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GENEL B‹LG‹LER
Kaynak yapmak metallerin bir arada tutturulmasını sa¤layan bir süreçtir. Tüm metaller hatta karıflık metaller bir
araya getirilip kaynak yapılırlar. Bu metaller arasında pirinç, bakır ve demir sayılabilir. Sert yerlerin ve yumuflak
yerlerin kaynak yapılması konusunda fark oldu¤unu bilmek ona göre davranmak gerekir. Sert yerlerin kaynak
yapılması sırasında kaynak yapılacak bölgedeki sıcaklık 450°C’ye eriflmelidir. Karıflık kaynaklarda (Sert kaynak ve
gümüfl kayna¤ı) bu sıcaklık içerisinde birbirine karıflacak bir alaflım gereklidir, ancak  bahsi  geçen yere lehim
tabancası ile ulaflılması mümkün de¤ildir. Yumuflak kaynak ise çevre sıcaklı¤ı 400° C olan sıcaklık ortamlarında
yapılır. Bu lehim tabancasını yumuflak kaynaklar için kullanabilirsiniz.

Lehim tabancasını  elektrik flebekesine ba¤lamadan önce her tarafta güvenlik önlemi alın. Cihazın elektrik fiflini
elektri¤e ba¤lamadan önce (230 V) bu aletin üzerinde yazan plaketle burasının uyuflmadı¤ını anlarsınız. Aleti
kullanma iflleminiz bittikten sonra cihazı elektrikten çekiniz. Aletin oda sıcaklı¤ında so¤umasını sa¤layınız. Aleti
kaldırmak istedi¤inizde önce so¤umasını beklemeniz gerekir. So¤uma esnasında gözetleme yapmayınız. Çalıflma
arasında mola verdi¤inizde yada aleti so¤utmaya bıraktı¤ınızda aletin yakınlarında ateflten parlama yapacak bir
eflya bulunmaması gerekir. Aletin muhafazasında, kablosunda elektrik soketi ve fiflinde hasar oldu¤u takdirde
kesinlikle kullanılmamalıdır. Aletin bir yerinde hata oluflmufl ise bunu mutlaka yetkili uzman kifliye kontrol ettirin.
Kesinlikle aletin muhafazasını açmayın. Çocukların ulaflamayaca¤ı bir yere koyarak saklayın.

D‹KKAT!!!
Kaynak yaparken yapaca¤ınız kaynak için azami 12 saniye lehim tabancasını kullanmalısınız! Bir kez kullandıktan
sonra 48 saniye dinlendirip so¤umasını sa¤layınız. Devamlı olarak bu kurala uymadan kaynak yapılması
garantiyi geçersiz kılar. Bu sayede cihaz bilerek çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakılmıfl olur. Elektrik kablosunun
de¤ifltirilmesi için özel aletler gereklidir. E¤er elektrik kablosu hasar görmüfl ise, kablonun üreticisinin belirledi¤i
bir kalifiye eleman yardımıyla tamir edilmelidir. Bu ifli yapan elemanın bu aleti iyi tanıması, alete göre donanım
getirmesi gerekir.

Yumuflak kaynak için metal alaflımları tel fleklinde yapı marketlerinden temin edilebilir.
‹ki çeflit kaynak teli bulunmaktadır:
1. Akıfl malzemesiz kaynak teli
2. Akıfl malzemeli kaynak teli

Akıfl malzemesi metallerin üzerindeki oksit tabakasını kaldırır kaynak yapılan yüzeye yerlefltirilir aynı flekilde kaynak
esnasında oksitlenmeyi önler. Akıfl malzemesi macun fleklinde ya da likit fleklinde piyasadan temin edilebilir. Bir
spatula ya da fırça yardımıyla sürülür. Sürüldü¤ü yerden de onların yardımıyla uzaklafltırılmaz.

Metal Karıflımları / Elektronik
Erime noktası takriben. 185°C. Daha düflük ergime noktalı karıflım elektronik olarak ikame edildi.

Radyo
Erime noktası takriben 230°C. Devamlı kaynak çalıflmalarına ve model çalıflmalarına konulacaktır.

Genel Kullanım
Erime noktası takriben 255°C. Genel kaynak çalıflmaları için.
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Çinkolu Kaynak Macunu ve Çinko Macunu
So¤uk macun kaynak yapılacak yüzeye sürülüp yedirilmelidir. Çinkolu macun yerlefltirilir çinko saplamalar yerli
yerine konur ve akıfl maddesi konur.

Temizlik Zarı
Kaynak uçlarının temizli¤i için.

Akıfl Maddesi Macunu
- Macun fleklinde Akıfl maddesi.
- Likit flekilde Akıfl maddesi.

Güçlükle ulaflılabilen parçalara ulaflmak ve onların kayna¤ını yapmak için kullanılan akıcı madde.

Kaynak ‹fllerinin Yürütülmesi
Kaynak yapılacak yüzeyde kesinlikle ya¤ ya da kir izi olmamalıdır. Ilık su ile kirleri temizleyin. Gerekirse,  çözücü
madde kullanın. Evlerde kullandı¤ınız deterjanları kesinlikle kullanmayın. Zira onların içerisinde genellikle silikon
bulunmaktadır. Oksit kalıntıları karalama ka¤ıdı ile yada üzerindeki pası çözen bir madde ile temizlenmelidir. Pas
bulundu¤u yerden uzaklafltırılmalıdır. E¤er tuz asidi, kükürtlü asitler yada hidroklorik  asit  ya da tuz ruhu varsa
bunların kullanımına engel olunmalıdır. Mutat kirlenmelerde yüzde on kadar daha fazla su kullanılır. Sitrik asit
(Sıcak ya da çok sıcak)  kullanılmalıdır. Temizlikten sonra yüzey parmaklarla ya da el ile ellenmemelidir. Kaynak
için önerece¤imiz model bakırdır.

Kaynak ucu ısındı¤ında orada bir oksit tabakası oluflur. Bu tabakayı gayet dikkatli bir flekilde bir temizlik zarı ile
temizleyin. Uç kısımların ıslak temizli¤i akıcı maddelerle mümkün olur. Hepsinin üstüne ise çinko gelmelidir.

Do¤ru iflletme sıcaklı¤ına ulaflılmıfl ise o zaman kayna¤ın uç kısmında çinko filmi oluflur. Damla fleklinde oluflum
henüz do¤ru iflletme sıcaklı¤ına ulaflılmadı demektir.  E¤er küçük çinko damlacıkları  oluflmufl ise tam olarak
temizlenmedi demektir. Kaynak konusunda yo¤un çalıflmalardan  sonra uç tarafta pas oluflur. Bu durum sıklıkla
akıfl maddesinin de¤ifltirilmesine ba¤lıdır. Pas tabakasını bir e¤e ya da rende ile bulundu¤u yerden uzaklafltırınız.


