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Maça modüllerinden birisini baĢarmıĢ olmak
Maçaları kalıba yerleĢtirmek
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında istenilen ölçüye ve tekniğe
uygun maçaları kalıba yerleĢtirebileceksiniz.
Amaçlar
1. Tekniğe uygun, yağlı grafit hazırlayabileceksiniz.
2. Tekniğe uygun, çevirme maçalı kalıp yapabileceksiniz.
3. Tekniğe uygun, kalıba maça yerleĢtirebileceksiniz.
4. Tekniğe uygun, yatık maçalı kalıp yapabileceksiniz.
Ortam:Atölye
Donanım:Toz grafit, makine yağı, kalıp kumu, maça kumu,
kil, modeller
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,

Günümüz piyasa ekonomisinin ihtiyaç duyacağı rekabetçi pazar taleplerini
karĢılayacak, kalkınma hızını yükseltecek; vasıflı, mesleğinde baĢarılı, uyumlu, yüksek
motivasyona sahip bireyler, ülkemizin geliĢmesini sağlayacaktır.
Mesleğinde bilgi ve becerisi yüksek, iyi yetiĢmiĢ teknik elemanların yurt içinde ve
dıĢında iĢ bulmaları daha kolay olmaktadır. Bu sebeple mesleğinizi en iyi Ģekilde
öğrenmeniz, yeterli bilgi ve beceriye sahip olmanız oldukça önem kazanmaktadır. Her
Ģeyden önce bu mesleği sevmelisiniz. Mesleğinizi sevdiğiniz zaman; iĢinizde baĢarılı, mutlu,
üretici ve yaratıcı olacaksınız. BaĢarı grafiğiniz her gün biraz daha yükselecektir. Bu baĢarıyı
yakalamanın temel koĢulu ise bilgi sahibi olmaktır.
Bu modülde ihtiyaç duyduğunuz güncel, sağlıklı bilgi ve becerilere, en az emekle en
kısa sürede, ezbercilikten uzak, kalıcı bir Ģekilde ulaĢabileceksiniz.
Bu modül, sizin dökümcülük alanında ihtiyaç duyacağınız bilgi ve becerilerinizi
artıracak bir içeriğe sahiptir.
Hazırlanan bu modül, mesleğinizde baĢarıya giden yolun bir basamağını
oluĢturmaktadır.

1
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda uygun materyal ve atölye ortamı sağlandığında tekniğe uygun,
yağlı grafit hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Piyasadaki döküm sanayinde yağlı grafit uygulamasının nasıl yapıldığını araĢtırınız ve
bu araĢtırmanızı bir rapor hâline getiriniz.

1. YAĞLI GRAFĠT
1.1. Toz Grafitin Tanımı
Toz grafit, yüksek ısıya dayanıklı, döküm sanayinde kullanılan gereçlerden biridir.

1.2. Makine Yağı
Makinelerin aĢınmasını önleyen ve daha kolay çalıĢmasını sağlayan, kayganlık
vererek sürtünmeyi azaltan sıvıya makine yağı denir.

1.3. Yağlı Grafit Hazırlanması
Makine yağı ile toz grafitin macun Ģeklindeki karıĢımıdır. Yağlı grafit maçaların kalıp
içine yerleĢtirilmesi sırasında maça baĢlarına sıvı metalin sızmasını önlemek için sürülen
macun veya hamur kıvamındaki malzemedir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Yağlı grafit hazırlayınız.

ĠĢlem Basamakları
 Yeteri kadar toz grafiti, açık kabın içerisine
koyunuz.

Öneriler
 ĠĢ önlüğünü giyiniz.

 Açık kabın içerisindeki toz grafitin üzerine
makine yağı ilave ediniz.

 Grafit tozunu fazla savurup
sağlığınızı tehlikeye atmayınız.

 Toz grafit ve makine yağını homojen bir Ģekilde
macun kıvamına gelinceye kadar karıĢtırınız.
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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

1.

ĠĢ önlüğü giydiniz mi?

2.

Grafit tozuna karĢı, toz maskesi kullandınız mı?

3.

KarıĢım için uygun kap ve ispatül kullandınız mı?

4.

KarıĢım için makine yağı kullandınız mı?

5.

Makine yağı ile toz grafiti karıĢtırdınız mı?

6.

Hamur ya da macunu kıvamına getirdiniz mi?

7.

Kullandığınız tezgâhı temizlediniz mi?

Hayır

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.

Hazırlanacak olan yağlı grafit aĢağıdakilerden hangi özelliğe sahip olmalıdır?
A) Grafit daha çok kullanılmalıdır.
B) Çok katı özellikte olmalıdır.
C) Çok akıcı özellikte olmalıdır.
D) Hamur veya macun kıvamında olmalıdır.

2.

Dökülen bir iĢ parçasında maça baĢını metal sarmasının nedeni aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Sıvı metalin sıcaklığının düĢük olması
B) Sıvı metalin sıcaklığının yüksek olması
C) Maça baĢına çıkıcı konulmaması
D) Maça baĢına yağlı grafit sürülmemesi

3.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Toz grafit ile makine yağının karıĢımı metalin akıcılığını artırır.
B) Toz grafit ile makine yağının karıĢımı maçaya destek yapar.
C) Toz grafit ile makine yağının karıĢımı homojen olmalıdır.
D) Toz grafit ile makine yağının karıĢımı düzgün yüzey verir.

4.

Döküm sonucunda incelenen bir iĢ parçasında büyük gaz boĢlukları oluĢmuĢtur. Sizce
aĢağıdakilerden hangisi bunun sebebi olabilir?
A) Yağlı grafitteki toz grafit oranının fazla olması
B) Yağlı grafitin maça hava kanallarını kapatması
C) Yağlı grafitin yağ oranının az olması
D) Yağlı grafitin dökümde yanması

5.

Yağlı grafit hazırlamada niçin makine yağı kullanıyoruz?
A) Makine yağı, uygun akıcılıkta olduğu için
B) Makine yağı, piyasada bol bulunduğu için
C) Makine yağı, yüksek ısıya dayandığı için
D) Makine yağının, kimyasal bileĢimi için

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 faaliyet sonunda uygun materyal ve atölye ortamı sağlandığında tekniğe uygun,
çevirme maça ile kalıp yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Döküm fabrikalarında çevirme maça ile kalıp yapma uygulamalarını ve
derece kaçıklığının nasıl önlendiğini araĢtırarak bir sunu hâline getiriniz.

2. ÇEVĠRME MAÇA ĠLE KALIP YAPMA
2.1. Derece Kaçıklığının Önlenmesi
Derece kaçıklığının önlenmesi için önlem alınması gerekir. Derece kaçıklığı
önlenmezse özellikle kalıp boĢluğunun alt ve üst derecede olduğu durumlarda parça
bütünlüğünde ölçü kaçıklıkları görülür. Bunun önlenmesi ile ilgili yöntemleri inceleyelim.

2.1. Üst Derecenin Sağa Çekilmesi
Alt derece sıkıĢtırılır ve ters çevrilir. Çevrilen derecenin mala yüzeyi, gerekiyorsa
perdahlanır. Kum yüzeye yüzey ayırıcı çapak tozu serpilir. Model üzerine gelen çapak tozları
güzelce temizlenir. Üst derece temizlendikten sonra alt derecenin üzerine konur.

Resim 2.1: Alt derece
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Derece pimleri takılarak kaçıklık kontrol edilir. Kaçıklık var ise üst derecenin sağ
tarafı kendimize doğru çekilir, sol tarafı ise ileriye doğru itilir. Bu iĢlemi takiben kalıplama
iĢlemine devam edilir (Resim 2.1). Kalıplama iĢleminin sonunda üst derece kapatılırken
kaçıklığın giderilmesi için yukarıda açıklanan iĢlem uygulanır. (Resim 2.2). Bu Ģekilde
derecenin kaçıklığı önlenir. Döküm sonrasında derece kaçıklığından dolayı oluĢabilecek
hatayı önlemiĢ oluruz.

Resim 2.2: SıkıĢtırılmıĢ iki derece

2.2. Derece Kenarlarını Boyayıp ġiĢle Çizme
Üst derece, alt derecenin üzerine konur. Yüzey ayırıcı serpilerek derece kumla
sıkıĢtırılır. Üst dereceyi kaldırmadan önce ilave emniyet tedbiri olarak derecenin her bir
kenarı tebeĢirlenir. TebeĢirlenen bölge bir mastar ve ĢiĢ yardımıyla birkaç yerinden dikey
olarak çizilir (Resim 2.3-Resim 2.4). Çizgilerin mala yüzeyini 90o kesmesi sağlanır. Daha
sonra üst derece açılır. Kalıplama iĢleminin sonunda üst derece kapatılırken, çizilen
çizgilerin birbirine hizalanması sağlanır ve bu iĢlemin sonunda derece kaçıklığı önlenmiĢ
olur.

Resim 2.3: Derece kenarının çizilmesi

Resim 2.4: Derece kenarının çizilmesi
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2.3. Gömme Pim Kullanma
Alt derece model kalıplama plakası üzerine model ile birlikte konulup kumla
sıkıĢtırılır. Alt derece ters çevrilir. Gömme pimleri alt derecenin karĢılıklı çapraz iki köĢesine
gelecek Ģekilde çekiç yardımı ile çakılır (Resim 2.5).

Resim 2.5: Gömme pim uygulaması

Gerekli yerlerine kadar kuma yerleĢtirilen gömme pimlerin çevresi takımlarla
düzeltilir. Daha sonra üst derece sıkıĢtırılır ve kalıplama iĢlemi devam eder. Bütün kalıplama
iĢlemleri bitirilip üst derece kapatılınca gömme pimler derece kaçıklığını önlemiĢ olur.

2.4. Üst Dereceye Pim Çakma
Alt derece, tekniğine uygun sıkıĢtırılır ve ters çevrilir. Daha sonra üst derece
sıkıĢtırılır. Kalıplama iĢlemi bitince üst derece mastarlanır ve ĢiĢ çekilir. Kalıbı açmadan
önce üst derecenin iki köĢesinden çapraz olarak alt dereceye yeterli miktarda geçecek Ģekilde
pim çakılır (Resim 2.6 – Resim 2.7).Üst derecenin açılması ve kapatılması sırasında bu
pimler kullanılır.
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Resim 2.6: Çakma pim uygulaması

Resim 2.7: Çakma pim
10

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Çevirme maça ile kalıp yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Kalıp kumunu hazırlayınız.

Öneriler
 ÇalıĢtığınız alanı temiz ve düzenli
tutunuz.
 KullanmıĢ olduğunuz malzemeleri
ayakaltında bırakmayınız.






Alt dereceyi plaka üzerine koyunuz.
Modelin yarısını derece içerisine koyunuz.
Boynuz yolluğu model üzerine koyunuz.
Alt dereceyi tekniğine uygun olarak
kalıplayınız.

 Yetersiz olan aletleri ve
malzemeleri arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.














Alt dereceyi ters çeviriniz.
Modelin çevresine mont alınız.
Kalıp yüzeyini mala ile perdahlayınız.
Yüzey ayırıcı madde serpiniz.
Modelin üst yarısını alt derecedeki yarısı
üzerine yerleĢtiriniz.
Modelin çevresinde çevirme maça hazırlayınız.
Yüzey ayırıcı maddeyi serpiniz.
Üst dereceyi alt derece üzerine koyunuz.
Derece kaçıklığına karĢı gerekli tedbirleri
alınız.
Uygun yere gidici ve çıkıcı koyunuz.
Üst dereceyi tekniğine uygun kalıplayınız.
Kum yüzeye ĢiĢ çekiniz.
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 Kalıplama esnasında ağır olan
zereceleri arkadaĢlarınızdan
yardım alarak kaldırınız.

 Modelin çevresine fırça ile aĢırı su
sürmek döküm sırasında kazalara
sebep olur.

 Gidici ve çıkıcıları çıkarınız.
 Her iki dereceyi birlikte çevirin ve alt dereceyi
açınız.












Modelin çevresine fırça ile su sürünüz.
Modelin yarısını takalayarak çıkarınız.
Boynuz yolluğu çıkarınız.
Alt dereceyi üst derecenin üzerine koyunuz.
Ġki dereceyi birlikte ters çeviriniz.
Üst dereceyi kaldırınız.
Modelin çevresine fırça ile su sürünüz.
Modelin yarısını takalayarak çıkartınız.

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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Değerlendirme Ölçütleri
ĠĢ önlüğü giydiniz mi?
Kalıp kumunun uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
Alt dereceye boynuz yolluk koydunuz mu?
Derece kaçıklığına karĢı önlem aldınız mı?
Gidiciyi, boynuz yolluğun üzerine koydunuz mu?
Çevirme maçayı hazırladınız mı?
Ġki dereceyi birlikte ters çevirdiniz mi?
Alt dereceden modelin yarısını çıkarttınız mı?
Üst dereceyi açıp modelin diğer yarısını çıkarttınız mı?
Çevirme maçanın sağlamlığını kontrol ettiniz mi?
Kalıp içerisine kum düĢmediğini kontrol ettiniz mi?
Kalıp kumunun sıkılığını kontrol ettiniz mi?
Modele zarar verip vermediğinizi kontrol ettiniz mi?
Zamanı verimli kullandınız mı?

Evet

Hayır

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) Ġki parçalı makaranın kalıplama yöntemi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Tek yüzeyli kalıplanır.
B) Çevirme maça ile kalıplanır.
C) Maçasız olarak kalıplanır.
D) Çift yüzeyli kalıplanır.
2) Çevirme maça ile kalıplama yaparken çevirme maçanın alt derece ve üst dereceye
yapıĢmamasını sağlama yöntemi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Kalıp yüzeyine fırça ile su sürerek
Kalıp yüzeyine kil dökerek
Kalıp yüzeyine yüzey ayırıcı madde serperek
Kalıp yüzeyine mazot sürerek

3) Dökülen bir iĢ parçasında kaçıklık hatası görülmüĢtür. AĢağıdaki yöntemlerden hangisi
uygulanırsa kaçıklık önlenebilir?
A) Üst derecenin sola çekilmesi yöntemiyle
B) Derece kenarlarını tebeĢir ile boyayıp ĢiĢle çizme yöntemiyle
C) Üst dereceye ĢiĢ çekilmesi yöntemiyle
D) Alt derecede mont alma yöntemiyle
4) AĢağıdakilerden hangisi derece kaçıklığını önlemek için söylenemez?
A) Derecelerin çizilmesi
B) Çakma pim kullanılması
C) Derecenin ölçülü kapatılması
D) Gömme pim kullanılması
5) Gömme pim kalıplamanın hangi aĢamasında kullanılır?
A) Üst derece bittikten sonra çakılır.
B) Alt dereceye baĢlamadan önce konur.
C)Alt derece sıkıĢtırılıp ters çevrilince uygulanır.
D) Üst derece bitip ters çevrilince uygulanır.

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
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3

Bu faaliyet sonunda uygun materyal ve atölye ortamı sağlandığında tekniğe uygun
olarak kalıba maça yerleĢtirebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Kalıba maça yerleĢtirilmesinde dikkat edilecek noktaları araĢtırınız, bu
araĢtırmanızı bir sunu hâlinde arkadaĢlarınıza aktarınız.

3. KALIBA MAÇA YERLEġTĠRME
Kalıpta boĢ ve delik çıkması gereken yerler için önceden maça hazırlanır. Bu maçalar
kalıp yapıldıktan sonra kalıpta planlanan yere yerleĢtirilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Kalıba maça yerleĢtiriniz.

ĠĢlem Basamakları
 Kalıbı hazırlayınız.
 Maça hazırlayınız.

Öneriler
 Kullandığınız aletleri nasıl
bulmak istiyorsanız o Ģekilde
temiz bırakınız.

 Yağlı grafit hazırlayınız.
 Maçayı kalıba yerleĢtiriniz.

 Maçanın hava kanallarına
önem veriniz.

 Maçadaki fazlalıkları belirleyiniz.
 Belirlenen yerlerin eğe ve zımpara ile
fazlalıklarını gideriniz.
 Maçanın hava kanalını kontrol ediniz.
 Maça ile kalıp arasındaki et payını kontrol için
kil hamuru hazırlayınız.
 Hazırlanan kil hamurunu yuvarlatınız.
 Yuvarlatılan kil hamurunu kalıbın değiĢik
yerlerine kontrol için koyunuz.

16



 Maçayı kalıptaki yerine yerleĢtirerek
kontrolünü yapınız.
 Kontrol kilini alarak et payı seviyesini
ayarlayınız.
 Yağlı grafiti ispatül ile maça baĢlarının
oturacağı yere göre sürünüz.

 Maçayı kalıptaki yerine oturtunuz.
 Maçanın üst derecedeki et payı kontrolünü,
önceki iĢlemler gibi yapınız.
 Maça hava deliklerinden derece kenarlarına
hava kanalları açınız.
 Maça baĢlarına ve hava kanalları etrafına yağlı
grafit sürünüz.
 Üst dereceyi, alt derece üzerine kapatınız ve
açınız.
 Üst derecenin alt derece üzerine tam oturup
otarmadığını ve yağlı grafit ile kontrol killerine
basıp basmadığını kontrol ediniz.
 Kontrol killeri yerinden alınarak üst derece alt
dereceyi alt derece üzerine kapatınız.
17

Etrafınızı sularsanız havaya daha
az toz kalkacaktır.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Değerlendirme Ölçütleri
ĠĢ önlüğü giydiniz mi?
Kalıp kumu hazırladınız mı?
Modeli tekniğine uygun kalıpladınız mı?
Maçayı hazırladınız mı?
Maçayı kalıba göre ölçtünüz mü?
Maçanın hava kanalını kontrol ettiniz mi?
Kil hamurunu hazırladınız mı?
Yağlı grafiti hazırladınız mı?
Kil hamuruyla et payı seviyesini kontrol ettiniz mi?
Maça baĢlarına hava kanalı açtınız mı?
Maça baĢlarına yağlı grafit sürdünüz mü?
Üst dereceyi kapattınız mı?
Zamanı verimli kullandınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda uygun materyal ve atölye ortamı sağlandığında tekniğe uygun
olarak yatık maçalı (T flanĢlı boru vb.) kalıp yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Döküm yoluyla imal edilen boru çeĢitlerini araĢtırınız. Bu araĢtırmanızı
resimleri ile birlikte bir sunu hâline getiriniz.

4. YATIK MAÇALI KALIP YAPMA
Bu faaliyette yatık maçalı modeli kalıplayacaksınız. Maçayı önceden hazırlamanız
gerekir. Daha sonra modeli kalıplayarak maçayı kalıba yerleĢtireceksiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Yatık maçalı kalıp yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Kalıp kumu hazırlayınız.
 Gerekli olan maçayı yapınız.
 Alt dereceyi plaka üzerine koyunuz.

Öneriler

 Önce siz insan haklarına saygılı
olunuzsonrakarĢınızdakindenaynı
saygıyı bekleyiniz.

 Modelin yarısını derece içerisine yerleĢtiriniz.
 Alt dereceyi tekniğine uygun olarak kalıplayınız.
 Alt dereceyi ters çeviriniz.

 Kalıp yüzeyini mala ediniz.
 Yüzey ayırıcı madde serpiniz.
 Modelin diğer yarısını, alt derecedeki yarısının
üzerine koyunuz.
 Üst dereceyi alt derecenin üzerine koyunuz.
 Uygun yere gidici koyunuz.
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 ġiĢ çekerken ölçü alınız.

 Üst dereceyi tekniğine uygun kalıplayınız.
 Kum yüzeye ĢiĢ çekiniz.

 Kalıp kumlarının tozları sağlığa
çok zararlıdır. Tozutarak bu
tozları teneffüs ederek kendinizin
ve arkadaĢlarınızın sağlığına
zarar vermeyiniz.

 Gidiciyi çıkarınız.
 Üst dereceyi kaldırınız.

 Döküm sırasında patlama
olmaması için kalıbı neme karĢı
önemle koruyunuz.
 FlanĢ köĢelerine çivi saplayınız.
 Modeli tekniğine uygun çıkarınız.
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Kalıba yolluk sistemi bağlayınız.
Üst derecede flanĢ kısımlara çıkıcı açınız.
Kalıba maça yerleĢtiriniz.
Maça baĢlarından alt ve üst derece yüzeylerine
hava kanalı açınız.
 Maça baĢlarına yağlı grafit sürünüz.
 Gerekli kontrolleri yapınız.
 Üst dereceyi 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.

Maçayı hazırladınız mı?

4.

Alt dereceyi kalıpladınız mı?

5.

Üst dereceye cürufluk ve yolluk koydunuz mu?

6.

FlanĢ üstlerine çıkıcı koydunuz mu?

7.

Üst dereceyi kalıpladınız mı?

8.

Modeli çıkartmadan önce flanĢ köĢelerine çivi sapladınız mı?

9.

Maçayı kalıba göre ölçtünüz mü?

Evet

Hayır

10. Maçanın hava kanalını kontrol ettiniz mi?
11. Kil hamuruyla et kalınlığını kontrol ettiniz mi?
12. Maçayı yerleĢtirdiniz mi?
13. Maça baĢlarına hava kanalı açtınız mı?
14. Yağlı grafiti maça baĢlarına sürdünüz mü?
15. Dereceyi kapattınız mı?
16. 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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME


Maçaları kalıba yerleĢtiriniz.

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

10.
11.
12.
13.

ĠĢ önlüğünü giydiniz mi?
Yağlı grafit hazırladınız mı?
Kalıp kumunun uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
Modelin yarısını alt derecede kalıpladınız mı?
Derece kaçıklığına karĢı önlem aldınız mı?
Gidiciyi, cürufluğun üzerine koydunuz mu?
FlanĢ üstlerine çıkıcı koydunuz mu?
Üst dereceyi kalıpladınız mı?
Modeli çıkartmadan önce flanĢ köĢelerine çivi sapladınız
mı?
Maçayı kalıba göre ölçtünüz mü?
Maçanın hava kanalını kontrol ettiniz mi?
Kil hamuruyla et kalınlığını kontrol ettiniz mi?
Maçayı kalıba yerleĢtirdiniz mi?

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Maça baĢlarına hava kanalı açtınız mı?
Yağlı grafiti maça baĢlarına sürdünüz mü?
Kalıp içerisine kum düĢmediğini kontrol ettiniz mi?
Kalıp kumunun sıkılığını kontrol ettiniz mi?
Modele zarar verip vermediğinizi kontrol ettiniz mi?
Zamanı verimli kullandınız mı?

20.

Dereceyi kapattınız mı?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.

24

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
D
C
B
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
C
B
C
C
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


DOĞMUġ
Halil,
Ali
DurayDURAN,
SüleymanÇELĠK,
SabriFĠDANER,CumhurSÜZEN, Genel Dökümcülük Bilgisi Cilt 1, MEB Yayınları,
Ankara, 1986.



ÖZTOKER Üstün, Genel Dökümcülük Becerileri, MEB Yayınları, Ġstanbul, 1997.

26

