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Metalürji
Döküm
Dökülen ĠĢleri Makine Ġle Temizleme
Bu modül kalıp bozma makineleri ve makine ile kalıp
bozma, dökülen iĢlerin ek kısımlarını makine ile ayırma,
dökülen iĢlerin kumlarını makine ile temizleme, yaĢ
temizleme yöntemleri, dökülen iĢleri taĢlama ve iĢ
temizleme makinelerinin bakımları ile ilgili konularının
kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
40/32
Dökülen ĠĢleri Elle Temizleme modülünü baĢarmıĢ olmak
Dökülen iĢleri makine ile bozmak ve temizlemek
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında dökülen iĢleri
makine ile bozacak ve temizleyebileceksiniz.
Amaçları
1. Dökülen kalıpları makine ile bozabileceksiniz.
2. Dökülen iĢlerin ek kısımlarını makine ile
ayırabileceksiniz.
3. Dökülen iĢleri tambur ile temizleyebileceksiniz.
4. Çelik bilye ile temizleyebileceksiniz.
5. Dökülen iĢleri taĢlayabileceksiniz.
Ortam: Döküm bölümü sınıfı, döküm atölyesi, iĢletme,
internet ortamı laboratuvar, öğrencinin kendi kendine ve
gruplarla çalıĢabileceği tüm ortamlar
Donanımlar: Bozulacak kalıp, kalıp bozma makinesi,
balyoz, çekiç, kesilecek döküm parça, kesme makinesi,
kalafat tabancası, oksi-asetilen kaynağı, mengene tezgâhı,
temizlenecek döküm parçalar, tambur, ağaç takozları,
metal yıldızlar, silindirik Ģekilli çelik bilyeler, taĢlama
tezgâhı
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Döküm atölyelerinde önceki yıllara göre günümüzde, üretimde, iĢ temizlemede daha
modern ve geliĢtirilmiĢ makineler kullanılmaktadır. Bu yeni makineler birleĢtirilerek tesisler
kurulmuĢtur. Bu tesislerde, her türlü döküm yapıldıktan sonra kalıpların bozulması dökülen
iĢlerin ek kısımlarının ayrılması ve temizlenmesi gerekmektedir çünkü bunların yüzeyleri
kumlu ve çapaklıdır. Ayrıca dökülen iĢ parçasında yolluk, besleyici ve çıkıcılar vardır.
Bunlar temizlendikten sonra gerçek döküm parça meydana çıkar.
En küçük döküm atölyesinden en büyük ve modern döküm fabrikalarına kadar zaman
alıcı bu iĢlemler için birçok elemana ihtiyaç duyulur. Bu iĢlemler için ayrı eleman temin
edilmediği takdirde diğer bölümlerde çalıĢanların zaman kaybetmesine neden olur. Döküm
atölyelerinin iĢ temizleme kısımlarında sabit ve seyyar kesme makineleri, tamburlar, kum
püskürtme, çelik bilye savurma ve taĢlama makineleri kullanıldığından bunları kullanmak
ayrı bir meziyet ve uzmanlık istemektedir.
Döküm iĢleminden sonra iĢlerin bozulması ek kısımlarının ayrılıp temizlenmesi
sonucunda gerekli kontrol ve testler yapılır. Özürlü olanları ayrılır, sağlam olanları iĢleme
atölyelerine gönderilir veya müĢteriye teslim edilir. Dolayısıyla yapılan bu iĢlemlerin bir
bütün olduğu, birbirini takip ettiği görülünce bu modülün önemi daha iyi ortaya çıkmıĢ olur.
Bu iĢlemleri seven, bilen ve bu konuda uzmanlaĢan elemanlara döküm alanında her
zaman ihtiyaç duyulur ve bu iĢ için eleman aranır.
Döküm bölümünü bitirdiğinizde sadece dökümcülüğün bu alanında bile geniĢ bir iĢ
imkânı olduğu göreceksiniz. Bu modülü iyi kavramanız size bu alanda da iĢ imkânları
sağlayacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Bu faaliyetin sonunda kalıp bozma makineleri hakkında yeterli bilgiyi öğrenecek,
döküm atölyesi veya bir döküm iĢletmesinde gerekli ortam sağlandığında dökülmüĢ iĢleri
tekniğine uygun olarak makineyle bozabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Sanayi iĢletmelerine giderek dökülen kalıpların makine ile bozulma iĢlerini
inceleyiniz. Atölyenizde yapılan kalıp bozma iĢlemleri arasındaki farklılıkları
yazınız.



Sanayi iĢletmelerine giderek hangi iĢletmede ne tür ve ne Ģekilde kalıp bozma
makinesi olduğunu bulup en az iki iĢletmedeki kalıp bozma iĢlemlerini
arkadaĢlarınıza anlatınız.



ÇeĢitli kalıp bozma makinelerini çalıĢma sistemi ve kapasiteleri bakımından
inceleyip sınıfta anlatınız.

1. KALIP BOZMA MAKĠNELERĠ
1.1. Kalıp Bozma Makinelerinin Tanımı
DökülmüĢ kalıpları sarsıntı sistemi ile çalıĢarak bozan makinelere kalıp bozma
makinesi denir.

1.2. ÇeĢitleri



Sabit kalıp bozma makineleri
Seyyar (hareketli) kalıp bozma makineleri

1.2.1. Sabit Kalıp Bozma Makineleri
Seri üretim yapan döküm atölyelerinin hepsinde kalıplar, kalıp bozma makinelerinde
bozulur ve bu makinelerin çoğu da sabit kalıp bozma makinesidir.
3
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Kalıp bozma makineleri genel olarak konveyör sonlarına veya atölye zemininde uygun
görülen bir yere konur. Atölye içindeki yerleri bozulacak kalıpların durumları dikkate
alınarak tespit edilir. Büyük kalıplar ile küçük kalıplar için ayrı, madeni derece kalıpları ile
çıkma derece kalıpları için ayrı olmak üzere çeĢitli kalıp bozma makineleri kullanılır (Resim
1.1 ve Resim 1.2).

Resim 1.1:Kalıp bozma makinesi

Resim 1.2: Kalıp bozma makinesi

Kalıp bozma makineleri, üstündeki kalıbı sarsıntı sistemi ile bozar. Sarsıntı yaparken
makine yaklaĢık 0–10 derecelik açı yapar. Bu arada üzerine konulan kalıbın ağırlığı
sarsıntının etkisini artırır. Makinenin çalıĢması sonucu oluĢan sarsma etkisi ile kalıp kumu
çözülerek dağılır. Dağılan kalıp kumu makine üzerindeki deliklerden makinenin alt kısmına
dökülür. Dökülen kum oradan bantlar aracılığıyla kum silolarına gider. Kalıplar, kalıp bozma
makinesine üç Ģekilde konulur:

Küçük kalıplar el ile taĢınarak kalıp bozma makinesi üzerine konur.

Büyük kalıplar kaldırma ve taĢıma araçları (vinç veya caraskal) ile kalıp bozma
makinesi üzerine konur.

Kalıbın bulunduğu konveyörün bir tarafı belli ölçüde alçaltılarak plaka
üzerindeki kalıp bozma makinesi üzerine kayarak düĢer. Bu sistemde kalıp
kendiliğinden taĢınmıĢ olur.
Kalıp bozma makinelerinin üzerine gaz ve tozları emmesi için aspiratör ve arıtma
cihazları takılır.

1.2.2. Hareketli Kalıp Bozma Makineleri
Bazı döküm iĢletmelerinde her konveyör önüne bir kalıp bozma makinesi koymak
yerine tek hareketli kalıp bozma makinesinin yeri değiĢtirilerek kullanılır. Böylece yatırım
giderleri azaltılmıĢ olur. Bu tip kalıp bozma makineleri tekerlekli olup yay üzerinde hareket
ettirilerek taĢınır. Bunun için konveyör önlerine boydan boya ray döĢenir ve alt kısımlarına
da kumun taĢınması için hareketli bantlar yerleĢtirilir. Kalıp bozma makinesi ray üzerinde
yürütülerek kalıpların bozulacağı konveyörün önüne yerleĢtirilir sonra kalıp bozma makinesi
ile kum taĢıma bandı aynı anda çalıĢtırılır ve kalıplar makinenin üzerine taĢınarak bozma
iĢlemine baĢlanır. Kalıp bozma makinelerinde bozulacak kalıplar çıkma derecelerde, çelik
sac veya çelik döküm derecelerde yapılmalıdır. Bunlar kalıp bozma makinelerinde çatlamaz
ve kırılmaz. Dökme demir dereceler sarsıntı ve çarpma anında kırılır.
5
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Kalıp bozma makinelerinin ölçüleri taĢıyacakları yüke göre ayarlanır. Genellikle
500/1500 kg yük taĢıyan 2–25 beygir gücünde ve 1500 devir/dakika hızında motorlar
kullanılır.

1.3. Kalıp Bozma Makinelerinin Bakımı











Belirli aralıklarla kalıp bozma makinelerinin yayları kontrol edilmeli, gerekirse
değiĢtirilmelidir.
Maden çapaklarının yayların arasında kalmasını önleyici tedbirler alınmalıdır.
Elektrik donanımı ve kablo bağlantıları kontrol edilmeli, elektrik kaçağı
yapacak duruma gelmemelidir.
Kalıp bozma makinesine yük kapasitesini aĢacak Ģekilde yük yüklenmemelidir.
Makine üzerinde döküm parçalar ve dereceler bırakılmamalıdır.
Makine üzeri ve çevresi temiz tutulmalıdır.
Derecelerin, ağır yükleri kaldırma ve taĢıma aletlerinin (vinç – caraskal) iyi
çalıĢması için gerekli bakımları belirli aralıklarla yapılmalıdır.
Kalıp bozma makinesinin tıkanan delikleri açılmalıdır.
Kalıp bozma makinesinin altındaki kumun gerekli ünitelere gidip gitmediği
kontrol edilmeli, gerekli bakım yapılmalıdır.
Makinenin hareketli kısımları periyodik olarak yağlanmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

DökülmüĢ iĢleri makineyle bozunuz.

UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kalıp bozma makinesini çalıĢtırınız.
 Bozulacak kalıpları kalıplama makinesine
koyunuz.
 Sarsma ile çalıĢan makinede kalıpları
bozunuz.
 Kalıbın bozulmakta zorlanan kısımlarını
balyoz, çekiç gibi araçlarla bozunuz.

 ĠĢ önlüğü ve iĢ ayakkabısını giyiniz.
 Koruyucu gözlük, maske, baret ve
eldiven takınız.
 Kalıp bozma makinesi ve çevresini
temiz ve düzenli tutunuz.
 Derece üzerindeki metal artıklarını
toplayınız.
 Kalıp büyük ise arkadaĢınızla
yardımlaĢınız veya kaldırma ve taĢıma
araçlarını kullanınız.
 ĠĢ parçası sıcak ise kıskaç veya kanca
kullanınız.

 Kalıbı bozulan dereceyi ve döküm iĢleri
ilgili yerlere taĢıyınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. ĠĢ önlüğü ve iĢ ayakkabısı giydiniz mi?
2. Koruyucu gözlük ve maske taktınız mı?
3. Eldiven kullandınız mı?
4. Kalıp bozma makinesini çalıĢtırdınız mı?
5. Derece üzerindeki ve kenarlarındaki metalleri topladınız mı?
6. Bozulacak kalıbı kalıp bozma makinesinin üzerine koydunuz mu?
7. Büyük kalıplarda yardımlaĢma veya ek aparat kullandınız mı?
8. Makine çalıĢırken kurallara uydunuz mu?
9. Kalıpların bozulmasını kolaylaĢtırıcı iĢlem yaptınız mı?
10. Çekiç veya balyoz kullandınız mı?
11. Bozma iĢlemi sonunda makineyi kapattınız mı?
12. Kalıbı bozulan dereceyi ilgili yerine götürdünüz mü?
13. Kalıptan çıkan iĢleri gerekli yerine götürdünüz mü?
14. Zamanı verimli kullandınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Seri üretim yapılan döküm atölyelerinde kalıplar aĢağıdakilerden hangisinde bozulur?
A)
Kupol ocağının yanında
B)
Kalıplar döküldükten sonraki kaldığı yerde
C)
Kalıp bozma makinelerinde
D)
Döküm atölyesi dıĢına çıkarılarak

2.

Kalıp bozma makineleri genel olarak aĢağıdakilerden hangisine konur?
A)
Atölye zeminine veya konveyör sonuna
B)
Kalıplama makineleri önüne
C)
Döküm çukuruna veya alaĢım kısmına
D)
Bekleme salonuna

3.

Kalıp bozma makinesinde sarsıntının etkisini aĢağıdakilerden hangisi artırır?
A)
Motorun devir sayısı
B)
Kalıp bozma makinesinin eğimi
C)
Üzerine konulan kalıbın ağırlığı
D)
ÇalıĢan elamanın çalıĢma yeteneği

4.

Kalıplar bozulurken çıkan gaz ve tozların atölye içine dağılmasını önlemek için
aĢağıdakilerden hangisi yapılır?
A)
Kalıp bozma makineleri atölye dıĢına yerleĢtirilir.
B)
Hareketli kalıp bozma makinesi kullanılır.
C)
Kalıp bozma makineleri üzerine aspiratör konulur
D)
Atölyenin kapıları karĢılıklı açılarak rüzgâr yaptırılır.

5.

Kalıp bozma makinesinde bozulacak kalıplar hangi derecelerde yapılmaz?
A)
Çıkma derecelerde
B)
Dökme demir derecelerde
C)
Çelik sac derecelerde
D)
Çıkma ve çelik sac derecelerde

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
AMAÇ
Bu faaliyetin sonunda kesme makineleri hakkında yeterli bilgiyi öğrenecek uygun
ortam sağlandığında dökülen iĢlerin ek kısımlarını ayırabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevremizde bulunan alüminyum ve alaĢım dökümü yapan iĢ yerlerinde dökülen
iĢlerin ek kısımlarını makine ile ayırma iĢlemlerini inceleyip sınıfta tartıĢınız.

2. DÖKÜLEN ĠġLERĠN EK KISIMLARINI
MAKĠNE ĠLE AYIRMA
2.1. Maça Kumu BoĢaltma Tabancası (Havalı Keski–Kalafat
Tabancası)
Maça kumu boĢaltma tabancalarına havalı keski veya kalafat tabancası da denir. Maça
kumu boĢaltma tabancaları döküm parça yüzeyinde, maça baĢı çevresindeki çapakların
temizlenmesinde ve maça kumunun boĢaltılmasında kullanılır. Basınçlı hava ile çalıĢırlar,
çeĢitli Ģekil ve boyda olanları vardır. ġekilleri ve boyları piston çaplarına ve kurs boylarına
göre tespit edilir (Resim 2.1).

Resim 2.1: Maça kumu boĢaltma tabancası parçaları
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Maça kumu boĢaltma tabancaları aynı zamanda döküm parça yüzeyindeki kalıp
kumlarının temizlenmesinde de kullanılır. Maça kumu boĢaltma tabancası ile maça
boĢaltılacağı zaman keski ağızlarının bozulmaması ve keski boylarının kısa olması nedeniyle
maça kumu boĢaltma tabancasının ağzına bara takılır. Baranın boyu boĢaltılacak maça
derinliğine göre seçilir. Bu tabancalarla çalıĢırken bir elle tabancanın uç kısmı ile keskinin
birleĢtiği yerden diğer elle sap kısmından tutulur. Sonra sap kısmındaki hava geçiĢ
mandalına basılır (Resim 2.2).

Resim 2.2: Hava geçiĢ mandalının takılması

Tabanca içine giren basınçlı hava pistonu hızla ileriye iter. Ġtilen piston karĢı kısma
vurur ve tekrar geri döner. Pistonun bu gidiĢ geliĢ hareketi, bir kurs boyudur. Pistonun bu
hareketiyle uç kısımdaki bara veya keski ileri geri sarsılır. Baranın sarsılmasıyla döküm
parça içindeki maça kumu boĢalır. Keski, takılmıĢ çapağa tutulmuĢsa çapak kopar veya
yüzey temizleme aparatı takılmıĢ yüzeye tutulmuĢsa yüzeydeki kumlar dökülür (Resim 2.3).

Resim 2.3:Tabanca ile kumun temizlenmesi



Maça kumu boĢaltma tabancası kullanılırken dikkat edilecek noktalar:

Maça boĢaltılırken dikkat edilecek en önemli husus sivri uçlu baranın
yerinden çıkması ve vücudun herhangi bir yerine batmasını önlemek

Maça kumu boĢaltma tabancası ile çapak keserken veya yüzey temizliği
yaparken keskinin veya özel ucun yuvasından çıkarak fırlamasını
önlemek
13




Çapak temizleme iĢlemi sırasında yerinden kopan maden parçalarından
korunmak
Uzun süre çalıĢma neticesinde pistonların ısınmasını önlemek

2.2. Kesme Makineleri
Seyyar ve sabit olmak üzere ikiye ayrılır.

2.2.1. Seyyar Kesme Makineleri
El testeresi ile kesilemeyen, çekiç darbesi ile kırılamayan kalın kesitli yollukların,
memelerin, çıkıcı ve besleyicilerin kesilmesinde kullanılan seyyar kesme makineleri basınçlı
hava ile çalıĢanlar ve elektrikle çalıĢanlar olmak üzere ikiye ayrılır.
2.2.1.1. Basınçlı Havayla ÇalıĢan Seyyar Makineler
4500–12000 devir/dakika gibi çok yüksek bir hızla dönen bu makineler kesme
iĢleminde kullanıldığı gibi pürüzlü yüzeylerin taĢlanarak düzeltilmesinde de kullanılır
(Resim 2.4).

Resim 2.4:Dökülen iĢin yolluğunun kesilmesi

Yolluk kesilmesinde ve yüzeylerin taĢlanmasında iki çeĢit disk kullanılır. Bu disklerin
çapları 180–230 mm’dir. Kesme disklerinin kesit kalınlığı 2–3 mm olmasına rağmen yüzey
taĢlama disklerinin kesit kalınlığı 6-8 mm olur (Resim 2.5, Resim 2.6).

Resim 2.5:Kesme diskleri

Resim 2.6: Kesme diskleri
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Havalı seyyar makineyle istenilen uzunlukta bağlanan basınçlı hava hortumu ile
atölyenin her yerinde çalıĢılır. Bu Ģekilde çok ağır ve büyük iĢlerin yolluk, çıkıcı ve
besleyicilerinin olduğu yerde kesilmesi mümkündür. Kesme iĢlemi yapılacağı zaman
kalınlığı 2-3 mm olan disk makineye bağlanır. Bunun için diskin bağlandığı göbek vidasının
somunu yerinden çıkartılır. Sonra disk dayama parçası ile yerleĢtirilir. Daha sonra somunu
da yerleĢtirilerek sıkılır. Basınçlı hava mandalına basılarak disk döndürülür ve döküm
parçanın ek kısımları kesilir.
Yüzey taĢlama yapılacaksa yolluk kesme diski yerine kalınlığı 6-8 mm olan yüzey
taĢlama diski takılır. Yüzey taĢlaması yapılırken disk ile taĢlanan yüzey arasında 15-25
derece açı yapacak Ģekilde makine eğik tutulur (Resim 2.7).

Resim 2.7:Kesilen iĢin taĢlanması

Bu makinelerle çalıĢırken makineyi iyi tutarak makineye hâkim olmak ve aĢınma
sonucu çok küçülmüĢ diski kullanmamak gerekir (Resim 2.8).

Resim 2.8: Kesilen iĢin taĢlanması

2.2.1.2. Elektrikle ÇalıĢan Seyyar Makineler
Elektrikle çalıĢan seyyar makineler fleks olarak da bilinir. Flekslerin çalıĢmasını bir
elektrikli motor sağlar. Makinenin gücü motorun büyüklüğüne bağlıdır. ÇeĢitli boy ve
Ģekillerde olanları vardır. Disklerinin değiĢtirilmesi ve çalıĢma Ģekilleri basınçlı hava ile
çalıĢanlarla aynıdır sadece hava hortumu yerine elektrik kablosu kullanılır. Her çalıĢmaya
baĢlamadan önce elektrik kablosu ve donanımı kontrol edilmelidir (Resim 2.9).
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Resim 2.9: Elektrikle çalıĢan seyyar makineler

2.2.2. Sabit Makineler
Bu makinelere Ģerit testere makinesi de denir. Daha çok demir olmayan maden ve
alaĢımlarının besleyici, çıkıcı, yolluk ve çapaklarının kesilmesinde kullanılır. Bu makine iĢ
temizleme kısmında veya atölyenin uygun bir yerinde sabit olarak çalıĢır.

Resim 2.10: Düz Ģerit testere makinesi Resim 2.11: Yatar baĢlıklı Ģerit testere tezgâhı

ġerit testere makinesi ağaç iĢleri atölyesinde kullanılan Ģerit testeresine benzer. Sadece
bu makinede kullanılan Ģerit testeresinin diĢleri daha küçük, eni dar ve hızı da çok yavaĢtır.
Bugün döküm atölyelerinde çok değiĢik Ģerit testere makineleri kullanılmaktadır. ġerit
testere makinesinde parçalar el ile tutarak veya otomatik olarak kesilir. ĠĢ parçasının elle
tutularak kesiliĢi aĢağıda görülmektedir (Resim 2.12).
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Resim 2.12: Döküm parçanın Ģerit testerede kesilmesi

Alüminyum, pirinç, bronz, benzer maden ve alaĢımlardan dökülmüĢ parçaların
yüzeyleri kum ve pislikten kabaca temizlenir sonra da yolluk, besleyici, çıkıcı ve çapakları
Ģerit testere makinesinde kesilir. Kesilmeye baĢlamadan önce makinenin elektrik donanımı
kontrol edilir. Uygun Ģerit testere makineye takılır. Kesilecek parçanın yüksekliğine göre
makinenin tablası ayarlanır. Motor çalıĢtırılarak Ģerit testeresi döndürülür. Kesilecek kısım
özenle ve ağır ağır kesilir. ġerit testeresinin ısınmasını önlemek gerekir. Kesme anında parça
aĢırı derecede testere diĢlerine bastırılmamalı aksi hâlde testere diĢleri veya testerenin
kendisi kopabilir. ÇalıĢma sırasında dikkatli davranılmalı, görmeyi kolaylaĢtırıcı ıĢık
kullanılmalı ve olabilecek her türlü iĢ kazasını önleyici giysi giyilmelidir.


Oksi-asetilen kaynağı ile ek kısımların ayrılması

Çelik dökümlerin ek kısımları genel olarak oksi-asetilen kaynağı ile kesilir. Çelik
döküm, diğer maden ve alaĢımlara göre daha sert ve çekmesi fazladır. Bunun için meme
kesitleri ve besleyicileri büyük olur. Bunların döküm parçalardan kesilmesi zor, zaman alıcı
ve oldukça masraflıdır. Bu nedenle çelik dökümlerin ek kısımları oksi-asetilen kaynağı ile
kesilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

UYGULAMA FAALĠYETĠ
Dökülen iĢlerin ek kısımlarını ayırınız.
ĠĢlem Basamakları
 Dökülen iĢin üzerindeki kumu kabaca
temizleyiniz (Maçalı bir iĢ ise kumu
makine ile boĢaltınız.).

Öneriler
 Koruyucu önlük giyiniz, eldiven ve gözlük
takınız.
 Maça tabancasına uç takarken dikkatli
olunuz.
 Maça tabancasını arkadaĢına doğru
tutmayınız.

 Dökülen iĢi uygun bir yere
sabitleyiniz.
 Kesme makinesini çalıĢtırınız.
 Dökülen iĢin ek kısımlarını kesiniz.
 Çelik dökümlerin ek kısımlarını oksiasetilen kaynağı ile kesiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Koruyucu önlük, eldiven ve gözlük taktınız mı?

2.

Maçası boĢaltılacak iĢi dengeli bir Ģekilde koydunuz mu?

3.

Maça kumu boĢaltma tabancasına uygun barayı taktınız mı?

4.

Maça boĢaltma tabancasını uygun Ģekilde tuttunuz mu?

5.

Maça kumu boĢaltma makinesinin hava geçiĢini açtınız mı?

6.

Maçalı bir iĢ ise kumu makine ile boĢaltınız mı?

7.

Dökülen iĢin üzerindeki kumu kabaca temizlediniz mi?

8.

Dökülen iĢi uygun bir yere sabitlediniz mi?

9.

Kesme makinesini çalıĢtırdınız mı?

Evet

Hayır

10. Dökülen iĢin ek kısımlarını kestiniz mi?
11. Çelik dökümlerin ek kısımlarını oksi-asetilen kaynağı ile
kestiniz mi?
12. Zamanı verimli kullandınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Çelik dökümlerin ek kısımları aĢağıdakilerden hangisiyle kesilir?
A)
Demir testeresi ile
B)
B)ġerit testeresi ile
C)
Oksi-asetilen kaynağı ile
D)
Sabit zımpara taĢı makinesi ile

2.

ġerit testeresinde kesme yaparken aĢağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A)
Görmeyi kolaylaĢtırıcı ıĢık kullanılmalı
B)
ĠĢ kazasını önleyici giysi giyilmeli
C)
Kesme anında Ģerit testeresinin ısınması önlenmeli
D)
Hepsi

3.

ġerit testeresinde aĢağıdaki metallerden hangisi kesilir?
A)
Dökme demirler
B)
Alüminyum alaĢımları
C)
Çelik dökümler
D)
Hepsi

4.

Seyyar kesme makinelerine takılan kesiciler aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Zımpara makinesi
B)
Disk
C)
Matkap ucu
D)
Silecek

5. Maça kumu boĢaltma tabancasına maça kumu boĢaltmak için aĢağıdakilerden hangisi
takılır?
A)
Keski
B)
Özel keski
C)
Bara
D)
Matkap ucu

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ-3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
AMAÇ
Bu faaliyetin sonunda tambur makineleri hakkında yeterli bilgiyi öğrenecek, döküm
atölyesi veya bir döküm iĢletmesinde gerekli ortam sağlandığında dökülmüĢ ve ek kısımları
ayrılmıĢ iĢleri tambur ile temizleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizde bulunan iĢletmelerdeki tambur temizleme makinelerini inceleyip
arasındaki farkları rapor hâline getirerek sınıfta arkadaĢlarınıza anlatınız.

3. DÖKÜLEN ĠġLERĠN KUMLARINI
TAMBUR ĠLE TEMĠZLEME
3.1. Tambur ile Temizleme
Dökülen iĢlerin kumlarını temizlemek için çeĢitli makineler kullanılır. Bunlardan birisi
tamburdur.

3.1.1. Tanıtımı
Tambur ile temizleme her tipteki döküm atölyesinde yapılır. Tambur iki baĢından
yataklanmıĢ ve yatay olarak ekseni etrafında dönen bir makinedir. Makinenin dönme yönü
değiĢtirilebilir. Yükleme ve boĢaltma sırasında kullanılmak için fren sistemi vardır. Gövde
kısmı kalın sac levhadan silindir veya altıgen-sekizgen prizma Ģeklinde yapılır. Ġç gövdenin
iki yanı üzerine delikler açılmıĢ kalın sac levhalar ile kapatılmıĢtır. Tamburun yataklandığı
baĢ kısımlardan birinin içi boĢtur. Bu boĢluktan tambur içindeki gazlar ve tozlar aspiratör
yardımı ile dıĢarı atılır.
ĠĢ temizleme tamburlarının büyüklükleri iĢletmenin durumuna göre değiĢir. Genel
olarak 500-1250 mm çapında ve 1000-2000 mm boyunda yapılır. Dönme sayısı büyüklüğüne
göre 20-30 devir/dakikadır. Tamburların dönme hareketi 3-18 beygir gücündeki motor ile
sağlanır. Motorun dönme hareketi diĢli veya kayıĢ sistemi ile tambura iletilir.
Çapak, besleyici, yolluk ve çıkıcılarından ayrılmıĢ döküm parçalar gövde üzerindeki
boĢluktan konulur. BoĢluğun % 70-80’lik kısmı doldurulduktan sonra kalan kısıma kalın
ağaç takozlar ve madensel yıldızlar doldurulur. Ağaç takozlar parçanın kırılmasını engeller.
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Madensel yıldızlar ise dönme anında döküm parçalara çarparak üzerindeki kumları döker.
Tamburu doldurma iĢlemi bitince kapağı kapatılır ve gövdeye cıvata ile bağlanır. Sonra fren
sistemi açılarak tambur motoru çalıĢtırılır. Gerekirse tambur kapağının kaldırılıp
indirilmesinde ve ağır parçaların tambura konulup çıkarılmasında vinç veya caraskall
kullanılır.

ġekil 3.1: Caraskallı bir tambur

3.2. Kum Püskürtme ile Temizleme
Dökülen iĢlerin kumlarını temizleme yöntemlerinden biri de kum püskürtme
yöntemidir.

3.2.1. Tanıtımı
Kumlama makineleri olarak da bilinen bu tip temizleme sisteminde dökümden çıkmıĢ
ek kısımları ayrılmıĢ parçalar üzerine basınçlı hava yardımı ile silis kumu püskürtülür.
Kullanılan kumun kuru, kilsiz ve tane iriliği 1–2 mm olması gerekir. Dökme demir parçalar
iki atmosfer çelik döküm parçalar ise 4 atmosfer basınçta kum püskürtülerek temizlenir.
Bazen 6–7 atmosfer basınca çıkartılabilir. Döküm parçalara basınçla püskürtülen silis, (kum
taneleri) parça yüzeylerine yapıĢmıĢ kumları yerinden sökerek düĢürür. Bu yöntemde fazla
toz oluĢtuğundan temizleme odaları için ayrı bir bölüm yapılır veya bu sistem atölye dıĢında
olur. Temizleme odalarının her tarafı kapalı olduğu gibi alt kısmı kumların dökülmesi için
ızgaralı yapılır. Kum ile temizlemede emme, yer çekimi gibi sistemler olsa da en çok
kullanılan basınçlı hava ile kum püskürten makinelerdir (ġekil 3.2).
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ġekil 3.2: Tek basınç odalı kum püskürtme makinesi

Tozsuz ve kuru silis kumu elekten elenerek siloya toplanır ve silo altındaki bir ventil
yardımı ile basınç odasına düĢer. Kumun basınç odası altındaki hortuma girebilmesi için
basınç odası içine belli miktar basınçlı hava verilir. Basınçlı hava basınç odasına girince kum
geliĢini sağlayan ventil kapatılır. Bu durumda basınç odasındaki basınç artar ve kum üzerine
etki eder. Sonra basınç odası altındaki musluk açılır. Kum basınç odasından çıkarak hortuma
girer. Bu arada kuma daha fazla hız kazandırmak için basınçlı hava verilmeye devam edilir.
Hortum içinde basınçla ilerleyen kum önce hortum ucundaki püskürtme baĢlığına sonra çapı
daha küçük olan püskürtme memesinden dıĢarıya fırlar.
ÇalıĢma esnasında basınç odasından çıkan kum bazen çıkıĢ musluğunu kapatabilir. Bu
durumda 12 numaralı kapağın kolunun oynatılması gerekir. Kapak açılınca basınç
odasındaki hava dıĢarı çıkarken çıkıĢ musluğunu tıkayan kum emildiğinden ağız açılmıĢ
olur.
Bu tip iĢ temizleme makineleri tek basınç odalıdır. Kumun silodan ventil yardımı ile
basınç odasına düĢürülmesi sırasında çalıĢmanın durdurulması gerekir. Bu da zaman kaybı
demektir. Bu sebeple kumlama makinelerinin bazıları 2 basınç odalı yapılır. Böylece
kesintisiz çalıĢma sağlanmıĢ olur. Ġki basınç odalı kum püskürtme ile temizleme makinesi
(ġekil 3.3).
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ġekil 3.3: Ġki basınç odalı iĢ temizleme makinesi (a direkt, b kesit görünüĢü)
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Dökülen iĢleri tambur ile temizleyiniz.
ĠĢlem Basamakları
 Tamburun iĢ yükleme kapağını açınız.
 Tamburun içine yıldız parçacıklarını
koyunuz.
 Yolluk çıkıcı ve besleyicilerinden
ayrılmıĢ aynı büyüklük ve kalınlıktaki
döküm parçalarını düzgün bir Ģekilde
tambura doldurunuz.

Öneriler
 Tambur ve donanımda elektrik kaçağı
kontrolü yapınız.
 ĠĢ önlüğü, iĢ ayakkabısı, gözlük, maske
ve eldiven giyiniz.
 Parçaların kırılmasını önlemek için ağaç
takozlar koyunuz.

 Tamburun % 70-80’i dolunca geri kalan
boĢluğu ağaç takozlar ile doldurunuz.
 Tamburun iĢ yükleme kapağını
kapatınız.
 Kapağın cıvatalarını sıkıca bağlayınız.
 Tambur fren sistemini açınız.
 Tambur motoruna hareket veren elektrik
motorunun anahtarını açarak tamburun
dönmesini sağlayınız.
 Döküm parçaların temizlenmesi için
tamburu yeterli süre çalıĢtırınız.
 Tamburun yükleme kapağı yukarı
gelecek Ģekildeyken fren sistemini
sıkıĢtırınız.
 Tamburun kapağını açınız.
 Temizlenen döküm parçaları tamburdan
alınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.

Değerlendirme Ölçütleri
ĠĢ elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullandınız mı?

2.

Tamburun fren sistemini kapağa göre sıktınız mı?

3.

Tamburun iĢ yükleme kapağını kaldırdınız mı?

4.

Tamburun içine yıldızları koydunuz mu?

5.
6.

Tambura aynı büyüklük ve kalınlıktaki parçalar koydunuz
mu?
Tamburu düzgün yüklediniz mi?

7.

Tamburun % 70–80’ ini yüklediniz mi?

8.

Tamburda kalan boĢluğu ağaç takozlarla doldurdunuz mu?

9.

Tamburun iĢ yükleme kapağını kapattınız mı?

Evet

Hayır

10. Kapağın cıvatalarını sıktınız mı?
11. Tamburun fren sistemini açtınız mı?
12. Tamburu yeterli süre çalıĢtırdınız mı?
13. Tambur motorunu durdurdunuz mu?
14. Yükleme kapağı yukarı gelecek Ģekilde fren sistemini sıktınız
mı?
15. Tamburun kapak cıvatalarını gevĢettiniz mi?
16. ĠĢ yükleme kapağını kaldırdınız mı?
17. Döküm parçaları çıkartıp yerine götürdünüz mü?
18. Tamburu ve çevresini temizlediniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
Ö
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
1.

Tamburun gövde kısmı aĢağıdakilerden hangisiyle yapılır?
A)
Çelik döküm ile
B)
Kalın bakır levha ile
C)
Kalın sac levha ile
D)
Ġnce demir levha ile

2.

Tamburun, temizlenecek döküm parça ile doldurulma oranı aĢağıdakilerden
hangisidir?
A)
90-100
B)
70-80
C)
75-50
D)
58-60

3.

Tambur içine ağaç takozlar konulmasının nedeni aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Döküm parçalar birbirine çarpıp kırılmasın diye
B)
Parçalar sürtünüp kumunu döksün diye
C)
Çelik yıldızlar kırılmasın diye
D)
Tamburdaki tozların etrafı kirletmesini engellemek için

4.

Tamburun yataklandığı kısımlardan birinin içinin boĢ bırakılmasının nedeni
aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Tamburun yükü ağır olmasın diye
B)
Kum taneleri o kısımdan aĢağı dökülsün diye
C)
Tambur içindeki tozları aspiratörle dıĢarı almak için
D)
Tambur milini yatağına yerleĢtirmek için

5.

Dökümden çıkmıĢ döküm parçalar hangi aĢamadan sonra tambura yüklenir?
A)
Kalıptan çıkarıldığı gibi
B)
Sadece çapakları kırılınca
C)
Sadece çıkıcı ve besleyicileri ayrılınca
D)
Çapak, besleyici, yolluk ve çıkıcılarından ayrılınca

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ-4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4
AMAÇ
Bu faaliyetin sonunda yaĢ temizleme yöntemleri ve çelik bilye savurma makineleri
hakkında yeterli bilgiyi öğrenecek, gerekli ortam sağlandığında dökülmüĢ ve ek kısımları
ayrılmıĢ dökümleri çelik bilye savurma makinesinde temizleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizde bulunan iĢletmelerdeki çelik bilye savurma ile temizleme
makinelerini inceleyip farkları sınıfta öğretmeninizle tartıĢınız.

4. ÇELĠK BĠLYE SAVURMA ĠLE
TEMĠZLEME
4.1. Tanıtımı
Çelik bilye savurma makinelerine kumlama makinesi de denir. Bu makinelerde
aĢındırıcı olarak çelik bilyeler (granül) kullanılır. Çelik bilyeler mümkün olduğu kadar
küresel olmalıdır. Ġçerisinde uzamıĢ kuyruklu, boĢluklu taneler ve cüruf toplamı oranı %
20’yi geçmemelidir. Kullanılan çelik bilye çapları temizlenecek iĢe göre seçilir. Sert iĢlerde
büyük bilyeler, yumuĢak iĢlerde küçük bilyeler kullanılır. Bunların çapları büyüklüklerine
göre 3,00 – 0,12 mm’dir (ġekil 4.1).

ġekil 4.1:Çelik bilyeler

Çelik bilye savurma ile temizlemede tüm demir alaĢımları dökümlerin üzerindeki
kumu giderme ve ayrıca her tür demir alaĢımı parçaların yüzeyindeki kiri ve pası (oksidi)
gidermek ve boyanacak parlak yüzeyleri pürüzlendirmekte kullanılır. Bu makinelerde kum
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püskürtme makinelerindeki silis yerine çelik bilye kullanılır. Çelik bilye ile temizlemede
daha az toz oluĢur ve çelik saçmalar kum tanelerine göre çok daha uzun ömürlüdür. Ayrıca
kum basınçlı hava ile püskürtülürken bu makinelerde çelik bilyeler çok hızla dönen savurma
baĢlıkları (türbin) ile savrulur. Savurma baĢlığı da bir elektrik motoru ile döndürülür. (ġekil
4.2).

ġekil 4.2:Çelik bilyelerin savrulması

Çelik bilye ile temizleme sistemi basitleĢtirilmiĢ Ģekliyle beĢ ana bölümden oluĢur
(ġekil 4.3).
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ġekil 4.3: 1)Türbin, 2)Kabin, 3)Elavatör, 4)Seperatör, 5)Toz tutucu filtre

Sistemdeki bilyeler türbin vasıtası ile kabin içerisindeki iĢ parçası üzerine savrularak
temizleme sağlanır. Bilyeler toz ve çapakları ile karıĢık hâlde elavatör yardımı ile
istenmeyen pisliklerden arındırılmak üzere seperatöre taĢınır.
Seperatör kısmında bilyeler toz tutucu filtre emiĢi neticesinde temizlenerek tekrar
savrulmak üzere türbinlere iletilir. Kabin içerisinde kapalı bir çevrim ve hava emiĢinden
dolayı sürekli bir hava basıncı vardır.


Türbin

Temizleme sisteminde çelik bilyelerin belli bir doğrultu ve hızda temizlenecek
parçalar üzerine fırlatılmasını sağlayan kısımdır. Bir iĢ temizleme makinesinde değiĢik
sayıda palet kullanılmasına rağmen en çok kullanılanları sekiz paletli türbinlerdir (ġekil 4.4).

ġekil 4.4:Türbin parçaları
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Türbin parçaları;
1.
2.
3.
4.
5.
6.


Besleme spotu
Savurucu
Kontrol kafesi
Sabitleme aparatı
Kayar plaka
Türbin paletidir.
Temizleme kabini

Kabinin iki ana görevi vardır. Birincisi çelik bilyeleri bir bölgede muhafaza etmek,
ikincisi fırlatılan bilyeleri toplamak


Elavatör sistemi

Kabin içinde döküm parçalar üzerinden inen toz, çapak ve bilyeleri yukarıya seperatör
sitemine kepçeli veya kovalı elavatör taĢır.


Seperatör

Seperatörün üç görevi vardır:
KarıĢım içindeki çelik bilyelerin büyüklüğünü kontrol eder.
KarıĢım içindeki yabancı maddelerin (toz, çapak vb.) uzaklaĢtırılmasını kontrol eder.
Çelik bilyelerin büyüklüğünü kontrol eder.


Toz tutucu sistem

Temizleme makinesi içindeki havada uçuĢan tozlar az bir basınç oluĢturmak suretiyle
uzaklaĢtırır. Bu nedenle temizleme makinesi içinde bir hava akıĢı vardır.

4.2. ÇeĢitleri
Çelik bilye savurmalı makineler üçe ayrılır.

4.2.1. Döner Tablalı
Döner tablalı iĢ temizleme makineleri genellikle küçük döküm atölyelerinde kullanılır.
Sistem olarak kum temizleme makinesi ile aynıdır. Ancak kum yerine türbinler vasıtası ile
çelik bilye savrulur. Temizlenecek döküm parçalar alttaki motoru sayesinde ekseni etrafında
dönebilen temizleme kabini içindeki tabla üzerine konur ve kapakları kapatılır. Sonra sıra ile
toz tutucu, döner tabla, elavatör, türbin ve seperatör çalıĢtırılır. Yeter süre beklenir, daha
sonra seperatör, türbin, elavatör, döner tabla, toz tutucu Ģeklindeki sıra ile kapatılır. Veya
tümünü kapatan bir düğme varsa ona basılır (Böylece sistem durmuĢ olur) kabin kapakları
açılır. TemizlenmiĢ döküm paçalar çıkartılır.
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Resim 4.1:Döner tablalı makinenin dıĢ kısmı

Resim 4.2:Döner tablalı makinenin iç kısmı

4.2.2. Bantlı Hareketli
Hareketli bantlı makinelerde en çok lastik bantlar kullanılır (Lastik bant yerine çelik
paletliler de vardır.) Bu makinede tabla yerine hareketli bant bulunur ve küçük döküm
parçalar temizlenir.
Temizlenecek dökün parçalar makinenin bandı üzerine konulur. Makinenin kapaklar
kapatılır önce toz tutucu sonra döner bant, elavatör, türbin ve seperatör, çalıĢtırılır. Savurma
baĢlığından savrulan çelik bilyeler bant üzerindeki döküm parçaların yüzeylerine çarparak
onları temizler. Bant hareketi devamlı olduğu için iĢler üzerinde hareket eder. Hareket
esnasında birbirlerine sürterek daha iyi temizlenir. Temizleme iĢlemi bitince motorlar en son
açılandan baĢlayarak sıra ile durdurulur (döner tablalı da olduğu gibi). Kapaklar açılır,
hareketli bandı çalıĢtıran motor ters dönecek Ģekilde çalıĢtırılır. ĠĢler makineden kendi
kendine boĢalır.
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Resim 4.3: Lastik bantlı makine



Resim 4.4: Kabin içi

Kancalı

Çelik bilye savurma ile temizlenecek orta büyüklükteki ve büyük parçalar genel olarak
kancalara veya makinenin durumuna göre özel yapılmıĢ yuvarlak katlı ızgaralara konularak
mono ray (havai hat) üzerinde hareket eder. Havai hatlar, iĢ temizleme makinesinin içine
(kabin kısmına) kadar girer. Bazıları bir tarafından girilip diğer tarafından çıkacak Ģekilde
dizayn edilmiĢtir. Temizlenecek döküm parçalar kancalara veya ızgaralara yerleĢtirilir. Sonra
iĢ temizleme makinesine gönderilir.

Resim 4.5: Askılı kumlama makinesi
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Resim 4.6: Mono ray sistem askılı kum temizleme tesisi

4.3. YaĢ Temizleme Yöntemleri
YaĢ temizleme yöntemi basınçlı suyla ve asitle olmak üzere ikiye ayrılır.

4.3.1. Basınçlı Suyla Temizleme
Basınçlı su ile temizlemede özellikle çok büyük parçaların temizliği yapılır. Diğer
temizleme yöntemlerindeki tozun zararlı etkileri dikkate alınarak tasarlanmıĢtır (Çok fazla su
kullanıldığından deniz kenarı gibi suyu bol yörelerde kurulması uygundur.). Döküm
parçaların temizliğinde kullanılan su motorlarının gücüne göre 50–100 atm. basınç kullanılır.
Suyun hortum ucundan çıkıĢ memesinin çapı 5–8 mm arasındadır.
Döküm parçalar özel Ģekilde yapılmıĢ odalar içinde temizlenir. Temizleme odası
tamamen çelik sacdan yapılır. Ek yerleri su sızdırmayacak Ģekilde birleĢtirilir. Odanın taban
kısmı ızgaralı olduğundan akan su ile birlikte kumların alt tarafa geçmesi sağlanır. Orta
kısmında bir motor tarafından hareket ettirilen döner tabla vardır. Tavan kısmı büyük
parçaların vinç ile taĢınması için açılara kapanır Ģekilde yapılır. Bu Ģekilde vince takılan çok
büyük döküm parçalar kabin ortasındaki döner tabla üzerine kolayca indirilir. Temizleme
iĢlemi süresince iĢin döndürülmesi gerektiğinde üst kapak açılarak vinç yardımı ile
döndürme iĢlemi yapılır. ÇalıĢan elemanın oda içini görebilmesi için odanın iç kısmı
ıĢıklandırılmıĢtır. ĠĢ temizlemede görevli eleman çamur ve sudan rahatsız olmayacak Ģekilde
odanın dıĢında ancak iĢ temizleme odasının içini görecek bir yerde olur. Döküm parçaların
temizliği sırasında kullanılan su vanaları, iĢ temizleme takımları, kontrol anahtarları vb.
çalıĢan kiĢinin hem içeriyi gözetleyeceği hem de gerekli iĢlemleri yapabileceği Ģekilde
planlanır.
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Basınçlı su ile temizleme tesisleri birçok kısımlardan meydana geldiği için geniĢ bir
alanı kaplar. ġekil 4.5’te böyle bir tesis görülmektedir. AĢağıda kısımlarını tanıyalım.
Basınçlı su, 1’de meydana gelir. 2’den geçerek 3’te toplanır. Fazla su 1’den tekrar
depoya iner. 2’den 3’e gelen basınçlı su 4 odasından geçer, 5’e döner, plaka üzerindeki iĢe
püskürtülür. Su ve kum ızgaralardan geçerek 6 çukurunda toplanır. 7 sistemi çamuru 8
arabasına çıkartır. Tekrar kullanılacaksa 9 bölgesinden temizlenerek geçer. Bir su motoru ile
1’e alınır. Suyun 1’de tekrar basıncı artar ve 2’de toplanır. 10 hareket verici motordur.
Sistemin yapımı bir hayli masraflı olsa da temizleme giderleri çok düĢüktür (ġekil
4.5).

ġekil 4.5: Basınçlı su ile temizleme tesisi

4.3.2. Asitle Temizleme
Asit ile temizleme daha çok küçük döküm parçalar ve özel parçalara uygulanır. Asit
buharları insan sağlığı için zararlı olduğu için zorunlu kalmadıkça asitle temizleme
yapılmamalıdır.
Asitle temizleme için bir ağırlık (% 66’lık) sülfürik asit iki ağırlık su ile karıĢtırılır.
Uyarı: Tehlike yaratmamak için asit su içine katılmalıdır. Elde edilen karıĢım küçük parçalar
için toprak kaba veya kurĢunla kaplanmıĢ kaba konur. Sonra küçük parçalar kaba daldırılarak
temizlenir. Büyük parçaların ise üzerine fırça ile sürülerek temizleme yapılır. En iyi sonuç
20–35 derece sıcaklıkta alınır. Bundan baĢka hidroflorik (HF) asit ile temizlenir. ĠĢlem
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sırasında üzeri asitleĢen parça üzerinde asit kalmayacak Ģekilde su banyosuna daldırılmalı
veya iyice yıkanmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Dökülen iĢleri çelik bilye savurma makinesinde temizleyiniz.



















ĠĢlem Basamakları
Kabin kapaklarını açıp askıyı çıkartınız.
Temizlenecek döküm parçaları, ızgara Ģeklinde ve
ekseni etrafında dönen tabla üzerine yerleĢtiriniz.
Temizlenecek döküm parçaları deri perdeler
arasından makinenin temizleme odasına girmesini
sağlayınız.
Kabin kapaklarını kapatınız.
Toz tutucu düğmesine basarak çalıĢtırınız.
Askılıkları döndüren motorun düğmesine basarak
çalıĢtırınız.
Türbini çalıĢtırınız.
Seperatörü çalıĢtırınız.
Yüzey temizliği için yeterli süre bekleyiniz.
Seperatör çalıĢtıran düğmeyi kapatınız.
Türbini çalıĢtıran düğmeyi kapatınız.
Elavatörü çalıĢtıran düğmeyi kapatınız.
Askılıkları döndüren motor düğmesini kapatınız.
Toz tutucu düğmesini kapatınız.
Bütün motorlar duruncaya kadar bekleyiniz.
Kabin kapaklarını açınız, askı veya askıları havai
bant yardımı ile dıĢarı çıkartınız.
Askılıklardaki iĢleri boĢaltınız.

 TemizlenmiĢ iĢleri gerekli yerine götürünüz.
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Öneriler
ĠĢ makinesi ve donanımını
kontrol ediniz.
Gözlük takınız.
Maske ve eldiven giyiniz.
Önce toz tutucuyu
çalıĢtırınız.
Makineyi ve çevresini
temizleyiniz.
Güvenlik için giydiğiniz ve
kullandığınız malzemeleri
yerine koyunuz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.

Değerlendirme Ölçütleri
ĠĢ güvenliğine uygun elbise giydiniz mi?

2.

ĠĢ makinesi ve donanımını kontrol ettiniz mi?

3.

Kabin kapaklarını açma askısını çıkarttınız mı?

4.

Temizlenecek parçaları tabla üzerine düzgün koydunuz mu?

5.

Kabin kapaklarını kapattınız mı?

6.

Makineyi çalıĢtırdınız mı?

7.

Yeterli süre makineyi çalıĢtırdınız mı?

8.

Makineyi kapattınız mı?

9.

Kabin kapaklarını açtınız mı?

Evet

Hayır

10. Tabladaki iĢleri boĢalttınız mı?
11. TemizlenmiĢ iĢleri yerlerine götürdünüz mü?
12. Makineyi ve çevresini temizlediniz mi?
13. Güvenlik için kullanılan malzemeleri yerine koydunuz mu?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

ĠĢ temizlemede kullanılan kumun tane iriliği aĢağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A)
1-2
B)
3-4
C)
4-5
D)
5-6

2.

Kum püskürtme makinesinde kum, dökme demir iĢler üzerine kaç atmosfer basınçla
püskürtülür?
A)
1
B)
2
C)
4
D)
5

3.

Kum püskürtme ile temizleme aĢağıdakilerden hangisinde yapılır?
A)
Ergitme ocaklarının yanında
B)
Kalıplama sahasında
C)
Ayrı bir bölmede veya atölye dıĢında
D)
Maça yapım kısmında

4.

Kum püskürtme ile temizlemede kullanılan kum hangi özellikleri taĢımalıdır?
A)
Kum tozsuz olmalıdır.
B)
Kum nemsiz olmalıdır.
C)
Kum elenmiĢ olmalıdır.
D)
Hepsi

5.

ĠĢ temizlemede su kullanmanın sağlık açısından faydalı yönü aĢağıdakilerden
hangisidir?
A)
Tozun oluĢturduğu zararlı etkiyi yapmaz.
B)
Kullanılan su bedavadır.
C)
Diğer yöntemlere göre çok ucuza iĢ yapılır.
D)
Sistem ucuza mal edilir.

6.

Çelik bilye savurma ile hangi iĢler temizlenir?
A)
Dökme demir
B)
Çelik dökümler
C)
Pirinç dökümler
D)
Hepsi

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ-5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5
AMAÇ
Bu faaliyetin sonunda taĢlama makineleri ve çeĢitleri, zımpara taĢları, taĢlama
yaparken dikkat edilecek güvenlik önlemleri hakkında yeterli bilgiyi öğrenecek, dökülmüĢ
ve ek kısımları ayrılmıĢ dökümleri zımpara taĢında taĢlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


TaĢlama makineleri hakkında araĢtırma yaparak çeĢitlerini ve özelliklerini
sınıfta arkadaĢlarınıza anlatınız.



Zımpara taĢları çeĢitlerini ve hangi amaçlarla kullanıldıklarını araĢtırıp rapor
ediniz.



TaĢlama yaparken dikkat edilecek güvenlik önlemleri sayfasını inceleyiniz.
Uyulmadığı takdirde ne gibi kötü sonuçlarla karĢılaĢılır maddeler hâlinde
yazınız.

5. DÖKÜLEN ĠġLERĠ TAġLAMA
5.1. TaĢlama Makinesi ÇeĢitleri
Seyyar ve sabit olmak üzere iki çeĢidi vardır.

5.1.1. Seyyar TaĢlama Makinesi
Bazı döküm parçalar elde taĢınamayacak kadar ağır veya zımpara makinesinde
taĢlanamayacak kadar büyük olur. Bu tür döküm parçalar için havalı veya elektrikli el
zımpara taĢı makineleri kullanılır. (Resim 5.1, Resim 5.2).
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Resim 5.2: Havalı

Resim 5.1: Elektrikli

Bu amaçlar için kullanılan zımpara taĢı makinelerine “havalı zımpara taĢı”, “seyyar
zımpara taĢı”, “el zımpara taĢı” veya “fleks” gibi isimler verilmiĢtir. Ġsimlerinden de
anlaĢılacağı gibi bazı zımpara taĢı makineleri elektrik veya hava ile çalıĢır. Hafif
olduklarından atölye içinde istenilen kısımda çalıĢmak mümkün olur. Böylece büyük ve ağır
döküm parçalar bulundukları yerde taĢlanabilir (Resim 5.3).

Resim 5.3:ĠĢlerin taĢlanması

Resim 5.4: ĠĢlerin taĢlanması

Seyyar zımpara taĢları düĢey ve yatay eksenli olarak yapılır. ÇeĢitli parça yüzeylerinin
düzeltilmesinde kullanılır (Resim 5.4).
El zımpara taĢı makineleri 3000–5000 devir/dakika hız ile döner. Güçlerine göre çapı
ve kalınlıkları belli olan zımpara taĢları takılır. Kullanırken bir elle açıp kapatma düğmesi
üzeri veya yanından, diğer elle ilave saptan (ilave sap yoksa gövdenin uygun yerinden)
tutulur. ÇalıĢırken makineye hâkim olmak gerekir. Bu tür zımpara taĢı makinelerine
gerektiğinde kesme zımpara fleks taĢı, kazıma fleks taĢı ve tel fırça takılır (Resim 5.5).
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Resim 5.5: Tel fırça çeĢitleri

Resim 5.6: Kazıma fleks taĢları

Tel fırça ile de döküm parça yüzeylerinin kısa sürede temizlemesi mümkündür.
Zımpara taĢı kesme fleks taĢı kazıma fleks taĢı görülmektedir (Resim 5.6).

5.1.2. Sabit TaĢlama Makinesi
Üzerindeki kum ve maçaları temizlenmiĢ yolluk, çıkıcı besleyici ve çapaklarından
ayrılmıĢ küçük döküm parçaların son temizliği sabit gövdeli zımpara taĢı makinelerinde
aĢındırma yolu ile yapılır (Resim 5.7, Resim 5-8).

Resim 5.7: Sabit taĢlama makinesi

Resim 5.8: Sabit zımpara makinesi

Sabit taĢlama makineleri bir veya iki zımpara taĢlı olarak yapılmıĢtır. Sabit bir gövde
üzerine yüksek devirli bir motor yerleĢtirilmiĢtir. Motorun iki yanındaki göbek millerine
zımpara taĢı bağlanmıĢtır. Zımpara taĢlarının ölçüleri motorun gücüne göre seçilir (Resim
5.9).
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Resim 5.9: Zımpara taĢları

ÇalıĢma emniyeti için zımpara taĢlarının etrafı kapatılmıĢtır. Ayrıca parçalara
emniyetle tutunabilmesi için ayarlanabilen destek parçası bulunur.
Uyarı: Destek parçası ile zımpara taĢı yüzeyi arasındaki uzaklık 5 mm’den fazla
olmamalıdır.
Bazı sabit taĢlama makinelerine özel koruyucu siperlikler konulmuĢtur ve böylece
çalıĢma anında çalıĢanın yüzüne, gözüne veya baĢka bir yerine talaĢ sıçraması önlenmiĢ olur.
ÇalıĢmaya baĢlamadan önce destek parçası ile zımpara taĢı arasındaki mesafe kontrol
edilir. Motor çalıĢtırıldıktan sonra (devrini tamamlaması) tam dönme hızına gelmesi
beklenir, sonra döküm parçaları gerekli kısımlarının düzeltilmesi yapılır. Zımpara taĢında
çalıĢırken parça taĢa çok fazla bastırılmamalıdır (Resim 5.10). Çünkü zorlama zımpara taĢını
parçalayabilir veya küçük parçacıklar hâlinde kırılabilir. Bu durum istenmeyen kazalara
neden olabilir.

5.2. Zımpara TaĢlarını Tanıma
Zımpara taĢları çok sayıdaki aĢındırıcı tanelerin birleĢmesinden meydana gelir.
AĢındırıcı tanelerin kenarı çıkıntılı ve keskindir. Bu tanelerin birleĢtirilmesi için çeĢitli
bağlayıcılar kullanılır. AĢındırıcı taneler küçük olup çok sağlam olarak tutan zımpara
taĢlarına “sert zımpara taĢı” denir. Taneleri daha iri ve kolayca ayrılabilen zımpara taĢlarına
“yumuĢak zımpara taĢları” denir.
Zımpara taĢları çeĢitli kalınlıkta, yuvarlak Ģekildedir. Göbek kısımları takılacağı motor
milinin çapına göre delik olur. Delik kısımlara genellikle kurĢun veya beyaz metal burçlar
(bilezikler) geçirilir.
Zımpara taĢı üzerindeki aĢındırıcı taneler parça yüzeyinde talaĢ kaldırır. TalaĢ ölçüsü,
zımpara taĢını meydana getiren tane yapısına göre değiĢir. Ġri taneli zımpara taĢları büyük
talaĢ kaldırır, parça yüzeyi de daha kaba görünür. Zımpara taĢı üzerindeki aĢındırıcı taneler
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körelince kopar ve yerlerine de altındaki keskin uçlu aĢındırıcı taneler çıkar. Bu Ģekilde
kullanılan zımpara taĢının çapı gittikçe küçülür ve kullanılmaz hâle gelir. Bu durumda
makineye yeni bir zımpara taĢı takılır. TaĢlama iĢleminden sonra yüzey temizlemede son
iĢlem keçe ile düzeltilmedir (Resim 5.11).

5.3. TaĢlama Yapılırken Dikkat Edilecek Güvenlik Önlemleri



























Zımpara taĢı ile destek parçası yüzeyi arasındaki mesafe 5 mm’den daha fazla
olmamalıdır.
Zımpara taĢlarının siperlikleri olmalıdır.
ÇalıĢma yeri düzenli olmalıdır.
ÇalıĢma yeri ıslak ya da nemli ortamda olmamalıdır.
ÇalıĢma yerinin aydınlatması iyi olmalıdır.
ÇalıĢma yerinin yakınında yanıcı sıvı ve gaz olmamalıdır.
Elektrik kablosu yalnızca motor kapalıyken fiĢe takılmalıdır.
Elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Kullanım esnasında alete aĢırı derecede yüklenilmemelidir.
Alet amacı dıĢında kullanılmamalıdır.
Uygun iĢ elbisesi giyilmelidir. (ĠĢ elbisesi geniĢ olmamalıdır.)
Kaymayan ayakkabı giyilmelidir.
ĠĢlem basamaklarında belirtilen koruyucular kullanılmalıdır.
ĠĢ parçası iki el ile sıkıca tutulmalıdır.
ÇalıĢma pozisyonu fazla zorlanmamalıdır.
Eğer fleks kullanılıyorsa sap ve tutamak kısmından birlikte tutulmalıdır.
Fleks ile çalıĢılıyorsa iĢ parçası güvenli bir Ģekilde bağlanmalıdır.
Aletin bakım veya taĢ değiĢtirme gibi durumlarda fiĢi çekilmelidir.
Aletin yanlıĢlıkla çalıĢmasından sakınılmalıdır.
ĠĢe konsantre olmadan alet çalıĢtırılmamalıdır.
ĠĢ yapma esnasında kesinlikle Ģaka yapılmamalı ve baĢka iĢle
ilgilenilmemelidir.
Aletin hasarlı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Onarımlar için öğretmenden yardım istenmelidir.
ÇalıĢma esnasında tüm kurallara uyulmalıdır.
Amyantlı iĢler taĢlama ile yapılmamalıdır.
ÇalıĢma sırasında kolye ve benzeri takılar takılmamalıdır.

5.4. ĠĢ Temizleme Makinelerinin Bakımları
ĠĢ temizleme makineleri çok çeĢitlidir. Her makine veya tesisin temizliği ayrı özellik
gösterir. Örneğin; elle temizlemede kullanılan takım ve makine ile komple iĢ temizleme
tesislerinin bakımları çok farklıdır. Bu konuda iĢlerin temizlenmesinde kullanılan bazı takım
ve makinelerinin bakımları üzerinde durulmuĢtur.
ĠĢ temizleme makinelerine yapılan bakımların bazıları aĢağıdaki gibidir:
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ÇalıĢmalar bitince kullanılmıĢ olan maske, gözlük, eldiven ve diğer koruyucular
temizlenmelidir. Maskelerin filtresi açılıp temizlenmeli gerekirse yeni filtre
kullanılmalı, gözlüklerin camları temizlenmelidir. Bakımları yapılmıĢ
koruyucular uygun yerlerine konulmalıdır.
KullanılmıĢ fırçaların telleri arasında kalmıĢ olan madeni parçacıklar ve kum
artıkları temizlenmelidir.
El testeresinin diĢleri artık madenlerden tel fırçalar ile temizlenmeli, daha sonra
da gerektiği yerine konulmalıdır.
Basınçlı hava ile çalıĢan makinelere su girmemesi için basınçlı hava borusunda
birikmiĢ olan su, vana açılarak dıĢarıya atılmalıdır.
Yolluk kesme ve yüzey taĢlama makinesi, el zımpara taĢı makinesi, havalı keski
ve maça kumu boĢaltma tabancası kullanıldıktan sonra gerekli temizlikleri
yapılmalı ve yerlerine konulmalıdır.
Zımpara taĢı makineleri kullanıldıktan sonra talaĢ ve tozlardan iyice
temizlenmelidir. ĠĢ dayama parçaları ile zımpara taĢı yüzeyi arasındaki
mesafenin fazla olmamasına özen gösterilmelidir.
Toz emici aspiratörün çalıĢması gözlenmeli, iyi çalıĢmayan emiciler için gerekli
önlemler alınmalıdır.
ĠĢ temizleme tamburu kullanıldıktan sonra gerekli temizliği yapılmalıdır.
Tamburun yatakları ve diĢlileri sık sık temizlenerek yağlanmalıdır.
Kum ile temizlemede, temizleme odalarının ve makinelerinin gerekli bakımları
yapılmalıdır. Kum püskürtme memeleri ve hortum kontrol edilmeli, aĢınmıĢ ve
eskimiĢ olan memeler yenileri ile değiĢtirilmelidir.
Çelik saçma savurma ile temizlemede, kullandıktan sonra makinelerin gerekli
bakımları yapılmalı, toz ve kumlardan temizlenmelidir. Makinenin çalıĢan
kısımları yağlanmalıdır.
Asit ile temizlemede kullanılan takımlar su ile iyice yıkanarak asit artıklarından
temizlenmelidir. Daha sonra da kurutulup yerlerine kaldırılmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Dökülen iĢleri taĢlayınız.
ĠĢlem Basamakları
 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce önlük giyip
gözlük, eldiven, tozluk ve maske takınız.
 Zımpara taĢını çalıĢtırmadan önce taĢ
etrafındaki koruyucuları ve önündeki
dayanağını kontrol ediniz, gevĢekse
sıkıĢtırınız.
 Zımpara taĢı makinesini çalıĢtırınız.
 TaĢlanacak döküm parçayı elinize alınız.
 Vücudun zımpara taĢının tam karĢısında
olmayacak Ģekilde durunuz.
 Döküm parçayı zımpara taĢının destek
tablası üstüne temas ettiriniz.
 Döküm parçayı iki elinle sıkı bir Ģekilde
tutunuz.
 TaĢ üzerine fazla bastırmadan döküm
parçayı taĢlayınız.

Öneriler
 Elektrik kaçağı kontrolü yapınız.
 Kesinlikle gözlük takınız.
 Zımpara taĢı motorunun devri
normale gelinceye kadar bekleyiniz.
 ĠĢ parçasını sıkı tutunuz.
 ĠĢ parçasını fazla bastırırsanız taĢ
kırılabilir ve parçaları tehlike
oluĢturabilir.
 ĠĢin bitince elektrik Ģalterini indiriniz.
 ÇalıĢtığın yeri ve makineyi
temizleyiniz.

 ÇalıĢma bitince zımpara taĢı motoru
durduran düğmeyi kapatınız.
 TemizlenmiĢ iĢleri gerekli yerlerine
götürünüz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Elektrik Ģalterini açtınız mı?

Evet

Hayır

2. Elektrik donanımını kontrol ettiniz mi?
3. ĠĢ önlüğü ve eldiven giyip gözlük taktınız mı?
4. TaĢın siperliğini ve önündeki desteği kontrol ettiniz mi?
5. Zımpara taĢı çalıĢmasını kontrol ettiniz mi?
6. ÇalıĢma alanını çalıĢma faaliyetine göre düzenlediniz mi?
7. Zımpara taĢı motorunu çalıĢtıran düğmeye bastınız mı?
8. Zımpara taĢı motoru devrini buluncaya kadar beklediniz mi?
9. TaĢlanacak döküm parçayı elinize aldınız mı?
10. Vücudunuzu zımpara taĢının tam karĢısında olmayacak Ģekilde
tuttunuz mu?
11. Döküm parçayı iki elinle sıkı bir Ģekilde tuttunuz mu?
12. Döküm parçayı zımpara taĢının destek tablası üstüne temas
ettirmeden taĢladınız mı?
13. ÇalıĢma sonu zımpara taĢının motorunu kapattınız mı?
14. Elektrik Ģalterini indirdiniz mi?
15. TemizlenmiĢ iĢleri yerine götürdünüz mü?
16. ÇalıĢılan yerin ve makinenin temizliğini yaptınız mı?
17. Gözlük, eldiven ve önlüğü yerine koydunuz mu?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Elde taĢınamayacak kadar büyük parçalar aĢağıdakilerden hangisi ile temizlenir?
A)
Seyyar taĢlama makinesi ile
B)
Sabit zımpara taĢı makinesi ile
C)
Temizlemeden bırakılır.
D)
Elle temizleme faaliyetinde olduğu gibi

2.

2)Seyyar zımpara taĢı makinelerinin çalıĢma devri aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
300–500
B)
500–1000
C)
1000–2000
D)
3000–5000

3.

3)Sabit zımpara taĢı makinesinde çalıĢırken aĢağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A)
TaĢlamada siperlikler kaldırılmalıdır.
B)
ÇalıĢırken taĢın tam karĢısında durmalıdır.
C)
Uygun elbise giyilmelidir.
D)
Parça taĢa bastırılmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
KONTROL LĠSTESĠ
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Elektrik Ģalterini açtınız mı?
2. Elektrik donanımını kontrol ettiniz mi?
3. ĠĢ önlüğü ve eldiven giyip gözlük taktınız mı?
4. ÇalıĢma alanını çalıĢma faaliyetine göre düzenlediniz mi?
5. Dökülen kalıpları makine ile bozdunuz mu?
6. Dökülen iĢlerin ek kısımlarını makine ile ayırdınız mı?
7. Dökülen iĢlerin kumlarını makine ile temizlediniz mi?
8. Dökülen iĢleri taĢladınız mı?
9. Temizlenen iĢleri yerine götürdünüz mü?
10. ÇalıĢılan yerin ve makinenin temizliğini yaptınız mı?
11. Gözlük, eldiven ve önlüğü yerine koydunuz mu?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise bir
sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

C

2

A

3

C

4

C

5

B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1

C

2

D

3

B

4

B

5

C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

C

2

B

3

A

4

C

5

D
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

A

2

B

3

C

4

D

5

A

6

D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

A

2

D

3

C

55

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


ÇELĠK Süleyman, Halil DOĞMUġ, Ali Duray DURAN, Sabri FĠDANER,
Cumhur SÜZEN, Genel Dökümcülük Bilgisi Cilt 2, MEB Yayınları, Ankara,
1991.



Çeviren ÖZTOKER Üstün, Engineering Industry Training Board, Döküm
Atölyeleri ve Teknoloji, MEB Yayınları Ġstanbul, 1997.



DURAN Ali Duray, Döküm ĠĢ Makineleri, MEB Yayınları, Ġstanbul, 1987.



DURAN Ali Duray, Süleyman ÇELĠK, Cumhur SÜZEN, Dökümcülük ĠĢ ve
ĠĢlem Yaprakları Sınıf 2, MEB Yayınları, Ankara, 1976.

56

