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Eğitimin Amacı:

Kaynak İşlerinde Çalışanların İşletmelerde

yapılan kaynak işlerinde ortaya çıkan tehlike

ve riskler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve

bu risklere karşı alınması gereken İSG

tedbirlerini öğrenmelerine katkı sağlamaktır.
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EğitiminHedefleri:

 Kaynak türleri ve kaynak ekipmanları konusunda

bilgi sahibi olmak,

 Kaynak işlerinde çalışanların sağlık ve

güvenliklerini etkileyen riskler konusunda bilgi ve

becerilerini arttırmak,

 Kaynak esnasında oluşan gaz, toz, duman ve

ışınların ortaya çıkardığı riskleri kavramak,

 Alınması gereken tedbirleri öğrenmek,

 İlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak
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Konu Başlıkları:

1- Kaynak Türleri;

2- Gazlar ve Gaz Tüpleri

3- Kaynak Ekipmanları

4- Gaz, Toz, Dumanlar, Işın, Isı, Işık ve Elektrik 

Şoku v.b. Riskler ve korunma yöntemleri.

5- Mevzuat. 
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KAYNAK

 İki malzemenin, ısı veya basınç veya

her ikisini kullanarak, bir malzemeye

ilave ederek veya etmeden

birleştirmedir.

 Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı, basınç veya ikisi

birden kullanılarak ve aynı cinsten, erime aralığı aynı

veya yaklaşık bir malzeme katarak veya karmadan

birleştirmeye “METAL KAYNAĞI” adı verilir.
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KAYNAK TÜRLERİ

 SOĞUK BASINÇ KAYNAĞI

 SICAK BASINÇ KAYNAĞI

 SÜRTÜNME KAYNAĞI

 ERGİTME KAYNAĞI

 LAZER KAYNAĞI
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KAYNAK ÇEŞİTLERİ
A. Elektrik Ark Kaynakları:

1- Açık Ark Kaynağı:

Elektrot ark kaynağı da denir. Elektrotun ergimesi ile 

birleştiricilik sağlanır.

2- Koruyucu Gazla Yapılan Ark Kaynağı: (Mig-Mag-Tig)

Elektrik arkı ile özel olarak gönderilen koruyucu inert bir gaz 

ortamında gaz altında yapılır. (Gaz Altı kaynakları)

3- Örtülü Ark Kaynağı:

Toz altı kaynağı da denir. Yatırılmış elektrotun metalik bir örtü 

altında ergimesi ile birleştiriciliği sağlar.
Hatasız ve yüksek mekanik dayanım isteyen büyük kütleli parçalarda kullanılan 

otomatik kaynak türü, dikişleri daha sağlam kaynak.www.ilkmak.com / 
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B. Basınç Kaynağı (Punta kaynağı, Direnç

kaynağı) 

 Gaz yada elektriksel ısıtma ile, parçaların 

birleşme sıcaklığına kadar ısıtılıp darbeli 

basınç altında birleştirilmesidir. Çeşitli 

uygulama yöntemleri vardır. 
 Otomatik ve yarı otomatik dikiş ve punta kaynağı makinasında, 

operasyon noktasına açık koruyucu yapılacak ve tek el kumanda usulü 

uygulanacak.
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C.  Gaz Kaynağı:

• Bir yanıcı gaz ile oksijen kullanımı ile 

yapılan kaynak işlemidir. (Oksi-Asetilen 

Kaynağı)’da denir.

• Ergime, bir yanıcı gaz (asetilen, hidrojen, 

bütan v.b.) ve yanmayı hızlandırıcı 

oksijenle birlikte kullanılarak oluşan alevin 

malzemeyi bölgesel ısıtmaya tabi tutması 

ile birleştirme yerinde oluşan ergimeden 

yararlanılarak yapılır.

D.  Karbon Kaynağı:

Endüstride kullanılma alanı çok düşüktür. www.ilkmak.com / 
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A- Gaz-Eritme Kaynağı

 Kaynak için gerekli ısının biri yanıcı diğeri
yakıcı gazların yakılmasıyla oluşan, alevden
faydalanılarak yapılan kaynağa denir.

 Yakıcı gaz olarak: Oksijen,

 Yanıcı gaz olarak: Asetilen, Hidrojen, Metan,
Propan, Bütan, Propan-Bütan karışımı, Hava
Gazı, Benzin, Benzol buharı kullanılır.

 En çok ısıyı asetilen gazı verir. (yaklaşık 3200 C)
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OKSİ-GAZ (Oksi-Asetilen) Kaynağında:

 Asetilen renksiz,sarımsağımsı kokulu yanıcı bir gazdır. 3200 dereceye kadar 

alev sıcaklığı sağlar. Gazlar içinde en yüksek alev sıcaklığı Asetilen’dedir. 

dikiş kalitesi çok yüksektir.

 Yakarken; önce OKSİJEN vanası, sonra yanıcı 

gaz (asetilen ) vanası açılmalıdır.

 Kapatırken; önce yanıcı gaz Asetilen vanası, 

sonra OKSİJEN vanası kapatılmalıdır.

 Pürmüz (Şalome); oksijen ve asetilenin belirli oranlarda

birleşerek alev sağladığımız aparatın ismidir. Pürmüz ile oksijen

ve asetileni istediğimiz oranda karıştırabiliriz.
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 Kaynak tüplerinin üzerinde iki manometre 

vardır. Bu manometrelerden; 
 Tüpün üzerindeki vana basınç 2.5 e getirilir.

 Yakma işleminde önce oksijen sonra asetilen gazı pürmüz

üzerinden açılarak çakmakla yakılır. 

 Söndürme işleminde ise önce asetilen, sonra oksijen ventili

kapatılmalıdır.

 Asetilen fazla olursa alevin çekirdek kısmı büyük olur. Bu alev 

kesme işleminde kullanılır. Kaynak için uygun değildir.

 Normal kaynak alevinde oksijenle asetilen eşit karışmalıdır. 

Çekirdek parlak ve pirinç şeklinde olmalıdır. 

 Tel alev çekirdeğinin yarım cm ila bir santim arası 

mesafeden tutularak eritilir. 
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 Oksijen fazla verilirse pürmüzden sesler gelmeye başlar ve alev 

çekirdeği dağılır. Bu şekilde demir çelik kaynağı yapmak sağlıklı 

değildir ancak pirinç kaynağı için ideal alev türüdür. Pirinç 

kaynatılırken pirinç tel kullanılmalıdır. Piyasada sarı tel olarak 

satılmaktadır.



 NOT: Boru keserken yada kaynatırken özellikle asetilen oksijen 

karışım oranlarına dikkat edin. 

 Uygun oranlarda karıştıramazsanız ,özellikle de asetilen fazla 

kaçarsa yanmayan gaz boru içerisine birikecek ve siz kaynak 

yaparken patlamalara sebep olabilecektir. 

 Keza oksijen ve asetilen tüplerinizin tam bitmesini beklemeyin. 
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 Kaynak Teli; oksijen kaynağında dolgu malzemesi

olarak kullanılır.

 0.8 mm’ye kadar malzemelerin birleştirilmesinde tel 

kullanımına gerek yok, Parçalar kenetlenerek eritilip 

birleştirilebilir. 

 0.8-1.5 mm arası malzemelerin birleştirilmesinde 1.5

mm çapında tel yeterli,

 1.5-2 mm arası malzeme kalınlığında 2 mm çaplı tel,

daha yüksek kalınlıklarda ise 3 mm çaplı tel kullanılır
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En çok kullanılan Ergitme kaynakları

 Oksi-Asetilen kaynağı                             

 Elektrik ark kaynağı

 Tungsten elektrotla gaz altı kaynağı   (TİG -

Argon,  Wolfram)

 Eriyen elektrotla gaz altı kaynağı   (MİG-MAG, 

Argon, Karbondioksit)

 Toz altı kaynağı, Arkın koruyucu atmosfer olarak toz altında

oluşturulması ile yapılan bir kaynak türüdür. Günümüzde pek fazla uygulama alanı

olmasa da özellikle kalın ve büyük parçaların birleştirilmesi ve dolgu kaynağı

işlemlerinde (gemi gövdeleri, ağır İş makineleri, büyük çaplı kazanlar, LPG tankları

vb.) kullanılmaktadır

 Direnç nokta (Punta) kaynağı
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 Oksi - gaz kaynakları, elektrik ark kaynağı 
ile kaynatılamayan ya da kaynatılmasında 
iyi sonuç alınamayan malzemelerin 
birleştirilmesinde kullanılan bir kaynatma 
yöntemidir.

 Oksi-Asetilende yaklaşık 3100 C, 

 Oksi-Hidrojende 2100 C ısı elde edilir.
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Elektrik Ark Kaynağı

 Elektrik arkı, elektriğin kütlesel halde bir kutuptan diğer 

kutba aradaki hava boşluğunu  atlamasından oluşur.

 Arkın meydana gelmesi için iki kutup arasında az da olsa 

bir hava boşluğuna ihtiyaç vardır.

 Kızgın bir katottan yayılan elektronların yüksek bir hız ile 

anodu bombardıman etmesi sonucunda  nötr 

moleküllerin iyonize olmasına neden olduğundan 

kuvvetli bir sıcaklık yükselmesi ortaya çıkarak elektrik 

enerjisi ısı enerjisine dönüştürülür.
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Örtülü Elektrotlar

Kaynak sanayinde en çok kullanılan elektrottur.

 Adi karbonlu çelikler için yapılan elektrotlar

 Yüksek karbonlu çelikler için yapılan elektrotlar

 Özel alaşımlı çeliklere uygulanan elektrotlar

 Dökümler için yapılan elektrotlar

 Çelik olmayan (hafif) alaşımlı gereçler için 
yapılan elektrotlar
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Örtülü Elektrot İle Ark Kaynağı

 Ark, iş parçası ile elektrot arasında 
meydana gelen elektriksel atlamadır. 
Çıplak elektrota göre arkta meydana gelen 
sıcaklık daha fazladır. Bu sıcaklık, akım 
değerine göre 3000 C’ye çıkabilir.

 Örtülü elektrot arkında, diğerlerinden farklı 
olarak kaynak yapılan gerecin elektrot uç 
kısmının ve örtünün erimesi sağlanır. 

 Örtünün bir kısmı eriyip cüruf, bir kısmı da 
gaz haline gelir.
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 KORUYUCU GAZ KAYNAKLARI

Kaynak banyosunu havanın atmosferinden koruyan örtü 

gerecinin yerine çeşitli inert gazların (helyum, argon, CO2) 

kullanıldığı kaynak yöntemine koruyucu gaz kaynağı denir. 

İki yöntem ile yapılmaktadır. 

Bunlardan biri ilave tel kullanılmayan ve ark kaynak 

torcundan gelen çıplak kaynak elektrotu ile yapılan MIG-

MAG kaynağıdır. 

ikincisi ise gerektiğinde ilave tel kullanılan ve erimeyen 

tungsten elektrot kullanılarak yapılan TIG kaynağıdır
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2.1.2. MIG –MAG Kaynağı
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TIG Kaynağı 

Kaynak yöntemine adını veren Tungsten (Wolfram) Inert Gaz 
(TIG) kelimesidir. Kaynak adını bu kelimelerin baş harfleri ile 
anılır. Almancada WIG olarak da anılmaktadır. 

TIG kaynak yönteminde; ergimeyen tungsten elektrot ile kaynak 
yapılan parça arasında elektrik arkı oluşur. 

Kaynak banyosu, bir nozülden gönderilen argon veya helyum 
gazı tarafından korunur. 

Kaynak yönteminde kullanılan tungsten elektrot erirken kaynak 
yapılacak metal de eriyerek birleştirme sağlanır. 

Kaynak işleminde bazen ana metal ile benzer yapıya sahip 
çubuk şeklinde ilave metalin kullanılır.
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MIG – MAG Kaynağı 

 MIG ve MAG olmak üzere iki türdür.

 MIG, Argon veya helyum  gazı altında tel 

elektrot kullanılarak yapılan gaz altı 

kaynağıdır. Bütün demir metal ve alaşımların 

kaynağında aranılan bir yöntemdir.

 MIG adını, (Metal İnert Gaz) kelimelerinin baş 

harfini alır. Kullanılan gazlar asal gazlardır. 

Kaynak arkı argon veya helyum gazı altında 

oluşur. 
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MAG kaynağı,

 Karbondioksit gazı altında tel elektrot 

kullanılarak yapılan gaz altı kaynağıdır.

 MAG, Metal Aktive Gaz kelimelerinin baş 

harfi ile anılır. 
 Burada aktif gaz olan karbondioksit (CO2) gazıdır. 

Gereken hallerde arkı yumuşatmak sıçramayı azaltmak 

için CO2 te argon karıştırılıp kullanılmaktadır. Karışımda 

argon %75 e kadar çıkmaktadır.
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KAYNAK İŞLERİNDE KULLANILAN 

GAZLAR

Koruyucu gazlar: Argon (TIG), Helyum (MIG), Karbondioksit
(MAG) kaynak yöntemlerinde.

 Asetilen*

 Hidrojen*

 Metan* Yanıcı Gazlar *

 Propan*

 Bütan*

 Oksijen: Yakıcı yada yanmayı hızlandırıcı gaz olarak kullanılır.
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Koruyucu Gaz Türleri 

Argon: Özgül ağarlığı 1,784 kg/ m3 olan bir  Asal (inört) gazdır. 

Havadan ayrıştırma ile elde edilir.

Helyum : Özgül ağırlığı 0,179 kg/m3 olan ve havadan yaklaşık 

7 kat daha hafif olan bir Asal (inört) gazdır. Kokusuz, renksiz, 

bir gazdır. Doğal gazdan elde edilir. Maliyeti yüksek bir 

gazdır. 

Karbondioksit : Akaryakıt ve kokun yanma ürünü olarak, kireç 

taşının kalsinasyonu, amonyak üretimi ve alkolün 

fermantasyonu sırasında yan ürün olarak üretilir ve maliyeti 

düşük bir gazdır. 

Karışımlı Gazlar: Demir dışı metallerin kaynağında kullanılan 

argon gazına bir miktarda oksijen ve karbondioksit ilave 

edilerek elde edilir.
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Gaz Tüpleri Renkleri

1. Asetilen tüpler         : Sarı renkte

2. Oksijen tüpleri         : Mavi renkte

3. Azot tüpleri              : Yeşil renkte

4. Karbondioksit tüpleri: Gri

5. Hidrojen tüpleri        : Kırmızı renkte

6. Argon tüpleri            : Mavi renkte
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Gaz Tüplerinin İşaretlenmesi

 İmalatçı firma adı.

 İmalat numarası.

 Doldurulan gazın adı.

 Tüpün şapkası ile boş ağırlığı.

 Muayene basıncı.

 Muayene tarihi.

 Muayene yapan kuruluş adı.

 Litre olarak iç hacmi.

 Dolu ağırlığı.

 Doldurma basıncı.
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 KESME yöntemleri

 Oksijen kesme : Oksijen ile kesmek 3 ile 300 mm parça

kalınlıklarında yapılır. Doğrusal ve eğri şekillerde hassas

kesme yapılır. Sac ve borularda kaynak ağızlarının

açılmasında yaygın kullanılır.

 Plazma ile kesme : Oksijen ile kesilemeyen malzemeler

için kullanılır. Elektrikle iletilen malzeme basınçlı gazın

üflemesiyle kesilir.

 Karbon elektrot ile kesme : Çapları 5 ile 25 mm arasında

değişen üzerleri bakır ile kaplı elektrotlar kullanılır. Kesme

ağzı çok bozuktur sonradan düzeltmek gerekir.
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 Tesisat veya Kaynak makinesinden Kaynaklanan 

ELEKTRİK ÇARPMASI 

 Kaynak makinesi ve elektrik tesisatı güvenli şekilde ve  

standartlara uygun yapılmış olması gerektiğinden, 

elektrik tesisatı yetkili elektrikçilere kurdurulmalıdır.

 Aynı gövde üzerinde birden çok kaynak makinesinin 

kullanıldığı durumda kutup seçimine dikkat edilmelidir.

 Kullanılmayan veya arızalı  tüm kaynak makineleri ve 

güç üreteçler kapatılmalıdır. 

 Kaynak makinesi kaportası, makine çalışır haldeyken 

veya şebekeye bağlı iken açılmamalıdır.

ELEKTRİK ARK KAYNAĞINDA TEHLİKELER
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 Büyük metal gövdeler üzerinde kaynak yapılırken 

boşta çalışma sınırlayıcısı kullanılmalıdır.

 Tank, kazan vb. yerler ile nemli yerlerde doğru akım 

kullanılmalıdır.

 Elektrik kaynak makinelerinin temizlenmesi tamir ve 

bakımı veya çalışma yerinin değiştirilmesi sırasında, 

makineler şebekeden ayrılıp elektriği kesilmelidir.

 Kaynak makinesinde, elektrik bağlantılarında veya 

panolarda meydana gelen arızalara müdahale 

edilmemeli ve yetkililere haber verilmelidir.
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 Ara verildiğinde kaynak pensesi özel yerine 
koyulmalıdır. 

 Elektrot pensesi hiçbir zaman koltuk altında veya 
dizler arasında tutulmamalıdır.

 Kaynak pensesinin izolasyonu kusursuz olmalıdır. 
Kırık penseler ve  derhal yenileri ile 
değiştirilmelidir.

 Pens, kablo ve benzeri donanımdaki izolasyon 
bozuklukları fark edildiğinde çalışmaya  devam 
edilmemeli derhal ilgililere haber verilerek, gerekli 
onarım yapıldıktan sonra çalışmaya devam 
edilmelidir.

 İş elektrik devresiyle temasta iken elektrik yüklü bir 
elektroda dokunulmamalıdır.

 Elektrot değiştirme sırasında pensten akım 
geçmemelidir. www.ilkmak.com / 
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 Kaynak kabloları izolasyonu kusursuz olmalıdır. Hasarlı
kablolar derhal yenileri ile değiştirilmelidir.

 Özellikle ıslak ve nemli zeminlerde kablolardaki izolasyon
hataları büyük risk oluşturduğu için; kablolardaki izolasyon
bozukları bant sarma gibi yöntemler veya ek yapmak suretiyle
düzeltilerek kablolar kullanılmaya devam edilmemelidir.
Kullanılan kablolar eksiz ve hatasız olmalıdır. Onarımlı kablo
kullanılmamalıdır.

 Kaynak akımı taşıyan kablolar insan vücuduna değmemeli veya
sarılmamalıdır.

 Kaynak makinesi enerji kablosu ile kaynak kabloları fiziksel
etkenlere ve darbelere karşı korunmalıdır. Kablolar sürünerek
taşınmamalı, bunun yerine kangal yapılarak taşınmalıdır.

 Kaynak güç kaynağını ve kabloları çalışan kişinin vücudundan
mümkün olduğu kadar uzak bulundurulmalı ve kablolar vücut
etrafına dolandırılmamalıdır.

 Çıplak uçlu kablolarla elektrik alınmamalıdır.
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ELEKTRİK ARK KAYNAĞINDA 

TEHLİKELER

Elektrik Çarpması (Şoku)

 Kaynak makinelerinde çalışma gerilimi 
10- 40 Volt arasındadır. (DC)

 Boşta çalışma gerilimi ise 80 ile 110 Volt 
arasındadır. 

 Bu nedenle boşta çalışmalarda elektrik 
çarpması şeklindeki kazalara 
rastlanmaktadır
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Güvenlik Önlemleri

 Düşük gerilimli makine kullanmak

 Uygun topraklama yapmak

 Sistemin (Kablolar, penseler vs.) izolasyonuna dikkat 
etmek

 Islak ve rutubetli şartlarda çalışmamak

 İletken ve dar ortamlarda (Kazan içi, boru içi gibi) yapılan 
çalışmalarda izolasyon yapmak

 İletken ve dar ortamlarda  (En yüksek gerilim 100 V. olan) 
doğru akım veya düşük gerilim kullanmak

 İlk yardım şartlarını hazır etmek

 Kaynak pensini koltuk altına veya omuza koymamak

www.ilkmak.com / 

www.ilkmakisguvenligi.com6/20/2017



Kaynak Esnasında Açığa Çıkan Duman,

Işık, Işın ve Gazlarının Sağlığa Etkileri

Metallerin; kaynak, kesme ve diğer benzer

yöntemlerle işlenmesi sırasında çalışanlar için

zararlı olabilecek çeşitli toz (pnomokonyoz), duman, ışık ve

gazlar gibi hava kirleticileri oluşmaktadır.

Zararlı   ışınlar

 Kaynak esnasında insan sağlığına zararlı ışıklar 

(kaynak enerjisinin % 15’i) ortaya çıkmaktadır. Bunlar: 

a) Parlak ışınlar (Göze zarar verir) % 30

 b) Mor ötesi (UV) ışınlar (Göze ve cilde zarar verir) % 10

 c) Kızıl ötesi (IR) ışınlar (Isı vermekte ve gerginliğe neden 

olmaktadır) % 60
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Zararlı gazlar

 Karbondioksit – CO2 (Basit Boğucu gaz, oran), (% 10 

üstü ölüm), 

 Argon, Boğma etkisi yapar 

 Ozon      (Akciğerde şiddetli tahriş yapar)

 Azot Oksit     (Akciğerde şiddetli tahriş yapar) 

 Karbonmonoksit (Zehirleme yapar) (% 1 üstü ölüm)

 Yağ giderme sıvılarından meydana gelen zehirli gazlar

Dumanlar:

Kaynaklı imalat atölyelerindeki önemli 

risklerin başında gelen kaynak dumanlarını 

oluşturan tanecikler temel olarak metal ve 

diğer oksitlerdir. 
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Gazlar

Kaynak ve kesme işlemlerinde ark sıcaklığının etkisi ile 

kaynak sarf malzemesi, kaynak yapılan ana malzeme 

üzerindeki kesme sıvısı, yağ, gres gibi artıkların ve boya, 

galvaniz gibi kaplamaların yanması yada buharlaşması 

sonucu ise çeşitli gazlar ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca, gaz kaynağı ve sert lehimleme işlemlerinde 

kullanılan asetilen, Propan, bütan, metan gibi yanıcı 

gazların oksijen gazıyla yanması sonucu karbon monoksit, 

karbondioksit ve azot oksit gibi gazların yanı sıra, kullanılan 

dolgu malzemesi ve üzerinde işlem yapılan ana 

malzemeye bağlı olarak çinko, bakır, kadmiyum, kurşun 

gibi metallerin partikül ve buharları ile flörür, klorür esaslı 

gazlar meydana gelmektedir.
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 Tozlar
 Kaynak dumanı içinde yer alan katı partiküller; çeşitli

elektrod, lehim ve kaynak çubuğu ile üzerinde kaynak

veya kesme işleminin yapıldığı ana malzeme ve ana

malzeme üzerinde bulunan boya, galvaniz gibi

kaplamalardan çıkan parçacıklardan oluşmaktadır.

 Kaynaklı imalat atölyelerinde ortam havasına karışan

tozlar, genellikle kaynak ağzı açılması, metal

malzemelerin taşınması, kesilmesi, kaynak ağzının

taşlanması gibi işlemler sonucunda oluşmaktadır.

 Tozlar genellikle çökerek işyeri tabanı ve kaynak

ekipmanları üzerinde birikirken, metal oksit dumanları

uzun süre havada asılı olarak işyeri ortamına

dağılabilmektedir
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Işınlar

 Genel olarak kaynak işleminde oluşan ark enerjisinin 

yaklaşık % 15'i ışın olarak ortamına yayılmaktadır. 

 Bu ışınların yaklaşık % 60'ı kızılötesi (Enfraruj), % 30'u 

parlak ve % 10'u ise morötesi (Ultraviyole) ışınlardır. Her 

birinin çalışanlar üzerindeki etkisi, değişik sağlık sorunlarına 

neden olmaktadır

 Kaynak ve kesme işlemlerinde üretim süreci gereği ortaya 

çıkan parlak ışınlar, gözleri kamaştırarak geçici görme 

bozukluklarına neden olabilmekte, gerekli önlemler 

alınmadığı ve bu ışınlara süreli maruz kalınması halinde ise 

önce gözde kızarma, kanlanma ve baş ağrısı ortaya 

çıkmakta daha ileri durumlarda ise kalıcı olarak görme 

kayıplarına yol açabilmektedir.
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 Morötesi (ultraviyole) ışınlar; IR ışınlardan çok daha

tehlikelidir maruz kalanlarda gözün saydam tabakasında

yanıklara, katarak hastalığına ve giderek körlüğe neden

olabilir.

 Morötesi ışınlar, deride ağır yanıkların oluşmasına ve uzun

sürede de deri kanserine neden olabilmektedir. Bu nedenle

gözlerin ve cildin kaynak işlemi sırasında mutlaka korunması

gereklidir.
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 Kaynaklı imalat atölyelerinde çalışanlar için en önemli risk 

grubunu kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan toz, duman, 

gaz ve buhar gibi hava kirleticiler oluşturmaktadır

 İnsan organizması üzerinde olan etkilerine göre zararlı gazlar 

şu şekilde sınıflandırılabilir:

Basit Boğucu Gazlar: 

 Normal atmosferik basınçtaki havada bulunan oksijen oranını 

hacimce %19’ların altına düşürerek boğulmaya sebep olurlar. 

Bu gazlar içinde en önemli olanları şunlardır. (Oksijen oranı 

% 19 dan itibaren donanımsız bu ortama girilmez)

Karbondioksit ( CO2),  Metan (CH4),  Propan ve Bütan ( C3H8

ve C4H10) Asetilen (C2H2) , Hidrojen ( H2) 

Metan % 4,5 -15 patlar (grizu), % 30 üzeri boğar
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 Kimyasal Boğucu Gazlar: 

Değişik mekanizmalarla hücrelere oksijen erişimini 

engelleyerek zehirlenme (toksik) etkisi gösterirler,

 Karbonmonoksit (CO),

 Hidrojen siyanür (HCN) , Hidrojen sülfür (H2S)

 Tahriş Edici Gazlar: 

Amonyak( NH3), Klor(Cl2), Kükürtdioksit (SO2), Fosgen, 

Azotoksitler, Ozon ve Formeldehit gibi gazlardır. 

 Sistemik Zehir Etkisi Gösteren Gazlar:

Asrin, Stibin, Fosfin, Nikel karbonil ve Karbon sülfür gibi 

gazlardır. Sanayide çeşitli işlemlerde ortaya çıkarlar.
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KAYNAK-ELEKTRİK ARK KAYNAĞINDA TEHLİKELER

 Teknik Güvenlik Önlemleri:

 Zararlı ışınlar – Korunma
 Kaynakçı paravanası kullanmak

 Kaynak işlemlerini bölünmüş                               
hücrelerde yapmak

 Zararlı gazlar- Korunma

 Uygun havalandırma yapmak                                                                                                    
-Lokal havalandırma                                                                                                           
-Yerden Havalandırma                                                                                                          
-Genel havalandırma                                            
(Havalandırma ile ısıtma                                                                  
birlikte düşünülmeli)

 İş parçasını solventlerden                                        
arındırmak
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 Kaynakçının zararlı radyasyonlardan korunması ve 

kaynak sırasında çıkan ışınların diğer çalışanlara 

yansıma yoluyla veya doğrudan ulaşmasının önlenmesi 

amacıyla kaynak bölgesinin etrafı ışın geçirmez pano 

veya perdelerle kapatılmalıdır.

 Panolar taşınabilir şekilde imal edilmeli, pano yüksekliği 

2 m

 Kaynakçı DERİ elbise giymeli

 Kanak yapılacak yer yüksekliği en az 5 m

 Kaynakçıya gerekli hava 284 m3

 Kaynakçı günde en fazala 7,5 saat çalışabilir
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KAYNAK-ELEKTRİK ARK KAYNAĞI

 Kişisel Güvenlik Önlemleri:

 Uygun koyulukta maske kullanmak

 Uygun iş elbisesi giymek

 Uygun eldiven kullanmak

 Uygun ayakkabı kullanmak

 Kaynak işlerini perdelemek (Diğer kişilere 

zarar vermemek için)
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KAYNAK-ELEKTRİK ARK KAYNAĞINDA TEHLİKELER

Koruyucu maske kullanınız.
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 Kaynak işlerinde deri elbise kullanılacak

 Oksi-asetilen kaynağında önce OKSİJEN açılacak sonra 

ASETİLEN açılacak (2013 agu- sorusu), KAPANIRKEN TERSİ 

uygulama yapılacak.

 Önce genel havalandırma, sonra lokal havalandırma

 P3 koruyucu maske

 Tavan yüksekliği 5 en az metre, işçi başına hava miktarı 10 m3, 

genel hava miktarı 284 m3

 Kaynakta gürültü 85-105 dB

 Kaynakta açığa çıkan enerjinin % 15 ışıkla kayboluyor (% 60 IR, 

% 10 UV, % 30 parlak ışık

 Elektrik ark kaynağında şalter makinaya en yakın yerde olmalı

 Plazma kaynağı, gaz altı kaynağı sınıfında

 Elektrik ark kaynağı yığma hızı ve verimliliği çoğu ark kaynağına 

göre düşüktür.
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 Oksijen tüpü yağa temas etmeyecek, patlar

 Tüpler ayrı yerde olacak.

 Direk güneş ışığına maruz kalmayacak, tüpe etkiyen 

dış sıcaklık en fazla 50 derece .

 Yanıcı tüp ile yakıcı (O2) tüpler arasında 6 m en az 

olacak.

 Sıvı parlayan ve patlayan malzemelerle tüplere en 

fazla 11 m yaklaşılır.

 Kıvılcımlı malzemelere en az 15 m

 (Geçmiş sınav sorularından)
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OKSİJEN
 Formülü   O2 olan oksijen gazı, 

yanıcı ve patlayıcı değildir.
 Fakat sıvı haldeyken yakıcı bir gazdır.
 Yanma olayını destekler.
 Yanıcı maddeler, oksijen içerisinde 

havadakinden daha fazla bir hızla yanar. 
 % 19 – 22 arasında olması gerekir.
 Oksijen gazı asetilen, hidrojen, LPG gibi 

yanıcı gazlarla birleştiğinde parlayıcı ve 

patlayıcı bir karışım meydana getirir.
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OKSİJEN

 Aynı sıcaklık derecesindeki havadan 

çok ağırdır. 

 Oksijen tüpleri, çelik dikişsiz tüpler 

olup, 21ºC sıcaklığında 2200 psi (419,6 

atm) (154,5 kg/cm2) basınç altında 

yaklaşık 6,9 m3 oksijen gazı ihtiva eder. 

 Oksijen gazı, kaynak ve kesme 

işlemlerinde, tıpta insan hayatını 

destekleyen sistemlerde kullanılır.
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GAZ TÜPLERİ:

 Gaz Tüpleri Ortalama:

50 litre hacme göre, 60…65 boş ağırlıkta, 

200 atm doldurma basıncını karşılamak 

üzere, 10 kg kadar gaz taşıyabilecek 

şekilde; yüksek çekme dayanımlı krom –

molibdenli çelikten yapılar.
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KAYNAK- OKSİ ASETİLEN KAYNAKTA TEHLİKELER

 Gaz Patlaması 

 Ortama parlayıcı gazın 
yayılması sonucu patlama  

 Alevin geri tepmesi   
sonucu tüp patlaması

 Alev geri tepmemesi ve 
tüpün patlamaması için

 Sulu geri tepme emniyet 
tertibatı kullanılabilir 

 Çekvalf  -alev geçirmez 
tertibatı kullanılabilir

 Üflecin aşırı ısınması 
önlenmelidir

 GAZ PATLAMASI OLMAMASI İÇİN 
ALINACAK  ÖNLEMLER

 Tüpler cinslerine göre ayrı ayrı 
depolanmalı

 Dolu ve boş tüpler ayrı ayrı 
depolanmalı.

 Depolarda ateş yasağı uygulanmalı
 Tüpler dik durmalı.
 Tüplerin  devrilmemesi  için önlem 

alınmalı, bir tehlike anında kolayca 
sökülecek şekilde bağlanmalı.

 Tüpler güneşin dik ışınlarından ve            
yağmurdan korunmalı

 Depolar etrafı muhkem 
duvarla çevrilmeli, 
üstü hafif çatılı olmalı

 Uygun havalandırması                  
olmalı

 Yangına karşı tedbir                   
alınmalı
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KAYNAK- OKSİ ASETİLEN KAYNAKTA TEHLİKELER

 ZARARLI GAZLAR

 Kaynak esnasında ortaya 
çıkan zararlı gazlar ortam 
havasını bozar

 Teknik Güvenlik Önlemleri:

 Uygun havalandırma yapmak                                                                                                    
-Lokal havalandırma                                                                                                           
-Yerden Havalandırma                                                                                                          
-Genel havalandırma                                            
(Havalandırma ile ısıtma                                                                  
birlikte düşünülmeli)

 İş parçasını solventlerden                                        
arındırmak.

 ZARARLI  IŞINLAR

 Oksi-asetilen kaynağındaki 
kaynak ışınları elektrik kaynağına 
oranla daha azdır ve etkisizdir.

 Zararlı ışınlar – Korunma
 Kaynakçı paravanası kullanmak

 Kaynak işlemlerini bölünmüş                               
hücrelerde yapmak

Kişisel Güvenlik Önlemleri:
Uygun koyulukta maske kullanmak

Uygun iş elbisesi giymek

Uygun eldiven kullanmak

Uygun ayakkabı kullanmak

Kaynak işlerini perdelemek (Diğer kişilere zarar vermemek için)
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YAĞ SON DERECE TEHLİKELİDİR
 Oksijen tüpleri yağlı elle dokunulmayacaktır.

 Oksijen tüpleri, vanaları, regülatörleri ve diğer        
teçhizatı yağlı ellerle tutulmayacak, 

 Kullanılan iş eldivenleri yağsız olacak, 

 Bütün bu aksamlar kesinlikle yağlanmayacaktır.

 Oksijen tüpleri bağlantılarında, içinde yağ 
olduğu için kösele conta kullanılmayacaktır.

 İşçilerin iş elbiseleri de yağlı olmayacaktır.

 Aksi takdirde saf oksijen ile yağ ve yağlı madde   
reaksiyona girerek, şiddetli yanma ve patlama 
olayları meydana gelecektir.
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KAYNAK- OKSİ ASETİLEN KAYNAKTA TEHLİKELER
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KAYNAK- OKSİ ASETİLEN KAYNAKTA TEHLİKELER
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KAYNAK- OKSİ ASETİLEN KAYNAKTA TEHLİKELER

 DİĞER ÖNLEMLER:

 Kaynak filmi çekenler radyoaktif ışınlardan korunmalı

 Tüpler 5 yılda bir kontrol edilmeli basınç testine tabi 
tutulmalı

 Kaynak işlerinde en büyük riskin kaynakçının yanında ve 
etrafında çalışanlar  olduğu unutulmamalıdır.

 Havalandırma ısıtma ile birlikte  düşünülmelidir

 Kazan içi gibi kapalı alanda çalışan kaynakçılara gözcü 
konulmalıdır.

 İlk yardım için hazırlıklı olunmalıdır.

 Par.Pat. maddelerle kirlenmiş olan kaplarda kaynak 
yapılmaya başlanmadan önce iyice temizlenmeli, içine su 
doldurulmalı, ehil kişiler tarafından kaynak yapılmalıdırwww.ilkmak.com / 
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TÜPLERİN DEPOLANMASI

 Depolar etrafı muhkem duvarla çevrilmeli, 

üstü hafif çatılı olmalı

 Uygun havalandırması olmalı

 Yangına karşı önlem alınmalı

 Basınçlı gaz tüplerinin depolandığı yerlerde 

kesinlikle sigara içilmeyecek, açık alevli  

araçlar kullanılmayacaktır.

•Kullanılmadıkları 

zaman valfı  koruyan 

başlık takılmalı
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TÜPLERİN DEPOLANMASI

 Göstergeleri sağlam 

ve çalışır vaziyette 

olmalı.

 Kaynak yapılan 

yerlerde kullanılmakta 

olan gaz tüplerinden 

başka tüp 

bulundurulmamalıdır.
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TÜPLERİ

N 

TAŞINM

ASI

Gaz tüplerinin 

taşınması için 

tekerlekli özel 

araçlar 

kullanılmalı

Tüpler

kullanılmadıkları 

zaman, valfları 

kapatılmalı ve bu 

valfları koruyan 

başlıkları 

takılmalıdır.
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Tüpler kesinlikle valf 

koruma başlığından 

kaldırılarak bir yere 

taşınmamalıdır.

Tüpler yuvarlanarak 

taşınmamalıdır.

Tüpler kesinlikle yerde 

sürüklenerek, 

çekilerek, omuzlar 

üzerinde veya koltuk 

altına alınarak 

taşınmamalıdır.

Basınçlı gaz tüpleri 

destek, rulo ve takoz 

olarak 

kullanılmamalıdır.
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TÜPLERİN TAŞINMASI
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TÜPLERİN TAŞINMASI
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TÜPLERİN TAŞINMASI
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DONANIM
 Asetilen ve oksijen hortumları farklı renkte 

olmalıdır. (Oksijen mavi, asetilen kırmızı)

 Hortumların kullanım yerine monte 
edilmesinde bağlantıya uygun kelepçeler 
kullanılmalıdır. Sıradan teller hiçbir zaman 
bağlantıda kullanılmamalıdır. Ayaklara 
dolaşmasını ve bir tehlike arz etmesini 
önlemek için hortum bir yerde asılı olarak 
tutulmalıdır. 

 Gaz tüplerinin basınç emniyet valfları, 
hortumlar ve hortum bağlantı elemanları  
düzenli olarak kaynak veya kesme işleminden 
önce ve işlem esnasında kontrol edilmelidir.www.ilkmak.com / 
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KULLANIM- ALEV GERİ TEPMESİ
 Alevin geri tepmesi ve tüp patlamasının önlenmesi için Çekvalf  

(geri tepme klapesi – flashback arrestor) kullanılmalı ve tüp ve 
hortum değişimlerinde geri tepme klapeleri tekrar takılmalıdır.

 Şalumoda alevin geri tepmesinin nedenleri, 

 a) Şalumo ucunun kaynak yapılan yere değdirilmesi, 

 b) Üflecin fazla ısınması, 

 c) Şalumonun tavsiye edilen gaz basıncından daha fazla 
çalıştırılması veya 

 d) Gevşek uç kullanılmasıdır. 

 Alev geri tepmelerinde asetilen tüpünün ısınıp ısınmadığına dikkat 
edilmelidir.

 Geri tepme olursa, önce yanıcı gaz ve sonra da oksijen vanası 
kapatılmalı ve şalumonun soğuması beklenmelidir. Soğutma,  
suya batırılarak da yapılabilir. Tıkanan şalumolar da uygun telle 
açılmalıdır.
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KULLANIM
 Şalumalar, çalışır durumda gaz tüpü üzerine 

veya başka bir teçhizata asılmamalı ve gazlar 
tamamen kesilmedikçe şaluma 
bırakılmamalıdır.

 Tüpler kalorifer peteklerinden ve diğer ısı 
kaynaklarından uzak olacak şekilde 
kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

 Tüpler veya tanklar darbeye, çarpmaya maruz
bırakılmamalıdır.

 Tüpler, regülatörler ve valflerle oynanmayacak,
onarım, bakım ve değişiklik yapılmayacaktır.
Tüplerin üzerindeki her türlü, karakteristiklerini
gösteren yazı ve plakalar bozulmayacak ve
silinmeyecektir.
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KULLANIM
 Kaynakçının yanında ve etrafında çalışanlar 

kaynak ışınlarından korunmalıdır.

 Bu amaçla, kaynak yapılan yerler, başka 
işçilerin çalıştığı yerlerden paravanalar ile 
ayrılmalıdır.

 Kazan içi gibi kapalı alanda çalışan kaynak 
işlemlerinde  kaynakçıyı gözetleyen bir gözcü 
bulunmalıdır.

 Parlayıcı patlayıcı. maddelerle kirlenmiş olan 
kaplarda kaynak yapılmaya başlanmadan önce 
iyice temizlenmeli, içine su doldurulmalı, ehil 
kişiler tarafından kaynak yapılmalıdır.www.ilkmak.com / 
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KULLANIM

 Tüpler çalışma öncesi yavaş yavaş açılmalıdır.

 Önce yanıcı gaz asetilen (yanıcı gaz) (C2H2) açılmalıdır.

 Özellikle asetilen tüp valfları bir veya bir buçuk turdan fazla
açılmamalıdır.

 Bu asetilen için uygun akışı sağlayacak ve olağanüstü
durumlarda hızlı bir şekilde valfın kapatılmasına izin
verecektir.

 İş bitiminde tüm tüp valfları kapatılmalıdır.

 Şalumoya gaz karışımları yakılırken, önce oksijen vanası ve
sonra yanıcı gaz (asetilen veya LPG) vanası açılmalıdır,

 Kapatılırken ise tam tersi yapılacak, yani önce yanıcı gaz
vanası ve sonra da oksijen vanası kapatılacaktır.www.ilkmak.com / 
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GAZ KAÇAKLARI
 Gaz kaçakları uygun şekilde kontrol edilmelidir.

 Tüp ile regülatör arasında veya hortum bağlantılarında meydana gelen 
kaçakların  giderilmesinden önce tüp ana valfı kapatılacak, sonra 
gerekli işlem yapılacaktır.

 Eğer ana valf tam kapatma yapamıyorsa veya tüp gövdesinden veya 
emniyet tapalarından kaçak oluyorsa, hortum bağlantıları ayrılarak, tüp 
ateşleme kaynağı olmayan açık ve emniyetli bir yere alınacaktır

 Gaz sızıntısı olduğu tespit edilen kullanılabilir tüpler kullanımdan 
alınacak, açık havaya götürülecek ve yakınına ikaz işaretleri 
konulacaktır. 

 Kaçak yapan tüpün ana valfı gözetim altında belli bir miktar açılarak 
gazın yavaş bir şekilde boşaltılması temin edilecektir. 

 Gaz tamamen boşaldıktan sonra üzerindeki kaçağın yeri kolayca 
silinmeyecek şekilde işaretlenecek ve tüpün arızalı olduğunu belirten 
ikaz levhası asılacak ve  durum yetkililere bildirilecektir. 

 Tüp bu bilgilerle imalatçısına iade edilecektir.
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MEKANİK ETKENLER
 Tüpler, regülatörler ve valflerle oynanmayacak, onarım, 

bakım ve değişiklik yapılmayacaktır. Tüplerin üzerindeki 
her türlü, karakteristiklerini gösteren yazı ve plakalar 
bozulmayacak ve silinmeyecektir.     

 Tüplerin ana valf milleri, kendilerine ait özel anahtarlarla 
açılacaktır. Bu maksatla normal pense, kerpeten... gibi 
aletler kullanılmayacak ve bu millerin bozulmamasına 
dikkat edilecektir. Tüplere ait özel anahtarlar, acil 
hallerde derhal kapatma işleminin yapılabilmesi için el 
altında belli yerlerde bulundurulacaktır.

 Tüplerdeki basınçlı gazlar, mutlaka uygun regülatörler 
üzerinden kullanılacaktır. Yanıcı ve yakıcı gazlara ait 
regülatörler birbirlerine karıştırılmayacaktır. Her ne kadar 
ters diş olsalar da, diş atlatılarak uydurulmaya 
çalışılması, patlama ile neticelenen kazalara yol 
açabilecektir.
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BASINÇ REGÜLATÖRLERİ
 Basınç regülatörleri ile ilgili dikkat edilecek hususlar :

 Silindir valfını çok kısa süre açıp kapayarak valfı temizlenmeli ve regülatöre 
pislik kaçması engellenmelidir. Bu işlem yapılırken etrafta yanan alev veya 
tutuşabilecek malzeme ve insanlar olmamalıdır. Ateş kaynağı olan yerlerde ve 
yanıcı gazlara ait tüplerde bu işlem yapılmayacaktır.

 Regülatör tüp üzerinde bulunan valfa bağlandıktan ve bağlantının tam 
oturduğuna ve gaz sızdırmadığına emin olunmalı. Aksi bir durum var ise kuvvet 
uygulamamalıdır. 

 Regülatör, rekor ve tüp ana ventillerinin dişlerinin bozulmamasına dikkat 
edilecektir. Bunlar birbirine uydurulmak için zorlanmayacaktır.

 Basınçlı gaz regülatörleri nazik ekipmanlar oldukları için dikkatli bir şekilde 
muhafaza edilecek, düşürülmeyecek ve çarpılmayacaktır.

 Kaçak yapan, gaz basıncını ayarlayamayan ve basınç değerini tam göstermeyen 
regülatörler kullanılmayacak, yenileri ile değiştirilecektir.

 Regülatör üzerindeki basınç ayarlama vidası tamamen açıp regülatörün içindeki 
havanın tamamen çıkması sağlanmalı ve regülatör üzerindeki basınç ayarlama 
valfı kapatılmalıdır.

 Silindir valfı yavaşça açılarak  yüksek basınç sayacının hareket ettiği 
görülmelidir. Oksijen tüplerinde tüp valfı sonuna kadar açılabilir. Asetilen 
tüplerin tüp valfı 1,5 turdan fazla açılmamalıdır.

 Oksijen hortumunun regülatörün oksijen çıkışına ve şalumonun oksijen girişine, 
asetilen hortumunun  regülatörün asetilen çıkışına ve şalumonun asetilen 
girişine bağlandığı kontrol edilmelidir.www.ilkmak.com / 
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BASINÇ REGÜLATÖRLERİ

 Basınç regülatörleri ile ilgili dikkat edilecek hususlar

 Bağlantılardaki oksijen kaçağını kontrol için; şalumonun oksijen 
valfının kapalı olduğuna emin olduktan sonra, regülatörün basınç 
ayarlama valfı açılmalı ve basınç normal çalışma basıncına 
getirilmelidir. Sabun köpüğü kullanarak bağlantılarda sızıntı olup 
olmadığını kontrol edilmeli, ayni zamanda basınç göstergesi de 
kontrol edilmelidir.

 Bağlantılardaki asetilen kaçağı testi için; şalumonun asetilen valfını 
kapattıktan sonra, oksijen için yapılan işlemi 69 kPa (10 Psig) 
civarında tekrar edilmelidir.

 Şalumo kullanılmayacaksa, tüp valfı kapatılmalı şalumo valfını 
açılmalı ve  regülatördeki basınçlı gazın dışarı çıkması sağlandıktan 
sonra, şalumo valfı kapatılmalı ve regülatör üzerindeki basınç 
ayarlama vidası açılmalıdır. Kaynak veya kesme işlemine birkaç 
dakika için ara verilecekse, sadece şalumo vanası kapatılacaktır.

 Şalumo kullanılmadan önce, oksijen  ve asetilen basıncını şu 
şekilde ayarlanmalıdır;
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BASINÇ REGÜLATÖRLERİ
 Basınç regülatörleri ile ilgili dikkat edilecek hususlar :

 Bütün şalumo valfları kapalı iken oksijen tüpünün valfı yavaşça 
açılmalı, sonra şalumonun oksijen valfını açık tutarak regülatör 
üzerinden oksijen basıncı ayarlanmalı ve şalumonun oksijen 
valfı kapatılmalıdır.

 Asetilen tüpünün valfı maksimum 1,5 tur yapacak şekilde 
açılmalı ve şalumonun asetilen valfı kapatılmalıdır ve istenen 
asetilen basıncı elde edilinceye kadar regülatör üzerinden 
ayarlama yapılmalıdır.

 Şu iki işlem ayrı ayrı yapılmalıdır; şalumonun oksijen valfını 1-2 
sn. açılmalı ve dışarı oksijen bırakılmalı ve valf kapatılmalı, sonra 
ayni şekilde  dışarı 1-2 sn. asetilen bırakılmalı ve valf 
kapatılmalıdır.

 Şalumonun asetilen valfı açılmalı ve tutuşturarak alev elde 
edilmeli. Regülatördeki asetilen basıncı ayarlanarak  valf 
kapatılmalıdır. İlk ayarlama, şalumonun asetilen valfı kapalı 
olarak havaya asetilen karışmasını önlemek için yapılmıştır.

 Şalumo valfları açılarak  uygun olarak ateşlenmelidir.www.ilkmak.com / 
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 Tüpler, regülatörler ve valflerle oynanmayacak, onarım, 
bakım ve değişiklik yapılmayacaktır. Tüplerin üzerindeki 
her türlü, karakteristiklerini gösteren yazı ve plakalar 
bozulmayacak ve silinmeyecektir.     

 Tüplerin ana valf milleri, kendilerine ait özel anahtarlarla 
açılacaktır. Bu maksatla normal pense, kerpeten... gibi 
aletler kullanılmayacak ve bu millerin bozulmamasına 
dikkat edilecektir. Tüplere ait özel anahtarlar, acil 
hallerde derhal kapatma işleminin yapılabilmesi için el 
altında belli yerlerde bulundurulacaktır.

 Tüplerdeki basınçlı gazlar, mutlaka uygun regülatörler 
üzerinden kullanılacaktır. Yanıcı ve yakıcı gazlara ait 
regülatörler birbirlerine karıştırılmayacaktır. Her ne kadar 
ters diş olsalar da, diş atlatılarak uydurulmaya 
çalışılması, patlama ile neticelenen kazalara yol 
açabilecektir.

TÜM KAYNAK İŞLEMLERİNDE

MEKANİK ETKENLER
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 Aletler sıkı bir şekilde, kaymayacak şekilde tutulmalıdır. 
Aletlere aşırı yük veya kuvvet uygulanmamalıdır. Aletler 
yeniden kullanmadan önce çeşitli tıkanmalar veya 
arızalar için kontrol edilmelidir. 

 Cüruf temizleme, kesme ve kaynaktan sonra yapılan 
taşlanma işleminde meydana gelebilecek çeşitli metal ve 
cüruf sıçramalarına karşı ellerin ve gözlerin korunması 
için eldiven ve maske kullanılmalıdır.

 Yüzük, kolye, bileklik gibi takıların herhangi bir şeye  
takılmaması için çıkarılmalı, saçlar uzun olmamalı veya 
saçlar uzun ise sıkı bir şekilde bağlanıp toplanmalı, çok 
bol ve sarkan elbiseler giyilmemelidir.

 Kaynak ve kesme işlemi yapılan yerde bulunan keskin 
nesnelere, pres ve sıkıştırma işlemi yapan aletlere ve 
hareketli nesnelere dikkat edilmelidir.

TÜM KAYNAK İŞLEMLERİNDE

MEKANİK ETKENLER
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 Ayrıca kaynak ve kesme işlemleri çok farklı koşullar altında kat 
seviyesinden yüksek çok çeşitli yerlerde (fabrikalarda, uzay kafesi 
konstrüksiyonlarında, çukurlarda, teknelerde, madenlerde, 
tanklarda v.b.) yapılması halinde, çalışan meşgul edilmemeli, kişi 
işine konsantre olarak değişen şartlara göre pozisyonunu iyi 
ayarlamalı, özel işler için uygun ve doğru yerleştirilmiş ekipmanlar 
kullanmalı,  dengeyi bozacak veya görüşü engelleyecek şeyler 
taşınmamalı,  el kol şakaları yapılmamalı, çalışma yeri temiz ve 
düzenli tutulmalıdır.

 Kaynak ve kesme işlemleri yapılan alan içerisinde düşebilecek 
nesnelere dikkat edilmelidir. Bu gibi hallerde baş ve ayaklar 
korunmalı, çalışmaya başlamadan önce baş seviyesi üzerindeki 
her türlü nesneler düşmeyecek şekilde sağlamlaştırılmalı veya baş 
seviyesinin altına indirilmeli, değişen şartlara göre kaynak maskesi 
ve gözlük kullanılmalı, kesilen veya kaynak edilen malzeme parça 
düşmeyecek şekilde doğru yerleştirilmelidir.

 İş parçası ezmelerine karşı emniyet ayakkabıları kullanılmalıdır.

 Kaynak filmi çekenler radyoaktif ışınlardan korunmalıdır.

TÜM KAYNAK İŞLEMLERİNDE

MEKANİK ETKENLER
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 YÜKSEKTE ÇALIŞMA

 Parmaklık, duvar, koruyucu çit ve bunun 

gibi koruyucu önlemlerin bulunmadığı 

kat seviyesinden yüksek yerlerde 

çalışılması halinde güvenlik halatları 

kullanılmalıdır.

TÜM KAYNAK İŞLEMLERİNDE

MEKANİK ETKENLER
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KAYNAK GAZLARI  VE ETKİLERİ
MAK değer TWA(Time Weighted Awerage) PARPAT

Günde 8 saat 

içerisinde 

solunan havada 

izin verilen en 

yüksek 

konsantrasyon. 

(ppm:parts per 

million veya 

mm/m3

Günlük 8 saat, Haftalık 

40 saatlik bir çalışma 

dönemi için çalışanlar 

için hiçbir etki 

yaratmayacağı kabul 

edilen en yüksek 

konsantrasyon 

(ppm:parts per million 

veya mg/m3)

Parlayıcı ve 

patlayıcı, 

tehlikeli ve 

zararlı 

maddelerle 

çalışılan yerlerde 

ve işlerde 

alınacak tedbirler 

hakkında tüzük 

(Resmi Gazete: 

24.12.1973-

14752)
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KAYNAK GAZLARI  VE ETKİLERİ
Gazlar Etkileri Max.değeri

Ozon

O3

Renksiz, sarımsak kokulu ve zehirli bir gazdır. 

Mukoza özellikle de solunum yolları üzerinde 

etkilidir. 

Boğazda kaşıntı ve yanma, öksürük, göğüs ağrısı, 

akciğer ödemi ve hırıltı etkilenme belirtileridir.

MAK değer: 

0.1 ppm.

TWA- 1 ppm.

Karbondi

oksit

CO2

Gaz kaynağında koruyucu gaz olarak kullanılır. 

Suda çözünen, katı, sıvı, ve gaz halinde bulunur. 

Gaz halinde iken renksiz, kokusuz ve boğucudur.

Solunum yoluyla etki eder. 

Havalandırma veya emici tesisatı bulunmayan 

kapalı ortamlarda yapılan kaynak işleminde bu 

gazın oranı, % 10’na çıkması halinde kandaki 

hemoglobin ile birleşerek kanın oksijen 

taşımasını önler. Bu taktirde solunum güçlüğüne, 

baygınlığa ve daha yüksek konsantrasyonunda 

ölüme neden olabilir. 

MAKdeğer: 

5000ppm 

TWA=25 ppm
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KAYNAK GAZLARI  VE ETKİLERİ
Gazlar Etkileri Max.değeri

Etil 

Bromür 

C2H5 Br

Renksiz bir gazdır. 

Hava ile belli bir oranda karışımı patlayıcıdır. 

Oksi-Asetilen kaynağı ve Oksi-Asetilen ile 

kesme işlerinde oluşur.

Basit bir boğucu gazdır. Solunum yolu ile etki 

eder.

MAK değer: 

200 ppm

Fosgen 

COCl2

Elektrik ark kaynağı yakınında bulunan klorlu 

solventlerin buharları arkta fosgene dönüşür. 

Renksiz, çok uçucu ve kolayca sıvılaşabilen 

benzol veya toluende çözünen zehirli bir gazdır

Ağız ve boğazda tahriş ile yanıklar oluşturur. 

Solunum yolu ile etki eder ve akciğer ödemi 

yapar.

MAK değer:  

0.l ppm 

TWA:0.1 ppm
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KAYNAK GAZLARI  VE ETKİLERİ
Gazlar Etkileri Max.değ.

Fosfin 

PH3

Kendiliğinden parlayabilen, soğuk suda, alkol ve eterde 

çözünen oldukça zehirli bir gazdır. 

Burun, gözler ve deride tahrişe neden olur. 

Solunduğunda solunum güçlüğü, baygınlık, ishal, yorgunluk 

ve baş ağrısı görülür. 

100 ppm. Üzerindeki konsantrasyonlar kan basıncı 

düşüklüğü, kusma, felç ve koma ile kısa bir sürede öldürücü 

etki yapabilir. 

Kronik zehirlenmede ise, kansızlık ve psikolojik belirtiler 

görülür. 

Bu nedenle, sinir sistemi ve böbrekler üzerinde de etkilidir.

MAK 

değer: 

200 ppm

Hidrojen 

H2

Atomik hidrojen  kaynağında ve bazı koruyucu gaz kaynağı 

yöntemlerinde kullanılır. 

Su, alkol ve eterde çözünen, çabuk yanan renksiz bir gazdır. 

Solunum yolu ile etki eder. 

Basit boğucudur. 

Havadan hafif olduğu için boğucu etkisi döşeme 

seviyesinde daha azdır.

MAK 

değer: 

Türkiye 

dahil bir 

çok 

ülkede 

bulunma

maktadır
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KAYNAK GAZLARI  VE ETKİLERİ

Gazlar Etkileri Max.değeri

Propan 

CaH5

Bütan ile karışık şekilde gaz kaynağında 

yanıcı olarak kullanılır. 

Havadan ağır, doğal gaz kokusunda, 

renksiz ve parlayıcı bir gazdır.

MAK değer: 

PARPAT ta 
bulunmamaktadır

TWA=1400

mg/m3

Argon

Ar

Gazaltı kaynağında koruyucu gaz olarak 

kullanılır. 

Sıvı metallerde çözünmeyen ve havadan 

ağır bir soy (asal) gazdır

MAK değer: 

PARPAT ta 
bulunmamaktadır

Helyum Gazaltı kaynağında koruyucu gaz olarak 

kullanılır. 

MAK değer: 

PARPAT ta 
bulunmamaktadır
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KAYNAK GAZLARI  VE ETKİLERİ

Dumanlar Etkileri Max.değeri

Baryum, 

Ba

Baryum oksit içeren dumanın solunması sonucu 

solunum yollarında tahrişler ve zehirlenmeler 

görülür. 

Ayrıca baş dönmesi, solunum zorluğu, kusma, 

ishal, karın ağrısı, kalp rahatsızlıkları ile yüz ve 

boyun kaslarında kasılma görülebilir. 

Ölüm genellikle solunum ve dolaşım 

yetmezliğinden meydana gelmektedir.

MAK 

değer: 0,5  

mg/m3

Berilyum 

Be

Metalik veya bileşik halindeki (örneğin berilyum 

oksit) berilyum oldukça zehirli bir maddedir.  

Çoğunlukla bakır alaşım1arı içinde bulunan 

berilyum mesleksel akciğer hastalıklarına neden 

olabilir.

MAK değer: 

PARPAT ta 

bulunmamaktadır

TWA= 0.002 mg 

/m3
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KAYNAK GAZLARI  VE ETKİLERİ

Dumanlar Etkileri Max.değeri

Kadmiyum 

oksitler 

Cd

Çok zehirli bir maddedir. 

Korozyon koruyucu olarak kadmiyum ile kaplı 

bir malzemenin kaynak işlemi sırasında 

kadmiyum oksit oluşur. 

Kadmiyum zehirlenmesinin belirtileri; solunum 

güçlüğü, ağızda kuruluk, öksürük, göğüs ağrısı 

ve vücut sıcaklığının yükselmesidir. 

Bu belirtilerin bir kısmı genellikle etkilenmeyi 

izleyen bir veya birkaç gün içinde görülmezler. 

Karaciğer ve böbreklerin de kadmiyumdan 

etkilendiği bilinmektedir.

MAK değer: 

0.1 mg /m3

TWA: 0.05 mg 

/m3

Kalsiyum 

oksitler

Ca

Kaynak işlemi sırasında oluşan kalsiyum oksit 

yüksek konsantrasyonlarda mukozada tahrişlere 

neden olabilir. 

Ancak kaynak işlemine bağlı olarak doğrudan 

bir sağlık etkisi yoktur.

MAK değer: 

5mg /m3

TWA:2 mg/m3
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KAYNAK GAZLARI  VE ETKİLERİ
Duman 
lar

Etkileri Max.
değeri

Kro

m,

Cr

Paslanmaz çelik gibi krom alaşımlı malzemeden yapılan kaynak 

işlemi sonucunda +3 ve +6 değerlikli krom oluşur ki her iki yapı 

da mukoza, solunum yolları ve akciğer üzerinde tahrişlere neden 

olurlar. 

Ayrıca vücut sıcaklığında yükselmeler görülür. 

+6 değerlikli krom kanser yapma riski yüksek olan bir maddedir.

Krom ve nikel gibi ağır metallere maruz kalan kaynak 

çalışanlarının böbreklerinin zarar gördüğü görülmüştür. Ayrıca 

kaynakçılar üzerinde yapılan en son çalışmalarda özellikle 

paslanmaz çelikler ile çalışanlarda sperm miktarının azaldığı ve 

üreme problemlerinin ortaya çıktığı görülmüştür. Buna bağlı 

olarak kaynakçıların eşlerinin geç gebelik veya çocuk düşürme 

olaylarında da bir artış görülmüştür. Bu tarz problemler aynı 

zamanda alüminyum, krom, nikel, kadmiyum, demir, mangan ve 

bakır gibi metallere, azotlu gazlar ve ozon gibi gazlara, ısıya ve 

iyonlaştırıcı radyasyona (kaynak dikişlerini kontrol etmekte 

kullanılan radyoaktif ışınlar) korunmasız kalındığı durumlarda 

mümkün olmaktadır.

MAK 

değer: 

PARPAT

ta 

bulunma

maktadır

TWA= 

0.5 

(krom 

metal 

ve 

krom 

+3 

bileşik-

leri 

için)
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KAYNAK GAZLARI  VE ETKİLERİ

Dumanlar Etkileri Max.değeri

Nikel Ni Paslanmaz çelik parçaların kaynak 

işleminde açığa çıkar.

Nikel oksit metal buharı ateşine neden olur.

Kanserojendir.

MAK değer: 

PARPAT ta 

bulunmamaktadır

TWA:0.1mg/m3
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KAYNAK GAZLARI  VE ETKİLERİ

Dumanlar Etkileri Max.değeri

Bakır 

Cu

Kaynak işlemi yapılan ana metal ve dolgu 

metalinde bulunan bakırın kaynak dumanı 

yoluyla solunması vücut sıcaklığının 

yükselmesine neden olabilir.

MAK değer: 

PARPAT ta 
bulunmamaktadır 

TWA: 0.2 mg / 

m3

Demir 

oksitler  

Fe

Kaynak işlemi sırasında oluşan demir oksitle 

uzun süreli etkilenme sonucu kişilerde siderosis 

adı verilen akciğer meslek hastalığı görülebilir. 

MAK değer: 

10mg/m3 

TWA:3.5 mg 

/m3

Flor

F 

Temel olarak kaynak elektrotlarında örtü 

maddesi olarak bulunan flor bileşiklerinin 

kaynak işlemi sırasında açığa çıkması ve ortam 

havasına yayılması sonucu solunum yollarında 

tahrişler ile akut ve kronik etkilenmeler olabilir. 

Havalandırmanın iyi yapılmadığı kapalı alanlarda 

ortam havasında bulunan flor konsantrasyonu 

izin verilen eşik değerinin üzerine çıkabilir.

MAK değer: 0.1 

ppm

TWA: 2.5 mg / 

m3
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KAYNAK GAZLARI  VE ETKİLERİ

Dumanlar Etkileri Max.değeri

Kurşun 

Pb

Kurşun genel olarak kaynak dumanı içinde 

bulunmaz. 

Ancak yüzeyi kurşun ile kaplı malzemenin 

kaynak işleminde ve/veya kurşun içeren yalıtım 

maddesi ile kaplı elektrotların kullanıldığı 

işlemlerde metal oksit dumanları içinde kurşun 

bulunabilir. 

Kurşun oksit dumanlarının solunması sonucu 

baş ağrısı, bayılma, adale ağrısı, kramp, kilo 

kaybı, iştahsızlık ile yüksek konsantrasyonlarda 

anemi ve hafıza kaybı görülebilir.

MAK değer: 

0,2 mg/m3 

TWA=0,15 

mg/m3

Molibden

Mo

Molibden içeren metal oksit dumanlarının 

solunması, solunum yollarında tahrişlere neden 

olur. 

Eşik değerinin üzerindeki konsantrasyonlarda 

uzun süreli etkilenmeler karaciğer 

rahatsızlıklarına neden olabilir.

MAK değer: 

15mg/m3 

TWA= 0.5 

mg/m3www.ilkmak.com / 
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KAYNAK GAZLARI  VE ETKİLERİ

Dumanlar Etkileri Max.değeri

Magnezyum 

oksitler

Mg

Çelik alaşımlarında ve elektrodda bulunur. 

Kaynak dumanı içinde bol miktarda bulunan 

magnezyum oksit zehirli etkilere sahiptir. 

Mukoza tahrişleri, baş dönmesi, kas gerilmesi, 

bayılma ve unutkanlık başlıca zehirlenme 

belirtileridir. 

Metal buharı ateşine de neden olan magnezyum 

oksit sinir sistemi ve solunum yolları üzerinde 

de etkilidir.

MAK değer: 1 

5 mg/m3 

TWA= 10 

mg/m3

Çinko oksit

ZnO 

Galvanizli parçaların kaynak işleminde çinko 

oksit oluşur. 

Çinko oksit metal buharı ateşine neden olur.

MAK değer: 5 

mg/m3 

TWA=5 

mg/m3
www.ilkmak.com / 

www.ilkmakisguvenligi.com6/20/2017



KAYNAK GAZLARI  KISA SÜRELİ SAĞLIK SORUNLARI

METAL BUHARI SOLUMA

(Örneğin çinko, magnezyum, bakır ve bakır oksit)

Metal buharı ateşine(metal fume fever) yakalanma.

Bu hastalığın belirtileri  (semptomları) buhar solunduktan 

sonra 4 ile 12 saat içerisinde ortaya çıkar. 

Titreme, susama, ateş, kas ağrısı, göğüs ağrısı, öksürük, 

hırıltılı soluma, yorgunluk, mide bulantısı ve ağızda metalik 

(madeni) bir tat şeklinde kendini gösterir. 

Buharın solunmasından birkaç saat sonra kişide çok 

yüksek derecelerde ateş (nadiren 39 oC'den yüksek) 

görülür. 

Vücut sıcaklığı 1 ile 4 saat içinde normale dönmeden önce 

terleme ve titreme oluşur.
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KAYNAK GAZLARI  KISA SÜRELİ SAĞLIK SORUNLARI

KAYNAK DUMANI SOLUMA

Kaynak dumanı:

Gözleri, koku alma gücünü, göğsü ve solunumla 

ilgili organları tahriş ederek öksürüğe, hırıltılı 

solumaya, nefes daralmasına,  bronşite, akciğerde 

su toplanmasına ve zatürreye (akciğerin 

iltihaplanması) neden olmaktadır. 

Mide bulantısı, iştahsızlık, kusma, kramplar ve 

yavaş sindirim gibi sorunlar da kaynak ile beraber 

ortaya çıkar.
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KAYNAK GAZLARI  KISA SÜRELİ SAĞLIK SORUNLARI

KAYNAK BUHARI SOLUMA

Kaynak buharındaki bazı maddeler örneğin kadmiyum veya

kadmiyum oksit bileşikleri çok kısa süre içerisinde

öldürücü olabilir.

Ayrıca kaynak yönteminde kullanılan koruyucu gazlar son

derece tehlikelidir.

Havadaki azot ve oksijen kaynak işlemi sırasında

reaksiyona girerek azot oksit ve ozon (temizlikte kullanılan)

oluşturur.

Bu gazlar yüksek dozlarda çok ölümcüldür ve ayrıca burun

ve boğazın tahriş olmasına ve ciddi akciğer hastalıklarına

da neden olmaktadır. www.ilkmak.com / 
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KAYNAK GAZLARI  KISA SÜRELİ SAĞLIK SORUNLARI

KAYNAK BUHARI SOLUMA

Kaynak esnasında oluşan ultraviyole ışınlar klorlanmış

hidrokarbon çözücülerle (örneğin trikloroetilen, 1,1,1

trikloroetan, metilenclorit ve percloroetilen) reaksiyona

girerek fosgen (karbonoksit klorürü) gazı oluşturur.

Fosgenin çok küçük miktarları bile öldürücüdür, ancak

hastalığın ilk belirtileri genellikle 5-6 saat sonra baş

dönmesi, titreme ve öksürük olarak gözükmektedir.

Yüksek konsantrasyondaki kadmiyum ve kadmiyum

oksitleri buharının solunum yoluyla içeri çekilmesi

neticesinde mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi,

sinirlilik, akciğer sorunları gibi sağlık problemleri ortaya

çıkmaktadır. www.ilkmak.com / 
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KAYNAK GAZLARI  UZUN SÜRELİ SAĞLIK SORUNLARI

KAYNAK GAZLARI SOLUMA

Kaynak ve kesme (alevle kesme, yakarak kesme) işlemleri

yapan kişilerin akciğer kanserine yakalanma riski çok

yüksektir.

Çalışma şartlarına bağlı olarak gırtlak kanseri ve idrar yolu

kanseri olma ihtimali vardır.

Bu sonuç arsenik, krom, berilyum, nikel ve kadmiyum gibi

kanser riski içeren kaynak dumanındaki zehirli maddelerin

büyük miktarlarda solunduğunda ortaya çıkmaktadır.

Kaynakçılar ayrıca kronik solunum problemleri (bronşit,

astım, zatürree, akciğer kapasitesinin azalması v.b.)

yaşayabilirler. www.ilkmak.com / 

www.ilkmakisguvenligi.com6/20/2017



KAYNAK GAZLARI  UZUN SÜRELİ SAĞLIK SORUNLARI

KAYNAK GAZLARI SOLUMA

Krom ve nikel gibi ağır metallere maruz kalan kaynak çalışanlarının

böbreklerinin zarar gördüğü görülmüştür.

Ayrıca kaynakçılar üzerinde yapılan en son çalışmalarda özellikle

paslanmaz çelikler ile çalışanlarda sperm miktarının azaldığı ve üreme

problemlerinin ortaya çıktığı görülmüştür.

Buna bağlı olarak kaynakçıların eşlerinin geç gebelik veya çocuk

düşürme olaylarında da bir artış görülmüştür.

Bu tarz problemler aynı zamanda alüminyum, krom, nikel, kadmiyum,

demir, mangan ve bakır gibi metallere, azotlu gazlar ve ozon gibi

gazlara, ısıya ve iyonlaştırıcı radyasyona (kaynak dikişlerini kontrol

etmekte kullanılan radyoaktif ışınlar) korunmasız kalındığı durumlarda

mümkün olmaktadır.
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KAYNAK GAZLARI  UZUN SÜRELİ SAĞLIK SORUNLARI

KAYNAK GAZLARI SOLUMA

Asbest izolasyonu ile kaplanan yüzeylerde kaynak veya 

kesme yapan kaynakçılar akciğer kanserine ve diğer 

asbest ile ilişkili hastalıklara  karşı risk içerisindedirler.

Kadmiyum oksit buharına ve tozuna uzun süre maruz kalan 

kişilerde kronik meslek hastalıklarına, böbrek yetmezliğine 

ve solunumla ilgili hastalıklara da yakalandıkları 

görülmüştür. Uzun süre kadmiyuma maruz kalan kimse 

akciğer kanserine yakalanabilir.

Mangan gibi yüksek derecede zehirli malzemeler de çalışan 

kişinin merkezi sinir sistemini (konuşma ve hareket 

kabiliyetini zayıflatma gibi) zamanla etkileyebilmektedir.
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KAYNAK GAZLARI  UZUN SÜRELİ SAĞLIK SORUNLARI

KAYNAK IŞINLARI

Kaynakta Oluşan Işınların İnsan Sağlığına 

Etkileri:

Birçok ark kaynağı ve kesme işlemi insan 

vücuduna zararlı olan radyasyon yayarlar. 

Radyasyonun etkileri ortaya çıkan ışının dalga 

boyuna, yoğunluğuna ve ışınıma maruz  kalınan 

süreye göre değişir. 

Radyasyon özellikle gözlerde ve vücudun açık 

bölgelerinde derinin tahrişine neden olur.
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KAYNAK GAZLARI  UZUN SÜRELİ SAĞLIK SORUNLARI

KAYNAK IŞINLARI

Kaynak işlemlerinde iki temel tip radyasyon meydana gelir :

• İyonize olmuş radyasyon (X-Işınları): Elektron ışın kaynağında 

oluşur. Kaynağın yapıldığı alanda uygun koruyucu elemanların 

kullanılmasıyla kabul edilebilir sınırlarda tutulabilir. TIG kaynağında 

kullanılan toryumlu tungsten elektrodda kopma ve parçalanma olması 

ile oluşur (bu parçalar radyoaktiftir). 

• İyonize olmamış radyasyon (Ultraviyole ışınlar, görünür ve 

kızılötesi ışınlar) : Radyasyon enerjisinin yoğunluğu ve dalga boyu 

kullanılan kaynak yöntemine, kaynak parametrelerine, elektrod ve iş 

parçasının bileşimine, kaynak tozları ve elektrod örtü ve özlerine ve iş 

parçası üzerindeki kaplama veya tabakalara göre değişir. Ultraviyole 

ışının radyasyonu yaklaşık olarak kaynak akımının karesine bağlı 

olarak artar. Arkın parlaklığı çok daha düşük oranda artar. Koruyucu 

gaz olarak argon kullanıldığında diğer gazlara göre daha fazla 

ultraviyole ışını radyasyonu oluşur.
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KAYNAK GAZLARI  UZUN SÜRELİ SAĞLIK SORUNLARI

KAYNAK IŞINLARI

Radyasyonun etkileri şöyle sıralanabilir:

• Ark kaynağında oluşan şiddetli ışık gözdeki retinaya zarar 

verirken, kızılötesi radyasyon gözdeki korneaya zarar verir ve bunun 

sonucunda gözde katarakt oluşur. 

• Arktan yayılan görünmeyen ultraviyole ışınları (UV) bir 

dakikadan az bir süre bile etkidiği takdirde göz kamaşmasına (welder's 

flash veya arc eye) neden olur. Hastalığın belirtileri birkaç saat sonra 

meydana gelir. Bunlar; göz içinde kum veya çakıl tanesi varmış gibi 

kaşıntı, net görememe, şiddetli sızı, gözde yaşarma ve yanma ve baş 

ağrısıdır. Ayrıca ark ışını çevredeki malzemelerden, parlak, beyaz 

yüzeylerden yansıyabilir ve yakın alanda çalışan diğer çalışanları da 

etkileyebilir. Sürekli kaynak ve kesme işlerinde korumasız olarak 

çalışanlarda ultraviyole ışınlar kalıcı körlük yapabilir ve deride güneş 

yanığına benzer yanıklar oluşturarak deri kanseri riskini arttırır.
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KAYNAK GAZLARI  UZUN SÜRELİ SAĞLIK SORUNLARI

KAYNAK IŞINLARI

Kaynakta radyasyondan korunmak için;

• Gözler tüm kaynak işlemlerinde her türlü radyasyona ve ısıya 

karşı muhakkak korunmalıdır. En iyi korunma için yüz koruyucu 

maskeler veya kasklar ve koruyucu gözlükler kullanılmalıdır. Kaynak 

kaskları, gözlükleri ve diğer göz koruyucu maskeleri kesme ve kaynak 

işlemlerinde gözlerin korunması için özel filtreli gözlük camlarına sahip 

olmalıdır.

• Uygun eldiven ve elbiseler giyilerek radyasyondan 

korunulmalıdır. 

• Kaynak arkından yansıyarak yayınan ışınlara karşı da diğer 

kişiler uyarılmalı ve buna uygun önlem alınmalıdır. Bunun için ekranlar, 

perdeler kullanılmalı veya çalışma yeri diğer çalışanlardan uygun bir 

mesafede olmalıdır.
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