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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI287 
ALAN Metalurji 

DAL/MESLEK Dökümcülük 

MODÜLÜN ADI Kokil Kalıp 
MODÜLÜN TANIMI 

Kokil kalıplarla ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Delme ve DiĢ Açma Modülü Ġle Kalıpları Boyama Ve 

Kurutma modüllerini baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Kokil kalıp yapmak 

MODÜLÜN   AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında istenen ölçüde ve tekniğine 

uygun kokil kalıp üreterek kokil kalıplara ergimiĢ metal ve 

alaĢımları dökebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun kokil kalıp hazırlayabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun kokil kalıba döküm yapabileceksiniz. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye 

Donanım: Döküm kumu, çeĢitli modeller, dereceler, plaka, 

dökümcü meydan takımları, dökümcü el takımları, gidici, 

çıkıcı, ağırlık, iki adet ağaç çerçeve, yüzey ayırıcı madde, su 

kabı, fırça, alçı, ince makine yağı, çekiç, pense, üstübü, tel, 

demir çubuk, pota,  ergimiĢ metal, temiz,  temizleme falaksı 

ve kokil kalıp 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

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. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

ĠĢletmeler insanların ihtiyaç duyduğu malzemeyi üretmek için kurulmuĢtur. 

Teknolojiyle geliĢen iĢletmelerde kaliteli ve çok sayıda üretim yapmakla mümkün 

olmaktadır. Günümüz dünyasında birçok ülkenin ismi bile bilinmezken bu tür firmaların 

ürettiği ürünler dünya çapında tanınmaktadır.  

 

Döküm teknolojileri ile üretim yapan firmalar, kaliteli ürünleri kısa zamanda üreterek 

geliĢmektedir.  Bu firmaların günümüzün ulaĢtığı teknolojik geliĢmelere de olumlu katkıları 

olmuĢ ve döküm teknolojilerini nadir meslek dallarından biri hâline gelmiĢtir. 

 

Bu modülü tamamladığınızda döküm teknolojisinin üretim amaçlarından biri olan çok 

sayıda ve kaliteli üretimin geliĢme basamaklarını daha iyi kavrayacak ve teknolojik 

geliĢmelere siz de önemli katkılar sağlayacaksınız. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun kokil kalıp 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 
 PiĢirilerek yapılan pasta ya da kek kalıplarını inceleyerek neden kâğıt ya da 

plastik malzemelerden yapılmadığını ve kalıpların bu iĢlerdeki etkisini 

araĢtırınız. 

 

1. KOKĠL KALIP 
 

1.1. Kokil Kalıpların Tanıtılması 
 

Ġçinde birden çok döküm yapılabilen kalıplara “kokil kalıp” ismi verilir. Kokil ismi, 

kütük çelik üretimi için ergitilmiĢ çeliklerin içlerine döküldüğü çok kalın kesitli kalıptan 

alınmıĢtır.  

 

KarmaĢık biçimli, boyut toleransları dar ve çok sayıda üretilecek parçalar için tercih 

edilir. Dökülecek metalin gerektirdiği refrakterliğe sahip olması gereken kalıp malzemesi 

olarak genellikle özel kalite dökme demir veya çelik kullanılır. DüĢük sıcaklıkta eriyen 

metallerin dökümü için bronz da kullanılmaktadır. Kokil kalıplara demir esaslı 

malzemelerden 3.000-10.000 adet, alüminyum gibi düĢük sıcaklıkta ergiyen malzemelerden 

ise 100.000 adet kadar parça dökülerek elde edilebilir. 

 

Metal kokil kalıba döküm yönteminde katılaĢma sırasındaki soğuma, kum kalıplardan 

daha hızlı olduğu için içyapı daha ince tanelidir. Boyut hassasiyeti 0,25 mm olup parça 

yüzeyleri temizleme iĢlemi gerektirmeyecek kadar yüksek kalitededir. Metal kalıplarda 

kullanılan maçalar metal, kum veya alçıdan yapılabilir. Kalıp ömrünü arttırmak için kalıp 

boĢluğu ısıya dayanıklı malzemelerle kaplanır ve bu sayede parçanın kalıptan çıkarılması da 

kolaylaĢır. 

 

ġamut, kil, seramik gibi ısı dayanımı yüksek maddelerden yapılmıĢ kalıplar da az bir 

onaram ile 10-15 defa kullanılabildikleri için sürekli kalıp özelliği taĢıdığından bu tür 

kalıplara da kokil kalıp denmektedir. Seramik gibi kokil kalıp yapımında kullanılan 

malzemeler ile silisyum karpit ve cam suyu (sodyumsilikat) ile kuvars kumu bağlayıcı olarak 

etil silikat gibi maddeler kullanılarak elde edilen ayrıca silimanitin bağlayıcı etil silikatle 

karıĢtırılmasıyla silester, mullit (SiO2+Al2O3) gibi malzemeler elde edilerek yüksek 

sıcaklıklara dayanıklı ve birden çok döküm yapılabilen kalıplar yapılabilmektedir. Bu tür 

kalıplara sürekli kalıplar denmesine rağmen dayanıklı kalıp ifadesi daha doğrudur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Sürekli kalıplar için uygun gereç de grafittir. Grafit, iĢlenmesi ve onarımı kolay, çok 

yüksek ısılara dayanabilen, genleĢmesi az, ısı iletimi iyi bir kalıp gerecidir. Statik döküm, 

pres ve savurma döküm tekniklerine de uygun olan grafitin aĢınması fazla olduğu için özel 

tedbirler almak gerekir. Bu kalıplar alüminyum, magnezyum gibi alaĢımlardan az sayıda 

parça için tercih   edilir. Döküm sıcaklığı arttıkça kalıp ömrü azalır. 

 

Kokil kalıp yapımında en çok kullanılan gereç dökme demirdir. Dökme çelik ve blok 

çelik az da olsa kullanılmaktadır. Genellikle perlitik esmer dökme demirden kokil kalıplar 

yapılmaktadır. Kokil kalıp içine konularak maça görevi yapacak olan parçalar ısıya dayanıklı 

çelik ya da normal kumdan kabuk maça olarak da yapılabilir. 

 

AĢağıdaki tabloda, esmer dökme demir biliĢiminden yapılan kokil kalıp bileĢim 

oranları görülmektedir. Bu alaĢımla yapılan kokil kalıpların araĢtırmalar sonunda iyi sonuç 

verdiği, yaygın olarak kullanıldığı saptanmıĢtır.  BileĢim oranları kalıp kesit kalınlığına göre 

ve kalıp içine dökümü yapılacak alaĢıma göre değiĢtirilebilmektedir. 

 

C (Karbon) Si (Silisyum) Mn(Manganez) P (Fosfor) S (Kükürt) 

3,30 1,20 0,60 En çok  0,10 En çok  0,05 

3,50-3,70 2,20 0,80 0,25 0,12 

Tablo 1.1: Kokil kalıp bileĢim oranları 

 

Genellikle demir dıĢı metallerin dökümünde kullanılan kokil döküm yöntemiyle 

üretilen parçalara örnek olarak  kompresör gövdeleri, hidrolik fren silindirleri, biyel kolları, 

alüminyum daktilo parçaları ve mutfak eĢyaları gösterilebilir. 

 

 
 

Resim 1.1:  Kokil kalıpla yapılmıĢ komresör gövdesi ve çeĢitli döküm parçalar 
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AĢağıda verilen kesit resimlerde: 

 

(1) Kokil kalıbın hidrolik bir mekanizma ile açılıp kapanmasını ve açık hâlde iken 

yüzey ayırıcı sıvı maddenin püskürtülmesi, 

 

(2) Kokil kalıp parçalarının bütünleĢtirilmiĢ hâlde içine konan bir maça, gidici ve kalıp 

boĢluğu, 

 

(3) Kokil kalıba sıvı metalin pota yardımı ile dökümü, 

 

(4) Kokil kalıbın açılması ve içerisinde katılaĢmıĢ hâlde görünen döküm parça, 

 

(5) Kokil kalıptan elde edilmiĢ döküm parçadır. 

 

 

 
 

ġekil 1.2: Kokil kalıbın iĢlem basamakları 
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1.2. Kokil Kalıpların Yararları 
 

 Kokil kalıplar, diğer kütle iĢleme yöntemlerine göre daha  küçük hata 

toleranslarıyla, daha kompleks Ģekiller elde etmemizi sağlar.  

 

 BaĢka bir iĢleme gerek olmaksızın yüksek oranlarda üretim yapılabilir. 
 

 Bir ürünü daha ince et kalınlığında ve diğer iĢleme yöntemleriyle elde 

edilenlerden  daha sağlam olarak elde edebiliriz. 
 

 Kokil dökümle yüzey kalitesi iyi ve her yönüyle sağlam ürünler elde edilir. 
 

 Ġlave bir aparat gerektirmeksizin küçük toleranslarla yüzlerce döküm yapılabilir. 

 

 DeğiĢik sertliklerde, çeĢitli yüzeyler elde edilebilir. 

 

 Elde edilen yüzeyler, diğer birçok iĢleme türüne göre daha pürüzsüz olur. 

 

 Parçalar üzerine, Ģerit ya da ip Ģeklinde döküm yapılabilir. 

 

 Kokil döküm, özel civata ve saplama gibi ürünleri daha ekonomik elde 

etmemizi sağlar. 

 

 Kokil kalıpla döküm için atölyede küçük bir alan yeterlidir. 

 

 Kokil döküm tek parçadan ibaret olur. Kokil dökümde, kaynatılmıĢ veya  

iliĢtirilmiĢ ayrı parçalar olmaz bundan dolayı da dayanımları bir araya 

getirilenlerden daha iyi olur. 

 

1.3. Kokil Kalıpların Sakıncaları 
 

 Kokil kalıp pahalı olduğundan bu yöntem ancak seri üretimde ekonomiktir. 

 

 Bu yöntemle her malzeme dökülemez. 

 

 Genelde küçük parçaların üretimi için uygundur.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun kokil kalıp hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Model etüdünü yapınız (Bkz. Model Etüdü 

modülü). 

 Yolluk hesabını yapınız (Bkz. Model Etüdü 

modülü). 

 Kalıp kumu hazırlayınız. 

 Ana derece yapınız ve mala yüzeyini perdah 

ediniz. 

 

 Ana derece üzerine hazırladığınız modelin 

yolluk sistemini de dikkate alarak mala yüzeyine 

yerleĢtiriniz. 

 

 Model ve yolluk sistemini de içine alacak 

Ģekilde ağaç çıtalardan çerçeve hazırlayınız. 

 

 

 Modele bağlamak istediğiniz yolluk sistemini 

 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ana derece üzerine modeli 

yerleĢtirirken yolluk sistemini 

dikkate almayı unutmayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ağaç çerçevenin ebatlarının kokil 

kalıp ebatlarını oluĢturmada temel 

olduğunu bilerek hazırlayınız. 

 

 

 

 

 

 Ana derece üzerine çizdiğiniz 

yolluk sisteminin kokil kalıp 

yolluk sistemi olduğunu bilerek 

yapınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ana derece yüzeyine çiziniz ve bunu el 

takımlarıyla yapınız.  

 Yüzey ayırıcı madde serpiniz. 

 

 

 Modeli yerinden alınız. 

 Ana derece mala yüzeyine yüzey ayırıcı sürünüz 

(ince makine yağı, kum kalıp boyaları, grafit, 

arap sabunu, vb.). 

 

 

 

 Modeli aldığınız yere tekrar koyunuz ve modeli 

de yağlayınız. 

 Daha önceden hazırladığınız ağaç çerçeveyi 

model ve çizdiğiniz yolluk sistemini de içine 

alacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 

 

 Ağaç çerçeve üzerine ağırlık koyunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ağaç çerçeveye ağırlık yüklerken 

yerinden oynamamasına dikkat 

ediniz. 
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 Alçıyı bir kap içinde su ile karıĢtırınız. 

 SulandırılmıĢ alçıyı ağaç çerçeve içine dökünüz 

ve içine üstübü, tel, demir çubukları içindeki 

modele değmeyecek Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 

 Alçı sertleĢmeye baĢladığında ağırlıkları 

kaldırınız ve alçı yüzeyini düzleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hazırladığınız alçı su karıĢımı 

kıvamını reçine kıvamında 

hazırlayınız. 

 

 

 Ağaç çerçeve içine döktüğünüz 

alçı model olacağından 

dayanıklığını artırmak için üstübü, 

tel ve demir çubuklar 

koymalısınız. 

 Alçı sertleĢince çerçevesiyle birlikte ana derece 

üzerinden kaldırınız ve ters çeviriniz. 

 

 

 

 Alçı modelin iç kısımları tam 

kurumamıĢ olabilir bu nedenle 

kırılmamasına dikkat ediniz. 

 

 Alçı modelin çerçevesini 

kırmadan çıkartabilmek için düz 

bir zemine koyunuz ve daha 

önceden tek çivi ile 

birleĢtirdiğiniz çıta birleĢme 

yerlerini tornavidayla ayırınız. 
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 Alçı model içerisindeki modeli hafifçe 

takalayarak çıkartınız. 

 Ağaç çerçeveyi alçı modelin etrafından alçı 

modeli kırmadan çıkartınız. 

 

 Alçı modeli rahat kalıplayabilmek için gerekli 

düzenlemeleri yapınız. 

 Yarım alçı model üzerindeki yolluk sistemini 

gösteren çizgileri yeniden belirleyiniz ve 

köĢelerden pim yuvası olacak Ģekilde küçük 

delikler açınız. 

 

 

 Alçı model yüzeyi grafit ya da pudra ile iyice 

ovunuz. 

 Alçı modeli kendi hâlinde ya da hafif ısıtılmıĢ 

bir fırında kurutunuz. 

 KurutulmuĢ alçı modeli derecede kalıp kumu ile 

sıkıĢtırarak ters çeviriniz. 

 Kum yüzeyi mala ediniz. 

 

 Alçı modelden çıkardığınız çıta 

yerlerine koniklik veriniz. 

 

 

 

 

 

 Alçı modelin yavaĢ yavaĢ 

kurumasını sağlayınız. 

 

 

 

 Yarım alçı model üzerine 

koyduğunuz çerçevenin tam 

üzerinde olmasına özen gösteriniz. 



 

 11 

 Alçı model yüzeyden daha önce çıkarılan modeli 

ve mala yüzeyine yüzey ayırıcı madde uygulayıp 

yerine yerleĢtiriniz. 

 

 

 Diğer ağaç çerçeveyi yarım alçı model üzerine 

oturtunuz ve ağırlık yükleyiniz. 

 

 

 

 

 

 Alçıyı bir kap içinde suyla karıĢtırınız. 

 SulandırılmıĢ alçıyı ağaç çerçeve içine 

doldurunuz. 

 

 Dereceyi ve alçı modeli ince 

makine yağı ile yağlamazsanız alt 

ve üst alçı modelleri birbirinden 

ayırmanız zor olur. 

 

 Üst çerçevenin alt alçı model 

üzerinde olmasına özen gösteriniz. 

 

 

 

 SulandırılmıĢ alçının reçel 

kıvamında olmasına dikkat ediniz 

ve model profillerine girmesi için 

daha sulu olmasını 

sağlayabilirsiniz. 

 

 

 

 Ağaç çerçeve içine dökdüğünüz 

alçı model olacağından 

dayanıklığını artırmak için üstübü, 

tel ve demir çubuklar 

koymalısınız. 

 

 

 

 

 Alçı modeli çevirme esnasında 

kırılmaması için özen gösteriniz. 
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 Alçı modelin dayanıklı olması için ağaç çerçeve 

içine üstübü, tel ya da demir çubukları içindeki 

modele değmeyecek Ģekilde koyunuz. 

 Alçı sertleĢmeye baĢlayınca ağırlıkları kaldırıp 

alçı yüzeyi düzleyiniz. 

 

 

 Alçı sertleĢince çerçevesiyle birlikte alçı modeli 

derece üzerinde kaldırıp çeviriniz. 
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 Modeli hafifçe takalayarak çıkartınız. 

 Ağaç çerçeveyi alçı modeli kırmadan çıkarınız. 

 
 

 

 Alçı modelleri kum kalıpta rahat 

kalıplayabilmek için gerekli düzenlemeleri 

yapınız. 

 
 

 

 Kokil kalıbın yolluk sistemini yarım alçı 

modeller üzerindeki ilk çizdiğiniz çizgileri asas 

alarak alçı üzerine açınız. 

 Yarım alçı modellerin yüzeylerini grafit ya da 

talk ile ovunuz 

 Son kontrollerinizi yapınız. 

 

 
 

 

 

 

 Alçı modelden çerçeveyi 

kırmadan çıkarmak için ilk 

çerçeve çıkarmada yaptığınız 

iĢlemi yapınız. 

 

 Alçı modelinize gerekli 

koniklikleri veriniz. 

 

 Kokil kalıbın iki ya da daha fazla 

parçalarında yolluk sisteminin 

simetrik olarak ya da ölçülü 

olarak yapılabilmesi için alçı 

model üzerindeki çizgiler esas 

alınacağından son kez kontrol 

ediniz. 

 

 

 

 

 

 Alçı modeli kırmadan 

kalıplayabilmek kum kalıptan 

rahat çıkartabilmek ve kalıp 

kumunun rurubetinden etkilenme 

ihtimalini azaltmak için talk ya da 

grafitle alçı modelleri ovunuz ve 

kurutunuz. 
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 Alçı modelleri kendi hâlinde ya da hafif ıstılmıĢ 

fırında kurutunuz. 

 Elde ettiğiniz iki yarım alçı modeli kum kalıp ile 

kalıplayınız, yolluk sistemini bağlayınız ve 

dereceleri döküme hazırlayınız. 

 

 
 

 

     
 

 

 

 Hazırladığınız kalıba uygun görülen metali 

ergiterek dökünüz. 

 

 

 

 

 

 Döküm için gözlük, eldiven, 

baret, tozluk ve deri önlük giyiniz. 

 

 Kokil kalıpları döküm sonrası 

temizliğinde yüzeyler arası 

simetrinin bozulmamasına dikkat 

edilmelidir. 

 

 Kokil kalıp parçalarının 

birleĢtirilmesinde menteĢe kilit 

bağlantıları yapılırken yüzeylerin 

tam kapanacak Ģekilde olması 

sağlanmalıdır. 
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 Elde ettiğiniz yarım yarım olan iki adet kokil 

kalıp parçalarını temizleyiniz. 

 

 

    

 

 

 Kokil kalıp parçalarını menteĢe sistemli, el 

sapları ile açılıp kapanmasını sağlayacak ve sıvı 

metal döküldüğünde açılmasını önleyecek kilit 

tertibatını kalıba bağlayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kokil kalıbını yapacağınız modelin etüdünü yaptınız mı?   

2. Kalıp kumunu hazırlayarak boĢ bir ana derece yapabildiniz mi?   

3. Ana derece yüzeyine size verilen modeli önceden yaptığınız etüde 

uygun olacak Ģekilde, kokil kalıbın kendi yolluk sistemini de kum 

yüzeye çizerek yerleĢtirebildiniz mi? 

  

4. Ana derece üzerine yerleĢtidiğiniz modeli yolluk sistemini de içine 

alacak ebatlarda iki adet ağaç çerçeveyi hazırlayabildiniz mi? 
  

5. Ana derece yüzeyine ve modele yüzey ayırıcı maddeler 

uygulayabildiniz mi? 
  

6. Model ve yolluk sistemini içine alacak Ģekilde ağaç çerçeveyi 

yerleĢtirerek üzerine ağırlık koyabildiniz mi? 
  

7. Alçı su karıĢımını çerçeve içine boĢaltarak içine alçı modelde iskelet 

görevi yapacak malzemeleri ( tel örgü, cam elyafı, üstübü parçaları, 

demir çubuk vb. ) koyabildiniz mi? 

  

8. Alçı sertleĢince ağırlıkları alarak alçı modeli kırmadan ana dereceden 

ve çerçeveyi de alçı modelden çıkartabildiniz mi? 
  

9. Yarım alçı model üzerindeki yolluk sistemini gösteren çizgileri ve 

diğer alçı modelle birleĢtirmede kaymaları önlemek için dört 

köĢesinden uygun pimleme delikleri açabildiniz mi? 

  

10. Alçı model yüzeyleri grafit ya da talk ile ovarak hafif ısınmıĢ bir 

fırında kurutabildiniz mi? 
  

11. Alçı modeli derecede kumla sıkıĢtırıp ters çevirerek daha önceden 

çıkardığınız modeli yerlerine koyup model yüzeyleriyle birlikte yüzey 

ayırıcı uygulayabildiniz mi? 

  

12. Ġkinci ağaç çerçeveyi alt alçı model üzerine uygun Ģekilde ağırlıkta 

koyarak yerleĢtirebildiniz mi? 
  

13. Alçı su karıĢımını çerçeve içine boĢaltarak içine alçı modelde iskelet 

görevi yapacak malzemeleri ( tel örğü, cam elyafı, üstübü parçaları, 

demir çubuk vb. ) koyabildiniz mi? 

  

14. Alçı serleĢince ağırlıkları alarak üstteki alçı modeli kırmadan ve 

çerçeveyi de alçı modelden sağlam çıkartabildiniz mi? 
  

15. Alçı modelleri, yüzeyinde bulunan modeli çıkartarak bu model 

boĢluğunun kokil kalıpta dökülmesini sağlayacak yolluk sistemini 

açabildiniz mi? 
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16. Alçı modelleri kumda rahat kalıplayabilmek için gerekli 

düzenlemeleri yaparak yüzeyleri grafit y da talk ile ovup hafif az 

ısıtılmıĢ bir fırında kurutabildiniz mi? 

  

17. Alçı modelleri kalıplayıp dökerek, temizliğini yapıp menteĢeli, kilit 

tertibatlı veya baĢka açılıp kapanma mekanizması yapabildiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi kokil kalıbı anlatmaktadır? 

 

A) Ġçine bir döküm yapılan kalıplardır. 

B) Ġçine birden fazla döküm yapılan kalıplardır. 

C) KarmaĢık biçimli kalıplardır. 

D) KarmaĢık olmayan basit kalıplardır. 

 

2. Kokil kalıp yapımında genel olarak hangi metal ya da alaĢım en çok 

kullanılmaktadır? 

 

A) Dökme demir 

B) Çelik 

C) Bronz 

D) Alüminyum 

 

3. Kokil kalıpta, sıvı metalin soğuma hızı kum kalıba göre nasıldır? 

 

A) Aynı 

B) YavaĢ 

C) Hızlı 

D) Normal 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi kokil kalıpların yararlarındandır? 

 

A) Bu yöntemde her metal ve alaĢım dökülmez. 

B) Genelde küçük parçaların üretimi yapılır. 

C) Kokil kalıp pahalıdır. 

D) Kokil dökümle, yüzey kalitesi iyi ve her yönüyle sağlamdır. 

 

 

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. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak kokil kalıba döküm 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Evlerinizde bulunan yemek kepçeleri ile geniĢ ağızlı kap içinden su alarak 

meĢrubat ĢiĢelerine doldurmaya çalıĢınız, aynı iĢlemi bir ĢiĢe ağzına huni 

koyarak yapınız ve izlenimlerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. KOKĠL KALIPLARI HAZIRLAMAK 
 

2.1. Kokil Kalıp Tasarımı 
 

Kokil kalıplara döküm yapılacağı önceden düĢünülerek gerekli özellikleri taĢıması 

sağlanmalıdır. Kalıbın kısımlara ayrılması, sıvı metalin akıĢını kolaylaĢtırmak gibi 

noktalarda kum kalıplara döküm teknoloji kuralları uygulanmaktadır. Ancak kokil 

dökümcülüğünde konikliklerin daha fazla olması, en ince kesitin 3 mm’den az olmaması ve 

hızlı soğuma olması gibi temel kurallar unutulmamalıdır. 

 

Bu modülde anlatılanlar sıvı metalin kendi ağırlığı ile kokil kalıp boĢluğunu doldurma 

esası dikkate alınarak yazılmıĢtır. Basınçlı dökümler için kullanılan kokil kalıplar “Basınçlı 

Döküm modülü” konusunda daha detaylı anlatılacaktır. Kokil kalıplara sıvı metal genel 

olarak düĢey olarak kalıbın havĢasından dökülür. Kokillerde ve yolluk alttan verildiğinde 

parçanın büyük kısmı da altta olacak Ģekilde tasarlanarak kokil içine verilen sıvı metal akıĢı 

yavaĢlatılarak kokil kullanım ömrü uzatılmaktadır. 

 

Kokil kalıplar genellikle açılıp kapanan iki veya daha çok parçadan oluĢur. Kalıp 

kapandıktan sonra erimiĢ metal kokil kalıbın havĢalı gidicisinden dökülür ve katılaĢmadan 

sonra kalıp açılarak parça çıkarılır. Kokil kalıpların açılıp kapanması elle yapılabileceği gibi 

sonsuz vida, pnomatik veya hidrolik bir tertibatla da yapılabilir. Kalıp malzemesi gaz 

geçirgen olmadığından kalıp içi hava kanallarının da açılması zorunludur. Kokil kalıp 

tasarımı büyük  deneyim ister.  

 

Kokil yolluk sistemi hazırlanırken sıvı metalin kokil kalıba kısa zamanda ama 

çalkalanma yaptırılmadan sakin ve düzgün bir sıvı metal akıĢı sağlayacak Ģekilde 

tasarlanması gerekir. Dar yolluklar döküm sırasında sıvı metalin katılaĢmasına, çok geniĢ 

yolluklar ise sıvı metalin anafor yapması sonucu sıçrayarak katılaĢan küçük metal 

damlacıklarının oluĢturduğu döküm hatalarına yol açabilir. AlaĢımın kokil kalıp içinde 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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akıĢını yavaĢlatmak ve kokile kaçan curufu da temizlemek amacıyla süzgeçli ya da sifonlu 

yolluklar kullanılabilir. 

 

Metal kalıpların cidar kalınlığının belirlenmesinde ısı girdi ve çıktılarının dikkate 

alınması gerekir. Çünkü     bu yöntemlerin baĢarısı ile kalıbın sürekli çalıĢması doğru 

orantılıdır. Kalıp cidar kalınlıkları genellikle 18-50 mm arasında  seçilir. Gerektiğinde kokil 

kalıp soğutulabilir. AĢağıda deneyler sonucu, dökülecek parçanın kesit kalınlığına göre 

uygun kokil kalıp kesitleri verilmiĢtir. 

 

Dökülecek parçanın kesit kalınlığı Kokil aklıbın kesit kalınlığı 

20 mm 10-20 mm 

20-50 mm 20-35 mm 

50 mm ve üzeri 50 yada parça kalınlığının  % de 70’i 

Tablo 2.1: Kesit kalınlığına göre uygun kokil kalıp kesitleri 

 

2.2. Kokil Kalıplarda Kullanılan Yüzey Ayırıcılar 
 

Yüzey ayırıcı madde, kokil kalıp boĢluğu iç yüzeyleri ile sıvı metal arasında ince bir 

katman meydana getirir. Amacı sıvı metalin kalıp yüzeylerinin olumsuz etkilenmesini 

önleyerek kalıp ömrünü uzatmaktır. Ayrıca kokil kalıplar dökümden sonra maça görevi 

gören çekme parçalar ile döküm parçanın kalıptan kolay çıkmasını da sağlar. 

 

Yüzey ayırıcı maddeler kalıp yüzeyine ince bir katman hâlinde ve homojen 

yayılmalıdır. Kokil kalıbın yapıldığı ya da içine döküm yapılacak metalle etkileĢmemelidir. 

Sıvı metalle karĢılaĢtığında zehirli gaz ya da buhar oluĢturmamalı ve sık sık sürülerek zaman 

kaybına neden olmamalıdır.  

 

Kokil kalıplarda yüzey ayırıcı olarak birçok karıĢım kullanılmaktadır. Organik flor 

bileĢikleri, silikonlar, molipten sülfit (MoS2) bunlardan bazılarıdır. Balmumu gibi doğal ve 

sentetik mumlar da kullanılmaktadır. Bir yüzey ayırıcı madde, bir alaĢım için iyi sonuçlar 

verirken diğerinde zaralı olabilmektedir. Örneğin, balmumu çinko alaĢımlarında tercik 

edilirken alüminyum alaĢımlarında kullanılmaz. Madensel yağlar kalıbı etkilemedikleri ve 

oksitlenme yapmadıkları için alüminyumdan döküm yapılacak kokil kalıplarda yüzey ayırıcı 

olarak tercih edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak kokil kalıba döküm yapınız. 
 

ĠĢlem basamakları Öneriler 

 Kokil kalıp yüzeylerini ısıtınız. 

 Kokil kalıp yüzeylerine yüzey ayırıcı maddeyi 

uygulayınız. 

 

 

 Kokil kalıbı bütünleĢtiriniz ve döküm sırasında 

açılmaması için gerekli önleminizi alınız. 

 

 

 

 Kokil kalbınıza uygun metal ya da alaĢımı 

belirleyiniz, ergitiniz ve döküm yapacağınız potayı 

ısıtınız. 

 Ergittiğiniz metali ocaktan potaya alınız. 

 

  

 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 

 Gözlük takınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eldiven giyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 Deri önlük kullanınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tozluk giyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Baret giyiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 



 

 22 

 

 Sıvı metal üzerindeki curufu temizleyiniz. 

 Sıvı metali kokil kalıba dökünüz (Bkz. Metal 

Ergitimi Ve Dökümü modülü). 

 Sıvı metal katılaĢtıktan sonra kokil kalıbı açınız. 

 

  

 

 

 Kokil kalıptan döküm parçayı çıkartınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sıvı metal dökmeden önce 

kokil kalıp yüzeylerinin 

ısıtılmasını sağlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 Kokil kalıbı açmadan önce sıvı 

metalin katılaĢtığını kontrol 

ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kokil kalıptan döküm parçayı 

çıkartırken ince kesitli 

yerlerinden kırılmamasına 

özen gösteriniz.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kokil kalıp yüzeyleri ısıtabildiniz mi?   

2. Kokil kalıba yüzey ayırıcı madde sürebildiniz mi?   

3. Kokil kalıbı bütünleĢtirip açılmaması için önlem alabildiniz mi?   

4. Potaya ergimiĢ metali alabildiniz mi?    

5. Pota içerisindeki sıvı metalin curufunu temizleyebildiniz mi?   

6. Sıvı metali kokil kalıba dökebildiniz mi?   

7. Sıvı metal  kokil kalıpta katılaĢınca kokil kalıbı açabildiniz mi?   

8. Döküm parçayı kokil kalıptan kırmadan çıkartabildiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Kokil kalıplarda konikliklerin daha fazla olması ve en ince kesitli yerin 3 mm’den 

az olmamasının nedeni aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Parçanın kalıptan kolay çıkması 

B) Parçanın kalıptan zor çıkması 

C) Sıvı metalin kalıpta yavaĢ ilerlemesi 

D) Sıvı metalin kalıpta hızlı ilerlemesi 

 

2. Kokil kalıplarda yolluklar gereğinden çok fazla olursa ne olur? 

A) Az metal kullanılmasına neden olur. 

B) Dökümün kısa sürede olmasını sağlar. 

C) Sıvı metalin dökümü sırasında anafora ve döküm hatasına neden olur. 

D) Kalıp boĢluğunun iyi dolmasına neden olur. 

 

3. Kokil kalıplarda yüzey ayırıcı maddelerin kullanılma sebebi nedir? 

A) Kokil kalıbın güzel görünmesi için 

B) Kokil kalıp boĢluğu yüzeyleri ile sıvı metal arasında film tabakası oluĢturmak 

C) Kokil kalıbın oksitlenmemesi için 

D) Kokil kalıbın iç yüzeylerinde oluĢan pürüzlerin giderilmesi için 

 

4. Kokil kalıplarda neden tek tip yüzey ayırıcı madde kullanılamaz? 

A) Her iĢte aynı yüzey ayırıcı kullanmak gerektiği için 

B) Yüzey ayırıcı madderin maliyetlere etkisi olduğu için 

C) Kokil kalıplara farklı sıcaklıklarda sıvı metal döküldüğü için 

D) Kokil kalıplara dökülen metal ve alaĢımlar tek tip olmadığı 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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 Kokil kalıp yapınız. 

 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kokil kalıbını yapacağınız modelin etütünü yaptınız mı?   

2. Kalıp kumunu hazırlayarak boĢ bir ana derece yaptınız mı?   

3. Kokil kalıbın kendi yolluk sistemini kum yüzeye çizerek 

yerleĢtirdiniz mi? 
  

4. Ağaç çerçeveyi model ve yoluk sistemini içine alacak Ģekilde 

yerleĢtirdiniz mi? 
  

5. Alçı su karıĢımını ağaç çerçeve içine boĢalttınız mı?   

6. Alçı sertleĢince alçı modeli çıkarttınız mı?   

7. Yarım alçı modelin dört köĢesinden pimleme delikleri açtınız 

mı? 
  

8. Alçı modeli fırında kuruttunuz mu?   

9. Alçı modeli derecede kalıpladınız mı?   

10. Ġkinci ağaç çerçeveyi alçı model üzerine yerleĢtirdiniz mi?   

11. Alçı su karıĢımını ağaç çerçeve içine boĢalttınız mı?   

12. Alçı sertleĢince alçı modelleri çıkarttınız mı?   

13. Alçı modellere yolluk sistemi açtınız mı?   

14. Alçı modelleri fırında kuruttunuz mu?   

15. Alçı modelleri kalıplayıp dökerek, temizliğini yapıp açılıp 

kapanma mekanizması yaptınız mı? 
  

16. Kokil kalıp yüzeylerini ısıttınız mı?   

17. Kokil kalıba yüzey ayırıcı madde sürdünüz mü?   

18. Kokil kalıbı bütünleĢtirip açılmaması için önlem aldınız mı?   

19. ErgimiĢ metali potaya aladınız mı?    

20. Sıvı metali kokil kalıba döktünüz mü?   

21. Sıvı metal katılaĢınca kokil kalıbı açtınız mı?   

22. Döküm parçayı kokil kalıptan çıkarttınız mı?   

 

 

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. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 B 

4 D 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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