
KAYNAK HATALARI



Kırılma Türleri

Malzemenin akması ve buna bağlı
deformasyon oluşumu kopmadan önce
gözlemlenebilmektedir.

Sünek Kırılma :



• Aşırı yükleme sonucu oluşur.

• Çok büyük akma ya da plastik
deformasyon oluştuğunun kanıtıdır.

• Kırılma yüzeyi kaba ve yırtılmış
formdadır.

• Yük doğrultusuna 450 açı yapan bir
yırtılma geometrisi oluşur. Çünkü
maksimum kayma, yüke 450 açı yaparak
oluşmaktadır.

Kırılma Türleri

Sünek kırılmanın belirleyici özellikleri :



Ani ve kararsız bir kırılma türüdür

Kırılma Türleri

Gevrek Kırılma :



• Kırılmadan önce ya çok az plastik
deformasyon yaşanır, ya da hiç
yaşanmaz.

• Çatlak yüzeyi ok ucu benzeri geometrili
birçok pürüz meydana getirir. Yüzey
girintili çıkıntılı yapıda ve kristal
görünümündedir. Yırtık formu bu
kırılmada oluşmaz.

• Kırılma yüzeyi yüke 900 açıdadır.

Kırılma Türleri

Gevrek kırılmanın ayırt edici özellikleri :



Kırılma Türleri

Gevrek kırılmayı etkileyen faktörler :

• Sıcaklık (sıcaklık düştükçe akma gerilmesi ile 
maksimum çekme gerilmesi arasının kapandığı 
görülür)

• Kristal yapı (HMK, YMK)

• Malzeme tokluğu

• Artık gerilmeler

• Gerilme oranı (akma gerilmesi artarken 
maksimum çekme gerilmesi sabit kalır)

• Malzeme kalınlığı

• Gerilme yoğunluğu / kaynak hataları



Kırılma Türleri

Gevrek kırılma nedenleri :

• Kaynak hatalarının varlığı

• Ana malzemede düşük tokluk değerleri 
(yanlış malzeme seçimi)

• IEB’de düşük tokluk değerleri (genellikle 
büyük ısı girdileri nedeni ile)

• Yüksek artık gerilmelerin varlığı (kaynak 
sonrası ısıl işlem olmaması ya da yanlış 
tasarım nedeni ile)



Kırılma Türleri

Eğer malzeme statik yüklemelere maruz 
kalmışsa nihai kopma çok büyük gerilme 
değerlerinde oluşur.

Eğer aynı malzeme tekrarlı yüklere maruz 
kalırsa, kopma şu şekillerde oluşur :

• Elastik sınırın oldukça altındaki gerilme 
değerlerinde

• Çok az plastik deformasyonla ya da 
plastik deformasyonsuz



Yorulma kırılması tekrarlı çekme gerilmelerine maruz 
kalan yapılarda oluşur. Tipik bir özellik olarak bu 
kırılmalarda çatlak ilerlemesi yavaştır.

Kırılma Türleri

Yorulma Kırılması



• Çatlak ilerlemesi yavaştır.

• Gerilimenin yoğun olduğu noktalardan başlar.

• Yükün yarattığı gerilme, tasarım ya da akma 
gerilmesinden oldukça düşüktür.

• Kırılma yüzeyi pürüzsüzdür.

• Pürüzsüz yüzeyde çoğunlukla bant formlu yapılar oluşur. 
Bu bantlar kum üstündeki dalga izlerine benzerler, 
“beachmarks” olarak anılırlar.  Bu bantların varlığı ile 
sürecin başlangıcı ve bitişi açıkça gözlemlenebilir.

• Kırılma yüzeyi yüke 900 açıdadır.

• Nihai kopma çoğunlukla çok büyük akma değerleri 
sonucunda oluşur.

• Yorulma kırılması uzun başlangıç ve yayılım periyotlarına 
gereksinme  duyar.

Kırılma Türleri

Yorulma kırılmasının belirleyici özellikleri :



Yorulma Kırılmasını Önleme

• Hafif geçişli şekiller ve pürüzsüz yüzeyler 
tercih edilmelidir.

• Kaynaklanacak bölgeler, karmaşık ve yüksek 
gerilmelerin olmadığı bölgeler olarak 
belirlenmelidir.

• Muhtemel kaynak hataları belirlenmeli, 
kaynak kalite normlarına uyulmalıdır.

• Alışılmıştan çok mümkün olduğunca gelişmiş 
tekniklerle kaynak yapılmalıdır.

•Yorulma çatlaklarını belirleyecek muayeneler 
yapılmalıdır



Sürünme,  yüksek sıcaklıklarda sabit yük 
altında yavaş ilerleyen bir deformasyon 
türüdür.

Bu deformasyon, yüksek sıcaklıklarda uzun 
süre çalışan malzemelerde oluşur.

Sürünmeyi meydana getiren gerilme değeri 
malzemenin akma gerilmesinin çok altındaki 
bir sabit gerilme değeridir.

Kırılma Türleri

Sürünme Sonucu Kırılma



Kırılma Türleri

• Sürünme, zaman ve sıcaklığa bağlı bir 
olgudur.

• Gerilmeye maruz kesitin yapısı, yük sabit 
kalmasına karşın bozulmaya devam eder. 

• Sürünme çoğunlukla malzemenin 
rekristalizasyon sıcaklığına yakın çalışma 
sıcaklıklarında oluşur.

• Isınma ve soğuma çevrimleri nedeniyle 
çoğunlukla enerji santrallerindeki 
donanımlarda oluşur.

Sürünme sonucu kırılmanın özellikleri :



Kaynak Hataları

Şekillerine Göre ;

• Boylamasına

• Enlemesine

• Dal formunda 
(Branched)

• Ok ucu formunda 
(Chevron)

Çatlaklar

Konumlarına göre ;
• IEB’de
• Merkez çizgide
• Krater çatlağı olarak

yüzeyde
• Kaynak metali 

bölgesinde 
• Ana metalde



Kaynak Hataları

Oluşlarına göre 4’e ayrılırlar :

• Katılaşma çatlağı

• Lamelar yırtılma

• Hidrojen’in neden olduğu 
çatlaklar

• Yeniden ısıtmanın neden 
olduğu çatlaklar

Çatlaklar



Kaynak Hataları

Katılaşma Çatlakları :

• Kaynak banyosu katılaşırken oluşmaktadır.

• Yüksek S içerikli çeliklerde sıkça rastlanır (S, 
yüksek sıcaklıklarda düşük tokluğa da neden 
olur).

• Çok yüksek çekme gerilmeleri de bunu tetikler.

• Bu çatlak ; parça kalınlığına paralel olarak 
kaynak banyosu içine doğrudur.

Çatlaklar



Kaynak Hataları



Kaynak Hataları

Derin ve dar kaynak 
dikişleri (derinlik 
genişlik oranı 2’den 
büyük dikişler) 
katılaşma çatlağına 
yatkındırlar.

Katılaşma çatlağını 
engellemek için 
nüfuziyet azaltılmalı, 
kaynak banyosu geniş 
tutulmalıdır (derinlik 
genişlik oranı 0,5 
civarında olmalıdır)



Kaynak Hataları

Lamelar Yırtılma

• Basamak benzeri bir yapısı vardır.

• Ana malzeme ya da IEB’de oluşur.

• Ana malzemede mutlaka haddeleme yönünde 
oluşur.

• Özellikle köşe ve T kaynaklarda, kalınlık 
doğrultusundaki çekme gerilmeleri buna neden 
olmaktadır.

• Ortaya çıkmasında yüksek S oranı ve metal dışı 
içerikler etkendir.

Çatlaklar



Kaynak Hataları

Lamelar yırtılma



Kaynak Hataları

Lamelar Yırtılma

Çekmenin 
neden olduğu 
yüksek 
gerilme

Lamelar 
yırtılma



Kaynak Hataları

Kaynak ağzını için 
yeni tasarım gerekir.

Kritik parçalarda kaynaklı bölge 
sökülerek yeni bir T bağlantı 
kullanılması gerekir.

Taşlama yapılıp tok özellikli dolgu 
malzemesi ile doldurulması gerekir.

Lamelar Yırtılma Çözümleri



Kaynak Hataları

Yeniden ısıtma çatlakları :

• Özellikle düşük alaşımlı çeliklerin IEB’lerinde
kaynak sonrası ısıl işlemlerde ya da yüksek servis 
sıcaklıklarında oluşur.

• Yüksek gerilmeli ya da önceden hata bulunan 
bölgelerde oluşur.

• Kaynak metali – ana malzeme arası köşelerin 
taşlanması ile, kontrollü kaynak sonrası ısıl işlem 
ile önlenebilir.

Çatlaklar



Kaynak Hataları

Hidrojen Neden Olduğu Çatlaklar :

• Bu çatlak türünün oluşumuna yatkın tane yapısı, 
gerilme ve hidrojen nedeni ile oluşur

• Hidrojen kaynak sırasında girer.

• Hidrojen girişi atmosferden, elektrod
içeriklerinden ya da koruyucu gazlardandır.

• Nem de kaynak banyosunun soğuması sırasında 
ana malzemeye girdiği için, nedenlerden biri olarak 
sayılabilir.

• Çoğunlukla IEB’de görülür.

Çatlaklar



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)

Ana malzeme – dikiş arası köşe çatlağı, dikişaltı
çatlağı, HIC (Hydrogen Induced Crack) ya da 
gecikmeli çatlak olarak ta bilinir.

C-Mn çeliklerinde, düşük, orta ve yüksek alaşımlı 
çeliklerde ve özellikle Ferritik/Martenzitik çeliklerde 
oluşur.

Çok ender olarak ostenitik ya da duplex paslanmaz 
çeliklerde oluşsa da Ni ve Cu alaşımlı çeliklerde hiçbir 
zaman oluşmaz. Yani YMK kristal yapılarda asla 
oluşmaz.



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)

Tipik soğuk çatlak bölgeleri



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)

MMA  köşe kaynağında oluşan soğuk çatlak



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)

Oluşma koşulları :

• 300oC ’nin altındaki çalışma koşullarında,

• Montajdan minimum 72 saat sonra,

• Kaynak metalinde, IEB ’de, ana metalde,

• Kaynak köşe bölgesinde, dikiş altlarında, 

yüksek gerilme bölgelerinde



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)

Nedenleri :

• Hidrojen varlığı,

• Oluşumu teşvik eden mikroyapı,

• Neden olabilecek ölçüde kalıcı gerilme



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)

Kaynak dikişinde hidrojenin varlığı,

• İyi kurutulmamış elektrodlardan (özellikle bazik), 

• Ana malzemedeki kaynak sonrası yoğuşmadan

dolayı içerde hapsolan nemden, 

• Kaynaklanacak yüzeydeki kir, yağ kalıntılarından 

kaynaklanabilir.



Sarf malzemesinde hidrojen azaltma yolları

• En etkili yöntem, sarf malzemelerinden kaynaklanan hidrojen 
girişini azaltmaktır. Düşük hidrojenli yöntemle kaynak ve 
düşük hidrojen içerikli ve kurutulmuş elektrot kullanımı buna 
örnektir.

• Kaynak yöntemi, dolgu metalindeki yayınabilir hidrojen 
içeriğine göre (ml/100g ) ; yüksek, orta, düşük, çok düşük ve 
en düşük hidrojen içerikli olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır. 
Hidrojen seviyesi gösterimleri EN 1011-2: 2001 ’de şu 
şekildedir  :

• Seviye A Yüksek >15 

• Seviye B Orta 10 

• Seviye C Düşük 5 

• Seviye D Çok düşük 3 – 5 

• Seviye E En düşük 3 

Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)

Hidrojen Seviyesini Düşürmek İçin Öneriler :

• Düşük hidrojen girişi olan yöntemler / dolgular tercih 
edilmelidir. Örnek olarak;

Bazik elektrot, rutil yerine;
MAG yöntemi, MMA yerine tercih edilebilir.

• Kaynak banyosundan daha iyi hidrojen çıkışı, yükseltilmiş ve 
uzatılmış ön ısıtma sıcaklıkları ile de sağlanabilir.

• Tozaltı bazik tozlarını ve MMA bazik elektrodlarını , üretici 
tavsiyesi doğrultusunda fırınlamak gerekir.

• Sarf malzemesinin temizliği ve kuruluğu kadar, kaynak 
yüzeyinin passız ve yağsız olması da önemlidir.

• Ostenitik veya nikel dolgu malzemelerinin kullanımı soğuk 
çatlak oluşumunu engeller.



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)

Tipik Hidrojen Seviyeleri



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)

Yumuşak Çelik (Ceq < 0.4) 
Kaynağı kolaydır, düşük hidrojenli yöntem ve elektrod
kullanılması halinde ön ısıtma gerektirmez.

Kalın parçaların kaynağında ön ısıtma gerektirebilir.

C-Mn’lı, orta karbonlu, düşük alaşımlı çelikler
(Ceq 0.4 - 0.5) 

İnce cidarların kaynağı ön ısıtma gerektirmez, ancak 
parçalar kalınlaştıkça çok yüksek olmayan sıcaklıklarda ön 
ısıtma yapılmalıdır. Bu parçaların kaynağında hidrojen 
çatlağından sakınmak için de düşük hidrojen girişi oluşturan 
yöntemler ve elektrodlar tercih edilmelidir.

Yüksek karbonlu ve alaşımlı çelikler (Ceq > 0.5) 
Ön ısıtma şarttır. Düşük hidrojenli yöntem ve elektrod
şarttır. Kaynak sonrası ısıl işlem ve ardından yavaş soğuma 
sağlanmalıdır.



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)

Kalıcı gerilmeyi arttıran etmenler şunlardır :

• Yüksek cidar kalınlığı

• Kısıtlayıcı tasarım – rijit sabitlemeler 
(fikstürler) , destek amaçlı aşırı doldurulmuş 
kaynak hacmi

• Çok paso kullanmak yerine aynı dikişi tek 
pasoda tamamlamaya çalışmak

• Dar kaynak dikişi yerine geniş bir kaynak 
dikişiyle birleştirme yapmak



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)
Artık gerilmeleri giderme :

• Ana malzeme hizalaması: - minimum kök aralığı
minimum hizalama hatası

• Pasolar arası çekiçleme (izin verildiği takdirde)

• Tasarımı değiştirme (en zor ve yorucu seçenek)

• Ön ısıtma

• Tek paso yerine çok sayıda paso

• En az dolgu metali girişine olanak verecek kaynak ağzı (V ağzı yerine 
J ağzı hazırlığı gibi…)

• Kaynak sonrası ısıl işlem sıcaklığını ön ısıtma sıcaklığından itibaren 
seçip kademeli arttırmak

• Kritik ana malzeme – kaynak dikişi köşelerini ön ısıtma sıcaklığından 
düşük tutmadan kaynağı yapmak



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)
Yatkın Mikroyapı :

Sert kırılgan martenzitik yapı, şu nedenlerle oluşur ;

A) Yüksek karbon içeriği, karbon eşdeğeri (Ceq)

Amper x Volt x ark süresi

Dikiş uzunluğu x 10-3 (1000) 

C  + Mn +  Cr+Mo+V +  Ni+Cu
6             5               15

B) Yüksek alaşım içeriği
C) Hızlı Soğuma

Soğuk malzeme, kalın malzeme ve düşük ısı girdileri 
de martenzitik yapı oluşumunu teşvik eder.

[kJ/mm]Isı girdisi =



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)

Ark Etkinlik Faktörü katsayıları : 

• Tozaltı kaynağı (tek tel) 1.0 

• MMA 0.8 

• MIG/MAG ve özlü tel           0.8 

• TIG ve plazma 0.6

• Ark etkinlik faktörü, ısı girdisi formülüne 
yöntemlere göre yaklaşık ısı kayıplarını 
belirleyebilmek için eklenir.



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)

Çoklu kalınlıklar : soğumanın nasıl oluştuğunu

öngörebilmek adına parça sayısına göre toplam

kalınlık göz önüne alınır

Toplan Kalınlık: t1+t2 + t375mm



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)

Ön ısıtma sıcaklığı :

• TEMPILSTIKS (sıcaklık ölçme kalemleri)- bu boya 
kalemleri gösterdiği sıcaklıktan sonra erir. 
Maksimum sıcaklığı gösteremezler.

• Pirometre (sıcaklık/ateş ölçer) – temaslı ya da 
uzaktan gerçek sıcaklığı ölçer.

• Thermocouples (ısıl çiftler) – gerçek sıcaklığı 
temaslı ya da parçaya önceden iliştirilmiş olarak 
neredeyse hatasız ölçebilirler.



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)
Ön Isıtmanın Uygulanması :

• Kaynak ağzının iki tarafının da en az 75 mm uzağına 
kadar ısıtılır.

• Karşı yüzeye de uygulanır.

• Isı uygulamasından 2 dakika sonra sıcaklık ölçümü 
yapılır.

• Her zaman tüm bileşeni ısıtmak, yerel ısıtmadan daha 
iyidir

• Prosedür ön ısıtma gerektiriyorsa yapılır.

• Proses ön ısıtma gerektirmiyorsa bile tutturma, 
sabitleme amaçlı kritik bağlantılarda kullanılması uygun 
görülebilir

• Ön ısıtma sıcaklığı köşe kaynağında, alın kaynağından 
daha yüksek seçilir.



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)
Ön Isıtma Uygulaması :

• Fırınlar: parçanın tamamını ısıtırlar. En iyi ısıtma uygulaması 
fırınlama şeklindedir.

• Elektrikli ön ısıtma elemanları: Kontrolü kolay, taşınabilir, 
sahada kullanıma elverişlidirler ve temiz kullanım sağlarlar. 
Bunların kullanımında parça sabit durumda kalmalıdır.

• Gazlı ısıtıcılar – doğrudan alev uygulayıcılar : yerel aşırı ısı 
girdilerine neden olabilirler. Kontrolleri nispeten zordur. 
Taşınmaları kolaydır. Kritik bölgeler için elle uygulama 
olanağı sağlarlar. Parçanın hareketine olanak verirler.

• Işıma etkili gazlı ısıtıcılar : Otomatik kontrole olanak 
sağlarlar. Alevin yarattığı darbe, hasar olasılığı yaratabilen ısı 
girdisi bu yöntemde yoktur. Isıtıcı parçayla doğrudan temas 
halinde değildir. Taşınması kolaydır.

• İndüksiyon ısıtıcıları: Kontrolleri kolaydır. Isıtma süreleri 
oldukça kısadır. (Saatler yerine dakikalarla belirtilir). Ancak 
bunlar için büyük güç kaynakları ve pahalı donanımlar 
gerekmektedir.



Elle tatbik edilen gazlı ısıtma :

Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)

Elektrikli ön ısıtmanın büyük
konstrüksiyonlardaki uygulaması :



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)

Ön ısıtmaya ait normlar :

• BS EN 1011 - Part 2, uygun ön ısıtma 
sıcaklıklarını ve hızlarını öngören 
normdur.

• BS 2633, ASME VIII, ASME B31.3 normları 
da ön ısıtma hızlarının ve sıcaklıklarının 
şartnamelere uygunluğunu belirler.



Soğuk Çatlak (Hidrojen Çatlağı)

Önleme :

• Soğuma hızı düşürülmelidir.

• Hidrojen seviyesi düşürülmelidir.

• Kalıcı gerilmeler giderilmelidir.



Taneler Arası Korozyona Bağlı Kaynaklı Bölge 
Yıkımı (Weld Decay)

Genel bir malzeme hatası olan ve kaynaklı yapılarda da 
karşılaşılan bu sorun; 304L, 316 L gibi C %’si 0,03’ten yüksek 
olmayan düşük C’lu çeliklerin kullanımının artması ile ve Ti, 
Nb gibi Cr’dan önce karbür yaratabilen “stabilizatör”lerin 
yaygınlaşması ile önlenebilir hale gelmiştir. 

Bu geliştirilmiş çeliklerin belirleyici özellikleri, çözeltideki 
serbest karbonları tehlike yaratmayacak kadar düşük 
seviyede tutup, malzemede Cr23C6 oluşumunun önüne 
geçebilmesidir.

Standart ostenitik çeliğin de karbon seviyesi son yıllarda 
%0,05’e düşürülmüş ve taneler arası yıkımdan etkilemesi 
daha zor hale getirilmiştir. 



Taneler Arası Korozyona Bağlı Kaynaklı Bölge 
Yıkımı (Weld Decay)

Bu yıkım, çoğunlukla IEB’de, sıcaklığın 6000C - 8500C 
olduğu aralıkta oluşur.



Taneler Arası Korozyona Bağlı Kaynaklı Bölge 
Yıkımı (Weld Decay)

6000C - 8500C arasındaki sıcaklıklarda tane 
sınırlarında karbür oluşumu meydana gelir.

Yapıdaki ve özellikle 
tane sınırlarına yakın 
yerlerdeki Cr, gelişen 
karbür yapısına 
katılmaya başlar



Taneler Arası Korozyona Bağlı Kaynaklı Bölge 
Yıkımı (Weld Decay)

Tane sınırları Cr ’dan yoksun kalır ve korozyon 
dirençlerini kaybederler.



Taneler Arası Korozyona Bağlı Kaynaklı Bölge 
Yıkımı (Weld Decay)



Taneler Arası Korozyona Bağlı Kaynaklı Bölge 
Yıkımı (Weld Decay)


