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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modülü baĢarıyla tamamlamanız durumunda; firketeli iĢleri, ana dereceli iĢleri, mont
almayı, eğreti parçalı modelle kalıplamayı kavramıĢ olacaksınız.
Sanayide büyük ağırlığı olan bu modüle gereken önemi veriniz. Onu en iyi Ģekilde kavrayınız.
Bu modülde maden gideri az ama ekonomik geliri iyi olan iĢler dökülmektedir.
Bu modülde yer alan kalıplama ve dökümü pahalı, ekonomik girdisi yüksek iĢleri kavramak
size bazı özellikler kazandıracaktır.
Bu modülü anladığınızda, kavradığınızda ve bu modülün gerektirdiği iĢlemleri tam
uyguladığınızda döküm sanayii tarafından aranan bir eleman olacaksınız. Ülkemizin ve sanayimizin
nitelikli insan gücü ihtiyacını bir birey olarak karĢılamanın yanında milletine, çevresine, ailesine,
kendisine faydalı olmanın mutluluk ve sevincini yaĢayacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Bu faaliyette uygun atölye ve donanım ortamı sağlandığında tekniğine uygun olarak firketeli
iĢleri kalıplayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizde küçük göbekli iĢlerin kalıplama yöntemlerini belirleyerek bir rapor
hazırlayınız.

1. FĠRKETELĠ ĠġLERĠ KALIPLAMA
1.1. Firketenin Tanımı

ġekil 1.1: Firkete
Küçük göbekli modellerinin kalıplanması sırasında takalanması gerekir. Takalama anında
göbek yerinden kopabilir veya model kalıptan çıkarılırken kum göbek modele yapıĢarak kalıptan
ayrılabilir. Göbeğin üst derecede bulunması durumunda derece kapatılırken kalıptan ayrılarak
düĢebilir. Sıvı maden, kalıba girdiğinde basıncın etkisiyle göbek yerinden koparak sürüklenebilir. Bu
gibi kalıp hatalarını önlemek ve kalıp dayanımını güçlendirmek için firkete adını verdiğimiz
modellerin göbek durumuna göre ĢekillendirilmiĢ tel parçaları kullanılır (ġekil 1.1).
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1.2. Firketenin Özellikleri
Göbekli modelin ölçülerine uygun olarak elle Ģekillendirilebilen çelik telden firketeler
hazırlanır. Model üzerine yüzey (astar) kumu elenir. Kumu daha iyi tutabilmesi için firketeye
sulandırılmıĢ ateĢ kili çamuru sürülür.

1.3. Firkete Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar
Firketeler dik olarak yerleĢtirilmeli, kumun sıkıĢtırılması anında oynamamalı ve üzerine
tokmak vurulmamalıdır.
Firketeler hiçbir zaman model üzerine temas etmemeli, model ile firkete arasında 1 cm kadar
mesafe bırakılmalıdır.
Model yüzeyine temas eden firketeler, modelin takalanması sırasında yerinden oynar. Maden,
kalıba girdiğinde firketeye temas eder ve alaĢımlarda gaz boĢluklarına sebep olur. Firkete dökülen iĢ
parçasına yapıĢır, temiz yüzey oluĢmasına engel olur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Firketeli iĢleri kalıplayınız.
ĠĢlem Basamakları
 Kalıp kumunu hazırlayınız.
 Modelden firkete için ölçü alınız.

Öneriler
 ĠĢ önlüğünü giymeyi
unutmayınız.

 Ölçüye uygun tel kesiniz.
 Tele modele uygun Ģekil veriniz.
 ÇalıĢtığınız alanı
temiz ve düzenli
tutunuz.
 Kaza ve
yaralanmalarda ilk
yardımı uygulayınız.
 ĠĢ ve iĢlem
takımlarını
arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.
 Zamanı iyi kullanınız.

 Üst dereceyi plaka üzerine koyunuz.
 Derece içine modeli yerleĢtiriniz.

 Modelin uygun yerine gidici ve çıkıcı koyunuz.

 Model yüzeyini örtecek kadar kum eleyiniz.
 Hazırlanan firketeleri ateĢ kili çamuruna bulayınız.
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 Firketeleri modelin göbek kısmına koyunuz.

 Meydan kumu koyarak sıkıĢtırınız
 Fazla kumu mastarla sıyırınız.
 Kum yüzeye ĢiĢ çekiniz.

 Üst dereceyi ters çeviriniz ve mala ediniz.

 Yüzey ayırıcı madde serpiniz.
 Alt dereceyi üst derecenin üzerine koyunuz.

 Alt dereceyi tekniğine uygun kalıplayınız.
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 Alt dereceyi açınız.









Modelli derecede modelin çevresine fırça ile su çekiniz.
Modeli tekniğe uygun çıkarınız.
Kalıba uygun yolluk sistemi bağlayınız.
Gerekli tamiratı yapınız.
Kalıbın içini basınçlı hava ile temizleyiniz.
Alt derece mala yüzeyine çapak kesiniz.
Kalıbı kapatınız.
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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.

ĠĢ önlüğü giydiniz mi?

2.

Kalıp kumunu hazırladınız mı?

3.

Modelden firkete için ölçü aldınız mı?

4.

Ölçüye uygun tel kestiniz mi?

5.

Tele modele uygun Ģekil verdiniz mi?

6.

Üst dereceyi plaka üzerine koydunuz mu?

7.

Üst derece içine modeli yerleĢtirdiniz mi?

8.

Modelin uygun yerine gidici ve çıkıcı koydunuz mu?

9.

Model yüzeyini örtecek kadar yüzey kumu elediniz mi?

10.

Hazırlanan firketeleri ateĢ kili çamuruna buladınız mı?

11.

Firketeleri modelin göbek kısmına koydunuz mu?

12.

Meydan kumunu koyarak sıkıĢtırdınız mı?

13.

Fazla kumu mastarla sıyırdınız mı?

14.

Kum yüzeye ĢiĢ çektiniz mi?

15.

Üst dereceyi ters çevirip mala ettiniz mi?

16.

Yüzey ayırıcı serptiniz mi?

17.

Alt dereceyi tekniğine uygun kalıpladınız mı?

18.

Alt dereceyi açtınız mı?
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Evet

Hayır

19.

Modelli derecede modelin çevresine fırça ile su çektiniz
mi?

20.

Modeli tekniğine uygun olarak çıkardınız mı?

21.

Kalıba uygun yolluk sistemi bağladınız mı?

22.

Gerekli tamiratı yaparak kalıbınız içini basınçlı hava ile
temizledin mi?

23.

Alt derece mala yüzeyine çapak kestiniz mi?

24.

Kalıbı tekniğine uygun kapattınız mı?

25.

Zamanınızı iyi kullandınız mı?

26.

Kullandığın takımları yerlerine 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.

Firketenin tanımı aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Kalıbın yapılabilmesi için derece altına konan plakadır.
B)
Meydan kumuna verilen diğer addır.
C)
Kalıbın havasının alınmasında kullanılan gereçtir.
D)
Göbekli iĢlerde kum kütlesinin üst dereceden düĢmesini önlemek için modele
uygun kesilmiĢ Ģekilli teldir.

2.

AĢağıdakilerden hangisi firkete kullanılırken dikkat edilecek hususlardan değildir?
A)
Modelden firkete için ölçü almak
B)
Tele modele uygun Ģekil vermek
C)
Model yüzeyini örtecek kum elemek
D)
Hazırlanan firketeleri çamura bulamak

3.

AĢağıdakilerden hangisi firketenin özelliklerindendir?
A)
Kum kütlesinin düĢmesini önlemek
B)
Sıvı madenin kaynamasını önlemek
C)
Derecelerin birbiri üzerinde kaymasını önlemek
D)
Sıvı madenin kalıba giriĢini sağlamak

4. Firketelere kalıp kumunun yapıĢarak düĢmesini önlemek için kullanılan malzeme
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Hamur
B) Reçine C) Cam suyu
D) AteĢ kili çamuru
5. Sıvı metal kalıba girdiğinde firketeye temas ederek yapıĢırsa aĢağıdakilerden hangisi
oluĢur?
A)
Kum göbek düĢer, kalıbı bozar.
B)
Gaz boĢluklarına sebep olur, temiz yüzey oluĢmasını engeller.
C)
Sıvı metali kalıp dıĢına atar.
D) Kalıpta oluĢan gazı kalıp dıĢına atmaya yardımcı olur.

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.

10

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
AMAÇ
Bu faaliyette uygun atölye ve donanım ortamı sağlandığında tekniğine uygun olarak ana
dereceli iĢleri kalıplayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ana derece ne demektir? AraĢtırınız. Rapor hazırlayınız.

2. ANA DERECELĠ ĠġLERĠ KALIPLAMA
2.1. Mala Yüzeyinin Tanımı
Bir kalıpta alt ve üst derecelerin ayrıldığı yüzeye mala yüzeyi denir.
Mala yüzeyine dikey olan model yüzeyleri, modelin kalıptan çıkarılmasını zorlaĢtırır. Kalıbın
bazı kısımlarını kırarak bozar. Modelin kalıbı bozmadan kolay bir Ģekilde kumdan çıkmasını
sağlamak için modellerin mala yüzeylerine dikey olan kısımlarının konik olarak yapılmaları gerekir.
Konikliğin baĢlamıĢ olduğu yüzeye modelin mala yüzeyi denir.

2.2. Ana Derecenin Tanımı
Bazı modeller mala yüzeylerinden parçalara bölünmemiĢtir. Örneğin tek parça Ģeklinde
yapılmıĢ olan el valonu modeli bu durumdadır. Bu gibi modellerin kalıplanmasında mala yüzeyinin
düzgün bir Ģekilde hazırlanabilmesi için ana derece kullanılır. Kalıplar mala yüzeyi hazırlanmıĢ ana
derece üzerinden yapılarak çoğaltılır.

2.3. Ana Derece Yapım Malzemeleri
Ana dereceler isteğe ve kullanım yerine bağlı olarak çeĢitli Ģekil ve malzemelerden yapılırlar.
Ana derece, yapılacak iĢin sayısı fazla değil ise yaĢ kumdan, fazla ise yağlı maça kumundan, alçıdan,
çimentodan, plastikten, plak model gibi ağaçtan ve metalden yapılır. Ana dereceler kalıplama
yapılırken derecelerden birine yapılır. Derece sabit pimli ise ana derece için mutlaka erkek derece
kullanılmalıdır. Genellikle sac ve ağaçtan yapılan ağaç çerçeveler ana derece olarak kullanılır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ







Ana dereceli iĢleri kalıplayabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları
Kalıp kumunu hazırlayınız.
Ana dereceyi plakaya koyunuz.
Ana dereceyi tekniğine uygun sıkıĢtırınız.
Mastar çekiniz, ters çeviriniz.
Modeli ana derece üzerine koyunuz.

 Modelin çevresini kalıp yüzeyine çiziniz.

 Modeli alınız ve kalıp yüzeyinde modelin
mala yüzeyine kadar kumu boĢaltınız.

 Modeli kum boĢaltılan kısma oturtunuz.
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Öneriler
 ĠĢ önlüğünü giymeyi unutmayınız.
 ÇalıĢtığınız alanı temiz ve düzenli
tutunuz.
 Kullandığınız aletleri temiz tutunuz.
 ÇalıĢmalarınız sırasında
arkadaĢlarınızla yardımlaĢınız.

 Kalıp yüzeyini mala ediniz. BoĢlukları
mala yüzeyi saviyesine kadar doldurunuz.
 Modeli hafifçe takalayınız.
 Yüzey ayırıcı madde serpiniz.
 Kalıbı tekniğine uygun kapatınız.
 Üst dereceyi alt derece üzerine koyunuz.
 Modülün uygun yerine gidici koyunuz.
 Üst dereceyi tekniğine uygun kalıplayınız,
ĢiĢ çekiniz.
 Her iki dereceyi birlikte ters çeviriniz.
 Ana dereceyi üst derecenin üzerinden
kaldırınız.
 Üst derecenin yüzeyini mala ediniz.
 Yüzey ayırıcı madde serpiniz.
 Ana dereceyi bozunuz.
 BoĢ dereceyi alt derece olarak üst
derecenin üzerine koyunuz.
 Alt dereceyi tekniğine uygun kalıplayınız.
 Alt derceyi kaldırınız ve ters çeviriniz.
 Modeli tekniğine uygun olarak kumdan
çıkarınız.
 Kalıba uygun yolluk sistemi bağlayınız.
 Basınçlı hava ile kalıbı temizleyiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

ĠĢ önlüğü giydiniz mi?

2.

Kalıp kumunu hazırladınız mı?

3.

Ana dereceyi plakaya koydunuz mu?

4.

Ana dereceyi tekniğine uygun sıkıĢtırdınız mı?

5.

Mastar çekerek ana dereceyi ters çevirdiniz mi?

6.

Modeli ana derece üzerine koydunuz mu?

7.

Modelin çevresini kalıp yüzeyine çizdiniz mi?

8.

Modeli alarak kalıp yüzeyinde modelin mala yüzeyine
gelen kumu boĢalttınız mı?

9.

Modeli kum boĢaltılan kısma oturttunuz mu?

10. Kalıp yüzeyini mala ettiniz mi?
11. Modeli hafifçe takaladınız mı?
12. Yüzey ayırıcı madde serptiniz mi?
13. Üst dereceyi alt derece üzerine koydunuz mu?
14. Modelin uygun yerine gidici koydunuz mu?
15. Üst dereceyi tekniğine uygun kalıplayarak ĢiĢ çektiniz
mi?
16. Heriki dereceyi birlikte ters çevirdiniz mi?
17. Ana dereceyi üst derecenin üzerinden kaldırdınız mı?
18. Üst dereceyi mala ettiniz mi?
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Hayır

19. Üst dereceye yüzey ayırıcı madde serptiniz mi?
20. Ana dereceyi bozdunuz mu?
21. Bozduğunuz ana dereceyi alt derece olarak üst
derecenin üzerine koydunuz mu?
22. Alt dereceyi tekniğine uygun olarak kalıpladınız mı?
23. Alt dereceyi kaldırarak ters çevirdiniz mi?
24. Modeli tekniğine uygun olarak kumdan çıkardınız mı?
25. Kalıba uygun yolluk sistemi bağladınız mı?
26. Kalıbı basınçlı hava ile temizlediniz mi?
27. Kalıbı tekniğine uygun olarak kapattınız mı?
28. Zamanınızı iyi kullandınız mı?
29. Kullandığınız takımları yerlerine 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.

15

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

1.

Ana derecenin kullanım yeri aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Ġki parçalı modelleri kalıplamak için kullanılır.
B)
Tek parçalı ve kalıptan kolayca çıkarılabilen modeller için kullanılır.
C)
Ġki parçalı ancak detaylı modelleri kalıplamak için kullanılır.
D)
Tek parçalı ancak kalıptan kolayca çıkması mümkün olmayan modellerin
kalıplanmasında kullanılır.

2.

Mala yüzeyinin tanımı aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Tüm modellerin yarısına denir.
B)
Modelin kumda bıraktığı boĢluğa denir.
C)
Modellerde konikliğin baĢlamıĢ olduğu yüzeye denir.
D)
Kalıp boĢluğuna sıvı madeni ileten dikey kanala denir.

3.

AĢağıdakilerden hangisi ana dereceyi oluĢturan malzemelerden değildir?
A)
Ġçine fazla miktarda bağlayıcı ilave edilmiĢ kuvvetli kum
B)
Alçı
C)
Çimento
D)
Ağaç testere talaĢı

4.

AĢağıdakilerden hangisi ana derecenin görevlerindendir?
A)
Sıvı madenin kalıp içine girmesine yardımcı olmak
B)
Çok sayıda kalıbın yapılmasını sağlamak
C)
Kalıp kumunun tutuculuğunu sağlamak
D)
Kalıp kumunun sıvı maden tarafından koparak sürüklenmesini önlemek

5.

Ana derece çerçevesi için kullanılan malzemeler aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Alçı
B)
Çimento
C)
Sac ve ağaç
D) Plastik

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 faaliyette uygun atölye ve donanım ortamı sağlandığında tekniğine uygun olarak mont alma
iĢlerini kalıplayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Atölyenizde mont alma gerektiren modelleri araĢtırarak bulunuz. Bu konuda bir
rapor hazırlayınız.

3. MONT ALMALI ĠġLERĠ KALIPLAMA
3.1. Mont Almanın Tanımı
Modellerin mala yüzeyleri genellikle belli bir düzlem Ģeklindedir. Bazı modellerin mala
yüzeyleri eğri yüzey Ģeklinde olabilir. Böyle modellere, model kalıplanmadan önce ana derece yapılır.
Ana derece ile mala yüzeyi belirlenir. Bazı modellerin mala yüzeylerinin eğri olmasına rağmen ana
derece uygulaması yapılmadan da kalıplanabilmeleri mümkündür. Bu tip modellerin kalıplanması
değiĢik mala yüzeyi veren kısımlarına gerekli miktarda kum ilave edilir veya o kısımlardan kum
alınır. Modellerin değiĢik mala yüzeyleri veren kısımlarının kalıplama tekniğine uygun yapılan
düzeltme iĢlemine mont alma denir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ





ĠĢlem Basamakları
Kalıp kumunu hazırlayınız.
Gerekli ölçü ve sayıda firkete hazırlayınız.
Üst dereceyi plaka üzerine koyunuz.
Modeli tekniğine uygun olarak derece içine
koyunuz.

 Modelin uygun yerine çıkıcı ve gidici koyunuz.

 Üst dereceyi tekniğine uygun kalıplayınız.

 Kum yüzeye ĢiĢ çekiniz, dereceyi ters çeviriniz.

 Modelin kumdan çıkmasını sağlayacak Ģekilde
mont alınız.
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Öneriler
 ĠĢ önlüğünü giyiniz.
 Kullandığınız aletleri temiz
tutunuz.
 ÇalıĢmalarınız sırasında
arkadaĢlarınızla
yardımlaĢınız.

 Mala yüzeyini mala ediniz.
 Yüzey ayırıcı madde serpiniz.
 Alt dereceyi üst derece üzerine koyunuz.

 Gidicinin üzerini kapatınız.
 Model yüzeyini örtecek kadar kum eleyiniz.
 Firketeleri modelin göbek kısımlarına koyunuz.

 Alt dereceyi tekniğine uygun kalıplayınız.







Alt dereceyi açınız.
Modeli tekniğine uygun çıkarınız.
Kalıba uygun yolluk sistemi bağlayınız.
Kalıbın içini basınçlı hava ile temizleyiniz.
Kalıbı tekniğine uygun kapatınız.
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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.

ĠĢ önlüğü giydiniz mi?

2.

Kalıp kumunu hazırladınız mı?

3.

Gerekli ölçü ve sayıda firkete hazırladınız mı?

4.

Üst dereceyi plaka üzerine koydunuz mu?

5.

Modeli derece içine tekniğine uygun olarak koydunuz mu?

6.

Modelin uygun yerine çıkıcı ve gidici koydunuz mu?

7.

Üst dereceyi tekniğine uygun olarak kalıpladınız mı?

8.

Kum yüzeye ĢiĢ çektiniz mi?

9.

Dereceyi ters çevirdiniz mi?

Evet

Hayır

10. Modelin kumdan çıkması için mont aldınız mı?
11. Mala yüzeyini mala ettiniz mi?
12. Yüzey ayırıcı madde serptiniz mi?
13. Alt dereceyi üst derece üzerine koydunuz mu?
14. Gidici üzerini kapattınız mı?
15. Model yüzeyini örtecek kadar yüzey kumu elediniz mi?
16. Firketeleri modelin göbek kısmına koydunuz mu?
17. Alt dereceyi tekniğine uygun kalıpladınız mı?
18. Alt dereceyi açarak modeli tekniğine uygun olarak çıkardınız mı?
19. Kalıba uygun yolluk sistemi bağladınız mı?
20. Kalıp içini basınçlı hava ile temizlediniz mi?
21. Kalıbı tekniğine uygun olarak kapattınız mı?
22. Zamanınızı iyi kullandınız mı?
23. Kullandığınız takımlarını yerlerine 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

1.

Mont almanın tanımı aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Ana derece ile yapılan kalıplamada mala yüzeylerinin belirlenmesine ve
uygulanmasına denir.
B)
Bazı modellerin yüzeylerinin eğri olmasına denir.
C)
Modellerin değiĢik mala yüzeyleri veren kısımlarının kalıplama tekniğine uygun
olarak yapılan düzeltme iĢlemine denir.
D)
Modelin uygun yerine gidici ve çıkıcı konulmasına denir.

2.

Mont alma iĢleminde aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A)
Firkete kullanmak
B)
Kalıp kumu kullanmak
C)
Kalıba yolluk sistemi bağlamak
D)
Ana derece uygulaması yapmak

3.

Mont alma iĢleminde yapılması gereken en önemli kural aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Firkete hazırlamak
B)
Ana derece kullanmadan kalıplama yapmak
C)
Modellerin değiĢik mala yüzeyi veren kısımlarının düzeltilmesini yapmak
D)
Modelin derece içine konulmasını sağlamak

4.

Mont alma iĢlemi nerelerde kullanılır?
A)
DeğiĢik mala yüzeyli modellerin kalıplanmasında kullanılır.
B)
Mala yüzeyleri genellikle bir düzlem Ģeklinde olan iĢlerde kullanılır.
C)
Dikdörtgen prizma kesitli olan iĢlerde kullanılır.
D)
Kare prizma kesitli olan iĢlerde kullanılır.

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 faaliyette uygun atölye ve donanım ortamı sağlandığında tekniğine uygun olarak eğreti
parçalı modelleri kalıplayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Eğreti parçalı model hakkında araĢtırma yaparak bilgi toplayınız. Rapor
hazırlayınız.

4. EĞRETĠ PARÇALI MODELLERĠ
KALIPLAMA
4.1. Eğreti Parçalı Modelin Tanımı
Bazı modellerin kumdan çıkarılması zor, hatta imkânsız olan kısımlarında, model yapılırken
gerekli değiĢiklikler yapılır. Modelin, kumdan çıkarılması mümkün olmayan kısımları eğreti parça
hâlinde yapılır. Kalıplama sonunda bu kısımlar model kumdan çıkarıldıktan sonra yerlerinden
çekilerek alınır. Eğreti parçalar, model üzerindeki yerlerinden kolayca çıkacak Ģekilde bağlanmalıdır.
Bunun için modele uygun geçme veya çiviler ile bağlanır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Eğreti parçalı modelleri kalıplayınız.
ĠĢlem Basamakları
 Kalıp kumunu hazırlayınız.
 Alt dereceyi plakaya koyunuz.
 Modeli tekniğine uygun olarak derece içine koyunuz.

 Alt dereceyi tekniğine uygun kalıplayınız.

 Alt dereceyi ters çeviriniz ve mala ediniz.

 Yüzey ayırıcı madde serpiniz.
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Öneriler
 ĠĢ önlüğünü giyiniz.
 Kullandığınız aletleri
temiz tutunuz.
 ÇalıĢmalarınız sırasında
arkadaĢlarınızla
yardımlaĢınız.

 Üst dereceyi alt derecenin üzerine koyunuz.

 Modelin uygun yerine gidici koyunuz.

 Üst dereceyi tekniğine uygun kalıplayınız.

 Kum yüzeye ĢiĢ çekiniz.
 Üst dereceyi açarak ters çeviriniz.
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 Modeli tekniğine uygun olarak kumdan çıkarınız.

 Modelin alt derecede kalan eğreti parçasını çıkarınız.

 Kalıba uygun yolluk sistemini bağlayınız.

 Kalıbın içini basınçlı hava ile temizleyiniz.
 Kalıbı tekniğine uygun olarak kapatınız.
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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.

ĠĢ önlüğü giydiniz mi?

2.

Kalıp kumunu hazırladınız mı?

3.

Alt dereceyi plakaya koydunuz mu?

4.

Modeli derece içine koyarak alt dereceyi kalıpladınız mı?

5.

Alt dereceyi ters çevirerek mala ettiniz mi?

6.

Yüzey ayırıcı madde serptiniz mi?

7.

Üst dereceyi modelin uygun yerine gidici koyarak
kalıpladınız mı?

8.
9.

mımı?
Üst
dereceye ĢiĢ çektiniz mi?

Evet

Hayır

10. Modeli tekniğine uygun olarak kum kalıptan çıkardınız
mı?
11. Modelin alt derecede kalan eğreti parçasını çıkardınız mı?
12. Kalıba uygun yolluk sistemi bağladınız mı?
13. Kalıbı basınçlı hava ile temizlediniz mi?
14. Kalıbı tekniğine uygun olarak kapattınız mı?
15. Zamanını iyi kullandınız mı?
16. Kullandığınız takımları 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.

Eğreti parçalı modelin tanımı aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Modelin kumdan çıkarılması mümkün olmayan kısımları eğreti hâle getirilir.
Modelin kumdan çıkması sağlanır. Bu modellere eğreti parçalı modeller denir.
B)
Mont alınan tüm modellere denir.
C)
Ana dereceli tüm modellere denir.

D)

Hiçbiri

2.

Eğreti parçalı modelde eğreti parça, model kalıptan çıkarıldığında aĢağıdakilerden
hangisi gerçekleĢir?
A)
Eğreti parça kalıp içinde kalır.
B)
Eğreti parça model ile birlikte kalıptan çıkar.
C)
Eğreti parçanın bir kısmı kalıpta kalır, bir kısmı model ile birlikte kalıptan çıkar.
D)
Bunlardan hiçbiri gerçekleĢmez.

3.

Eğreti parçalar model üzerine nasıl bağlanır?
A)
Çok sıkı bağlanmalıdır.
B)
Model üzerindeki yerinden kolayca çıkacak Ģekilde bağlanmalıdır.
C)
Model üzerine temas etmeyecek Ģekilde bağlanmalıdır.
D)
Kum içinde kalacak ve kalıptan hiç çıkmayacak Ģekilde bağlanmalıdır.

4.

Eğreti parçalı modellerin yapım amacı aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Modelin kumdan çıkarılması mümkün olmayan kısımlarının çıkarılmasıdır.
B)
Tek parçalı modellerin kumdan çıkarılmasıdır.
C)
Modelin kalıplanmasında gaz çıkıĢının rahat oluĢmasını sağlamaktır.
D) Sıvı metalin kalıbı rahatça doldurmasını sağlamaktır.

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
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için Evet,
kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

ĠĢ önlüğü giydiniz mi?

2.

Kalıp kumunu hazırladınız mı?

3.

Modele uygun firketeyi hazırladınız mı?

4.

Alt dereceyi plakaya koydunuz mu?

5.

Modeli derece içine yerleĢtirdiniz mi?

6.

Modelin uygun yerine firkete kullanarak alt dereceyi kalıpladınız
mı?

7.

Alt dereceyi ters çevirdiniz mi?

8.

Modelin ilgili yerinden mont aldınız mı?

9.

Alt dereceyi mala ettiniz mi?

Evet

Hayır

10. Yüzey ayırıcı madde serptiniz mi?
11. Üst dereceyi modelin uygun yerine gidici koyarak kalıpladınız mı?
12. Üst dereceye ĢiĢ çektiniz mi?
13. Modeli tekniğine uygun olarak kum kalıptan çıkardınız mı?
14. Modelin alt derecede kalan eğreti parçasını çıkardınız mı?
15. Kalıba uygun yolluk sistemi bağladınız mı?
16. Kalıbı basınçlı hava ile temizlediniz mi?
17. Kalıbı tekniğine uygun olarak kapattınız mı?
18. Zamanını iyi kullandınız mı?
19. Kullandığınız takımları yerine koydunuz mu?

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI

PERFORMANS TESTĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1.

A

2.

C

3.

A

4.

D

5.

B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN’NĠN CEVAP ANAHTARI
1.

D

2.

C

3.

D

4.

B

5.

C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.

C

2.

D

3.

C

4.

A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.

A

2.

A

3.

B

4.

A
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