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Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

−

Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya
çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini
ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.

−

Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde
görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin
değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi
İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite
Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası)
TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun
olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün
garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası)
TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı
olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul
edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında
Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun
üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir
garanti söz konusu değildir.
Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir.
TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.
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ÇELİK YAPILARDA KAYNAKLI BİRLEŞİMLERİN HESAP VE YAPIM
KURALLARI
0 - KONU, TANIM, KAPSAM
0.1 - KONU
Bu Standard, çelik yapõlarda elektrik ark re direnç kaynağõ ila yapõlan birleşimlerin tasarlanmasõ,
hesaplanmalõ, boyutlandõrõlmasõ ve yapõmõna dairdir.

0.2 - TANIMLAR
0.2.1 - Elektrik Ark Kaynağõ
Elektrik ark kaynağõ, kaynaklanacak yüzeylerin ve dolgu malzemesinin ergimesi için gerekli õsõnõn,
kaynaklanacak malzeme ile elektrot arasõnda elektrik akõmõnõn bir ark oluşturman sonucu elde edildiği
kaynaktõr.
0.2.1.1 - Elle Yapõlan Elektrik Ark Kaynağõ
Elle yapõlan elektrik ark kaynağõ, çubuk elektrotla yapõlan ve elektrodun elle yönetildiği kay&aktõr.
0.2.1.2 - Yan Otomatik Elektrik Ark Kaynağõ
Yan otomatik elektrik ark kaynağõ, som (masif) veya özlü örtüsüz tel elektrotla yapõlan, elektrodun
otomatik olarak beslendiği fakat kaynak kafasõ hareketinin el ile sağlandõğõ kaynaktõr.
0.2.1.3. Otomatik Elektrik Ark Kaynağõ
Otomatik elektrik ark kaynağõ som (masif) veya özlü Örtüsüz tel elektrodla yapõlan, elektrodun otomatik olarak beslendiği ve kaynak kafasõ hareketinin otomatik olduğu kaynaktõr.

0.2.2 - Direnç Kayrağõ
Direnç kaynağõ, elektrik akõmõnõn kaynaklanacak parçalardan geçerken karşõlaştõğõ dirençten doğan
õsõdan yararlanõlarak ve kaynak yerine basõnç uygulamasõ ile yapõlan kaynaktõr.

0.2.3 - Kaynak İlave Malzemesi
Kaynak ilave malzemesi, birleştirilecek parçalarõn dõşõnda, eriyerek birleşime giren malzemedir.

0.3 - KAPSAM
Bu Standard, özelikleri nedeniyle kõsmen veya tüm olarak özel bir şartnameye bağlanõma yapõlar
dõşõnda kalan ve esas itibariyle statik yüklere maruz bütün yapõlarõn kaynaklõ birleşimlerini kapsar.

1 - GENEL
1.1 - BİLGİ VE TECRÜBE GEREĞİ
Kaynaklõ birleşimlerin hesaplanmalõnõ, bu hesaplara dayanarak proje düzenlenmesini ve uygulamayõ,
ancak söz konusu işte uzmanlaşmõş kişi ve kuruluşlar yapabilirler.

1.2 - PROJE ESASLARI
1.2.1 - Kaynaklõ birleşimlerin hesabõ, birleşimi etkileyen bütün etkenler gözönüne alõnarak yapõlmalõ ve
Çeşitli yükleme halleri söz konusu ise, bunlarõn hepsi göz önünde bulundurulmalõdõr.
1.2.2 - Kaynaklõ birleşimlerin teşkilinde, çubuk kuvvetlerinin bulunmasõna esas teşkil etmiş olan
kabullere aylan düşmemeğe dikkat edilmelidir, örneğin; mafsala düşünülmüş birleşimler, olabildiğince
küçük boyutlarda tutulmalõdõr.
Proje Dosyasõ, aşağõda belirtilen unsurlarõ içermelidir.
— Dayanõm hesabõ,
— Malzeme, dikiş türü, dikiş boyutlarõ ve gerektiğinde dikiş işlemesi konularõnda açõk bilgileri içeren
uygulama resimleri,
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Gerektiğinde,
— Kaynak ilave malzemesi ve dikişin yapõlõsõ ile ilgili bilgiler
— Gerektiğinde,
— Kaynak sõrasõ Gerektiğinde,
— Kaynak muayenesi planõ
1.2.4 - Kaynak ağa açõlmasõ gereken yerler projede açõk olarak belirtilmeli ve kaynak ağa ölçüleri
gösterilmelidir.
1.2.5 - Kaynak nedeniyle oluşacak kasõlmalarõn önemli olabileceği durumlarda kaynaklama sõrasõ
projede belirtilmelidir.
1.2.6 - Kaynaklõ birleşimlerin hesabõnda kullanõlmõş olan emniyet gerilmeleri belirli bir muayeneyi
öngörüyorsa bu husus ilgili her resimde gözden kaçmayacak bir şekilde belirtilmeli ve gerekli
muayenenin cinsi açõklanmalõdõr.
KÜT
BİRLEŞİM

HAÇVARİ
BİRLEŞİM

BİNDİRME
BİRLEŞİM

EĞİK BİRLEŞİM

PARALEL
BİRLEŞİM

KÖŞE BİRLEŞİM

T BİRLEŞİM

ÇOK
PARÇALI
BİRLEŞİM
ŞEKİL – 1 ELEKTRİK ARK KAYNAKLI BİRLEŞİM TİPLERİ

1.3 - ELEKTRİK KAYNAKLI BİRLEŞİMLER
1.3.1- Birleşim Tipleri
Elektrik ark kaynaklõ birleşimler 8 tiptedir (Şekil -1)
1.3.1.1 - Küt Birleşim
Küt birleşimlerde kaynaklanacak parçalar aynõ düzlemdedirler.
1.3.1.2 - Bindirme Birleşim
Bindirme birleşimde kaynaklanacak parçalar üst üste bindirilmişlerdir.
1.3.13 - Paralel Birleşim
Paralel birleşimde kaynaklanacak parçalar geniş yüzleri ile üst üstedirler.
1.3.1.4 - T Birleşim
T birleşimde kaynaklanacak iki parçadan birisi, kenarõ üzerinde, diğer parçaya dik olacak şekilde bin
dirilmiştir.
1.3.1.5 - Haçvari Birleşim
Haçvari birleşimde, aynõ düşlemdeki iki parça aralarõndaki bir parçaya birer kenarlarõ ile dik olacak
şekilde bindirilmiştir.
1.3.1.6. Eğik Birleşim
Eğik birleşimde, bir parça kenarõ ile diğer bir parçaya eğik olarak bindirilmiştir.
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1.3.1.7 - Köşe Birleşimi
Köşe birleşiminde iki parça herhangi bir açõ altõnda kenar kenara getirilmiştir.
1.3.1.8 - Çok parçalõ birleşim
Çok parçalõ birleşimde, üç veya daha çok parça kenar kenara birleştirilmiştir.

1.3.2 - Dikiş Tipleri
Dikiş tipleri, parçalarõn birleşimdeki konumu ve hazõrlama (ağõz açma vb.) işleminin biçim ve
kapsamõna göre tanõmlanõrlar

ŞEKİL 2 - KÜT BİKİŞ TİPLERİ
1.3.2.2 - Alõn Dikişleri
Alõn dikişleri, özel hazõrlõksõz alõn dikişi ve ağõz açma suretiyle hazõrlanmõş alõn dikişi Olarak iki tiptir
(Şekil - 3).

ŞEKİL - 3 ALIN DİKİŞİ TİPLERİ
1.3.2.3 - Köşe Dikişleri
Köşe dikişleri, tek taraflõ köşe dikişi, çift taraflõ köşe dikişi ve dõş köşe dikişi olarak Uç tiptir (Şekil -4).

ŞEKİL - 4 KÖŞE DİKİŞİ TİPLERİ

1.3.3 - Dikiş Hazõrlõğõ
Birleşim yerinde uygulanacak kaynak dikişinin gerektirdiği nazõrlõk yapõlõr. Dikiş hazõrlõğõ, malzeme cins
ve kalõnlõğõna, zorlamalara, kaynak cins ve yapõm tarzõna bağlõ olup, Şekil - 5, 6, 7 ve 8 deki

3
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tanõmlamalar için, elle yapõlacak elektrik ark kaynaklarõnda Çizelge - I, derin nüfuziyet elektrotlarõ ile
yapõlacak kaynaklarda Çizelge – II , toz - altõ kaynağõ ile yapõlacak kaynaklarda Çizelge - III de verilen
değerlere uyularak yapõlõr.
1.3.3.1 - Dikiş hazõrlõğõ ile ilgili tanõmlamalar
1.3.3.1.1 - Küt dikiş hazõrlõğõ ile ilgili tanõmlamalar aşağõda gösterilmiştir (Şekil. 5).

ŞEKİL - 5 KÜT DİKİŞ HAZIRLIK TANIMLAMALARI
1.3.3.1.2 - Alõn dikiş hazõrlõğõ ile ilgili tanõmlamalar aşağõda gösterilmiştir (Şekil - 0).

4
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ŞEKİL 6 - ALIN DİKİŞİ HAZIRLIK TANIMLAMALARI
Köşe dikişi hazõrlõğõ ite ilgili tanõmlamalar aşağõda gösterilmiştir (Şekil - 7).

ŞEKİL - 7 KÖŞE DİKİŞİ HAZIRLIK TANIMLAMALARI
1.3.3.1.4 - Diğer dikişler için hazõrlõk
Diğer dikişler için yapõlacak hazõrlõklarla ilgili tanõm, lamalar Madde 1J.3.U, Madde 1.3.3.1.2 ve Madde
1.3.3.1.3 deki esaslara uyarlar. Bunlara ait bir örnek aşağõda gösterilmiştir (Şekil. 8).

5
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TANIMLAMALARI

1.3.3.2 - Çeliklere, elle yapõlacak elektrik ark kaynaklan için kaynak dikişi hazõrlõğõ Çizelge -1 de
verilenle, re uygun olarak yapõlõr.
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PARÇA
KALINLIĞI
S (MM)

1

≤2

2

≤3
≤5

3

3 ∼ 20
5 ∼ 20

4

≥ 10

5

16 ~ 40

6

8 ∼ 20

7

≥ 16

YAPILIŞ
TARZI

TEK
TARAFLI

TEK
TARAFLI
ÇİFT
TARAFLI

AĞIZ ŞEKLİ

ADI
KAYNAK
SİMGESİ

SIRA NO

ÇİZELGE 1 - Elle Tapõlacak Elektrik Ark Kaynaklarõ İçin Kaynak Dikişi Hazõrlõk Esaslarõ
BOYUTLAR

MM



-

-

-

-

KAYNAK İLAVE
MALZEMESİ
KULLANILMA-DAN


DİKİŞİ



-

≈s

-

-

ALTLIK FAYDALIDIR

-

≈ s/2

-

-

-

≈ 60

≈2

-

-

ALTLIK FAYDALIDIR

V
DİKİŞİ

KÖK KISMI KAZINARAK
TEMİZLENDİKTEN SONRA ARKADAN
KÖK (KAPAK) PASOSU KAYNATILACAK

ÇİFT
TARAFLI

TEK
TARAFLI

AÇIK
V
DİKİŞİ

ÇİFT
TARAFU

ÇİFT
V
DKIŞI
X
(DİKİŞİ)

X

ÇİFT
TARAFLI

Y
DİKİŞİ

Y

TEK
TARAFLI

U DİKİŞİ

ÇİFT
TARAFLI

NOTLAR

GÖVDE GÖVDE AĞIZ
ARALIYÜKYÜKĞI
SEKLİĞİ SEKLİ
b
c
Ğİ h

KIVRIK
DİKİŞ

V
TEK
TARAFLI

α
β
(°)

≈ 10 6 ∼ 10

-

≈ 60

≈2

-

≈ 60

0∼2

2∼4

-

KÖK
KISMI
KAZINARAK
TEMİZLENDİKTEN
SONRA ARKADAN
KÖK
(KAPAK)
PASOSU
KAYNATILACAK

≈ 10

≈2

≈2

-

ÖZEL DURUMLARDA
DAHA
İNCE
PARÇALARADA
UYGULANABİLİR

0∼2

≈3

-

KÖK KISMI TEMİZLENEREK
ARKADAN
KAPAK
PASOSU
KAYNATILACAK

-

ALTLIK GEREKLİDİR

S/2 -
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(Çizelge - 1) devamõ
8

9

≥30

3 ∼ 16

ÇİFT
TARAFLI

TEK
TARAFLI

ÇİFT
U
DİKİŞİ

VARIM
V
DİKİŞİ

V

≈ 10

0∼3

≈ 3 ≈ s/2 -

45 ∼ 60

0∼3

-

-

GENELLİKLE KÖŞE
KAYNAĞİ İLE
BİRLİKTE KULLANILIR

30 ∼ 15 6 ∼ 10

-

-

ALTLIK GEREKLİDİR;
GENELLİKLE KÖŞE
KAYNAĞI İLE BİRLİKTE
KULLANILIR

45 ∼ 60

0∼2

-

-

GENELLİKLE KÖŞE
KAYNAĞI
ÎLE
BİRLİKTE KULLANILIR

≈ 20

≈2

≈2

-

≈ 20

≈2

≈2

-

GENELLİKLE
KÖŞE
KAYNAĞI İLE
BİRLİKTE KULLANILIR

-

-

-

-

-

≈ 60

-

-

6 ∼ 16 TARAFLI
10

11

≥ 16

16 ∼ 40

≥ 16
12

TEK
TARAFLI

YARIM
AÇIK
V
DİKİŞİ

ÇİFT
TARAFLI

ÇİFT
YARIM
V
DİKİŞİ
(K DİKİŞİ)

TEK
TARAFLI

YARIM
U
DİKİŞİ

GENELLİKLE
KÖSE
KAYNAĞI İLE BİRLİKTE
KULLANILIR

ÇİFT
TARAFLI

13

14

15

8

≥ 30

≥3

≥4

ÇİFT
TARAFLI

ÇİFT
YARIM
U
DİKİŞİ

TEK
TARAFLI

DÜZ
(BASIK)
ALIN
DİKİŞİ

TEK
TARAFLI

AĞIZLI
ALIN
DİKİŞİ



5∼ 1,2 s
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1.3.3.3 - Çeliklere, derin nüfuziyet elektrotlarõ ile yapõlacak kaynaklar için kaynak dikişi hazõrlõğõ Çizelge
– 2 de verilenlere uygun olarak yapõlõr.

1

PARÇA
KALINLIĞI
S (MM)

5
6
6 ∼ 10
10 ∼ 13

2

YAPILIŞ
TARZI

ADI

TEK
TARAFLI

I
DİKİŞİ

α
β
(°)

AĞIZ ŞEKLİ
KAYNAK
SİMGESİ

SIRA NO

ÇİZELGE 2- Derin Nüfuziyet Elektrotlarõ ile Yapõlacak Kaynaklar için Kaynak Dikişi Hazõrlõk Esaslarõ

II
-

2 ∼3

15 ∼ 16

3

≥ 10

ÇİFT
TARAFLI

ALTLIK GEREKLİDİR.

-

90

-

0

7

1∼2

10

2∼3

12

3

13

0

4

1∼2

7

≥ 16

2∼3

9

≥ 17

3

10

0

-

-

0

2

ALTLIK FAYDALIDIR

1∼2

3

≥8

2∼3

3

≥9

3

4

0

5

1∼2

6

≥ 13

2∼3

8

≥ 15

3

10

0
1∼2

2
3

2∼3

5

3

7

≥ 12

ÇİFT
TARAFLI

≥ 14

Y
DİKİŞİ

Y

5

TEK
TARAFLI

ÇİFT
Y
DİKİŞİ

KÖŞE
DİKİŞİ

90

-

5∼7
7∼9

ÇİFT
TARAFLI

-

1∼2
2∼3

12 ∼ 15

3

≥7

≥9
≥ 11

≥ 10
≥ 12
≥ 14
≥ 16

-

0

9 ∼ 12
≥5

-

1∼2

6

6

-

0

13 ∼ 15

≥ 16

5

0

NOTLAR

GÖVDE
YÜKSEKLİĞİ
c

1∼2

≥ 15

4

GÖVDE
ARALIĞI
b

MM

1∼2

ÇİFT
TARAFLI

≥ 13

3

BOYUTLAR

TEK
TARAFLI

YARIM
Y
DİKİŞİ

ÇİFT
TARAFLI

ÇİFT
TARAFLI

45

45

ÇİFT
YARIM
Y
DİKİŞİ
(GÖVDELİ
K DİKİŞİ)

45

-

-
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NOT - 1 Kök ve kök üstü pasolarõ derin nüfuziyetli elektrotlarla yapõldõktan sonra, örtü pasolarõnda
derin nüfuziyetli elektrot kullanõlmasõ gerekmez. Açõklayõcõ şekil aşağõdadõr.
3. ve 5. Pasolar için Derin Nüfuziyetli Elektrot Kullanõlmasõ Gerekmez.

NOT - 2 Kaynak için hangi elektrot kullanõlmõş olursa olsun, arka kök (kapak) pasosunun derin
nüfuziyetli elektrot ile yapõlmasõ uygundur; bunun için kök kazõnmalõdõr. Açõklayõcõ şekil aşağõdadõr.

1.3.3.4 - çeliklere toz altõ kaynağõ yapõlmasõ için kaynak dikişi hazõrlõğõ Çizelge 3 - te verilenlere uygun
yapõlmalõdõr
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1

PARÇA
KALINLIĞI
S (MM)

YAPILIŞ
TARZI

1,5 ∼ 8

TEK
TARAFLI
ÇİFT
TARAFLI
TEK
TARAFLI
ÇİFT
TARAFLI
TEK
TARAFLI

3 ∼ 20

I
DİKİŞİ

2

4 ∼ 20

3

≥ 20

TEK
TARAFLI

4

20 ∼ 50

ÜST
ÇİFT
TARAF
V
TOZ ALTI
DİKİŞİ
KAYNAĞI (X DİKİŞİ)
İLE
ALT
TARAF
ELLE

15 ∼ 30

ÜST
TARAF
TOZ ALTI
KAYNAĞI
İLE
ALT
TARAF
İSTENEN
USULDE

≥ 15

ÇİFT
TARAFLI

≥ 30

ÜST
TARAF
TOZ ALTI
KAYNAĞI
İLE
ALT
TARAF
İSTENEN
USULDE

5

6

7

α
β
(°)

AĞIZ ŞEKLİ

ADI
KAYNAK
SİMGESİ

SIRA NO

ÇİZELGE 3 - Toz-altõ Kaynağõ Yapõlmasõ için Kaynak Dikişi Hazõrlõk Esaslarõ

V
DİKİŞİ

II

V

AÇIK
V
DİKİŞİ

Y
DİKİŞİ

ÇİFT
Y
DİKİŞİ

U
DİKİŞİ

X

Y

BOYUTLAR

mm
NOTLAR

GÖVDE GÖVDE
AĞIZ
ARALIĞI YÜKYÜKb
SEKLİĞİ SEKLİĞİ
c
h

-

≤ 1,5

-

-

-

-

2∼4

-

-

-

4∼8

-

-

TOZ
TUTUCU
TERTİBATLA

30 ∼
50

≤3

-

-

10 ∼ 10 ∼
5
30

-

-

α1 =
50
1,5 ∼ 3 ∼90
α2 =
50 ∼
60

4 ∼ 15

ALTLIK
GEREKLİDİR.

ALTLIK ÜZERİNE
VE ÇOK KATLI
OLARAK
KAYNAKLANACAK

-

40 ∼ ≤ 1,5
90

3 ∼ 12 -

-

40 ∼ ≤ 15
90

5∼9

h1 = h2
VEYA
h1 ≠ h2

5∼
10

5 ∼ 10 -

≤ 1,5

-

ÇOK
KATLI
OLARAK
KAYNAKLANACAK
r≈6
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(Çizelge - 3) devamõ
8

≥ 50

ÇİFT
TARAFLI

ÇİFT
U
DİKİŞİ

5∼
10

≤ 1,5

6

-

HER İKİ TARAFTA
ÇOK
KATLI
OLARAK
KAYNAKLANACAK

r>6

9

≥ 15

ÇİFT
TARAFLI

ÇİFT
YARIM
Y
DİKİŞİ
(GÖVDELİ
K DİKİŞİ)

10

≥ 30

ÜST
TARAF
TOZ ALTI
KAYNAĞI
İLE
ALT
TARAF
İSTENEN
USULDE

YARIM
U
DİKİŞİ

ÇİFT
TARAFLI

ÇİFT
YARIM
U
DİKİŞİ

11

≥ 50

45 ∼ ≤ 15
60

5 ∼ 10 -

KÖŞE
KAYNAĞI
İLE
BİRLİKTE
TEŞKİL
EDİLEBİLİR.

5∼
10

5 ∼ 10 -

ÇOK
KATLI
OLARAK
KAYNAKLANACAK

≤ 1,5

r ≈ 12

5∼
10

≤ 1,5

6

-

HER İKİ TARAFTA
ÇOK
KATLI
OLARAK
KAYNAKLANACAK

r ≈ 12
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1.3.4 - Dikişlerin Yapõlmasõ
1.3.4.1 - Dikişlerin yapõmõ ve paso sõrasõ
Kaynak dikişleri pasolar halinde tek veya çok katlõ (tabakalõ) olarak teşkil edilebilirler.
1.3.4.1.1 - Küt dikiş yapõmõ,
Küt dikiş yapõmõ ve paso sõrasõ esaslarõ aşağõda gösterilmiştir (Şekil - 9)

ŞEKİL - 9 KÜT DİKİŞ YAPIMI VE PASO SIRASI

13
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1.3.4.1.2 . Alõn dikişi yapõmõ
Alõn dikişi yapõmõ ve paso sõrasõ esaslarõ aşağõda gösterilmiştir (Şekil - 10).

ŞEKİL 10 - ALIN DİKİŞİ YAPIMI VE PASO SIRASI
1.3.4.1.3. Köşe dikişi yapõmõ
Köşe dikişi yapõmõ ve paso sõrasõ esaslarõ aşağõda gösterilmiştir (Şekil - 11).

ŞEKİL 11 - KÖŞE DİKİŞİ YAPIMI VE PASO SIRASI
1.3.4.1.4 - Diğer dikişlerin yapõmõ
Diğer dikişlerin yapõmõ Madde 1.3.4.1.1, Madde 1.3.4.1.2 ve Madde 1.3.4.1.3 deki esaslara uyarlar.
Bunlara ait bir örnek aşağõda gösterilmiştir (Şekil - 12).
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ŞEKİL 12 ÇİFT KÖŞE KAYNAĞI İLE MÜŞTEREK ÇİFT YARIM V (K) DİKİŞİ YAPIMI VE PASO
SIRASI

1.3.5 - Birleşim Boyunca Dikişler Durumu
1.3.5.1 - Sürekli dikişler
Sürekli dikişler bütün boylarõnca kesintisizdirler.
1.3.5.2 - Süreksiz dikişler
Süreksiz dikişler eşit aralõklarla kesintilidirler. Bunlar karşõlõklõ veya şaşõrtmak olarak uygulanabilirler.
(Şekil-13)

SEKİL - 13 SÜREKSİZ DİKİŞLER

1.3.6 - Kaynaklõ Birleşim Kalite Sõnõfõ
Bir kaynaklõ birleşimin kalite sõnõfõ aşağõdaki şartlarõn sağlanmasõna bağlõ olarak tayin edilir.
— Malzemenin kaynağa elverişliliğinin garanti edilmiş olmasõ,
— Hazõrlamanõn usulüne uygun ve denetim altõnda yapõlmasõ;
— Kaynak yönteminin malzeme özelliklerine, parça kalõnlõğõna ve birleşimdeki zorlanmaya göre
seçilmesi;
— Kaynak ilave malzemesinin kaynaklanacak malzemeye uygun olmasõ;
— Kaynakçõ sõnavõndan geçmiş kaynakçõlarõn kullanõlmasõ ve kaynak işleminin denetim altõnda
yapõlmasõ;
— Kaynağõn muayene edilerek kusursuz olduğunun saptanmasõ
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Kaynak sõnõfõ I' de, yukarõdaki bütün şartlarõn sağlanmasõ gereklidir.
Kaynak sõnõfõ II' de, son şart dõşõndaki bütün şartlarõn sağlanmasõ gereklidir.
Kaynak sõnõfõ III 'de özel şart aranmaz, ancak kaynak, tekniğin gerektirdiği şekilde yapõlmõş olmalõdõr.

1.3.7 - Kaynak Pozisyonlarõ ve Bunlarõn Sembolleri
w = Küt ve köşe dikişlerin yatay durumda, oluk (tekne) pozisyonunda kaynaklanmasõ (Şekil 9'da tek
taraflõ V dikişi ve Seldi - 11' de (w) ile tanõmlanmõş dikiş gibi)
h = Köşe dikişlerin yatay olarak kaynaklanmasõ
s = Aşağõdan yukarõ doğru kaynak yapõlmasõ
f = Yukarõdan aşağõ kaynak yapõlmasõ
q = Düşey parçaya yatay kaynak yapõlmasõ
ü = Tavan kaynağõ

1.4 - DİRENÇ KAYNAKLI BİRLEŞİMLER
1.4.1 - Birleşim Tipleri
Direnç kaynaklõ birleşimler 4 tiptedir. (Şekil. 14)
1.4.1.1 - Küt birleşim
Küt birleşimde kaynaklanacak parçalar aynõ düzlemdedirler.
1.4.12 - Bindirme birleşim
Bindirme birleşimde kaynaklanacak parçalar üst üste bindirilmişlerdir.
1.4.13. T Birleşim
T birleşimde iki parçadan birisi, kenarõ üzerinde, diğer parçaya dik olacak şekilde bindirilmiştir,
(örneğin; başsõz cõvatalarõn profil veya levhaya kaynaklanmasõ)
1.4.1.4. Köşe birleşim
Köşe birleşimde iki parça herhangi bir açõ altõnda kenar kenara getirilmiştir.

ŞEKİL 14 - DİRENÇ KAYNAKLI BİRLEŞİM TİPLERİ

1.4.2 - Dikiş Hazõrlõğõ
Birleşim yerinde, uygulanacak kaynak dikişinin gerektirdiği hazõrlõk yapõlõr. Dikiş hazõrlõğõ malzeme
cins ve kalõnlõğõna, zorlamalara, kaynak cins ve yapõm tarzõna bağlõ olup Şekil - 15, 16, 17 ve 18 de
verilen tanõmlamalara uygun olarak yapõlõr.
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1.4.2.1 - Dikiş hazõrlõğõ ile ilgili tanõmlamalar
1.4.2.1.1 - Şişirme ve çõkõntõlõ şişirme küt dikiş hazõrlõğõ ile ilgili tanõmlamalar. (Şekil .15)

ŞEKİL 15 - ŞİŞİRME VE ÇIKINTILI ŞİŞİRME KÜT DİKİŞ HAZIRLIK TANIMLAMALARI
1.4.2.1.2 - Ezme ve kordon dikişleri hazõrlõğõ ile ilgili tanõmlamalar. (Şekil -16)

EZME VE KORDON DİKİŞLERİ HAZIRLIĞI
ŞEKİL 16 - EZME VE KORDON DİKİŞLERİ HAZIRLIK TANIMLAMALARI
1.4.2.1.3 - Varaklõ küt dikiş hazõrlõğõ ile ilgili tanõmlamalar. (Şekil -19)
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VARAKLI KÜT DİKİŞ HAZIRLIĞI
ŞEKİL 17 - VARAKLI KÜT DİKİŞ HAZIRLIK TANIMLAMALARI
1.4.2.1.4 - Dölle dikici hazõrlõğõ ile ilgili tanõmlamalar. (Şekil - 18)
Dole çapõ, ve boyu ve genişliği, dolle yan yüksekliğinde ölçülür
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ŞEKİL 18 - DÖLLE DİKİŞİ HAZIRLIK TANIMLAMALARI

1.4.3 - Dikişlerin Yapõsõ
1.4.3.1 - Şişirme küt kaynak yapõmõ (Şekil -19).

19
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ŞİŞİRME KÜT KAYNAK YAPIMI
ŞEKİL 19
1.4.3.2 - Çõkõntõlõ şişirme küt kaynak yapõmõ (Şekil –20)

ŞEKİL 20 - ÇIKINTILI ŞİŞİRME KÜT KAYNAK YAPIMI
1.4.3.3 - Nokta kaynak yapõmõ (Şekil - 21).
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NOKTA KAYNAK YAPIMI
ŞEKİL 21
1.4.3.4 - Nokta kaynak dikişi yapõmõ
Nokta kaynak dikişleri tek veya çok sõralõ, sõralar şaşõrtmalõ veya şaşõrtmasõz yapõlabilir. (Şekil - 22),

ŞEKİL 22 - NOKTA KAYNAK DİKİŞİ YAPIMI
1.4.3.5 - Kordon dikişi yapõmõ (Şekil. 23).

ŞEKİL 23 - KORDON DİKİŞİ YAPIMI
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1.5 - KULLANILAN İŞARETLER
a
L
t1, t2, t3
c
F
F
Fk
M
N
P
r
Q
Jw
S
y
ε
σ
τ
σ11
τ11
σ

— kaynak dikişinin hesaba esas olan kalõnlõğõ
— kaynak dikişinin hesaba esas olan uzunluğu
— kaynakla birleştirilen parçalarõn kalõnlõğõ
— kaynak ağzõnda kök yüksekliği (Şekil - 33 ve 35)
— kaynağõn zorlanan kesitinin alanõ
— küt kaynağõn zorlanan kesitinin alanõ
— köse kaynağõn zorlanan kesitinin alanõ
— eğilme momenti
— eksenel kuvvet
— birleşim tarafõndan aktarõlacak kuvvet (N veya Q)
— soğuk bükme iç yarõ çapõ
— kesme kuvveti
— kaynağõn hesaba esas kesit alanõnõn atalet momenti
— kaynakla birleştirilmiş bir kesitin statik momenti
— kaynak dikişinin, birleştirilen kesitin ağõrlõk eksenine uzaklõğõ
— soğuk bükme sonucu meydana gelen uzama
—kaynak yönüne (Şekil - 42'de 1—2' —3'— 4) kesitine) dik normal gerilme
— kaynak yönüne (Şekil - 42'de 1—2' —3'—4) kesitine) dik kayma gerilmesi
— kaynak yönüne paralel (Şekil - 42'de 1—5—6 kesitine dik) normal gerilme
— kaynak yönüne paralel kayma gerilmesi.
— kõyaslama değeri

1.6 - KAYNAK İŞARETİ
Kaynaklar projelerde simgelerle tarif edilir. Bu simgeler ve bunlarõn kaynak işaretine yerleştirilmesi
Şekil - 24'de gösterilmiş ve Şekil - 25'de bazõ örneklerle açõklanmõştõr. Projelerde, Şekil - 24'de
gösterilenlerin dõşõnda dikiş tipleri veya dikiş yüzeylerinin simgeyle belirtilmesi istenirse, kullanõlan
simgenin anlamõ, varsa genel esaslarõn belirtildiği paftada, böyle bir pafta yoksa sembolün
kullanõldõğõ tüm paftalarda açõkça belirtilmelidir. Simgeyle belirtmenin kuşku doğurabileceği hallerde ve
basit olmayan kaynak ağzõ hazõrlanmasõnõ gerektiren bütün dikişler için ölçekli detay verilmelidir.
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ŞEKİL 24 - KAYNAK SİMGELERİ VE BU SİMGELERİN KAYNAK İŞARETİNDEKİ YERLERİ
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1.6.1 - Kaynak İşareti İle İlgili Açõklamalar
Kaynak işaretlerinde ok (dolayõsõyla özel not) referans çizgisinin sağõna veya soluna konulabilir.
Ok' un işaret ettiği taraf, görünen taraftõr.
Köse kaynağõ, yarõm V dikişi, yarõm Y dikişi ve Yarõm ü dikişlerinin sembollerindeki dik çizgi kaynak
işaretinde daima solda, ok, ağõz açõlacak tarafa yönelik olmalõdõr.
Aksi belirtilmedikçe görünmeyen taraf kaynaklarõ görünen taraf ile aynõ boyuttadõr.
Kaynak işaretinde uzunluğu belirtilmeyen kaynaklar birleşim boyunca süreklidir.
Çepeçevre işareti olmayan kaynak işaretleri, iki eni yön değiştirme noktasõ arasõnda geçerlidir.
Kaynak işaretleri kesitte de görünüşte de kullanõlabilir. Bir kaynak ya kesitte ya da görünüşte işaretlenmeli, özel bir nedenle gerekmedikçe her İki yerde birden İşaretlenmemelidir.
Kaynaklarõn kaynak işareti ile ifadesi yeterlidir; görünüşlerde kaynaklarõn tarama ile belirtilmesine gerek yoktur.
Şekil - 25'de bazõ kaynaklar kesit ve görünüşlerle açõklanmõş, bunlarõn yanõ başõnda da bu kaynaklarla
kaynak işareti ile nasõl gösterileceği belirtilmiştir.
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ŞEKİL 25 - KAYNAK İŞARETLERİNE AİT ÖRNEKLER
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1.7 - KOLLANILACAK ÇELİK CİNSİNİN VEYA MEVCUT ÇELİĞE UYGUN
KONSTRÜKSİYON ŞEKLİNİN SEÇİLMESİ
Kaynaklõ bir konstrüksiyonda belirli koşullar altõnda kullanõlabilecek çeliğin asgari kalitesi, malzeme
seçiminde en önemli etkenlerin değerlendirilmesine yarayan «z» sayõlarõna dayanarak saptanõr.
Bir yapõda kullanõlacak malzeme kalitesi önceden belirli ise, en kritik «z» sayõlan hesaplanõr, hesaplanan «z» sayõlarõ toplamõ, o malzeme kalitesi için müsaade edilen «z» sayõlarõ toplamõndan büyükse
«z» sayõlan toplamõnõn sõnõr değere düşmesini sağlayacak konstrüktif tedbirler alõnõr.
1.7.1 - Malzeme seçiminde önemli etkenler ve «z» değerlendirme sayõlan.
1.7.1.1 - Boylama iç gerilmelerle yüklerden gelen gerilmelerin ortak etkisi halinde «z» sayõlarõ
Boylama iç gerilmelerle yüklerden gelen gerilmelerin ortak etkisi halinde kullanõlacak «z» sayõlarõ Şekil
- 26 da verilmiştir.

ŞEKİL 26 – EĞİLMEYE MARUZ DOLU GÖVDELİ KİRİŞLERİN GÖVDESİ (ÇEKME BÖLGESİ)
BOYLAMA İÇ GERİLMELERLE YÜKLERDEN GELEN GERİLMELERİN ORTAK ETKİSİ HALİNDE
KULLANILACAK Z SAYILARI
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Basõnçlõ boru ve kaplarda olduğu gibi kaynaklar yük altõnda iki yönde zorlanõyorlarsa z = 5 alõnmalõdõr.
1.7.1.2 - Yüklemedeki sürekliliğin «z» sayõsõ ile ifadesi Yüklemedeki sürekliliğin etkisi, sürekli ve
oldukça sürekli yüklerden oluşan σ* gerilmesinin emniyet gerilmesine oranõna bağlõdõr.
σ*/σ0m : 0,50 ila 0,65 0,66 ila 0,80 0,80
z :1

2

3

Yük altõnda oluşan gerilmelerin çok yönlü olmasõ halinde σ* olarak asal gerilme alõnõr.
1.7.1.3 - Yapõm hassasiyetinin «z» sayõsõ ile ifadesi
1.7.1.3.1 - Kaynağõn kesitteki konumu
Kesitlerin kenar bölgelerindeki boyuna kaynaklarda kaynak iç gerilmeleri küçült kalacağõ için z = 0
alõnõr; kesitlerin orta bölgelerine yakõn yerlerdeki ve kalõn levhalardaki boyuna kaynaklarda, kaynak iç
gerilmeleri büyük olacağõndan, z = 1 alõnõr (Şekil -27).

ŞEKİL 27 - KAYNAĞIN KESİTTEKİ KONUMUNA GÖRE Z SAYILARI
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1.7.1.3.2 - Dikiş şeklinin etkisi
İki taraflõ köşe kaynaklan, kaynaklama hatalarõna karşõ nisbeten az duyarlõ olduklarõndan z = 0; küt
kaynaklar ise kaynaklama hatalarõna karşõ duyarlõ olduklarõndan z = 2 alõnõr. (Şekil - 28)

ŞEKİL 28 - DİKİŞ ŞEKLÎNE GÖRE Z SAYILARI
1.7.1.3.3 - Diğer etkenler
Kaynağõn çok katlõ olmasõ, kõsõn õsõtõlmamõş bir yerde yapõlmasõ gibi olumsuz etkenler varsa,
yukarõdaki «z» sayõlarõna 1 veya 2 eklenmelidir.
1.7.1.3.4 - Yapõm hassasiyeti ile ilgili «z» sayõlarõnõn toplamõ
Madde 1.7.1.3.1, Madde 1.7.1.3.2 ve Madde 1.7.1.3.3 deki «z» sayõlarõ toplamõ 5 ise, diğer
maddelerdeki «z» sayõlan ne olursa olsun, kullanõlabilirdi asgari çelik kalitesi dinlendirilmiş kalite l dir.
1.7.1.4 - Yapõ kõsõmlarõnõn kalõnlõğõnõn etkisi
Yapõ kõsõmlarõnõn kalõnlõğõna bağlõ olarak «z» sayõlan ve diğer maddelerdeki «z» sayõlan ne olursa
olsun kullanõlabilinir asgari çelik kaliteleri aşağõda verilmiştir:
Kullanõlabilecek çeliğin asgari kalitesi
0
≤ 14
Dinlendirilmiş, kalite 1
15 ila 24
Dinlendirilmiş, kalite 2
20 ila 24
Dinlendirilmiş, kalite 3
25 ila 29
Dinlendirilmiş, kalite 4
30 ila 34

0
1
2
3
4

≥ 35 Toplam z ≤ 14 ise dinlendirilmiş kalite 2 5
Toplam z > 14 ise kalite 3
NOT - «z» değerleri, toplam «z» değerinin bulunmasõnda kullanõlõr .
1.7.1.6 - Düşük Sõcaklõk Etkisi
Soğuk durumda doğrultma, presleme veya makasla kesme gibi bir işlemle yaşlanmõş olan bir bölgede
kaynak yapõlacaksa z = 3 değeri alõnmalõdõr. Soğuk halde eğme için «z» sayõlarõ şöyledir :
r/t : ≥ 25
z :0

24 ila 19
1

18 ila 13
2

≤ 12
3

r/t < 10 olan bir bölgede kaynak yapõlmasõ için en azõndan, preslemeye elverişli kalite 2 çelik
kullanõlmalõdõr.
1.7.1.5 - Soğuk Şekil Değiştirmenin Etkisi
Düşük sõcaklõk etkisinde kalabilecek yapõlarda, beklenilebilecek en düşük sõcaklõğa bağlõ olarak “z”
sayõlarõ şöyledir.
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—21 ila — 25,

2

—26 ila —30,

3

4

—30 un
altõnda
5

1.7.1.7 - önem Faktörü
İncelenmekte olan yapõ elemanõnõn veya bunun bir parçasõnõn, yapõnõn toplanõ emniyeti üzerindeki
etkisine göre «z» için O ila 5 arasõnda bir değer kabul edilir.
1.7.2 - «z» Sayõlarõnõn Toplamõna Göre Çelik Cinsinin Seçilmesi
Madde 1.7.1.1 ila Madde 1.74.7 deki «z» sayõlarõnõn toplamõna göre incelenmekte olan yapõ elemanõ
veya eleman parçasõ için kullanõlabilecek asgari çelik kalitesi aşağõda belirtilmiştir:
Toplam z : 0 ila 14
Çelik
kalitesi :

1

15 ila 21
2

22 ila 26

27 ila 31
3

özel çelikler

1.7.3 - İstisnalar
Enine berkitmeler, basõnç bölgesindeki boyuna berkitmeler, sadece basõnca maruz elemanlar, parça
kalõnlõğõ 25 mm'nin altõnda, Momentin eksenel kuvvete oranõ (M/N) moment yönündeki kesit
yüksekliğinin yansõndan az olmak kaydiyle eğilmeye maruz basõnç elemanlarõ, «z» değerine bağlõ
Olmadan kalite l çelikten teşkil edilebilirler.
Gövde levhalarõ için çekme başlõğõndakinden bir alt kalite çelik kullanõlabilir.
1.7.4 Çelik Kaliteleri
Kalite 1, 2 ve 3 çelikler TS 2162 de tanõmlanmõşlardõr.

2 - ÇELİK YAPILARDA KAYNAK
2.1 - MALZEME
2.1.1 - Yapõ Çeliği
Bu Standard :
Fe 37,1
Fe 37,2
Fe 37,3
Fe 52,3
yapõ çelikleri için geçerlidir.
Fe 33 gibi kimyasal birleşimleri belirlenmemiş olan ve Fe 42 gibi karbon yüzdesi yüksek çeliklerle
kaynaklõ birleşimlerin teşkili için tasarlanan kaynak yöntemini, kullanõlacak elektrodu ve hesapta esas
alõnacak emniyet gerilmelerini bildirerek ilgili ve yetkili kuruluşun müsaadesi alõnmalõdõr.
Ancak, uygun bir elektrod ve kaynak yöntemi kullanõlmasõ ve hesaplarda, Madde 2.4'de belirtilen
emniyet gerilmelerinin 0.5 katõnõn kullanõlmasõ halinde, Fe 33 ticari yapõ çeliği ve St 1 betonarme
demiri için yukarõda sözü edilen özel müsaadenin alõnmasõ gerekmez.
Yetkili bir laboratuvarda, uzmanlarca saptanacak tip ve sayõda deneylerin olumlu sonuç vermesi
halinde, 0.5 katsayõsõ 0.75'e kadar arttõrõlabilir.
30 mm' nin üstünde Fe 37 levhalarla ve 25 mm'nin üstünde Fe 52 levhalarõn kullanõlabilmeleri için,
alõnacak numuneler üzerine bir kaynak dikişi çekerek yapõlan eğme deneyinin olumlu sonuç vermesi
şartõ aranmalõdõr,
Bu standarttaki koşullara uyulmasõ ve uygun kaynak yöntemi, ve elektrot kullanõlmasõ kaydiyle değişik
kalitedeki çelikler birbirlerine kaynaklanabilir;
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2.1.2 Kaynak İlave Malzemesi, Kaynak Tozu, Koruyucu Gaz
Kaynak ilave malzemesi TS 563'e uygun olmalõdõr. Kaynak İlave malzemesi, kaynaklanacak ana
malzemeye göre ve kaynak dikişi kalitesi ana malzeme" kalitesine mümkün mertebe yakõn olacak
şekilde seçilmelidir. Bu esasa uyulduğu sürece aynõ kaynak dikişinde, değişik kaynak yöntemlerinin
kullanõlmasõnõ gerekline dahi, değişik kaynak ilave malzemesi kullanõlabilir. Değişik kaynak ilave
malzemesi kullanõlmasõ halinde, bunlarõn birbirleri arasõnda da uyumlu olmalarõna dikkat edilmelidir.
Kaynak tozu olarak, akõm tasõma kapasitesi, akün cinsi ve metalurjik davranõşõ belli, kullanõlõş amacõna
uygun, malzeme kullanõlmalõdõr.
Koruyucu gazlarõn cinsi, saflõğõ ve yoğusma sõcaklõğõ kullanõlõş amacõna uygun olmalõdõr.

2.2 - KAYNAKLI BİRLEŞİMLERİN HESABI
Bu standarddaki esaslara aykõrõ olmama koşulu ite, istenilen hesap yöntemi kullanõlabilir.

2.2.1 - Kaynak Dikişi Boyutlarõ
Kaynak dikişlerinin hesaba esas olan boyutlarõ, «z» kalõnlõğõ ile «L» uzunluğudur.
2.2.1.1 - Kaynak dikişi kalõnlõğõ
Tam nüfuziyetli küt kaynaklarda dikiş kalõnlõğõ, birleştirilen parçalardan incesinin kalõnlõğõna eşittir

ŞEKİL 29 - TAM NÜFUZİYETLİ KÜT KAYNAKLARDA DİKİŞ KALINLIĞI
Çizelge - I, II ve Ill' de gösterilen dikiş hazõrlõğõ şekilleri, küt kaynaklarda tam nüfuziyet sağlamak
amacõna yöneliktir.
Birleşime etkiyen zorlamalar büyük değilse, kõsmi nüfuziyetli küt kaynaklar kullanõlabilir. Bu tür küt
kaynaklarda kaynak kalõnlõğõ, parça yüzünden kaynak köküne olan uzaklõğa eşittir.
Kõsmi nüfuziyetli küt kaynaklar, dinamik yüklerin etkidiği birleşimlerde kullanõlmamalõdõr.
kullanõlmalarõnõn zorunlu olduğu durumlarda, emniyet gerilmeleri yetkili kuruluşça tesbit edilmelidir.
Köşe kaynaklarda dikiş kalõnlõğõ, tepe noktasõ teorik kök noktasõnda olmak üzere, dikiş enkesiti içine
çizilebilecek ikizkenar üçgenin yüksekliğidir. (Şekil - 30)
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ŞEKİL - 30 KAYNAKLARDA DİKİŞ KALINLIĞI
Köşe kaynaklarda dikiş kalõnlõğõ 3 mm' den az olmamalõdõr. Bu kalõnlõk, birleştirilen parçalardan ince
olanõnõn kalõnlõğõnõn 0,7 katõndan çok da olmamalõdõr. (Şekil-31)

ŞEKİL 31 - KÖŞE KAYNAKLARDA DÎKİŞ KALIÜLIÖI SINIR- DEĞERLERİ
Kaynak tekniği açõsõndan da ≥ √ t — 0,5 ≥ 3 mm olmasõ tavsiye edilir. Burada t. birleştirilen
parçalardan kalõn olanõnõn kalõnlõğõdõr.
Profil flanşlarõndaki kenar yuvarlaklõğõ, flans kenarõna yapõlacak köşe kaynağõnõn kalõnlõğõm sõnõrlar. Bu
husus projelendirmede göze alõnmalõ ve uygulama olanağõ olmayacak kadar kalõn kaynak
istenmemelidir.
Yan veya tam otomatik toz a.ti kaynağõ gibi, teorik kök noktasõnõn ötesinde nüfuziyet sağlayan kaynak
yöntemlerinin kullanõlmasõ halinde, hesaba esas kaynak kalõnlõğõ olarak
a' = a + min e / 2
alõnabilir. Formüldeki nün e değeri, örnek Üzerinde yapõlan muayene ile (Seldi - 31) saptanmalõdõr.
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ŞEKİL 32- SBORÎK KÖK NOKTASININ ÖTESİNE NÜFUZİYE2U KAYNAKLARDA MIN'e DEĞERİNİN
SAPTANMASI
Yarõm Y tipi köşe dikişlerinde (Şekil – 33 ) a = t1 - e

ŞEKİL 33 - YAPIM Y TİPİ KÖŞE DİKİŞLERİNDE KÖK YÜKSEKLİĞİ (C) SINIR DEĞERLERİ
Köke tam nüfuziyet Bağlanmõş veya arka kapak pasosu yapõlmõş yarõm Y tipi köşe dikişlerinde; Madde
2.3.1 'e uymak koşuluyla, kaynak kalõnlõğõ a = t1 dir (Şekil. 34)
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ŞEKİL 34 - TAM NÜFÜZİYETLİ YARIM Y TİPİ KÖŞE DİKİŞLERİNDE KAYNAK KALINLIĞI
Çift taraflõ yarõm Y tipi köşe dikişlerinde kaynak kalõnlõğõ parça kalõnlõğõna eşittir. (Şekil - 35)

ŞEKİL 35 - ÇİFT TARAFLI YARIM Y TİPİ KÖŞE DİKİŞLERİNDE KÖK YÜKSEKLİĞİ (C) SINIR
Çukur ve yarõk kaynaklarõnõn kalõnlõğõ (yüksekliği) 16 mm ye kadar malzemede malzeme kalõnlõğõna,
daha kalõn malzemede 16 mm den az olmamak koşuluyla malzeme kalõnlõğõnõn en az yansõna eşit
olmalõdõr.
2.2.12 - Kaynak dikişi uzunluğu
Çubuk birleşimlerinin hesabõnda her bir yan köşe dikişinin uzunluğu olarak 100 a'nõn üstünde (Şekil 36, 37, 38 ve 39) ve parça köşesini dönmeyen dikişlerde 15 a'nõn (Şekil - 36), parça köşesini dönen
dikişlerde 10 a'nõn altõnda değerler alõnmaz. Bu sõnõrlar içinde, hesaba esas olan kaynak dikişi uzunluğu, dikişin gerçek uzunluğudur.
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ŞEKİL 39 - KÖŞE VE KÜT KAYNAK İLE YAPILMIŞ BİRLEŞİM
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Madde 2.3.1'e uyduğu sürece (Şekil - 40) hesaplarda küt kaynak uzunluğu birleştirilen elemanõn
genişliğine eşit alõnõr (L = b). Küt kaynağõn Madde 2.3.1'deki koşullan tam olarak yerine getirmemesi
halinde
L = b — x —2a alõnõr. Burada x kaynağõn kusurlu olduğu uzunluğu ifade eder. Ancak, bu tip kaynaklar,
hiçbir surette dinamik yüke maruz olmayan birleşimlerde kullanõlabilirler.

ŞEKİL 40 - KÜT KAYNAK DİKİŞ UZUNLUĞU
Birden çok parçanõn kaynaklanmasõ ile teşkil edilmiş olan yapõ elemanlarõnõn perçinli veya bulonlu
birleşimlerinde, birleşime doğrudan doğruya katõlmayan parçalara etkiyen yükleri birleşime katõlan
parçaya aktaran kaynaklarõn hesaba esas uzunluğu kaynağõn bitim noktasõndan birinci perçin (bulon)
sõrasõna kadar olan mesafeyi aşamaz. Şekil - 41'de «a» parçalan «b» parçasõ ile boydan boya
kaynaklõ olsa da, hesapta kullanõlacak kaynak boyu L ile sõnõrlanmõştõr.

ŞEKİL 41 - PERÇİNLİ VEYA BULONLU BİRLEŞİMLERDE KAYNAK DİKİŞİ UZUNLUĞU
Bir kesiti aralõksõz olarak çevreleyen kaynaklarõn hesabõnda dikiş boyu olarak kesitin çevre uzunluğu
alõnõr.
Çukur kaynaklarda delik çapõ malzeme kalõnlõğõnõn 8 mm fazlasõndan az, kaynak kalõnlõğõnõn 2,25
katõndan çok olmamalõdõr. Yarõk kaynaklarõn genişliği, çukur kaynak çapõ için verilen sõnõrlar İçinde kalmalõ, uzunluğu ise kaynak kalõnlõğõnõn 10 katõndan çok olmamalõ ve yangõn her iki ucu yarõm daire şeklinde olmalõdõr. Çukur kaynaklarõn eksenden eksene uzaklõğõ çukur çapõnõn 4 katõndan az olmamalõdõr.
Yarõk kaynaklarõn eksenden eksene uzaklõğõ, enine yönde yarõk genişliğinin 4 katõndan, boyuna yönde
yarõk uzunluğunun iki katõndan az olmamalõdõr.
2.2.1.3 - Kaynak Dikişi Alanõ ve Kaynak Dikişi Alanõ Atalet Momenti
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Hesaba esas kaynak alanõ genel olarak Fw = ε (a.L) dir.
ε (a.L) ifadesi :
Merkezi yüklerin aktarõlmasõnda, birleşim yüzeyinin Uniform rijitlikte olmasõ halinde, birleşimdeki bütün
kaynak dikişlerini (örneğin : Şekil - 45 de N kuvvetinin birleşimdeki bütün kaynak dikişlerinde eşit
gerilme oluşturabilmesi, ancak kolon flanşõnõn şekilde görüldüğü gibi berkitme levhalarõ ile
rijitlendirilmesi ile mümkündür); Kesme kuvvetlerinin aktarõlmasõnda, durumlarõ itibariyle bu kuvvetleri
öncelikle alacak olan kaynak dikişlerini (Örneğin; I ve U profillerde genellikle sadece gövde
kaynaklan); kapsar.
Çukur ve yarõk kaynaklarõn alanõ, delik alanõna eşittir; Çukur ve yarõk kaynaklarõnda, çukur. içine
yapõlan köşe kaynaklarõndan farklõ olarak, çukur veya yarõk alanõnõn tamamõ kaynakla doldurulur.
Kaynak dikişi alanlarõnõn atalet momentlerinin (Jw) hesabõnda kaynak dikişlerinin teorik alanlarõnõn
teorik: kök noktasõnda toplanmõş olduğu kabul edilir, örneğin; Şekil . 43'de:
2

2

2

Jw = FG (y3 + y4 – 2a) / 12 + F1 (y1) + F3(y3) + .........
dõr.
2.2.1.4 - Hesabõ Gerekmeyen Kaynaklar
Gövde levhasõ eklerindeki küt kaynaklarõn,
Basõnca maruz : küt kaynaklarõn, kökü kaynaklõ yarõm Y tipi köşe dikişlerinin (Şekil - 34), çift taraflõlarõ
dõşõnda, başlõk levhalarõnõn ve diğer levha eleman-yarõm Y tipi köşe dikişlerinin (Şekil - 35), Çatlak,
bağlantõ hatasõ ve kök hatasõna karşõ muayene edileceği belirtilmiş ise, çubuk ve profil çeliklerin
çekmeye maruz küt kaynak eklerinin, birleşimlerdeki kökü kaynaklõ yarõm Y tipi köşe dikişlerinin (Şekil
- 34) ve tam nüfuziyetli (c=0) çift taraflõ yarõm Y tipi köşe dikişlerinin, eğilmeye çalõşan kirişlerin, yarõm
Y tipi köşe dikişi (Şekil - 34) veya çift taraflõ yarõm Y tipi köşe dikişi (Şekil - 35) şeklindeki boyun
kaynaklarõnõn,
Çekme ve basõnç çubuklarõndaki boyun kaynaklarõ gibi, taşõyõcõ elemanõn yalnõzca şekil değiştirmesine
katõlan fakat yük aktarõlmasõnda rol oynamayan kaynaklarõn, hesabõ gerekmez.
2.2.1.5 - Kuvvet Taşõmadõğõ Kabul Edilen Kaynaklar
Herhangi bir nedenle, kusursuz olarak yapõlmalarõ olanağõ olmayan kaynaklar taşõyõcõ sayõlamazlar,
özel bir metot ile kök noktasõna ulaşõm olanağõ sağlanmadõğõ sürece, 60° den dar bir açõ içine
yapõlacak köşe kaynaklarõ da bu gruba girer.
Ancak tali yapõ elemanlarõnda kullanõlmak kaydiyle kaynağõn yapõlma ve zorlanma koşullarõna uygun
olarak yapõlacak deneylerin õşõğõnda, bu deneylerde bulunacak kõrõlma gücünün 1/4 ü, hesaplarda
emniyet yükü olarak alõnabilir.

2.2.2 - Kaynak, Perçin ve Balonlarõn Ortak Çalõşmasõ
Bir birleşime etkiyen yüklerin kaynak dikişleri ve kaba balonlar tarafõndan ortaklaşa taşõnabileceği
kabul edilemez.
Kaynak dikişlerinin, sürtünme ile kuvvet aktaran ve usulüne göre sõkõştõrõlmõş yüksek dayanõmlõ butonlar, uygun bulonlar ve perçinlerle ortak çalõşabileceği, ancak yapõlan deneylerle tesbit edildiğinde
kabul edilebilir.
Bu deneylerde birleşim tipi, kesitler arasõndaki bağõntõ, kaynak cinsi birleşim elemanlarõnõn cinsi ve
konstrüktif teşkil tarzõ, uygulanmasõ düşünülen ek veya birleşimin aynõ olmalõdõr. Deneyler kõrõlma
noktasõna kadar sürdürülmelidir.
Bu koşullar altõnda, kaynak ve diğer birleşim elemanlarõnõn ayrõ ayrõ hesaplanacak taşõma güçlerinin
toplamõnõ aşmamak kaydõyla hesaplarda deneydeki kõrõlma yükünün % 40 õna eşit bir değer
kullanõlabilir.

2.2.3 - Basil Zorlama Durumunda Gerilmelerin Hesaplanmasõ
2.2.3.1 - Normal kuvvet veya kesme kuvveti etkisi halinde gerilmeler
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Yalnõzca bir N normal kuvveti veya Q kesme kuvveti etkisindeki kaynaklõ birleşimlerde normal gerilme
veya kayma gerilmesi aşağõdaki formül ile hesaplanõr. (Şekil - 42)

σ
τ

}=

P
P
=
..................(1)
F ε (a.L)

τ 11

ŞEKİL 42 - NORMAL KUVVET VİYA KESME KUVVETİ ETKİSİ HALİNDE GERİLMELER
Kolon kafa ve taban levhalarõ birleşimlerinin hesabõnda yalnõz basõnca çalõşan kolonlarõn baş ve ayak
kõsõmlarõnda uç enkesitler kolon eksenine dik olarak işlenmiş ve mesnet torbalarõ da yeter kalõnlõkta
ise, kolonu ayak ve başõndaki yapõ elamanlarõna bağlayan birleşim elemanlarõ kolon yükünün 1/4 Üne
göre boyutlandõrõlabilir.
2.2.3.2 - Eğilme momenti etkisi halinde gerilmeler
Yalnõzca bir M eğilme momenti etkisindeki kaynaklõ birleşimlerde normal gerilme:

σ =

... ... ... ... ... ... ... (2)
M
.y
Jw

formülü ile hesaplanõr.

37

UDK 693.8

TÜRK STANDARDI

TS 3357/Nisan 1979

ŞEKİL 43 - KAYNAK DİKİŞLERİNİN AĞIRLIK EKSENİNE UZAKLIKLARI
2.2.3.3 - Eğilmeye çalõşan kirişlerde kesme kuvveti etkisi halinde gerilmeler.
Eğilmeye çalõşan bir kirişte bir Q kesme kuvveti etkisindeki kaynaklõ birleşimde kayma gerilmesi:

τ 11 =

...................... (3)

QS
Jεa

formülü ile hesaplanõr.
Kirişlerin birleşiminde kayma gerilmelerinin Madde 2.2.3.1'e göre hesaplanmasõ yeterlidir.
2.2.3.4 - Burulma momenti etkisi halinde gerilmeler.
Burulma momenti etkisindeki kaynaklõ birleşimlerde τ gerilmeleri ve gerekirse σ gerilmeleri
araştõrõlmalõdõr.

2.2.4 - Bileşik

Zorlama

Durumunda

Gerilmelerin Hesaplanmasõ.

2.2.4.1 - Köşe kaynaklarõ ve yarõm Y tipi köse kaynaklarõ için kõyaslama değeri: (σy)
Köşe kaynaklarõnda veya yarõm Y tipi köşe kaynaklarõnda σ, τ ve τ11 gerilmeleri aynõ anda etki
ediyorlarsa (Şekil - 42), Madde 2.2.4.2 deki hallerin dõşõnda, σv aşağõdaki formülle hesaplanõr.
2

2

2

σv = √ σ + τ +τ11 .................. (4)
Bu formülde σ11n normal gerilmesi dikkate alõnmaz, σ nõn en büyük değeri ile, ilgili τ değeri; τ nün en
büyük değeri ile ilgili σ değeri kullanõlõr.
Başlõklara kaynaklõ bayrak levhalarõnda (Şekil - 44) kõyaslama değeri araştõrõlmalõdõr.
2.2.4.2 – Köşe kaynaklarõnda ve yarõm Y tipi köşe kaynaklarõnda kõyaslama değeri araştõrmasõnõn
gerekmediği durumlar
Aşağõda belirtilen durumlarda, köşe kaynaklarõnda ve yarõm Y tipi köse kaynaklarõnda, kõyaslama
değerinin araştõrõlmasõ gerekmez:
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Enkesit düzlemindeki σve τ zorlamalarõ etkisinde olmayan köse kaynaklarõnda.

ŞEKİL 44 - BAŞLIĞA KAYNAKLI BAYRAK LEVHASINDAKİ ZOBLAMALAR
Başlõk levhalarõ arasõndaki yan köşe kaynaklarõnda, Moment, kesme kuvveti ve eksenel kuvvet
etkisindeki eğilmeye dayanõklõ bir birleşimde, en büyük eğilme momenti başlõk kaynaklarõyla, en büyük
kesme kuvveti gövde kaynaklarõyla ve eksenel kuvvet formül (l)'e göre kaynaklarõn tümü ile
karşõlanabiliyorsa, (Şekil - 45)

ŞEKİL 45 - MOMENT, KESME KUVVETİ VE NORMAL KUVVET ETKİSİ ALTINDAKİ BİRLEŞİMLER
2

2

2

σ ve √τ + τ11 gerilmeleri, aşağõda kgf/cm olarak verilen sõnõr
Çelik
Fe37

Gerilme

2
2
σ ve √τ + τ11 her biri kendi 750
başõna
2

2

σ + √τ + τ11

1100

Çelik Fe
52
1200
1700

2.2.4.3 - Diğer kaynak cinslerinde, kõyaslama değeri araştõrmasõnõn gerekmediği haller:
Küt kaynaklarda, Şekil - 34'e göre kökü kaynaklõ yarõm Y tipi köşe dikişlerinde, Şekil - 35'e göre çift
taraflõ yarõm Y tipi köşe kaynaklarõnda, hiçbir dununda, kõyaslama değerinin araştõrõlmasõ gerekmez.

2.3 - KAYNAK DİKİŞLERİNİN YAPILMASI
Kaynak dikişlerinin yapõlmasõnda aşağõdaki hususlara uyulmasõ zorunludur:
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- Küt kaynaklar, Şekil . 34'e göre kökü kaynaklõ yarõm Y tipi köse dikişlerinde :
- Kusursuz bir kaynaklõ birleşimin sağlanabilmesi için, kaynağõn köke tam olarak nüfuz etmesi şarttõr.
Tek taraflõ kaynaklarda bu, ya uygun araçlarõn kullanõlmasõ (altlõk levhasõ gibi), veya kaynak kökünün
kazõnmasõ ve arkadan bir kapak pasosunun çekilmesi ile sağlanabilir.
- Küt kaynaklarda dikiş ucu kraterleri, taşma levhalarõyla veya başka önlemlerle önlenmelidir. Bu
sağlanamadõğõnda, hesaba esas olacak kaynak uzunluğu Madde 2.2.1.2 nin üçüncü paragrafõnda
verildiği gibidir.
- Kaynak dikişinden levhaya geçiş yatõk olmalõ ve zararlõ yakağ çentikleri bulunmamalõdõr.
Kaynaklarda seyrek ve önemsiz cüruf kalõntõlarõ ve gözenekler dõşõnda çatlak, bağlantõ hatalarõ, kök
hatalarõ ve kalõntõlar olmamalõdõr. Çizelge - 5 satõr 4'deki gerilmeler kullanõlarak hesap yapõlmõşsa,
kaynakta bu hatalarõn olmadõğõ Madde 2.4.2 ye göre radyografik veya ultrasonik muayene ile
saptanmalõdõr.
- Küt kaynakla birleştirilecek parçalarda, tek taraflõ kaynak ağzõ açõlmõş olanlarda kök tarafõ (alt) yüzleri,
çift taraflõ kaynak ağzõ açõlmõş olanlarda parça eksenleri »ince parçanõn kalõnlõğõnõn % 28'üv den veya
3 mm den daha fazla açõk olmamalõdõr.
2.3.2 - Köşe kaynaklarõ
Köşe kaynaklarõ Şekil - 33'e göre yarõm Y tipi köşe kaynaklan ve Şekil - 35'e göre çift taraflõ yarõm Y
tipi köşe dikişlerinde:
— Yeterli nüfuziyet sağlanmõş olmasõ şarttõr. Bu nedenle kaynak en asõndan teorik kök noktasõna
kadar ulaşmalõ ve kaynak kalõnlõğõ en az hesapta alõnan değerde olmalõdõr. Kaynak yönüne dik
zorlamalarõn etkisindeki dikişler ise, teorik kök noktasõnõ mutlaka içine almalõdõr.
Kaynak dikişleri projede gösterilen boyutlarda olmalõdõr, özellikle, parçalar arasõnda aralõk kaldõğõnda,
ölçülen kaynak kalõnlõğõ ile hesapta kullanõlmasõ gereken değer arasõnda büyük farklar olabileceği
unutulmamalõdõr, (Şekil - 46).

ŞEKİL 46 - KUŞE KAYNAK DİKİŞİ KALINLIKLARI
— Çentik ve kraterlerin bulunmaman olabildiğine* sağlanmalõdõr.
— Çatlak bulunmamalõdõr. Bunun için büyüteçle muayene yapõlõr, özel durumlarda manyetik muayene
uygulanõr.
— Köşe kaynağõ ile birleştirilecek kenar ve yüzeyler, olabildiğince sõkõ olarak birbirlerine değmeli, aradaki boşluk 3 mm yi geçmemelidir. Aradaki boşluğun 3 mm' den çok olduğu özel durumlarda, yetkili
kuruluşun onayõ alõnarak, kaynak boyu arttõrõlmasõ gibi gerilmeyi azaltõcõ önlemler alõnmalõdõr.

2.4 - KAYNAK HESABINDA KULLANILACAK EMNİYET GERİLMELERİ
2.4.1 - Madde 2.3 deki koşullar sağlanabilirse Çizelge - 5'deki emniyet gerilmeleri hesaplarda
kullanõlabilir.
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2.4.2 - Çizelge - 5 satõr 4'deki emniyet gerilmelerinin kullanõlmasõ, kaynak dikişlerinde çatlak, bağlantõ
hatasõ ve kök hatalarõnõn olmadõğõnõn muayene ile saptanmõş olmam koşuluna bağlõdõr. Bu koşulun
yerine getirilmiş olman için bütün dikişler tamamen röntgen muayenesinden geçirilmiş ye hatalarõn
düzeltilmiş obuasõ veya söz konusu işte çalõşmõş bütün kaynakçõlarõn yapmõş olduklarõ dikişlere eşit
olarak uygulanmak kaydõyla kaynaklarõn en az % 10 unun röntgen muayenesinden geçirilmiş olmasõ
2)
ve incelenen her noktada IIW kataloguna göre en azõndan «mavi» kalitenin bulunmuş olmasõ gerekir.
2.4.3 - Küt ve köşe kaynaklarõnõn birlikte çalõşmasõ halinde Çizelge - 5 satõr 6 daki değerler
kullanõlmalõdõr. Ancak, bütün yükün küt kaynak tarafõndan taşõndõğõ kabulüne göre hesap yapõldõğõnda,
Çizelge - 5 satõr 3 ila 5 deki değerler kullanõlabilir.
2.4.4 - Çubuk ve profil çeliklerinin kalitesi Madde 2.5.2.1 ikinci paragrafta uygunsa, küt kaynaklõ eklerde çekme ve eğilme çekmesi için Çizelge - 5 satõr 5 deki emniyet gerilmeleri kullanõlabilir.
Koşul sağlanmamõşsa (Madde 2.5.2.1 üçüncü paragraf), çekme ve eğilme çekmesi için emniyet
gerilmesi olarak Çizelge - 5 satõr 4 deki değerlerin yansõ kullanõlabilir.
2

ÇİZELGE - 5 KAYNAK DİKİŞLERİ İÇİN EMNİYET GERİLMELERİ (kgf/cm )
EY Yüklemesi : esas yüklerin toplamõ (TS 648)
EIY: esas ve ilave yüklerin toplamõ (TS 64S) (bu standardõn kapsamõ içinde deprem de bir «ilave yük»
dür).
1

2

3

4

5

f

2

Dikiş çeşidi

Dikiş niteliği

Gerilme

Çelik cinsi
Fe 37
EY

7

8

Fe 52
EIY

EY

EIY

Muayene edilmiş veya Basõnç ve eğilme 1400 1600 2400 2700
basma
edilmemiş

3

• Küt kaynak

4

• Çift taraflõ yarõm Y Çatlak, bağlantõ ve Çekme ve kaynak 1400 1600 2400 2700
dik
tipi köse kaynağõ* kök hatasõ olmadõğõ yönüne
Şekil 35
muayene
ile eğilme çekmesi
saptanmõş

5

Kökü
kaynatõlmõş Muayene edilmemiş
yarõm Y tipi köşe
kaynağõ Şekil -34

6

Muayene edilmiş veya Basõnç ve eğilme 1100 1250 1700 1900
• Köşe kaynağõ
basõncõ, çekme ve
• Yarõm Y tipi köşe edilmemiş
eğilme çekmesi,
kaynağõ
kõyaslama değeri
• Çukur ve yarõk
kaynağõ

7

Bütün dikiş çeşitleri

1100 1250 1700 1909

Kayma

1100 1250 1700 1900

* Bu dikiş çeşidi için satõş 4 'deki değerler ancak köke tam nüfuziyet sağlanmõşsa söz konusudur.

2) IIW — Katalog : IIW Collection of reference radiographs of welds (Kaynak radyografileri örnekleri
katalogu).
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2.4.5 - Montaj sõrasõnda yapõlan kaynaklar için emniyet gerilmesi Çizelge - 5'de verilmiş olan değerlerin
yarõsõdõr. Montaj kaynaklarõnda Çizelge - 5'deki değerlerin kullanõlabilmesi için bu kaynaklar bir
kaynak, uzmanõnõn sürekli gözetimi altõnda yapõlmalõ veya tam bir muayeneden geçirilmelidir. Statik
hesaplarda montaj kaynaklarõ için Çizelge - 5'deki değerler kullanõlmõşsa bu husus montaj projesinde
belirtilmeli ve kontrol veya muayene gereğine işaret edilmelidir.

2.5 - YAPIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
2.5.1 - Genel Kurallar
— Yapõ elemanlarõ, kuvvetlerin olabildiğince yõğõş-madan aktarõlmalarõnõ sağlayabilecek şekilde
düzenlenmelidir. Bir enkesitten farklõ bir enkesite ani geçişlerden, büyük yarõk ve deliklerden kaçõnõlmalõdõr.
— Yapõ elemanlarõ kaynaklõ yapõma elverişli düzenlenmeli ve kaynağõn bir bölgede yõğõşmasõndan
kaçõnõlmalõdõr.
— Genellikle bütün dikiş yerleri, yalnõzca kaynak yapõmõ sõrasõnda değil, yapõnõn bitmiş halinde de
rahatça ulaşõlabilecek şekilde düzenlenmelidir.
— Dikiş hazõrlõğõ olarak açõlacak kaynak ağõzlarõnda, istenilen kaynak boyutlarõnõn sağlanmasõna engel
olacak veya kaynağõn kusurlu olmasõna neden olacak pürüzler olmamalõdõr.
— Kõrağõ, yağmur, kar veya buzlanma sonucu rutubetlenmiş yüzeylere ve sõcaklõğõ 0°C nin altõnda
olan yüzeylere kaynak yapõlmamalõdõr.
— Şiddetli rüzgar altõnda kaynak yapõlmamalõdõr.
— Kaynaklanacak yüzeylerde iri çapaklar, yağ, boya veya kaynak niteliğini etkileyecek herhangi bir
kalõntõ olmamalõdõr.
— Hava şartlan; malzemenin karbon yüzdesi; parça kalõnlõğõ; birleşimin türü, pozisyonu ve hizmet
şartõ; kaynak yöntemi; kaynaklama sõrasõnda parçalarõn serbest genleşmesinin önlenmiş olmasõ gibi
koşullar dikkate alõnarak, kaynaktaki çatlamalarõ önlemek amacõ ile, gerektiğinde, parçalar kaynak
işleminden önce belirli bir sõcaklõğa kadar õsõtõlmalõ ve bu sõcaklõk, kaynak işlemi süresince aynõ
düzeyde tutulmalõdõr.

2.5.2 - Yapõsal Ayrõntõlar
Kaynaklõ yapõ elemanlarõ, malzemenin kalõnlõğõ yönünde çekme veya çekme eğilmesi etkisi altõnda
olmamalõdõr.
2.5.2.1 - Profil veya çubuk çeliklerin küt kaynaklõ eki
I ve U, L, T gibi profil çeliklerde çekme veya eğilme çekmesine çalõşan küt kaynaklõ eklerden imkan
niş-betinde kaçõnõlmalõdõr.
Bu ekler, kalite 1 çeliklerde ve dinlendirilmemiş kalite 2 çeliklerde, ortalama başlõk kalõnlõğõ
(köşebentlerde et kalõnlõğõ) 11 mm'yi aşmayan profil ve çubuklarda, istisnai olarak yapõlabilir. Daha
büyük profil ve çubuklarda bu tip ek gerekiyorsa kalite 2 veya 3 dinlendirilmiş bir çelik kullanõlmalõdõr.
Çelik kalitesi bir önceki paragraftaki sõnõrlandõrmaya uymuyorsa, emniyet gerilmeleri Madde 2.4.4 ün
ikinci paragrafõnda belirtilen şekilde düşürülür.
Profil çelikler tercihan boyuna eksene dik bir düzlemde eklenmelidir. Kaynaktan önce ek yerinin
titizlikle hazõrlanmasõna dikkat edilmelidir.
Çekme bölgesindeki kaynaklarõn röntgenle muayenesi tavsiye edilir.
2.5.2.2 - Her iki yüzün kaynaklanmasõ halinde en küçük kalõnlõk
Her iki yüzün karşõlõklõ olarak kaynaklanmasõ halinde, malzeme kalõnlõğõ 6 mm den az olmamalõdõr
(Şekil . 47)
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ŞEKİL 47 - HER İKI YÜZÜN KARŞILIKLI KAYNAKLANMASI HALİ
Bu koşulun, çift köşe kaynağõ ile birleştirilen parçanõn kalõnlõğõ ile (Şekil - 31) bir ilgisi yoktur.
2.5.2.3 - Başlõk levhalarõ
Gevrek kõrõlma tehlikesinin önlenmesi için, gövde levhasõ ile doğrudan doğruya birleşecek olan
başlõk levhalarõ 30 mm den, ilave başlõk levhalarõ 50 mm den kalõn olmamalõdõr.
Her ilave başlõk levhasõ, hesapça gerektiği noktadan genişliğin en az yansõ kadar öteye uzatõlmalõdõr.
Uçlar Şekil - 48'e göre düzenlenmeli ve alõnlar en az a = 0,5 t kalõnlõğõnda ikizkenar köşe kaynağõ ile
tesbit edilmelidir.

ŞEKİL 48 - BAŞLIK LEVHASI UÇLARININ KAYNAKLANMASI
Başlõk levhalarõnõn eki kuvvet yönüne dik olmalõdõr. Eklerde başlõk veya gövde levhalarõnõn kalõnlõğõ
değişiyorsa, geçişin tedrici olmasõnõ sağlamak üzere, 10 mm'den çok taşan kõsõmlar 1:1 veya daha
yatõk olarak pahlanmalõdõr. (Şekil - 49)
10 mm' nin altõndaki kalõnlõk farklarõ kaynakla kapatõlabilir.
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ŞEKİL 49 - BAŞLIK LEVHASI UÇLARINDA PAH YAPILMASI
Üst Üste oturan başlõk levhalarõnõn eki tercihan yerlerine konulmadan önce yapõlmalõdõr. Ek yerleri
şaşõrtõlabilir (Şekil - 50), veya üst üste gelebilir.

ŞEKİL 50 - ÜST ÜSTE OTURAN BAŞLIK LEVHALARININ YERİNE KONULMADAN ÖNCE
EKLENMESİ
Üst üste oturan başlõk levhalarõnõn aynõ yerde birlikte eklenmesi gerektiği takdirde, bu başlõk levhalarõ
küt kaynaklõ ekin yapõlmasõndan önce alõnlarõn dan kaynakla birleştirilmelidir. (Şekil - 51A ve B). Bu
kaynaklar, ekin yapõlmasõ ile kaybolmayacak kadar nüfuziyet* sahip olmalõdõr

ŞEKİL 51 - ÜST ÜSTE OTURAN BAŞLIK LEVHALARININ AYNI YERDE BİRLİKTE EKLENMESİ
2.5.2.4 - Kaynak dikişleri
Açõktaki
(atmosfer
etkisi
altõndaki)
yapõlarda veya korozyon tehlikesinin özellikle fazla
olduğu yerlerde süreksiz (aralõklõ) kaynaklar ancak Şekil - 52'deki gibi kapalõ (çepeçevre) olarak
yapõlabilirler.
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ŞEKİL 52 - KAFALI SÜREKSİZ KAYNAK
ÇİZELGE - 6 SOĞUK
KOŞULLARI

ŞEKİL

DEĞİŞTİRME GÖRMÜŞ ELEMANLARIN KAYNAKLANMA

r/t

Maksimum ε % olarak

t
mm

≥ 25

<2

Bütün Kalõnlõklar

Çelik kalite

Bütün Kaliteler
< 16
≥ 10

<5
> 16

1)

1)

2 veya 3
≥ 3,0

≤ 14

< 12

≥ 1,5

≤ 25

3 8

2 veya 3

1) Soğuk bükmeden sonra fakat kaynaklamadan önce normal tavlanmalõdõr.

— Yan köşe kaynaklan genellikle eşit kollu yapõlmalõ ve projede belirtilenden daha kalõn olmamalõdõr.
— Hadde mamulü çeliklerin gõrtlaklarõnda (içbükey köşelerinde), bu bölgelerde haddeleme sonucu
meydana gelen iç gerilmelerin özellikle büyük olmasõ nedeniyle, çubuk uçlarõndan başka yerde kaynak
yapõlmamalõdõr. Dinlendirilmemiş çeliklerde gõrtlaklar, aynõ zamanda yõğõlma bölgeleri olduklarõndan,
bunlarda bu bölgelerin, çubuk uçlarõnda dahi (Şekil - 45), yalnõzca basõnç etkisindeki taban ve kafa
levhalarõnõn birleşimi dõşõnda, kaynaklanmalarõna müsaade edilmez.

2.5.3 - Soğuk Şekil Değiştirme Bölgelerinde Kaynak
Yapõ elemanlarõnõn soğuk şekil değiştirmeden etkilenmiş bölgelerinde ve bunlara bitişik 5 t kadar
genişlikteki bir alanda, Madde 1.7.1.5 deki tavsiyelerin dõşõnda, Çizelge - 6 daki koşullara da uyulmasõ
gereklidir. Soğuk şekil değiştirme sadece bükme sonucu ise maksimum e değerinin hesaplanmasõ
gerekmez, malzeme seçimi r/t değerine göre yapõlõr.

3 - HAFİF ÇELİK YAPILARDA KAYNAK
4 mm' nin altõnda kalõnlõklarda çelik malzemenin kullanõldõğõ hafif çelik yapõlardaki kaynaklõ birleşimlerle
ilgili özel hükümler bu bölümde yer almõştõr. Bu bölümde belirtilmeyen hususlarda Bölüm 2 deki
hükümler geçerlidir.

3.1 - ELEKTRİK ARK KAYNAĞI
Elektrik ark kaynağõ, kalõnlõğõ 2 mm altõnda olan parçalarõn birleşiminde kullanõlamaz. Taşõyõcõ kaynak
dikişlerinin kalõnlõğõ a - 2 mm den az olmamalõdõr.
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3.2 - NOKTA KAYNAĞI
Birleştirilen parça sayõsõ 3'den çok değilse, nokta kaynaklan tespit amacõyla da, taşõyõcõ olarak da
kullanõlabilir. 2 parçanõn birleştirilmesi halinde, her bir parçanõn kalõnlõğõ 5 mm yi, 3 parçanõn
birleştirilmesi halinde ise dõştaki parçalarõn kalõnlõklarõ 5'er mm'yi, toplam kalõnlõk ise 15 mm yi
geçmemelidir.
Nokta kaynağõndan önce, kaynak yapõlacak yerlerdeki pas ve çapaklar iyice temizlenmelidir.

3.2.1 - Nokta Kaynaklarõnõn Hesaplanmasõ
Dayanõm hesaplarõnda nokta kaynaklarõ perçin gibi incelenir. Kaynak çapõ olarak da 5 √ t ye kadar
değerler alõnabilir. Burada «t» birleştirilecek parçalardan ince olanõnõn kalõnlõğõdõr. Kayma gerilmesi
0,65 σem, değerini açmamalõdõr.
Çeper ezilme gerilmesi tek tesirli birleşimlerde 1,8 σem , çift tesirli birleşimlerde ise 2,5 σem değerini
mamalõdõr. σem çekmedeki emniyet gerilmesidir. (TS 618).

3.2.2 - Nokta Kaynaklarõnõn Düzenlenmesi
3.2.2.1 - Taşõyõcõ Birleşimlerde Nokta Kaynaklarõnõn Düzenlenmesi
Yük aktarõmõnõ sağlayan birleşimlerde yük yönünde arka arkaya 2 den az 5 den çok kaynak noktasõ
düzenlenmemelidir.
Bu kaynaklarõn birbirlerine ve kenarlara olan uzaklõklarõ (kaynak ekseninden ölçülmek üzere) aşağõdaki
sõnõrlar içinde kalmalõdõr.
Birbiri arasõndaki uzaklõk :
Kuvvet yönünde kenara uzaklõk :
Kuvvete dik yönde kenara uzaklõk :
Burada d = nokta kaynağõ çapõdõr.

e1 = 3,0 d — 6,0 d
e2 = 2,5 d — 4,5 d
e3 = 2,0 d — 4,0 d

3.2.2.2 - Tesbit Birleşimlerinde Nokta Kaynaklarõnõn Düzenlenmesi
Tesbit birleşimlerinde kaynak noktalarõ eksen uzaklõğõ aşağõdaki değerlerden büyük olmamalõdõr (t
dõştaki parçalardan ince olanõnõn kalõnlõğõdõr):
— Dõştaki parçalarõ bordürsüz (kõvrõksõz) basõnç elemanlarõ :
e1 = 8 d veya 20 t
— Dõştaki parçalarõ bordürlenmiş basõnç elemanlarõ :
e1 = 12 d veya 30 t
— Dõştaki parçalarõ bordürsüz çekme elemanlarõ :
e1 = 12 d veya 30 t
— Dõştaki parçalan bordürlü çekme elemanlarõ :
e1 = 18 d veya 45 t
Yukarõdaki değerlerden küçüğü esas alõnõr. Kenar uzaklõklarõ bu değerlerin yarõsõnõ açmamalõdõr.

3.2.3 - Nokta Kaynaklarõnõn Yapõmõ
Her atölye, elindeki teçhizatõn verdiği kaynak olanaklarõnõ deneylerle etraflõca saptamalõ ve bunun
sonuçlarõnõ bir çizelge halinde el altõnda bulundurmalõdõr.
Bir projenin uygulanmasõnda, eldeki kaynak teçhizatõnõn olanaklarõnõ aşan durumlarla karşõlaşõlõrsa, bu
durum, projeyi düzenleyenin dikkatine sunulmalõ ve önerilen değişiklik onaylattõrõlmalõdõr.

4 - BORULU ÇELİK YAPILARDA KAYNAK
Elemanlarõ kõsmen veya tamamen borudan oluşturulmuş borulu çelik yapõlardaki kaynaklõ birleşimlerle
ilgili özel hükümler bu bölümde yer almõştõr. Bu bölümde belirtilmeyen hususlarda Bölüm 2 deki hükümler geçerlidir.
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4.1 - DOLAYSIZ (ARA PARÇASIZ) BİRLEŞİMLER
Borularõn, alõn levhalarõ, guse levhalarõ veya diğer yapõ elemanlarõ aracõlõğõyla değil de doğrudan
doğruya birbirlerine kaynaklanmasõ halinde, hesaplarda kaynak enkesiti olarak, birleştirilen borulardan
küçüğünün enkesitinden daha büyük bir değer alõnmamalõdõr. Bu esasa göre, hesaplanacak kaynak
gerilmesi de 0,65 σem değerini aşmamalõdõr. Burada σem malzemenin çekmedeki emniyet gerilmesini
ifade eder.
Bu tip birleşimlerde borularõn birbirleriyle . yaptõklarõ açõ 30° nin altõnda ve birleştirilen borulardan
küçüğünün çapõ büyüğünün çapõnõn 1/4 ünden küçük olmamalõdõr.

4.2 - DOLAYLI (ARA PARÇALI) BİRLEŞİMLER
Borularõn, diğer yapõ elemanlarõ ile birleşimleri ve alõn veya guse levhalarõ aracõlõğõyla birbirlerine
birleştirilmeleri durumlarõnda, yapõsal ayrõntõlara uyulmak koşuluyla, birleşim hesaplarõnda Çizelge - 5
deki emniyet gerilmeleri kullanõlabilir.
Bu Standard Metninde Atõf Yapõlan Diler Türk Standartlarõ
Numarasõ

Tarihi

TS 563

Aralõk 1967

TS 648

Temmuz 1968

TS 1111

Nisan 1972

TS 1262

Şubat 1977
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