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ÖZET 

Tüm dünyada petrol ve doğalgaz taşımacılığında Amerikan Petrol Enstitüsü standardı API 5L, X-52, 

X-55, X-60 çelik borular kullanılır iken, boru hatlarının taşıma kapasitelerinin artması, düşük 

alaşımlı yüksek dayanımlı X-70, X-80, X-100 boruların kullanımını zorunlu hale getirmiştir. 

Uluslararası ve ulusal boru hatları yardımı ile petrol, petrol ürünleri ve doğalgaz taşımasında 

kullanılan ve toprak altına döşenen borular içerisinde nakledilen maddelerin özellikleri nedeni ile 

statik ve dinamik yüklere, deprem ve toprak kaymalarının meydana getirdiği zorlamalara maruz 

kalabilirler. Bu nedenlerden dolayı boruların birleştirilmesi, boru malzemesinin kimyasal bileşimine 

ve mekanik özelliklerine uygun dolgu malzemesi (elektrot) seçilerek, örtülü elektrot ark, dolu tel MAG 

ya da özlü tel MAG kaynak yöntemlerinden uygun ve ekonomik olanı seçilerek kaynak edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Boru, kaynak, elektrot, özellik 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The increase in the carrying capacity of pipelines, while using the American Petroleum Institute  

standards API 5L, X-52, X-55, X-60 steel pipes for petrol and natural gas transportation all over the 

world, the low alloy high strength X-70, X-80, X-100 pipes making it compulsory. Through the 

instrument of international and national pipelines; petroleum, petroleum products and natural gas 

transported underground, can be exposed to the forces of static and dynamic loads, earthquakes and 

landslides. From all reasons above the fitting of the pipes should be selected by selecting the filler 

material (electrode) suitable for the chemical composition and mechanical properties of the pipe 

material, and the suitable and economical one for the welding the shielded metal electrode, MAG with 

flux-cored electrod or MAG with raw steel wire methods. 

Key Words: Pipe, welding, electrode, property 
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1. GİRİŞ 

Petrol, petrol ürünleri ve doğalgaz gibi ürünlerin ulusal ya da uluslararası boru hatları ile 

taşınması özel üretilmiş çelik borular ile yapılır. Boru hattında kullanılan boru malzemesinin 

et kalınlığının seçiminde içinden geçecek olan madde ve boru hattının maruz kalacağı 

zorlanmalar dikkate alınır. Ham petrolün rafineri bölgelerine ve doğalgazın tüketim 

bölgelerine daha hızlı taşınmasını gerçekleştirebilmek için gittikçe daha yüksek basınç 

kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle kullanılan boru çeliklerinin dayanımının 

arttırılması gerekmektedir. 1960’lı yıllara kadar API 5L,     X-52, X-55 borular kullanılır 

iken 1970’li yıllardan sonra gelişim süreci Çizelge.1’de verilen düşük alaşımlı yüksek 

dayanımlı çelik boruların kullanımına ihtiyaç duyulmuştur. 

Çizelge 1 Niyobyumlu Düşük Alaşımlı Çeliklerin Gelişim Süreci [1] 

 

Düşük alaşımlı yüksek dayanımlı çeliklerin kullanımı sonucu hem boruların et kalınlığı 

inceltilebilmekte hem de ağırlıklar azaltılarak ekonomi sağlanabilmektedir. Konu yalnız 

toprak üstü ve toprak altı boruları değil, deniz altında kullanılan boruları da kapsamaktadır. 

Daha üstün nitelikli petrol ve doğalgaz boru çeliklerinin geliştirilmeleri, temelde gittikçe 

artan gereksinimleri karşılayabilme zorunluluğundan doğmuştur. Geliştirilen bu çeliklerde 

istenilen başlıca özellikler şöyle sıralanabilir [1]; 

 Yüksek dayanç (σa) 

 Yüksek çarpma tokluğu (DWTT, CVN) 

 Yüksek kaynaklanabilirlik (Ceş) 

 Şekillendirilebilme kabiliyeti 

 Atmosferik ortamlarda yüksek yenim direnci 
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1.1 Borularda Kaynak Ağzı Hazırlama 

Boru hatlarında hatasız ve kaliteli bir kaynaklı birleştirme elde etmenin ön koşulu kaynak 

ağzının gereken şekilde hazırlanması ile başlar. Boruların konumlanabilmesi 

(ağızlanabilmesi) için çevre geometrilerinin birbirleri ile uyum sağlaması gerekir. Spiral 

kaynaklı borularda üretim sisteminden kaynaklanan bir ovallik vardır. Boyuna kaynaklı 

borularda ise kaynak dikişinin bulunduğu kısımda bir düzlük görülür. Boru hatlarının 

döşenmesinde kaynak öncesi borulara API standardına uygun kaynak ağızlarının açılarak, 

boruların birbirleri ile aynı doğrultuda konumlanıp, puntalanması gerekir. Kaliteli kaynak 

ağzı mekanik yöntem ile talaş kaldırarak kesme yöntemidir. (Şekil 2) 

     
 

 

Kaynak ağızlarının açılmasında yaygın olarak kullanılan yöntemler aşağıda verilmiştir [2]. 

 Oksijen ile keserek kaynak ağzı açma 

 Plazma arkı ile keserek kaynak ağzı açma 

 Mekanik yöntem ile keserek kaynak ağzı açma 

 

1.2 Borularda Konumlama (Ağızlama) Donanımı 

Boru hatlarının kaynağında önemli olan kriter donanım için gerekli olan maliyettir. 

Günümüzde boru kaynaklarında çapı 2” (inç)’den daha büyük olan boruların örtülü elektrot 

ark kaynağında kaynak yönü yukarıdan aşağıya doğru olacak şekilde yapılmaktadır. Kaynak 

işlemini en ekonomik şartlarda gerçekleştirmek için [3]; 

 İyi eğitilmiş kaynakçılara 

 Kaynak kök dikişlerinin yapılmasına olanak tanıyan boru konumlama (ağızlama) 

donanımlarına 

 Yukarından aşağıya kaynak işlemine olanak tanıyan kaynak donanımına 

 Bu tekniğe uygun dolgu malzemesi (elektrot) seçimine ihtiyaç vardır. 

Şekil 1. Boru Hatlarının Kaynağında 

Uygulanan API Standardına Uygun Kaynak 

Ağzı Biçim ve Boyutları [2] 

Şekil 2. Talaşlı İmalat ile Kaynak 

Ağızlarının Hazırlanması [2] 
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Piyasada boruların konumlandırılmasında kullanılan farklı konumlama donanımları vardır. 

12” (inç) çapa kadar olan boruların yukarıdan aşağıya doğru yapılan kaynaklarında, köprü 

içermeyen kenetleme donanımlarının kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu donanımların 

kullanılması durumunda kök dikişlerinin çekilmesi esnasında donanımın çözülmesine gerek 

kalmaz. Kök dikişinin tamamı donanımı çözmeksizin yapılabilmektedir (Şekil 3). 

 
Şekil 3. 12” (inç) Çaplı Boru İçin Köprü İçermeyen Kelepçe [3]. 

 

Çapı 8” (inç) üzerinde olan boruların kaynağında hidrolik (Şekil 4) ya da pnömatik (Şekil 5) 

boru iç kısmında kullanılmaya uygun donanımların kullanılması tavsiye edilir. Pnömatik 

sistem ile aynı tarzda çalışan ve boru iç kısmında kullanılan pnömatik donanımlar ilave bir 

hava tankı yardımıyla hareket edebilmektedir [5]. 

 
Şekil 4. Hidrolik iç Kelepçe Donanımı [6]. 
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Şekil 5. Pnömatik İç Kelepçe Donanımı [7] 

 

2. BORU KAYNAĞINDA KULLANILAN KAYNAK YÖNTEMLERİ 

Kaynak işleminin çoğu henüz manuel kaynak yöntemleri ile yukarıdan aşağıya doğru 

yapılmaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan kaynak yöntemleri aşağıda verilmiştir; 

 Örtü elektrot ile yapılan ark kaynağı yöntemi, 

 Dolu ve özlü tel elektrotlar ile yapılan MAG kaynağı yöntemi. 

 

2.1 Örtülü Elektrot ile Yapılan Ark Kaynağı Yöntemi 

Bu yöntemin tercih edilmesinin nedenleri havanın olumsuz etkilerine karşı gösterdiği direnç 

ve en kötü çevre durumlarında dahi boruların ekonomik olarak kaynak edilebilmesidir. 

1970’li yılların ortalarına kadar bu işlem için selülozik örtülü elektrotlar kullanılmakta idi. 

Daha sonraları bazik örtülü elektrotlar ile boruların kaynak edilebileceği gündeme gelmiştir. 

Bu gereksinimin ortaya çıkış nedeni ise çekme dayanımının X-70 (STE 480.7 TM)’den daha 

büyük olan çeliklerin kullanılmaya başlamasıdır. O zamanlar bu yüksek çekme dayanımlı 

boru çeliklerinin termomekanik olarak işlenemeyeceği ve çekme dayanımlarını suda 

soğutma (sertleştirme) ve temperleme ile muhafaza edilebilecekleri sanılıyordu. Söz konusu 

olan çelikler daha yüksek karbon içerdiklerinden sertleşmeye karşı duyarlıdırlar. Bu 

boruların selülozik elektrotlarda kaynak edilmesi durumunda kaynak metali içerisine 

hapsolan hidrojen, soğuk çatlak tehlikesini arttırmaktadır [2, 3, 4]. 

 

2.1.1 Kaynak Dikişlerinin Tokluk Özellikleri 

Bazik elektrotların geliştirilmesinde etkili olan unsurlardan bir diğeri ise bu elektrotlar ile 

yapılan kaynak dikişlerinin tokluk değerlerinin, selülozik elektrotlar ile 

gerçekleştirilenlerden daha yüksek olmasıdır. Şekil 6’da yukarıdan aşağıya doğru bazik 

örtülü elektrot ve selülozik örtülü elektrot ile gerçekleştirilmiş kaynaklardan alınan 
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numunelerde yapılan çarpma deneyi sonuçları verilmiştir. Şekilden de anlaşılacağı gibi tüm 

durumlarda bazik örtülü elektrot ile yapılan kaynaktan alınan numune daha toktur. Ancak 

son yıllarda yapılan çalışmalarda selülozik örtülü elektrotların tokluk özellikleri de 

geliştirilmektedir [2,3]. 

 
Şekil 6. Yukarıdan Aşağıya (Dikey) Pozisyonda Selülozik ve Bazik Elektrotların 

Çentik Darbe Deneyi Özellikleri [3] 

 

2.1.2 Kaynak Hızı 

Selülozik örtülü elektrotlar ile boru kaynağında elde edilen kaynak hızının yüksek olmasının 

nedeni daha büyük çaplı elektrotlar ile kaynak yapılabilmesi ve yüksek akım yoğunluğunda 

çalışmaya olanak tanımasıdır. Günümüzde bu amaçla kullanılan elektrot çapı 5,5 mm’dir. 

Yukarıdan aşağıya doğru yapılan kaynaklarda kullanılması tavsiye edilen maksimum elektrot 

çapı normalde 4 mm’dir. Ancak son yıllarda 4,5 mm çaplı elektrotlarda başarı ile 

kullanılmaktadır. Örtü kompozisyonunun içeriği gereği bu elektrotlar daha yüksek akımda 

çalışmaya olanak tanımaktadır [2,5]. 

Uygulamada boru hattının döşeme hızı, boru konstrüksiyonlarındaki kaynak sırasının 

planlanmasından etkilenir. Bu aşamada hızı etkileyen kaynak aşaması, kök kaynağı için 

gereken süredir. Kök kaynağı için gerekli süreler test edilerek diyagramlarda verilmiştir. 

Şekil 7 incelendiğinde selülozik örtülü elektrotlarla 300 mm/dak ve bazik örtülü elektrotlarla 

190 mm/dak kaynak hızına ulaşılabileceği görülmektedir. 
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Şekil 7. Farklı örtü yapısına sahip elektrotların kök kaynağında kaynak hızı testindeki ilişkiler [5]. 

Yukarıdaki şekilde daha sonra değinilecek olan ve bazik elektroda alternatif bir yöntem olan 

aşağıdan yukarıya doğru kaynak işleminde elde edilen hız (elektrot çapı 2,5 mm için 100 

mm/dak) verilmiştir. 

Bruchl ve Muesch tarafından 48” (inç) çapındaki borunun kök kaynağı esnasında alınan ve 

Şekil 7’de verilen ölçümlerle mukayese edildiğinde, bu ölçümlerin birbirlerini doğruladığı 

görülmektedir. Bruchl ve Muesch’in doğrudan kaynak işlemi için elde etmiş oldukları 

kaynak hızları, bu çalışmalarda elde edilen kaynak hızları ile aynı paralelliktedir [3]. 

 
Şekil 8. Farklı Elektrot Tipleri İle 48” (inç) Boruda Kök Kaynağı İçin Kullanılan Süre [3] 

 

2.1.3 Selülozik ve Bazik Elektrotların Kombinasyonu İle Boruların Çevresel 

Kaynağı 

Özellikle uzun mesafeli boru hatlarının kaynaklarında birkaç tip elektrot birlikte 

kullanılmaktadır. Kök ve üst yüzey arasında yer alan pasolardaki kaynak dikişleri selülozik 

örtülü elektrotlardan daha büyük çekme dayanımına sahip yumuşak (tok) bir elektrot ile 
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yapılmaktadır. Bu tarzda gerçekleştirilen işlem, kombinasyon metodu olarak da 

adlandırılmaktadır. Bu yöntem ile yapılan kaynak, hidrojenin neden olduğu soğuk çatlaklara 

karşı en emniyetli kaynak teknolojisidir [2,5]. X-70’i de içeren tüm çelik boruların oldukça 

küçük bir bölümü hariç, kombinasyon metodu ile kaynak edilebilmektedir. Günümüzde 

yapılan uygulamaların sonuçlarına bakıldığında kök paso ile üst paso arasında, selülozik 

örtülü elektrot ile yapılabilecek kaynak kalınlığı ancak 25 mm’ye kadar olabilmektedir [3,5]. 

1985 yılında Almanya’da Megal II Projesi’nde ilk defa 3,2 km’lik kısım X-80 borulardan, 

gerisi X-70 borulardan oluşan bir hat döşenmiştir. 

 

2.1.4 Büyük Çaplı Boruların Kaynağı 

X-80 boruların başarıyla kaynak edilebilmesi için bazik örtülü yukarıdan aşağıya doğru 

pozisyonlar için geliştirilen elektrotlar kullanılmalıdır. Söz konusu elektrotlar uygun 

teknolojik ve mekanik özelliklere sahiptir. Şekil 9’da verilen kaynak profilinde E10018 

elektrotu ile yapılan kaynak işleminde elde edilen sonuçlar verilmiştir. Bu dolgu malzemesi 

(elektrot) ilk defa 1992 yılında Almanya’daki bir projede X-80 boruların kaynağında 

kullanılmıştır [3]. (Schluechtern-Werne: 250 km 48” (inç)). Boruların kaynak metalinden 

alınan numunelerde yapılan testlerin çarpma sonuçları verilmiştir (Şekil 9). 

 
Şekil 9. EN 1597-1: AWS 10018-G Elektrotu ile Yapılan Kaynak Metalinin Özellikleri [5] 
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2.2 Dolu ve Özlü Tel Elektrotlar İle Yapılan MAG Kaynağı 

MAG kaynak yönteminde örtüsüz ve çok ince bakır kaplı çıplak tel elektrot kullanılır. Bu 

kaynakta cüruf oluşumu yoktur. Oldukça temiz yüzeye sahip kaynak dikişleri oluşur. Sıçrantı 

çok az olup elektrot kaybı minimum seviyededir. Ayrıca yöntem sürekli olarak beslenen dolu 

ya da özlü tel ile ve kaynak bölgesine bir tüpten basınç düşürme manometresi üzerinden 

sağlanan koruyucu gaz ile yarı otomatik olarak uygulandığından oldukça kolay 

gerçekleştirilir. Hızlı bir yöntem olup otomasyona da uygundur. Bu bakımdan boru hatlarının 

kaynağında otomatik uygulama ön plana çıkmıştır [9]. 

 
Şekil 10. MAG Gaz Altı Kaynak Donanımı [10] 

 

2.2.1 MAG Kaynak Yönteminde Kullanılan Koruyucu Gazlar 

Bütün gaz altı kaynak yöntemlerinde olduğu gibi bu yöntemde de koruyucu gazın, ark 

bölgesini tamamen örtmesi ve atmosferin olumsuz etkilerinden korunması gerekir. Koruyucu 

gaz ergimiş kaynak banyosu içindeki alaşım elementlerinin atmosferdeki oksijen ile 

reaksiyona girmesini engellemek, azot ve hidrojen gibi diğer zararlı gazların sıvı kaynak 

banyosunda çözülerek ark bölgesine girmesini önlemek işlevini yerine getirir. Ergimiş 

haldeki hemen hemen tüm metaller havadan oksijen ve azot absorbe ederler. Ergimiş 

metalde çözünen bu gazlar katılaşan kaynak metalindeki elementler ile birleşir ve yeni 

bileşikler oluştururlar. Bu olay kaynak metalinin kimyasal ve fiziksel özelliklerini etkiler, 

gözenek oluşumuna ve gevrekleşmeye neden olurlar [5, 9]. 
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Genelde C-Mn çeliklerinin MAG kaynağında en yaygın kullanılan karbondioksit (CO2) 

gazıdır. Ancak saf CO2 kullanımı halinde sıçrama kayıplarının fazla olması ve kaynak 

telinde bulunan Mn, Si gibi elementlerin ark içinde yanarak kaynak dikişinde yeterli 

alaşımlama yapılamaması ve son yıllarda boru malzemesindeki gelişmeler, ayrıca darbeli 

MAG kaynağının kullanıma girmesi ile tüm pasoların yapılmasında Ar+CO2 ikili karışımları 

kullanılmaya başlanmıştır. Zira bu karışımlar ile kaynak metalinde gözenek oluşum tehlikesi 

hemen hemen ortadan kalkar iken daha mukavemetli ve az sıçrantılı kaynak yapmak 

mümkün olmuştur. Günümüzde %80 Ar + %20 CO2 karışım gazları daha çok tercih 

edilmektedir. 

 

2.2.2 Boru Hatlarının Otomatik Kaynağında Kullanılan Tel Elektrotlar 

Boru hatlarında özellikle doğalgaz borularında basıncın yüksek olması dolayısı ile yüksek 

kaliteli X-70, X-80 borular kullanılarak boru et kalınlığının azaltılması ile kalın etli 

borularda ortaya çıkan gevrek kırılma problemi önlenmeye çalışılmıştır. Bu gelişmeler 

otomatik kaynakta daha mukavemetli kaynak metali veren tel elektrotların kullanımını 

gerektirmiştir. Bu teller AWS standardına göre ER70S-6 kalitesinde üretilirler. Bu tellerin 

dayanım özelliklerini iyileştirmek ve ince taneli kaynak dikişi elde etmek için Ti ile modifiye 

edilmiştir. Özel olarak üretilmiş bu teller ile özellikle Kanada ve Avrupa’da yapılmış boru 

hatlarında kullanılan 36” (inç) 914 mm çapında ve 0,662” (inç) 15 mm et kalınlığındaki boru 

çeliklerinin başarılı kaynak dikişleri gerçekleştirilmiştir. X-70 boru çeliğinin kullanıldığı bu 

hatlarda kaynak dikişindeki hidrojen gevrekleşmesi tehlikesi de ortadan kaldırılmıştır. X-80 

kalite boru çeliklerinin kaynağında darbe mukavemet değerlerini elde edebilmek için bazik 

elektrotların yerine metal özlü tel elektrotlar geliştirilmiştir ve E81T1Ni1 teli en çok tercih 

edilen teldir [11, 12]. Ülkemizde son zamanlarda API X-65 ve X-70 çelik boruların orbital 

otomatik kaynağında kullanılmak üzere AWS A5.29 standardına uygun dikişsiz E81T1-

Ni1H4, 1,2 mm çapında rutil özlü tel kullanılmıştır. Kök pasoda ER-70S-6 masif (dolu) tel 

kullanılarak 40” (inç) çapında X-65, 36” (inç) çapında X-70 çelik borular kaynatılarak iyi 

sonuçlar alınmıştır [12]. 

 

Çizelge 2. X-65 ve X-70 Kaynaklarına Ait Mekanik Test Sonuçları [12] 
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Boru hatlarında kullanılan otomatik MAG kaynak makinaları kök pasosunda iç kısımdan 

yapılabilecek konstrüksiyonlarda geliştirilerek, makinanın sahip olduğu donanım sayesinde 

hem ağızlama hem de kaynak problemi ortadan kaldırılmıştır. Orbital kaynak yöntemi adı ile 

anılan bu yöntemlerde geliştirilen makinalar yardımı ile borunun dışarıdan da kaynağı 

rahatlıkla yapılabilmektedir. Yöntemde kullanılan koruyucu gazın iklim koşullarında ve 

arazi şartlarında esen rüzgar ile etkisini kaybetmemesi, kaynak yerini örten ve taşınabilen 

kulübe sistemi ile ortadan kaldırılmıştır (Şekil 11). 

 
Şekil 11. Portatif Kaynak Kulübesi Yardımı ile Koruyucu Gazın Esen Rüzgarlarda 

Uçmadan Etkili Kullanımı [2] 

 

Otomatik boru kaynağında hazırlanacak olan kaynak ağzı, örtülü elektrot için hazırlanan 

kaynak ağzına göre daha az açılarak dolgu malzemesi tüketiminde ekonomi sağlanmaktadır 

(Şekil 12). 

 
Şekil 12. Boru Çeliklerinin Kaynağında El ile Yapılan Kaynakta ve Otomatik Kaynakta, 

Kaynak Ağızlarının Karşılaştırılması [5] 
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Otomatik kaynak makinaları, tek torçlu, çift torçlu ve çok torçlu olarak piyasaya 

sunulmaktadır (Şekil 13). 

 
Şekil 13. Çift Torçlu Saturnax Kaynak Sisteminin Boru Dış Kaynağına Uygulanması [5] 

Günümüzde boru hatları kaynağı için geliştirilen makine ve orbital MAG kaynak yöntemleri 

ile kök paso dahil olmak üzere sıcak, dolgu ve kapama pasoları tüm pozisyonlarda güvenilir 

bir şekilde atılabilmektedir (Şekil 14). 

 
Şekil 14. Orbital Kaynak Sisteminin Şematik Görünümü [12] 
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2.3 Boruların Endüksiyon ile Ön Tavlanması 

Boruların ön tavlanmasında çok uzun zamandan beri ve halen propan torçları 

kullanılmaktadır. Bu uygulama düşük mukavemetli boru çelikleri için oldukça kabul gören 

bir uygulamadır. Alevle ön tavlama eğer uygun bir şekilde uygulanmaz ise, epoksi boru 

kaplamasına zarar verir. Bu nedenle bilinen ve mevcut olan alternatif yöntemlere ilgi 

çekilmesinde yarar vardır. Endüksiyon ile ön tavlama alev kullanmadan demir esaslı 

malzemelerin etkili tavlanmasında temassız çalışan bir yöntemdir. Yöntemde bobine çok 

yakın alanda alternatif akımla manyetik alan yaratan enerjilenmiş bobinler kullanılır (Şekil 

15). 

 
Şekil 15. Endüksiyon Bobinleri Vasıtası İle Manyetik Alan Oluşumun Şematik Gösterimi [4] 

 

Alternatif akım alanı demir parçalarını etkileyen Eddy akımları yaratır. Dolayısı ile akım 

akışında dirence bağlı olarak bir ısı oluşur (I
2
R). Yüksek frekans için özel bir tel bobin haline 

getirilir. A.A., uygulamaları, bobinlerdeki I
2
R’den dolayı oluşan sıcaklığı minimuma indirir. 

Böylece bobin, direnç elemanlarından daha soğuktur, kolay ve emniyetle taşınır. 

Alevle ve doğrudan ısıtma elemanlarının tersine, endüksiyonla ısıtma yüzeyde daha düşük 

sıcaklık dereceleri oluşturduğundan epoksi kaplamalara zarar vermez veya yerel metalürjik 

hatalara neden olmaz. [4] 

Tavlama hızı endüksiyon sisteminden dağılan enerjinin miktarına bağlıdır. Ön tavlama 

spesifikasyonlarına ulaşmada geçen toplam zaman, başlama noktasına ve boru boyutlarına 

bağlıdır. 

 

3.  SONUÇ 

Dünyada daha uzun yıllar petrol ve doğalgaz yakıtlarının işletileceği, petrol ve doğalgazın da 

kullanım bölgelerine hızla taşımalarının yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle de daha 

büyük çaplı ve daha tok çeliklerin üretimini zorunlu kılmaktadır. Bugün yaygın olarak 
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kullanılmakta olan X-70 sınıfı çeliklerden imal edilen ve karada döşenen boruların kaynağı 

genel olarak yukarıdan aşağı doğru kaynak posizyonu için imal edilen selülozik örtülü 

elektrotlar ile yapılmaktadır. 

X-80 gibi daha yüksek çekme dayanımına ve mekanik özelliklere sahip borularda ya da cidar 

kalınlığı fazla, çekme dayanımı biraz daha düşük borularda kök paso ve sıcak pasonun 

selülozik örtülü elektrotlarla yapılması önerilmektedir. Diğer dolgu ve kapak pasolarının da 

bazik ve selülozik elektrotların kombinasyonu olan elektrotlarla yapılması iyi sonuç 

vermektedir. Yakın gelecekte X-100 sınıfı (Çekme dayanımı = σa≥690 olan) boruların 

manuel kaynak işleminin E11018-G elektrotları ile yapılması uygun olacaktır. 

Son yıllarda geliştirilen, otomatik MAG ya da orbital MAG kaynaklarında ise kök pasonun 

ER70S-6 masif tel ile dolgu ve kapak pasolarında ise E81T1Ni1 metal özlü ya da E81T1-

Ni1H4 rutil özlü tel elektrotların kullanılması uygun olacaktır. Otomatik MAG kaynak 

yöntemi ile dolu ve özlü kaynak telleri kullanmak için geliştirilmiş farklı sistemler piyasada 

bulunmaktadır. Bu tür donanımları satın alırken göz önünde bulundurulması gereken 

hususlar; 

 Kaynak yapılacak borunun çapı ve cidar (et) kalınlığı, 

 Boru hattının kaç km olduğu ve ne kadar zamanda tamamlanması gerektiği, 

 Boru hattının döşenmesi esnasındaki iklim ve arazi şartları, 

 Borunun çevresel kaynağa uygunluğu, 

Sistemin seçiminde önemli rol oynar. 

 

4. KAYNAKÇA 

[1]  TEKİN, E., “API Standardı Petrol ve Doğalgaz Boruları Çeliklerine Genel Bir Bakış” 

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yayını, Sayı 162, Temmuz 2012, ANKARA. 

[2]  Arctech Kaynak Elektrotları San. Ve Tic. A.Ş., Boru Hattı Kaynaklarında Yeni 

Uygulamalar, 2000 İSTANBUL. 

[3]  HARMSEN, H., PERTENEDER, E., KÖNIGSHOFER, H., MLEKUSCH, J., 

“ThePresentState Of PipelineGirthWeldingWrthCoveredElectrode” İ.T.Ü. 11-13 May , 

1998 İSTANBUL. 

[4]  Latvis, S.D.,Valentini, T.N., “TechnologyTrends – OvercomingIssusWithWelding 

High StrengthPipe” Miller ElectricCompanyand TTW Brothers, SeminarNotes U.S.A 

2001. 

[5]  KALUÇ, E., TÜLBENTÇİ, K. “Boru Hatlarında Otomatik MIG/MAG Kaynak 

Yönteminin Kullanılması” TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Teknolojisi 

III. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 19-20 Ekim 2001 İSTANBUL. 

 



 
X. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ 

BİLDİRİLER KİTABI 

15 
 

[6]  https://www.exportersindia.com/san-george-pipeline/pneumatic-internal-pipe-line-up-

clamp-mumbai-india-1301184.htm 

[7]  https://www.exportersindia.com/san-george-pipeline/hydraulic-internal-pipe-line-up-

clamp-mumbai-india-1301182.htm 

[8]  Vietz, E., MAG-Welding in Pipeline Construction WithUnitesAndPowdered Metal 

Wire, “PipelineWelding, İ.T.Ü. 11-13 May  1998 İSTANBUL. 

[9]  TÜLBENTÇİ, K., “MIG/MAG Gazaltı Kaynak Yöntemleri” Arctech Kaynak 

Elektrodları San. Ve Tic. A.Ş., 1998 İSTANBUL. 

[10]  ERTÜRK, İ., “Gazaltı Kaynak Teknikleri” Nuriş Elektrik ve Kaynak Makinaları San. 

ve Tic. A.Ş. 2004 ANKARA. 

[11]  ENGİNDENİZ, E.,Gazaltı Özlü Telleri İle MAG Orbital Kaynağı”, Oerlikon Kaynak 

Elektrodlar A.Ş, 1996 İSTANBUL. 

[12]  KOÇAK, M., TANSUG, D., DİLİBAL, S., “Robotlu Mekanize ve Orbital Kaynak 

Uygulamalarında Operatör Eğitimi” TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kaynak 

Teknolojileri IX. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı 20-21 Kasım 2015 ANKARA. 

 

ÖZGEÇMİŞ 

Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM ERTÜRK 

1945 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve yükseköğrenimini Ankara’da tamamladı. Gazi 

Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü’nden 1967 yılında mezun oldu. 

1988’de Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını, 1994 yılında 

Endüstriyel Teknoloji Eğitimi’nde doktorasını tamamladı.1967-1979 yıllarında MEB Meslek 

Liselerinde öğretmen, müdür yardımcısı ve müdür olarak görev yaptı. 

1979-1994 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi, 

1994-2012 yılları arasında aynı fakültede öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu süre içerisinde 

bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2005’te Almanya’nın 

Duisburg-Essen Üniversiteleri’nde Teknoloji eğitimi konularında inceleme ve araştırmalarda 

bulundu. Alanı ile ilgili çok sayıda bildiri makale yayın ve projeleri bulunmaktadır. 1979’dan 

günümüze kamu ve özel kurumlara danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 


