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ÖZET
Kaynaklı çelik yapıların imal usullerinden biri olan kaynak tekniği her çeliğe her oranda
uygulanamaz.α→γ faz dönüşümü olan alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklerin kaynak sonrası kaynak
bölgesinde oluşan tane büyümesi, tane küçülmesi, martenzit yapı ve bunların yarattığı mikro çatlaklar
gibi sorunlar oluşur. Bu nedenlerden dolayı çeliğin kaynağa uygunluğunu belirlemede, zaman sıcaklık
dönüşüm diyagramları ve karbon eşdeğerlerinin dikkate alınması, kimyasal bileşimlerinin bilinmesi
mikro yapı ve özelliklerinin tahmini açısından önemli göstergelerdir. Bu bildiri içinde geçen temel
bilgiler literatür taraması yöntemi ile araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kaynak, Mikro yapı, Tane boyu, çatlak
ABSTRACT
The welding technique, which is one of the manufacturing methods of welded steel structures, can not
be applied to every steel. α → γ phase transformation unalloyed and low alloy steels occur problems
such as grain growth, grain shrinkage, martensite structure and micro cracks after welding in the
weld zone. For these reasons, time-temperature conversion diagrams and carbon equivalents in
determining the suitability of the steel source are important indicators for the prediction of the
microstructure and properties of the known chemical compounds. The basic information in this paper
has been researched by literature review method.
Key Words: Welding, Micro Structure, Grain Size, Crack

1. GİRİŞ
Kaynak işlemi, imalat ve montaj süreçlerinde önemli bir birleştirme yöntemidir. Alaşımsız,
orta karbonlu ve düşük alaşımlı imalat çeliklerinin kaynağında örtülü elektrot ark kaynağı
(SMAW), gazaltı kaynağı (GMAW), tozaltı kaynağı (SAW) ve gaz tungsten ark kaynağı
(TIG) yöntemleri geniş uygulama alanı bulmaktadır.
Bu bildiride sözü edilen uygulamalarda ergitme tekniğine ve paso sayısına bağlı olarak farklı
ısı girdilerinin, özellikle ısıdan etkilenmiş bölgenin metalürjik ve mekanik olarak etkilerinin
neler olduğu araştırmalarına yer verilmiştir. [1]
Alaşımsız çelikler için geçerli olan C ≤ %0.22 den az kuralı kaynak dikişi çevresinde kılcal
çatlakların oluşma ihtimalini azaltır. Karbon oranının az tutulması ile kaynak esnasında
kaynak dikişinde oluşan martenzit miktarının %30’u geçmemesi sağlanır. Bu oranda karbon
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içeren martenzit zaten oldukça sünek ve iyi şekillendirilme kabiliyetine sahip olduğu için
kaynak esnasındaki ısıl genleşmeden dolayı kaynak distorsiyonu çatlamalarına sebep olmaz.
Distorsiyon sürecindeki zoraki şekillendirilebilme kırılmadan yapılabilir. [2]
Düşük alaşımlı çeliklerin kaynağında, manganezin de etkisi hesaba katılarak karbon eşdeğeri
terimi ortaya atılmıştır. Karbon eşdeğeri ile ilgili birçok formül geliştirilmesine rağmen, en
çok kabul gören aşağıda verilen Uluslararası Kaynak Enstitüsünün (IIW)-IX no.lu
komisyonuna göre kaynak eşdeğeri(Ceş) formülüdür:

𝐶𝑒ş = 𝐶 +

𝑀𝑛
6

+

𝐶𝑟+𝑀𝑜+𝑉
5

+

𝑁𝑖+𝐶𝑢

(1)

15

Karbon eşdeğerinden faydalanarak bir yapı çeliği için gerekli ön tav sıcaklığı Tablo 1.1’deki
gibi tavsiye edilmektedir. [1,2]
Tablo 1. Karbon Eşdeğerine Göre Ön Tavlama Sıcaklığı [1,3]

% Karbon Eşdeğeri (Ceş)

Ön tavlama sıcaklığı (°C)

0,45’e kadar
0,45 – 0,60 arası
0,60’dan yukarı

Gerek Yok
100-200
200-300

Genelde kaynak bölgesini, ergime ve ısıdan etkilenen bölge olarak iki kısımda incelemek
gerekir.
1.1 Ergime Bölgesi
Kaynak Bölgesinde meydana gelen türbülanstan dolayı, katılaşmadan önce iyice birbirine
karışmış esas metal ve kaynak metalinden oluşur. Bu karışımda esas metalin kaynak
metaline oranı, kaynak yöntemi ve kaynak ağzının biçimine bağlıdır. Ergiyen bölgenin
katılaşması, kendini çevreleyen esas metale ısı iletimi ile olur. Bu bölgenin yapısı iri ve uzun
tanelidir. Özellikle kalın parçaların derin nüfuziyeti kaynağında ergiyen bölgenin ortasında
segregasyonlardan dolayı bir boşluk oluşur. Şekil 1 [1]

Şekil 1. Alın ve Köşe Kaynaklarında Segregasyon Bölgeleri (Siyah Olarak Gösterilen Kısımlar) [1]
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1.2 Isıdan Etkilenen Bölge
Bu bölgede erişilen maksimum sıcaklık derecesi, kaynak dikişi eksenine olan mesafenin,
sıcaklık değişimi de zamanın fonksiyonu olarak bilinir ise; kaynak işlemi sonunda
oluşabilecek iç yapı esas metalin özellikleri ve bileşimi göz önünde tutularak bir dereceye
kadar önceden tahmin edilebilir. Kaynak esnasında ısıdan etkilenen bölge hızlı bir şekilde
ısınmakta ve sonra da parça kalınlığı, kaynağa uygulanan enerji ve ön tav sıcaklığının
fonksiyonu olarak gene hızlı bir şekilde soğumaktadır. Çeliğin bileşimine göre bu soğuma
hızı kritik soğuma hızını aştığında genellikle 900°C’nin üstündeki bir sıcaklığa kadar ısınmış
bölgelerde sert dolayısıyla kırılgan bir yapı meydana gelir. Genellikle ısıdan etkilenen bölge
olarak adlandırılan bu bölge kaynaklı birleştirmenin en kritik bölgesidir. Kırılmalar daha çok
bu bölgede oluşur. Çeliklerin kaynağında ısıdan etkilenmiş bölge iç yapıdaki tane büyüklüğü
bakımından şu değişik bölgeleri gösterir:
 İri taneli bölge
 İnce taneli bölge
 Kısmen dönüşmeye uğramış bölge
 İç yapı değişimine uğramamış bölge

Şekil 2. Çeliklerin Kaynağında Sıcaklığın ITAB Mikroyapısına Etkisi
(Şeklin sağ tarafında kısmi Fe-C denge diyagramı görülmektedir)
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1.3 Kaynak Bölgesindeki Sıcaklık Dağılımı
Kaynak bölgesindeki sıcaklık dağılımı ve değişimi uygulanan kaynak enerjisi, parça ve
ortam sıcaklığı ile malzemenin özelliklerine bağlı olduğu kadar parçanın pozisyonu ve
boyutları ile kaynak dikişinin geometrisine de bağlıdır. Şekil 3.

Şekil 3. Kaynak Bölgesinde Sıcaklık Dağılımının Şematik Gösterilişi [3]

Kaynak bölgesindeki scaklık dağılımı ve değişimini matematiksel olaral formüle etmek
oldukça zordur. Bu konuda geliştirilmiş olan formüller olaya sadece bazı varsayımlar ile
yaklaşabilmektedir. Hesap yolu ile ilk yaklaşım Rosenthal ve daha sonra Rykalin tarafından
[yapılmıştır. [3]
 İki boyutlu ısı dağılımı halinde (ince parçalar)
𝑇(𝑅, 𝑥) − 𝑇0 =

𝑉𝑥
𝑞
𝑋+𝑅
𝑒 −(2𝑎 ) 𝐾0 (𝑃
)
2𝜋𝜆𝑅
2𝑎

 Üç boyutlu ısı dağılımı halinde (kalın parçalar)
𝑇(𝑅, 𝑥) − 𝑇0 =

4

𝑞
𝑋+𝑅
𝑒 −𝑉 (
)
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Burada:
q: ısı kaynağının şiddeti
𝝀: Isı iletkenlik katsayısı
a: 𝝀 / Pc Isı dağılım katsayısı
X: Isı kaynağının hareket yönündeki koordinat ekseni
V: Isı kaynağının hızı
P: Çevreye ısı trasnferiyle ilgili katsayı
1.4 Tane Büyümesi ya da Küçülmesi Olayları
1.4.1. Tane Büyümesi Olayı
Kaynak sırasında ya da soğuduktan sonra oluşan çatlakların tane boyu ile yakın ilişkisi
vardır. Tane büyümesi olayı, bazı tanelerin küçülmesi ya da bazı tanelerin bazılarını yutması
sonucu oluşur. Bu olaya tane sınırlarının ilerlemesi olayı denir. Soğuma devresi tane
büyümesinin %20 sini oluşturur. Deformasyon da tane büyümesinde en etkili faktördür.
Sıcaklığın yüksek olduğu bölgede taneler büyür. (Şekil 4)

Şekil 4. Tane Büyümesi Olayı[5]
Tane büyümesini önlemek için çeliğe titanyum nitrür (TiN) katılır. Tane sınırlarına çökelen
TiN 1250°C ye kadar çözülmeden özelliklerini koruyabilir. Çeliğe katılan titanyum Nitrür
(TiN)’de; %0,03-%0,6 arasında titanyum ve %0,08- %0,17 arasında azot (N) vardır.
Titanyum Nitrür (TiN) çökeltileri iri çökeltilerdir. Bu nedenle çelik bileşimindeki titanyum
ve azot değerlerinin yukarıda verilen sınırları aşmaması gerekir. Fazla titanyumun da, karbon
ile birleşerek titanyum karbür (TiC) oluşturma eğilimi vardır. Titanyum karbür de
5
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malzemeyi kırılgan yapar. Eğer çeliğin bileşimindeki titanyum (Ti) artırılır ise önce (MnTi)S
kalıntıları daha sonra da yumru biçimli Ti4C2S2 bileşikleri oluşur. Çökelim sertleşmesine yol
açan titanyum karbür (TiC) çökelimi bunları izler. Ancak TiC çökeltilerinin çökelim
sertleşmesi sağlayabilmesi için çökeltilerin < 30 nm büyüklüklerinde olması gerekir. [7]
1.4.2 Tane Küçülmesi Olayı
Yüksek mukavemetli çeliklerde en iyi yol taneler sertleşmeden tane boyunun
küçültülmesidir. Özellikle yüksek enerjili kaynaklarda (ark kaynağı gibi) tane boyunun on
kat artması olağan karşılanmaktadır. Yüksek karbon eşdeğeri olan (Ceş ≥ % 0.5) çeliklerde
tane büyümesi bölgesinde muhtemelen martenzit fazı oluşur. Şekil 5 [8,9]

Şekil 5. C-Mn Çeliğinde Sertliğin ve Tane Boyunun Değişimi [5]
Bu bölgenin mikto yapı ve özelliklerini tayin etmek için kaynak sırasında tane büyümesi
hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Bu bilgiyi edinmek için iki yol vardır:


Kaynak bölgesinin gerçek ölçüde deneyini yapmak ve özelliklerni incelemek (Bu
yol ekonomik değildir).



Küçük boyutlu laboratuar deneyleri hazırlamak (kaynak benzetişim deneyleri)
charpy, çentik, çatlak oluşum deformasyon vb. Genellikle ekonomik olduğu için bu
yol tercih edilir.
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2. ISININ TESİRİ ALTINDA KALAN BÖLGENİN MİKRO YAPI VE
ÖZELLİKLERİ
2.1 Kaynakta Isı Devrinin Etkisi
Kaynakta, ısıtma ve soğutma devreleri kaynak devresi kadar önemlidir. Çünkü kaynak
esnasında mikro yapı büyük ölçüde etkilenir. [10]
Kaynak sıcaklığını şu özelliklerin etkilediği görürüz;


Yeniden kristalleşme sıcaklığı



α ϒ Faz dönüşümündeki aşırı ısı



Karbür ve nitrürlerin büyüme (çökelme) hızı



Karbür ve nitrürlerin çözünme hızı



Ortalama tane büyüme oranı

Yeniden kristalleşme şu üç faktöre bağlıdır;


Meydana geldiği sıcaklık



Ön deformasyon (Metalin içindeki deformasyon)



Metalin saflık derecesi

α γ Faz dönüşümü sırasında, Ferritin östenite dönüşümü çok hızlı olabilir. Buradaki hız
yaklaşık olarak 200-300 °C/sn. gibidir. Aynı şekilde karbürlerin çözülmesi de yüksek
derecede meydana gelir. (Şekil 6)

Şekil 6. Östenitleşme Olayının Sıcaklık Ve Zamanla Değişimi
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SERTLİK HV

Şekil 7. C-Mn çeliğinde kaynağın devamlı soğuma diyagramı
Östenitleme Sıcaklığı 1400 °C Olarak Alınmıştır [3]

Şekil 8. Mikro Yapının Sertlik Diyagramı [3,4]
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Şekil 9. İnce taneli 05 CrMoV Çeliğinin Mikro Yapı Diyagramı [5,6]

Şekil 10. (GMAW) Gazaltı ark kaynağında ısıdan etkilenen bölgedeki tane boyunun
17-300 𝜇𝑚 arasında değişimi [7,8]
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2.2 Tek ve Çok Pasolu Kaynak

2.2.1. Tek pasolu bir kaynak yerine çok pasolu bir kaynak yapılması sonucu Şekil
11(a ve b) de görüldüğü gibi değişmeler gözlenir. [4,8]

Şekil 11. Tek ve Çok Pasolu Kaynaklarda Isı Etki Bölgesi ve Kaynak Metali Bölgesi [10]
a) Tek pasolu kaynak b) Çok pasolu kaynak

Çok pasolu bir kaynağın yapılması sonucu:
 Mikro yapıda incelme
 Toklukta artış
 İç gerilmelerde azalma gözlenir.
Bunların Nedenleri:
 Her paso sırasındaki ısı devresi bir önceki paso sırasında meydana gelen kaynak
metalinde tane boyu küçülmesi ve normalizasyon meydana getirir.
 Her pasoda gerekli olan enerji miktarı azalabilir dolayısıyla tane boyu büyümesi de
aynı ölçüde azaltılır.
 Her paso sırasında verilen ısı bir sonraki paso için bir ön ısıtma mahiyetindedir. Bu
nedenle soğuma süresini uzatma etkisi vardır.
 Önceki pasolarda meydana gelen iç gerilmeler sonraki pasoların tavlayıcı etkisi ile
azaltılır ya da giderilir.
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Şekil 12. Çok pasolu Bir Kaynakta Kaynak Alanı (𝑚𝑚2 )
X= Kaynak metalinin kesit alanı (𝑚𝑚2 )
Y= Isıdan etkilenen bölgenin kesit alanı (𝑚𝑚2 )
X+Y= Toplam kaynak alanı(𝑚𝑚2 )

Şekil 13. Paso Adedinin Kaynak Yöntemine ve Çeliğin Kritik Geçiş Sıcaklığına Etkisi
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER
3.1 Sonuç
Kaynak yapılan esas metal ergiyene kadar ya da ergime noktasına yakın sıcaklıklara kadar
ısıtılmak zorundadır. Bu süreç içinde çeliğin kaynak dikişine yakın bölgeleri dahi
östenitlenmektedir. Normal sertleştirme işleminde de önce östenit sıcaklığına kadar çeliği
ısıtmamız gerekir. Bu işlemi kaynak yaparken otomatikman yapmış olmaktayız. Geriye
soğutma işlemi kalmaktadır. Kaynak bölgesini yavaş soğutursak sıkıntı yaşanmaz. Yavaş
demek soğutma hızının kritik soğutma hızından düşük olması anlamına gelir. Kritik soğuma
hızının çeliğin bileşimindeki karbon ve diğer alaşım elementleri arttıkça yavaşladığı
bilinmektedir.
Kaynak dikişi ve bölgesinin soğuması ısının esas metal tarafından soğrulmasıyla olur.
Kaynak yapılan parçaların büyüklüğü ve kalın olması soğumanın hızlı olmasına yol açar.
Böylece soğuma hızı o malzemeye ait kritik soğuma hızının üstünde olabilir. O zaman da
kaynak dikişi yakınındaki bölge (ITAB) martenzite dönüşebilir. İç yapı dönüşümleri yanında
bir de ısıl genleşme ve soğurken de büzülme olayları vardır. Bu büzülme ve genleşme
önlenir ise o bölge mikroskobik olarak biraz deforme olur ve boyutlar dengelenir. Eğer
martenzit olayı var ise, şekillenme kabiliyeti yok demektir. Boyut dengelenmesi için gerekli
deformasyon yerine sertleşen bölgede kılcal çatlaklar oluşur. En tehlikelisi bu kılcal
çatlaklardır. Gözle görülmeyen bu kılcal çatlaklar dinamik yükler altında adımsal olarak
ilerleyerek çalışan kaynaklı konstrüksiyonu kullanılmaz yapar[13]. Böyle olunca kaynak
bölgesindeki soğumanın, kaynak yapılan çeliğe ait kritik soğuma hızından daha yavaş
soğumasının sağlanması gerekir ki martenzit oluşmasın. Bunun sağlanması için de kendi
kritik soğuma hızı, ya normal soğumada martenzite dönüşmeyecek kadar yüksek olan
malzeme kullanılacak, ya da soğuma normalden daha yavaş hale getirilecektir. Bunu
sağlamak için, çeliğin kimyasal bileşimi bilindiği sürece karbon eşdeğeri (Ceş) formülü
kullanılmalıdır. Karbon eşdeğeri(Ceş) çeliğin kaynağa uygunluğu yönünde önemli ipuçları
verir. (Örneğin; kaynaklarda ön tav, son tav, tane büyümesi yada küçülmesi vb.)[15,16,17].
3.2 Öneriler
Kaliteli ve güvenilir kaynak dikişleri elde edilmesi için özellikle kaynak dikişi ile esas metal
arasında meydana gelen olayların yakından bilinmesi gerekmektedir. Bu bölgede kaynak
koşullarından oluşacak iç yapıların ve mekanik özelliklerin önceden tahmin edilmesi, doğru
kaynak işleminin uygulanması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu imkan kaynakta
Zaman Sıcaklık Dönüşüm (ZSD) diyagramları ile sağlanabilmektedir.Bu diyagram en çok
EN 10025’te verilen yapı çeliklerinde uygundur[18,19].
 Çeliğin kaynağa uygunluğunu belirlemede, zaman sıcaklık dönüşüm(ZSD)
diyagramı çeliğin Δt 8/5 değeri 800°C’ den 500°C’ye kadar geçen zaman aralığında
yavaş soğumasına özen gösteriniz.

12

X. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ
BİLDİRİLER KİTABI

 Bazı çelik üreticileri ince taneli yapı çelikleri için Δt 8/5 değerini sertifikalarında
belirtirler. (Bu konuda hazırlanmış tabloları vardır.) Gerekiyorsa Δt 8/5 değerini
çelik üreticisi firmasından isteyiniz.
 Çelikte alaşım elementlerinin sertleşmeye olan etkisini belirten ve kaynak
kabiliyetinin bir ölçüsü olarak kullanılan karbon eşdeğerinde, kullanılan formül ile
elde edilen Ceş oranlarına göre (bak Tablo 1.) ön ve son tavlama sıcaklıklarına özen
gösteriniz.
 Kaynak esnasında ısı girdisi yükselirken kaynak hızını da yükseltiniz.
 Dolgu metalini (elektrotu) kaynak dikişinin alaşım yapısına, esas metalinin alaşım
yapısına uygun hale getiriniz.
 Düşük alaşımlı yüksek dayançlı çeliklerin birleşiminde bulunan Cr, M o, V, W, Ti,
Ta, Nb gibi olası elementlerin 1100 0C civarında tane sınırlarında çökelmelerine
imkan verecek sıcaklığı sağlayınız.
 Kaynakta paso sayısını gereğinden fazla arttırmayınız.
 Kaynaklı parçaların tasarımında çarpılmaları önleyecek önlemler alınız. Çarpılmaları
önlemek için kaynak dikişi ölçülerini minimum tutunuz.
 Kaynak edilecek parçaların WPS ve PQR raporlarının kaynak öncesi hazırlanıp
onaylanmasını sağlayınız.
Kaynak sarf malzemelerini satın alırken, EN10204-2,2’ye göre kaynak metali mekanik
özelliklerini, EN10204-3.1’e göre kimyasal birleşimini belirten sertifikalarını isteyiniz.[20].
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