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• Kaynak :

� İki malzemenin,

� ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak,
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� ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak,

� bir malzemeye ilave ederek veya etmeden 
birleştirmedir.

http://www.youtube.com/watch?v=dySUJ3QyJLo



KAYNAK ÇAŞİTLERİ

• SOĞUK BASINÇ KAYNAĞI

• SICAK BASINÇ KAYNAĞI

www.bilgin.net

• SICAK BASINÇ KAYNAĞI

• SÜRTÜNME KAYNAĞI

• ERGİTME KAYNAĞI



SICAK BASINÇ KAYNAĞI

• Gazla ısıtma

• Dirençle ısıtma
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• Dirençle ısıtma

• Endüksiyon ile ısıtma



ELEKTRİK ARK KAYNAĞINDA TEHLİKELER 

• Elektrik çarpması (Şoku)

• Zararlı ışınlar

• Zararlı gazlar 
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• Zararlı gazlar 

• Yangın



ERGİTME KAYNAĞI
• Oksi-Yanıcı Gaz kaynağı

• Elektrik arkı ile ergitme

• Ara yüzeyde dirençle ergitme

• Cüruf banyosunda dirençle 

ergitme
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ergitme



ÇOK KULANILAN ERGİTME KAYNAĞI YÖTEMLERİ

• Oksi-Asetilen kaynağı              Oksi-LPG Kaynağı

• Elektrik ark kaynağı

• Tungsten elektrotla gaz altı kaynağı        
(TİG-Argon,  Wolfram)

• Eriyen elektrotla gaz altı kaynağı            
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• Eriyen elektrotla gaz altı kaynağı            
(MİG-MAG, Argon, Karbondioksit)

• Toz altı kaynağı

• Direnç nokta kaynağı



ELEKTRİK ARK KAYNAĞINDA TEHLİKELER 

• Elektrik çarpması (Şoku)

• Zararlı ışınlar
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• Zararlı ışınlar

• Zararlı gazlar 

• Yangın



ELEKTRİK ARK KAYNAĞINDA 
TEHLİKELER VE TEDBİRLER

• Elektrik çarpması (Şoku):                           Kaynak 
makinelerinde çalışma gerilimi 10-40 Volt arasındadır.

Eski makinelerde Boşta çalışma gerilimi ise 80 ila 110 
Volt arasındadır.
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Volt arasındadır.

(Yeni çıkan makinelerde boşta çalışma gerilimi 50 Voltun 
altındadır. Bunlarda tehlike yoktur)

Bu sebeple boşta çalışmalarda elektrik çarpması 
şeklindeki kazalara rastlanmaktadır. 



ELEKTRİK ÇARPMASINA (şokuna)  KARŞI 
ALINABİLECEK TEDBİRLER

• Düşük gerilimli makine kullanmak

• Uygun topraklama yapmak

• Sistemin (Kablolar, pensler vs.) izolasyonuna 
dikkat etmek
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dikkat etmek

• Islak ve rutubetli şartlarda çalışmamak

• İletken ve dar ortamlarda (Kazan içi, boru içi 
gibi) yapılan çalışmalarda izolasyon yapmak



ELEKTRİK ÇARPMASINA (şokuna)  KARŞI 
ALINABİLECEK TEDBİRLER

• İletken ve dar ortamlarda (En yüksek gerilim 
100 V. olan doğru akım) veya düşük gerilim 
kullanmak

• İlk yardım şartlarını hazır etmek
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• İlk yardım şartlarını hazır etmek

• Kaynak pensini koltuk altına veya omuza 

koymamak



ZARARLI    IŞINLAR          

• Kaynak esnasında insan sağlığına zararlı ışıklar 
ortaya çıkmaktadır.       

• Bunlar                                                              
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• Bunlar                                                              
a)Parlak ışınlar(Göze zarar verir)                       
b)Mor ötesi ışınlar (Göze ve cilde zarar verir)                                                    
c)Kızıl ötesi ışınlar (Isı vermekte ve gerginliğe   
sebep olmaktadır)



ZARARLI IŞINLARA KARŞI ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER         

• Uygun koyulukta maske kullanmak

• Uygun iş elbisesi giymek

• Kaynak işlerini perdelemek (Diğer kişilere 
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• Kaynak işlerini perdelemek (Diğer kişilere 
zarar vermemek için)



ZARARLI GAZLAR

• Kaynak esnasında muhtelif zararlı gazlar ortaya çıkar:   

• Karbondioksit (Boğma etkisi yapar)

• Argon                     “         “       “

• Ozon      (Akciğerde şiddetli tahriş yapar)
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• Ozon      (Akciğerde şiddetli tahriş yapar)

• Azot Oksit      “              “          “       “

• Karbonmonoksit (Zehirleme yapar)

• Yağ giderme sıvılarından meydana gelen zehirli gazlar

• Kaplamalı(çinko, kurşun vs.), boyalı malzemelerin 
kaynak yapılması esnasında çıkan zararlı gazlar.



ZARARLI GAZLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

• Uygun havalandırma yapmak                                                                                                    
-Lokal havalandırma                                                                                                           
-Yerden Havalandırma                                                                                                          
-Genel havalandırma 
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-Genel havalandırma 
(Havalandırma ile ısıtma birlikte düşünülmelidir)

• İş parçasını solventlerden arındırmak

• Koruyucu maske kullanmak
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OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞINDA TEHLİKELR VE 
TEDBİRLER

• Gaz Patlaması 

• Ortamın havasının bozulması

• Zararlı kaynak ışınları
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• Zararlı kaynak ışınları

• Yangın



GAZ PATLAMASI

• Ortama parlayıcı gazın yayılması sonucu patlama  

• Parlayıcı, yanıcı maddelere bulaşmış depo, varil vb. 
kapların kaynak edilmesi esnasında meydana 
gelebilecek patlama
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gelebilecek patlama

• Alevin geri tepmesi sonucu tüp patlaması 
(300 santigratta karbon ve hidrojen ayrışır, bu durumda basınç 11 kat 

artar ve tüpün patlamasına sebep olur)



GAZ PATLAMASI OLMAMASI İÇİN ALINACAK  
TEDBİRLER

• Tüpler cinslerine göre ayrı ayrı depolanmalı

• Depolarda ateş yasağı uygulanmalı

• Tüpler güneşin dik ışınlarından ve yağmurdan korunmalı

• Tüplerin devrilmemesi için tedbir alınmalı
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• Tüplerin devrilmemesi için tedbir alınmalı

• Depolar etrafı sağlam duvarla çevrilmeli, üstü hafif çatılı 
olmalı

• Uygun havalandırması olmalı

• Yangına karşı tedbir alınmalı



ALEV GERİ TEPMEMESİ sonucu 
TÜPÜN PATLAMAMASI İÇİN

• Sulu geri tepme emniyet tertibatı 
kullanılabilir 

• Çekvalf  -alev geçirmez tertibatı 
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• Çekvalf  -alev geçirmez tertibatı 
kullanılabilir

• Üflecin aşırı ısınması önlenmelidir



ZARARLI GAZLAR SEBEBİYLE
ORTAMIN HAVASININ BOZULMASI

• Kaynak esnasında ortaya çıkan zararlı gazlar 
ortam havasını bozar

• Uygun şekilde havalandırma yapılması 
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• Uygun şekilde havalandırma yapılması 
gerekir



KAYNAK IŞINLARI

• Oksi-asetilen kaynağındaki kaynak ışınları 
elektrik kaynağına oranla daha azdır ve 
etkisizdir.
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etkisizdir.

• Uygun maske, iş elbisesi ve kaynak 
paravanaları kullanılmalıdır.



YANGINA KARŞI TEDBİRLER

• Kaynak esnasında sıçrayan kıvılcım ve eriyiklerin 
sıcaklığı 

1200 ºC -1600 ºCarasındadır.

www.bilgin.net

Bu sebeple eriyik ve kıvılcımlar yangına sebep olabilir. 

Kaynak yapılan yerde yangına karşı (Önleyici ve 
söndürmeye yönelik) tedbir alınmalıdır.



DİĞER TEDBİRLER

• Tüpler dik durmalı

• Oksijen tüpleri yağlı elle dokunulmamalı

• Üflecin arışı ısınması önlenmeli
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• Gaz kaçakları uygun şekilde kontrol edilmeli

• Alev geri tepmelerinde asetilen tüpünün ısınıp 
ısınmadığına dikkat edilmeli

• Asetilen ve oksijen hortumları farklı renkte 
olmalı



DİĞER TEDBİRLER

• Par.Pat. maddelerle kirlenmiş olan kaplarda 
kaynak yapılmaya başlanmadan önce iyice 
temizlenmeli, içine su doldurulmalı, ehil kişiler 
tarafından kaynak yapılmalıdır
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tarafından kaynak yapılmalıdır

• Kaynak filmi çekenler radyoaktif ışınlardan 
korunmalı

• Tüpler 5 yıldan bir kontrol edilmeli basınç 
testine tabi tutulmalı



DİĞER TEDBİRLER

• Kaynak işlerinde en büyük riskin kaynakçının 
yanında ve etrafında çalışanlar olduğu 
unutulmamalıdır.

• Havalandırma ısıtma ile birlikte 
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• Havalandırma ısıtma ile birlikte 
düşünülmelidir

• Kazan içi gibi kapalı alanda çalışan kaynakçılara 
gözcü konmalı

• İlk yardım için hazırlıklı olunmalıdır



KAYNAK VE KESME İÇİN GEREKLİ GÖZLÜK CAMI 
FİLİTRE NUMARALARI

• KAYNAK İŞLEMİNİN NİTELİĞİ FİLİTRE NUMARASI

• Koruyucu Metal Ark Kaynağı (4 mm elektrod) 10

• Koruyucu Metal Ark Kaynağı (4,8-6,4 mm elektrod) 12

• Koruyucu Metal Ark Kaynağı (6,4+ mm elektrod) 14

• Gaz Metal Ark Kaynağı (demir) 12

• Gaz Metal Ark Kaynağı (demir olmayan) 12
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• Gaz Metal Ark Kaynağı (demir olmayan) 12

• Atomik Hidrojen Kaynağı 14

• Karbon Ark Kaynağı 14

• Hafif Kesme (25 mm) 3-4

• Orta Kesme (25-150 mm) 4-5

• Ağır Kesme (150+ mm) 5-6

• Gaz Kaynağı (hafif 3,2 mm) 4-5

• Gaz Kaynağı (orta 3,2-12,7 mm) 5-6

• Gaz Kaynağı (ağır 12,7+ mm) 6-8



ELEKTRİK KAYNAĞI:

• Elektrik kaynak Makinesi bağlantıları ve prizler, 
yalnız yetkili elektrikçiler tarafından yapılacak 
veya değiştirilecek, kaynak işlerinde ise ehliyetli 
kaynakçılar çalıştırılacaktır. (eski İşçi Sağ. ve İş 
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kaynakçılar çalıştırılacaktır. (eski İşçi Sağ. ve İş 
Güv. Tüz. Mad.325)



Elektrik kaynak Makinelerinin 
kullanılmasında alınması gerekli tedbirler 

• Elektrik kaynak Makineleri yalıtılmış ve topraklanmış kaynak 
penseleri kabzalı ve dış yüzleri yalıtılmış olacaktır.

• Elektrik kaynak Makinelerinin şalterleri, makine üzerinde veya 
çok yakınında bulunacak, kablolar sağlam şekilde tespit edilmiş 
olacaktır.
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• Otomatik veya yarı otomatik dikiş ve punta kaynağı 
makinelerinde, operasyon noktasına kapalı koruyucu yapılacak 
veya çift el kumanda usulü uygulanacaktır.

• Besleme ve kaynak kabloları, üzerinde taşıt geçmesi halinde, 
zedelenmeyecek ve bozulmayacak şekilde korunacaktır.

• Yanıcı maddeler yanında elektrik kaynağı yapılmayacaktır.
• (eski İşçi Sağ. ve İş Güv. Tüz. Mad.326)



Elektrik kaynak Makinelerinin 
kullanılmasında alınması gerekli 

tedbirler
• Elektrik kaynak Makinesinin şebeke bağlantısındaki şalter bütün 

kutupları kesecektir. (İşçi Sağ. ve İş Güv. Tüz. Mad.327)
• Elektrik kaynak Makinesinin temizlenmesi tamir ve bakımı veya 

çalışma yerinin değiştirilmesi sırasında, makineler şebekeden 
ayrılıp elektriği kesilecektir. (İşçi Sağ. ve İş Güv. Tüz. Mad.328)
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• Kazanlar gibi dar ve kapalı hacimlerle aynı zamanda nemli 
yerlerdeki kaynak çalışmalarında, yalnız doğru akım 
kullanılacaktır. (İşçi Sağ. ve İş Güv. Tüz. Mad.329)

• Elektrik kaynak ve kesme Makinelerinde kullanılan elektrojen 
grupları, elektrik redresörleri veya transformatörleri ile bunların 
gerilim altındaki yalıtılmamış kısımları, dokunmalara karşı 
korunmuş ve Elektrik kaynak Makinelerinin metal çerçeveleri 
uygun şekilde topraklanmış olacaktır. (İşçi Sağ. ve İş Güv. Tüz. 
Mad.330)



Elektrik kaynak Makinelerinin kullanılmasında 
alınması gerekli tedbirler

• Elektrik kaynak ve kesme Makinelerinin çıkış uçlarının veya kaynak 
devrelerinin birer kutbu, kaçak akımlara karşı, iş parçasında topraklanmış 
olacaktır. (İşçi Sağ. ve İş Güv. Tüz. Mad.331)

• Topraklama direk iş parçasından yapılmalı, başka tesislere irtibatlanarak
o tesisin topraklamasından  istifade edilmesi cihetine gidilmemelidir. 
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o tesisin topraklamasından  istifade edilmesi cihetine gidilmemelidir. 
• Akım sağlayan kablo uçlarının bağlantı noktası ve elektrot pensleri 

yalıtılmış ve kaynak ısısına karşı elektrot pensleri, uygun şekilde 
korunmuş olacaktır. (İşçi Sağ. ve İş Güv. Tüz. Mad.332)

• Dirençli Elektrik kaynak Makinelerinin punto noktası ile gerilim altındaki 
kısımları yalıtılmış olacak, bunların kablolarının makine üzerinde veya 
yakınında bir yerde bir anahtarı bulunacak, akım giriş uçları, vida veya 
saplama ile iyice tespit edilecek ve buralarda fişler kullanılmayacaktır. 
Ancak kumanda devresinde fişler kullanılacaktır. (İşçi Sağ. ve İş Güv. 
Tüz. Mad.333)



Elektrik kaynak Makinelerinin kullanılmasında 
alınması gerekli tedbirler

Elektrik kaynak makinelerinin boşta çalışma gerilimlerinin yüksek
olmasından dolayı, çalışanların elektrik şokuna maruz kalması
şeklinde kazalar meydana gelmektedir.
Bunun önüne geçmek için, elektrot pensesine gelen elektrik
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Bunun önüne geçmek için, elektrot pensesine gelen elektrik
bağlantısı üzerine yerleştirilmiş bir kontrollü kontaktör ile kaynak
yapılmıyor iken kontaktör açık durumda durarak, güç ünitesinin
çıkış terminali, elektrottan ayrılması ve dolaysıyla, kaynak
yapılmıyor iken elektrotta ve pensede insana zarar verecek
seviyede (Boşta çalışma Gerilimi) gerilimin olmaması temin
edilecektir.



Parlayıcı veya patlayıcı maddeler taşınmış olan
kaplara, üzerinde kaynak veya oksijenle kesme işi
yapılmadan önce, bunlar buharla veya diğer bir usul ile
temizlenecek, zararlı veya tehlikeli gazların kap içinde
kalıp kalmadığı kontrol edilecek ve kaplar,
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kalıp kalmadığı kontrol edilecek ve kaplar,
karbondioksit, azot, asal gazlar veya benzerleri ile
doldurulacak, kaynak veya kesme işlemi yapıldığı
sürece bu gazlardan biri, yavaş yavaş
verilecektir.(eski İşçi Sağ. ve İş Güv. Tüz. Mad.519)



OKSİJEN KAYNAĞI
• Eski İSİGT  Madde 164 – Otojen kaynak aparatları ile yapılan 

çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır :
• 1) Kaynak yapılan yerlerde, kullanılmakta olan gaz 

tüplerinden başka gaz tüpleri bulundurulmayacaktır.
• 2) Gaz tüpleri, çalışma anında dik duracak ve 

devrilmemeleri için gerekli tedbirler alınacak ve tehlike anında 
kolayca sökülecek şekilde bağlanmış olacaktır. 

• 3) Gaz tüplerinin taşınması için tekerlekli özel araçlar 

www.bilgin.net

• 3) Gaz tüplerinin taşınması için tekerlekli özel araçlar 
kullanılacak ve bu tüpler kullanılmadıkları zaman, valfları 
kapanacak ve bu valfları koruyan başlıkları takılacaktır.

• 4) Oksijen tüpleri, yağlı elle tutulmayacak, tüplerin valfları, 
manometreve diğer teçhizatı yağlanmayacaktır.

• 5) Atelyede bulunan gaz ve oksijen boruları ile şalumoya
gelen hortumlar,ayrı ayrı ve diğer tesislerden de kolaylıkla 
ayrılacak renkte olacaktır.

• 6) Şalumolar, çalışır durumda gaz tüpü üzerine veya başka 
bir teçhizata asılmayacak ve gazlar tamamen kesilmedikçe şalumo
bırakılmayacaktır.



LPG

Asetilen
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Asetilen

Oksijen


