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1. GİRİŞ

Son yıllarda gelişen üç boyutlu yazıcıların etkisi ile tel ek-
lemeli üretim yöntemleri de gelişimini sürdürmektedir. 
Kaynak ekipmanları robota veya otomasyon sistemine 
entegre edilerek prototip veya gerçek iş parçası üreti-
mine çok kısa sürede geçiş yapılabilir. Eklemeli üretim 
yöntemlerinin geliştirilmesi sonucunda, karmaşık tasa-
rımlı parçaların doğrudan üretiminin yapabilme imkanı 
endüstriyel topluluğun dikkatini çekmiştir. Son yıllarda 

bu teknik sadece prototip ürünlerin üretimi ile kalmayıp 
gerçek iş parçalarının da üretiminin yapılmasına imkan 
sağlamıştır. Buna istinaden son zamanlarda tel eklemeli 
üretim yöntemlerine ilgi artmıştır. Metalik malzemelerin 
Tel Beslemeli Ark Eklemeli Üretim (WAAM2) yöntemle-
rinde Soğuk Metal Transferi (CMT3) kaynak teknoloji-
sinin kullanılması büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu 
avantajlar; yüksek dolgu oranı, düşük ısı girdisi, yüksek 
kaynak hızı, karmaşık şekillerin kolay üretimi ve en dü-
şük maliyetli üretim olarak sıralanabilir. Temel olarak son 
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ürün, akım taşıyıcı ve ark oluşturucu olarak görev yapan 
kaynak telinden oluşmaktadır. Tel eklemeli üretim yön-
temlerinde elektron ışın veya lazer kaynak yöntemleri de 
kullanılabilir fakat yatırım maliyetleri, kullanım maliyet-
leri ve kolay tedarik edilebilir olmamasından dolayı CMT 
kaynak teknolojisi bir adım daha öne çıkmaktadır. CMT 
kaynak teknolojisi ile çelik, paslanmaz çelik, titanyum, 
alüminyum, magnezyum vb. gibi birçok malzemenin 
kullanımı ile üretim kolaylıkla yapılabilir. Ayrıca ince ci-
darlı karmaşık parçalardan kalın cidarlı parçalara kadar 
çok geniş aralıktaki parçaların üretimi kolaylıkla yapıla-
bilir. İnce cidarlı parçalar üst üste tek paso yığma ile ya-
pılırken kalın cidarlı parçalar yan yana atılacak çok paso 
ile yapılabilir. Aşağıda verilen Resim 1 ve Resim 2’de CMT 
kaynak teknolojisi ile yapılan örnekler görülmektedir. 

Resim 1’de ince cidarlı üç boyutlu alüminyum yapı gö-
rülürken Resim 2’de boru üzerine kaynatılan kanatçıklar 
görülmektedir. Bu ve buna benzer çok farklı malzeme ve 
tasarım çeşitlerinde bu yöntem kolaylıkla kullanılabilir.  
Bu çalışmada, 1,2 mm AlSi5 kaynak teli kullanılarak aynı 
parametre (akım, tel hızı, voltaj vb.) ile farklı hızlardaki 
cidar kalınlığının değişimi ve kaynaktaki değişimler tah-
ribatsız muayene yöntemleri ile incelenmiştir.

2. KULLANILAN SİSTEMİN TANITIMI 

Bu çalışma Fronius Tps/i kaynak makinesinin CMT kaynak 
teknolojisi kullanılarak Fronius İstanbul sahasında yapıl-
mıştır. Çalışmada kullanılan ekipmanlar aşağıda Resim 
3’te gösterilmiştir.   

       
 
  Resim 1. İnce Cidarlı Alüminyum Yapı Üretimi    Resim 2. Boru Üzerine Kaynatılan Kanatçıklar

 

  Resim 3.  Çalışmada Kullanılan Ekipmanlar
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voltaj (V) sabit tutularak kaynak hızı değiştirilmiş ve kay-
naktaki değişimler incelenmiştir. Aşağıdaki Tablo-1’de her 
bir denemenin ilk üç pasosunda ve sonraki pasolarda kul-
lanılan kaynak parametreleri yer almaktadır. Tel beslemeli 
ark eklemeli üretim yöntemi ile üretimi yapılan silindir 
parçalara tahribatsız muayeneler uygulanarak parçadaki 
değişimler incelenmiştir. Tahribatsız muayene yöntemle-
rinden sıvı penetrant muayenesi (PT), radyografi muaye-
nesi (RT), sertlik ölçümü ve kalınlık ölçümü uygulanmıştır.

Aşağıdaki Resim 4 ve Resim 5’te uygulama ile ilgili görün-
tüler bulunmaktadır. 1 ve 2 numaralı uygulamada silindir 

3. UYGULAMA DETAYLARI 

Tps/i CMT Universal karakteristiği kullanılarak 5 mm ka-
lınlığındaki 6061 kalite alüminyum plakalar üzerine akım 
ve voltaj değerleri sabit tutularak farklı kaynak hızları ile 
silindirik parçalar oluşturulmuştur. Birinci deneme 60 cm/
dk, ikinci deneme 90 cm/dk ve üçüncü deneme ise 120 
cm/dk kaynak hızları ile yapılmıştır. Her denemede soğuk 
malzeme üzerine yapılan kaynaklarda ergime noksanlığı 
ve dikiş hatası olmaması için ilk 3 pasoda daha yüksek 
akımlarla kaynak yapılmıştır. Çalışmada %100 argon gazı 
ile 1,2 mm AlSi5 (4043) ilave metali kullanılarak akım (I) 

İlk üç paso parametreleri

Parametre
Torç Açısı Kaynak Hızı Tel Hızı Akım (A) Voltaj (V) Ark Boyu Pulse Din. 

Op.
Serbest Tel 

Boyu
Rob. Yük. 

DeğeriUygulama

Uyg.1 0° 60 cm/dk 6,0 m/dk 91 A 13,6 V 1,5 2,5 15 mm 1,3 mm

Uyg.2 0° 90 cm/dk 6,0 m/dk 91 A 13,6 V 1,5 2,5 15 mm 1,1 mm

Uyg.3 0° 120 cm/dk 6,0 m/dk 91 A 13,6 V 1,5 2,5 15 mm 0,9 mm

Üç pasodan sonraki parametreler

Parametre
Torç Açısı Kaynak Hızı Tel Hızı Akım (A)

Voltaj

(V)
Ark Boyu Pulse Din. 

Op.
Serbest Tel 

Boyu
Rob. Yük. 

DeğeriUygulama

Uyg. 1 0° 60 cm/dk 3,8 m/dk 56 A 11,1 V 1,5 2,5 15 mm 1,3 mm

Uyg. 2 0° 90 cm/dk 3,8 m/dk 56 A 11,1 V 1,5 2,5 15 mm 1,1 mm

Uyg. 3 0° 120 cm/dk 3,8 m/dk 56 A 11,1 V 1,5 2,5 15 mm 0,9 mm

Tablo 1. İlk Üç Paso ve Sonraki Pasoların Kaynak Parametreleri

                     
   Resim 4. Tel Beslemeli Ark Eklemeli Üretim Yöntemi ile 

  Üretimi Yapılan Bir Parça

Resim 5. Tel Beslemeli Ark Eklemeli Üretim Yöntemi ile 
Üretimi Yapılan Diğer Bir Parça
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yüksekliği 120 mm civarında iken 3 numaralı uygulama-
da silindir yüksekliği 90-100 mm civarındadır. 1 numaralı 
uygulama 45 dakika, 2 numaralı uygulama 35 dakika, 3 
numaralı uygulama ise 25 dakika civarında sürmüştür. 
Ayrıca silimdir çapı 110 mm’dir.

4. UYGULANAN MUAYENE YÖNTEMLERİ 

Tel beslemeli ark eklemeli üretim yöntemi (WAAM) ile 
üretimi yapılan silindirik alüminyum parçalara; sıvı pe-
netrant (PT), radyografik (RT), sertlik ölçümü ve kalınlık 
ölçüm muayene yöntemleri uygulanmıştır.

4.1 Sıvı Penetrant Muayenesi
Penetrant  ya da sıvı penetrant olarak adlandırılan bu 
yöntem yüzey hatalarının tespit edilmesi için kullanı-
lan bir tahribatsız muayene yöntemidir. Bu muayenede 
önemli olan nokta  kusurun muayene yapılacak yüzeye 
açık olması gerekmektedir. Yüzeye kapalı olan hacimsel 
hatalar bu yöntem ile tespit edilemez. Yüzeye uygulanan 
penetrant sıvısının ardından uygulanan  geliştirici (“de-
veloper”), penetrant sıvıyı tekrar yüzeye çeker ve kusur 
belirtileri gözlenir. Bu belirtiler çatlak türü (çizgisel) ya da 

                       
                            Uygulama-1                 Uygulama-2               Uygulama-3

                        
                            Uygulama-1                 Uygulama-2               Uygulama-3

 Resim 6. Sıvı Penetrant Test Resimleri

gözenek türü (yuvarlak) olabilmektedirler. Bu parçalarda 
penetrant süresi 15 dakika, geliştirici süresi 5 dakika ola-
rak uygulanmıştır.

Yapılan testler sonucunda kaynakta dış yüzeye açık göze-
nek veya çatlak tespit edilmemiştir.

4.2 Radyografik Muayene 
Test parçası bir kaynaktan çıkan radyasyon demeti (X 
veya gama ışınları) ile ışınlanır. Radyasyon malzeme için-
den geçerken malzemenin özelliğine bağlı olarak belli 
oranda yutularak kayıba uğrar ve sonra parçanın arka 
yüzeyine yerleştirilmiş olan filme ulaşarak filmi etkiler. 
Süreksizlikler radyasyonu farklı zayıflatacaklarından, sü-
reksizliklerin olduğu bölgelerden geçen radyasyonun 
şiddeti ve film üzerinde oluşturacağı kararma da farklı 
olacaktır. Radyografi muayene yöntemi ile kaynak içeri-
sindeki dış yüzeye kapalı hacimsel hataların tespiti yapıl-
maktadır. Yapılan bu uygulamada Resim 7’de gösterilen 
bölge değerlendirilmiştir. 

Uygulanan RT testi sonucuna göre bir numaralı uygula-
mada %0,3 ile %0,5 arasında gözenek varken, iki ve üç 
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numaralı uygulamada %0,1 ile %0,3 arasında gözenek 
olduğu tespit edilmiştir.

4.3 Sertlik Muayenesi
Sertlik genel anlamda malzemenin deformasyona karşı 
gösterdiği direnç olarak tanımlanır. Sertlik doğrudan bir 
büyüklük olmayıp daha yüksek dayanımda bir malzeme-
nin kendisinden daha düşük dayanımda diğer bir mal-
zeme üzerinde yapmış olduğu deformasyon üzerinden 
hesaplanmaktadır. Yapılan bu testte üç farklı bölgeden 
beşer adet ölçüm alınmış ve aşağıdaki listede ölçüm nok-
talarındaki ortalama değerler verilmiştir.
Yapılan bu testte ısıl işleme maruz kalma süresi arttıkça 
sertliğin arttığı tespit edilmiştir.

4.4 Kalınlık Ölçümü
Yaptığımız uygulamada aynı akım, voltaj değerlerinde 
farklı hızların kullanılması beklendiği gibi farklı cidar ka-
lınlıları elde etmemizi sağlamıştır. Aşağıdaki Resim 9’da 
ilgili resimler bulunmaktadır. Ayrıca uygulamalarda elde 
edilen cidar kalınlıları aşağıdaki Tablo 3’te yer almaktadır.

Tablo 2.

Uygulama     Bölge Ortalama Sertik 
Değeri

Uygulama 1

Üst 180 HL

Orta 216 HL

Alt 307,3 HL

Uygulama 2

Üst 177 HL

Orta 207 HL

Alt 295 HL

Uygulama 3

Üst 170 HL

Orta 246 HL

Alt 277 HL

 
Resim 8. Sertlik Muayene Ölçüm Noktaları ve Değerleri

Ortalama Cidar Kalınlığı

Uygulama-1 7 mm 

Uygulama-2 5 mm 

Uygulama-3 4 mm

Tablo 3. Kalınlık Ölçüm Sonuçları Uygulama

          
           

 Resim 7. RT Değerlendirme Görselleri
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5. SONUÇ

Tel beslemeli ark eklemeli üretim yöntemi ile sabit akım 
– sabit voltajda kaynağı yapılan silindir parçalarda sıvı 
penetrant muayenesi sonuçlarını incelediğimizde; uygu-
lanan parametre aralıklarında cidarda yüzeye açık her-
hangi bir çatlak veya gözenek tespit edilmemiştir. Yüzey 
kalitesi bakımından bu parametre aralıklarında çalışma-
nın herhangi bir sakıncası yoktur. Fakat radyografi test 
sonuçlarını incelediğimizde bir numaralı uygulamada 
%0,2 oranında daha fazla gözenek olduğu fakat bunun 
kalite seviyesini karşıladığı tespit edilmiştir. Yüzeye kapa-
lı çatlak ve gözenek bakımından da bu parametre aralık-
larının kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Farklı 
bölgelerden alınan sertlik değerleri incelendiğinde daha 
uzun süre üst pasoların ısıl işlemine (yaşlandırılmasına) 
maruz kalan bölgelerde sertleşmenin daha fazla olduğu 
tespit edilmiştir. Sertlik sonuçlarında sadece 1 numa-
ralı bölge değerlendirilmeye alınmıştır. 2 ve 3 numaralı 
bölgede sertlik ölçümü sırasında esneme olduğu ve de-
ğerlerin yanıltma ihtimali düşünüldüğü için bu noktalar 
değerlendirmeye alınmamıştır. Sonuç olarak daha uzun 

süre ısı girdisine maruz kalan bölgelerde sertleşmenin 
daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Kalınlık ölçüm sonuç-
larına göre ise 6 mm cidar kalınlığı için bir numaralı uy-
gulama, 5 mm cidar kalınlığı için iki numaralı uygulama, 
4 mm cidar kalınlığı için üç numaralı uygulama kullanı-
labilir. 
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Resim 9. Kalınlık Ölçüm Resimleri


