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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



Birleşim Araçları

Bulon (Cıvata) Kaynak



Bulon



Bulonlar



Bulonlar

¤ Normal bulonlar
¤ Bulon sınıfı 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 ve 6.8 olan bulonlardır

¤ Basit sıkma yönteminin uygulandığı ezilme etkili birleşimlerde kullanılır

¤ Öngerme kuvveti uygulanmaz

¤ Yüksek dayanımlı bulonlar
¤ Bulon sınıfı 8.8 ve 10.9 olan bulonlardır

¤ Tüm yöntemler için uygundur

¤ Önçekme verilebilir



Delik Tipleri ve Uzaklık Koşulları

¤ Standart dairesel

¤ Büyük dairesel

¤ Kısa oval

¤ Uzun oval



Bulon Aralıkları ve Uzaklıklar

¤ Minimum bulon aralığı (merkezden merkeze)
¤ s≥3d (d: bulon çapı)

¤ Eleman kenarına minimum uzaklık

¤ Maksimum bulon aralığı ve kenara uzaklık
¤ Bulon merkezinin en yakın kenara olan maksimum uzaklığı (e), bağladığı parçanın 

kalınlığının (t)  12 katını ve 150mm’yi aşamaz (boyalı veya korozyona uğramamış boyasız 
elemanlarda maksimum 14t ve 200mm)



Bulonların Dayanımı

¤ Sınır durumlar
¤ Ezilme
¤ Kesme
¤ Çekme

¤ Kesme birleşimlerinin çoğunda bulonlar birleşim parçalarına doğrudan 
yaslanır. Bunun olabilmesi için yani bulonların doğrudan birleşen 
parçalara yaslanabilmeleri için bir miktar yerdeğiştirmenin veya 
kaymanın gerçekleşmesi gereklidir.

¤ Bir sürtünme-etkili birleşimde hiçbir yerdeğiştirme veya kayma 
istenmez ve bu nedenle bulonlara önçekme uygulanır

¤ Ezilme etkili birleşimlerde bulonlar tek veya daha çok kesme yüzeyine 
sahip olabilirler.



Bulonların Dayanımı



Bulonların Dayanımı

¤ Karakteristik kesme kuvveti dayanımı
¤ 𝜙Rnv=𝜙FnvnspAb

¤ Karakteristik çekme kuvveti dayanımı
¤ 𝜙Rnt=𝜙FntAb

¤ 𝜙: 0.75

¤ Fnt: Karakteristik çekme gerilmesi

¤ Fnv: Karakteristik kesme gerilmesi

¤ nsp: Kayma düzlemi sayısı

¤ Ab: Diş açılmamış bulon gövdesi karakteristik enkesit alanı
¤ Ab = πd2/4
¤ d: bulon çapı



Bulonların Dayanımı

¤ Standart dairesel, büyük dairesel, kısa oval delikler veya uzun ovali 
ezilme yükü yönüne paralel olan birleşimlerde
¤ Bulon deliğindeki şekildeğiştirmenin bir tasarım etkeni olması durumunda 

tasarım ezilme dayanımı

¤ 𝜙Rn=𝜙1.2LctFu≤𝜙2.4dtFu

¤ Bulon deliğindeki şekildeğiştirmenin bir tasarım etkeni olmaması 
durumunda tasarım ezilme dayanımı
¤ 𝜙Rn=𝜙1.5LctFu≤𝜙3.0dtFu

¤ Uzun ovali ezilme yükü yönüne dik olan uzun ovalli birleşimlerde 
tasarım ezilme dayanımı

¤ 𝜙Rn=𝜙1.0LctFu≤𝜙2.0dtFu

¤ 𝜙=0.75
¤ Rn: Karakteristik ezilme dayanımı (kN)
¤ Lc: Bir deliğin kenarından komşu bir deliğin 

kenarına yük doğrultusunda olan temiz uzaklık (mm)

¤ t: Birleşen malzemenin kalınlığı (mm)
¤ d: Bulon çapı (mm)
¤ Fu: Birleşen malzemenin minimum çekme dayanımı (MPa)



Bulonların Dayanımı

¤ Sürtünme-etkili (slip-critical) birleşimlerde yük, birleşen parçaların 
arasındaki sürtünme kuvveti ile aktarılır. Ezilmenin gerçekleşmediği 
varsayılır.

¤ Yine de, bulonlar, birleşim parçalarındaki ezilme dayanımı ve bulonlarda
kesme dayanımına karşı tasarlanmalıdır.

¤ Sürtünme-etkili bir birleşimin kayma dayanımı:
¤ 𝜙Rn=𝜙μDuhfTbns

¤ 𝜙
¤ Standart dairesel ve yük doğrultusuna dik kısa ovaller için: 1.0
¤ Büyük dairesel ve yük doğrultusuna paralel kısa ovaller için: 0.85
¤ Uzun oval delikler için: 0.70

¤ Rn: Karakteristik kayma dayanımı (kN)
¤ μ: Ortalama kayma katsayısı (sonraki sayfa)

¤ A sınıfı yüzeyler için: 0.30
¤ B sınıfı yüzeyler için: 0.50

¤ Du: 1.13 (Yüklenen ortalama bulon önçekmesinin şart koşulan minimum bulon 
önçekmesine oranını belirten sabit değer)

¤ hf: Besleme levhası için katsayı (sonraki sayfa)
¤ ns: Sürtünme etkili kayma yüzeylerinin sayısı
¤ Tb: Minimum bulon öncekimi (sonraki sayfa)



Bulonların Dayanımı

¤ Sürtünme kaysayısı (TÇY)

¤ hf: Besleme levhası için katsayı
¤ Besleme levhası yoksa veya besleme levhasındaki yükleri yaymak için bulon 

eklendiyse: 1.0

¤ Besleme levhasındaki yükleri yaymak için bulon eklenmediyse
¤ Birleşen parçalar arasında bir adet besleme levhası kullanıldıysa: 1.0
¤ Birleşen parçalar arasında iki veya daha fazla adet besleme levhası 

kullanıldıysa: 0.85



¤ 𝜙Rn=𝜙F’ntAb

¤ 𝐹#$% = 1.3𝐹#$ −
+,-
.+,/

𝑓1 ≤ 𝐹#$

¤ 𝜙: 0.75
¤ F’nt: Kesme etkilerini içermesi için modifiye edilmiş karakteristik 

çekme gerilmesi (MPa)
¤ Fnt: Karakteristik çekme gerilmesi (MPa)
¤ Fnv: Karakteristik kesme gerilmesi (MPa)
¤ fv: En elverişsiz yükleme altında, bulonun karakteristik gövde 

alanındaki en büyük kayma gerilmesi (MPa) (fv ≤ 𝜙Fnv)

¤ Aşağıdaki durumlarda bileşik gerilmelerin etkisi ihmal edilebilir
¤ Etkiyen kesme gerilmesi, mevcut kesme dayanımının %30’undan az ise
¤ Etkiyen çekme gerilmesi, mevcut çekme dayanımının %30’undan az 

ise

Çekme ve kesme etkisindeki bulonlar

Bulonların Dayanımı



¤ Sürtünme-etkili birleşimler, kesme ve çekme yüklerinin bileşik 
etkisindeyken çekme yükü, bağlama kuvvetini azaltarak her bulonun 
kayma direncini azaltır.

¤ Bu durumda hesaplanan tasarım kesme dayanımı ksc ile azaltılmalıdır

¤ 𝑘45 = 1 − 67
8769:9

¤ Tu: Artırılmış çekme kuvveti (kN)
¤ Du: 1.13
¤ Tb: Minimum bulon önçekmesi
¤ Nb: Etki eden çekmeyi taşıyan bulon sayısı

Çekme ve kesme etkisindeki bulonlar

Bulonların Dayanımı



Kaynak



Kaynak

¤ Kaynak, bir dolgu metali ile birlikte veya dolgu metali kullanılmadan iki çelik 
elemanın ısıtılıp eritilerek birleştirildiği bir işlemdir.

¤ Kullanılacak elemanların mekanik özellikleri kaynaklanmaya uygun olmalıdır.

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



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.

¤ Kaynaklı birleşimler, eşdeğer bulonlu 
birleşimlerin gerektirdiği imalat 
süresinden daha fazla süre gerektirir.

¤ 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.

¤ Mevcut yapılarda, binanın kullanım 
amacına ve içindekilere bağlı olarak 
kullanılması zor veya imkansız olabilir. 
(Örneğin yanıcı malzemelerin depolandığı 
bir yapı)



¤ 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



Birleşim ve Kaynak Tipleri

¤ Birçok birleşim tipi vardır, bunların en yaygın olanları aşağıda
verilmiştir.



¤ 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.
¤ Kısmi veya tam penetrasyonlu (nüfuziyetli) olabilir.

¤ 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



Köşe Kaynak

¤ Birleştirdiği elemanlar arasındaki açı 60° ile 120° arasında olan kaynaklar, köşe 
kaynak olarak dikkate alınacaktır. Bu açının 60° den küçük olması halinde bu 
kaynaklar, kısmi penetrasyonlu küt kaynak olarak değerlendirilecektir.

¤ Kaynaklar, herhangi bir doğrultuda yüklenebilir ancak kesmede zayıftır ve 
kesmede güç tükenmesi yaşadıkları varsayılır.

¤ Kaynak boyunca en kısa uzunluğa kaynağın boğazı (etkin kalınlığı, a) denir ve 
güç tükenmesi düzleminin burası olduğu varsayılır.



Köşe Kaynak Kalınlığı

¤ En büyük kaynak kalınlığı (w) maksimum koşulları
¤ t<6mm ise w ≤ 0.7t
¤ t≥6mm ise w ≤ 0.7 (t-2mm)



Köşe Kaynak Uzunluğu

¤ Le>6a ve Le>40mm

¤ Le≤40mm veya Le≤6a à a = L/6

¤ L≤150a à Le=L

¤ 150a<L≤400a à Le=βL
¤ β=1.2-0.0014(L/a)≤1.0

¤ 400a<L à Le=250a

¤ L: Kaynak uzunluğu
¤ Le: Etkin kaynak uzunluğu
¤ a: Etkin kaynak kalınlığı (kaynak enkesit içine çizilebilen üçgenin yüksekliği)
¤ β: Azaltma katsayısı



Köşe Kaynak Uzunluğu



Kaynaklı Birleşimler

¤ Bindirmeli birleşimlerde, bindirme uzunluğu, birleşen elemanların ince 
olanının kalınlığının 5 katından ve 25mm den küçük olamaz.

¤ Çekme kuvveti etkisi altında, alt şekildeki koşula uyulacaktır



Kaynaklı Birleşimler

¤ Mafsallı bağlantılarda dönüş uzunlukları için alt şekildeki koşula uyulacaktır.

¤ Rijitlik levhalarının kiriş başlıklarına bağlandığı durumlar hariç olmak üzere, enine rijitlik
levhalarını 20mm ve daha ince kalınlıklı gövde levhasına bağlayan köşe kaynakların 
sonlandırıldığı noktanın, gövde-başlık kaynağına uzaklığı, gövde kalınlığının 4 katından az, 
6 katından fazla olamaz.

¤ Aynı düzlemin farklı yüzeylerine uygulanan köşe kaynaklar birbirleriyle birleştirilmeyecek
şekilde eleman köşe bölgelerinde sonlandırılmalıdır.



Küt Kaynak

Dikiş Tipi Şekli ve Sembolü

I Dikişi

V Dikişi

Y Dikişi

U Dikişi



Küt Kaynak



Küt Kaynak

¤ İki temel tip küt kaynak bulunmaktadır: tam penetrasyonlu küt (TNK) 
kaynak ve kısmi penetrasyonlu küt (KNK) kaynak.



Kaynak Dayanımı

¤ Farklı çelik sınıflarından oluşan elemanların birbirleriyle kaynaklı olarak 
birleştirilmesine izin verilir.

¤ Kaynak metalinin akma gerilmesi, çekme dayanımı, kopma uzaması ve
minimum çentik tokluğu değeri daima birleştirdiği elemanlarınkinden 
büyük veya ona eşit olacaktır.

¤ Kaynaklı birleşimlerin tasarım dayanımı 𝜙Rn esas metalin çekme ve kayma 
etkisinde kırılma sınır durumları ile kaynak metalinin kırılma sınır 
durumuna göre hesaplanan değerlerin küçüğü olarak alınacaktır
¤ 𝜙=0.75
¤ RnBM=FnBMABM

¤ RnBM: Esas metalin karakteristik dayanımı
¤ FnBM : Esas metalin karakteristik gerilmesi
¤ ABM : Esas metal enkesit alanı

¤ Rnw=FnwAwe

¤ Rnw : Kaynak metali karakteristik dayanımı
¤ Fnw : Kaynak metali karakteristik gerilmesi
¤ Awe : Etkin kaynak alanı

¤ Awe=Lea



Tam penetrasyonlu küt kaynaklar

Kaynak Dayanımı



Kısmi penetrasyonlu küt kaynaklar

Kaynak Dayanımı



Köşe, dairesel ve oval dolgu kaynaklar

Kaynak Dayanımı



Kaynak Dayanımı

¤ Köşe kaynakların boyuna eksenlerinin kuvvet doğrultusuyla yaptığı açı 
göz önüne alınmak istendiğinde aşağıdaki formüller kullanılabilir
¤ Ağırlık merkezinden geçen eksenel yük etkisindeki, birbirine paralel veya 

aynı eksen üzerindeki üniform kalınlıklı köşe kaynak grubu

¤ Rnw=FnwAwe

¤ Fnw=0.60FE(1.0+0.5sin1.5θ)
¤ Ağırlık merkezinden geçen eksenel yük etkisindeki, eksenine paralel ve

eksenine dik yük etkisindeki köşe kaynaklardan oluşan üniform kalınlıklı
kaynak grubu

¤ Rnw=Rnwl+Rnwt

¤ Rnw=0.85Rnwl+1.5Rnwt

¤ FE: Kaynak metali çekme dayanımı
¤ θ: Kaynak boyuna ekseni ile yük doğrultusunun oluşturduğu açı (derece)
¤ Rnwl: Eksenine paralel yük etkisindeki köşe kaynakların toplam karakteristik 

dayanımı (açıdan bağımsız)
¤ Rnwt: Eksenine dik yük etkisindeki köşe kaynakların toplam karakteristik 

dayanımı (açıdan bağımsız)



Kaynak

¤ Aghayere A.O., Vigil J. (2018) Çelik Yapı Tasarımı, Uygulamaya Yönelik 
Bir Yaklaşım, Çevirenler: Akbaş B., Eğilmez O.Ö.

¤ Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Yönetmeliği

¤ Eurocode’a göre çelik yapıların analiz ve tasarımı, 
http://www.proje81.com/285557/genel/eurocode-3e-gore-celik-
yapilarin-analiz-ve-tasarimi/

http://www.proje81.com/285557/genel/eurocode-3e-gore-celik-yapilarin-analiz-ve-tasarimi/

