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Sanat ve Tasarım
Plastik Sanatlar
İki Parçalı Kalıp ve Model Dökümü
Oval plastik şekillendirme olanakları analiz bilgileri,
kafa modelinden iki parçalı kalıp alma, kalıpları
döküme hazırlama ve alçı model dökümünün
kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
40 / 32
İki parçalı kalıptan kafa modeli dökümü yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında; kalıp yaparak
standartlarına göre iki parçalı kalıptan alçı kafa model
dökümü yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Modeli analiz ederek, iki parçalı kalıp
yapabileceksiniz.
2. Alçı kalıpları döküme hazırlayıp alçı model
dökümü yapabileceksiniz.
Ortam: Donanımlı heykel ve döküm atölyesi
Donanım: Modelaj gereçleri, şekillendirme kili, alçı
ve gereçleri, sanat ile ilgili basılı ve görsel kaynaklar
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen
ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek
kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modülün
sonunda ölçme aracı (test, çoktan seçmeli, doğru yanlış
vb) uygulayarak modüldeki uygulamalarıyla
kazandığınız bilgileri ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Üç boyutlu plastik şekillendirme bilgisine sahip olan kişi çağdaş sanat görüşü
kazanmış demektir. Sanat tasarımı, üç boyutlu şekillendirme, üç boyutlu formlar, kil ile
modelaj gibi üç boyutlu formların plastik estetik duygusuna sahip olmak kişiyi olumlu
yönden etkilemektedir. Heykel sanatı dersi modüllerini başarıyla tamamlamış olan bir
öğrenci yaşamında üç boyutlu formlara ve şekillendirmelere yer vereceğinden toplum içinde
farklı bir yerde olacaktır.
Sevgili öğrenci, rölyef ve oval modelaj-şekillendirme belirli kurallara dayalı ve çeşitli
modelaj aletleri, araç gereciyle yapılmalıdır. Bu gereçleri doğru kullanmak ve istenilen
şekillendirme bilgilerini aldıktan sonra çalıştığın alanda yapacağın tasarımlar, uygulamalar
daha anlaşılır olacaktır. Üç boyutlu şekillendirme tasarımların taslak çizimlerini kaliteli
biçimde yapmak daha sonraki şekillendirme-modelaj işlerinde size yol gösterecektir.
Yapmak istediklerini taslak kâğıdın üzerine çeşitli resim teknikleriyle çizebileceksiniz.
Taslak yapım resmi okuyarak ve şekillendirme işlem sırasını takip ederek doğru
şekillendirme ve kaliteli bir iş yapmış olacaksınız.
Hazırlanan bu modülünde heykel sanatının oval şekillendirme kalıp analizi, kalıp alma
ve döküm kavramları ve bilgileri, kafa modelinden iki parçalı kalıp alma, kalıpları döküme
hazırlama ve alçı model dökümü uygulamalarını ele alacağız. Oval modelden alçı kalıp ve
kalıpların içine alçı dökümü ile alçı model yapabileceksiniz. Modülü başarı ile
tamamladığınızda heykel sanatının temel şekillendirme olanaklarını öğrenmiş olup sanat
alanının çeşitli dallarında bu bilgi ve becerileri kullanabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı
sağlandığında; modeli analiz ederek, iki parçalı kalıbı doğru olarak uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından heykel kalıplama
kavramları araştırabilirsiniz.



Heykel kalıplar ve model dökümü ile ilgili basılı ve görsel kaynakları
inceleyebilirsiniz.

1. KALIPLAMA
1.1. İki Parçalı Kalıp Yapma Yöntemi
Kilden olan çalışmalar gerçek heykelci malzemesi sayılmaz. Fakat kil ile yapılan
heykel çalışmaları taş, mermer, bronz dökümü için model olarak hazırlanır. Alçı da bu model
hazırlama malzemelerinden biridir. Sanat eğitiminde maliyeti, kullanma kolaylığı ve kilden
daha kalıcı malzeme olma özelliklerinden dolayı oldukça sık kullanılır. Kilden yapılan
modelleri alçıya dönüştürülmesi işi ise çeşitli etaplardan geçer. Birincisi, alçı ile kafanın
kalıbı alınması, ikincisi ise negatif alçı kalıpların içine alçı dökerek pozitif kafa modelini
dökmektir.

1.1.1. Modelin Analizi
Modelin formuna bakarak kaç parça kalıp ve ne tür kalıplar yapılacağı kararları
alınması aşamasıdır. İki parçalı kalıp alma yöntemi kafa, büst ve torso gibi fazla hareketli
olmayan figürlerden kalıp alma yöntemidir. Döküm yapılacak kilden modelin analizi bu
yönden yapılarak kalıplama ve döküm aşamaları uygulanır.

1.1.2. Kalıp Parçaları Analizi
Hazırlık işleri aşamasında model kalıplamaya hazırlanır. İki parçalı kalıp için ön ve
arka kalıbın ek yeri belirlenir. Bu çizgi genelde sağ taraftan boyun ve kulak, kafanın en üst
kısmından geçerek diğer kulak ve boyuna kadar iner. Kalıp parçaların analizini yaparken,
modelin girinti ve çıkıntılarının yüksek veya ters şeklinde formların bulunmasına dikkat
edilerek karar verilmelidir. Aşağıdaki şekillerden üçüncüsünün olmamasına dikkat edilir. Kil
modelinde böyle formlar var ise kalıplamada fazla problem çıkmaz. Fakat döküm ve kalıbın
kırılmasında dikkat edilecek formlardır.
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1.1.3. Araç Gereçleri Hazırlama
Alçı ve alçı döküm malzemelerinin dışında bu faaliyete özel gereçler asetatlar, kendir
ipleri, pense ve izolasyon malzemesini sıralayabiliriz. Bütün bu malzemeler hazır elinizin
altında olması gereklidir ve acil bir ihtiyaçta hemen bulunması için alınabilecek çalışma
yerinize yakın bir yere konulmalıdır.

1.2. Kalıplama Yöntemi
Kalıplama bir modelin kalıpları alınarak ve kalıpların içine şamot, alçı, polyester
dökümü uygulama işlemlerinin adıdır. Kalıplar modelin negatif şekli olup, dökümü ise
pozitif şeklidir. Pozitif şekillerin çıkması için kalıplara döküm malzemesi dökerek kalıpların
açılmasından sonra ortaya çıkmaktadır. (Resim 1.2.a)

Resim 1.2.a: Kafa modelinden kalıp alma ortamı

1.2.1. Kalıp Setlerini Yapma
Plastik asetatlar arasında selülozik asetatlar günümüzde lif, boru ve levhalar şeklinde
üretilen plastikleştirilen maddeden yapılmışlardır. Çeşitli şekilde üretilen ve birçok zaman
farklı adlandırılabilen bu ürünlerden kalıplamada set yapmak için kullanılır.
Kısaca asetat adı verilen bu ürünün plastik ve üzerine alçının yapışmaması, kolay
kesilip şekil verebilme, tabaka şeklinde kolay çevremizde bulunması özellikleri taşıması
yeterlidir. Plastikten yapılan dosyalar veya çeşitli amaçla üretilen tabakalar elde edilip
kullanılabilir.
Asetattan 3-4 cm genişlikte uzun şeritler kesilir. Bu şeritleri ön ve arka kalıp ayırım
çizgisi üzerinden modele batırılır. Asetatları yan yana boşluk bırakmadan dizilerek elde
edilen setin, kilden modeli ikiye bölmesi sağlanır. İki kalıbın aynı anda alınması ve zaman
tasarrufu yapılması bu yöntemin özelliğidir.
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Kilden olan modelin kuruması veya sert malzemeden yapılmış olan modelden kalıp
alınacak ise başka bir yol izlenir. Modelin üzerine asetat parçalarının batırılması mümkün
olmayan modellerin kalıplarını kilden yapılan şeritlerle kalıplama yapılır. (Resim 1.2.b)

Resim 1.2.b: Modele set yapma

Bu yöntemin özelliği diğerine göre daha uzun sürmesi ve kalıpların ilk önce birisinin
daha sonra diğerinin kalıbın alınmasıdır. Asetatlı yöntemde asetatlar alçıda yarı gömülü
kalırken kil şeritli kalıplamada ön kalıbı yaptıktan sonra kilden set alınır ve kalıbın ön yüzü
izole edilir. Bu izolasyon unutulursa kalıplar bir birine yapışır ve ayrılmaz. Ön kalıp
izolasyonu yapıldıktan sonra ikinci kalıbın yapılmasına geçilir. Bu şekilde de iki parçalı
kalıplar yapılabilir (Resim 1.2.1.c.).

Resim 1.2.c: Kil setleriyle yapılan birinci kalıp
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1.2.2. İzolasyon Yapma
İskeletin tabanı metal veya ahşap malzemesinden yapılır ve bu malzemeye alçı yapışır.
Alçının yapışmaması için arapsabunu ile izole edilir. İzolasyonu fırça yöntemiyle
köpürtmeden yapılmalıdır.

1.2.3. Alçı Harç Hazırlama
Alçı harç hazırlama, plastik kalıbının yarısına kadar su alınması ile başlar. Toz
hâlindeki alçıyı elimizle veya spatula ile serpiştirerek suyun içine dökülür. Suyun üzerinde
tepecikler oluşana kadar toz alçı ilave edilir. Alçı karıştırılır, topaklar ezilir ve homojen
kıvama getirilir. Bu işi yaparken çabukluk ve özen gösterilir.

1.2.4. Alçıyı Modele Sıvama
Kalıp alınması aşamasında yeteri miktarda alçı harç hazırlanır. Alçı harcın çok akışkan
olmamasına dikkat edilir. Birinci kat olarak modelin yüzeyine alçı sıvanır. Sulu kıvamda
olan alçının modelin her yerine kaplanması sağlanır. Sıvama esasında hava boşlukları
bırakmadan, birinci katın yaklaşık 0,5 cm olmasına dikkat edilir. Asetat ile modelin iki
tarafın kalıbı da aynı anda alınabilir. Asetatların yamulmaması, düşmemesine ve alçıya
gömülmemesine dikkat edilir.
Bir iki dakika sonra kalan alçı eşit kalınlıkta olması şartıyla tekrar sıvanır. Alçı
kalınlığı 2-3 cm kalınlığına ulaşana kadar uygulanır. Alçı biterse tekrar alçı hazırlanarak
kalınlığı oluşturulur. Modelin formuna göre sıvama yapılır. Alçının donması beklenir.
Aşağıdaki resimlerde kilden yapılan setlerle iki parçalı kalıplama yapılması
verilmiştir. Bu yöntemi de kullanarak kalıplama yapılabilir. Birinci kalıbı yaptıktan sonra kil
set alınması ve izolasyon yapılması unutulmamalıdır.(Resin 1.2.d)

Resim 1.2.d: Birinci ön kalıbın yapılması
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1.2.5. Asetatların Alınması
Asetatlar kalıpların arasında bırakılır ve bir kısmı kalıbın dışında kalması işlerinizi
kolaylaştırır. Sıvama sırasında asetatları alçıya gömmediyseniz pense ile çıkarılmaları kolay
yapılır. Bir kısmı biraz alçıya gömülen asetatların kenarlarını alçı tam donmadan spatula
yardımıyla dikkatli biçimde açılmasını sağlayabilirsiniz.
Alçı donmuş fakat tam katılaşmamış özelliği aranarak asetatlar kalıplardan
çıkarılmalıdır. Pense ile bir ucundan tutup çekmeniz yeterlidir.

1.2.6. Kalıpları Modelden Ayırma
Kalıpların açılması, alçı soğuduktan sonra olur. Asetatların bıraktıkları ince boşluktan
su dökülür. Amaç kil ile alçının arası açılmasıdır. Tabii ki bu işlem kalıpların açılması için
yeterli değildir. Üç spatula alınır biri üstten, diğerleri yanlardan asetatların bıraktıkları
boşluklara batırılır. Sağ ve sol spatulalar ileri-geri hareketleri ile oynatılır. Amaç iki kalıbın
bir birinden ve aynı zamanda kilden ayrılmasını sağlamaktır. Bu işlemlerde kalıp
kenarlarının kırılmamasına dikkat edilmelidir. Bütün bu aşamaları yaptıktan sonra kalıbın bir
tanesi kilden ayrılır, daha sonra da diğeri ayrılır. Kilin içinde bulunan metal iskelet alınır ve
killer modelaj kalemleri yardımı ile temizlenir.

1.2.7. Kalıpları Temizleme
Kalıplar fırça ve su yardımı ile kil kalıntılarından temizlenir. Ters çevrilip suyun
akması sağlanır. Daha sonra kullanılmak üzere kalıplar raflara kaldırılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda kafa modelinden alçı kalıp yapmış
olacaksınız.
Kullanılacak araç gereç





Kilden model
Spatula
Alçı ve gereçleri
İzolasyon malzemesi ve fırça

Uygulamada kullanılacak araç gereci temin ediniz ve uygulama masasına diziniz.
Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız.
1.

Kafa modelinin kalıp parçalarını belirleyin (ön, arka) ve asetatları kesiniz.


Asetatları şemada olan biçimde kesiniz. Parçaların 4-5 cm ölçülerinde
olmasına dikkat ediniz.





Asetatları kilden olan modele şemada belirtilen şekilde dizerek batırınız.
Asetat parçalarının dar taraflarını kile batırınız.
1 cm kadar modele batırın ve aralıkların kalmamasına dikkat ediniz.
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2.

Ayırım çizgisi üzerine asetattan set yapınız.



Kafa modelinin ön ve arka ayırım çizgisini takip ederek asetatları diziniz.
Eşit yükseklikte ve aralıksız olmasına dikkat ediniz.
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3.

Alçı harç yapınız.


4.

Alçı harcın kıvamı akışkan olması gerektiğini unutmayınız.

Modele alçı harç sıvamasını yapınız.





Modele alçı harcı dikkatli ve hava boşlukları bırakmadan sıvayınız.
1 cm kalınlıkta bir sıvama yapınız.
Birinci kat donduktan sonra ikinci kat alçıyı sıvayın ve gerekli kalıp
kalınlığa kadar alçı uygulayınız.
Asetat setin uçları görünecek şekilde bırakın ve boyun alt kısmına daha
fazla kalınlık yapınız.
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5.

Modelden set parçalarını çıkarınız.


6.

Ayırım çizgisini spatula ile temizleyiniz.


7.

Asetatları aldıktan sonra ayırım çizgisini spatula ile çapaklardan
temizleyiniz.

Alçının donmasını bekleyiniz.



8.

Kalıbın kalınlığı kırmızıçizgiyle verilmiş olup uçları dışarıda kalmış olan
asetatları pense yardımıyla çekiniz.

Yukarıdaki işleri yaptıktan sonra alçının tam donmasını bekleyiniz.
Bekleme süresinde kullandığınız aletleri ve çevrenizi temizleyiniz.

Ayırım çizgisini arasına su dökünüz.



Alçının tam donmasından emin olduktan sonra bir bardak kadar suyu
ayırım çizgisinin içine dökünüz.
Su model ve kalıp arasını açacak ve kalıpların ayrılması kolaylaşacaktır.
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9.

Spatulalar yardımı ile kalıpları modelden ayırınız.



İki spatulayı sağ ve sol tarafa batırarak ileri geri hareketlerle kalıpların
modelden ayrılmasını sağlayınız.
İlk önce birini daha sonra diğer kalıbı modelden ayırınız.

10.

Kili kalıplardan modelaj kalemleri yardımıyla temizleyiniz.

11.

Kalıpları suyla yıkayın ve kurumaya bırakınız.
Öneriler:



Kalıplama uygulamasını kafa model dışında başka modellere de
uygulayabilirsiniz. Diğer formların kafa model form özellikleri taşımaları
yeterlidir.
Çalışmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kalıp ve kalıplama kavramları hakkında araştırma yaptınız mı?
2. Modelin analizini yaptınız mı?
3. İki kalıbın ayırım çizgisini modelin üzerine çizdiniz mi?
4. Asetatları kurallarına göre kesip dizdiniz mi?
5. Modele alçının sıvama işlemlerini doğru yaptınız mı?
6. Kalıpların modelden ayrılmasını doğru ve dikkatli yaptınız mı?
7. Kalıpları kilden ve kalıntılardan zedelemeden temizlediniz mi?
8. Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?
9. Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.( ) Kalıplama sadece rölyef modellerine yapılabilir.
2.( ) İki parçalı kalıp yöntemi oval olan heykelsi formlardan kalıp yapmak için bir
yöntemdir.
3.( ) İki parçalı kalıpları uygulamadan önce kalıplama yapılacak form incelemeye ve
analize tutulmaz.
4.( ) Torsa modeli iki parçalı kalıp ve döküm yöntemiyle yapılamaz.
5.( ) Kafa, torso veya benzeri, fazla yükseklikleri ve ters şekilleri olmayan formların
kalıplaması iki parçalı kalıp yöntemiyle yapılır.
6.( ) Asetat veya kilden set yöntemleri iki parçalı kalıplamada kullanılamaz.
7.( ) Sertleşmiş kil modelinden kilden set yapma yöntemi kullanılır.
8.( ) Kalıpların izolasyonu iki parçalı kalıplamada gereksizdir.
9.( ) Kalıpların yapılmasında birinci kat alçı akışkan kıvamda olmalıdır.
10.( ) Kilden yapılmış modelden kalıpların çıkarılması kalıpların kırılmasıyla elde edilir.

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
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultursunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı
sağlandığında; alçı kalıpları döküme hazırlayıp, kafa alçı model dökümü doğru olarak
uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Üniversite ve şehir kütüphanelerinde heykel sanatı kitaplarından heykel
kalıplama kavramları araştırabilirsiniz.



Heykel kalıplara alçıdan model dökümü ile ilgili basılı ve görsel kaynakları
inceleyebilirsiniz.

2. MODEL DÖKÜMÜ
Model dökümü heykel sanatı içinde iki şekilde yapılır. Birincisi, kendinizin yaptığı
model kalıplarından döküm uygulamak; ikincisi ise bir başka modelden kalıplama yapılarak
modelin pozitif şeklinin dökümünü yapmaktır.

2.1. Kalıpları Döküme Hazırlama Yöntemi
Model kalıplarını döküme hazırlama aşaması ön hazırlık istemektedir. Eğer kalıplar
uzun süre bekletilip kuruduysa on dakika suda bekletilmeliler. Suyun süzülmesinden sonra
diğer işlemler yapılır.

2.1.1. İzolasyon Yapma
Arap sabunu ve makine yağ eşit miktarda karıştırılarak izolasyon malzemesi
hazırlanır. Fırça ile fazla köpürtmeden kalıpların negatif taraflarına sürülür. İzolasyon işleri
iki defa 15 dakika aralıklarla tekrar edilir. İzolasyon gölcükleri yapılmamsına ve ince
sürülmesine dikkat edilir.

2.1.2. Kalıpları Birleştirme
Kalıplar birbirileriyle birleştirme işleri iki parçalı ve çok parçalı kalıplar
uygulamasında yapılır. Kalıplar tam oturacak şekilde birleştirilir. İki kalıp katı alçı harç
hazırlayarak birbiriyle birleştirilir. Bu işlemi birkaç noktadan yapılır. Alçının donması
beklenir ve bir sonraki işleme geçilir. Birleştirme işleri tel veya benzeri malzemeyle
bağlanması ile de yapılabilir.
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2.2. Alçıyı Kalıba Dökme Yöntemi
Alçı, Jirsin 1360 dereceye kadar pişirilerek, öğütülerek ince toz hâline getirilmesi ile
elde edilen bağlayıcı bir maddedir. Su ile karıştırıldığında hızla sertleşir. Alçının sertleşmesi
için gereken su alçı ağırlığının %25’ine eşittir. Daha çok su sertleşmeyi geciktirir, aynı
zamanda da basınca karşı direncini zayıflatır, daha kırılgan olur. Demir ve çeliği paslandırır.
Eski Çağlardan beri yapıların bezenmesi, heykellerin yapımında kullanılan temel malzeme
özeliğini taşır. Sıva ve kartonpiyer alçısı çeşitleri mevcuttur. Heykelcilikte kartonpiyer alçısı
kullanılır (Resim 2.2).

Resim 2.1: Alçı ve kullanılan gereçler

Model kalıplarına alçı döküm uygulaması iki yöntemle yapılır:


Tam (dolu) döküm uygulaması

20-40 cm ölçülerinde olan döküm uygulamalarında bu yöntem kullanılır. İnce ve uzun
yapıda olan heykel çalışmalarında tam dolu döküm, sağlamlığı elde etmek için daha uygun
olmaktadır.
Akışkan kıvamda alçı hazırlanır ve kalıpların içine dökülür. Kalıp ağzı dik olacak
şekilde tutularak akışkan alçı içine dökülür. Kalıplar sağ ve sola çevrilerek alçının her tarafa
girmesi sağlanır. Alçı eksik veya yeterli olmaz ise tekrar alçı hazırlanarak kalıpların içinin
alçıyla dolmasına kadar eklenir. Kapları masaya hafifçe vurarak hava kabarcıklarının
yüzeyden çıkmaları sağlanır. Donma işlemi bitene kadar çalışmanın alçısı akmaması için dik
tutarak veya destekleyerek bırakılır. Kalıpların ağız (döküm yolu) kısmı spatulayla düzlenir
ve kalıbın çizgisinin görünmesi sağlanır. Daha sonra kalıpların kırma işlemlerine devam
edilir.

16



Boş döküm uygulaması

Enli, geniş ve 40 cm ölçülerini aşan çalışmalarda boş döküm uygulanır. Dökümün
daha hafif olması sağlanır. Kalıpların içine 2-3 cm kalınlıkta duvar şeklinde döküm yapılarak
model elde edilir. Kalıplardan model çıkarıldığı zaman içi boş olan bir model dökülmüş olur.

2.2.1. Birinci Kat Alçı Döküm
Plastik leğene akışkan kıvamda alçı hazırlanır. Alçıdan bir miktarı kalıpların içine
dökülür. Kalıpları çevirerek ince tabaka alçının her tarafa yayılması sağlanır. Kalan alçıyı da
aynı şekilde sıvayarak kalıbın duvarlarında eşit miktarda alçı sıvamasına dikkat edilir.
Çalışmaların daha büyük olması sebebiyle arkadaşlarınızdan yardım isteyebilir, işbirliği
yapabilirsiniz. Kalıpların içine 1cm kalınlık oluşana kadar alçı uygulamalısınız.

2.2.2. Döküm Kalınlığını Yapma
İstenilen veya belirlediğiniz kalınlıkta döküm yapmak için alçı harç hazırlayarak
döküm kalınlığı yapılır. 2-4 cm kalınlık oluşturulur ve döküm kalınlığı eşit olarak yapılır.
Dökümün her tarafı şekle göre eşit kalınlıkta olmasına çok dikkat edilir. Dökümün ağız
kısmı diğer taraflardan bir cm kadar daha kalın yapılır.

2.2.3. Kendir İplerini Döşeme
Kendir ipleri, alçı malzemenin kırılganlığını gidermek ve güçlendirmek için kullanılan
kendirden yapılan elyaftır.Kendir iplerinin yanı sıra plastik elyaf, file şeklinde malzemeyi de
bu amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.
Kendir ipleriyle ince tabakalar hazırlanır ve masaya karışmayacak şekilde dizilir.
İhtiyaç duyabileceğiniz spatula, çekiç ve yedek kendir iplerini masada hazır, elinizin altında
bulunacak şekilde dizilir. Tekrar alçı hazırlanır ve kendir iplerini alçıya bulayarak döküm
duvarlarına yapıştırılır. İpler yan yana dizilir ve boşluklar bırakılmaz.
Bu işlemin amacı daha sağlam bir döküm ve kırılma olursa modelin tamamen
dökülmemesidir. İçindeki ipler modelin kırılması hâlinde birbiriyle bağlı kalıp rötuş ve
dökümü kalınlaştırma imkânı sağlayacaktır.

2.3.4. Dökümü Tamamlama
Modelin döküm ağzı kısmına diğer yerlerden 1 cm daha fazla kalınlık yapılmalıdır.
Döküm ve kalıp ayırım çizgisinin görülebilecek şekilde spatulayla temizlenir ve düzlenir.
Dökümün donması beklenir.
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2.3 Kalıbı Modelden Sökme Yöntemleri
Alçı modeli kalıptan çıkarma, kalıplara dökülen alçı ile pozitif şeklinin kalıplardan
çıkarma işine denilir. Alçı modelin çıkması için kalıpların kırılmasıyla model elde edilir.
Tabii ki bu uygulamalarda modellerin şekilleri çok döküm uygulamasına elverişli olup
olmadığı önceden bilinmeli. Engebeli ve ters şekillerin çok olması sebebiyle bu tür
kalıplardan tek döküm elde edilir. Engebelerin ve ters formların çok olması nedeniyle
kalıplama teksir kalıplar yöntemiyle yapılmalıdır.

2.3.1. Kalıp Kenarlarını Sökme
Birleştirilen kalıplar sökülür. Bu birleştirmeyi tel yöntemiyle yaptıysanız telleri sökün.
Birleştirmeyi alçı sıvamasıyla yaptıysanız spatula ve çekiç yardımıyla birleştirme alçı
parçalarını kırınız.

2.3.2. Kalıbı Modelden Sökme
Kalıpların kırma işlemleri spatula, keski, çekiç ve tokmakla yapılır. İlk önce kalıp ve
döküm çizgisinden kalıp kırılması başlanır. Bu uygulamayı yapabilmek için dökümün bir
gün bekletilip kurutulması gerekir. Spatulayla küçük üçgenimsi parçalar şeklinde kalıp
kırılır. İyi şekilde izole edilmiş kalıplar vurmalar sonucunda kolay biçimde parçalar şeklinde
dökümden kopar. Bu şekilde tüm model kalıptan kurtarılır.

2.4. Modele Rötuş Yapma Yöntemleri
Üst yüzey işlemleri, alçı modelin üzerindeki kırık veya kopuk parçaların onarılmasını
ve yüzeyin düzeltilmesini içermektedir.
Düzeltme ve rötuş, işleri alçı modelin kalıptan çıkarılması sırasında hasarların
düzeltilmesi anlamındadır. Kırılan parçalar veya kabarcık olup yarım çıkan yerler ıslatılır.
Islak yüzeye alçı uygulanır. Çok küçük hasarlarda ıslak yüzeye alçı tozunun serpilmesiyle
hasar giderilebilir. Hemen alçı donmadan modelaj kalemleriyle düzleme ve fazla alçının
temizlenmesi yapılır. Alçının donması halinde ise bu işlemin daha zor şekilde uygulanacağı
bilinmelidir.
Kurumuş alçı model zımparalanarak düzlenebilir. Formun bozulmamasına ve dokunun
zedelenmemesine dikkat edilir.

2.5. Alçı Model Patina Yöntemleri
Patina işleri alçı malzemeyi boyama yöntemiyle başka bir malzemeye benzetme işidir.
Alçı modeli mermere, ahşaba veya metale benzetebilinir. İstekler doğrultusunda benzetme
seçilir ve uygulanır.
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2.5.1. Taş Benzetme (Patina)
Mermer patina yapmak için ilk önce astar boya olarak plastik boya uygulanır. İstenilen
mermer veya başka taş rengi seçilebilir (Resim 2.5.a). İnce fırçalarla mermerin damarları
çizilir ve hemen (boya kurumadan) süngerle damar boyaları dağıtılır. Kuruduktan sonra
vernik uygulanır.

Resim 2.5.a: Taş doku ve renk örnekleri

2.5.2. Ahşap Benzetme
Ahşap patina, astar boya olarak ahşap renginde olan bir plastik boya seçilerek fırça
yöntemiyle boyanır. Boyanın kurumasından sonra daha açık renkle kabartı ve hacim hissi
vermeyi amaçlanır. Süngerle açık olan boya yüksek yerlere silme yöntemiyle sürülür.
Ahşabın damarlarını ince fırçayla çizilerek ahşap dokusu verilir (Resim 2.5.b). Kuruduktan
sonra vernik uygulanır.
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Resim 2.5.b: Ahşap patina için doku örneği

2.5.3. Metal Patina
Metal patina için oksitlenmiş metal astar boyası hazırlanır ve sürülür. Bu renkler koyu
yeşil, koyu kahve veya siyahla mavi karışımları olabilir. Astar boyanın kurumasından sonra
daha yeşil veya uygun bir renk aralıklarla sürülür. Süngerle fırça izlerinin kaybolmasını ve
renklerin doğal durması sağlanır.
Bu şekilde hazırlanan astar boyanın üzerine metal görünümlü yaldız boyalar
uygulanır. Bu uygulamayı yapabilmek için astar boyaların iyi kuruması gereklidir. Yaldız
boyayı sünger yardımıyla yüksek yerlere silmeyle uygulanır. Fazla boya gelmemesine dikkat
edilir. Yaldız boya sürme işlerinde fırça da kullanılabilir. Fırça kullanırken boyayı sadece
fırçanın uçlarıyla alınması ve şekillere çapraz yönde sürülmesi dikkat edilecek hususlardır.
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Resim 2.5.c: Bakır, alüminyum ve bronz patına uygulama
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda alçı kalıpları döküme hazırlayıp alçıdan
kafa modeli dökümü, rötuş ve patina yapmış olacaksınız.
Kullanılacak araç gereç

Kalıp parçaları

Alçı

Spatula

Kendir ipleri

Çekiç

Döküm atölyesi ortamı

Boyalar ve fırça
Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edin ve uygulama masasına diziniz.
Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız.
1.

Kalıp parçalarını ıslatınız.


2.

Kalıpların suyunu kurutunuz.


3.

Daha önce modelden alınmış kalıpların kurumuş olup döküme
hazırlanması gerekliliğini göz önünde bulundurarak kalıplar en az 10-20
dakika su içinde bekletiniz.

Kalıpların suları akması için dik olarak ve suların akabileceği biçimde dik
bırakınız.

İzolasyon sıvısını fırçayla sürünüz.



İzolasyon sıvısını gerektiği gibi hazırlayınız.
Fırça ile izolasyon sıvısını kalıpların negatif tarafına sürünüz.

22

4.

Kalıp parçalarını birleştiriniz.




5.

İki alıp parçasını tam yerlerine denk gelecek şekilde birleştirerek tel veya
alçı harç ile birleştiriniz.
Tel ile birleşmiş kalıpları sıkı bağlayınız.
Alçı ile birleşen kalıpların donmasını bekleyiniz.

Kendir iplerini hazırlayınız.


Resimde görüldüğü gibi şekiller vererek kendir iplerini hazırlayınız ve en
yakın mesafede çalışma masasına diziniz.
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6.

Alçı harç yapınız.



7.

Kabın yarısına kadar su koyunuz ve toz alçıyı serpiniz.
Tepecikler oluşana kadar toz alçı uygulayınız ve karıştırarak homojen,
akışkan alçı harç elde ediniz.

Alçı harcı model kalıbına birinci kat olarak sıvayınız.





Resimde maviyle işaretlenmiş yerler gibi alçıyı kalıpların içine dökünüz.
Alçı donmadan kalıbı çevirerek her tarafına yayılmasını sağlayınız.
Alçı kalınlığı 1-1,5 cm kalınlığa ulaşana kadar alçı uygulayınız.
Dökülen alçı kalıp duvarlarında tutunmasını sağlayarak içi boş döküm
yapmış olacaksınız.
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8.

Kendir iplerini alçıya bulayın ve döşeyiniz.



Kendir iplerini alçıya bulayınız.
İnce tabaka şekline ve topak hâline ipleri getirmemeye dikkat ediniz.



Şemada görüldüğü gibi alçıya bulanmış ipleri kalıpların içine yapılan alçı
döküm üzerine diziniz.
Bu uygulama dökümün daha dayanıklı olması için gerekli bir işlem
olduğunu unutmayınız.



9.

Kalıp çizgisini spatulayla belirleyiniz.

Bu işi alçının tam donmasını beklemeden yapın ve alçının donmasını
bekleyiniz.

Bekleme süresini çalışma yerinizi toparlamak için değerlendiriniz.
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10.

Alçı kalıbı çekiç ve spatula yardımı ile kırınız.






Şemada görüldüğü gibi kalıpların kırılması ağız döküm tarafından
başlanır.
Kalıpların kırılmasıyla sarı renkteki izole edilen çizgi tabakası size yol
gösterecektir.
Döküm ve kalıp arasındaki çizgi sarı olup model dökümün fazla zarar
vermemesi için dikkatli olunuz.

Küçük parçalar şeklinde kalıp kırılarak döküm ortaya çıkarılır.
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11.

Kalan küçük alçı kalıp parçalarını temizleyiniz.


12.

Alçı modelini yıkayınız.


13.






Alçı modelde oluşan zedelenmeler küçük ise bölge ıslatılır ve üzerine toz
alçı serpilir ve hemen düzlemesini yapınız.
Alçı modelde büyük zedelenmeler veya kopan parçalar olursa yeleri
ıslatılır ve alçı harç uygulayınız.
Alçının donmasından sonra düzleme yapınız.
Bu işlemlerde dikkat edilmesi gereken şeyler ise alçının tasarruflu
kullanılmasıdır.
Rötuş için çok az miktarda alçı hazırlayınız veya bir başka arkadaşınızın
hazırladığı alçıdan bir miktar alınız.

Kafa modelini kaideye monte ediniz.


15.

Elde edilen alçı modeli toz ve kalıntılardan fırça yardımı ve su ile
temizleyiniz.

Alçı modele rötuş yapınız.


14.

Modelaj kalemleri ve spatula yardımıyla çok küçük kalıp parçalarını
temizleyebilirsiniz.

Elde edilen model istekler doğrultusunda bir kaide veya altlık üzerine
monte ediniz.

Modele patina yapınız.



İstekler doğrultusunda patina yöntemini seçin ve uygulamasını yapınız.
Plastik boyaları tercih ederek patinayı uygulayınız.
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Öneriler:



Döküm ölçülerini göz önünde bulundurarak tam dolu döküm uygulaması tercih
edebilirsiniz.
Tam dolu döküm uygulaması bilgileri öğrenme faaliyetinde verilmiştir.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kafa model kalıplarını döküm için hazırladınız mı?
2. Kalıpları suda 10 dakika tuttunuz mu?
3. Kalıbın izolasyonunu yaptınız ve kendir iplerini hazırladınız mı?
4. Alçı harcı yeteri miktarda ve akışkan kıvamda yaptınız mı?
5. Kalıplardan alçı ile içi boş döküm olarak doğru uyguladınız mı?
6. Birinci kat alçı dökümünü ve kendir iplerinin döşenmesini doğru
olarak yaptınız mı?
7. Kalıbın kırma etabını doğru olarak uyguladınız mı?
8. Alçı modele patina yaptınız mı?
9. Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mı?
10. Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.( ) Kalıpların yıkanması veya suda tutulması kalıpların daha temiz görünmesi için yapılır.
2.( ) Kalıpların dış tarafları izole edilerek döküm işine hemen başlanır.
3.( ) Kalıpların yuva şeklinin iç kısmı elde edilecek olan modelin negatif şeklidir.
4.( ) İki kalıp parçasını birleştirmesi kâğıt bantla yapılabilir.
5.( ) Kalıplardan model elde etmek için iki tam dolu ve içi boş yöntemi kullanılır.
6.( ) Boyları 50 cm’yi aşan üç boyutlu formların kalıplardan model dökümü sadece tam
dolu döküm yolu kullanılarak yapılabilir.
7.( ) İçi boş alçı döküm yolu ile elde edilen model dökümlerinde malzeme tasarrufu ve işin
daha hafif olması sağlanır.
8.( ) Kendir iplerinin kullanım amacı alçı dökümünü sağlamlaştırmak ve kırılma anında
paçaların ayrılmaması, birbirilerine bağlı olması değildir.
9.( ) Alçı döküm modelini bir başka malzemeye benzetilerek boyanmasına parina adı
verilir.
10.( ) Patini uygulaması metal yaldız boyalar, plastik boyalar ile yapılabilir.

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 Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST
Kafa modelinden kalıp
Aşağıdaki uygulamaları yaparak kişisel dosyanızı oluşturunuz. Uygulama
faaliyetindeki çalışmalarınızı ve kişisel dosyanızı öğretmeninize değerlendirmek üzere
sununuz.

1.

Kafa modeli kalıp parçaları yapım resmini şemasını dosyanızın işlem yaprağına
çiziniz.



2.

İşlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız.


3.

Kişisel dosyanıza modülün adını ve uygulama başlıklarını yazınız.
Yapım resminizi beyaz, düz kâğıda resim gereçlerini kullanarak çizin ve
dosyanıza yapıştırınız.

Kullandığınız tüm gereç ve malzemeleri yazınız.

Dosyanıza yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız.


Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız.
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Kalıptan model dökümü

4.

Antik kafa model dökümü ve patina uygulaması resmini dosyanızın işlem
yaprağına çiziniz.



5.

İşlem yaprağına kullandığınız araç gereci sıra ile yazınız.


6.

Kişisel dosyanıza modülün adını ve uygulama başlıklarını yazınız.
Yapım resminizi beyaz, düz kâğıda resim gereçlerini kullanarak çiziniz
ve dosyanıza yapıştırınız.

Kullandığınız tüm gereç ve malzemeleri yazınız.

Dosyanıza yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız.


Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Alçı modelin temel bakımını yaptınız mı?
2. Patina yapma gereçlerini kullanıma hazırladınız mı?
3. Plastik boya renk ve kıvamlarını gerektiği gibi yaptınız mı?
4. Alçı modele astar boyayı uyguladınız mı?
5. Oksitleme görüntüsü verdiniz mi?
6. Yaldız boyayla metal benzetmeyi doğru uyguladınız mı?
7. Uygulamayı kaliteli yaptınız mı?
8. Zamanınızı doğru kullandınız mı?
9. Çalışma yerinizi düzenli kullandınız mı?
10. Çalışma gereçlerini temizleyip yerinde topladınız mı?
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Evet

Hayır

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.( ) Kalıplama sadece rölyef modellerine yapılabilir.
2.( ) İki parçalı kalıp yöntemi oval olan heykelsi formlardan kalıp yapmak için bir
yöntemdir.
3.( ) İki parçalı kalıpları uygulamadan önce kalıplama yapılacak form incelemeye ve
analize tutulmaz.
4.( ) Torsa modeli iki parçalı kalıp ve döküm yöntemiyle yapılamaz.
5.( ) Kafa, torso veya benzeri, fazla yükseklikleri ve ters şekilleri olmayan formların
kalıplaması iki parçalı kalıp yöntemiyle yapılır.
6.( ) Asetat veya kilden set yöntemleri iki parçalı kalıplamada kullanılamaz.
7.( ) Sertleşmiş kil modelinden kilden set yapma yöntemi kullanılır.
8.( ) Kalıpların izolasyonu iki parçalı kalıplamada gereksizdir.
9.( ) Kalıpların yapılmasında birinci kat alçı akışkan kıvamda olmalıdır.
10.( ) Kilden yapılmış modelden kalıpların çıkarılması kalıpların kırılmasıyla elde edilir.
11.( ) Kalıpların yıkanması veya suda tutulması kalıpların daha temiz görünmesi için
yapılır.
12.( ) Kalıpların dış tarafları izole edilerek döküm işine hemen başlanır.
13.( ) Kalıpların yuva şeklinin iç kısmı elde edilecek olan modelin negatif şeklidir.
14.( ) İki kalıp parçasını birleştirmesi kâğıt bantla yapılabilir.
15.( ) Kalıplardan model elde etmek için iki tam dolu ve içi boş yöntemi kullanılır.
16.( ) Boyları 50 cm’i aşan üç boyutlu formların kalıplardan model dökümü sadece tam
dolu döküm yolu kullanılarak yapılabilir.
17.( ) İçi boş alçı döküm yolu ile elde edilen model dökümlerinde malzeme tasarrufu ve
işin daha hafif olması sağlanır.
18.( ) Kendir iplerinin kullanım amacı alçı dökümünü sağlamlaştırmak ve kırılma anında
paçaların ayrılmaması, birbirilerine bağlı olması değildir.
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19.( ) Alçı döküm modelini bir başka malzemeye benzetilerek boyanmasına parina adı
verilir.
20.( ) Patina uygulaması metal yaldız boyalar, plastik boyalar ile yapılabilir.

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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