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AÇIKLAMALAR 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL Gemi İnşa 

MODÜLÜN ADI Malzemeleri Elektrik Ark-Gaz Kullanarak Kesme 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/36 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/öğrenciye malzemeleri elektrik-ark, oksi-gaz kullanarak 

kesme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Malzemeye uygun kesici üfleç seçerek oksi-gaz yardımı ile 

kesme işlemi yapabileceksiniz. 

2. Malzemeye uygun elektrot seçerek elektrik-ark yardımı ile 

kesme işlemi yapabileceksiniz. 

3. CNC plazma ile kesme işlemi yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Kaynak atölyesi 

Donatım: Malzemeye uygun elektrik-ark kaynak/kesme 

tertibatı, Oksi-gaz kaynak/kesme tertibatı gereklidir. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 
Sevgili Öğrenci,  

 

Gelişen teknoloji, her geçen gün metal sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

yeni alaşımların oluşturulması, bunların kaynağı için gerekli araştırmaların yapılmasına 

sebep olduğundan sonuçta bu yüksek sıcaklıklarda eriyen metal ve alaşımları için yine 

yüksek sıcaklıklarda kaynak ortamı hazırlayabilen kaynak ekipmanlarının gelişmeler 

çerçevesinde kullanılır hâle gelmesini sağlamıştır.  

 

Bu modül ile ince ve kalın parçaların çeşitli ekipmanlar ve makineler yardımı ile nasıl 

kesildiğini öğreneceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Malzemeye uygun kesici üfleç seçerek oksi-gaz yardımı ile kesme işlemi 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Oksijen ve yanıcı gazlar hakkında bir rapor hazırlayıp sınıf ortamında 

sunumunu yapınız. 

 Bulunduğunuz bölgede oksi gaz ile kesme yapan işletmeleri gezerek düz kesme 

hakkında bilgi toplayıp sınıfta tartışınız. 

 

1. OKSİ-GAZ İLE KESME 
 

1.1. Kesme Üfleci Alev Ayarı  
 

Kesme: Herhangi bir malzemenin iki veya daha fazla parçaya bir kesici ile 

bölünmesidir. 

 

1.1.1. Oksijenle Kesme 
 

Oksijenle kesme: Bölünecek parçaların oksi gaz alevi ile yakılarak bölünmesidir. 

 

Resim 1.1: Oksijenle kesme 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ARAŞTIRMA 
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Çeliğin birçok türü oksijenle kesmeye uygundur. Çelik 1100° C’ye kadar ısıtılıp 

basınçlı saf oksijen ile temas ettirilirse yanmaya başlar. Oksijenle kesmede çeliğin ergimesi 

kısmen söz konusudur, iki parça yanma ile birbirinden ayrılmaktadır. 

 

1.1.2. Kesmede Kullanılan Oksi Gaz Takımları 
 

 

Resim 1.2: Oksijen tüpleri 

 

Resim 1.3: Hortum 

 

Resim 1.4: Kesme üfleci 

 

1.1.3. Kesmede Kullanılan Gazlar 
 

Oksijenle kesme işleminde yanıcı ve yakıcı olmak üzere iki çeşit gaz kullanılır. Yakıcı 

gaz olarak oksijen, yanıcı gaz olarak ise asetilen ve propan kullanılır. 
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Oksijen O2: Havanın % 21’ini oluşturan sağlık ve sanayi sektöründe sık kullanılan 

renksiz ve kokusuz bir gazdır. Oksijen, daha çok havanın sıvılaştırılması ve ayrıştırılması 

yöntemi ile elde edilir. Oksijen, dikişsiz tüplerde depolanır. Kesmede kullanılan gazın saf ve 

rutubetsiz olmasına dikkat edilir. 

  

Resim 1.5: Oksijen tüpü 

 

Alevle kesme işleminde oksijenin iki görevi vardır. 

 

Çeliğin yanma sıcaklığına kadar tavlanmasında kullanılan alevde yakıcı gazın 

yakılmasında ve yanma sıcaklığına kadar tavlanmış bölgenin yakılmasında kullanılır. 

 

Oksijen gazı yukarıda belirtilen her iki kullanma yerinde farklı basınçlarda kullanılır. 

Kesme için öncelikle parçanın tavlanması gerekir. Parçanın tavlanmasına kadar kullanılan 

oksijen basıncına TAVLAMA BASINCI denir. 

 

Parçanın tavlama sıcaklığına ulaşmasından sonra kesme alanına basınçlı oksijen 

gönderilerek hem ısının artması hem de meydana gelen cürufun parçadan 

uzaklaştırılmasında kullanılan oksijen basıncına KESME BASINCI denir. 

 

Yanıcı gazlar, içinde hidrojen ve karbon atomları bulunan gazlardır. 

 

Asetilen (C2H2): Kalsiyum karpitin su ile temas ettirilmesi ile elde edilen asetilen, 

çürük sarımsak gibi kokan, parlayıcı, çok kolay tutuşan ve parlak alevle yanan renksiz bir 

gazdır. Oksijenle birleştiğinde yaklaşık 3500°
 
C sıcaklığa ulaşmaktadır. Asetilen tüpleri 

genellikle 40 Ɩ’dir. 

 

Resim 1.6: Asetilen tüpü 
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Depolanırken dikişli veya dikişsiz tüpler kullanılır. Asetilen tüplerinin rengi sarıdır. 

Asetilen, tüplere doldurulurken aseton kullanılır. 

 

Propan (C3H8): Petrolün damıtılması ile elde edilir. Piyasada LPG (Likit Petrol Gazı) 

olarak da adlandırılan bu gaz, hidrojen ve karbon elementlerinden oluşan yanıcı ve parlayıcı 

bir gazdır. Depolanırken dikişli 45 kg’lık tüpler kullanılır. Tüp renkleri gri, kalkan kısımları 

kırmızıdır. Maliyetin asetilenden az olması propan gazının kullanımını artırmıştır.  

 

Resim 1.7: Propan  

 

Diğer taraftan kesme işleminde kullanılan yanıcı gazlarda aranan özellikleri aşağıdaki 

gibi sıralayabiliriz: 

 

 Gazın maliyeti   

 Tüpleri 

 Gazın verdiği kalori miktarı 

 Kesim esnasında ilerleme hızı 

 Kesmede kullanılan oksijen miktarı 

 Gazın güvenliği ve kullanma tekniği 

 

1.1.4. Kesmede Kullanılan Üfleç Memelerinin Tanım, Çeşitleri ve Ölçüleri 
 

Oksi gaz kaynağında kullanılan ve Telsiz Dikiş modülün de anlatılan üfleçlerle kesme 

yapılmaz. Oksijenle kesme işleminde kullanılan kesme üfleçlerinin kesme alanını tavladıktan 

sonra basınçlı oksijen de göndermesi gerekir. Bu nedenle kesme üfleçlerinin tümünde 

kaynatma üfleçlerinden farklı olarak basınçlı oksijen gönderme düzeneği mevcuttur. Kesme 

üfleçleri, enjektörlü ve meme karışımlı olarak ikiye ayrılır. 

 

Meme karışımlı üfleçlerde gaz karışımı meme bölümünde olduğu için üflecin görevi 

sadece yanıcı ve yakıcı gaz karışımını yaparak memeden göndermektir. 
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Şekil 1.1: Meme çeşitleri 

 

Bu üfleçler, kesme için gerekli basınçlı oksijeni ayrı bir boru ve ayrı bir kumanda valfi 

ile kumanda ederek meme ucuna gönderilmesini sağlamaktadır. 

 

Oksi gaz, kaynak memelerinde olduğu gibi kesme memeleri de numaralandırma 

sistemi ile standart hâle getirilmiştir. Kesme memelerini tanımamıza yarayan numaralar 

meme üzerinde bulunur. 

 

Aşağıdaki tablolarda meme kesme kapasiteleri verilmiştir. 

 

KESME MEMELERİ (Oksijen - Asetilen) 

Meme 

Anma 

Numarası 

Kesme  

Kalınlığı  

(mm) 

Kesme 

Hızı 

(mm/dk.) 

Kesme 

O2 

Basıncı 

(bar) 

Tavlama 

Oksijen 

Basıncı 

(bar) 

Asetilen 

Basıncı  

(bar) 

Kesme  

Oksijen 

Tüketimi  

(Ɩ/h) 

Tavlama 

Oksijen 

Tüketimi 

(Ɩ/h) 

Tavlama 

Asetilen 

Tüketimi 

(Ɩ/h) 

0 3-5 700-500 1,5-2,0 0,7 0,3 600-900 270-390 240-360 

1 5-10 660-400 2,5-3,5 0,7 0,35 1680-2100 270-390 240-360 

2 10-25 560-300 3,0-4,0 0,7 0,35 1740-2820 390-450 360-420 

3 25-40 400-230 3,5-4,5 0,7 0,35 2820-3900 450-540 420-480 

4 40-60 380-200 4,0-5,0 1 0,4 3960-4860 450-600 420-480 

5 60-100 250-180 4,5-5,5 1 0,4 7740-9000 600-720 540-660 

6 
100-200 150-110 5,0-6,5 1 0,4 

12240-

13980 
720-930 660-840 

7 
200-300 125-90 6,5-7,5 1 0,4 

18480-

21300 
930-1080 840-990 

Tablo 1.1: Meme numarasına göre kalınlık, kesme hızı ve basınç değerleri 
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KESME MEMELERİ (Oksijen - Propan) 

Meme 

Anma 

Numaras

ı 

Kesme  

Kalınlığ

ı  

(mm) 

Kesme 

Hızı 

(mm/dk.

) 

Kesme 

O2 

Basınc

ı (bar) 

Tavlama 

Oksijen 

Basıncı 

(bar) 

Propa

n 

Basınc

ı  

(bar) 

Kesme  

Oksijen 

Tüketimi  

(Ɩ/h) 

Tavlama 

Oksijen 

Tüketimi 

(Ɩ/h) 

Tavlama 

Propan 

Tüketimi 

(Ɩ/h) 

0 3-5 700-500 1,5-2,0 1 0,3 600-900 660-1380 180-360 

1 5-10 660-400 2,5-3,5 1 0,3 1680-2100 900-1380 240-360 

2 10-25 560-300 3,0-4,0 1 0,3 1740-2820 
1080-

2460 
300-600 

3 25-40 400-230 3,5-4,5 1 0,3 2820-3900 
1320-

2460 
360-600 

4 40-60 380-200 4,0-5,0 1,5 0,4 3960-4860 
1560-

2460 
420-600 

5 60-100 250-180 4,5-5,5 1,5 0,4 7740-9000 
1800-

2460 
480-600 

6 100-200 150-110 5,0-6,5 1,5 0,7 
12240-

13960 

2760-

3780 
720-960 

7 200-300 125-90 6,5-7,5 1,5 0,7 
18480-

21300 

2760-

4320 
720-1080 

Tablo1.2: Meme numarasına göre kalınlık, kesme hızı ve basınç değerleri 

 

1.1.5. Kesme Üflecinin Yardımcı Elemanları 
 

Kesici üfleçlerin hareketlerinin düzgün olması amacıyla özel yapılmış destek 

elemanlarından faydalanılır. Kesmenin özelliğine göre yardımcı elemanların kullanma 

yerleri farklıdır.  

 

Resim 1.8: Kesme üfleci yardımcı elemanları 
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Resim 1.9: Tekerlekli, düz ve dairesel kesme elemanı 

 

 

Resim 1.10: Pimli dairesel kesme elemanı 

 

 

Resim 1.11: Destekli dairesel kesme elemanı 
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1.1.6. Malzemelerin Kesilebilme Özellikleri 
 

Her metal, oksijenle kesilmeye uygun değildir. Bir metalin oksijenle kesilmeye uygun 

olması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir. 

 

 Kesilecek malzeme, oksijen ile yanmalıdır. 

 Yanmaya başlama sıcaklığı ergime sıcaklığından düşük olmalıdır. 

 Metal üzerinde bulunan oksit tabakasının ergime derecesi, metalin ergime 

derecesinden düşük olmalıdır. 

 Yanma sonucu oluşan cüruf, akışkan olmalıdır. 

 Kesilecek malzemelerin ısı iletkenliği, düşük olmalıdır. 

 Yukarıda sayılan ve yakılarak kesilecek gereçlerde aranan özelliklere düşük 

alaşımlı, alaşımsız çelikler ve çelik dökümler uymaktadır. 

Diğer yandan; 

 

 Alüminyumun yüzeyindeki oksit tabakasının ergime derecesi, alüminyumun 

ergime derecesinden yüksek olduğundan, 

 Yüksek alaşımlı çeliklerde oluşan cürufların akışkan olmadığından, 

 Bakırın ısı iletkenliğinin yüksek olduğundan, 

 Gri dökme demirin oksijen akımı ile yanmadığından oksijenle keserek 

yakılmaz. 

 

Oksijenle kesmeye en uygun gereçler, düşük alaşımlı çelikler ile alaşımsız çeliklerdir. 

Teorik olarak içyapısında % 2’ye kadar karbon bulunan çelikler, oksijenle kesilmeye 

uygundur. Ancak uygulamada içindeki karbon oranı % 0,4’ü geçen çeliklerde kesme 

kenarlarında sertleşme meydana gelmektedir. Bundan dolayı kesilecek malzemelerin 

kesilmeden önce 250 °C ön ısıtmaya ve 630 °C son ısıtmaya gerek vardır. Çelik içindeki 

alaşım elamanı ve karbon oranının artması hâlinde ön tavlama sıcaklığı artırılmalıdır. 

 

Buna göre, 

 

 İçyapıda % 0.25–0,4 karbon bulunan çelikler 100–250 °C sıcaklık arasında ön 

tavlama yapılırken, 

 İçyapıda % 0,4–1,5 karbon bulunan çeliklere 250–400 °C sıcaklık arasında ön 

tavlama yapılır. 

 

Parçaların oksijenle kesilebilmelerini kolaylaştırmak için fiziksel olarak da bazı 

tedbirler almak gerekir. Parça yüzeyinde bulunan kir, oksit, yağ, boya gibi kesme hızını 

düşüren maddelerin temizlenmesi gerekir. 

 

1.1.7. Oksijenle Kesmede Alınacak Güvenlik Önlemleri 
 

Oksijenle kesme işleminde meydana gelen kıvılcım yağmuru yaklaşık 1400 derecedir. 

Bu kıvılcımların etrafa zarar vermemesi gerekir. Oksijenle kesmede kullanılan gazların 

yakıcı, yanıcı ve parlayıcı etkilerinin tehlike oluşturduğu için aşağıdaki güvenlik tedbirlerini 

almak gerekir. 
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 Kesme işlemine başlamadan önce tüm donanımda gaz kaçağı kontrolü 

yapılmalıdır. 

 Yanıcı ve yakıcı gaz ve sıvıların olduğu yerlerde oksijenle kesme 

yapılmamalıdır. 

 Daha önce içinde yanıcı ve parlayıcı gaz, sıvı depolanan malzemeler, oksijenle 

kesilmemelidir. 

 Kesme yapılan yerin altında kum dolu kaplar bulundurulmalıdır. 

 Zeminde ahşap bulunan yerde kesme zorunluluğu varsa zemin ıslatılmalıdır. 

 Kesme işleminin yapıldığı yerde kesinlikle yangın söndürme cihazı 

bulundurulmalıdır. 

 Bunların dışında oksi gaz kaynağında uyulması gereken tüm güvenlik 

kurallarına uyulmalıdır. 

 

Resim 1.12: Kaynakçı kıyafeti 

 

1.1.8. Kesme İçin Alev Ayarının Yapılması 
 

Oksi-gaz ile kesme yaparken herhangi bir olumsuzluğun olmaması, parçanın kolay 

kesilmesi ve parça yüzeyinin düzgün olması için alev ayarının yapılması gerekir. 

 

1.1.8.1. Alev Ayarı 

 

Oksi gaz kaynağında normal, oksitleyici ve karbonlayıcı alevlerin olduğunu bir önceki 

modülde öğrenmiştik. Bu alevler, kesme işleminde parçanın yanma sıcaklığına kadar 

tavlanmasında kullanılır. Kesmede parçanın tavlanmasında genellikle normal ve oksijeni 

fazla alev kullanılır. 

 

1.1.8.2. Alev Ayarının Yapılması 

 

Özellikle kesme yüzey düzgünlüğü için parça kalınlığına göre alev ayarı yapılır. Alev 

ayarı yapmak için önce yakıcı gaz bir miktar açılır, sonra yanıcı gaz açılır. Oksijen artırılarak 

ön ısıtma alevi ayarlanmış olur. 
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Resim 1.13: Alev ayarı 

 

1.1.8.3. Kesme Alevi 

 

Oksijenle kesmede kullanılan alevde kaynak alevinden farklı olarak yakmada 

kullanılan oksijen ayarının parça kalınlığına göre yapılması gerekir. Her üflecin keseceği 

parça kalınlığı değiştiği gibi harcayacakları oksijen de değişmektedir.   

 

1.2. Kesme Üfleci İle Elle Düz Kesme Yapmak 
 

1.2.1. Kesme Hızının Tanımı 
 

Oksijenle kesmenin öncelikli olarak parçanın tavlama sıcaklığına kadar tavlanması ve 

ardından basınçlı oksijenle temas ettirilmesi olduğunu bir önceki öğrenme faaliyetinde 

öğrenmiştik. Öğrendiğimiz bu kesme işleminin oluşması için belli bir süreye ihtiyaç vardır. 

Ayrıca basınçlı oksijenin parçanın tüm derinliklerine işlemesi için belli bir sürenin geçmesi 

gerekir. Basınçlı oksijenin parçaya gönderilmesi, kesme işleminin başlaması demektir. 

Kesme başladıktan sonra kesme üflecinin kesme yönünde belli bir hızda ilerlemesi bize 

kesme hızını verir.  

 

Kesme hızının belirlenmesinde temel etken, parça kalınlığıdır. Bunun yanında 

kullanılan oksijenin saflığı, parça yüzeyinde bulunan yabancı maddeler, parça içinde bulunan 

alaşım elementlerinin miktarı da kesme hızını etkileyen faktörler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

Kesme hızını etkileyen faktörlerin fazla olması, kesme hızı hakkında kesin değerler 

vermeyi zorlaştırmaktadır. 

 

En iyi kesme işlemi, cürufun hiç olmaması, artık oksitlerin kıvılcım hâlinde parçadan 

ayrılarak alt kısımdan akmasıdır. Kesme hızının düşük olması kesmenin olmamasına, kesme 

hızının fazla olması ise ani cüruf birikintilerine sebep olur. 
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1.2.2. Kesmenin İşlemi 
 

Kesme işlemini gerçekleştirebilmemiz için kesme üflecini daha önceki konularda 

anlatıldığı gibi yakıp alev ayarını yapmamız gerekir. Bu işlem yapıldıktan sonra aşağıdaki 

kurallara uyulur. 

 

Resim 1.14: Oksijenle kesme 

 

1.2.2.1. Ön Isıtma 

 

Aksi belirtilmediği sürece kesme işlemine parçanın dış kısmından başlanır. Parçanın 

bu kısmına ön ısıtma işlemi uygulanarak yanma sıcaklığına kadar tavlanması sağlanır. Bu 

esnada üfleç, iş parçasına 90 derece açı ile tutulur. Bu açı, kesme sonuna kadar sabit 

tutularak dik yüzey elde edilmesi sağlanır. 

 

Resim 1.15: Ön ısıtma 

 

1.2.2.2. Basınçlı Oksijene Yol Verme 

 

Kesme işleminin parçanın kenarından başlaması, kesme noktasının kısa süre içinde 

yanma sıcaklığına ulaşmasını sağlar. İş parçasının rengine bakılıp kesmenin başlama 

sıcaklığına ulaşıp ulaşmadığı anlaşılabilir. Kesilecek parçanın yanma sıcaklığına geldiğinden 

emin olduktan sonra oksijene yol verilir. Parçanın yanma ısısı ve ısınan kısmın oksijenle 

teması kesmenin başlaması için yeterlidir. 
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Resim 1.16: Oksijene yol verme 

 

1.2.2.3. Kesme Yönü 

 

Gerecin tavlanması sonucu kesme alanı parlak kırmızı renge dönüşür. Oksijene yol 

verip kesme başladığında üfleç ileriye doğru hareket ettirilir.  

Kesme doğru yapılıyorsa üfleç herhangi bir genişlik hareketine meydan vermeden 

kesme yönünde ilerletilir. 

 

1.2.2.4. Kesmenin Durması Hâlinde Kesmeye Yeniden Başlayabilme 

 

Kesme işlemi belli bir hızda ve alevde yapılır. Bunlar yerine gelmediğinde kesme 

işlemi durur.  

 

Alev ayarının doğru yapılmaması parçanın yanma sıcaklığına kadar tavlanmamasına 

neden olur. Gereğinden fazla hızda yapılan kesmede parçanın tavlanması için gereken süreyi 

olumsuz etkileyerek kesmenin durmasına neden olabilir. Her ne sebeple olursa olsun kesme 

durduğunda kesmeye aynı yerden başlanmaz. Genelde kesmenin durduğu yerden 10 mm 

geriye gidilerek yanma sıcaklığına kadar tavlama yapılıp oksijene yol vererek kesmeye 

devam edilir. Parçanın kesmeye başlangıç noktası olarak parça kenarının seçilmesi ile parça 

deformasyonları ve parça sarfiyatı önlenir. 

 

1.2.2.5. Gerektiğinde Dikiş Başlangıcı İçin Delik Açma 

 

Bazı iş parçalarının yapısı, kenarından kesilmesine engel olabilir. İş parçasısın 

ortasının boşaltılması veya değişik biçimlerde kesimler yapılması gereği, kesmeye parçanın 

ortasından başlanmasını gerekli kılabilir. Bu durumda tavlamanın kolaylaşması, kesme 

başlangıcında oluşan cürufun uzaklaştırılması için parçaya delik açılabilir. Delik, matkapla 

açılacağı gibi üfleçle de açılabilir. Delik açıldıktan sonra tavlama ve kesme işlemine geçilir. 
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Resim1.17: Kesme başlangıcına delik açılmış parça 

 

1.2.3. Oksijenle Düz Kesme  
 

Oksi-gaz ile düz kesme en çok kullanılan kesme çeşitlerindendir. Daha basit ve az 

sayıdaki kesme işlemlerinde tercih edilen bir yöntemdir. Daha çok sayıda düz kesme ve 

karmaşık kesme işlemleri için otomatik kesme üfleçleri kullanılmalıdır. 

 

1.2.3.1. Düz Kesme Yöntemleri 

 

Kaynakçı tarafından tamamen serbest elle yapılan kesmeler, kısa süreli-mesafeli 

kesmelerde tercih edilir. 

 

Basit destek ve mastarlarla yapılan kesmeler, daha uzun süreli-mesafeli ve hassas 

kesimlerde kullanılır. Kesim sayısı çok fazla ise yukarıda belirtildiği gibi otomatik kesme 

üfleçleri kullanılmalıdır. 

 

1.2.3.2. Düz Kesme Yapma 

 

Düz kesme yapmak için önceki konularda anlatıldığı gibi kesme üfleci hazırlanır. Elle 

düz kesme yapılacaksa yardımcı elemanlar üfleç ucuna takılıp parça kesilir. Makine ile düz 

kesme yapılacak ise makinede gerekli ayarlamalar yapılarak kesme işlemine geçilir. Kesme 

makineleri; otomatik ve yarı otomatik, boru kesme makineleri olarak üç çeşittir. 

 

Kesme üfleci ile elle düz kesme yapabilmek için yardımcı elamanlardan yararlanmak 

gerekir. Kesme yapan kişinin tecrübesi ne kadar çok olursa olsun yardımcı elemanlar kadar 

etkili değildir. Yardımcı elamanların kullanılmasının mümkün olmadığı yerlerde markalama 

yapılması düz kesme için gereklidir.  

 

1.2.3.3. Kesme İşlemindeki Üfleç Açıları 

 

Kesme işleminde kullanılan üfleç açısı dik kenar isteniyorsa 90 derecedir. Kesilen 

kenar açılı olacaksa istenen açıya göre üfleç kesme açısı oluşturulur. 
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1.2.3.4. Kesme Hareketleri 

 

Parça çok kalın değilse üfleç, kesme yönünde ilerletilir. Kesme noktasını büyültecek 

hareket yapılmaz. Fakat parça çok kalın ise üflece zikzak çizdirerek kesme işlemi yapılır. 

 

1.2.3.5. Kesilen Yüzeyleri Temizleme 

 

Oksijenle kesme işlemi tamamlandıktan sonra kesme yüzeyinde pürüzler, cüruf ve 

atıklar kalabilir. Parçanın kesilen yüzeyini istenen özelliklere getirmek için temizleme 

işleminden geçirilir. Temizleme işlemi mutlaka parça soğuduktan sonra yapılmalıdır. 

Temizleme işlemi istenen yüzey kalitesine göre taşlama taşı, eğe veya keski ile yapılabilir. 

 

1.2.3.6. Kesme İşlemi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 

 

Kesme işlemine başlamadan önce mutlaka emniyet tedbirleri alınmalıdır. Kesme, 

tekniğe uygun olmalıdır. Kesme ortamı özenle hazırlanmalıdır. Kesme işlemine tam 

yoğunlaşma sağlanmalıdır. 

 

 Kesilecek Parçaların Altına Su Küveti Koyma 

 

Kesme işlemi sırasında meydana gelen yaklaşık 1400 derece sıcaklığındaki kıvılcım 

şemsiyesinin zararlarından korunmak için kesilecek parçanın altına su küveti konur. 

Kıvılcımların etrafa sıçrayıp meydana getireceği yangın tehlikesi, bu sayede ortadan kalkar. 

 

 İş Ayakkabısı Giyme 

 

Oksijenle elle kesme yapan kişinin kendisini özellikle kıvılcımlardan koruması 

gerekir. Bunun için ateşe dayanaklı eldiven iş önlüğü, ayakkabı ve baret giyip gözlük 

takmalıdır. Koruyucu kıyafetlerin sentetik ve naylon içeren maddelerden yapılmamış 

olmasına özen gösterilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak oksijenle alev ayarı uygulama 

faaliyetini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kesme üflecini takınız. 

 

 Üfleç bağlantı yerlerinden gaz kaçağı olmadığına emin 

olunuz. 

 

 Kesmede kullanılacak meme seçimini yapınız. 

 

 Hortum, üfleç ve memenin güvenli bir şekilde 

takıldığından emin olunuz.  Ellerinizin yağsız olmasına 

dikkat ediniz. 

 

 Üfleçlerin yumuşak 

metallerden yapıldığını 

unutmayınız. 

 Hortumların kesik ve ya 

bantlı olmadıklarını 

kontrol ediniz. 

 Yağlı, kirli eller ile 

dokunmayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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 Parça kalınlığına göre çalışma basıncını 

ayarlayınız. 

 

 Kesilecek parçanın altına su küveti koyunuz 

 

 Kesme üflecinin ucundan önce asetilen sonra 

oksijen vererek alev oluşturunuz (İleri düzeydeki 

kaynakçılar önce oksijeni çok az açıp daha sonra 

asetileni açabilirler.). 

 

 

 Asetilen kırmızı, oksijen mavi 

renkli hortumlarda kullanılır. 

 Alev ayarı yaparken üfleci 

arkadaşınıza doğru tutmayınız. 

Kaynak gözlüğü takınız. 

Yangın ihtimaline karşı önlem 

alınız. 

 Su eksilirse ilave edilmelidir. 

 Asetilen yerine diğer yanıcı 

gazlar da kullanılabilir. 
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 Alev ayarını yapınız ve kesme oksijeni kontrolü 

koluna basarak kesme alev kontrolünü yapınız. 

 

 

 Önce asetilen sonra oksijen musluğunu kapatarak 

üfleci söndürünüz. 

 

 

 Gaz kaçaklarına karşı dikkatli olunuz. Üfleci 

güvenli bir yere koyunuz tüpleri kapatınız. 

Manometreyi yağlı elle tutmayınız. 

 

 

 İş ayakkabısı ve iş önlüğü 

giyiniz. Kaynak gözlüğü 

takınız. 

 Gözlük buharlanmaması için 

sabunlu su ile silinebilir. 

Gözlük ne çok sıkı ne de 

gevşek olmalıdır. 

 Üfleç uçlarının zarar 

görmemesine dikkat ediniz. 

 Hortumları kurallara uygun 

toparlayınız. 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak kesme üfleci ile elle düz 

kesme uygulama faaliyetini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kesilecek kısmı markalayınız ve kesme 

üflecinin ucunu desteklemek için kesilecek 

parçaya mastar bağlayınız.  

 

 

 Parça kalınlığına göre çalışma basıncını 

ayarlayınız. 

 

 Markalama için Soğuk Şekillendirme 

modülüne bakınız. 

 Markalama için uygun markalama 

araçlarını kullanınız. 

 Eldiven takınız. Takılan mastarın 

sağlamlığını kontrol ediniz. Yanma 

olaylarına karşı tedbir alınız. 

 1.Öğrenme faaliyeti, Tablo 1.2’de 

verilmiştir. Yeniden inceleyiniz. 

 Gaz kaçaklarına karşı emniyet 

tedbirlerini alınız . 

 

 Alevi çevrenize tehdit oluşturacak 

şekikde tutmayınız. 

 

  Kesme alevini oluşturunuz 
 

 İş ayakkabısı ve iş önlüğü giyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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 Kesme başlangıç noktasını tavlayınız. 

 

 Tavlanmış bölgeye kesme oksijeni 

mandalına basarak basınçlı oksijeni 

gönderiniz ve kesmeye başlayınız. 

 

 Sabit bir hızla kesme işlemini 

tamamlayınız. 

 

 
 Sıçrayan kıvılcımların çevreye zarar 

vermemesine dikkat ediniz. 

 

 Kesme esnasında ısınan yüzeylere 

hortumların temas etmemesine dikkat 

ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Çeliğin 1100 dereceye kadar tavlanıp basınçlı saf oksijen ile temas ettirilmesi sonucu 

aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) Oksijenle temizleme  

B) Oksijenle kesme  

C) Oksijenle tavlama  

D) Oksijenle zenginleştirme 

E) Oksijenle bükme 

 

2. Oksijenle kesmede yakıcı olarak hangi gaz kullanılır? 

A) Asetilen 

B) Propan 

C) Hidrojen 

D) Bütan 

E) Oksijen 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kesmede kullanılan oksigaz takımlarından değildir? 

A) Kesme üfleci 

B) Gaz hortumları  

C) Kaynatma üfleci 

D) Tüpler  

E) Pense 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, oksijenle kesme işleminde kullanılan yanıcı gazlarda aranan 

özelliklerden biri değildir? 

A) Gazın maliyeti 

B) Gazın verdiği kalori miktarı 

C) Kesim esnasında ki ilerleme hızı    

D) Gazın kokusu 

E) Kesmede kullanılan oksijen miktarı 

 

5. Bakırın oksijenle kesilememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Oksitlenmemesi  

B) Isı iletkenliğinin fazla olması 

C) Bakırın cürufunun akışkan olmayışı  

D) Bakırın oksijenle yanmaması  

E) Pahalı olması 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Oksijenle kesme yapılırken gaz kaçağı olduğu anlaşıldığında aşağıdakilerden hangi 

hareketi yapmak doğru olur?  

A) Kesmeye devam etmek  

B) Gaz kaçağını fazla önemsememek 

C) Kesme işlemi bittikten sonra önlem almak 

D) Hortumu kesmek 

E) Üfleci hemen kapatıp sorunu gidermek 

7. Kesme alev ayarı yapılırken önce hangi gaz valfi açılır? 

A) Oksijen 

B) Asetilen 

C) Propan 

D) Bütan 

E) Hidrojen 

 

8. Kesme üfleci üzerinde oksijen ayarı için kaç valf vardır? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 6 

 

9. Oksijenle elle düz kesme yapabilmek için kesme üflecinin ucuna hangi aparat 

bağlanır? 

A) Dairesel kesme aparatı 

B) Tekerlekli düzgün kesme elemanı 

C) Oyuk açma aparatı 

D) Pimli dairesel kesme aparatı 

E) Gerek yoktur 

 

10. Kesme başladıktan sonra üflecin kesme yönünde belirli bir hızda ilerlemesine ne 

denir? 

A) Kaynak hızı 

B) Tavlama hızı 

C) Kesme hızı 

D) Başlama hızı 

E) Yürüme hızı 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi kesme hızını etkiler? 

A) Parça kalınlığı  

B) Malzemenin cinsi 

C) Malzeme üzerindeki boya 

D) Ön ısıtma  

E) Hepsi 
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12. Kesilecek parçaya ön ısıtma yapıldığı hâlde kesme yapılamıyorsa muhtemel problem 

nedir? 

A) Basınçlı oksijene yol verilmemiştir. 

B) Parça ergimiştir. 

C) Kesme hareketleri uygulanmamıştır. 

D) Üflece aparat takılmamıştır. 

E) Hiçbiri 

 

 

 

13. Düz kesme işleminde kesme üfleci parçaya kaç derecelik açı ile tutulur? 

A) 60 

B) 75 

C) 90 

D) 110 

E) 120 

 

14. Oksijenle kesme yaparken kesmenin durmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gazın nemli olması  

B) Kesmenin belli hız ve alevde yapılmaması  

C) Yanıcı gazın fazla olması 

D) Basınçlı oksijene yol verilmesi 

E) Hiçbiri 

 

15. Kesme işleminde oluşan kıvılcımların zararlı etkilerinden korunmak için ne yapılır? 

A) Sentetik eldiven takılır. 

B) Kıvılcımlar kenara akıtılır. 

C) Kıvılcımlar altına su küveti konulur.      

D) Kıvılcımlar zarar vermez. 

E) Gözlük takmak 

 

16. Oksijenle fazla kalın olmayan parçaları keserken üfleç hareketleri nasıl olmalıdır? 

A) Aşağı yukarı       

B) Sağa sola        

C) İleri geri        

D) Kesme yönüne doğru ileri 

E) Dairesel  

 

 

DEĞERLENDİRME  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Malzemeye uygun elektrot seçerek elektrik-ark yardımı ile kesme işlemi 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gemi Yapımı meslek dalında elektrik ark kaynağı işinde çalışan işletmeleri 

ziyaret ediniz.  

 Bu işletmelerdeki metal kesme işlemlerinin hangi tür tekniklerle yapıldığını not 

ediniz. 

 Karbon (kömür) elektrotla kesme yaparken nasıl bir ön hazırlık yapıldığına, 

kaynak makinesinin amper ayarına ve kesme işlemine dikkat ederek bunları not 

ediniz. 

 Bu konuda öğrendiğiniz bilgilerden, tuttuğunuz notlar yardımıyla bir rapor 

hazırlayınız ve bunu sınıfa sununuz.    

 

2. ELEKTRİK ARK YARDIMI İLE KESME YAPMAK 
 

2.1. Karbon Elektrotla Kesme İşlemi 
 

Kömür veya grafit elektrodun, işlem görecek parçaya oluşturduğu ark sayesinde 

yapılan kesmedir. Ark sırasında meydana gelen eriyik parçalar elektrot çevresinden üflenen 

hava ile dışarı atılır. Karbon elektrotların boyları yaklaşık 300 mm’dir. Yüzeyleri (akım 

geçirgenliğini kolaylaştırması bakımından) bakır ile kaplanmış veya içerisine bakır tozları 

sıkıştırılmıştır. Bakır tozları sıkıştırılmış elektrotların yüzeyleri siyahtır. 

 

 

Resim 2.1: Karbon elektrotlar  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 
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İletkenlikleri jeneratörlerdeki kömürlere benzemektedir. Kesme penseleri özel olarak 

yapılmaktadır. Normal elektrotlarda olduğu gibi kaynak akımının yanında ayrıca bir basınçlı 

hava hortumu vardır. Hortumdan gelen hava elektrodun çevresinden parçaya doğru üflenir. 

Böylece elektrot soğutulduğu gibi kesme alanındaki eriyik artıkları da dışarı atılır. Yüksek 

amperin kullanılması hâlinde su soğutmalı pensler tercih edilmelidir. Genellikle 300 amperin 

üzerinde su soğutmalı türleri kullanılır. Karbon elektrotla kesme yapacak kimsenin iyi bir ark 

kaynakçısı olması gerekir. Kömür elektrotlarla kesilen yüzeyler çok kaba olduğundan 

sonradan işlenmesine ihtiyaç vardır. Bu usul daha ziyade hurdaya atılacak veya sonradan 

işlenmesine ihtiyaç olmayan parçaların kesilmesinde ya da delinmesinde kullanılır.  

 

Kesme işleminin parça üzerindeki metalürjik tesiri, oksijenle yakarak yapılan kesme 

işleminin aynısıdır. Yüksek karbonlu çeliklerin ve dökme demirin kesilmesinde kesilen 

ağızlarda martenzit ve sementit teşekkülü dolayısıyla bir sertleşme görülür. Bu sertleşen 

bölgenin bertaraf edilmesi için de talaş kaldırma işleminden önce ağızların taşlanması 

gerekir. 

 

Karbon elektrotlar ile kesme işlemleri, kaynak ağzı açmalarda, kök paso 

temizlenmesinde, dikiş içindeki hataların giderilmesinde ve kanal açma işlemlerinde 

uygulanmaktadır. Kesme sırasında oluşan arkın ışını fazla olduğu için kaynağa nazaran daha 

koyu cam kullanılması gerekmektedir.  

 

2.1.1. Kömür Elektrot ile Kesmede Kutup Seçimi, Amper Ayarı 
 

Karbon elektrotlarla kesmede 300 amper akım şiddetine kadar normal elektrot 

penseleri kullanılarak doğru akımda (bazı durumlar da dalgalı akımda) kaynak yapılır. 300 

amperden yukarı akım şiddetlerinde ise su ile soğutulan elektrot penselerine ihtiyaç vardır.  

 

Elektrot çapı 

  (mm) 

Akım şiddeti 

(amper) 

5 150’ye kadar 

6 200’e kadar 

8 200-350 

10 300-500 

12 300-600 

15 400-700 

20 600-800 

25 800-1200 

Tablo 2.1: Kesme işleminde kullanılan elektrot çapları ve akım şiddetleri 

 

2.1.2. Kesme Sırasında Hareket ve Açının Belirlenmesi 
 

Kesme sırasında parçanın kalınlığına ve konumuna göre elektroda verilecek hareketler 

değişebilir. 
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 Kalın parçaların kesilmesinde elektrot hareketi yapılmamalıdır.  

 Gerecin orta kısmında kesme yapılırken elektrot helisel hareket ederek ergitme 

ortamı sağlamalıdır.  

 Eriyik damlalarının rahatlıkla dökülmesi için arka itme etkisi yaptırılacak 

şekilde elektrot (aşağı- yukarı) hareket etmelidir. 

 

 

Şekil 2.1: Kömür elektrotla kesme hareketi ve açısı 

 

Kesme yaparken elektrot 45˚lik bir konuma ark yapar ve elektrot çevresine basınçlı 

hava üflenir.   

 

2.1.3. Kömür Elektrotlarla Kesme 
 

Karbon (kömür) elektrotla kesme, genellikle doğru akım üreteçlerinde (jeneratörlerde) 

yapılır. Çok ince gereçler dışında karbon elektrotlarla kesmede basınçlı hava kullanılır. 

Bunun için yapılmış özel penseler vardır. Kullanılacak havanın basıncı gereç kalınlığına göre 

5-10 atmosfer arasında değişmektedir. Kesme işlemi yapılırken testere veya rende hareketi 

yapılmalıdır. Kömür elektrodun uç kısmı zımpara taşında çapının yarısına eşit çapa 

düşürülür. Yani koniğin küçük çapı esas kömür çapının yarısı kadar, boyu ise elektrot 

çapının 5-7 katı kadar alınır. Karbon elektrot, eritme alanında daha az oranda kimyasal 

yanma yapmaktadır. Kesme tekniği bakımından metalik arka çok benzemektedir. Ancak 

kaynak akımı bakımından daha yüksek ampere ihtiyaç vardır. 

 

 

Şekil 2.2: Kömür elektrotla kesme 

45° 
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Karbonla (kömür) yapılan kesme konumları düz, yan ve diktir. Teknikte, her  üç 

konum da çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle hatalı kaynakların ve kök dikişlerin 

temizlenmesinde ve kaynak ağzı açma gibi işlemlerde çok pratik olmaktadır. 

 

 

Resim 2.2: Güvenlik kurallarına uyularak yapılan elektrotla kesme 

 

UYARI: Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri de yanlış gider. Gerçekte 

de bir dizi işlemden oluşmuş basamakların ilk aşaması yanlış yapıldığında bu yanlışlık diğer 

basamaklara da bulaşır. Bu sebeple yapılacak olan işi en baştan doğru yapınız. 

 

2.2. Metal Elektrotla Kesme Yapmak 
 

Elektrotla Kesme işleminde ikinci yöntem ise metal elektrotla kesmedir. 
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2.2.1. Metal Elektrotla Kesmede Kutup Seçimi, Amper Ayarı 
 

Kesme işleminde 4-6 mm çapındaki asit, rutil, selülozik ve demir tozlu elektrotlar, 

doğru veya alternatif akımda 60-70 A/mm’lik bir akım yükü ile kullanılır. Elektrot 

penselerinin bu akım şiddeti için uygun olması gerekmektedir. 

Örtülü elektrotlarla yapılan kesmede, kesilen ağızlar kaba olup talaş kaldırılarak 

sonradan işlenmelidir. Kesme işleminin kesilen ağızlardaki metalürjik etkisi, karbon 

elektrotlarla ve oksijenle kesme işlemlerinde olduğu gibidir.   

 

Resim 2.3: Metal (örtülü) elektrotlar 

Malzeme: Alaşımsız  karbon çeliği 

ELEKTROT 

ÇAPI 

(mm) 

SAC 

 KALINLIĞI 

(mm) 

KESME 

HIZI 

(cm/dk.) 

 

AKIM 

ŞİDDETİ 

(A) 

BEHER 

ELEKTROT 

İÇİN KESME 

BOYU (cm) 

5 6 1200 300 12 

5 12 800 300 8 

5 20 800 400 5 

6 6 2500 400 25 

6 12 1000 400 10 

6 20 500 400 5 

Tablo 2.2: Örtülü elektrotlarla yapılan kesme işlemine ait kesme değerleri 

 

Örtülü elektrotlarla kesme işlemi bakır ve paslanmaz çeliğe de uygulanabilmektedir. 

Bakıra uygulanmasında parçanın 430 °C’lik bir ön tavlamaya tabi tutulması ve 300 mm 

boyundaki çift örtülü elektrotların kullanılması gerekir. 18/8 CRN paslanmaz çeliklerde de 

hortum elektrotlar kullanılır.  

 
MALZEME ELEK- 

TROT 

ÇAPI 

(mm) 

SAC 

KALINLIĞI(

mm) 

KESME 

HIZI 

(cm/dk.) 

 

AKIM 

ŞİDDETİ 

(A) 

 

BEHER 

ELEKTROT 

İÇİN KESME 

BOYU(cm) 

BAKIR 4,0 

4,8 

12 

12 

400 

1100 

220 

325 

24 

65 

18/8 

Paslanmaz 

çelik 

4 12 1700 325 100 

Tablo 2.3: Bakır ve paslanmaz çeliğin metal elektrotlarla kesilmesinde kesme değerleri 
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2.2.2. Kesme Sırasında Hareket ve Açının Belirlenmesi 
 

Kesme işlemi yapılırken testere veya rende hareketi yapılmalıdır. Kesmede elektrot 

70-80°ye yakın, oluk açmada ise 15-60 ° arasında tutulmalıdır. Elektrodun kesme alanında 

artık bırakmadığı gibi kesilen yüzeye de fazlalık vermemelidir. 

 

Şekil 2.3: Metal elektrotla kesme hareketi ve açısı 

 

2.2.3. Metal Elektrotlarla Kesme  
 

Atölyelerde en çok kesme işlemi metal elektrotlarla (örtülü) yapılır.  

 

Metalik ark (örtülü elektrik arkı) ile kesmede aşağıda önerilen işlem basamaklarının 

uygulanması iyi bir kesme yapılmasına olanak sağlar. 

 

 Kaynak makinesinin kutup ayarı, gerecin kaynatılmasındaki gibi seçilmelidir. 

 Kesilecek gereç yatay konumda ve alt kısmı boş olacak şekilde hazırlanmalıdır. 

 Kalın parçaların kesilmesinde elektrot hareketi yapılmamalıdır. 

 Kesme işlemine gerecin kenarından başlanarak devam edilmelidir. 

 Kesme kanal genişliği elektrodun örtülü kısmının çapından büyük olmamalıdır. 

 Gerecin orta kısmında kesme yapılırken elektrot helisel hareket ederek eritme 

ortamı sağlamalıdır. 

 Kesme sırasında kesme çizgisi görülecek şekilde markalanmalıdır. 

 Eriyik damlalarının rahatlıkla dökülmesi için arka itme etkisi yaptırılacak 

şekilde hareket etmelidir. 

 Kesme artıklarından korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır. 

 

2.2.4. Elektrik Akı ile Kesmenin Avantaj ve Dezavantajları 
 

 Avantajları 

 Çabuk, kolay ve ekonomiktir. 

 Gaz alevinin sakıncalı olduğu yerlerde ark ile kesme önem kazanır. 

 Soğuk talaş kaldırma veya kesme işlemleri ile kesilemeyen çelikler, 

sertleştirilmiş parçalar, dökme veya çelik döküm parçalar ark ile kolayca 

kesilebilir. 
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 Sertleştirilmiş çelik parçalardan başka oksi -asetilenle kesilmesi güç olan 

diğer bütün metaller elektrik arkı ile kesilebilir. 

 Bilhassa oksidinin erimesi yüksek sıcaklık gerektiren alüminyum, 

elektrik arkı ile kolayca kesilebilir. 

 

Şekil 2.4: Elektrik ark ile kesilmiş bir malzeme 

 

 Dezavantajları 

 

Elektrik arkı ile kesme işlemi her işe uygulanmaz çünkü arkla kesmede ve kesme 

işlemi sonunda aşağıda sıralanan sakıncalar ortaya çıkar: 

 Ark ile kesmede yüzey, oksi-gaz veya diğer türleri gibi düzgün olmayıp 

girintili çıkıntılıdır. 

 Parça kalınlığına ve makinenin kapasitesine uygun elektrot seçilmezse 

kesme işlemi başarılı olmaz. 

 Kesme işleminde uygun kesme elektrodu kullanılmazsa kesilen yüzeyler 

sertleşir ve talaş kaldırma işçiliği güç olur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki işlem basamakları ve 

öneriler doğrultusunda karbon (kömür) elektrotla kesme işlemini yapınız. 

 

Malzeme:   40 x 40 x 2, 100 mm boyundaki kare profili değişik yönlerde 

kesebilirsiniz. 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Kesilecek yeri çizgi veya nokta ile 

izleyiniz. 

 

 Kesme için uygun çapta elektrot seçip 

pens ucunu eksi kutba bağlayınız (Şekil 

1.2). 

 Kesme elektrodunun ucunu kesme için 

hazırlayıp amper ayarını yapınız. 

 Kaynak makinesini çalıştırınız. 

 Elektroda 70˚- 80˚ açı (Şekil 1.1) vererek 

arkı oluşturunuz. 

 

 Elektroda ilerleme yönü boyunca açısını 

bozmadan dik zikzak hareketi veriniz. 

 

 Sıcak maden damlacıklarına karşı önlem 

alınız. 

 

 Kesme işlemi için uygun maske camı 

kullanınız (Resim 1.2). 

 Emniyet tedbirlerini uygulayınız (Resim 

1.2). 

 Eldiven ve iş önlüğü kullanınız (Resim 

1.2). 

 Çalışma alanınızı temiz tutunuz. 

 Çalışma prensiplerine uyunuz. İşiniz 

bitince kaynak yardımcı elemanlarını 

yerlerine kaldırınız. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kesme sonrası kesilen yüzeyleri 

temizleyiniz.  

 

120x70x10 mm kalınlığındaki parçayı, öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler 

doğrultusunda metal (örtülü) elektrotla kesiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Kesilecek yeri çizgi veya nokta ile 

izleyiniz. 

 Kesme için uygun çapta elektrot seçip 

pens ucunu eksi kutba bağlayınız. 

 

 Kaynak makinesini çalıştırıp amper 

ayarını yapınız. 

 Elektroda 70˚- 80˚ açı vererek arkı 

oluşturunuz (Şekil 2.2). 

 Elektroda ilerleme yönü boyunca açısını  

bozmadan dik zikzak hareketi veriniz 

(Şekil 2.2). 

 Kesme sonrası kesilen yüzeyleri 

temizleyiniz.  

 Sıcak maden damlacıklarına karşı önlem 

alınız.  

 Kesme işlemi için uygun maske camı 

kullanınız. 

 Emniyet tedbirlerini uygulayınız. 

 Eldiven ve iş önlüğü kullanınız. 

 Çalışma alanınızı temiz tutunuz. 

 Çalışma prensiplerine uyunuz. İşiniz 

bitince kaynak yardımcı elemanlarını 

yerlerine kaldırınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi karbon (kömür) elektrotları en iyi tanımlar? 

A) İçleri normal elektrotta olduğu gibi demirdendir, yüzeyleri ise demir tozları ile 

kaplanmıştır. 

B) Yüzeyleri sarı renkte olup içleri kurşun çekirdekten oluşur. 

C) Yüzeyleri (akım geçirgenliğini kolaylaştırması bakımından) bakır ile kaplanmış 

veya içerisine bakır tozları sıkıştırılmıştır. Bakır tozları sıkıştırılmış elektrotların 

yüzeyleri siyahtır. 

D) İçerisine elektriği daha iyi iletmesi için gümüş tozları karıştırılmıştır. 

E) Hiçbiri 
 

2. Kesme sırasında biriken artıklar kesme alanından nasıl uzaklaştırılır? 

A) Yardımcı bir eleman, kesme sırasında elinde tuttuğu tel fırça ile artıkları temizler. 

B) Hortumdan gelen hava elektrodun çevresinden parçaya doğru üflenerek hem 

elektrodu soğutur hem de kesme alanındaki eriyik artıkları dışarı atar. 

C) Kaynak bittikten sonra kaynak çekici ve keski kullanılarak artıklar temizlenir. 

D) Basınçlı su sıkılarak artıklar kaynak alanından temizlenir. 

E) Hiçbiri 
 

3. Karbon elektrotlarla kesmede 300 amper akım şiddetinden sonra ne tür kaynak 

penseleri kullanılır? 

A) Kaynak sırasında kullanılan penseler bu tür kesmeler için de yeterlidir. 

B) İçlerinden hava üflenen penseler kullanılır. 

C) Daha kalın çapta penseler kullanılır. 

D) 300 amperden yukarı akım şiddetlerinde su ile soğutulan elektrot penselerine 

ihtiyaç vardır. 

E) 200 Amper 

 

4. Kalın parçaların kesilmesinde elektroda nasıl hareket verilmelidir? 

A) Elektroda helisel hareket vermelidir. 

B) Zikzak hareketleri ile kesme işlemi yapılmalıdır. 

C) Bu tür parçaların kesilmesinde elektrot hareketi yapılmamalıdır. 

D) Aşağı yukarı hareketi ile kesme işlemi yapılmalıdır. 

E) Dairesel hareket 

 

5. Kesme işleminde elektrot açısı kaç derece olmalıdır? 

A) 90°ye yakın olmalıdır. 

B) 70°-80° olmalıdır 

C) 60°-50° arası olmalıdır. 

D) 20°-30° arası olmalıdır. 

E) 120° olmalıdır. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Kesme işleminde …………… mm çapındaki asit, rutil, selülozik ve demir tozlu 

elektrotlar, doğru veya alternatif akımda 60-70 A/mm’lik bir akım yükü ile kullanılır. 

7. Kesme işlemi yapılırken …………….. hareketi yapılmalıdır. 

8. Kalın parçaların kesilmesinde elektrot hareketi ……………………. . 

9. Gerecin orta kısmında kesme yapılırken elektrot ……………… edilerek eritme ortamı 

sağlanmalıdır. 

10. Bilhassa oksidinin erimesi yüksek sıcaklık gerektiren…………………… , elektrik arkı 

ile kolayca kesilebilir. 

11. Kesme işleminde uygun ……………….. kullanılmazsa kesilen yüzeyler sertleşir ve 

talaş kaldırma işçiliği güç olur. 

 

 

DEĞERLENDİRME  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

CNC plazma ile kesme işlemi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 CNC plazma ile kesme ile ilgili görsel bilgiler bulunuz. 

 Çevrenizde CNC plazma ile kesme yapan tersaneleri geziniz. 

 

3. PLAZMA İLE KESME 
 

3.1. El Plazması İle Kesme 
 

Plazma kesme makinelerine ait fiyatların düşmesi, boyutların küçülmesi ve taşınabilir 

hale gelmeleri bu makinelerin oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasını 

sağlamıştır. Ayrıca, teknolojik gelişmeler bu makinelere ek özellikler katmış ve 

kullanımlarını kolaylaştırmıştır. Bu nedenlerle plazma kesme yöntemi günümüzde ciddi bir 

seçenek olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.  

 

 El plazma kesme makinelerinin sahip olduğu başlıca avantajlar;  

 Kullanım kolaylığı,  

 Yüksek kaliteye sahip bir kesim yüzeyi ve  

 Hızlı kesim yapma olanağıdır. 

 

Plazma kesme yöntemi; alaşımsız çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum alaşımları gibi 

her tür iletken metale uygulanabilir. Alaşımlı malzemeler ile kıyaslandığında alaşımsız 

çeliklerde daha hızlı ve daha kalın kesitler üzerinde kesim yapmak mümkündür. 

 

Oksi-asetilen yönteminde ana malzeme yanmakta (okside olmakta) ve böylelikle 

kesim gerçekleşmektedir. Oksi- asetilen ile kesme uygulamaları sadece “bu yöntemle 

kesilmeye uygun” davranışa sahip olan çelikler ve çelik alaşımları üzerinde uygulanabilir. 

Alüminyum alaşımları ve paslanmaz çelikler gibi oksitlenmeyi engelleyici davranışa sahip 

metallerin oksi-asetilen yöntemi ile kesilmesi mümkün değildir. Plazma kesme yöntemi ile 

alüminyum alaşımları ve paslanmaz çelikler dâhil her türlü iletken metal üzerinde kesim 

yapmak mümkündür. 

 

Plazma kesme yönteminde çeşitli gazların kullanımı mümkün olmakla birlikte en 

yaygın kullanıma sahip olan plazma gazı basınçlı havadır. Hemen hemen her atölyede 

bulunabilen basınçlı havanın kullanılabilmesi nedeniyle plazma kesme yönteminde yanıcı 

gaza ve basınçlı oksijene gereksinim duyulmaz. 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ARAŞTIRMA 
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Plazma kesme yöntemi özellikle deneyimli olmayan kullanıcılar için kolay kullanım 

avantajı sağlar. İnce kesitli malzemelerin kesiminde de oksi-asetilen yöntemine göre oldukça 

hızlıdır. Buna karşın, 25 mm ve üzerinde kalınlığa sahip malzemeler söz konusu olduğunda 

oksi-asetilen yönteminin hala daha çok tercih edildiğini ve daha hızlı olduğunu 

söyleyebiliriz. Bunun nedeni bu ölçekteki kesimler için yüksek kapasiteye sahip plazma 

kesme makinelerine ihtiyaç duyulmasıdır. 

 

 

Resim 3.1: El Plazması ile Kesme 

 

3.1.1. Plazma İle Kesme Teknolojisi 
 

Plazma ile kesme metodu iletken metallerin kesiminde kullanılan termal bir kesme 

metodudur. Kesme, basitçe, torç içinde akan gaza enerji verilerek kısmen iyonlaştırılması 

(plazma haline dönüştürülmesi), oluşturulan yüksek sıcaklıktaki plazmanın da gaz akışı 

etkisi ile nozul ağzından pozitif kutup olan malzemeye yönelmesi, malzemeyi ergitmesi ve 

ergiyen malzemenin akan gazın jet etkisiyle itilerek uzaklaştırılması ile gerçekleştirilir. 

 

Geleneksel plazma sistemleri 20-150 mm kalınlık aralığında olan malzemelerin 

kesiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüz hassas plazma sistemleri ise lazer 

kesme sistemlerinin çalıştığı 1-12 mm malzeme kalınlığı arasında ve lazer sistemlerine yakın 

hassasiyette kesme yapabilmek yönünde geliştirilmektedirler.  

 

Şekil 3.1:El Plazma ile Kesme Sistemi 
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Şekil 3.2:Termal Kesme Metotları 

 

Plazma ile kesim düşük işletme ve yatırım maliyeti, yüksek kesme hızı, üretim hattı 

uygulamasına ve otomasyona uygunluğu, sürekli iyileştirilen kesme kalitesi ile sanayide 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Plazma ile kesme metodu vagon sanayi, gemi inşa sanayi, iş 

makineleri sektörü, basınçlı kap sanayi gibi imalat sektörlerinde yoğunlukla kullanılmaktadır 

 

3.1.2. Plazma İle Kesme Sistemi 
 

Genel olarak otomasyona yönelik bir plazma ile kesme sistemi şu alt sistemlerden 

oluşur. 

 

Şekil 3.3: Plazma ile kesme aparatları 

 

Güç kaynağı bir doğru akım kaynağıdır. Yüksek gerilimde, sabit doğru akım sağlar. 

Görevi iyonizasyon sonrası plazmanın devamlılığını sağlamak için gerekli enerjiyi 

sağlamaktır. Yüksek frekans (HF) ateşleme devresi,2mhz de 5000 ile 10000 volt arası 

alternatif akım yaratan bir devredir. Taşıyıcı gazın iyonlaşması (plazma oluşumu) için 

gerekli olan pilot arkı ateşler. Gaz konsolu, taşıyıcı (plazma) ve koruyucu gazın akış 

hızlarını, karışım oranlarını ayarlamak ve plazma gazlarını seçmek için kullanılır. Günümüz 

sistemleri elektronik kontrollüdür. 
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Torç, içinde plazma gazı ve koruma gazının aktığı, nozul, elektrod, lüle, nozul dış 

kapağı, koruyucu kafa ve kapağını bir arada tutan parçadır. Plazmayı oluşturmak ve 

odaklamak için tasarlanmıştır. Koruyucu gaz ve soğutma sıvısı akışını da sağlar. Gövde 

içinde gazlar, elektrik bağlantısı ve soğutma sıvısı için özel tasarlanmış kanallar ve elektrik 

bağlantıları vardır. 

 

 

Şekil 3.4: Torç kafası parçaları 

 

Şekil 3.5: Torç kafası parçaları ve girdap etkisi 

 

3.1.3. Plazma İle Kesme Nasıl Başlar 
 

Güç kaynağına gelen bir sinyal eşzamanlı olarak açık devre gerilimini açar ve torça 

gaz akışını başlatır. Sistemde nozul ve malzeme güç kaynağının pozitif kutbuna, elektrod ise 

negatif kutbuna bağlıdır. Taşıyıcı gaz nozul ve elektrod arasındaki boşluktan geçerek nozul 

ağzından dışarı akmaya başlar. Bu esnada yüksek frekans ateşleme devresi, nozul ile 

elektrod arasında yüksek frekansta arklar oluşturur. Taşıyıcı gaz bu arklardan gelen enerji ile 

kısmen iyonize olur. Yüksek akış hızındaki gaz, itme etkisi ile bu akım yolunun pozitif 

kutbunu dışarıya nozuldan malzemeye doğru yöneltir. Pozitif kutuptaki malzeme ile artık 

akım devresi tamamlanmıştır ve yüksek frekans devresi kapanır. Gazın sürekli olarak 

iyonizasyonu (arkın sürekliliği) doğru akım devresinden gelen enerji ile sağlanır. Bu şekilde 

elde edilen plazma metoduna "taşınan ark metodu" (transferred arc method) denir. 
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Şekil 3.6: Pilot Ark ve Plazma Oluşumu 

 

3.1.4. Plazma İle Kesmede Kullanılan Gazlar Ve Özellikleri 
 

Modern plazma ile kesme sistemlerinde, iyi bir kesme kalitesi elde etmek için taşıyıcı 

(plazma) ve koruyucu gaz olarak çeşitli gazlar ve karışımları kullanılmaktadır. Kullanılacak 

plazma gazları arasındaki farklar gazın iyonlaşma enerjisi, termal iletkenlik ve reaktiflik 

özelliklerine bağlıdır. Gazın iyonlaşma enerjisi arkın gerilme değerini ve açığa çıkan enerji 

yoğunluğunu etkiler. Termal iletkenlik, arkın sürekliliğini etkilediği gibi enerjinin ısı 

formunda iletilmesinde de rol oynar. Reaktiflik ise ısı etkisi altında gazın ergiyen malzeme 

ile etkileşmesidir (azotun yüksek sıcaklıkta karbon çelikleri ile etkileşip nitrat oluşturması 

gibi). Plazma torçunun teknolojisine göre de kullanılan gazların karışım oranları da 

değişebilir. Plazma ile kesmede en çok kullanılan gazlar hava, azot, oksijen ve argon-

hidrojendir (H-35, Ar-H2).  

 

Tablo 1: Hd3070 Sistemi Gaz Tablosu 

 

3.2. CNC Plazma İle Kesme 
 

3.2.1. En Çok Kullanılan Kesim Kalınlığının Belirlenmesi 
 

Öncelikle en sık kesilen metal kalınlığı belirlenmelidir. Plazma kesme makineleri 

kesme kapasiteleri ve amper değerleri ile anılır. Bu nedenle, örneğin; sıklıkla kesilecek olan 

kalınlık 6 mm ise düşük amperli bir plazma kesme makinesi tercih edilmelidir. Eğer 

genellikle 12 mm'lik kesimler yapılacaksa bu durumda daha yüksek amperli bir makine 

seçilmelidir.  
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Bu kalınlığı düşük amperli bir makine ile de kesebilmek mümkün olsa da kesim 

kalitesi tatminkâr olmayacaktır. Her bir makine için optimum bir kesim aralığı söz 

konusudur. Genel olarak; 6 mm'lik sac kalınlığı için 25 Amper, 12 mm'lik sac kalınlığı için 

50-60 Amper, 18 mm'lik sac kalınlığı için ise 80 Amper kesme akımına sahip olan plazma 

kesme makineleri önerilir. 

 

 

Resim 3.2: CNC Plazma ile Kesme 

 

3.2.2. Uygun Kesim Hızının Seçilmesi 
 

Kesim işinizde hızın önemli olduğu bir uygulama mı söz konusu? Plazma kesme 

makinesi üreticileri her bir kalınlık için ilerleme hızını belirtmekle yükümlüdür. Örneğin 6 

mm kalınlığa sahip bir sac üzerinde kesim yapılacaksa düşük ya da yüksek amper değerine 

sahip farklı makineler kullanılabilir. Ancak yüksek amperli makine düşük amperli makineye 

oranla daha hızlı bir kesim yapacaktır. Eğer hız operatör için önemli ise pratik bir yaklaşımla 

kesim yapılan sacın iki kat kalınını kesebilecek kapasitede bir makine seçilmelidir. Örneğin 

6 mm sac için 60 Amperlik bir makine seçilebilir. 

 

Eğer zaman alan uzun kesimler yapılacaksa, makinenin devrede kalma oranının 

mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Uzun kesimlerde cihazın aşırı derecede ısınması, dolayısı 

ile soğuma amacıyla uzun süre devrede kalması söz konusudur. Devrede kalma oranı basit 

bir ifade ile aktif çalışma zamanının tüm zamana oranıdır. Devrede kalma 10 dakikalık 

periyodlar ile ifade edilir. Örneğin 50 Amperde % 60'lık devrede kalma oranı; 10 dakikalık 

bir kesimde 6 dakika süre ile kesim yapılabildiğini ifade etmektedir. Daha yüksek devrede 

kalma oranı, kesintisiz olarak daha uzun süre devrede kalma demektir. 
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3.2.3. Plazma Kesme Makinesi Yüksek Frekansa Alternatif Bir Başlangıç 

Seçeneği Sunuyor Mu? 
 

Çoğu plazma kesme makinesi elektriğin havada iletimini sağlayan yüksek frekansı 

kullanarak pilot ark oluşturur. Ancak yüksek frekans özelliğinin, kullanıldığı ortamlarda 

bulunan bilgisayar ya da ofis ekipmanları ile çakışma riski vardır. Bu nedenle, yüksek 

frekanslı başlangıç nedeniyle oluşabilecek potansiyel sorunları gideren alternatif başlangıç 

yöntemlerinin kullanılması yararlı olur. 

 

Lift-ark yönteminde DC(+) nozül ve nozülün içerisinde DC(-) elektrod kullanır. 

Başlangıç aşamasında nozül ile elektrod birbirine temas eder ve tetiğe basıldığında, elektrod 

ve nozül arasında akım geçişi meydana gelir. Daha sonra elektrod nozülden ayrılır ve pilot 

ark oluşur. Pilot arkın iş parçasına yaklaştırılması sonucunda nozül ve iş parçası arasında 

meydana gelen elektriksel potansiyel nedeniyle pilot ark, kesim arkına dönüşür. 

 

 

Resim 3.3: CNC Kontrol Paneli 

 

3.2.4. Sarf Malzemelerinin Maliyet/Ömür Performansı 
 

Plazma kesme torcu, yapısında aşınma etkisinde kalarak belirli aralıklarla 

değiştirilmeye ihtiyaç duyulan ve genel bir ifade ile "sarf malzemesi" olarak adlandırılan 

parçalar bulundurur. Ürün seçilirken yapısında daha az sarf malzemesi bulunduran 

makinelere öncelik verilmesi önemli bir avantaj olarak görülmelidir. Daha az sarf 

malzemesi, daha az değişim dolayısıyla daha az maliyet demektir. 

 

Üretici firmanın belirttiği spesifikasyonlardan sarf malzemelerin ömrü hakkında 

mutlaka bilgi edinilmeli, ancak makineler arasında karşılaştırma yaparken aynı verilerin 

karşılaştırıldığından emin olunmalıdır. Sarf malzemelerinin ömrünü ölçerken bazı üreticiler 

gerçekleştirilen kesim sayısını bazı üreticiler ise kesim işlemine başlama sayısını dikkate 

alır. 
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3.2.5. Plazma Kesme Makinesinin Test Edilmesi ve Kesim Kalitesinin 

Değerlendirilmesi 
 

Plazma kesme makinesi ile kesim testleri yapılmalı ve aynı ilerleme hızlarında aynı 

kalınlığa sahip malzemeleri keserek hangi makinenin en iyi performansı sağladığı 

belirlenmelidir. Kesimler karşılaştırılırken, metalin altında kalan ve "sakal" adı verilen cüruf 

miktarı ile kesim açısının "dikey" veya "açılı" olması büyük önem taşımaktadır. 

 

İyi bir plazma kesme makinesi, kesim esnasında odaklı bir ark sunabilmelidir. 

 

Diğer bir test yöntemi de kesme sırasında plazma torcunu kaldırmaktır. Ark 

kesilmeden, iş parçasından torcun ne kadar uzaklaştırılabildiği de önemli bir parametredir. 

Daha uzun ark daha fazla gerilim ve daha kalın malzemelerin kesimi anlamına gelir. 

 

 

Resim 3.4: CNC Plazma ile Sulu Kesme 

 

3.2.6. Pilot Arktan Kesim Arkına, Kesim Arkından Pilot Arka Geçiş 
 

Pilot ark iş parçasına yaklaştırıldığında pilot arktan kesim arkına geçiş meydana gelir. 

Bu geçişi sağlayan nozül ile iş parçası arasındaki potansiyel farkıdır. Genel olarak, bu 

potansiyel farkı pilot ark akım hattında bulunan büyük direnç sayesinde yaratılır. Oluşan bu 

potansiyel farkı ark boyu ile doğrudan ilişkilidir. Pilot arktan kesme arkına geçiş sonrasında 

gerekli olan akım hattı bir role veya transistör yardımıyla oluşturulur. 

 

İyi bir plazma kesme makinesi pilot ark ile kesme arkı arasında çabuk ve sağlıklı bir 

transfer yapabilmelidir. Bu makineler, operatörlerin yapması muhtemel kesim hatalarını da 

kompanse edebilir ve oluk açma prosesinde kullanıcıya daha iyi bir destek sağlar. Makinenin 

ark transfer karakteristiğini test etmenin en iyi yolu metal hasır veya ızgara kesmektir. Bu 

testlerde makinenin, pilot arktan kesim arkına, kesim arkından pilot arka olan transferi 

oldukça iyi yapması beklenir. 
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3.2.7. Plazma Kesme Makinesi Kullanılırken Oluşan Görüş Açısı Genişliği ve 

Görüş Kalitesi 
 

Bir iş parçası üzerinde çalışılırken ve özellikle geometrik bir şekil kesilirken, kesim 

işleminin net bir şekilde görülebilmesi gerekir. Görüş durumu ise torcun sahip olduğu 

geometri ile doğrudan bağlantılıdır. Küçük ve derli toplu bir torç daha fazla görüş yeteneği 

sağlayacağı için operatör makineyi kullanırken nasıl bir kesim yaptığını rahat bir şekilde 

görür. 

 

3.2.8. Taşınabilirlik 
 

Birçok kullanıcı tarafından farklı uygulamalarda kullanıldığı için plazma kesme 

makinelerinin şantiyede, atölyede, fabrika içerisinde ve hatta işletmeler arasında kolayca 

taşınabilmesi gerekir. Düşük ağırlık, kolay taşınabilirlik, araba veya omuz askısı taşıma 

aşamasında fark yaratan özelliklerdir. Bunlara ek olarak çalışma bölgesinin dar olması 

durumunda makinenin kaplayacağı alan da seçim aşamasında önemli bir rol oynayacaktır. 

 

Ayrıca makine üzerinde; kablo, torç ve sarf malzemeler için tasarlanan bir saklama 

bölmesinin olması da önemli bir avantajdır. Makineye entegre edilen bir saklama bölmesi, 

makinenin taşınması sırasında meydana gelecek olan aksesuar hasarlarının ve kayıplarının 

önlenmesi açısından da çok önemlidir. Bu nedenlerle plazma kesme yöntemi günümüzde 

ciddi bir seçenek olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Farklı programlarda çizilen iki boyutlu çizimlere CNC plazma kesme paket 

programında kesme için gerekli parametre ayarlarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 CAD Programında parça tasarımını yapınız. Tasarladığınız 

çizimi “uygulama.dxf” adıyla ve uzantısıyla kaydediniz.  

 

 CAD programında 

çizimi yaptıktan sonra 

dosyayı dxf olarak 

kaydetmeyi 

unutmayınız. 

 
 

 

 CNC plazma kesme tezgâhına ait “Bypart” yazılımı 

bilgisayarda açınız. 

 

 
 

 CAD programında tasarladığınız çizimi “Bypart”  

programını kullanarak açınız. 

 Bu programı kullanarak uygulama isimli parçanın kesim 

şablonunu çıkarınız ve dosyayı kaydediniz. 

 

 Bütün programları 

açarken diğer 

programlarda 

yaptığınız işlemleri 

kaydediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

45 

Bypart programı ile hazırlanan kesim şablonu 

 

 Çizim işlemleri 

yapılan 

bilgisayarlarda 

mümkünse internet 

bağlantısı 

yapmayınız. 

 Kesim şablonu oluştırulduktan sonra yine CNC plazma 

kesme tezgâhına ait “Bywork” programını açınız. 

 

 Bywork programı ile parçanın üretileceği adedi belirterek 

sac üzerine otomatik yerleştiriniz.  

 

 
 

 Bütün programları 

açarken diğer 

programlarda 

yaptığınız işlemleri 

kaydediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kullanım kolaylığı, el plazma kesme makinelerinin sahip olduğu başlıca 

avantajlardan bir tanesidir. 

2. (   ) Plazma kesme yönteminde çeşitli gazların kullanımı mümkün olmakla birlikte en 

yaygın kullanıma sahip olan plazma gazı basınçlı havadır 

3. (   ) Geleneksel plazma sistemleri 20-150 mm kalınlık aralığında olan malzemelerin 

kesiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

4. (   ) Gazın iyonlaşma enerjisi arkın gerilme değerini ve açığa çıkan enerji yoğunluğunu 

etkilemez. 

5. (   ) Genellikle 12 mm'lik kesimler yapılacaksa bu durumda daha yüksek amperli bir 

makine seçilmelidir.  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Malzemeleri elektrik ark-gaz kullanarak kesme modülü ile ilgili yaptığınız 

çalışmaların sonucunu aşağıdaki kontrol listesine göre değerlendiriniz 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kesme yerlerini çizgi veya nokta ile izlediniz mi?   

2. Kesme için uygun çapta elektrot seçip pensi uygun kutba bağladınız 

mı?  

  

3. Kaynak makinesini çalıştırıp amper ayarlarını yaptınız mı?( Kömür 

ve metal elektrotlar ile kesme işlemlerinde) 

  

4. Elektroda 70-80 ˚açı verip arkı oluşturdunuz mu?   

5. Elektroda ilerleme yönü boyunca açısını bozmadan dik zikzak 

hareketi verdiniz mi? 

  

6. Plazma kesme için malzeme cinsine göre gaz seçimi yaptınız mı?    

7. Plazma kesme için parça kalınlığına göre amper ayarı yaptınız mı?   

8. Şase kablosunu kesilecek malzemeye bağladınız mı?    

9. Kesme bekini kesme başlangıç yerine getirerek kesme için gerekli 

pilot arkını oluşturdunuz mu?  

  

10. Kesme memesinden basınçlı hava göndererek plazmanın oluşmasını 

sağlayıp yüksek basınçla kesme aralığından eriyik malzemenin 

boşaltılmasını sağladınız mı?  

  

11. Beki sabit ilerleme hızı ile hareket ettirerek kesme işlemini yaptınız 

mı? 

  

12. Sıcak maden damlacıklarına karşı önlem aldınız mı?   

13. Plazma kesimi için yoğunluk derecesi 7-9 olan koruyucu maske camı 

seçtiniz mi? 

  

14. Bütün vücudu kapatan iş önlüğünüzü giyip ısıya dayanıklı 

eldivenlerinizi taktınız mı? 

  

15. Kömür elektrot ile kesme yaptınız mı? (Köşeler ile çember arası)   

16. Metal elektrot ile kesme yaptınız mı? (Köşeler ile çember arası)   

17. Bütün kesme işlemlerinden önce gerekli emniyet tedbirlerini aldınız 

mı?  

  

18. İş yerini makineyi akımdan kestikten sonra terk ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1-CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 E 

3 C 

4 D 

5 B 

6 E 

7 A 

8 B 

9 B 

10 C 

11 E 

12 A 

13 C 

14 B 

15 C 

16 D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 D 

4 C 

5 B 

6 4-6 mm 

7 Testere veya rende 

8 Yapılmamalıdır 

9 Helisel hareket 

10 Alüminyum 

11 Kesme elektrotu 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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