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ÖZET 

Bu sunumda genel olarak kaynak ve kesim uygulamalarında kullanılan endüstriyel gazlar, kullanım 

amaçları, avantaj ve dezavantajlarından bahsedilmiştir. Kullanılan gaz karışımlarının etkilerine ve 

sektördeki gelişmelere deneysel çalışmalarla yer verilmiştir. Ayrıca lazer uygulamalarında kullanılan 

gazların safiyetlerinin kesim hızına ve kalitesine etkileri tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gaz,Koruyucu Kaynak Gazları, Kaynak Arkı, Lazer Kesim, Lazer Gazları, 

Yardımcı gazlar 

 

 

ABSTRACT 

İn this presentation it was discussed intended uses, advantages and dis adventages of industrial gases 

which is using welding and cutting application.This presentation include informations about effect 

kinds of mix gases, development of market with empirical studies. Furthermore discussed effect of gas 

purities on cutting speed and quality. 

Key Words: Gas, Shielding Gas, Arc,Laser Cutting, Laser Gases, Assist Gases 

 

 

1. GİRİŞ 

Atmosferik havayı  %78’i azot, %21’i oksijen, %1’i de başlıca argon olmak üzere diğer gazlar 

oluşturuyor. Kaynak ve kesim uygulamalarında kullandığımız argon, azot ve oksijen gibi 

gazlar temel olarak hava ayrıştırma ünitelerinde birbirinden ayrıştırılıp saflaştırılmak suretiyle 

üretiliyorlar; 

Kaynak ve kesim uygulamalarında kullanılan gazlar (Argon, helyum, karbondioksit oksijen, 

azot, hidrojen) temel olarak 1) İnert (Pasif), 2) Aktif, 3) İndirgeyici olmak üzere 3 ana grupta 

incelenir. Kullanılan bu gazların kimyasal özellikleri de kaynak yönteminin adlandırılmasında 

kullanılır: 

  

MAG=Metal Aktif Gaz, MIG=Metal Inert Gaz, TIG=Tungsten Inert Gaz gibi. 

 

Kaynak uygulamalarında kullanılan koruyucu kaynak gazlarından beklentiler öncelikle kaynak 

bölgesini atmosferin zararlı etkilerinden korumaktır. 

Kullanılan koruyucu gazların kaynak operasyonuna etkilerini de aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 
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 Ark Kararlılığı 

 Nufuziyet şekli ve derinliği                        

 Kaynak banyosunun ıslaklığı          

 Yüzey görünümü                                       

 İlerleme hızı 

 Damlacık transferi 

 Kaynak metalurjisi 

 İnsan sağlığı 

 Maliyet 

 
Şekil 1. Koruyucu Gazın Kaynak Dikişi Üzerinde Gösterimi 

         
 

 

 

Şekil 2. Koruyucu Gaz 

Kullanılmadan Yapılan Kaynak 

Şekil 3. Koruyucu Kaynak Gazı ile 

Yapılan Kaynak 
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1.1 Inert (Pasif) Gazlar  
 

1.1.1 Argon (Ar): 
 Karışımdaki temel gazdır 

 Havada %0,94 oranında bulunur 

 Yoğunluk:1,38 

 Düşük iyonizasyon (15,7eV) 

 Kolay ark başlangıcı sağlar 

 İnert bir gazdır 

 Havadan ağırdır. 

 

Gaz altı kaynak uygulamalarında koruyucu gaz olarak argon tek başına kullanılacağı gibi 

helyum, karbondioksit, oksijen, hidrojen ve azot ile karışım oluşturularak da kullanılabiliyor. 

 
           Şekil 4. Argon Nufuziyet Yapısı                                   Şekil 5.Karbondioksit Nufuziyet Yapısı 

 

 
1.1.2 Helyum (He) 
 Nufuziyet derinliğini artırır 

 Yüzey gerilimini düşürür 

 Kaynak banyosunun ıslaklığını artırır 

 İlerleme hızını artırır 

 İnert bir gazdır 

 Yoğunluk: 0,1368 

 Ark başlangıç enerjisi yüksektir (24,5eV) 

 Havadan hafiftir 

 
Şekil 6. Helyumun Nufuziyete Etkisi 
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Şekil 7. Çeşitli Ar-He Karışımları İle Yapılmış Kaynaklarda Dikiş Yapısı 

 

1.2 Aktif Gazlar 

Kaynak uygulamalarında karbondioksit ve oksijen gazları aktif gazlardır. Karbondioksit tek 

başına koruyucu gaz olarak kullanılabilirken karışım gazlarının da en çok kullanılan aktif 

gazıdır. Oksijen ise sınırlı miktarda karışım gazlarında kullanılabilir. 

Bu gazların en önemli özelliği aktif olması ve oksitleyici özelliğinin bulunmasıdır.  

2 CO2 = 2CO + O2 

Oksijen karbondioksit’e göre iki kat daha iyi oksitleyicidir. 

Oksidasyon seviyesi=0,5*%CO2+%O2 

 
Şekil 8. Karışımdaki Oksitleyici Gazların Kaynak Dikişindeki Mn ve Si’a Etkileri 

 
Karbon çelikleri için Mn ve Si çok kritiktir ve oksijene olan affiniteleri yüksektir. Bu sebeple 

kaynak bölgesindeki oksitleyici gaz muhteviyatı Mn ve Si elementlerinin oksitlenmesine 

sebebiyet verir (MnO, SiO2). 
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Bu reaksiyonlar sonucu oluşan MnO, SiO2 yüzeyde silikat oluşumuna sebebiyet verir yahut 

duman olarak atmosfere karışır. (Fe2O3, MnO, SiO2 ). 

Bu durum kaynak bölgesinde Mn ve Si gibi elementlerin kaybına yol açacaktır ki bu kayıplar 

kaynak sonrası mekanik değerleri negatif yönde etkilemektedir. 

 
Şekil 9. Kaynak Dikişi Yüzeyinde Oluşan Silikatlar 

 

1.2.1 Oksijen (O2) 

 Ark kararlılığını artırır 

 Havada %21 oranında bulunur 

 Yoğunluk:1,11 

 Kaynak havuzunun ıslaklığını artırır 

 Sıçrantı tanelerini küçültür. 

 İlerleme hızını artırır 

Oksijen kaynak uygulamalarında aktif gaz statüsünde yer alır, karışım gazını aktif hale 

getirir. Karışım oluşturmada sınırlı miktarda kulanılabilir. Kaynak banyosunun ıslaklığını 

artırma, yüzey  gerilimini düşürme, sıçrantı tanelerinin boyutlarını küçültme gibi 

avantajlarının yanı sıra yan duvarlarda nufuziyet eksikliği, kaynak dikişini daraltma, kaynak 

bölgesini oksitleme ve gözenek oluşuma ihtimalini artırma gibi dezavantajları da 

bulunmaktadır. 

 
Şekil 10. Koruyucu Gaz İçerisinde Bulunan Oksijenin Dikiş Yapısına Etkileri 
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1.2.2 Karbondioksit (CO2 ) 

 Nüfuziyeti genişletir. 

 Isı girdisini artırır 

 Sıçrantı miktarını artırır 

 Kaynak esnasında ortaya çıkan duman miktarını artırır 

Karbondioksit tek başına koruyucu gaz olarak kullanılabilir. Ancak günümüzde argon ile 

karışım gazı oluşturarak kullanımı yaygındır. 

%100 karbondioksit’in karışım gazına göre kaynak verimliliği daha düşüktür. 

Karbondioksit karışım gazı içerisinde %20 den fazla kullanıldığında sprey ark ile kaynak 

yapma imkanını ortadan kaldırır. Bu durum da ark kararlılığında kötüleşme, sıçrantı 

miktarında artış, ilerleme hızında düşüş, duman miktarında artış gibi olumsuzlukların 

oluşmasına sebebiyet verir. 

Bunun yanında ısıl iletkenliği iyi olan karbondioksit dikiş şeklinin yanlara doğru 

genişlemesine yardımcı olur.  

 

 
Şekil 11. Koruyucu Gaz İçerisinde Bulunan Karbondioksitin Dikiş Yapısına Etkileri 
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1.3 Karışım Gazlarının  Kaynak Arkına Etkileri 
 

Bilindiği üzere kısa devreli, sprey ve uzun olmak üzere 3 ana ark oluşumu vardır. 

Verimliliğin yüksek olması sebebi ile sprey ark tercih sebebidir. Şekil 12’de göreceğiniz gibi 

sprey ark da arkın daha kararlı olması, damlacıkların ince ve düzenli geçişi, sıçrantı ve 

duman miktarının az oluşu hem kaynak operasyonunu kolaylaştırmakta hem de birim 

zamanda yığılan tel miktarını artırarak verimlilik sağlamaktadır. 

 
Şekil 12. Ark Çeşitleri 

 
MAG uygulamalarında kullanılan koruyucu karışım gazlarının Ar-CO2-O2 oranlarının 

değişimi ile yapılan çalışmalarla bazı sonuçlara ulaşılmıştır. (Şekil 13.) 

Bu çalışma sonunda kısa devreli arktan sprey arka geçişte kararlı ve verimli kaynak 

yapılamayan bir kararsız bölge oluşuyor. Bu bölgede aktif gazların damlacıkların yüzey 

gerilimini artırması ile damlacık geçişlerinin daha iri ve düzensiz olduğu gözleniyor (Pinch 

effect Şekil 13). Amper ve voltaj değerlerinin artışı ile karışım oranına bağlı olarak farklı 

parametrelerde sprey arka geçiş sağlanıyor.  

 
Şekil 13. Pinch Etkisi 
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Şekil 14. Karışım Oranındaki Farklılığın Ark Geçişlerine Etkisi 

Öte yandan Şekil 14’de görüleceği gibi farklı Ar-CO2  karışım oranlarında yapılan deneysel 

çalışmalar sonucunda hangi amper değerlerinde hangi ark çeşidinin oluştuğu  görülüyor. 

Ayrıca CO2  miktarının  %20 ve üzerinde oluşu sprey ark oluşma ihtimalini de ortadan 

kaldırıyor. 

 
Şekil 15. Karışım Gazında Bulunan Karbondioksit Oranının Ark Geçişine Etkileri 
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1.4  Koruyucu Kaynak Gazlarında Debi Ayarı  

 
Şekil 16. Koruyucu Kaynak Gazının Kaynak Bölgesindeki Gösterimi 

 

Koruyucu gaz debisini ayarlarken belirleyici etkenlerden bir tanesi nozzle çapıdır. Gaz 

debisini ayarlarken nozzle çapı referans alınmalıdır. Eğer gaz debisi olması gerekenden 

düşük bir değerde kullanılırsa kaynak havuzu yeterince korunmayacak ve başta gözenek 

olmak üzere istenmeyen durumlar oluşacaktır. Aynı şekilde olması gerekenden daha yüksek 

debi değerindeki kullanımlarda da girdap akımların oluşması sebebi ile atmosferik havayı 

kaynak havuzunun içine çekme riski oluşabilir. Bu durum da gene kaynak dikişinde 

istenmeyen kalitesel sorunlara sebebiyet verebilir. 

Aşağıdaki grafikte kullanılan nozzle çapına göre lt/dk. cinsinden kullanılması gereken gaz 

debisi gösterilmektedir.             

.  
Nozzle Çapı (mm) 

Şekil 17. Nozzle Çapına Göre Lt/Dk Cinsinden Koruyucu Gaz Debi Değeri 
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Şekil 18. Koruyucu Gazın Debi Ayarının Gözenek Oluşumuna Etkisi 

 
300 amper, 30 volt, 45 cm/dk ilerleme hızı ile yapılmış denemelerde 1,2 mm çapında SG3 

kalite tel kullanılmıştır. Nozzle çapı 20mm olarak seçilmiş 200 mm uzunluğunda dikişler 

atılmış ve kaynak dikişi içerisindeki gözenek dağılımları Şekil 18’deki gibi gözlemlenmiştir.  

 

1.5  Metallerin Gaz Safsızlıklarına Hassasiyetleri 

Metalleri endüstrideki uygulamalarına göre 4 ana grupta toplayabiliriz. 

 Alaşımsız ve Düşük Alaşımlı Çelikler 

 Paslanmaz Çelikler 

 Alüminyum ve Alaşımları 

 Diğer Metaller 

Yukarıdaki metallerin her biri kendi özelinde gazların safsızlıklarından farklı şekilde 

etkilenmektedir. 

Kısaca detaylandırmak gerekirse: 

1.5.1  Alaşımsız ve Düşük Alaşımlı Çelikler 

Alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler kaynak esnasında en çok azot ve hidrojen safsızlığından 

etkilenmektedir. 

i) Azot Etkisi 

Oda sıcaklığında azotun demir (Fe) içinde çözünürlüğü neredeyse yoktur. Ancak kaynak 

esnasında azot kaynak bölgesinde sisteme dahil olur ve yapının mekanik özelliklerine etki 

eder. 

Kullanılan kaynak koruyucu gazın içerisinde bulunan azot miktarının 1000 ppm’in üzerinde 

olması durumunda gözenek ve gevrekleşme gibi sorunlar gözlemleniyor. 
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ii)Hidrojen Etkisi 

Kaynak bölgesindeki hidrojen varlığı düşük alaşımlı çelikler için daha yüksek hassasiyet  arz 

etmektedir. Koruyucu gazdaki hidrojen oranının  10ppm ile sınırlandırılması gerekir. Aksi 

takdirde kaynak bölgesinde çatlaklara ve gözeneklenmeye sebebiyet verebilir. Ayrıca şu da 

unutulmamalıdır ki ortamdaki nem kaynak esnasında oksijen ve hidrojene parçalanarak 

benzer sorunlara sebebiyet verebiliyor. 

 

1.5.2  Paslanmaz Çelikler 

Paslanmaz çelikler yüksek alaşımlı çeliklerdir. Temel olarak mikro yapılarına ve gaz 

safsızlığından etkilerine göre 4 ana sınıfta incelenir. 

 Östenitik 

 Ferritik 

 Martensitik 

 Dublex 

 

i)Azot Etkisi 

Östenitik paslanmaz çelikler gözeneklenme anlamında azota hassasiyet göstermezler. Bu 

sebepten dolayı bazı uygulamalarda koruyucu gaza azot ilave edilerek kaynak sonrası 

oluşacak ferrit miktarı sınırlandırılabilir. Bu tarz uygulamalarda Östenit içinde ferrit 

istenmeyebiliyor. 

Dublex paslanmaz çelikler için de aynı etki söz konusu. Azot iç yapıdaki ferrit miktarını 

sınırlandırır. Östenit-Ferrit dengesini sağlamak için koruyucu gaza sınırlı miktarda azot 

ilavesi tavsiye edilmektedir. 

Diğer paslanmaz çelik çeşitleri için (Ferritik, Martensitik) azot ihtivası alaşımsız ve düşük 

alaşımlı çeliklerdeki gibi etki göstermektedir. 

    

ii)Oksijen Etkisi 

Paslanmaz çeliklerin MAG kaynağında koruyucu gaz içerisindeki oksijen %2 ile 

sınırlandırılır. Eğer TIG kaynak yöntemi ile bir uygulama yapılıyorsa bu değerin 40 ppm ile 

sınırlandırılması gerekir. 

TIG kaynak yönteminde kök gazı olarak kullanılan korucu gazların içerisindeki oksijen 

miktarı da 25 ppm den fazla olmamalıdır. 

Koruyucu gazdaki oksijen miktarı çeliğin korozyon direncine etki etmektedir. Kaynak 

esnasında oksijen Cr’u  oksitleyerek kaynak bölgesindeki Cr miktarını azaltmaktadır. 

Korozyon direncini artırmak için bu tabakanın kaynak yüzeyinden uzaklaştırılması gerekir. 
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Kök tarafından bu işlemi her zaman yapma imkanı olmadığı için kök gazının saflığı bir kat 

daha önem arz etmektedir. 

 

iii) Hidrojen Etkisi 

Östenitik paslanmaz çeliklerin kaynağında koruyucu gaz olarak hidrojen muhteviyatı 

herhangi bir risk teşkil etmediği gibi dikiş görüntüsünde iyileşme,nüfuziyet artışı ve kaynak 

ilerleme hızında artış gibi olumlu etkileri de bulunmaktadır.Diğer taraftan koruyucu gaz 

içerisindeki hidrojen miktarının gereğinden fazla bulunması gözeneklenmeye sebebiyet 

verecektir. 

 

1.5.3 Alüminyum ve Alaşımları 

Alüminyumun koruyucu gazda bulunan azot muhteviyatına karşı bir hassasiyeti 

bulunmamaktadır. Hatta ppm seviyesindeki azot ilavesi olumlu sonuçlar vermektedir. 

Argon’un yerine veya karışım şeklinde helyum ilavesi dikiş görüntüsü, nufuziyet artışı ve 

kaynak ilerleme hızında olumlu sonuçlar vermektedir. 

 

iii) Hidrojen Etkisi 

Kaynak havuzunun hidrojene karşı affinitesi çok yüksek olduğu için gözenek oluşumu 

açısından hidrojen alüminyum kaynağı için risk teşkil etmektedir. 

 

1.5.4 Nikel ve Alaşımları 

Nikel ve alaşımları azota karşı affinitesi çok yüksek metallerdir. Koruyucu gaz içerisindeki 

azot muhteviyatı gözeneklenmeye sebebiyet verebilir. 

Ancak sınırlandırılmış şekilde hidrojen ilavesi nufuziyet ve ilerleme hızında artış 

sağlayacaktır. 

 

1.5.5 Titanyum ve Alaşımları 

Titanyum başta oksijen ve azot olmak üzere tüm safsızlıklara negatif etki göstermektedir. 

Yapılan denemeler sonucunda malzeme yüzeyinde azot sarı nitritler oksijen ise gri oksitler 

oluşturmaktadır. 

 

2.  LAZER İLE KESİM UYGULAMALARINDA KULLANILAN GAZLAR 

Lazer teknolojisi gün geçtikçe gelişen ve yaygınlaşan bir teknoloji olup ülkemizde de bu 

teknolojiye yatırım yapan firma sayısı önemli rakamlara ulaşmıştır. 
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Çeşitlilik olarak 5 çeşit lazer bulunmaktadır. 

• CO2  Lazer, 

• YAG Lazer, 

• Diode Lazer, 

• Disk Lazer, 

• Fiber Lazer. 

Ancak ülkemizde kullanılan lazerlerin büyük bir kısmını CO2 ve Fiber Lazerler 

oluşturmaktadır. 

CO2  Lazer için lazer gazları ve yardımcı gazlar kullanılmaktadır. Fiber lazer içinse lazer 

gazlarına gerek duyulmamakta yalnızca yardımcı gazlar kullanılmaktadır. 

 

2.1 Lazer Gazları 

Lazer gazları isminden de anlaşılacağı gibi CO2 Lazerler için lazer oluşturucu gazlardır. 

Yüksek saflıkta karbondioksit (CO2), yüksek saflıkta azot (N2) ve yüksek saflıkta helyum 

(He) ya da makine üreticisinin talep ettiği oranlardaki karışımları kullanılır. 

Kullanılan bu gazları saflığı çok önemlidir. Şayet istenilen saflıkta olmazsa; 

• Lazer gücünde düşüş, 

• Lazer ışınında kararsızlık, 

• Lens ve optik sisteminde hasar 

gibi durumlara yol açabilir. 

 
Şekil 19. Lazer Gazlarının İçerisindeki Nemin Prosese Etkisi 
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Şekil 20. Gazların Saflığının Gösterimi 

 
Şekil 20’de görüleceği gibi gazların saflığı sembolize edilirken N harfinden sonraki rakam 

kadar 9 yazılıp arkasına ikinci rakam yazılır, iki rakamdan sonra virgül atılır. 

 

2.2 Yardımcı Gazlar 

İsminden de anlaşılacağı gibi kesime yardımcı olan gazlardır. Genel olarak oksijen (O2) ve 

azot (N2) kullanılır.  

 Ergimiş metalin ve curufun kesim yüzeyinden uzaklaştırmak, 

 Yanmaya yardımcı olarak ısı girdisini artırmak (O2), 

 Optiği sıçrantılardan korumak. 

 
Şekil 21. Yardımcı Gazların Kullanımı 

 
2.2.1 Azot: 

Lazer kesim uygulamalarında yardımcı gaz olarak kullanılan azotun saflığı kesim kalitesine 

direkt etki etmektedir. Şekil 22’de görüleceği gibi yapılan çalışmalar sonunda gaz 

içerisindeki oksijen muhteviyatı paslanmaz çeliğin kesim yüzeyi kalitesine etki etmektedir. 
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Şekil 22. Azot Saflığının Kesim Yüzey Kalitesine Etkisi 

 
Farklı saflıklardaki azot ile yapılan denemelerde Şekil 22 ve Şekil 23’deki sonuçlar 

gözlemlenmiştir. 

 

 
Şekil 23. Azot Saflığının Kesim Yüzey Kalitesine Etkisi 
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2.2.2 Oksijen 

Lazer kesim uygulamalarında yardımcı gaz olarak kullanılan bir diğeri de oksijendir. 

Genellikle karbon çeliklerin kesiminde yardımcı gaz olarak kullanılır. 

Kesim esnasında oluşan; 

Fe+1/2O2=FeO+Enerji 

2Fe+3/2O2=Fe2O3+Enerji 

3Fe+2O2=Fe3O4 +Enerji 

reaksiyonlar sonucunda çıkan enerji %40 a kadar ekstra enerji girdisi sağlamaktadır. Bu 

durumda kesim hızında artış sağlanabilir. Azot ile kıyas edildiğinde Oksijen ile yapılan 

kesim  her zaman hızlı olmayabilir. Burada lazerin gücü ve kesilen malzemenin kalınlığı 

belirleyici olacaktır. 

Aşağıda şekil 24 de görüleceği gibi 1500W CO2  Lazer ile 6mm karbon çelik üzerinde 

yapılan denemelerin sonuçları bulunmaktadır. Grafikten de anlaşılacağı gibi oksijen 

saflığının artışı kesim hızına direkt olarak pozitif yönde etki etmiştir. 

 
Şekil 24. Oksijen Saflığının Kesim Hızına Etkisi 

 
2 mm kalınlığındaki paslanmaz çelik plaka 2Kw CO2 Lazer ile N27 ve N35 saflığındaki 

oksijen gazları ile kesim denemeleri yapılmış ve kesim kalitesinde ciddi farklar 

gözlemlenmiştir. 

 
Şekil 25. Oksijen Saflığının Yüzey Kalitesine Etkisi 
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Bir diğer kesim denemesinde 20 mm kalınlığında karbon çelik plaka ile 3Kw Fiber lazer ile 

kesim yapılmış, denemelerde N50, N35 ve N27 saflığında oksijen gazı kullanılmıştır. 

0,6m/dk., 0,7m/dk. ve 0,8m/dk. kesim hızlarında yapılan denemelerde kesim kalitesinin 

kesim  hızının artışı ile azaldığı kullanılan gazın saflığının artışı  ile de arttığı görülmektedir. 

 
Şekil 26. Oksijen Saflığının Yüzey Kalitesine Etkisi 

 

3. SONUÇ 

Kaynak ve kesim uygulamalarında gaz en önemli sarflardan biridir ve gerek maliyetlere 

gerekse kaliteye direkt etki etmektedir. Yapılan çalışmalarda kaynak ve kesim 

uygulamalarında verimliliği ve kaliteyi arttırmanın yolları aranmıştır. Kaynak 

uygulamalarında farklı karışım oranlarının kaynak arkına etkileri araştırılıp beklentilere gore 

kullanılması gereken gaz çeşitleri hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur. Karışım oranlarının 

farklı malzeme çeşitleri üzerindeki etkileri yapılan denemeler ve çalışmalar sonucunda 

ortaya konmuştur. 

Günümüzde sürekli gelişen ve endüstride kullanımı yaygınlaşan lazer kesim 

uygulamalarında kullanılan lazer ve yardımcı gazların çeşitleri ve saflıkları ile ilgili kesim 

denemeleri yapılmıştır. Lazer gazlarının saflığının ekipmanlara verebileceği zararlar, 

yardımcı gazların kesim kalitesi ve hızına etkileri konularında deneysel çalışmalar 

sonucunda gerekli tavsiyelerde bulunulmuştur.  
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