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ÖZET 
 

Araştırmada beş ayrı işletmede, tarım makinaları imalatında en fazla 
karşılaşılan sorunlar, bir kalite çalışması olarak ortaya çıkarılmış ve 
değerlendirilmiştir. Kaynak yöntemleri ve kaynaklı birleştirmeler, araştırmanın 
önemli bir bölümünü oluşturmuştur. Kaynak ve kaynaklı birleştirmeyi sağlayan 
tüm unsurlar incelenmiş, kaynaklı test örneklerinin tahribatsız testlerle (gözle 
kontrol, penetrant test, radyografik test) ve tahribatlı testleri (çekme deneyi, 
bükme deneyi, makrotest) kaynak kalite kontrolleri yapılmıştır. Kalifiye 
kaynakçının, işlevini iyi yapan kaynak makinalarının ve gereçlerinin önemi 
ortaya çıkarılmıştır.  
 
Anahtar sözcükler : Tahribatsız Muayene, Kaynak Prosedür Testi, Kaynakçı 
Kalifikasyon Testi 
 

 
APPLICATION OF NDT ON AGRICULTURAL MACHINES: 

QUALIFICATION OF WELDER AND WELDING PROCEDURE 
 

ABSTRACT 
 

In the research, which is focused on quality study it has been  aimed  to reveal 
and evaluate  the frequently  met problems in the agricultural machinery 
production at five different firms. Weld methods and weld joints have been 
important parts of the study. Welding and all the elements affecting welding 
have been investigated and the quality controls of welded test specimens have 
been verified by non-destructive testing (Visual test, penetrant test, radiography 
test)and mechanichal test (tensile, bending, macrotest). The studies showed 
that qualified welders and well-maintained welding machines are key factors in 
maintaining a high welding quality. 
 
Keywords: NDT, Welding Procedure Specification, Welder Performance 
Qualification 
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1. GĐRĐŞ 
 
Son yıllarda tarımsal mekanizasyona elverişli arazi yapısıyla, tarım makinaları 
üreten Trakya bölgesi sanayiisi dikkate değer bir büyüme evresine girmiştir. En 
fazla üretilen makinalar, buğday ve ayçiçeği tarımı için gereksinim duyulan, 
üniversal ekim makinaları, pnömatik hassas ekim makinaları, kültüvatör ve diğer 
toprak işleme aletleridir. Bu makinalar arazi koşulları gözönüne alındığında çok 
fazla eğilme ve burulmaya zorlanırlar. Yapımında gerekli özen gösterilmemişse 
ilk önce kaynaklı birleştirmelerinden kırılırlar. Üretici firmaları kaliteli üretim 
yapmaya teşvik edecek olan unsurlar müşteri istekleri ve yasal zorunluluklardır. 
Bu koşullar ülkemiz tarım makinaları sektöründe yeterince oluşmadığı için 
sadece makine, teçhizat ve makinelerini yenilemekte ve ucuz iş gücü ile 
yetinmekte, eğitimli ve  kalifiye eleman çalıştırmaktan kaçınmaktadırlar. 2004 
yılında yapılan araştırmada, Trakya’da (Đstanbul hariç) 5 adedi büyük, 105 adeti 
küçük ölçekli toplam 110 adet tarım makine üreticisi saptanmıştır.  
 
Tarım makinaları üreticilerinin büyük çoğunluğu, MIG/MAG kaynak yöntemi 
kullanmaktadır. Elektrik ark kaynağına göre metal dolgu hızının yüksek oluşu ve 
sürekliliğinin yanında, sağlam curufsuz ve temiz bir yüzey sağlaması, sanayinin 
her alanında kullanılmasında tercih nedeni olmuştur. Dünyada ve ülkemiz 
koşullarında nükleer tesisler, petro-kimya, rafineri, enerji santralleri, boru hatları, 
gemi inşaat, çelik konstrüksiyon ve benzeri projelerde tesis ve çevre güvenliği 
büyük önem taşıdığından tahribatsız muayene alanında hızlı gelişmeler 
kaydedilmiştir. Sanayiinin hangi alanında olursa olsun, tarım makinaları da  
olsa, kaynak konusu tahribatsız muayeneden ayrı düşünülmemelidir. Güvenlik 
düzeyine bakılmaksızın her kaynak dikişi en azından gözle muayene edilmelidir.  
 
MIG/MAG Kaynak  yöntemi, yarı-otomatik ya da otomatik olarak tüm kaynak 
pozisyonlarında ve birleştirmelerde, alaşımsız, düşük alaşımlı ve yüksek 
alaşımlı çeliklerde kaynak yapabilirliğe olanak sağladığı için, her endüstri 
alanında yaygın kullanılmaktadır. Đş parçası ile tel elektrod arasında bir ark 
oluşturulur. Ark ve kaynak banyosu gaz atmosferi ile korunmaktadır. Tel, gerekli 
akım şiddetini sağlayabilecek sabit bir hızla sürülmelidir. Ark boyu, akım üreteci 
tarafından kontrol altında tutulacağından, kaynak operatörü ark boyunu 
ayarlamakla uğraşmadan, dikkatini sadece kaynak dolgusunu düzenli bir 
şekilde oluşturmaya yöneltir. Metal yığma spray şeklinde olduğunda, yüksek 
akım şiddetlerinde çalışmaya imkan sağlar. Ancak Alüminyum malzemelerin 
kaynağı hariç bu teknik sadece yatay ve yatay-köşe pozisyonlarında verimlidir. 
Kaynakta koyucu gaz olarak kullanılan gazlar; argon, karbondioksit, helyum, 
hidrojen, azot ve oksijendir. Argon ve helyum asal gaz, diğerleri aktif gazdır. 
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Kaynak Kesiti(Joint Dizaynı ve kaynak sırası) 

         Şekil.1  Test parçaları kaynak kesiti(1-kök, 2-kapak, 3-arka yüz) 



 

 

 

 

Isı girdisi ve her bir kaynak testinin parametrelerinin kaydedilerek 
değerlendirilmesi de yapılmıştır. Plakalarda genel olarak 4 farklı pozisyonda 
kaynak yapılır. Bunlar; 
1- Flat (yatay/yere paralel) , 1G/1F 
2- Horizantal (yan yüzeyde) , 2G/2F 
3- Vertical-upwards / downward (dikey- yukarı doğru / aşağı doğru), 3G/3F  
4- Overhead (tavan) 4G/4F 
Kısaltmalar.G: Groove(oluk-kaynak ağzı) F: Fillet (köşe dolgu) 
 
Gazaltı kaynağında oluşabilecek kaynak hataları: Gözeneklilik, Yanma oluğu, 
Yetersiz ergime, Yetersiz nüfuziyet, Aşırı nüfuziyet, Kaynak metali çatlakları, 
ITAB-Isı tesiri altındaki bölgede çatlaklar, Sıçrantılar. 
 
Kaynakçı sınavının yapılışı ve muayeneler 
WPS ve WPQ testlerinin hazırlanmasında aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır. 
1- Sınav imalatta kullanılacak kaynak yöntemlerinde yapılmalıdır. 
2- Đlave malzemeler, söz konusu kaynak yöntemlerine ve pozisyonlarına uygun 

olmalıdır.  
3- Sınav parçası için, levhaların ve/veya boruların ağız hazırlığı, imalatta 

kullanılacak ağızlara göre hazırlanmalıdır.  
4- Sınav plaka testi ise, parçaların boyutları QW-463.1(a) plates‘e göre 

olacaktır. 
5- Kaynak donanımı imalatta kullanılana benzer olmalıdır. 
6- Kaynak işlemi, normal olarak imalatta kullanılan pozisyon ve açılarda 

yapılmalıdır. Eğer plaka kaynağı ile test yapılacaksa QW-461'e göre, 1G 
(flat-düz), 2G (horizantal-yan), 3G (vertical-dik), 4G (overhead-tavan), 
pozisyonlarından biri seçilir. 

7- Esas metal, ilave metal ve diğer yardımcı malzemeler, imalatta kullanılan 
koşullarla uyumlu olmalıdır.  

8- Sınav parçası için tanınan kaynak süresi, normal imalat koşulları altındaki 
işlem süresiyle uyumlu olmalıdır. 

9- Sınav parçasının kök pasosunun ve kapak pasosunun çekilişinde en az bir 
kesinti ve yeniden başlama noktası bulunmalı ve muayene edilecek 
uzunlukta işaretlenmelidir. 

10- WPS’de gerekli görülen herhangi bir ön tavlama veya kontrollü ısı girdisine, 
kaynakçının sınav parçasında da uyması zorunludur. 

11- WPS’de gerekli görülen herhangi bir kaynak sonrası ısıl işlem, eğme testi 
gerekmedikçe uygulanmayabilir. 

12-  Sınav parçasının işaretlenmesi 
13- Kaynakçının kapak pasosu hariç diğer tüm pasolardaki küçük hataları,  
      taşlayarak vs. veya imalatta kullanılan başka herhangi bir yöntemle 
      düzeltmesine izin verilmelidir.              
 
WPS  (Welding Procedure Specification) 
Yapılması planlanan bir kaynakta, kullanılması düşünülen nesnel nitelik ve 
parametrelerin gösterildiği bir çeşit reçete mahiyetindeki dokümandır. Bu 
dokümanda belirtilen range içinde kalınması halinde referans PQR (Procedure 
Qualification Record)’daki mekanik ve metalurjik özellikler elde edilir. Aksi halde 
PQR’daki mekanik ve metalurjik özelliklerden bir ya da birkaçı elde edilemez. 
Bu durumda kaynağa devam edilmemelidir. 



 

 

 

 

WPQ  (Welder Performance Qualification) 
Kaynağın WPS’ e uygun yapılabilmesi için kullanılacak malzeme, sarf malzeme 
ve kaynak yöntemine uygun kaynak donanımının, kaynak pozisyonu ile 
uygulama sınırlamalarının belirtildiği ve kaynağı yapacak personelin taşıması 
gereken, beceri yetenek ve niteliklerin gösterildiği doküman ve bir çeşit 
ehliyettir. 
 
Genel Muayene Yöntemleri 
Kaynağı tamamlanan her bir parça, kaynaktan hemen sonra gözle muayene 
edilmelidir. Gözle muayene, gerektiğinde çizelge-1’de verildiği gibi manyetik toz, 
penetrant sıvı ve diğer muayene yöntemleriyle; ve alın kaynakları için ise makro 
muayenelerle desteklenmelidir. Parça gözle muayeneden geçerse, ilave 
radyografik muayeneler, kırma deneyleri ve makro muayeneler gerekir. 
Radyografi kullanıldığı zaman, eğme deneyi MĐG/MAG kaynak yöntemleriyle 
veya oksi-asetilen yöntemiyle yapılan kaynaklara her zaman uygulanmalıdır. 
Sınav parçaları kaynaklanan levhaların iki ucundaki 25mm’lik kısımlar hariç 
tutularak termik kesme ile veya mekanik yolla kesilebilir 
 
 

Çizelge 1. Muayene Yöntemleri (GEV-Gedik Eğitim Vakfı, Yayın No:1) 
 
Muayene Yöntemi Alın Kayna ğı 

Levha 
Alın Kayna ğı  

Boru 
Köşe Kaynağı 

Gözle  + * * 
+Radyografik  * 1) 5) * 1) 5) + 
Eğerek * 2) * 2) + 
Kırarak * 1) * 1) * 3) 4) 
Makro ( parlatmadan) + + * 4) 
Manyetik Toz /Penetran sıvı + + + 
Đşaretler: (*) Muayene yönteminin zorunlu  , (+) Muayene yönteminin zorunlu olmadığını gösterir 
1) Radyografik veya kırarak muayene yöntemlerinden sadece birisi uygulanabilir. 
2)Radyografi kullanıldığı zaman,131,135 ve 311 yöntemleri için ilave eğme deneyler zorunludur. 
3) Sınavı yapan veya sınav kuruluşu gerekli görürse kırarak muayene işlemi, manyetik toz ve 
penatran sıvı muayeneleriyle desteklenmelidir. 
4) Kırarak muayene, an az 4 kesitin makro muayenesinin yapılmasıyla yer değiştirebilir. 
5) Sadece ferritik çelikler halinde, ≥12mm kalınlık için, RT yerine, UT yapılabilir.  
 
 
Ana malzeme/test plakaları 
Ana malzeme sacı ile kaynatılan test plakalarından, mekanik testlerin 
yapılabilmesi için çekme, bükme ve makro test örnekleri alınmıştır. Çekme 
deneyinde kullanılan örnekler, WPS 1G, 2G, 3G kaynaklı test plakaları 10mm 
kalınlıkta, esas metali  St 37 malzeme ve dolgu metali de SG 2 kaynak teli 
malzemesi seçilmiştir. Makro test için WPQ 1F, 2F, 3F köşe kaynaklı test 
plakaları aynı malzeme olup sadece kalınlığı 5mm'dir.  
 
Bu malzemelerin mukavemet değerleri, TS 5618’e göre Çizelge 2.'de verilmiştir. 
Çekme deneyinde mukavemetin esas malzemeye göre değerlendirildiği göz 
önüne alınarak, kaynak metalinin de çekme ve akma değerleri en az esas 
malzeme kadar olması beklenir.  
 

 
 



 

 

 

 

Çizelge 2.  Kaynak metalinin çekme, akma ve % uzama değerleri 
(TS 5618, EN 440) 

Esas  Metal Dolgu Teli (AWS) ER70S-6 
Sembol Çekme 

Dayanımı 
 

N/mm2 

En Az Akma 
Dayanımı 

N/mm2 

En Az Uzama 
% 

Sembol Çekme 
Dayanımı 

ksi 
N/mm2 

En Az Akma 
Dayanımı 

ksi 
N/mm2 

En Az 
Uzama 

% 

Y 42 500-640 420 22 SG 2 72 
496,42 

60 
413,69 

22 

(Saf kaynak metali kütlesinde bağlantı yerinden alınan enine deney parçasında en az çekme 
değeri, kaynatılan ana metalin en az çekme mukavemetinin %10’u kadar düşük değerde olabilir) 
 
Gözle kontrol, her alanda uygulanan, yatırım masrafı gerektirmeyen ucuz ve 
sorunları hemen çözümleme avantajına sahiptir. Direkt olarak gözle ve 10 x 
büyütmeli büyüteçlerle yapıldığı gibi, monitör, teleskop, değişik amaçlı geyçlerle 
de uygulanır.  
 
Penetrant test; girici sıvılarla yapılan yüzeydeki ve yüzeye açık süreksizliklerin 
bulunmasında önemli ve basit bir tahribatsız testtir.  
Malzeme adı:BT-68 Penetrant Red Dye Batch No:P20010515  
  BT-69 Cleaner Remover (Solvent) Batch No:CN20010328  
  BT-70 Developer Batch No: 20020111   
Model:BT-68 Type II, Methods B&C, BT-69 Type I &II Method C Class2, 
 BT-70 Type I & II Form d, Methods AB&C Non halogenated solvent  
 
Radyografik test ;kaynaklı plakalarda Şekil.2'de şematik olarak verildiği gibi 
gamma ışın kaynağı kullanılmıştır. 

 
       ışın kaynağı 
 

           SFD  
 

            Kurşun metre      IQI  Film ID 
 
           Test parçası 
         Film 
   Şekil 2.  Radyografi testinin ana elemanları  

 
Radyografi testinde kullanılan cihazlar 
Gammamat radyografi cihazı 
Kullanıldığı yer:ĐMKOSAN Metal Đmalat ve Röntgen Kontrol San. Tic. ĐST. 
Özellikleri:Đzotop; Đridyum 192, Model: NEB 211, Seri No: 23  
 
Diğer gereçler, film Kasetleri (ışık geçirmez plastik), Đnce kurşun plakalar, 
kurşun şeritmetre, kurşun harf takımı, çelik şeritmetre, yapıştırıcı bantlar, 
fleksibil metal uçlu mıknatıs, kronometre, radyasyon ölçer Graetz marka, X5ER 
Model, 701560 seri nolu, endüstriyel X-RAY Film, Kalite D5 FW, 10x48 cm 
AGFA, Işık kasası (Viewer), görüntü kalite belirtgeci (IQI) penatremetre, 
Tip:W10FE10-16, sürgülü cetvel, ışınlama süresi ölçüm aleti, karanlık oda, banyo 
proses, kimyasallar, ısıtıcılar, çerçeveler, termometre, özel lamba, kurutma 
dolabı, ışıldaklı uyarıcılar, kırmızı bant, radyasyon alarm cihazı ve diğer 
güvenlik  aletleri sayılabilir. 
 



 

 

 

 

BULGULAR 
  

WPS1G/2G/3G mekanik testleri sonuçları, radyografik görüntünün yanında 
verilerek, kıyaslama yapılmıştır. Kaynaklı test parçalarından elde edilen çekme 
(30 örnek), bükme (60 örnek) ve makrotest (15 örnek) ile yapılan test sonuçlarına 
göre her firmaya ait 21 adet örneğin test başarı yüzdeleri Çizelge 3’te verilmiştir. 
  

Çizelge 3.    WPS1G/2G/3G  Mekanik test başarı yüzdeleri 
Firma D G Đ K M 

Başarılı/Başarısız 10/11 10/11 9/12 8/13 5/16 
Başarı oranı (%) 47 47 42 38 23 

 
Kaynakların göz ve boyut kontrolü için ASME Section V. Visual Inspection, TS 
7536 standartlarından faydalanılmıştır. Makrotest-köşe kaynakların gözle 
kontrolünde, kaynak kesit resminin altında VT değerlendirilmesi yapılmıştır. 
  

Makrotest (1F pozisyonu): Şekil 3-7. MT:Başarısız; bükme sonucu kaynaktan kırılmıştır. 
 

   
Şekil 3. D-Firması, 

kaynakçı R.M.  
VT: Nüfuziyet  ve 
kaynak formu yetersiz 
----------------------------- 
MT: Başarısız 

Şekil 4. G-Firması, 
kaynakçı E.S. 

VT: Nüfuziyet iyi,  
kaynak formu uygun  
---------------------------- 
MT: Başarılı 

Şekil 5. Đ-Firması, 
kaynakçı Ç.T.  

VT: Nüfuziyet  ve 
kaynak formunun zayıf  
----------------------------- 
MT: Başarısız 

Şekil 6. K-Firması, 
kaynakçı A.B. 

VT: Nüfuziyet iyi,  
kaynak formu uygun g 
----------------------------- 
MT: Başarılı 

Şekil 7. M-Firması, 
kaynakçı R.F. 

VT: Nüfuziyet  ve 
kaynak formu zayıf  
-------------------------- 
MT: Başarısız 

 
Makrotest kaynak kesitleri -2F pozisyonu: Şekil 8-12.  
 

     
Şekil 8. D-Firması, 

kaynakçı: H.K. 
VT: Nüfuziyet  ve 

kaynak formu yetersiz 
------------------------- 
MT: Başarısız 

Şekil 9. G-Firması, 
kaynakçı: R.Y. 

VT: Nüfuziyet  zayıf 
ve,  gözenekli yapıda 
------------------------- 
MT: Başarısız 

Şekil 10. Đ-Firması, 
kaynakçı: M.E. 

VT: Nüfuziyet ve 
kaynak formu iyi   
--------------------------- 
MT: Başarılı 

Şekil 11. K-Firması, 
kaynakçı: Đ.K. 

VT: Nüfuziyet ve 
kaynak formu yetersiz 
--------------------------- 
MT: Başarılı 

Şekil 12.M-Firması, 
kaynakçı: E.Ç. 
VT: Nüfuziyet ve 
kaynak formu zayıf. 
---------------------- 
MT: Başarısız 

 
Makrotest kaynak kesitleri - 3F pozisyonu: Şekil 13-17. 
 

  
Şekil 13. D-Firması, 
kaynakçı: R.M. 
VT: Nüfuziyet  iyi, 
kaynak formu da iyi 
görünümde  
---------------------- 
MT: Başarısız 

Şekil 14. G-Firması, 
kaynakçı: N.Ç. 
VT:Nüfuziyetin zayıf, 
ve gözenekli yapıda 
olduğu görülmektedir. 
------------------------- 
MT: Başarısız 

Şekil 15. Đ-Firması, 
kaynakçı: A.E. 
VT: Nüfuziyet zayıf, 
dışbükeylik aşırı 
düzeyde. 
---------------------------- 
MT: Başarısız 

Şekil 16. K-Firması, 
kaynakçı: Đ.Ö. 

VT: Nüfuziyet  yetersiz, 
kaynak formu düzensiz. 
Kökte  boşluk bırakılmış 
---------------------------- 
MT: Başarısız 

Şekil 17. M-Firması, 
kaynakçı: H.K. 

VT: Nüfuziyet  iyi, 
kaynak formu da iyi 
düzeyde  
-------------------------- 
MT: Başarılı 

 



 

 

 

 

Radyografi test sonuçları ASME Section V’e uygun olarak ve yetkili kalifiye 
personellerce filmleri alınan kaynakçı testleri, prosedür testleri radyografi 
filmlerinin siyah beyaz görüntüleri, ışık kasasından dijital fotoğraf makinası ile 
alınarak jpg formatında bilgisayara kaydedilmiştir. 
     
WPS  Prosedür kaynağı radyografileri - 1G pozisyonu : Şekil 18-22 
 

 

Ç1:Başarısız 
-346N/mm2  

Ç2:Başarısız-345N/mm2  
B.1-2(yüz): Başarılı 
B.3-4(kök): Başarılı  
HI: 31987 J/cm 

Şekil 18. D-Firması, kaynakçı R.M.  Yoğun gruplaşmış gaz boşlukları ve kökte çatlak.  
 

 

Ç.1:Başarısız 
350N/mm2  

Ç.2:Başarısız 347N/mm2  
B.1-2(yüz): Başarılı 
B.D.3-4(kök): Başarılı  
HI: 23134 J/cm 

Şekil 19. G-Firması, kaynakçı A.G.    Belirgin bir hataya rastlanmadı 
 

 

Ç.1:Başarısız-301N/mm2  
Ç.2:Başarısız 356N/mm2  
B.1-2(yüz): Başarısız 
B.3-4(kök): Başarılı  
HI: 27621 J/cm 
 

Şekil 20. Đ-Firması, kaynakçı H.B.    Küçük boyutlarda dışta yanma oluğu var.  
 

 

Ç1:Başarısız 
232N/mm2  

Ç2:Başarısız 361N/mm2  
B. 1-2(yüz): Başarılı  
B. 3-4(kök): Başarılı  
HI: 27463 J/cm 

Şekil 21. K-Firması, kaynakçı Đ.Ö.       Belirgin bir hataya rastlanmadı 
 

 

Ç.1:Başarısız 
296N/mm2  

Ç.2:Başarısız 191N/mm2  
B.1-2(yüz): Başarılı 
B.3-4(kök): Başarısız 
HI: 28046 J/cm 

Şekil 22. M-Firması, kaynakçı M.M.Belirgin bir hataya rastlanmadı 
 
 



 

 

 

 

WPS  Prosedür kaynağı radyografileri - 2G pozisyonu: Şekil 23-27.  
gösterilmiştir. 
 

 

Ç1: Başarılı- 465N/mm2  
Ç2: Başarısız-315N/mm2  
B 1-2(yüz): Başarısız 
B 3-4(kök): Başarısız 
HI: 44574 J/cm 

Şekil 23.  D-Firması, kaynakçı: H.K.Dışta undercut (yanma oluğu)ve akma-sıçrantılar  
  

 

Ç.1:Başarısız 
435N/mm2  

Ç.2: Başarılı 466N/mm2  
B.1-2(yüz): Başarılı 
B.3-4(kök): Başarılı  
HI: 30946 J/cm 

Şekil 24.  G-Firması, kaynakçı: R.Y.     Belirgin bir hataya rastlanmadı. 
 

 

Ç.1: Başarılı   476N/mm2  
Ç.2:Başarısız 303N/mm2  
B.1-2(yüz): Başarısız 
B.3-4(kök): Başarısız 
HI: 24695 J/cm 

Şekil 25.  Đ-Firması, kaynakçı: M.E.Kökte lokal konkavite (iki bölgede) görülüyor.  
 
 

Ç.1:Başarısız 
359N/mm2  

Ç.2:Başarısız 302N/mm2  
B.1-2(yüz): Başarılı 
B.3-4(kök): Başarısız 
HI: 43523 J/cm 

Şekil 26.  K-Firması, kaynakçı: Đ.K.    Düzensiz ve pasolar arası soğuk bindirme var.  
 

Ç.1:Başarısız  
414N/mm2  

Ç.2:Başarısız 224N/mm2  
B.1-2(yüz): Başarısız 
B.3-4(kök): Başarısız 
HI:52073 J/cm 

Şekil 27.  M-Firması, kaynakçı: E.Ç.   Düzensiz bindirme ve pasolar arası soğuk bindirmeler var . 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

WPS 3G Prosedür kaynağı radyografileri: Şekil 28-32. 
 

Ç.1:Başarısız 443N/mm2  
Ç.2: Başarılı    448N/mm2  
B.1-2(yüz): Başarılı  
B.3-4(kök): Başarılı  
HI: 36074 J/cm 

Şekil 28.  D-Firması, kaynakçı: R.M.    Belirgin bir hataya rastlanmadı. 
 

 

Ç1:Başarısız 
 335N/mm2  

Ç2:Başarısız  352N/mm2  
B.1-2(yüz): Başarısız 
B.3-4(kök): Başarısız 
HI: 33653 J/cm 

Şekil 29.  G-Firması, kaynakçı: N.Ç.  Dağınık ve yoğun gruplaşmış gaz boşlukları görülmektedir.  
 

Ç.1: Başarılı  490N/mm2  
Ç.2: Başarısız432N/mm2  
B.1-2(yüz): Başarılı 
B.3-4(kök): Başarılı  
HI: 27383 J/cm 

Şekil 30.  Đ-Firması, kaynakçı: A.E.  Aşırı Nüfuziyet ve dışta yanma oluğu var.  
 

 

Ç.1:Başarısız 
277N/mm2  

Ç.2:Başarısız 423N/mm2   
B.D.1-2(yüz): Başarısız 
B.D.3-4(kök): Başarısız 
HI: 24539 J/cm 

Şekil 31.  K-Firması, kaynakçı: Đ.Ö. Yan yüzeyde nüfuziyetsizlik ve dağınık gaz boşlukları belirgin.  
 

 

Ç.1: Başarılı 465N/mm2  

Ç.2: Başarılı 473N/mm2  
B.1-2(yüz): Başarısız 
B.3-4(kök): Başarısız 
HI: 38112 J/cm 

Şekil 32.  M-Firması, kaynakçı: H.K.   Pasolar arası soğuk bindirme ve aşırı nüfuziyet hataları var.  
 
WPQ Kalifikasyon kaynağı radyografileri -1G pozisyonu: Şekil 33-42. 
 

 
Şekil 33. D- Firması, kaynakçı Y.Y.  Kökte eksik (yetersiz) nüfuziyet çok belirgin  

 

Şekil 34. D- Firması, kaynakçı R.M    Kökte eksik (yetersiz) nüfuziyet olarak görülüyor.  

 
Şekil 35. G- Firması, kaynakçı A.G.   Kısmi olarak kökte yetersiz nüfuziyet görülmektedir 



 

 

 

 

 

 
Şekil 36. G- Firması, kaynakçı E.S. Kökte bölgesel yetersiz nüfuziyet, yanma oluğu ve poroziteler. 
  

 
Şekil 37.  Đ- Firması, kaynakçı Ç.T.Kökte eksik/yetersiz nüfuziyet çok belirgin .  
 

 
Şekil 38.  Đ-Firması, kaynakçı: R.D.   Sürekli olmayan kökte yetersiz nüfuziyet ve  sarkma var.  
 

 
Şekil 39.  K-Firması, kaynakçı: A.B.   Fazla nüfuziyet ve dışta yanma oluğu görülmektedir.  
 

 
Şekil 40.  K- Firması, kaynakçı Đ.K.  Geniş ve düzensiz kaynak ve saçılmış gaz boşlukları  
 

 
Şekil 41.  M- Firması, kaynakçı R.F. Bölgesel ve aralıklı kökte yetersiz nüfuziyet ile sıçrantılar   
 

 
Şekil 42.  M-Firması, kaynakçı M.M.  Aşırı nüfuziyet-kökte sarkma görülmektedir.  

 



 

 

 

 

SONUÇ  
  
WPS, bir imalatta uygulanan en önemli kaynak testidir. Radyografik görüntülerin 
yanında mekanik test sonuçları(çekme bükme) da verilmek suretiyle, bir 
kıyaslama yapılmıştır. VT ve RT'te iyi görünümlü hata oranı az olan kaynakların 
çekme ve bükme deney sonuçlarıda genellikle başarılı olmuştur. Makrotest 
köşe kaynaklarında da gözle kontrol sonuçları iyi olan örneklerde de 
bükme/kırma deney sonuçları genellikle başarılı bulunmuştur. Kaynakçıların 
performans testlerinin radyografileri ise en zayıf test grubunu oluşturmuştur.  
 
Bu sonuçlar, uzun süredir kaynakçı olarak çalışan personelin, şimdiye kadar 
alanında ciddi bir eğitim almadığını belgelemektedir.  

 
 
TEŞEKKÜR 
Test plakalarının radyografilerinin çekilmesinde, değerli katkılarından dolayı 
Đmkosan A.Ş. ve çalışanlarına teşekkür ederim. 
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