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ÖZET 

Alüminyum malzemeler birçok endüstriyel uygulamada, özellikle otomotiv ve gemi imalat 
endüstrilerinde ağırlık ve yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla kaynaklı bağlantılar oluşturulmak 
suretiyle kullanılmaktadırlar. Otomotiv endüstrisinde en yaygın kulanım alanına sahip kaynak 

yöntem elektrik direnç kaynağıdır. Bu yöntemin kullanımı özellikle alüminyum ve 
alaşımlarının kaynağında son yıllarda artmış durumdadır.  Alüminyum alaşımlarının 

kaynağında karşılaşılan zorluklar mevcut kaynak uygulamalarının detaylı olarak 
incelenmesini gerekli kılmaktadır. 
 

Bu çalışmada, 3 mm kalınlığındaki alüminyum alaşımı EN AW 5005 ve EN AW 1050 kalite 
saclar endüstriyel koşullarda elektrik direnç kaynağı yöntemi ile birleştirilmiştir. Bu işlemde 

aynı kalitedeki sac malzemeler kaynaklanmış daha sonra da farklı kalite saclar kaynaklanarak 
bağlantı özellikleri kıyaslanmıştır. Baskı kuvveti sabit tutularak kaynak akımı ve kaynak 
süresinin bağlantı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Elde edilen bağlantıların kaynak 

bölgelerinin makro yapı ve mekanik özellikleri incelenmiştir. 
 

Anahtar kelimeler: Alüminyum kaynağı, elektrik direnç kaynağı, EN AW 5005, EN AW 1050 

 
THE EFFECT OF WELDING PARAMETERS ON WELDING JOINT OF 1050 AND 

5005 ALUMINUM ALLOYS 

 

ABSTRACT 
Aluminum welded joints are used in automotive industry, ship industry to reduce weight of the vehicles and for 

the fuel economy. In recent years, electric resistance welding methods have become much more extensive in 

automotive industry. This method is used especially on aluminum and alloys. İt is necessary to investigate to 

apply of existing because of difficulties of aluminum welding process. Thus, it was investigated the changing of 

occurred on aluminum and alloys welds. 

 

In this study; EN AW 1050 and EN AW 5005 sheet alloys with 3 mm thickness were used. The sheets were 

welded by electric resistance welding. Firstly same quality sheets welded together and then different quality 

sheets was welded each other. Finally it was compared to their mechanic and metallurgical properties. The 

effects of amperage and welding time on welding parts  were investigated.  Finally, metallurgical and mechanic 

properties of all joint was investigated. 

 

Keywords: Aluminum Welding, Electric Resistance Welding, EN AW 5005, EN AW 1050. 

 
 

 



 
 

1. GİRİŞ 

 

Son yıllarda yakıt tasarrufunun ve çevresel etkilerin çok önemli hale gelmesi sonucu otomobil 

toplam ağırlığını azaltmaya yönelik girişimlerde bulunulmaktadır. Daha az yakıt tüketecek, 
çevre dostu bir otomobil daha hafif olmalıdır. Tasarım değişiklikleri dışında bunu 
sağlayabilecek tek yöntem otomobil imalatında daha hafif malzeme kullanmaktır [1]. Buradan 

hareketle bazı otomobil modellerinin gövdelerinde tamamen alüminyum alaşımları 
kullanılmakta ve böylece ağırlık azaltılmaya çalışılmaktadır. 

 
Alüminyum güvenlikten ödün vermeden, konfordan vazgeçmeden, daha az yakıt tüketen 
çevre dostu bir otomobilin tasarımında kullanılabilecek en cazip konstrüksiyon malzemesidir. 

[2-3]. Sünek, kolay şekil alabilen ve korozyona dirençli bir malzeme olan alüminyum 
otomobil gövde üretiminde kullanılan elektrik direnç kaynağı ile kaynak edilmesinde 

malzemenin fiziksel ve metalürjik özelliklerinden dolayı yaşanan güçlükler, otomotiv 
endüstrisinde tüm gövdenin alüminyum alaşımlarından oluşturulmasını geciktirmektedir [4].  
 

Elektrik direnç kaynağı otomotiv sektöründe alüminyum sac metallerin birleştirilmesi 
işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Alüminyum ve alaşımlarının araç gövde ve yapı 

elemanlarında kullanımlarının artışıyla alüminyum elektrik direnç nokta kaynağının uygulama 
esasları daha önemli hale gelmiştir. Çelik ve alüminyum kaynağının yöntemleri benzer 
olmakla beraber alüminyum elektrik direnç kaynağının verimliliği çeliğe kıyasla daha 

düşüktür ve kaynak kontrolü daha zordur. Bunun nedeni alüminyum alaşımlarının yüksek ısı 
ve elektrik iletkenliğine sahip olması ve kaynak işlemi sonunda istenen çekirdek çapına 

ulaşabilmek için yüksek akım ve yüksek baskı kuvvetine ihtiyaç duymasıdır[5]. 
 
Elektrik direnç kaynağı yönteminde, üst üste konmuş sacların birleştirilmesinde, kaynak 

yerlerinde çok az renk değişimi ve elektrot izlerinden başka bir şey görünmez. Ayrıca iyi bir 
bağlantı yapılmasında, ısıtmanın çok kısa sürede olması nedeniyle ergitme kaynağı ile 

birleştirilmiş olan alüminyumlarda ortaya çıkan metalürjik dönüşümler ya hiç oluşmaz ya da 
çok az oluşur, yine de bu tür oluşumların meydana getirebileceği tehlikeler göz ardı 
edilmemelidir. Elektrik direnç kaynağı, diğer direnç yöntemlerinde olduğu gibi, malzemeden 

geçen elektrik akımına karşı, malzemenin gösterdiği elektrik direnci ile oluşan ısı ve kaynak 
bölgesine uygulanan basma kuvveti ile gerçekleştirilen bir yöntemdir. Ayrıca, dış bir ısı 

kaynağı yoktur; ısı, birleştirme yerinde Joule Kanunu (Q=I2×R×t)’na göre oluşur. Burada Q: 
Üretilen ısı, I: kaynak akımı, R: kaynak akımının geçtiği devredeki dirençlerin toplamı, t: 
kaynak akımının devrede kalma süresidir [6]. 

 
Bu çalışmada kullanılan EN AW 5005 ve EN AW 1050 alüminyum alaşımları elektrik direnç 

kaynağı yöntemiyle (RSW) kaynak edilmiştir. Kaynaklı bağlantıların mekanik özelliklerini 
incelemek üzere çekme deneyine tabi tutulması, kaynak bölgelerinin metalürjik 
dönüşümlerinin görülmesi için metalografik incelemelerin yapılması amaçlanmış ve 

gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra kaynak bölgeleri ve ITAB bölgelerinin Vickers sertlik 
taraması ile setlik dağılımları incelenmiştir. Ortaya çıkan bulgular değerlendirilerek otomotiv 

endüstrisine aktarılması amaçlanmıştır. 

 
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

 

Bu çalışmada, kimyasal bileşimi ve mekanik özellikleri Tablo 1'de verilen 3 mm 

kalınlığındaki EN AW 5005 ve EN AW 1050 kalitedeki saclar kullanılmıştır. Bu alaşımlar 
hem benzer (Al 1050-Al 1050 ve Al 5005-Al 5005) hem de farklı (Al 1050-Al 5005) 



 
 

birleşmeleri sağlayacak şekilde Tablo 2'de verilen parametrelerde birleştirilmiştir. Tablo 2’de 

ve bu bölümden sonra kaynak gücü, kaynak akımı olarak kullanılmıştır. Burada geçen kaynak 
gücü değerleri elektrik direnç kaynak makinesinin % değeri olarak ifade edilmektedir. 

Birleşmelerin makro yapı karakterizasyonu optik mikroskop ile mekanik özellikleri ise sertlik 
ve çekme-makaslama testleri ile gerçekleştirilmiştir. 
 

2.1. Numunelerin Hazırlanması 

Deneyi gerçekleştirilecek numuneler Şekil 1 ve 2'de görüldüğü gibi ilgili standarda [7] uygun 

olacak şekilde hazırlanmıştır. Kesilen malzemelerin kenarlarından çapakları alınmış ve 
kaynak işleminden önce yüzey zımparalanarak numuneler birleştirmeye hazır hale 
getirilmiştir. 

 
Tablo 1. Deney malzemelerinin kimyasal bileşimi ve mekanik özellikleri 

 

ALAŞIM KİMYASAL BİLEŞİM 

Numerik Kimyasal Sembol Si Fe Mn Mg Cu 
EN AW 1050 Al 99.5 0.11 0.36 0.02 0.01 0.01 

Akma Mukavemeti (MPa) 
~30 MPa 

Çekme Mukavemeti (MPa) 
~70 MPa 

Sertlik 
~30 HB 

 

ALAŞIM KİMYASAL BİLEŞİM 

Numerik Kimyasal Sembol Si Fe Mn Mg Cu 
EN AW 5005 AlMg1 0.12 0.38 0.02 0.53 0.01 

Akma Mukavemeti (MPa) 
~40 MPa 

Çekme Mukavemeti (MPa) 
~125 MPa 

Sertlik 
~50 HB 

 

 
 

Şekil 1. Test numunesinin şematik gösterimi 
 

Tablo 2. Bağlantı çiftlerinin kaynak işleminde belirlenen kaynak parametreleri 
 

 A Z A Z A Z A Z A Z A Z 

1050-1050 40 11 50 11 60 11 70 11 80 11 90 11 

40 13 50 13 60 13 70 13 80 13 90 13 

5005-5005 40 11 50 11 60 11 70 11 80 11 90 11 

40 13 50 13 60 13 70 13 80 13 90 13 

1050-5005 40 11 50 11 60 11 70 11 80 11 90 11 

40 13 50 13 60 13 70 13 80 13 90 13 
A:Kaynak Akımı; Z:Kaynak Zamanı 

 

3 mm 



 
 

 
 

Şekil 2. Kaynatılan test numunesi 
 

2.2. Elektrik Direnç Nokta Kaynağının Uygulanması 

Belirtilen şekilde hazırlanan alüminyum alaşımı numuneler elektrik direnç kaynağıyla 
birleştirilmiştir. Bu uygulama için hiçbir işlem görmemiş halde temin edilen alüminyum 

numunelerinin yüzeyi zımparalandıktan sonra kaynak işlemi gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan 
numunelerin elektrik direnç kaynağı işleminde temas yüzey çapı 9 mm olan Cu/Cr/Zr 
malzemeden işlenen sıkı geçme elektrotlar kullanılmıştır. 

 
Çalışmada elektrot baskı kuvveti (6 bar) ve baskı kuvvetinin uygulama süresi (40 periyod) 

sabit tutulmuş olup akım ve kaynak süresi değiştirilerek kaynak denemeleri 
gerçekleştirilmiştir. Tablo 3’de denemeleri gerçekleştirilen elektrik direnç kaynak 
makinesinin özellikleri görülmektedir.   

       
Tablo 3: Elektrik direnç kaynak makinesinin özellikleri    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Besleme Gerilimi Anma Gücü Frekans Sekonder Gerilim Hava Basıncı 

380-400 VAC 120 KVA 50 Hz 11 V 6 Bar 

 

En yüksek kaynak akımı (90) ve kaynak süresi (13) ile en düşük kaynak akımı (40-50) ve 
zamanlarını (11) içeren kaynak parametreleri ile birleştirilen alüminyum bağlantıların 

metalografik incelemeleri kesitinden alınan numuneler üzerinde yapılmıştır. Bu inceleme için 
800 meshlik zımparaya kadar zımparalanan numuneler makro incelemeler Nikon marka SMZ 
745 T model makro mikroskopta gerçekleştirilmiştir.  

 

Vickers sertlik deneyinde numune üzerine 250 kg yük uygulanmış ve kaynak bölgesinden 

başlanarak ısıdan etkilenmiş bölge ve ana metal bölgesini kapsayacak şekilde sertlik dağılımı 
gerçekleştirilmiştir. ITAB ve kaynak metali referans alınarak belirtilen hat üzerinde 1 mm 
aralıklarla kaynak merkezinden yukarı ve aşağı doğru ilerlenerek deneyler gerçekleştirilmiştir.  

 

Bu çalışmada kaynatılan numuneler Tablo 2'de verilen parametrelerde çekme-makaslama 

testine tabi tutulmuştur. Farklı parametreler kullanılarak hazırlanan kaynak numunelerinin 
çekme testleri 25 KN kapasiteli Zwick Roell Z 250 marka çekme cihazında 5 mm/dk. hızında 
gerçekleştirilmiştir. Çekme testi ile deney numunelerinin dayanım gösterebildiği maksimum 

çekme kuvvetleri saptanmış ve kaynak işlemi sonucunda elde edilen numunelerin sayısının 
fazla olması nedeniyle çekme testi sonuçlarına göre yapılan ilk değerlendirmelere göre 

yetersiz görülen kaynak numuneleri sonraki testlere tabi tutulmamıştır. 
 



 
 

Daha sonraki testlere geçilmeden önce her bir bağlantı çifti için en yüksek ve en düşük 

mukavemeti gösteren parametreler yine çekme-makaslama testlerine göre belirlenmiş ve 
sonraki aşamaya geçilmiştir (sertlik, makro yapı incelemeleri). Buna göre 1050-1050 bağlantı 

çiftlerinde en yüksek mukavemet gösteren 90-13 ve en düşük mukavemet gösteren 60-11 
parametreleriyle kaynaklanan bağlantı çiftleri tercih edilmiştir. Bunun sebebi bağlantı 
çiftlerinde düşük mukavemet gösteren bağlantı çiftlerinin numune hazırlama işlemi sırasında 

dahi yeterli mukavemeti gösteremeyip kırılması dolayısıyladır. 
 

İlk olarak 1050-1050 malzeme çiftleri ardından 5005-5005 malzeme çiftleri ve son olarak da 
1050-5005 malzeme çiftleri 9’ar adet kaynaklanarak bunlardan 7 adeti çekme testine tabi 
tutulmuş, çıkan maksimum ve minimum değerler dikkate alınmamış ve kalan 5 değerin 

ortalaması alınarak tabloya eklenmiştir. Kalan 2’şer adet test numunesi ise sertlik ve makro 
yapı görüntüleri almak üzere muhafaza edilmiştir.  

 
3. DENEY SONUÇLARININ İRDELENMESİ 

 
Kaynak işlemi için kullanılan bağlantı çiftleri standart metalografi teknikleri; SiC zımpara 
kağıtlarıyla kaba ve ince zımparalama,  3 mikron kalınlıktaki çuha ile parlatma uygulanarak 

hazırlanmıştır. Metalografik olarak farklılıklarını göstermek adına numuneler makro yapı için 
(%32 HNO3, %32 HCl, %4 HF ve %32 saf su ile) dağlayıcı ile dağlanmış, optik mikroskop 

altında incelenmiştir.  
 
Çalışmada kullanılan alaşımların kimyasal kompozisyonu Spectromaxx Optik Emisyon 

Spektroskopi Ünitesi’nde kontrol edilmiştir. Sertlik değerleri, Vickers sertlik cihazında 10 s. 
uygulama süresinde 250 kgf yük altında ölçülmüştür. 
 

Tablo 1'de verilen parametrelerde elektrik nokta direnç kaynağı ile üretilen Al 1050-Al 1050, 
Al 5005-Al 5005 ve Al 1050-Al 5005 kaynaklı bağlantıların birleşme bölgeleri Tablo 4’de 

görülmektedir. Tablodan da görüleceği gibi kaynak akım ve zamanı arttıkça birleşme 
bölgesinin alanı (nugget diameter) artmaktadır. Bu durum literatürle de  [11]  uyumludur.  

 

Tablo 4. Kaynak parametrelerine göre çekirdek çapları 
 

Al 1050 - Al 1050 

Akım/Çevrim 40 akım 50 akım 60 akım 70 akım 80 akım 90 akım 

11 

9,22 mm 9,25 mm 9,26 mm 9,30 mm 9,44 mm 9,48 mm 

13 

9,22 mm 
 

9,26 mm 9,25 mm 9,30 mm 9,46 mm 9,49 mm 

 
Al 5005 - Al 5005 

Akım/Çevrim 40 akım 50 akım 60 akım 70 akım 80 akım 90 akım 

11 
 

8,26 mm 8,26 mm 8,34 mm 8,43 mm 8,40 mm 8,45 mm 

13 

8,23 mm 8,25 mm 8,33 mm 8,40 mm 8,41 mm 8,46 mm 

 



 
 

Al 1050 - Al 5005 

Akım/Çevrim 40 akım 50 akım 60 akım 70 akım 80 akım 90 akım 

11 

8,62 mm 8,69 mm 8,70 mm 8,97 mm 8,90 mm 8,98 mm 

13 

8,65 mm 8,74 mm 8,73 mm 8,98 mm 8,91 mm 9,00 mm 

 

3.1.Metalografik İncelemeler 

En yüksek kaynak akımı (90) ve kaynak süresi (13) ile en düşük kaynak akımı (40-50) ve 

zamanlarını (11) içeren kaynak parametreleri ile birleştirilen alüminyum bağlantıların 
metalografik incelemeleri kesitinden alınan numuneler üzerinde yapılmıştır. Bu şekilde elde 
edilen bağlantılardan kaynak bölgelerinin makro yapı görüntüleri Şekil 3’de verilmiştir. 

Makro yapı fotoğraflarından birleşme ara yüzeylerinde yer yer birleşmeyen bölgeler ve 
gözenekler görülmüştür. Birleşmeyen bölgelerin varlığı düşük kaynak akım ve zamanına 

atfedilebilir. Gözeneklerin varlığı ise literatürde [10] alüminyum yüzeyinin higroskopik 
özelliği atmosferden hidrojeni absorbe ederek sıcak kaynak metalin içerisinde kalmasına ve 
gözenek oluşmasına neden olduğu belirtilmiştir.   

 

 
 

 
 

1050-1050 60-11 

 

1050-1050 90-13 

 

5005-5005 50-13 

 

5005-5005 90-13 

 

1 mm 



 
 

 
 

Şekil 3. Al 1050-Al 1050, Al 5005-Al 5005 ve Al 1050-Al 5005 kaynaklı bağlantıların en 
yüksek ve en düşük dayanımlara sahip birleşmelerin makro yapıları,  

 

3.2. Sertlik Sonuçlarının İrdelenmesi 

Sertlik deneyi gerçekleştirilen parçalar metalografik numuneler gibi 90-13 parametresiyle 

kaynatılan numune ve yine kıyaslama yapılması açısından 50-11 parametresiyle kaynatılan 
numunelerin sertlik dağılımları incelenmiştir (Şekil 4, 5 ve 6).  
 

 
 

Şekil 4. 90 kaynak akımı-13 çevrim süresince ve 60 kaynak akımı-11 çevrim süresince elde 
edilen Al 1050-Al 1050 birleşmelerinin sertlik ölçümleri  
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Şekil 5. 90 kaynak akımı-13 çevrim süresince ve 50 kaynak akımı-13 çevrim süresince elde 
edilen Al 5005-Al 5005 birleşmelerinin sertlik ölçümleri  

 

 
 

 

Şekil 6. 90 kaynak akımı-13 çevrim süresince ve 50 kaynak akımı-13 çevrim süresince elde 

edilen Al 1050-Al 5005 birleşmelerinin sertlik ölçümleri  
 

RSW yöntemiyle kaynatılan bağlantıların sertlik taraması sonuçlarından ana metalin 
sertliğinin kaynak metaline doğru yaklaşıldıkça düştüğü ve en yüksek sertlik değerine 5005-
5005 bağlantı çiftlerinde 90-13 parametreleriyle kaynatılan numunelerde ( 54 HV) ulaşıldığı 

fark edilmiştir. En düşük kaynak parametrelerinde (50 akım-11 çevrim) elde edilen 
bağlantıların sertlik değerlerinde esas metal ITAB ve esas metal bölgelerinde sertlik 

değerlerinin hemen hemen aynı kaldığı ancak en yüksek (90 akım-13 çevrim) kaynak 
parametresi değerlerinde sertliklerin kaynak metalinde esas metale göre düştüğü 
görülmektedir. Bu da en düşük kaynak parametresi değerlerinde elde edilen ısıl çevrime 

atfedilebilir. 50 akım ve 11 çevrimde malzemenin kaynak prosesinin tamamlanmadığı ve 
90kVA-13 çevrim gibi yüksek kaynak parametrelerinde ısı girdisinin yüksek olması kaynak 

bölgesinde daha düşük sertliğe neden olmuştur.  
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3.2.Çekme-Makaslama Deneyi  

Çekme-makaslama deneyinden elde edilen veriler Şekil 8’de grafik halinde verilmiştir. Tüm 
bağlantılara ait çekme deneyi sonuçları incelendiğinde 5005-5005 bağlantı çiftlerinin çekme 

değerlerinin 1050-1050 bağlantı çiftlerinin çekme değerlerine göre daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Aynı zamanda 1050-5005 bağlantı çiftlerinin çekme değerleri grafikte 
görüldüğü şekliyle 5005-5005 ve 1050-1050 bağlantı çiftlerinin mukavemet değerleri arasında 

olduğu tespit edilmiştir. Artan alüminyum seri numarasıyla beraber mukavemetin de arttığı 
bilinmektedir. Buna bağlı olarak artan mukavemet ile ara yüzeyler arasındaki temas direnci ve 

beraberinde ısı üretimi arttığından kaynak noktasının daha hızlı ve kaliteli oluşmasına neden 
olmakta ve kaynak bağlantısının mekanik özellikleri yükselmektedir [8]. Çekme makaslama 
dayanım değerleri en yüksek kaynak akımı ve çevrimlerinde elde edilmiştir. Bu da artan akım 

ve çevrim değerlerinde Şekil 7'de görüldüğü gibi birleşme bölgesinin (nugget size) 
artmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum literatürdeki [12-13-12-4] benzer çalışmalarla da 

uyumluluk göstermektedir. Şekil 8’ de 90-13 ve 60-13 parametreleriyle kaynatılan alüminyum 

bağlantı çiftlerinin çekme deneyi sonrasındaki kopma yüzeyleri görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 7. Bütün parametreler için ortaya çıkan çekme-makaslama deneyi sonuçları 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

 
 

Şekil 8. Al 1050-Al 1050, Al 5005-Al 5005 ve Al 1050-Al 5005 kaynaklı bağlantıların en 
yüksek ve en düşük dayanımlara sahip birleşmelerin çekme-makaslama testi sonrası kopma 

yüzeyleri 

 
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Elektrik direnç kaynağı ile birleştirilen alüminyum alaşımı sacların mekanik ve makro yapı 

incelemeleri sonucunda şu sonuçlar elde edilmiştir: Kaynaklı bağlantıların mukavemeti 
açısından; amper değeri sabit tutulup kaynak süresi arttırılan veya kaynak süresi sabit tutulup 
akım değeri arttırılan numunelerde çekme testlerinde daha yüksek değerlere ulaşılmıştır. 

Makinenin maksimum gücü açısından 90-13(Akım-Süre) değerinin üstüne çıkıldığında 
patlamalar gerçekleşmiş ve 40-11 değerinin altına inildiğinde de yine bağlantının tutmadığı 

gözlemlenmiştir. Akım değeri veya kaynak süresi yükseldikçe çekme deneyi sonucunda tutan 
kaynak yüzeyi artmış bu da ulaşılan maksimum kuvvet değerini etkilemiştir.  

 
5. TEŞEKKÜR 

 

Deney çalışmalarınki katkılarından dolayı Sn. Mustafa EVLEK ve Sn. Yüksel ÇETİNKAYA’ 
ya, makale yazımındaki katkılarından dolayı Sn. Gamze KÜÇÜKYAĞLIOĞLU’ na teşekkürü 
bir borç biliriz. 
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