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ÖZET
Havacılık endüstrisinde hala uygulanmaya devam eden perçin, vida ve yapıştırma gibi bağlantı
prosesleri, günümüzün ihtiyaç ve talepleri dikkate alındığında teknik ve ekonomik açıdan istenilen
seviyede değildir. Bu tip geleneksel bağlantı teknolojilerinin, uzun işlem süresi, ilave destek
elemanları ve bindirmeli bağlantı kullanımından dolayı yapısal ağırlıktaki artış, delik açma ile
birleştirilen parçaların mekanik olarak zayıflatılması, izolasyon ve korozyona karşı sızdırmazlık
kullanımı gibi eksiklikleri varken, otomasyon, gelişme ve geliştirme potansiyelleri bulunmamaktadır.
Birinci Dünya Savaşı sırasında, yukarıda bahsedilen dezavantajlara bağlı olarak, savunma
silahlarının hizmet ömrünün azalması nedeniyle kaynak teknolojisi kullanılmaya başlandı ve
geliştirildi. Diğer bağlantı teknikleriyle karşılaştırıldığında büyük proses avantajlarına sahip kaynak
teknolojisi, dünya endüstrisindeki konumunu güçlendirmiştir. Son elli yılda, kaynak teknolojisi
kapsamlı bir şekilde geliştirildi. Günümüzde kaynak çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu
makalede, havacılık endüstrisinde kullanılan modern kaynak yöntemleri tanıtılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Havacılık, kaynak teknolojileri, perçin

ABSTRACT
Bonding processes such as rivet, screw and adhesive, which are continued to be applied in the
aeronautic industry and still effective, is not at the desired level in some cases from the technical and
economic aspects when considering today's needs and demands.
Such conventional connecting technologies have the deficiencies like the long processing time, the
increase in structural weight due to the use of additional reinforcing elements and lap joints,
mechanically weakening the joined parts by holes being drilled, the use of insulating and sealing
against corrosion, not suitable for automation, lack of developing and improving potential. During
the First World War, the welding technology has started to be used and improved by virtue of
reducing the life of in-service of defense arms, regarding to disadvantages mentioned above.
The welding technology with great process advantages when compared with the other bonding
techniques has strengthened its position in the world’s industry. In the last fifty years, the welding
technology has been developed extensively. Today, welding is used in a wide range of applications.
This article focuses on the introduction of the modern welding methods used in the aeronautic
industry.
Key Words: Aeronautic, welding technologies, rivet
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1. GİRİŞ
Savunma sanayinin havacılık sektöründe, halen uygulanmakta olan perçin ve cıvata gibi
mekanik birleştirme metotları bugünün teknik ve ekonomik taleplerini karşılamayı
başaramamaktadır. Mekanik bağlama yöntemlerinin, zaman tüketimi, ilave takviye
elemanlarının kullanımı, yapısal ağırlığın artması, deliklerin mukavemete ve sızdırmazlığa
olumsuz etkisi, yalıtım elemanlarının kullanımı gibi birçok dezavantaja sahip olmasının
yanında, otomasyon ve geliştirme potansiyeli bulunmamaktadır. Alüminyum alaşımlı
plakaların ve kompozit malzemelerin perçin delme işlemlerinde bazı problemler mevcuttur.
Havacılık endüstrisinde uygulanan kaynak teknolojilerinin kullanımı ile bu teknik ve
ekonomik problemlerin üstesinden gelinmeye çalışılmaktadır. Mekanik bağlantı
elemanlarının yerine kaynak dikişlerinin tercih edilmesi, %20’ye yakın ağırlıktan tasarruf
edilmesinin yanında, işçilik ve yakıt tüketiminden de kazanç sağlar. Uçak gövdesinin
geleneksel perçin gibi mekanik tutturucularla birleştirilmesi, dış yüzeyinin hava sürtünmesini
artırarak yakıt tüketimini artırır. Kaynaklı bağlantılı gövde tasarımı, hava sürtünmesini
ortadan kaldırarak performansı geliştirir. Yapısal ve sürtünme kuvveti bağlantı elemanı esaslı
mekanik teknikler tasarımın ağırlığını arttırır, birleştirilen parçaların servis direncini düşürür
ve ömrünü azaltır. Bunun yanında göz ardı edilmemesi gereken çok sayıda talaşlı imalat
prosesi vardır (delik açma, pürüzlülüğü ortadan kaldırma, kabul edilebilir tolerans değerleri,
yalıtkan ve conta elemanlarını yerleştirme, somunları ve kapaklarını yerleştirme). Bu proses
adımlarının otomasyonu imkansızdır. Hafif, yüksek işletme gücüne sahip, yüksek
güvenilirlikli ve düşük maliyetli tasarımlar için kaynak teknolojileri havacılık endüstrisinde
uygulanmalıdır.
Kaynak, metallerin insanlar tarafından işlenmesi kadar eski bir süreçtir. Çoğu zaman için
belirsiz bir sanat ya da ham inşaat tekniği olarak kabul edildi. Yeni buluşlar ve 19. yüzyılda
elektrik enerjisinin varlığı, modern kaynağın gelişmesini her geçen gün hızlandırdı. Geçen
yüzyılda yeni kaynak prosesi bulmak ve mevcut süreçleri iyileştirmek için yapılan
araştırmalar devam etmiş ve bu çabalar her yıl daha da hız kazanmıştır. Kaynak
teknolojisindeki birçok yeni gelişme, onu kullanan araştırmacılar ve mühendisler tarafından
yapılmıştır. Ayrıca, son elli yıldaki kaynak teknolojilerinde yaşanan gelişmeler daha
öncekilere nazaran görülmemiş düzeydedir. Bunun başlangıçnoktası, genellikle uzay
programı ve savunma planlarından kaynaklanan taleplerin sonucudur. Örneğin İkinci Dünya
Savaşı'nda, magnezyum ile üretilen uçakların kaynağı için geliştirilen TIG / WIG yöntemi
endüstride yarı otomatik kaynak işlemleri olarak yaygınlaştı. Daha sonra hem endüstride
hem de askeri alanda uygulanan tam otomatik sistemler geliştirildi.
Günümüzde konstrüksiyonlar, verimliliği ve çalışma güvenliğini arttırmak, boyut ve ağırlığı
azaltmak ve ayrıca malzeme ve üretim maliyetlerini düşürmek için tasarlanmaktadır. Buna
paralel olarak, bağlantı teknolojileri mükerrer bir şekilde yeni problemlerle karşılaşmaktadır.
Örneğin, tasarımcılar çoğunlukla saç plakaları birleştirmek için yapıştırma bağlantısı ve
elektrik direnci nokta kaynağı arasında seçim yapmak zorunda kalmışlardır. Bu, yapıştırma
ve nokta kaynağının birlikte yararlanılması fikrine yol açtı. Günümüzde, her iki yöntemin
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kombinasyonu başarı ile uygulanmaktadır. Yapıştırma ve nokta kaynak yönteminin birlikte
kullanılmasının üretim teknikleri ve konstrüksiyon açısından önemli avantajları vardır.
Mesela, mukavemetleri daha iyidir. Bu özellik dinamik yüklerde daha belirgindir. Bunun
yanında, korozyon davranışları ve dayanıklılıkları daha iyi sonuçlar vermiştir. Bu yöntemin
etkili olduğu uygulamalar özellikle hafif konstrüksiyonlardır; uçak, roket, demiryolu ve
otoyol araçları vb. 1950'lerde geliştirilen bir diğer kaynak yöntemi patlama kaynağıydı ve
sanayiye girişi yavaştı. Patlama kaynağı tasarımı ile ilgili patentler 1900'lü yıllarda alınmış
olsa da, bu yöntem henüz farklı uygulamalar için kullanılamamaktadır. Bununla birlikte uzun
menzilli füze ağzının ve gövde petek yapısının patlama kaynağı kullanılarak oluşturulması
çok iyi sonuçlar vermiştir.
Günümüzde patlama kaynağı yöntemi, farklı metallerin birleştirilmesinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. 1950'lerde geliştirilen bir diğer yöntem ultrasonik kaynaktır. Bu yöntem,
uçak imalatında nokta kaynak kalitesini iyileştirmeyi ve nokta kaynaktan hemen önce uçak
malzemesini temizlemeyi amaçlamıştır. Günümüzde, yarıiletkenleri ve ince alüminyum
levhaları birleştirmede geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Havacılık sektöründeki kaynak
teknolojilerinde etkileyici gelişmeler yaşanmaktadır. Bilgisayarların ve gelişmiş bilgi
teknolojilerinin ortak uygulaması ile birlikte yeni malzeme tasarımları, kaynağın uygulanma
şekline, proses ve ürünlerin uygulanmasına yön vermektedir.
Uçak konstrüksiyonlarında perçin ve cıvataların kullanımını azaltmak için genel bir eğilim
vardır. Bu tip proseslerde malzemeleri birleştirmek için elektron ışını, lazer ve difüzyon
kaynağı kullanılmaktadır. Askeri havacılıkta elektron ışını kaynağı, titanyum alaşım
bağlantılarında düzenli olarak yer almaktadır. Büyük ticari hava taşıtlarında, uçak
gövdesinde perçinlerin yerini almak için lazer ışın kaynağının yaygınlaşmasına
çalışılmaktadır. Uzay endüstrisi için geliştirilmiş yeni prosesler ki aralarında roketlerde
önemli uygulamalar için kullanılan sürtünme karıştırma ve değişken polarite plazma ark
kaynağı gibi kaynak tipleri bulunmaktadır, bu endüstrisi için umut vaat etmektedir [1], [2].
Bu makalede, havacılık endüstrisinde kullanılan modern kaynak yöntemlerine ait genel
bilgiler üzerinde durulacaktır.
2. KAYNAK TEKNOLOJİLERİ
Uçaklar, kaynak ve diğer bağlantı teknikleri kullanılarak yıllardır üretilmektedir. Havacılık
endüstrisindeki kaynak işlemleri, düşük üretim, yüksek maliyet, aşırı güvenilirlik ve ciddi
çalışma koşulları ile nitelendirilmektedir. Son 15-20 yıllık dilimde malzeme biliminin ve
havacılık teknolojisinin gelişmesiyle bahse konu bu teknikler konusunda önemli gelişmeler
olmuştur. Modern kaynak teknikleri arasında gösterilen busekizfarklı kaynak yöntemi
hakkında aşağıda bilgiler verilecektir.
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2.1 Difüzyon Kaynağı
Difüzyon kaynağı, özellikle havacılık ve roket endüstrileri, elektronik ve nükleer
sistemlerde, kompozit malzemelerin imalatında parçaların birleştirilmesinde büyük
avantajları sahip olan bir tekniktir. Prensip olarak, bir metal-metal bağı elde etmek için
atomların yayınmalarına olanak sağlayacak şekilde ısıtılan parçaların sıkıştırılması veya
preslenmesi esasına dayanır[3]-[6]. Minimum makroskopik deformasyona sahip bir katı hal
bağlantı bir prosesidir. Katı hal bağlantısı,mümkün olduğu durumlarda mikro akma,
sürünme, kirletici maddelerin / oksitlerin çözünmesi ve difüzyon bağlantı mekanizmalarını
oluşturduğu zaman kullanılmaktadır [4]. Sıcak bağlanmayöntemi esnasında, iki bileşen tipik
olarak yüzeyler arasında ve ana metalin erime noktasının altında bir sıcaklıkta sıkı temas ile
basınç altında birleştirilir. Difüzyon bağlantı işlemi sırasında, ergime sıcaklığının aşılmaması
ve dolgu malzemesine ihtiyaç duyulmaması önemlidir [5]. Difüzyon kaynağı arayüzü ve ana
metal aynı fiziksel ve mekanik özelliklere sahiptir. Bağlanma gücü basınç, sıcaklık, temas
süresi ve arayüzün temizliğine bağlıdır [6].
Difüzyon bağlantısını gerçekleştirmek için iki koşul yerine getirilmelidir:
1) Birleştirilecek iki malzemenin yüzey düzlemleri arasında yakın temas sağlanmalıdır.
2) Yeterli bir difüzyon katsayısı sağlamak için malzemelere yeterli itme kuvveti
uygulanmalıdır.
Birleştirilecek malzemelerin yüzey düzlemleri arasındaki yakın temas, çoğunlukla oksit
tabakalarının bozunmasını ve yer değiştirmesini ve yüzeylerde bulunan diğer düzensizlikleri
elimine etmek amacıyla malzemelere yeterli sıkıştırma kuvveti uygulayarak sağlanır. İtme
kuvveti, malzemelere ısı uygulaması ve kullanılan sıkıştırma kuvvetleriyle sağlanır [7].
Bütün süreç altı aşamaya bölünebilir. İlk aşamada (bkz. Şekil 1a), iki yüzey birbirine temas
halinde olmalıdır. Yüzeyler arasındaki ilk temas oranı, düzensizlik, pürüzlülük, kimyasal
dağlama ve yüzey işlem zamanı gibi yüzey koşullarına bağlıdır. Örneğin, yüzey ne kadar
pürüzlü olursa basınç o kadar yüksek olur ve bağlanma süresi de o kadar uzar. İkinci aşamada
(Şekil 1b), difüzyon bağlantısı, ara yüzeydeki mikroplastik deformasyon ile başlar ki
bağlanacak parçalar damakroskopik deformasyon olmayacak şekilde yüzeydeki çıkıntılar
plastik olarak deforme edilir. Bu işlem sırasında, boşluklar üretilecek ve ara yüzeyde
hizalanacaktır. Boşluklar izole hale gelir ve boşlukların içindeki gaz basıncı fırın içindeki
basınca eşittir. Bu aşamada, sıcaklığı arttırmak önemlidir. Üçüncü aşamada (Şekil 1c),
yüzeyler gaz emmeye başlar ve boşluklar izole edildiğinden, boşluk içindeki basınç azalır.
Dördüncü aşama, difüzyon sürünmesi ve yüzey enerjisi ile hacim enerjisi arasındaki kimyasal
potansiyel farkı nedeniyle boşluk küçülmesinden oluşur. Bu aşamada, sabit hacmi devam
ettirmek amacıyla tane sınırları, küçülmeyi ayarlamak için hareket etmeye başlarlar. Şekil
1b'de A ile gösterildiği gibi daha küçük tanelerden bazıları bu aşamada küçülme sürecindedir.
Beşinci aşamada, kritik boyuttan daha küçük boşluklar kararsızdır ve hızlı bir şekilde kaybolur.
Son aşamada, kaynaklı ara yüzeyde boşluk ya da süreksizlik yoktur ve tane sınırları arasında
belirgin bir fark yoktur. Kaynaklı ara yüzey ayırt edilebilir çünkü düz bir çizgidir. Tane sınırı
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Şekil 1’de B ile gösterilen minimum yüzey enerjisini bulmak için göç eder ve nihayetinde
yüzey enerjisini azaltmak için tane sınırı pürüzsüz ve sürekli bir çizgiye dönüşür [5].

Şekil 1. Difüzyon Bağlantısı Oluşum Mekanizmasının Şematik Görünüşü [5]
2.2 Lazer Işın Kaynağı (LBW)
Yüksek enerji yoğunluğu ve kaynak hızına sahip olan yeni kaynak teknolojisine lazer ışını
teknolojisi denir [9]. Yüksek performanslı ortamlarda kullanılan havacılık bileşenleri
üretiminde, yüksek güçlü lazer kaynakları ile derin penetrasyonlar yapmak için öncelikle
lazer kaynak tekniği seçilmelidir. Öngörülen potansiyelinden dolayı, yeni nesil katı-hal lazer
kaynaklarından beklenti, metalik havacılık malzemelerinin birleştirilmesidir [10].

Şekil 2. Lazer Işın Kaynak Şeması
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Lazer ışın kaynağında tek frekanslı bir ışık demeti bir metal içine enerji gönderir ve onu
ergitme noktasına kadar ısıtır. Kaynak yeri / çalışma alanı çok dar / küçükse ve malzeme
düzgün ve hafifse, bu koşullar altında lazer ışını yararlıdır ve seçilmesi tavsiye edilir. Lazer
ışını prosesinin oluşturulması, genellikle yakut veya karbon dioksit olan bir tek moleküle
veya malzemeye ışık veya ısı enerjisi uygulamakla başlar. Tek moleküllü tek frekanslı enerji,
iki ayna arasında yansıdığında şiddeti artar. Bundan sonra ikisinin daha az olanı yansıtıcıdan
geçer ve yayılanışın operatör tarafından kontrol edilir. Üretilen lazer ışınının enerjisi çok
güçlüdür ve operatör tarafından istenilen kaynak noktasına kolayca yönlendirilebilir. Lazer
ışınının yönü ve yolu, çoklu yansıtıcı aynalar tarafından tasarlanabilir ve kontrol edilebilir.
Lazer ışını frekansı sürekli bir ısı dalgası veya darbeli ışın olarak ayarlanabilir. Lazer ışını
sonunda kaynak noktasına veya malzemeye ulaştığında yoğun ısı derhal serbest bırakılır.
Oluşturulan ısı seviyesi lazer ışını kaynağının girişini değiştirerek kontrol edilebilir. İki lazer
kaynak tekniği vardır. İkisi arasındaki en önemli fark, birinin anahtar deliği adı verilen
Keyhole mekanizmasının 106 W · cm-2'den daha yüksek yoğunluklu güç kullandığı kaynak
havuzu ve diğerinin ise 106 W · cm-2'den düşük kondüksiyon tekniğidir. Güç düzeylerine ve
lazer ışınının yoğunluğuna göre; Anahtar deliği kaynağı (KeyholeLaserWelding) genellikle
daha dar kaynak dikişlerine neden olur (Şekil 3) [11].

Şekil 3. Lazer Işın Kaynağındaki Nüfuziyet

2.2 Elektron Işın Kaynağı (EBW)
Elektron ışını kaynağı havacılık endüstrisinde, özellikle uçak yapımında yaygın olarak
kullanılan bir tekniktir [12]. Bu kaynak tekniğinde, yüksek hızlı elektronlar kullanılarak
oluşturulan yoğun yüksek seviye enerji ışını, malzemenin kaynaklı bağlantısını yapmaktadır.
Şekil 4, elektron ışını kaynak tertibatını göstermektedir [13].
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Şekil 4. Elektron Işın Kaynağı (EBW) [13]

Kaynak yapılacak malzemelerin hazırlanması iki önemli adımı içerir. İlk önce malzeme
kenarı çok düz olmalı ve sonra kaynak yapılacak parçalar çok yakın yerleştirilmelidir. 10"
(25.40 cm) kalınlığında bir çelik levhayı tamamen elektron demeti ile kaynak yapmak
mümkündür.

Şekil 5. Elektron Işın Kaynaklı Bir Parçanın Ara Kesit Görünüşü
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Üretilen akım, elektron yayan tungsten bir filamente yönlendirildiğinde, ışına şeklini veren
bias elektrotları üzerinden geçerler. Bundan sonra, elektronlar, pozitif bir yüke sahip olan
anota doğru hız kazanırlar. Elektron ışını kaynağı, vakumda uygulandığında en iyi sonuca
sahiptir. Kaynak işlemi sırasında vakum odası, hava moleküllerini ışınla arabirim
oluşturacak şekilde bloke eder, ayrıca radyasyona karşı bir koruma bariyeri oluşturur.
Elektron demeti kaynağı, kaynak yapılacak malzeme ışın kaynağına çok yakın olması
durumunda vakum olmadan çalıştırılabilir. Ancak, genellikle yüksek vakum ortamında
elektron kaynağı tekniği tercih edilir.
2.4 Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW)
Uçak panelleri ve araç kaportası gibi hafif yapılar dizayn etmek için artan bir gereksinim
vardır. Gelişmiş bağlantı teknolojisi, hafif yapıların üretim süreçlerinin tamamlayıcı bir
parçasıdır. Farklı metal bağlantı süreçlerini iyileştirmek ve hafif yapılarda kullanıma
uygunluğunu değerlendirmek için önemli çabalar harcanmıştır [14]. Farklı metal bağlantısı
yapmanın, genel olarak pratik uygulamalarda devasa maliyet ve ağırlık tasarrufuna neden
olan perçinli bağlantıların yerini alması açısından büyük bir potansiyeli vardır. Bu açıdan
bakıldığında özellikle katı hal kaynak işlemi olan sürtünme karıştırma kaynağının (FSW)
daha iyi bağlantı uyumu açısından kayda değer avantajları vardır. [15]. FSW işlemi katı
fazda, benzer veya farklı malzemelerin erime noktasının altındaki sıcaklıklarda gerçekleşir.
Kaynak Enstitüsü tarafından geliştirilmiş ve ilk olarak 1991 yılında W. Thomas tarafından
bildirilmiştir [16] - [18]. Özellikle, yüksek mukavemetli uçaklarda kullanılan alüminyum
bileşiklerini ve geleneksel ergitme kaynağı ile kaynak yapılmasının zor diğer metalik
bileşiklerini birleştirmek ve işlemek için kullanılmıştır [19] - [21]. FSW'nun temel konsepti
olağan dışı bir şekilde kolaydır.
Özel olarak tasarlanmış bir pim (karıştırıcı uç) ve destek parçasına sahip tükenmez döner bir
mekanizma, bağlantı hattı boyunca birleştirilecek ve travers edilen levhaların veya plakaların
bitişik kenarlarına yerleştirilir (Şekil 6). Cihaz iki temel fonksiyona yardımcı olur: (a) iş
parçasının ısıtılması ve (b) bağlantının imalatı için malzemenin hareketi. Isıtma, cihaz ile iş
parçası arasındaki sürtünme ve iş parçasının plastik deformasyonu ile elde edilir. Lokal ısıtma,
pim etrafındaki malzemeyi yumuşatır ve cihazın döndürme ve çevirme kombinasyonu,
malzemenin pimin önünden pimin arka tarafına hareketine yol açar. Bu işlem sonucunda
bağlantı "katı halde" üretilir. Cihazın çeşitli geometrik özellikleri sayesinde, pim etrafındaki
malzeme hareketi oldukça karmaşık olabilir. FSW işlemi sırasında, malzeme yüksek sıcaklıkta
aşırı plastik deformasyona uğrar ve ince ve eş eksenli yeniden kristalleşmiş taneler sahip olur.
Sürtünmeli karıştırma kaynaklarındaki ince yapı, iyi mekanik özellikler sağlar [22].
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Şekil 6.Sürtünme Karıştırma Kaynağının Şematik Gösterimi [21]

Şekil 7. Sürtünme Karıştırma Kaynağı Pim (Karıştırıcı Uç) Görünüşü [23]-[24]
2.5 Plazma Ark Kaynağı (PAW)
Plazma, gazın bir kısmı iyonize olduğunda ve elektrik akımını iletmesine izin verdiğinde
oluşur [25]. Plazma ark kaynağında, metal ve tungsten elektrot arasında bulunan sınırlı bir
plazma arkı ile metal ergime noktasına kadar ısıtılarak birleştirilir [26]. Şekil 8'de
gösterildiği gibi, plazma kaynak yöntemi dışta doğru bir koruyucu gaz ve içte bir plazma
gazı içerir [27].
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Şekil 8.Plazma Ark Kaynağının Şematik Gösterimi [25]
Plazma ark kaynağı, gaz tungsten ark (GTA) veya tungsten-inertgas (TIG) kaynak işlemine
benzer ve tükenmez tungsten elektrot ve argon gibi bir koruyucu gaz içermektedir. TIG'de
tungsten elektrot koruyucu gaz memesinden çıkıntı yapar (Şekil 9a), ancak PAW'daorifis gaz
memesinde girintilidir (Şekil 9b). Büyük ve önemli ayrım üfleç yapısındadır. Plazma arkı
Şekil 9'da gösterildiği gibi sınırlanmıştır [26].

Şekil 9. TIG ve PAW’ın Üfleç Yapısının Şematik Gösterimi [26].

Plazma ark kaynağında arkı başlatmak için sıkma memesiile elektrot arasında düşük
akımlıbir ark oluşur ve bu da memeden aşağı doğru akan plazma gazını iyonize eder.
Memeden aşağı inen plazma gazı çok yüksek bir sıcaklık ortaya çıkarır ve iş parçası ile
elektrot arasındaki plazma arkını başlatmak için düşük dirençli bir yol oluşturur. Buna,
transfer edilen ark ismi verilir.Plazma arkı, orifisin kısıtlanması, nedeniyle yüksek sıcaklık
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ve hıza sahiptir. Bu da arzulanan şekilde metal parçaların kaynak edilmesini ve birleşmesini
sağlar. Plazma gazı, kaynak metalini korumak için tek başına yetersizdir. Bundan dolayı,
argon veya helyum olabilen yüksek miktardaasal (inert) koruyucu gazın, Şekil 9b'de
gösterildiği gibi iç memeyi çevreleyen dış gaz memesinden akmasına izin verilir.
Plazma ark kaynağında iki özel çalışma yöntemi vardır. Bunlar anahtar deliği (keyhole- nontransferred) ve ergitme (melt in-transferred) yöntemleridir (Şekil 10).

Şekil 10. Anahtar Deliği (non-transferred) ve Ergitme (transferred) Yöntemleri [27].

2.6 Doğrusal Sürtünme Kaynağı (LFW)
Doğrusal sürtünme kaynağı için ilk kez 1929'da patentalınmasına rağmen,işlemin açıklaması
tam olarak açık değildi. 1960'lı yıllarda bazı müzakereler yapılsa da, yine de doğrusal git-gel
hareketi sağlamada yaşanan zorluklar nedeniyle bu teknik üzerinde bazı şüpheler oluştu [28].
Doğrusal sürtünme kaynağı, katı hal birleştirme işlemi olması nedeniyle gaz türbini
endüstrisi tarafından büyük ilgi görmektedir [29] - [30]. Endüstriyel uygulamalarda, rotor
kanatları, örneğin kırlangıç kuyruğu bağlantısı kullanılarak eksenel veya çevresel sabitleme
ile disklere tespit edilir. Pratikte, kanatlı rotorları tek parçadan imal etmek yerine bu şekilde
bağlantılarını yapmak kanatların ve disklerden istenen farklı özellikler nedeniyle gerekli
olabilir. Doğrusal sürtünme kaynağı tekniği, bütün bir şekilde kanatlı disk veya blisk
(bladeddisc) yapabilme şansını vermekte, böylece geleneksel mekanik sabitleme gereğini
ortadan kaldırmaktadır. Dahası, farklı alaşımlara sahip parçaların bağlantılarının yapılmasına
da fırsat sunmaktadır [29]. Bliskler, yani entegre diskler ve kanatlar, performans avantajı ve
daha hafif olması nedeniyle uçak jet motorlarının kompresör ve fan rotorlarında giderek
yaygınlaşmaktadırlar. Ağırlık azalması, kanat ağzı ve disk arasındaki bağlantıların ve
bağlantıları destekleyen disk deliğinin ağırlığının azaltılmasıyla elde edilir ve performans
yükseltme, kanat düzlemleri arasındaki boşluklardan hava kaçağını azaltarak gerçekleştirilir.
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Şekil 11, bir blisk modelinin standart kanat-disk modeliyle karşılaştırılmasını
göstermektedir. Genellikle, blisk yapısını uygulayarak ağırlık yaklaşık% 20 oranında
azaltılabilir [31].

Şekil 11. Blisk Modeli (sol resim) ve Standart Kanat-Disk Modeli (sağ resim)[32]

Blisk imalatı, tipik olarak, kanatların dövme bir malzemeden yapılmasını gerektirir. Pahalı
titanyum alaşımları genellikle fan, kompresör diski ve kanat malzemesi için kullanılır ve
eğer bıçaklar talaşlı imalatla imal edilirse, ham işleme aşaması sırasında çok miktarda
malzeme talaş olarak boşa gider. Bu sorunu çözmek için doğrusal sürtünmeli kaynak
kullanılarak blisk imalatı yöntemi önerilmiş ve savaş uçağı motorları gibi uygulamalarda
pratikte kullanılmaya başlanmıştır. Doğrusal sürtünmeli kaynak, kanat parçalarının ayrı
olarak üretilen disklere kaynak yapılarak blisk imal etmek için kullanılan bir teknolojidir.
Şekil 12, doğrusal sürtünmeli kaynak ile blisk üretiminin şematik bir görüntüsünü
göstermektedir [31].

Şekil 12. Doğrusal Sürtünmeli Kaynak İle Blisk Üretiminin Şematik Bir Görüntüsünü [31]

Doğrusal sürtünme kaynağı, sabit bir parçanın sürtünme ısısı yaratmak için doğrusal bir
şekilde karşılıklı hareket eden bir kısma zorlandığı katı hal bağlantı işlemidir (Şekil 13). Isı,
kaynak ara yüzeyine dik uygulanan kuvvetle birlikte, arayüzdeki malzemenin deforme
olmasına ve plastisize olmasına neden olur. Bu plastikleştirilen malzemenin büyük bir kısmı,
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uygulanan kuvvet ve parçanın hareketi kombine hareketi ile kaynak bölgesinden çapak
olarak çıkar. Yüzeydeki oksitler ve diğer yabancı maddeler plastikleştirilen malzeme ile
birlikte uzaklaştırılır ve bu parçalar arasındaki metallerin metal ile temasını ve bağlantı
yerinin oluşturulmasını sağlar. Bugüne kadar, doğrusal sürtünme kaynağı, uçak endüstrisinde
kullanılan ve blisk olarak söz edilen titanyum alaşımı kanatların disklere bağlantısının
yapılmasında en iyi yöntem olarak bilinmektedir. Ayrıca, bu yöntem uçak gövdesi için
karmaşık şekilli titanyum yapıların imalatında da düşünülmektedir [33-34].

Şekil 13. Doğrusal Sürtünme Kaynağı [33]-[35]

Doğrusal sürtünme kaynağı, Şekil 14'te gösterildiği gibi, başlangıç fazı, geçiş fazı, denge fazı
ve yavaşlama (veya dövme) safhasını içeren dört farklı faza bölünebilir [32, 36, 37] .
Faz I: Başlangıç fazında, her iki parça da basınç altında temas ettirilir. İki yüzey pürüzler
üzerine dayanır ve ısı katı sürtünmeden üretilir. Pürüz aşınması nedeniyle, gerçek temas
alanı bu faz boyunca belirgin şekilde artar. Bu aşamada numunelerin eksenel olarak
kısalması yoktur. Belirli bir eksenel kuvvet için sürtünme hızı çok düşükse, iletim ve
radyasyon kayıplarını telafi etmek için yetersiz sürtünme ısısı üretilecektir ki bu dayetersiz
termal yumuşamaya neden olacak ve bir sonraki aşamaya geçilmeyecektir.
Faz II: Geçiş fazında, büyük aşınma parçacıkları ara yüzeyden atılmaya başlanır. Gerçek
temas alanı, kesit alanının% 100'ü olarak kabul edilir. Her iki iş parçası sürtünme ile ısıtılır
ve malzeme plastik bir duruma gelir. İki malzeme arasında şekillenmiş yumuşak
plastikleşmiş katman, eksenel yükü artık destekleyemez.
Faz III: Denge fazında, üretilen ısı ara yüzeyden uzaklaştırılır ve bir plastik bölge artar.
Titreşim hareketi, çapak oluşumuna neden olan plastikleşmiş tabakadan maddeyi ekstrüde
eder veya çıkarır. Sonuç olarak parçaların eksenel olarak kısalması gerçekleşir. Sıcaklık,
titreşimin merkez hattından uzakta ara yüzeyin bir bölümünde aşırı derecede artarsa,
plastikleşmiş tabaka bu bölümde daha kalın olur ve daha fazla plastik materyalin
ekstrüzyona uğramasına neden olur.
13

X. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ
BİLDİRİLER KİTABI

Faz IV: Yavaşlama fazında, işlem döngüsünü tamamlamak için salınım genliği, 0.2 ila 1
saniye arasında değişen zamanlarda tamamen durana kadar sönümlenir ve parçalar
mükemmel hizaya getirilir. Sönümlenme oranı önemli bir parametredir, çünkü daha uzun
sönüm periyodları daha az şiddetlidir ve bağ oluşumuna yardımcı olur.
Son olarak eksenel kaynak basıncı bağlantının mukavemetini artırmak için korunur veya
arttırılır. Bu basınca genellikle dövme basıncı denir. Toplam döngü birkaç saniyelik kadar
çok kısadır [37].

Şekil 14. Doğrusal Sürtünme Kaynağı İşlem Fazları [37]

2.7 Atalet Sürtünme Kaynağı (IFW)
Çoğu havacılık malzemesinin kaynağında yaşanan zorluklarnedeniyle yüksek kaliteli
bağlantılara olan ihtiyaç, havacılık endüstrisinde son on yılda katı hal esaslı kaynak
teknikleri kullanımını teşvik etmiştir; örneğindöner sürtünme kaynağı (rotary friction
welding-RFW), sürekli tahrikli sürtünme kaynağı (continuous-drive friction welding CDFW) ve atalet sürtünme kaynağı (inertia friction welding-IFW) [38-42].
Atalet sürtünme kaynağında, döner volanda depolanan kinetik enerji çoğunlukla silindir
geometrisinin iki bileşenini birleştirmek için sürtünmeli termal enerjiye çevrilir; bir bileşen
volana kelepçelenirken diğer bileşen bir hidrolik dayamaya [38-40] bağlı dönmeyen bir torna
aynasına sıkıştırılır. Atalet sürtünme kaynağı, bazen volan sürtünme kaynağı olarak
adlandırılan, volan içinde depolanan enerjiyi kullanır [41-43]. Kaynak esnasında, volan
belirli bir devir sayısına getirildiğinde, motor ayrılır ve iki bileşen arasında temas sağlamak
için hidrolik dayamaya bir dövme basıncı uygulanır. İlk teması takiben, volan devri,
depolanan enerjinin termal enerjiye çevrilmesi nedeniyle yavaşlamaya başlar ve bu da,
üretilen sürtünme nedeniyle sıcaklığın ara yüzeyde keskin bir şekilde artmasına neden olur.
Sonuçta, birleşme meydana geldiğinde, iki bileşen arasında plastikleşmiş bir tabaka oluşur.
Basıncın uygulanması, plastisize edilmiş malzemenin birleşme çizgisinin dışına akmasına
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neden olur ve bu da kaynak enerjisinin bir kısmını dağıtarak ara yüzey bölgesinin dönen
kısmı durmadan bile biraz soğumasına neden olur [38-40].
Atalet sürtünme kaynağı, frenleme mekanizmasında sürekli tahrikli sürtünme kaynağından
farklıdır. Sürekli tahrikli sürtünme kaynağında, frenleme, sürekli parçayı döndüren hidrolik
veya elektrikli motorundan torna milinin kavramasının boşaltılmasıyla yerine getirilir,
ardından belirli bir süre dövme kuvvetinin uygulanması üzerine fren uygular. Atalet
sürtünme kaynağında, frenleme, iki ara yüzey arasındaki ilk temasta oluşan maksimum enerji
transferi ile birlikte, volan içinde depolanan enerjinin dağılması üzerine oluşur ki bu, atalet
sürtünme kaynağı sırasında yavaş yavaş meydana gelir. Bu fark, güç girdisinin tüm işlem
boyunca kaynağa uygulanmasını etkiler. Atalet sürtünme kaynağındaki güç girdisi, ilk önce
ara yüzeyi plastikleştirmek, sonra da bileşenleri dövmek amacıyla gerekli gücü sağlamak
için değişir. Ne var ki sürekli tahrikli sürtünme kaynağında güç girdisi motorun doğrusal
özgül gücü ile sınırlıdır. IFW ve CDFW sistemleri arasındaki temel farklar Şekil 15’te
gösterilmektedir [38-39].

Şekil 15. Sürekli Tahrikli Sürtünme Kaynağı Ve Atalet Sürtünme Kaynağının Şematik Diyagramı
(a) IFW (b) CDFW[38]

Hem sürekli tahrikli sürtünme kaynağı ve atalet sürtünme kaynağı teknikleri, prosesi kontrol
eden parametreler yönünden farklıdır. Atalet sürtünme kaynağı, kaynak enerjisi (dönme hızı
ve volan ataleti) ve dövme basıncı olmak üzere iki ana parametre tarafından kontrol
edilirken, sürekli tahrikli sürtünme kaynağı, frenleme zamanı da dâhil olmak üzere dönme
hızı ve kullanılacak zaman-basınç çevrimi tarafından kontrol edilmektedir (Şekil16). Torna
milinin hızı (ve dolayısıyla güç girdisi), sürekli tahrikli sürtünme kaynağında çoğunlukla
sabitken, atalet sürtünme kaynağında temas sonrasında maksimum (ayarlı) değerden
kademeli olarak düşmektedir [1].
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Dönen bileşenler arasındaki temas nedeniyle sürtünme torkundaki dalgalanmaya bağlı
olarak, atalet sürtünme kaynağı aşamalarını tanımlamak için genel olarak üç fazlı bir model
veya eğer volanın istenilen dönüş hızına ulaştığı bir başlangıç aşaması da eklenirse dört fazlı
model kullanılır (Şekil 16). Üç fazlı model aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır [1,7]:

Şekil 16. Atalet Sürtünme Kaynağı Aşamaları [38],[40],[44]

Faz I (ilk temas): iki bileşen temas ettirilir ve sürtünme torkunda hızlı bir yükselme, dönüş
hızında yavaşlama ve dolayısıyla ara yüzeyler arasındaki kuru sürtünme nedeniyle depolanan
enerjide büyük bir dağılım meydana gelir. Sürtünme aynı zamanda, mükemmel temas
sağlanana kadar aşınma sırasında olana benzer şekilde herhangi bir yüzey düzensizliğini ve
pürüzlülüğünün giderilmesine yol açar. Sıcaklığın artmasıyla, malzemenin yumuşaması ve
ara yüzeydeki pürüzlerin yapışması nedeniyle, plastikleşmiş bir tabaka oluşarak (Şekil 17a),
bu aşama sonunda torkta bir azalma meydana gelir. Tecrübe edilen yüksek tork ve
başlangıçtaki yüksek dönüş hızı, maksimum güç girişinin bu aşamada sağlandığı anlamına
gelir.
Faz II (geçiş aşaması): sürtünme nedenli termomekanik deformasyon, ince ara yüzeydeki
malzemeyi tamamen plastikleştirir (visko-plastik). Böylece süreç, gerinim sertleşmesinin
sürtünmeli ısıtma ile üstesinden gelindiği geçici bir kararlı durum sağlar. Bu, kabaca sabit bir
torkla ve yavaş yavaş azalan bir dönüş hızı (ve güç) ile kendini gösterir. Yığılmadaki
kademeli artış, yanma/sıcaklık ve ara yüzeydeki çapak oluşumunun başlatılması nedeniyle de
gerçekleşir. Bununla birlikte, sürekli sürtünme ısısı plastikleşmiş bölgenin genişlemesine
neden olur (Şekil 17b).
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Faz III (dövme aşaması): Dövme basıncı hala uygulanırken dönüş hızında düşüş ile
soğutma ve sertleşmenin üstesinden gelmek için tork bir başka tepe noktasına yükselir.
Torktaki bu artışın, bu son aşamada bağlantı mikro yapısının ince taneli hale gelmesinin yanı
sıra, herhangi bir oksit veya inklüzyon taşıyan çapağın atılmasını da sağladığına
inanılmaktadır. Yığılma artar ve daha fazla çapak oluşur, böylece ara yüz daha fazla
soğutulur (Şekil 17c). Maksimum yığılmaya ulaştıktan sonra, kaynak soğuyana kadar dövme
yükü uygulanır [1].

Şekil 17. Bir Sondaj Borusunun Atalet Sürtünme Kaynağındaki Aşamaları
(a) ilk temas, (b) geçiş aşaması ve (c) dövme [38].

2.8 Hibrid Lazer Ark Kaynağı (HLAW)
Hibrid lazer ark kaynağı teknolojisi, son on yılda popüler hale geldi ve havacılık, otomotiv,
arazi aracı, gemi inşaatı, yağ ve basınçlı kap endüstrileri gibi pek çok alanda güçlü endüstriyel
uygulama beklentilerine sahiptir [45] - [47]. Hibrid lazer ark kaynağı, lazer hibrid kaynak veya
sadece hibrid kaynak olarak da bilinen, lazer ışını kaynağını (LBW) ve ark kaynağını aynı
proseste birleştiren bir kaynak işlemidir. Hibrid lazer ark kaynağı terimi 1970'lerde ilk önce
gaz tungsten ark kaynağı (GTAW) ile lazer ışını kaynağını bir araya getiren "ark katkılı lazer
kaynağı" olarak tanıtıldı. Bundan sonra, GTAW, gaz metal ark kaynağı (GMAW) ve plazma
ark kaynağı kullanıldı; ancak GMAW, hibrid lazer ark kaynağı için en çekici ark işlemi haline
geldi (Şekil 18). Hibrid lazer ark kaynağı uygulamalarında, kaynağa dolgu metali eklemek için
GMAW işlemi kullanılır. Ancak, lazer işlemi, çalışma yüzeyinde lazer güç yoğunluğuna
(W.cm-2) bağlı olarak birden çok amaç için kullanılabilir [48].
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Şekil18. Hibrid Lazer Ark Kaynağı Tekniğinin Şematik Görünüşü
(a) ön lazerli(b) ön arklı. [48]

Hibrid Lazer Kaynak Yöntemi üzerinde yapılan yaklaşık on yıllık bir araştırma, hibrid
kaynakların en azından geleneksel kaynaklar kadar her yönden güçlü, sert ve sünek
olabileceğini gösterdi. Bazı durumlarda, hibrid kaynaklar geleneksel kaynaklardan daha
üstün olabilir. Düşük ısı girişinden kaynaklanan çok ince tanecikler ve pürüzsüz düzenli
kaynaklar, hibrid kaynakların yüksek performanslı alaşımlar için çok iyi olmasını sağlar.
Çok pürüzsüz, süreklihibrid lazer kaynaklı malzemelerin, benzer boyuttaki konvansiyonel
kaynaklara göre% 300 daha yüksek oranda dolgu kaynakları üzerinde yorulma limitini
artırdığı kanıtlanmıştır [49].

(a)

(b)

(c)

Şekil19. Farklı Kaynak Uygulamaları
(a) GMAW (b) Lazer (c) Hibrid lazer ark kaynağı [50]
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3. SONUÇ
Genel olarak, dünya havacılık endüstrisi "%100 kritik, kusursuz kaynak" gerektirir. Bu
endüstride, kaynak teknolojisinin geliştirilmesi perçin ve bağlantı elemanlarının kaynak ile
değiştirilmesi, maliyet, ağırlık azaltılması ve hasar tolerans özelliklerinin iyileştirilmesi
yönünde ilerlemektedir. Difüzyon kaynaklı bağlantılardaki sonuçlar, bu yöntemin hafif
titanyum sandviç panelleri, uzay aracında kullanılan yüksek basınçlı kaplar, içi boş yakıt
araçları ve bakır soğutma kanallı çelik yanma odaları gibi uygulamalarda etkili olduğunu
ortaya koymaktadır. Lazer kaynağı, yüksek performans gerektiren metalik havacılık
malzemeleri üretmek için başlıca aday olarak kabul edilebilir. Lazer ışını kaynağı, yakın
zamanda Airbus uçaklarındaki dış yüzey plakalarının birleştirilmesinde perçinleme işleminin
yerini alacaktır. Lazer ışını kaynaklı bağlantıların perçinli bağlantılarla değiştirilmesi ile
önemli tasarruf yapılması beklenmektedir. Perçinleme işleminin uçak yapısının toplam
imalat işçiliğinin% 40'ını kapsadığı tahmin edilmektedir. Elektron ışın kaynağı, yüksek
bütünlüğe sahip ve minimum distorsiyonlu dar kaynakların yapılmasını sağlamaktadır. Bu
özellikler hayati parçaların üretiminde başarıyla uygulanabilir. Kaynaklar, titanyum
alaşımları, alüminyum alaşımları, ısıya dirençli ve yüksek mukavemetli alaşımlar gibi çeşitli
malzemelerle yapılmaktadır ve genellikle dövme, presleme veya döküm gibi tekniklerle
genellikle tam işlenmiş bir durumda birleştirilmeleri zordur. Sürtünme karıştırma kaynağının
son on yıldaki metal bağlantılarının yapılmasında en önemli gelişme olduğu
düşünülmektedir. Havacılık sanayi, yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlarından yapılan
uzay araçlarının seri üretimi için sürtünme karıştırma kaynağını başarıyla kullanmaktadır ve
sivil ve askeri hava araçlarına da uygulanabilirliğini araştırmaktadır. Denemelerde umut
verici sonuçlar elde edildi ve sürtünme karıştırma kaynak prosesinin 1-50 mm kalınlığında
alüminyum plakaları tek pasoda birleştirmek için uygulanabileceğini kanıtladı. Askeri ve
sivil hava araçlarının büyük üreticilerinin hepsi günümüzde sürtünme karıştırma kaynağının
perçinleme işlemiyle değiştirme potansiyelini incelemektedirler [49]. Plazma ark kaynağı
özellikle havacılıktaki büyük titanyum yakıt depolarında alın tipi bağlantılarda tatmin edici
bir şekilde ve üç ortak kaynak pozisyonunda yapılmaktadır. Doğrusal sürtünme kaynağı,
uçak jet motorlarında ve ağırlık ve performans iyileştirmesi için giderek daha çok
benimsenen blisklerde kullanılabilmektedir. Atalet sürtünme kaynağının yarım yüzyılı aşkın
bir süredir bulunduğu göz önüne alındığında, özellikle Ni esaslı süper alaşım aerostatik
motor parçalarının kaynaklarında olgun bir teknik olarak sınıflandırılabileceği açıktır.
Bununla birlikte, havacılık endüstrisinde uygulamaları nedeniyle, çeliklerin, titanyum ve
alüminyum alaşımlarının atalet sürtünme kaynağı ile ilgili daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç
vardır. Havacılık malzemelerinin hibrid lazer ark kaynaklarındaki avantaj, çoğunlukla dolgu
metali ilavelerini, ısı girişini ve kaynak sonrası ısıl işlem süreçleri ayarlama kabiliyetinden
kaynaklanmaktadır. Paslanmaz çelikler, titanyum, magnezyum, alüminyum ve alaşımları
gibi havacılık malzemelerinin bağlantılarını yapmak için bazı ön başarılar elde edilmiş olsa
da, kapsamlı araştırma, titiz karakterizasyon ve maliyet analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
alaşımların hibrit kaynağı genellikle farklı dolgu ve ana metal kombinasyonlarını
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içermektedir. Bu kombinasyonlar, optimum kaynak özelliklerini elde etmek adına çeşitli
hibrid kaynak koşulları için tespit edilmelidir. Her bir alaşım için yapının ve özelliklerin
ayrıntılı karakterizasyonu büyük bir görev olmayı sürdürmektedir. Kaynak koşulları ile elde
edilen kaynak yapısı ve bu önemli mühendislik alaşımlarının özellikleri arasındaki
korelasyonu anlamak için titiz çalışmalar yapılmalıdır. Bu nedenle, hibrid lazer ark kaynağı
tekniği uygulamaları, havacılık mühendisliğinde genişleyebilir.
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