinden	  havayı	  uzaklaştırır.	  

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.	  

Ergimiş	  haldeki	  kaynak	  
malzemesi	  ile	  cüruf	  malzemesi	  
arasında	  meydana	  gelen	  kimyasal	  
reaksiyon	  sonucu	  kaynak	  
mukavemeti	  artar.	  	  

Kaynak	  
Sıvalı	  Elektrod	  



¤  Standart	  elektrik	  arkı	  kaynağının	  avantajları	  aşağıda	  verilmiştir,	  
¤  Açık	  ve	  kapalı	  alanlarda	  uygulanabilir.	  
¤  Elektrod	  ile	  ulaşılabilen	  her	  noktada	  ve	  pozisyonda	  kaynak	  yapmak	  

mümkündür.	  
¤  Diğer	  kaynak	  yöntemleri	  ile	  ulaşılamayan	  dar	  ve	  sınırlı	  alanlarda	  

kaynak	  yapmak	  mümkündür.	  
¤  Kaynak	  makinesinin	  güç	  kaynağı	  uçları	  uzatılabildiği	  için	  uzak	  

mesafedeki	  bağlantılarda	  kaynak	  yapılabilir.	  
¤  Kaynak	  ekipmanları	  hafif	  ve	  taşınabilirdir.	  

Standart	  Elektrik	  Arkı	  Kaynağı	  

Kaynak	  



Özlü	  teller,	  sıvalı	  elektrodun	  
tersyüz	  edilmiş	  halidir.	  Sıva	  
tabakası	  malzemesi	  telin	  
çekirdeğinde	  yer	  alır.	  Ark	  ve	  
kaynak	  bölgesini	  koruma	  işlevi	  
özlü	  tel	  çekirdeğinin	  yanması	  ve	  
ayrışması	  sonucunda	  oluşan	  
gazlar	  tarafından	  veya	  gazaltı	  
kaynağındaki	  gibi	  dıştan	  
beslenen	  bir	  koruyucu	  gaz	  
tarafından	  gerçekleştirilir.	  

Sıvalı	  elektrodların	  üzerindeki	  
örtü	  maddesi	  elektrodların	  düz	  
çubuklar	  olarak	  üretilmesine	  ve	  
boy	  kısıtlamasına	  neden	  olur.	  
Özlü	  tellerde	  ise	  bu	  örtü	  maddesi	  
boru	  şeklindeki	  tel	  elektrodun	  
içinde	  olduğu	  için	  makaralara	  
sarılı	  tel	  şeklinde	  üretilir	  ve	  
kesintisiz	  kaynak	  bölgesine	  
sürülebilir.	  

Kaynak	  
Özlü	  Tellerle	  Elektrik	  Arkı	  Kaynağı	  



Bu	  yöntemde	  kaynak	  tozu	  
elektroddan	  önce	  kaynak	  
derzine	  yerleştirilir.	  Bu	  
şekilde	  oluşan	  ark	  kaynağı	  
tozu	  içine	  gömülü	  kalır	  ve	  
operatör	  tarafından	  
görülmez.	  Bu	  yöntem	  
özellikle	  uzun	  kaynaklar	  
(>90cm)	  için	  uygundur.	  Bu	  
yöntem,	  ince	  ve	  kalın	  et	  
kalınlıklı	  çelik	  profiller	  için	  
kullanılabilir	  ve	  yüksek	  
kaliteli	  köşe,	  yarım	  ve	  tam	  
nüfuziyetli	  küt	  kaynak	  
işlemine	  uygundur.	  Ancak	  
yöntem	  yatay	  kaynak	  
pozisyonları	  için	  uygundur.	  	  

Kaynak	  
Toz	  Altı	  Elektrik	  Arkı	  Kaynağı	  



Manuel	  veya	  otomatik	  olarak	  
uygulanan	  bu	  yöntemde	  
elektrik	  arkı	  ergiyen	  bir	  
kaynak	  teli	  veya	  ergimeyen	  
Wolfran	  elektrodu	  ile	  
kaynaklanan	  metal	  arasında	  
oluşur.	  Bu	  yöntemde	  
koruyucu	  gaz	  ergime	  
havuzunu,	  kaynak	  ek	  
malzemesi,	  elektrod	  ucu	  ve	  
yüksek	  derecede	  ısıtılan	  
kısımları	  atmosferden	  
(oksijen,	  azot	  ve	  hidrojen)	  
korumak	  için	  dışarıdan	  
verilir.	  Koruyucu	  gaz	  olarak	  
MIG	  ve	  WIG	  yönteminde	  
Argon,	  Helyum	  bunların	  
kombinasyonları,	  	  MAG	  
yönteminde	  CO2	  veya	  Ar	  ve	  
O2	  kombinasyonları	  
kullanılır.	  

Kaynak	  
Gaz	  Altı	  Elektrik	  Arkı	  Kaynağı	  



Bu	  yöntemde	  yüksek	  ısı	  gaz	  
aleviyle	  sağlanır.	  Kullanılan	  
gaz	  genelde	  asetilen	  gazı	  
olup,	  propan	  veya	  bütan	  
gazları	  da	  kullanılmaktadır.	  
Gaz	  alevi,	  şalümo	  denen	  bir	  
aletin	  ucunda	  yakılır.	  
Şalümoya	  bir	  lastik	  boru	  ile	  
yanıcı	  gaz,	  diğer	  bir	  lastik	  
boru	  ilen	  oksijen	  tüpünden	  
oksijen	  gelir.	  Bu	  gazlar	  
karışmış	  olarak	  şalümo	  
ucundan	  çıkar	  ve	  ~30000C	  ısı	  
sağlayan	  bir	  alev	  meydana	  
gelir.	  Şalümo	  alevi	  
kaynaklanacak	  parçaların	  ve	  
kaynak	  telinin	  ucunu	  ergime	  
durumuna	  getirerek	  kaynak	  
dikişinin	  çekilebilmesini	  
sağlar.	  	  

Kaynak	  
Gaz	  Kaynağı	  (Otojen	  Kaynak)	  



Bu	  yöntemde	  ergime	  için	  gerekli	  ısı	  
yüksek	  ısı	  lazer	  ışını	  (CO2	  veya	  
YAG)	  ile	  sağlanır.	  Lazer	  ışını	  ile	  
kaynak,	  monokromatik	  ışınların	  
yüksek	  enerjilerinden	  
yararlanılarak	  malzemelerin	  bir	  
kısmının	  eritilmesi	  ve	  buharlaşması	  
esasına	  dayanmaktadır.	  Teknikte	  
bu	  yöntemden,	  kaynak	  işleminin	  
yanı	  sıra	  kesme,	  delme	  ve	  ısıl	  
işlemlerde	  de	  yararlanılmaktadır.	  
İşlemler	  karakteristik	  olarak,	  metal	  
esaslı	  ve	  metal	  olmayan	  
malzemelere	  uygulanabilmesi	  
dışında,	  ısı	  tesiri	  altında	  kalan	  
bölgelerin	  diğerleri	  ile	  
kıyaslanamayacak	  derecede	  dar	  
olması	  ve	  ulaşılan	  yüksek	  hızları	  ile	  
dikkati	  çekmektedirler.	  Bu	  kaynak	  
türü	  çelik	  yapılarda	  paslanmaz	  
çelik	  profilleri	  işlemede	  ve	  kalınlığı	  
5mm	  geçmeyen	  CrNi-‐çeliklerde	  
kullanılabilir.	  	  

Kaynak	  
Lazer	  Işın	  Kaynağı	  



Bu	  yöntemde	  yüksek	  ivme	  kazandırılmış	  
elektronların,	  kaynaklanacak	  malzeme	  
yüzeyinde	  frenlenmesi	  ile	  kinetik	  
enerjinin	  ısı	  enerjisine	  dönüştürülmesi	  
sağlanarak	  ergitme	  için	  gerekli	  ısı	  elde	  
edilir.	  Vakumlu	  veya	  atmosfer	  ortamında	  
uygulanan	  yöntemleri	  vardır.	  Bu	  tür	  
kaynaklar	  20	  mm	  kalınlığa	  kadar	  CrNi	  
çelikler	  için	  uygundur.	  	  

Kaynak	  
Elektron	  Işın	  Kaynağı	  



¤  Küt	  Kaynak	  Dikişleri	  (Butt/Groove	  Welds)	  
¤  Aynı	  düzlemde	  bulunan	  iki	  levhanın	  yan	  yana	  getirilen	  kenarları	  

boyunca	  çekilen	  kaynak	  dikişleri	  küt	  kaynak	  dikişleridir.	  Levha	  
kenarlarının	  işleniş	  biçimlerine	  göre	  özel	  isimler	  alırlar.	  

¤  Kaynak	  kalınlığı	  birleştirilen	  elemanların	  en	  incesi	  kadar	  alınmalıdır.	  
¤  Kaynak	  sürekli	  olmalıdır.	  

¤  Köşe	  Kaynak	  Dikişleri	  (Fillet	  Welds)	  
¤  İki	  çelik	  elemanın	  birbirine	  dik	  veya	  en	  az	  60°	  teşkil	  eden	  yüzeyleri	  

arasındaki	  köşelere	  çekilen	  dikişlere	  köşe	  kaynak	  dikişleri	  denir.	  	  
¤  Köşe	  kaynak	  küt	  kaynağa	  göre	  yaklaşık	  %80	  oranında	  daha	  zayıftır.	  
¤  Ancak	  çeşitli	  sebeplerle	  köşe	  kaynak	  daha	  sık	  kullanılır.	  

¤  Üst	  üste	  binen	  (lapped)	  elemanlarda	  daha	  büyük	  tolerans	  ile	  
çalışılabilir	  

¤  Küt	  kaynak	  için	  mükemmel	  bir	  hizalamaya	  ihtiyaç	  olacaktır.	  
¤  Çoğunlukla	  küt	  kaynak	  için	  elemanlara	  kaynak	  ağzı	  açılmalıdır.	  

Kaynak	  Dikişleri	  

Kaynak	  



Kaynak	  Dikişleri	  

Kaynak	  



¤  Yüzeyleri	  birbiri	  ile	  60°	  ila	  120°	  arasında	  açı	  yapan	  elemanlar	  için	  
kullanılabilir.	  

¤  60°	  altındaki	  açılar	  da	  kullanılabilir	  ancak	  hesap	  kısmi	  penetrasyonlu	  küt	  
kaynak	  olarak	  yapılmalıdır.	  

¤  EN1993-‐1-‐8	  Madde	  4.3.2.2	  şartlarını	  sağlaması	  durumunda	  sürekli	  
olmayan	  (intermittent)	  köşe	  kaynak	  yapılabilir.	  

¤  Aşağıdaki	  resimde	  kaynağın	  şekli	  ve	  sembolü	  verilmiştir.	  

Köşe	  Kaynak	  Dikişi	  

Kaynak	  



¤  Etkili	  Kaynak	  Boyu	  (leff)	  
¤  Hesaplarda	  dikkate	  alınacak	  etkili	  kaynak	  boyu	  (leff)	  toplam	  kaynak	  

boyundan	  etkili	  kaynak	  kalınlığının	  (a)	  iki	  katının	  çıkartılması	  ile	  
bulunur.	  
	   	  leff=lkaynak-‐2a	  

¤  Etkili	  kaynak	  boyu	  30mm’den	  veya	  6a’dan	  az	  olan	  kaynakların	  yük	  
taşımadığı	  varsayılır.	  

¤  Etkili	  Kaynak	  Kalınlığı	  (a)	  
¤  Köşe	  kaynaklarda	  etkili	  kaynak	  kalınlığı	  3mm’den	  az	  olamaz.	  

Köşe	  Kaynak	  Tasarım	  Dayanımı	  

Kaynak	  



¤  Direkt	  Metot	  
¤  Aşağıdaki	  şekilde	  gösterilen	  normal	  ve	  kesme	  gerilmelerine	  bağlı	  

olarak	  bulunur.	  

¤  σ⟂	  	  :	  Kaynak	  düzlemine	  dik	  normal	  gerilme	  
¤  σ∥	  :	  Kaynak	  düzlemine	  paralel	  normal	  gerilme	  (ihmal	  edilir)	  
¤  τ⟂	  	  :	  Kaynağa	  dik	  kayma	  gerilmesi	  
¤  τ∥	  :	  Kaynağa	  paralel	  kayma	  gerilmesi	  

Köşe	  Kaynak	  Tasarım	  Dayanımı	  

Kaynak	  



¤  Direkt	  Metot	  

¤  fu	  :	  Birleştirilen	  parçaların	  en	  zayıfının	  nihai	  çekme	  dayanımı	  
¤  βw	  :	  Etkileşim	  katsayısı	  
	  

Köşe	  Kaynak	  Tasarım	  Dayanımı	  

Kaynak	  



¤  Basitleştirilmiş	  Metot	  

	  Fw,Ed	  ≤	  Fw,Rd	  
¤  Fw,Ed	  :	  Birim	  uzunluk	  için	  kaynak	  tasarım	  yükü	  
¤  Fw,Rd	  :	  Birim	  uzunluk	  için	  kaynak	  tasarım	  dayanımı	  

	  Fw,Rd	  =	  fvw,d	  a	  
¤  fvw,d	  :	  Kaynağın	  tasarım	  kesme	  dayanımı	  
¤  a	  :	  Etkili	  kaynak	  kalınlığı	  

	  	  	  
	  
	  
¤  fu	  :	  Birleştirilen	  parçaların	  en	  zayıfının	  nihai	  çekme	  dayanımı	  
¤  βw	  :	  Etkileşim	  katsayısı	  
	  

Köşe	  Kaynak	  Tasarım	  Dayanımı	  

Kaynak	  



Köşe	  Kaynak	  Tasarım	  Dayanımı	  

Kaynak	  



Dikiş	  Tipi	   Şekli	  ve	  Sembolü	  
Eleman	  

Kalınlıkları	  
(mm)	  

Açıklama	  

I	  Dikişi	   t≤4	  
	  

Parçalar	  arası	  
boşluk	  t/2	  
	  

V	  Dikişi	   3≤t≤25	   Açı	  40°-‐60°	  
Boşluk	  0-‐3mm	  

Y	  Dikişi	   15≤t≤30	  
	  

Açı	  40°-‐60°	  
Boşluk	  0-‐3mm	  

U	  Dikişi	   t≥12	  
Elemanların	  ucu	  J	  
şeklinde	  açılır.	  
Boşluk	  0-‐3mm	  

Küt	  Kaynak	  Dikişleri	  

Kaynak	  



Küt	  Kaynak	  Tasarım	  Dayanımı	  

Kaynak	  

¤  Tam	  Penetrasyonlu	  Küt	  Kaynak	  
¤  Kaynak	  için	  kullanılan	  yöntemler	  sonucunda	  akma	  ve	  kopma	  

dayanımlarının	  birleştirilen	  eleman	  dayanımlarından	  daha	  düşük	  
olmayacağı	  kabul	  edildiğinde,	  kaynağın	  eleman	  kalınlığı	  boyunca	  
nüfuz	  ettiği	  durumlarda;	  kaynak	  tasarım	  dayanımı	  birleşen	  
elemanların	  en	  zayıfının	  dayanımına	  eşit	  kabul	  edilir.	  

¤  Kısmi	  Penetrasyonlu	  Küt	  Kaynak	  
¤  EN	  1993-‐1-‐8	  4.5.2(3)	  Maddesindeki	  şartların	  sağlanması	  halinde	  derin	  

penetrasyonlu	  köşe	  kaynağı	  olarak	  çözüm	  yapılabilir.	  



Örnek	  

¤  Aşağıdaki	  şekilde	  verilen	  birleşimi	  tahkik	  ediniz	  
¤  Kaynak	  kalınlığı	  (a)	  =	  8mm	  
¤  Plaka	  kalınlığı	  (t)	  =	  10mm	  

¤  Çelik	  Sınıfı	  S275	  
¤  Kesme	  Yükü	  Vw,Ed	  =	  500kN	  
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