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AÇIKLAMALAR
KOD 521MMI061

ALAN Metalürji

DAL/MESLEK Döküm

MODÜLÜN ADI Kalıplama 1

MODÜLÜN TANIMI
Bu modül, dökümcümcülükte kum kalıp yapma
tekniğinin temel bilgilerini ve becerilerini içeren öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL
“Kalıp Kumunun Yenileştirilmesi” modülünü başarmış
olmak

YETERLİK Basit kalıplama yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modülle gerekli ortam sağlandığında, istenilen ölçüye
ve tekniğine uygun basit kalıplamalar yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Modelsiz çift derece sıkıştırabileceksiniz.
2. AFS standartlarına göre yaş kum kalıp sıkılık deneyi

yapabileceksiniz.
3. Modelsiz şekiller yapabileceksiniz.
4. Basit modelleri kalıplayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Döküm atölyesi kalıplama sahası, döküm
laboratuvarı
Donanım: Kalıp kumu, kalıplama plakası, çift derece,
elek, kürek, sivri ve düz tokmak, mastar, mala, yüzey
ayırıcı maddeler, şiş, sıkılık ölçme aleti

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Evlerimizde kullandığımız aletler, makineler, bindiğimiz taşıtlar, tarım aletleri vb.
sayılamayacak kadar alet ve makine, değişik şekillendirme yöntemleri ile parçalar hâlinde
yapılır ve bunlar uygun bir şekilde birleştirilerek kullanıma hazır hâle getirilir.

Bu şekillendirme (yapım) yöntemlerinden biri de dökümcülüktür. Başka yöntemler ile
şekillendirilmesi mümkün olmayan veya teknolojik zorunluluklardan veya ekonomik
nedenlerden dolayı, makinelerin pek çok parçası döküm yöntemi ile biçimlendirilir.

Ülkemizde bu sektör, son 20 yıl içinde hızlı bir gelişme göstermiş, dökülen döküm
tonaj olarak her yıl artmıştır. Son yıllarda Avrupa ülkelerindeki işçilik ve diğer maliyetlerin
artması, Avrupalı makine üreticilerinin döküm parça ihtiyacını ülkemiz dökümhanelerinden
temin etme yoluna gitmesine yol açmıştır. Şu anda pek çok döküm fabrikası üretimini sadece
ihracat amaçlı yapmaktadır. Dolayısı ile döküm üretimimiz hem tonaj olarak hem de kalite
olarak artmıştır. Önümüzdeki yıllarda da bu artışın süreceği tahmin edilmektedir.

Bu modül, kum dökümcülüğünün ilk aşaması olan kumdan kalıp yapmanın temel bilgi
ve becerilerini içeren bir öğretim materyalidir. Sağlam ve standartlara uygun döküm elde
etmenin ön koşulu, tekniğine uygun kalıp yapmaktır. Bu modülde, kumdan kalıplamanın
temel bilgilerini öğreneceksiniz. Bu temel bilgi ve becerileri, ilerideki öğretim
metaryellerinde de kullanabileceksiniz

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak modelsiz çift derece
sıkıştırabileceksiniz.

 Sektördeki veya atölyenizdeki dereceleri inceleyiniz.

1. MODELSİZ ÇİFT DERECE SIKIŞTIRMA

1.1. Dereceler

Öncelikle dereceleri tanıyalım.

1.1.1. Derecelerin Tanıtılması

Kalıbın meydana getirilebilmesi için içerisinde kum sıkıştırılan amaca uygun
özellikleri taşıyan çerçevelere derece denir.

Dereceler kalıpların yapılmasını, kalıpların taşınmasını, parçalara ayrılıp tekrar
yerlerine oturtulmasını ve kalıp kumunun tutulmasını sağlar.

1.1.2. Derecelerin Özellikleri

Derecelerin, görevlerini yapabilmeleri için bazı özellikleri taşımaları gerekir. Aşağıda
derecelerde olması gereken özellikler verilmiştir.

 Sağlamlık

Dereceler kendilerine etki eden çeşitli kuvvetler ile esnememeli ve çarpılmamalıdır.
Çarpmalara dayanıklı olmalıdır. Tersi durumlarda, kalıplarda bozulmalar olur. Hatalı,
kalitesiz parça üretilmesine neden olur.

 Hafiflik

Sağlamlığın yanında, derecelerin hafif olması da istenir. Elle kalıplamalarda hafif
dereceler, işçiyi daha az yorar. Ağır derecelerin taşınması da problem olur.

 Uygunluk

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Dereceler birbirlerine uyum sağlamalıdır. Birbiri üzerine oturan yüzeyler düzgün
olmalı, mala yüzeyinden parçalara ayrılan kalıp, yerine tam olarak oturabilmelidir. Kalıbın
kaliteli olması için bunlar önemlidir.
1.1.3. Derecelerin Sınıflandırılması

Dökülecek işlerin biçim, büyüklük ve boyutlarına göre çeşitli dereceler yapılmaktadır.
Bunu atölyenin durumu, dökümcünün bilgi ve görgüsü de etkiler.

Dereceler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

 Teknolojik Amaçlarına Göre

Kalıplar genellikle iki parçadan meydana gelir. Ancak kalıplanacak parçanın
durumuna göre üç, hatta daha fazla parçalı kalıplar da olabilir. Buna göre dereceler şu
isimleri alır:

 Alt derece: Kalıbın alt parçasını içine alan dereceye bu isim verilir.
 Üst derece: Kalıbın üst kısmını içine alan derecedir.
 Orta derece: İkiden fazla kalıp ayırma yüzeyi (mala yüzeyi) olan

kalıplarda, alt ve üst dereceler arasında kalan derecelere orta derece (ara
derece) denir.

 Kullanma durumlarına göre sınıflandırma

Dereceler kullanma durumlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler:

 Sabit dereceler: Bunlar kalıbın yapımından sonra dökülünceye kadar
kalıbı korumaya devam eder. Büyük parçaların kalıplanmasında veya güç
parçaların kalıplanmasında sabit dereceler kullanılır. Bu durumda her
kalıp için bir sabit derece takımı gereklidir.

Resim 1.1: Sabit derece

 Çıkma dereceler: Birçok kalıbı, bir dereceden yararlanarak yapabilmek
için bu dereceler kullanılır. Bu dereceler, kalıp hazırlanıp döküm
alanındaki yerine konduktan sonra bağlantı parçası açılarak kalıptan
çıkarılır, yeni bir kalıp yapımı için hazırlanır.
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Çıkma dereceler;

o Düz çıkma dereceler,
o Konik çıkma dereceler

olarak yapılır. Çıkma dereceler konusuna ilerideki modüllerde ayrıntılı olarak
değinilecektir.

Resim 1.2: Çıkma derecenin kalıptan ayırılması

 Biçimlerine göre sınıflandırma

Dereceler, dökülen parçaların ölçü ve şekillerine göre çok değişik biçimlerde yapılır.
Değişik parçaların döküldüğü döküm atölyelerinde, çok çeşitli boyut ve biçimde dereceler
bulunur. Bu sınıflandırma da aşağıdaki gibi yapılabilir:

 Parça biçimine uydurulan dereceler: Kalıplamayı kolaylaştırmak ve
işçiliği azaltmak için dökülecek işe uygun, özel olarak hazırlanmış
derecelerdir.

Şekil 1.1: Parça biçimine uydurulan derece



6

 Boğazlı dereceler : Daha çok demir olmayan metal ve alaşımların
döküdüğü atölyelerde kullanılır. Çeşitli şekil ve biçimlerde yapılır. Ortak
özelliği, küçük parçaların yatık kalıplanıp dik dökülmelerini sağlamasıdır.

 Yapıldıkları gereç cinsine göre sınıflandırma

Dereceler döküm koşullarına ve dökülen parçalara göre çeşitli gereçlerden yapılır.
Bunlar:

 Ağaç dereceler: Hafif olmaları ve yapım kolaylıkları yüzünden tercih
edilir. Genellikle çıkma derece olarak yapılır. Az sayıda dökülecek işler
için sabit derece olarak da yapılabilir.

 Metal dereceler: : Bunlar çeşitli metal ve alaşımlardan yapılır. Özellikle
makine ile kalıplamalarda tercih edilir. Metal dereceler yapıldıkları metal
ve alaşım isimleri ile tanınır. Bu dereceleri aşağıdaki şekilde tanımlayıp
açıklamamız yerinde olacaktır.

 Dökme demir dereceler: Dökme demir dökümhanelerinde yapımı kolay
ve ucuz olduğu için tercih edilir. Bu derecelerin en büyük sakıncası ağır
olması ve çarpmalarda kolay kırılmasıdır.

 Çelik dereceler: Profil demirlerin ve sacların kesilip kaynak veya cıvata
ile birleştirilmesi ile yapılır. Çelik dökümden dökülenleri de vardır.
Ancak ağır olmaları nedeni ile tercih edilmez. Birleştirmeler kaynakla
yapılmış, vinç kaldırma sapları (mapalar) ise cıvata ile bağlanmıştır.

 Alüminyum ve magnezyum dereceler: Hafif olduklarından çok
kullanışlıdır. Genellikle çıkma derece olarak yapılır. Maliyetleri biraz
yüksektir. Özellikle magnezyumun dökümü zordur.

1.1.4. Derecelerin Ek Kısımları

Derecelerin gövdeleri çeşitli biçim ve boyutlarda çerçeve ve kasalardan meydana gelir.
Kalıp bunların içinde kalır. Derecelerin görevlerini yapabilmeleri için pimleri, pimlerin
kulakları, el sapları, vinç sapları (mapa) ve bölmeleri (travers) vardır. Bunlara derecelerin ek
kısımları denir.

Şekil 1.2: Sabit pimler



7

 Derece pimleri

Derece yardımı ile parçalara ayrılan kalıpların, model çıkarılıp kalıp yapıldıktan sonra
tekrar birleştirilmeleri, derece pimleri sayesinde olur. Pimlerin buradaki görevi kaçık
birleştirmeyi önlemektir. Yeteri kadar hassas olmaları işin sağlam dökülmesini sağlar.
Derece pimlerini, sabit (bağlı) ve eğreti pimler olmak üzere ikiye ayırmamız uygun olur.

 Sabit (bağlı) pimler: Bunlar derece kulaklarına uygun bir şekilde
birleştirilir.

 Eğreti (takılıp çıkarılabilen) pimler: Bu tür pimler, sertleştirilebilen
çelikten tornada yapılır. Derecenin büyüklüğüne göre 20-40 mm
çaplarında olur. Bu pimler derece kulaklarındaki aynı çaptaki deliklere
geçirilir. Kalıp bitirilip döküm alanına yerleştirildikten sonra eğreti
pimler çıkarılır. Böylece her derece için bir takım pim yapımına gerek
duyulmaz.

 Derece kulakları

Derece kulaklarını pim kulakları ve bağlama kulakları olmak üzere ikiye ayırmak
gerekir.

 Pim kulakları: Derecelerde, kulak dendiği zaman, kalıp parçalarının
yerlerine oturmalarını sağlayan pimleri taşıyan kulaklar anlaşılır. Genel
olarak 20 -60 mm kalınlıkta olur. Dökme demir derecelerde kulaklar
geniş bir pah ile dereceye bağlanır.

Kulaklar derecelerin biçimlerine ve yapıldıkları malzemeye göre değişik şekilde
olabilir. Kalınlıkları, sağlamlık vermekten başka, pimlere klavuzluk yaparak derecelerin
açılıp kapanmasında hassasiyet sağlar. Kulaklar, derece kenarlarından biraz aşağıda olur.
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Kulaklara pimler için delikler delinir. Bu deliklere bazı hâllerde pirinç veya çelikten
burçlar da geçirilebilir. Bazı durumlarda pim delikleri gereğinden büyük delinir. Bu deliklere
pimler zemine dik olacak şekilde terazilenerek yerleştirilir ve boşluğa yatak metali dökülür.
Bu şekilde pim ve kulakların hassasiyeti artırılmış olur.

 Bağlama kulakları: Döküm sırasında dereceler sıvı metalin kaldırma
kuvvetine karşı, ağırlık yükleme yerine çeşitli bağlama aygıtları ile
bağlanır. Bağlama araçları, vinç sapları (mapa), el sapları ve pim
kulaklarından takıldıkları gibi bunlar için özel kulaklar da yapılır.

 El sapları

Küçük ve orta boy derecelerin kaldırılıp taşınmaları ve döndürülmeleri sapları yardımı
ile olur. Ölçüleri elin rahatça tutabileceği gibi olur. Dereceler büyüdükçe saplar da büyür.
Saplar, kalın boruların dereceye kaynak edilmesi veya cıvatalarla tutturulması ile yapılır.

 Vinç sapları (mapalar)

Vinç sapları (mapalar), büyük derecelerin kaldırma araçları ile kaldırılıp çevrilmelerini
sağlayan ek kısımlarıdır. Silindirik yapılır. Sağlam ve güvenilir olmaları büyük önem taşır.
Vinç sapları döküm derecelerde, derece ile beraber dökülebilir. İçlerine takviye olarak demir
çubuk konulur. Vinç sapları ayrı olarak dökülüp derecelere sonradan cıvata ile bağlanabilir.
Çelikten tornada işlenebilir.

Dereceler, kaldırma ve taşıma araçlarına el veya vinç sapları yardımı ile asılır.
Asılmada rahat çalışma özelliğinin yanında kazalara sebep olmamak için çok dikkatli olmak
gerekir.

Şekil 1.3: Traversli çelik derecede kulaklar ve
vinç sapları



9

Şekil 1.4: Derecenin
mapalardan kaldırılması
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 Derece bölmeleri (traversler)

En ve boylarına göre yükseklikleri az olan derecelere bölmeler (traversler) konur.
Bölmeler dereceye sağlamlık kazandırır. Kumun derecelerden düşmesini önler. Kancaların
atılmasına yardımcı olur.

1.1.5. Derecelerin Bakımı ve Korunması

Derecelerin bakımı ve korunması, hassasiyetleri ve kullanılabilirlikleri açısından
dikkat isteyen bir iştir. Uzun süre kullanılabilmeleri bakım ve korunmalarına bağlıdır.

Uzun süre kullanılmayacak dereceler, açık havada bırakılmamalı, atölyenin bir
yerinde üstü kapalı bir şekilde düzgünce istiflenmelidir.

Kalıpların bozulup dökülen parçaların çıkarılması sırasında derecelerin bölme, kulak
ve saplarına vurulmamalıdır. Çekiç, balyoz ve bara ile kalıbın kum kısımlarına vurulmalıdır.

Derecelerin dikkatli kullanılmaması ve iyi bakılmaması hem ömürlerinin kısalmasına
hem de kazaların meydana gelmesine sebep olur. Pim ve kulaklardaki bozulmalar hatalı
dökümlere neden olur.

1.2. Yüzey Ayırıcı Maddeler

Kalıp ayırma yüzeylerinde kullanılır. Kalıplarda her bir yüzeyin kumlarının diğerine
yapışmasını önlememiz gerekir. Çünkü kalıbı sıkıştırdıktan sonra tekrar parçalara ayırıp
içindeki modeli çıkartmamız, gerekli tamiratları yapmamız ve yolluk sistemini uygun şekilde
kalıba bağlamamız gerekecektir. Bunun için kalıp yapılırken her bir kalıbın ayırma yüzeyini
mala ile perdahlayıp yüzeylere kalıp ayırıcı maddelerini serpmemiz gerekir.

Yüzey ayırıcı maddeler dökümde yanmış kumlar, kuru ince taneli silis kumu, sanayi
talk pudrası, kömür tozu, grafit vb. maddelerdir. Bu maddelerin yüzey ayırıcı olarak
kullanılabilmesi için;

 Sağlığa zararlı olmamaları,
 Döküm esnasında yanıcı gaz çıkarmamaları,
 Dökülen metal ve alaşımların bileşimini bozmamaları,
 Kum içerisinde birikip kumun özelliğini bozmaması,
 Ekonomik olması gerekir.

Yüzey ayırıcı maddeler kalıp ayırma yüzeylerine, ince gözenekli bez torbaların
içerisinde serpiştirilmek suretiyle atılır.
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1.3. Yüzey ve Meydan Kumları

Kalıp yaparken özellikleri aynı kalmak sureti ile iki ayrı kum kullanırız. Bunlar:

 Yüzey kumu: Bu kum diğer kumla aynı olmakla beraber daha ince elenir.
Kalıpçı, işe başlamadan önce meydan kumunu ince bir elekle yeteri kadar eler.
Kalıp yapımı esnasında modelin etrafında 1-2 cm kabuk oluşturacak kadar bu
kumdan kullanılır. Kalan kısmına dolgu olarak meydan kumu kullanır. Ancak
kabuk kalıpçılığında yüzey kumu olarak kabuk kalıp kumu (shell kum)
kullanılır. Dolgu olarak da normal meydan kumu kullanılır.

 Meydan kumu: Kum karıştırma makinesinde karıştırılıp kalıplama sahasına
getirilen kumdur.



12

Modelsiz çift dereceyi sıkıştırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları Öneriler

 Kalıp kumunu hazırlayınız.
 Alt dereceyi plaka üzerine yerleştiriniz.
 Derece içine elekle kum eleyiniz.

 Üzerine kürekle meydan kumu koyunuz.
 Kumu sivri tokmakla birkaç aşamada sıkıştırınız.

 Sıkıştırılan her kumun üzerine kürekle meydan
kumu ilave ediniz.

 Derece yüksekliğini yaklaşık 50 mm geçince
kumu elinizle düzleyiniz.

 Düzlediğiniz kumu düz tokmakla sıkıştırınız.
 Derece üzerindeki fazla kumu mastarla sıyırınız.

 Kalıp kumunu hazırlarken bir
önceki modülü hatırlayınız 3
mm gözlü elek kullanınız.

 Kum eleme işlemini yaparken
eldiven giyiniz.

 Kullandığınız takımları
kullandıktan sonra yerine
bırakınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Alt dereceyi ters çeviriniz.
 Kalıp yüzeyini mala ediniz.

 Kalıp yüzeyine yüzey ayırıcı serpiniz.

 Büyük derecelerin
kaldırılmasında diğer
arkadaşlarınızdan yardım
isteyiniz.



14

 Üst dereceyi alt derece üzerine yerleştiriniz.
 Üst derece içine kum eleyiniz.
 Üzerine kürekle meydan kumu koyunuz.
 Kumu sivri tokmakla birkaç aşamada sıkıştırınız.
 Sıkıştırılan kumun üzerine meydan kumu ilave

ediniz.
 Kumu düz tokmak ile sıkıştırınız.
 Derece üzerindeki fazla kumu mastarla sıyırınız.

 Kum yüzeye şiş çekiniz.
 Üst dereceyi açınız.
 Kalıp sıkılığını kontrol ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğü giydiniz mi?

2. Alt dereceyi tekniğine uygun sıkıştırdınız mı?

3. Üst dereceyi tekniğine uygun sıkıştırdınız mı?

4. Dereceye şiş çektiniz mi?

5. Kalıp sıkılığı her noktada aynı olmuş mu?

6. Takımları tekniğine uygun kullandınız mı?

7. Çalışırken çevrenizi temiz tuttunuz mu?

8. Takımları kullandıktan sonra yerine koydunuz mu?

9. Arkadaşlarınla gerekli durumlarda yardımlaştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Derecenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dairenin 360 eşit parçaya bölünüp her bir dilimine derece denir.
B) Sıcaklık ölçme aletine denir.
C) Açıölçer cetvelinin her bir bölüntüsüne denir.
D) İçerisinde kum sıkıştırdığımız çerçeveye denir.

2. Aşağıdakilerden hangisi derecelerde istenen özelliklerden değildir?
A) Sağlamlık
B) Hafiflik
C) Ağır olması
D) Uygun olması

3. Aşağıdakilerden hangisi dereceleri sınıflandırmada bulunmaz?
A) Teknolojik amaçlarına göre
B) Boylarına göre
C) Kullanma durumlarına göre
D) Biçimlerine göre

4. Çıkma derecelerin yapım amaçları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kumun daha iyi sıkıştırılması
B) Kalıbın daha kaliteli olması
C) Birçok kalıbın bir dereceden yararlanılarak yapılması
D) Döküm parçasının hatasız olması

5. Konik çıkma derecenin, konik olarak yapılmasındaki amaç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çevresine ceket geçirmek sureti ile kum tampon yapılma işçiliğinden kurtulmak
B) Kalıbın estetik görünmesini sağlamak
C) Kalıba dayanıklılık kazandırmak
D) Kalıplama işçiliğini azaltmak

6. Aşağıdakilerden hangisi derecenin ek kısımlarından değildir?
A) Pim
B) Kulak
C) Vinç sapı (mapa)
D) Elek

7. Aşağıdakilerden hangisi pimin görevidir?
A) Kalıbın sıkılığını muhafaza etmek
B) Kalıbın sıkıştırılmasını sağlamak
C) Dereçenin açılıp kapanmasında kılavuzluk yapmak
D) Derecenin elle tutulmasını sağlamak

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8. Derece bölmeleri (traversleri) hangi durumlarda konur?
A) En ve boylarına göre yükseklikleri az olan derecelere konur.
B) Çıkma derecelere konur.
C) Çelik derecelere konur.
D) Konik derecelere konur.

9. Yüzey ayırıcı maddelerde istenilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağlığa zararlı olmamaları
B) İyi bir ayırıcı görevini yapmaları
C) Kum içerisinde birikip kumun özelliğini bozmamaları
D) Hepsi

10. Kum karıştırma makinesinde gerekli katkı maddelerinin ilavesi ile karıştırılıp
kalıplama sahasına getirilen kum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meydan kumu
B) Yüzey kumu
C) Kabuk kalıp kumu
D) Hiçbiri

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Gerekli ortam sağlandığında AFS standartlarına göre yaş kum kalıp sıkılık deneyini
tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

 Kalıp sıkılığı neden önemlidir? Araştırarak rapor hâline getiriniz.

2. KALIP SIKILIĞI
2.1. Kalıp Sıkılığının Önemi

Kalıp ve maçaların yaş hâldeyken belli bir dayanıma sahip olmaları istenir. Kalıpların
çok sıkı veya çok sert sıkıştırılması aşağıdaki hatalara neden olur.

2.2. Kalıp Sıkılığının Az Olmasının Sakıncaları

 Kalıplanan model, kalıptan çıktıktan sonra kumun kendi ağırlığı ile veya taşıma
esnasında kolayca bozulması

 Sıvı metalin kuma nüfuz etmesi dolayısı ile karıncalı döküm yüzeyinin oluşması
 Döküm esnasında sıvı metalin basıncı ile kalıbın bozulması
 Döküm esnasında sıvı metalin basıncı nedeni ile kalıp yüzeylerinin şişmesi

dolayısı ile dökülen işlerde ölçü ve şekil bozukluğunun oluşması
 Sıvı metalin akışı sırasında yolluk sisteminde (kalıbın sıvı metal ile dolmasınını

sağlayan düşey ve yatay kanallar) veya kalıpta oluşan erozyonun (yüzeyin
aşınması), kalıba kum sürüklemesi

2.3. Kalıp Sıkılığının Çok Olmasının Sakıncaları

 Döküm esnasında meydana gelen gazlar kalıptan uzaklaştırılamaz. Dökülmüş
işlerde gaz boşlukları oluşur.

 Modelin kumdan çıkarılması, özellikle grift (profilli, girintili çıkıntılı, karmaşık)
modellerde zorlaşır.

 Dökümden sonra soğuma esnasında, bazı döküm parçalarda hacim küçülmesi
nedeni ile oluşan basınca çok sıkıştırılmış kalıp kumu elastikiyet
göstermeyebilir. Bu durumda parçalarda çatlamalar oluşur.

 Döküm esnasında ısıdan dolayı kalıp kumu genleşir. Kalıp sert sıkıştırıldığı için
genleşmeyi karşılayamaz. Geniş yüzeyli işlerde kum kalkar ve metal, kumun
arasına girer. Dart denilen döküm hataları oluşur.

 Dökümden sonra kalıpları bozmak zorlaşır.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Görüldüğü gibi kalıplarımız belli bir sıkılıkta olmalıdır. Bunun için hazırlanan
kalıpların yeterli sıkılıkta olup olmadıkları kontrol edilir.

2.4. Kalıp Sıkılığı Ölçme Cihazları

Yaş kum kalıpların sıkılık deneyi, kalıpların yaş hâlde iken sıkılıklarını ölçmek amacı
ile uygulanan bir deneydir. Ayrıca kalıplama makinelerinin sıkılık ayarlamalarında da bu
deneyler uygulanır. Yaş kum kalıp sıkılık deneyi cihazları mekanik ve dijital (eloktronik)
olmak üzere 2 çeşittir.

2.4.1. Dijital Cihaz

Kalıp sıkılığının ayarlanması, sağlam döküm parçalar elde edilmesi bakımından
önemlidir. Ayarlama, sıkılık ölçme cihazları ile sağlanır. Zamanla kazandığımız tecrübe,
beceri ve bilgi birikimi ile kalıp sıkılığını cihaz olmadan ayarlayabileceğiz. Ancak sıkılık
kıyaslamalarımızda esas kıstas doğru ölçen cihazlardır.

Kalıplama makinelerinin sıkılık ayarlarının yapılmasında bu ölçümlerden yararlanılır.

 Cihazın tanıtılması

Yaş kalıp kumlarının sıkılığını, dolayısı ile sertlik ve dayanımlarını N/cm² olarak

dijital (rakamsal göstergeli) ölçen elektronik bir cihazdır.

Cihaz normal veya şarz edilebilir pille çalışır. Elde taşınabilir ve hafif olup ölçümleri
pratik olarak yapma imkânı verir. Değişik firmaların ürettikleri dijital cihazlar vardır.

 Özellikleri

Her cihazın duyarlılıkları, çalışma gücü farklı olmakla beraber çalışma sistemleri
birbirlerinin aynısıdır. Aşağıda bir cihazın özellikleri verilmiştir.

Ölçüm aralığı : 0-1590 N/cm²
Hata payı : +,-- 5 N/cm²
Çalışma sıcaklığı : 10- 60 oC
Çalışma gerilimi : 9 volt

Cihaz, normal veya şarjlı pil ile kullanılabilir. Cihazın bataryası zayıfladığında batarya
işareti ekranında gözükür.
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SIKILIK DEĞERLERİ

Mekanik Cihaz (Birimsiz) Dijital Cihaz Kg/cm²

Çok az sıkıştırılmış kalıplar
20-40

20-50
2-5

Az sıkıştırılmış kalıplar
40-50

50-150
5-15

Orta sıkılıktaki kalıplar 50-70 150-250
15-25

Çok sıkıştırılmış kalıplar 70-85 350-750
25-35

Çok fazla sıkıştırılmış kalıplar
85-100 350-750 35-75

Tablo 2.1: Sıkılık değerleri

2.4.2. Mekanik Cihaz

Kalıp ve maçaların sıkılık değerlerinin döktüğümüz parçaların sağlam ve sakat
olmasına etki ettiğine daha önce de değinmiştik.

Yaş dayanım deneyi, kalıp sıkılığının hızlı bir şekilde belirlenmesi,
uygulanabilirliğinin kolay olması bakımından önemlidir.

Mekanik cihaz, ucunda bilye olan ve bu bilyenin basit bir yay düzeneğini harekete
geçirerek kadrandaki ibrenin, kadrandaki sabit rakamları gösterme esasına dayanır. Bilyenin
kuma batma derinliğine göre rakamlar büyür veya küçülür.

Cihazın bilyeli olan kısmı kalıp yüzeyine dik olarak bastırılmalıdır. Kalıp yüzeyi ile
ucun bulunduğu yüzey, birbirleri ile parelel olarak temas etmelidir. Görülen rakam, kadranın
hemen altında bulunan kilitleme düğmesi ile sabitlenebilir.
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Resim 2.1: Mekanik sıkılık ölçme cihazı ve standart numunenin ölçülmesi

Yaş Kalıp Kumunun Dayanım Değerleri (A.F.S. YE GÖRE)

Çok az sıkıştırılmış kalıplar 20 (birimi yok)

Az sıkıştırılmış kalıplar 40 (birimi yok)

Orta sıkılıktaki kalıplar 50 (birimi yok)

Çok sıkıştırılmış kalıplar 70 (birimi yok)

Çok fazla sıkıştırılmış kalıplar 85 (birimi yok)

Tablo 2.2: Mekanik cihazda rakamlara göre kum sıkılığı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Sıkıştırdığınız kalıbın sertliğini ölçünüz.

İşlem Basamakları Öneriler
 Kalıp kumu hazırlayınız.
 Dereceyi sıkıştırınız.
 Dereceyi ters çeviriniz.
 Kalıp yüzeyini mala ediniz.
 Kalıp sıkılığı ölçme cihazını, kalıp yüzeyinin

değişik kısımlarına bilye gömülecek kadar
bastırınız.

 Cihazın kilitleme düğmesine basarak ibrenin
sabit kalması sağlayınız.

 İbrenin gösterdiği rakamı okuyarak kumun
sıkılığını belirleyiniz.

 Yaş dayanım değerlerine bakarak bu sayıyı
yorumlayınız.  İş önlüğü giyiniz.

 Çalışma alanınızı temizleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğü giydiniz mi?

2. Kalıp kumu hazırladınız mı?

3. Derece ve kum sıkıştırma araçlarını hazırladınız mı?

4. Kalıp kumunu derece içine sıkıştırdınız mı?

5. Sıkıştırılan kumu mastarla sıyırdınız mı?

6. Dereceyi ters çevirdiniz mi?

7. Yaş dayanım cihazı ile kalıp sıkılığını ölçtünüz mü?

8. Yaş dayanım değerlerini yorumladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Mekanik cihaz ile yapılan ölçüm sonucu 40 değeri belirlenmiştir. Bu değerin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Az sıkıştırılmış kalıplar
B) Orta sıkılıktaki kalıplar
C) Çok az sıkıştırılmış kalıplar
D) Çok sıkıştırılmış kalıplar

2. Aşağıdakilerden hangisi kalıbın az sıkıştırılmasının sonuçlarındandır?
A) Gaz geçirgenliğinin azalması
B) Dart hatası
C) Sıvı metalin kuma nüfuzu
D) Temiz yüzey

3. Aşağıdakilerden hangisi kalıbın çok sıkıştırılmasının sonuçlarından değildir?
A) Döküm parçalarda çatlamalar oluşması
B) Kalıbın kolay bozulması
C) Modelin kumdan zor çıkarılması
D) Gaz boşlukları

4. Aşağıdakilerden hangisi kumun çok az sıkıştırılmasının sonuçlarından değildir?
A) Dökülen parçaların temiz çıkması
B) Kalıbın çabuk bozulması
C) Döküm esnasında kalıp cidarlarının basınçtan dolayı şişmesi
D) Karıncalı yüzey elde edilmesi

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Gerekli ortam sağlandığında kalıp yapımında kullanılan takımları tanıyacak, bunları
tekniğine uygun kullanabileceksiniz.

 Kalıpçı takımlarının neler olduğunu, nasıl kullanıldığını sektöre giderek

inceleyiniz ve rapor hâline dönüştürerek sınıfta tartışınız.

3. MODELSİZ ŞEKİL YAPMA

3.1. Kalıpçı Takımları

Kalıp yapımında kullanılan takımlar, genel olarak iki kısma ayrılır.

 Meydan takımları
 El takımları

3.1.1. Meydan Takımları

Kalıpçıların ortaklaşa kullandıkları takımlardır. Bunlar sırası ile aşağıda verilmiştir.

 Kalıpçı küreği

Kalıp kumunun tavlanmasında elenmesinde karıştırılmasında, derece içine kum
konulmasında kullanılır. Dökümhanelerde daha çok fayrap kürek adı verilen kürekler
kullanılır.

Resim 3.1: Kürek

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Kalbur

Bozulan kalıpların ve tavlanan kumların elenmesinde kullanılır.

Kalburun göz aralıkları 5-20 mm arasında olur. Genellikle dikdörtgen şekilde
gürgenden yapılır. Az kişinin çalıştığı küçük döküm atölyelerinde tavana asılarak bir kişi ile
kullanılabilir.

 Elek

Kalburların küçük olanına elek denir. Elek telinin göz aralığı 1-5 mm arasında olur.
Resimde daire şeklinde yapılmış elek görülüyor.

 Tokmak

Kalıp yaparken derece içerisine konan kumun sıkıştırılmasında kullanılan takımdır. İki
çeittir:

 Sivri Tokmak: Derecenin içindeki kumun sıkıştırılması için kullanılır.
 Düz Tokmak:Düz tokmak derecenin üst yüzeyinden sonraki sıkıştırmayı

yapmak amacı ile kullanılır.

Genellikle tokmakların bir ucu düz, diğer ucu sivri olarak yapılır. Boyları değişik
olabilir. Küçük dereceler tezgâhta kalıplandığından buralarda kullandığımız tokmakların
boyu 50 cm civarında olur. Yerde kalıplanan büyük işlerde, kalıpcının boyuna göre, 100-120
cm civarında olur. Küçük işlerde kullanılan tokmağa el tokmağı da denir.

Şekil 3.1: Tokmaklar

 Basınçlı hava musluğu veya körük

Kalıp içine düşmüş olan kum tanelerinin çıkartılmasında kullanılır.



Resim 3.2:

3.1.2. El Takımları

Kalıpçıya ait olan takımlardır. Her kalıpcının
gerekli takımlardır. Bu takımların bazıları aşağıda verilmiştir

 Mastar

Derecenin düz tokmakla sıkıştırılmış fazla kumlarını, derece üst yüzeyinden sıyırmak
için kullanılır. Ölçüleri derece ölçülerine bağlı olarak d

Resim

 Şiş

Kalıp kumuna hava kanallarının açılmasına yarayan bir takımdır. Kalıp kumunun
fazlası mastarla sıyrıldıktan sonra üst derceye şiş çekilir. Bazen alt dereceye
çekilebilir. Döküm esnasında kalıp kumunun nemi
maddelerin gazları, şiş kanallarının yardımı ile kalıptan uzaklaştırılır. Şiş çekerken şişin
ucunun, modele yakın ancak değmemesi istenir. Şişler 2
bir ucuna sap dökülmek sureti ile yapılır. Boyları derecelerin yüksekliğine göre değişir

27

.2: Basınçlı hava üfleme musluğu

ıya ait olan takımlardır. Her kalıpcının kalıp yaparken yanında bulundurulması
gerekli takımlardır. Bu takımların bazıları aşağıda verilmiştir.

Derecenin düz tokmakla sıkıştırılmış fazla kumlarını, derece üst yüzeyinden sıyırmak
için kullanılır. Ölçüleri derece ölçülerine bağlı olarak değişir.

Resim 3.3: Mastarla sıyırma

Kalıp kumuna hava kanallarının açılmasına yarayan bir takımdır. Kalıp kumunun
fazlası mastarla sıyrıldıktan sonra üst derceye şiş çekilir. Bazen alt dereceye de şiş
çekilebilir. Döküm esnasında kalıp kumunun neminin buharı ve kum içindeki yanıcı
maddelerin gazları, şiş kanallarının yardımı ile kalıptan uzaklaştırılır. Şiş çekerken şişin

değmemesi istenir. Şişler 2-3 mm kalınlığındaki çelik tellerin
sureti ile yapılır. Boyları derecelerin yüksekliğine göre değişir.

Resim 3.4:Şiş

kalıp yaparken yanında bulundurulması

Derecenin düz tokmakla sıkıştırılmış fazla kumlarını, derece üst yüzeyinden sıyırmak

Kalıp kumuna hava kanallarının açılmasına yarayan bir takımdır. Kalıp kumunun
de şiş

nin buharı ve kum içindeki yanıcı
maddelerin gazları, şiş kanallarının yardımı ile kalıptan uzaklaştırılır. Şiş çekerken şişin

3 mm kalınlığındaki çelik tellerin



 Fırçalar

Fırçaların büyük olanları, model kalıptan çıkarılmadan önce kalıp ayırma yüzeyinin
kumlarının ortamdan uzaklaştırılması

Küçük olan fırçalar ise modelin etrafına su sürmekte veya kurutulacak işlerin
yerlerinin boyanmasında kullanılır.

Resim

 Takalama demiri ve modeli kumdan çıkarma demiri

Modelle kalıp kumunu birbirinden ayırmak için takalama demiri kullanılır. Bu el
aletine de takalama demiri adı veriyoruz. Modelin, uygun ölçülerdeki takalama demiri ile
takalanması modelin yıpranmasını önler. Model çıkarma demir
benzer, ancak ucu trifon vidalı veya normal diş açılmış vidalıdır.

 Mala

Mala yüzeylerinin perdah edilmesinde ve kalıpların tamirinde kullanılır. Malalar
çeşitli şekillerde yapılabilir. Kalıpcının en ön

Resim

Resim
model çıkarma vidası
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odel kalıptan çıkarılmadan önce kalıp ayırma yüzeyinin
ortamdan uzaklaştırılması ve geniş yüzeyli kalıpları boyamak için kullanılır.

Küçük olan fırçalar ise modelin etrafına su sürmekte veya kurutulacak işlerin

Resim 3.5: Çeşitli boyda fırçalar

modeli kumdan çıkarma demiri

Modelle kalıp kumunu birbirinden ayırmak için takalama demiri kullanılır. Bu el
aletine de takalama demiri adı veriyoruz. Modelin, uygun ölçülerdeki takalama demiri ile

modelin yıpranmasını önler. Model çıkarma demiri ise takalama demirine
ucu trifon vidalı veya normal diş açılmış vidalıdır.

Mala yüzeylerinin perdah edilmesinde ve kalıpların tamirinde kullanılır. Malalar
çeşitli şekillerde yapılabilir. Kalıpcının en önemli el takımları arasındadır.

Resim 3.7: Çeşitli malalar

Resim 3.6: Takalama demiri ve
model çıkarma vidası

odel kalıptan çıkarılmadan önce kalıp ayırma yüzeyinin

dar

Modelle kalıp kumunu birbirinden ayırmak için takalama demiri kullanılır. Bu el
aletine de takalama demiri adı veriyoruz. Modelin, uygun ölçülerdeki takalama demiri ile

demirine

Mala yüzeylerinin perdah edilmesinde ve kalıpların tamirinde kullanılır. Malalar



 Spatula

En sık kullanılan takımlardan biri
 Düz spatula
 Kaşıklı spatula

Resim 3.8: Düz spatul

Düz spatula: Düz ispatüllerin
Kalıbın düz yüzeylerinin tamirinde, yolluk ve havşaların açılmasında kullanılır. Bazı
durumlarda malanın görevlerini yapar.

Kaşıklı spatula: Bu takımın bir tarafı yaprak
boylarda olabilir. Kaşık kısmı kalıbın iç
perdahlamaya yarar.

 Kum ve ütü kancalar

Sap kısmının bir tarafı düz, diğer tarafı kavisli lama şeklinde olan bu takımlardan
tabanı ince olanına kum kanca denir. Derin kalıpların tamirinde ve tabana düşen kumların
alınmasında kullanılır. Ütü kanca ise kalıbın derin yerlerindeki düz kısımların
edilmesinde kullanılır. Bu alet alınam
kullanarak tabana yapıştırır.

Resim 3.10: Ütü kanca
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takımlardan biri de spatuladır. İki çeşidi vardır.

spatula Resim 3.9: Kaşıklı spatula

: Düz ispatüllerin bir tarafı yaprak, diğer tarafı dikdörtgen şeklindedir.
tamirinde, yolluk ve havşaların açılmasında kullanılır. Bazı
ini yapar.

Bu takımın bir tarafı yaprak diğer tarafı kaşık şeklindedir. Çeşitli
boylarda olabilir. Kaşık kısmı kalıbın iç bükey kısımlarını tamir etmeye ve havş

Sap kısmının bir tarafı düz, diğer tarafı kavisli lama şeklinde olan bu takımlardan
denir. Derin kalıpların tamirinde ve tabana düşen kumların

alınmasında kullanılır. Ütü kanca ise kalıbın derin yerlerindeki düz kısımların perdah
lınamayacak kadar derinde küçük kum tanelerini ütü gibi

Resim 3.10: Ütü kanca

bir tarafı yaprak, diğer tarafı dikdörtgen şeklindedir.
tamirinde, yolluk ve havşaların açılmasında kullanılır. Bazı

ir. Çeşitli
ve havşayı

Sap kısmının bir tarafı düz, diğer tarafı kavisli lama şeklinde olan bu takımlardan
denir. Derin kalıpların tamirinde ve tabana düşen kumların

perdah
kum tanelerini ütü gibi
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 Boru (kasnak) malaları

Bu takımlar, ismini kasnakların kol aralıklarının, mala yüzeylerini perdah etmekte en
kullanışlı takım olduğundan almıştır. Buralarda normal malaların kullanılması zor olur.
Onun için değişik biçim ve ölçülerde bu malalar kullanılır.

Resim 3.11: Kasnak malaları

 Tek ve çift başlı kaşıklar

Bu takımlar, şekli kaşığı andırdığından bu ismi almıştır. Değişik şekilde yapılanları
vardır. İç bükey, küre parçası vb. yerlerin tamirinde kullanılır.

 İç ve dış köşebentler

Kalıpların iç ve dış köşelerinin tamirinde kullanılır. Tamir yapılacak köşeye göre
uygun şekil ve ölçüdeki köşebent seçilir.

Resim 3.12: İç ve dış köşebentler

 Kaz ayakları

Kalıpların derin yerlerindeki tamiratların yapılmasında kullanılır. Değişik büyüklükte
olup çelikten veya bronzdan yapılabilir.

 Kordon takımları

Bu takımlar, kalıpların iç ve dış kordonlarının tamirinde kullanılır. Kordon takımlarına
deveboynu adı verilir.
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 Maçabaşı avadanlıkları

Kalıp yüzeyine dik gelen maça başlarının tamirinde kullanılır.

Bu takımlardan başka, kalıpların içine bakmak için seyyar lamba, ölçümlerde
kullanılan iç ve dış kumpaslar, kalıpların yüzeylerini nemlendirmek amacı ile kullanılan,
suyu pülverize atan su üfleçleri, pense ve kerpeden gibi diğer takımlar da kullanılmaktadır.

Şekil 3.2: Ölçü aletleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
Kalıpta modelsiz şekiller yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Kalıp kumu hazırlayınız.
 Kalıplamaya başlamadan önce kumu

havalandırınız.
 Alt dereceyi plaka üzerine koyunuz.
 Derece içerisine elekle kum eleyiniz.

 Elenmiş kum üzerine kürekle meydan kumu
koyunuz.

 Kumu sivri ve düz tokmak ile sıkıştırınız.
 Fazla kumu mastar ile sıyırınız.

 Dereceyi ters çeviriniz. Kalıp yüzeyini mala
ediniz.

 Bir önceki kum hazırlama modülünü
hatırlayınız.

 İş önlüğünü giyiniz.
 Kullanacağınız takımları tespit ederek

hazır bulundurunuz.
 Çalışırken eldiven giyiniz.
 Birbirinize kum, şiş ve diğer takımları

atmayınız.
 Çalıştığınız alanı temiz tutunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Mala ile perdahlanmış kum yüzeye cetvel,
mastar, pergel ve spatulanın sivri ucuyla
öğretmeninizin ölçülü verdiği şekilleri
çiziniz.

 Çizdiğiniz şekillerin içlerini el takımlarını
kullanarak boşaltınız.

 Şekilleri el takımlarını kullanarak tamir
ediniz.

 Şekillerin ve derecenin yüzeyindeki fazla
kumları basınclı hava ile temizleyiniz.

 Kalıp yüzeyini mala ediniz.
 Kalıp yüzeyine yüzey ayırıcı serpiniz.

 Üst dereceyi, alt derecenin üzerine koyunuz.
 Derece içine elekle kum eleyiniz.
 Üzerine kürekle meydan kumu koyunuz.
 Kumu sivri tokmak ile birkaç aşamada

sıkıştırınız.
 Sıkıştırılan kumun üzerine kürekle meydan

kumu koyunuz.
 Kumu düz tokmak ile sıkıştırınız.
 Derece üzerindeki fazla kumu mastarla

sıyırınız.
 Üst dereceyi açınız.
 Varsa gerekli tamiratı yapınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğü giydiniz mi?
2. Alt dereceyi tekniğine uygun sıkıştırdınız mı?
3. Kum yüzeye şekilleri çizdiniz mi?
4. Şekillerin içini verilen ölçülerde boşalttınız mı?
5. Yüzey ayırıcıyı kullandınız mı?
6. Üst dereceyi tekniğine uygun sıkıştırdınız mı?
7. Üst dereceyi açarak gerekli yerleri tamir ettiniz mi?
8. Kalıbın sıkılığını kontrol ettiniz mi?
9. Çalışma alanınızı temizlediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Kalıpçıların ortaklaşa kullandıkları takımlara ………… …………. denir.

2. Derecenin içindeki kumu sıkıştırmak için ……………. ……………. kullanılır.

3. Derecenin üst yüzeyinden sonraki sıkıştırmayı ……….. …………… ile yaparız.

4. Her kalıpcının kalıp yaparken yanında bulundurması gereken takımlara …..
………. diyoruz.

5. Döküm esnasında kalıpta oluşan gazların kalıptan atılabilmesi için kalıba ……..
çekilir.

6. Modelin etrafına suyu …………….. ile süreriz.

7. Modelle kalıp kumunu birbirlerinden ayırmak için ………. ………….. kullanırız.

8. Kalıbın düz yüzeyli yerlerinin tamirinde …………… veya spatula kullanırız.

9. Yolluk ve havşaların açılmasında ………………… kullanılır.

10. Kalıpların iç ve dış köşelerinin tamirinde iç ve dış ………………. kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında modelleri tanıyacak, kalıplamanın tekniğini

kavrayacak ve basit modellerle kalıplama yapabileceksiniz.

 Okulunuz atölyesinin model ambarındaki modelleri inceleyiniz.

4. BASİT MODELLERİ KALIPLAMA

4.1. Modeller

Kalıp yapmamıza yarayacak modeller hakkında bazı bilgiler edineceğiz.

4.1.1. Modelin Tanımı

Döküm yolu ile yapılması istenen çeşitli parçaların çekme, işleme payları, kalıplama
metotları dikkate alınarak ağaç, metal ve plastik gibi gereçlerden yapılmış benzerlerine
model denir. Modeller, model atölyelerinde yapılır. Pek çok döküm atölyesinin ayrıca bir de
model atölyesi vardır.

4.1.2. Modellerin Yapıldığı Gereçler

Modeller ucuz ve işlemesi kolay olduğu için ağaçtan, özel durumlarda metalden,
alçıdan, plastikten, polistren (ambalajlarda kullanılan köpük)den vb. gereçlerden yapılır.
Modelin hangi gereçten ve ne şekilde yapılacağını belirleyen faktörlerin bazıları aşağıda
verilmiştir.

 Kaç adet döküleceği
 Döküm atölyesinin kalıplama düzeni
 Maliyet faktörü
 Döküm parçada aranılan özellikler

4.1.3. Model Çeşitleri

Modeller genellikle aşağıda belirtilen şekillerde yapılabilir.

 Tek parça modeller
 İki ve daha çok parçalı modeller
 Eğreti parçalı modeller
 Plakmodeller

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Tek taraflı plakmodeller
 Çift taraflı plakmodeller
 Tersinir (simetrik) plakmodeller

 Özel (iskelet, karkas, mastar vb.) modeller

 Tek parça modeller:

Dökümü istenen parçanın tek veya bir bütün olarak yapılmış hâlidir. Kalıp ayırma
yüzeyi fazla olsa dahi, dökümü az istenen ve ucuza mal olması gereken modeller tek parçalı
yapılır. Kalıp ayırma yüzeyi fazla olursa kalıplama işciliği artar. Ancak kalıp ayırma yüzeyi
bir tane ise bu model tek parça yapılır.

Resim 4.1: Tek parça modeller

 İki ve daha çok parçalı modeller:

Model yapılırken genel olarak dökümcünün kalıplama teknikleri dikkate alınır. Kalıp
ayırma yüzeyi birden fazla ise bu modeli iki veya daha fazla parçalı yapmak gerekir. Parçalı
yapılan modeller pimlerle birleştirilir.

Resim 4.2: iki parçalı model ve maça sandığı Resim 4.3: Dökülen iş

 Eğreti parçalı modeller:

Bazı modellerin kalıplanmasında, modeli kumdan çıkarmak zor, hatta imkânsız
olabilir. Bu tür işlerde, modelin kumdan çıkması imkânsız olan kısımları, eğreti parça olarak
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yapılır. Modelin ana gövdesi kumdan çıkarıldığında bu eğreti parça kumun içinde kalır. Bu
tür modellerde bu eğreti parça kumdan farklı bir yönde çıkarılır.

Şekil 4.1: Eğreti parçalı model Şekil 4.2: Eğreti parçanın kalıptan

çıkarılması

 Plakmodeller:

 Çift taraflı (tek plaka) plakmodeller

Dökümü çok sayıda istenen parçaların modelleri, düz bir plakaya bağlanır.
Kullanılacak plakalar ağaçtan veya metalden yapılır. Plaka yüzeyine birden fazla model
bağlanabilir. Diğer bir metot da dökümcü plakmodeli denilen plakalar dökülmek sureti ile
elde edilir. Modeller dökülen plakanın üzerindedir. Yapımı ucuz ve kolaydır. Ancak temiz
yüzey elde edilmesi yoğun işçiliği gerektirir. Büyük faydaları olan plak modeller genellikle
bir kişi tarafından kalıplanır. Kalıplama makinelerinde daha fazla kullanılır. Yolluk
sistemleri plakmodel üzerinde olduğundan işçiliği düşürür.

Resim 4.4: Plakmodel

 Özel (İskelet-karkas-mastar) modeller:

Çok büyük ölçülerdeki döküm parçaların modellerinin yapımında iskelet veya karkas
modeller kullanılır. Bu modellerde, modelin tamamı yapılmayıp ana ölçülere sahip iskelet
şeklinde model yapılır. Karkas modeller, döküm parça modelinin bire bir iskeletini meydana
getirir. Kalıplamada iskeletlerin arası kum ile doldurularak kalıba yapışmaması için yüzey
ayırıcı serpilir.
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Resim 4.5: Karkas model

Daire şeklinde olan bazı parçalar ise (kasnak, dişli vb.) bazı özel mastarlar kullanılmak
sureti ile kalıplanabilir. Mastarlarla kalıplanan bu işlerin ölçü hassasiyeti az olur. Bu
kalıplama şekline mastarla kalıplama denir.

4.1.4. Model Konikliği

Koniklik, modelin yan yüzeylerine verilen eğimdir. Modele verilecek koniklik,
modelin kumdan çıkarılması bakımından çok önemlidir. Yan yüzeylerine koniklik
verilmemiş modellerin kumdan çıkarılması oldukça zordur.

Yan yüzeylere verilen model konikliği, modelin durumuna göre değişir. Konikliğin
derecesini etkileyen en önemli faktörler, modelin yüzey pürüzlülüğü ve kuma giren
derinliğidir. Model konikliğinin az verilmesi durumunda modelin gereğinden fazla
takalanması gerekir. Bu da modelin ömrünü kısaltır.

4.1.5. Modellerin Ek Kısımları

Kalıp yapımında kullanılan modellerin bazı ek kısımları vardır.

 Pim ve pim delikleri

Modellerin ve maça sandıklarının birleştirilmesinde genel olarak pimler kullanılır.
Pimler, deliğe geçen uçları konikleştirilmiş silindirik çubuklardır. Ağaçtan veya metalden
yapılır. Pimlerin kullanılmadığı yerlerde model parçaları çeşitli geçmeler ile birleştirilebilir.

 Takalama ve çıkarma delikleri

Modeller, kum içinde kalıplandıktan sonra takalanarak çıkarılır. Bunun için model
takalama demiri ve model çıkarma vidası kullanılır. Özellikle ağaç modellerin içerisine
model çıkarma vidalarının karşılık somunları ağaç oyularak buraya ağaç vidaları ile
tutturulur. Metal modellerde uygun bir matkapla delinerek buraya diş açılır.
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Resim 4.6: Takalama ve çıkarma delikleri

 Takviyeler

Geniş yüzeyli ve ince cidarlı modellerin zamanla çalışması, bir başka deyişle
çarpılması sonucu ölçü tamlığı bozulmaktadır. Bu mahsurları giderebilmek amacı ile bu tür
modellere takviyeler yapılır. Model, takviyeli olarak kalıplanır. Model kumdan çıkarıldıktan
sonra takviye boşlukları kumla doldurulup el takımları ile düzlenir.

Burada kalıbı tanıyarak çeşitlerini öğreneceğiz.

4.2. Kalıplama

4.2.1. Kalıbın Tanımı

Modelin kumda bıraktığı boşluğa kalıp denir. Kalıplar kumdan veya metallerden
yapılabilir. Kumdan yapılan kalıplara kum kalıp, metalden yapılan kalıplara ise kokil kalıp
adı verilir.

Kumdan yapılan kalıplar, dökümden sonra bozulmasına karşı, metallerden yapılan
kokil kalıplarla yüzlerce hatta binlerce iş dökülebilir. Kumdan yapılan kalıplara tonlarca
ağırlığında işlerin dökülmesi mümkün iken kokil kalıplara genel olarak küçük işler
dökülmektedir. Kokil kalıplara yalnız düşük sıcaklıkta ergiyen metaller (alüminyum,
magnezyum, bakır alaşımları, çinko alaşımları) dökülebilirken kum kalıplara dökme demir,
çelik ve daha yüksek sıcaklıkta ergiyen alaşımlar dökülebilir.

4.2.2. Kalıp Çeşitleri

Kalıplar, kalıbın yapıldığı malzemeye göre sınıflandırılabilir. Örneğin kum kalıplar,
metal kalıplar ve seramik kalıplar gibi. Burada sadece kum kalıplara ve metal kalıplara yer
verilecektir.

 Kum kalıplar

Kumdan yapılan kalıplar, yaş veya kurutularak dökülür. Genellikle küçük döküm
parçaların kalıpları kurutulmaz. Yaklaşık bir değer vermek gerekirse 1000 kilograma kadar
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olan parçalar kurutulmadan sağlam olarak dökülebilir. Daha büyük parçaların ise mutlaka
kurutularak dökülmesi gerekir.

Ölçü hassasiyeti ve yüzey temizliği aranan işlerde kalıbın yüzeyi özel kalıp boyaları
ile boyanır. Boyandıktan sonra kurutulur.

Kum kalıplar, el ile yapılabileceği gibi kalıplama makinelerinde de yapılabilir.

 Metal kalıplar

Metal kalıplar, işin özelliği ve hassasiyetine göre dökme demir ve sıcak kalıp
çeliklerinden yapılır. Çok hassas olmayan parçaların kalıpları dökümcüler tarafından dökme
demirden yapabilir. Hassas kalıplar ise kalıp atölyelerinde yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Verilen tek parça modeli kalıplayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kalıp kumu hazırlayınız.
 Kalıba başlamadan önce kumu

havalandırınız.
 Alt dereceyi plaka üzerine koyunuz.

İçine modeli yerleştiriniz.
 Derece içine elekle kum eleyiniz.

 Elenmiş kum üzerine, meydan kumu
koyunuz.

 Kumu önce sivri sonra düz tokmak ile
sıkıştırınız.

 Fazla kumu mastar ile sıyırınız.

 Dereceyi ters çeviriniz.

 İş önlüğünü giyiniz.
 Eldiven giyiniz.
 Çalışma anında arkadaşlarınızla

şakalaşmayınız.
 Arkadaşlarınızla takımları paylaşınız.
 Kalıbın sıkılığına özen gösteriniz.
 Şişi arkadaşınıza verirken dikkatli olunuz.
 El takımlarını işiniz bitince temizleyip

takımhaneye bırakınız.
 Kalıbın çevrilmesi sırasında modelin

düşmemesi için bir elinizle kalıplama
plakasından tutunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kalıp yüzeyini mala ediniz.

 Yüzey ayırıcı maddeyi serpiniz.
 Üst dereceyi alt derece üzerine

yerleştiriniz.
 Derece içine elekle kum eleyiniz.
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 Elenmiş kum üzerine, meydan kumu
koyunuz.

 Kumu önce sivri sonra tokmak ile
sıkıştırınız.

 Fazla kumu mastarla sıyırınız.
 Kum yüzeye şiş çekiniz.
 Üst dereceyi kaldırınız.
 Modelin çevresini su ile

nemlendiriniz.

 Modeli takalayarak kumdan çıkarınız.

 Gerekli tamiratı yapınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

5. İş önlüğü giydiniz mi?

6. Yeteri kadar kum hazırladınız mı?

7. Alt dereceyi tekniğine uygun sıkıştırdınız mı?

8. Yüzey ayırıcıyı kullandınız mı?

9. Üst dereceyi tekniğine uygun sıkıştırdınız mı?

10. Modeli takaladınız mı?

11. Çıkarma vidası kullanarak modeli kalıptan çıkardınız mı?

12. Modele zarar vermeden çıkardınız mı?

13. Gerekli tamiratı uygun şekilde yaptınız mı?

14. Çalışma alanınızı temizlediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Döküm yolu ile yapılması istenen parçaların çekme, işleme ve kalıplama metotlarına
dayalı olarak çeşitli gereçlerden yapılmış benzeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Model
B) Dökülmüş iş
C) Maça
D) Derece

2. Modelin yapılacak gerecini belirleyen faktör aşağıdakakilerden hangisidir?
A) İşin ne kadar döküleceği
B) Döküm atölyesinin kalıplama düzeni
C) Maliyet faktörü
D) Hepsi

3. Modelin yan yüzeylerine verilen eğime ne denir?
A) Model konikliği
B) Eğreti parça
C) Model pimi
D) Takviye

4. Aşağıdakilerden hangisi modelin ek kısımlarından değildir?
A) Pim ve pim delikleri
B) Takalama ve çıkarma delikleri
C) Takalama demiri
D) Takviyeler

5. Aşağıdakilerden hangisi kalıbın tanımıdır?
A) Dökülmüş işler
B) Alt derecedeki boşluk
C) Modelin kumda bıraktığı boşluk
D) Modelin boyandıktan sonraki hâli

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

KONTROL LİSTESİ

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çalışmaya başlamadan iş önlüğü ve eldiven giydiniz mi?

2. Kalıp kumunu hazırlandınız mı?

3. Kalıplama el ve meydan takımlarını hazırladınız mı?

4. Modeli derece içine uygun bir şekilde yerleştirdiniz mi?

5. Tekniğe uygun alt dereceyi sıkıştırdınız mı?

6. Kalıp sıkılığını kontrol ettiniz mi?

7. Tekniğe uygun üst dereceyi sıkıştırdınız mı?

8. Modeli takalayarak kumdan çıkardınız mı?

9. Kalıpta gerekli tamiratı yaptınız mı?

10.Çalışma alanınızı temizlediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

RIÖĞRETİM FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 C

3 B
4 C

5 A

6 D

7 C

8 A

9 D

10 A

ÖĞRETİM FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 C

3 B

4 A

ÖĞRETİM FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 meydan
takımları

2 sivri tokmak

3 düz tokmak

4 el takımları

5 şiş

6 fırça

7 takalama
demiri

8 mala

9 spatula

10 köşebentler

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRETİM FAALİYETİ–4 CEVAP ANAHTARI

1 A
2 D

3 A
4 C
5 C
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