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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI086 

ALAN Metalurji 

DAL/MESLEK Dökümcülük 

MODÜLÜN ADI Köpük Modelle Kalıplama 

MODÜLÜN TANIMI 

Özel kalıp kumlarını (sentetik reçineli, camsulu, zirkon, 

olivin) ve köpük model ile kalıplama konularını içeren 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL ĠĢ etüdü modülünü baĢarmıĢ olmak. 

YETERLĠK Köpük modelle kalıplama yapmak.  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli ortam sağlandığında istenilen ölçüye ve tekniğe 

uygun kalıp kumunu hazırlayarak köpük modelle kalıplama 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

 Tekniğine uygun reçineli kalıp kumu 

hazırlayabileceksiniz. 

 Tekniğine uygun köpük model ile kalıplama 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Döküm bölümü, kalıplama atölyesi 

Donanım: Kürek, silis, reçine, sertleĢtirici, karıĢtırıcı, taĢıyıcı, 

kova, derece, plaka, köpük model, kalıpçı takımları, yağlı 

grafit, çıkıcı, gidici, meydan takımları. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Faaliyetin sonunda yer alan çoktan seçmeli ve uygulamalı 

ölçme yöntemleri ile kendinizi değerlendireceksiniz.                                             

Modül sonunda kazandığınız bilgi beceri ve tavır uygulamalı 

ölçme yöntemi ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecek.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Köpük model kalıpçılığı ve özel kumlara döküm yapma uygulamaları dünyada yaygın 

olarak uygulanmakla birlikte,  ülkemizde henüz yeni yöntem sayılmaktadır. Bu yöntem ile 

kalıplamada yüzeyi ısıya dayanıklı (refrakter) bir malzeme ile kaplanan köpük modeller 

bağlayıcısız silis kumu içerisine gömülerek titreĢim (vibrasyon) yöntemi ile 

sıkıĢtırılmaktadır. Sıvı metalin döküm esnasında köpüğün yerini alması ile döküm parça elde 

edilmektedir. Bu yöntem 2 kilograma kadar olan ince parçalarda uygulanabilmektedir.  

 

Köpük model uygulaması, model maliyetini düĢürmek için büyük parçalı 30–40 

tonluk dökümlerde de kullanılmaktadır. Büyük tonajlı dökümlerde özel yapay bağlayıcılı 

kumlar kullanılmakta, köpük modelin malzemesinin hafifliği, ucuza elde edilmesi ve özel 

bağlayıcılarla hazırlanan kumların sıvı metal karĢısında dayanımlarının iyi olması, 

dökümden sonra temiz yüzey elde edilmesi, döküm sektöründe bu yönde araĢtırma 

çalıĢmalarının baĢlamasına sebep olmuĢtur. 

 

Üretim sektöründe maliyeti düĢürmek, kaliteyi arttırmak çok önemlidir. Köpük 

modelle kalıplama hem model avantajları, hem de kalıplama esnasında model çıkartılmadığı 

için maça baĢı ve maçayı ortadan kaldırdığı ve yüzey temizliği iyi olduğundan günümüzde 

tercih edilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 
 
 

Bu faaliyet sonunda özel kalıp kumlarını, bu kumları kullanarak kalıp hazırlamayı 

öğreneceksiniz.    

 
 
 
 

Çevrenizdeki endüstri kuruluĢlarını gezerek döküm atölyelerinde kullanılan özel kalıp 

kumlarının çeĢitlerini ve kullanım sürelerini gözlemleyerek sınıf içerisinde tartıĢınız. 

 

1. ÖZEL KALIP KUMLARI 
 

1.1. Sentetik Reçineli Kalıp Kumları 
 

Bezir yağı, çok değiĢik alanlarda kullanıldığı, elde edilmesinin zorluğu ve fiyatı 

sebebiyle piyasada çok bulunabilen bir malzeme değildir. Bu durum 1940‟lı yıllarda yeni 

“bağlayıcılar” aranması sonucunu ortaya çıkarmıĢtır. 

 

Yapılan çalıĢmalar sonucu sentetik reçineler yapılmıĢtır. Sentetik reçineler bezir 

yağının faydalı özelliklerini taĢır, sentetik olarak elde edildiklerinden özellik ve fiyatlarında 

değiĢiklik olmaz. 

 

Döküm kalıbı ve maça yapımında iki cins sentetik reçine kullanılır. Bunlar: 

 

ÜRE FORMALDEHĠT  ve  FENOL FORMALDEHĠT reçineleri. 

 

1.1.1. BileĢimi 

 
Üre:  (( N H2 )2   CO ) 

Renksiz, serinletici tatta, kristaller halindedir. Suda bol miktarda erir. Doğal olarak 

idrarda vardır. Sentez yolu ile yapay olarak elde edilir. 

 

 

Fenol : ( C6  H5  OH ) 

Saf halde iken renksizdir. Yakıcı tatta, kokulu kristaller halindedir. 41°C‟de ergir, 

182°C‟de kaynar. Kuvvetli bir zehirdir. TaĢ kömürü katranından elde edilir. Sentetik olarak 

da yapılır. Piyasada asit fenik adı ile satılır. Fenol, sentetik reçinelerin yapımında önemli rol 

oynar. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

AMAÇ 
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Formaldehit  ( Metanal) : ( H2  C O) 

 

Keskin kokulu, renksiz bir gazdır. – 21° C‟de sıvı hale gelir. Suda kolaylıkla erir. 

Zehirlidir. Teknikte metil alkol buharı, oksijen ve hava ile bakır silindirlerden geçirilerek 

elde edilir.  

Formaldehit‟in üre ile birleĢerek meydana getirdiği reçineye üre formaldehit sentetik 

reçinesi denir. Formaldehit‟in fenol ile meydana getirdiği sentetik reçineye fenol formaldehit 

sentetik reçinesi denir. 

 

Sentetik reçineler yıkanmıĢ, temiz silis kumuna % 2–6 oranlarında katılırlar. 

Hazırlanılan karıĢıma reçine oranının % 1 – 3 „ü kadar sertleĢtirici katılır. Sentetik reçineli 

kumlara yaĢ basınç dayanımını artırmak için kil ve dekstrin katılabilir. 

 

1.1.2. Özellikleri 
 

Bu sentetik reçinelerin bezir yağına göre en farklı özellikleri katılaĢmalarında görülür. 

Sentetik reçineler belli bir sıcaklığa geldikten sonra hemen katılaĢırlar. Bezir yağının 

katılaĢmasında oksijen gereklidir. 

 

Üre formaldehit reçinesi düĢük sıcaklıklarda yandığı için demir olmayan metal ve 

alaĢımları dökümcülüğünde kullanılır. 

 

Fenol formaldehit reçinesi daha yüksek sıcaklıklarda yandığından demir alaĢımları 

kalıpçılığında kullanılır. 

 

1.1.3. Faydaları 
 

 Kalıplar hızlı ve çabuk hazırlanır. 

 Kalıplamada her türlü gereçten yapılmıĢ modeller kullanılır. 

 Kalıpları tokmak ile sıkıĢtırmaya gerek yoktur. 

 Kalıplar kabuk halinde yapıldıktan sonra dolgu kumu kullanılır. Kumdan ve 

zamandan tasarruf sağlanır. 

 Ġnce ve hassas döküm parçaları için elveriĢlidir. 

 Döküm parçaların temizlenmesi kolaydır. 

 Temiz parça yüzeyi elde edilir. 

 Dökümde az gaz meydana gelir. 

 

1.1.4. Sakıncaları 

 
 Pahalı bir metottur. 

 Seri ve hızlı çalıĢmayı gerektirir. 

 Yapılacak iĢin çok sayıda olması gerekir. 
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1.2. Cam Sulu Kalıp Kumları  

 
1.2.1. BileĢimi 

 

Silis, deriĢik sodyum hidroksit eriyiği basınç altında kaynatılarak veya sodyum 

karbonat ile sıcakta eritilerek sodyum silikat elde edilir. Bu silikatlar soğuduğu zaman cam 

görünüĢündedirler. Sıcak suda eritilmeleri ile Ģurup kıvamında renksiz mat bir eriyik 

meydana gelir. Buna cam suyu denir.  

 

Cam sulu kalıp kumlarının hazırlanmasında silis kumu ile cam suyu karıĢtırılır. Kum 

ile cam suyunun oranı tartılan silis kumunun % 4-10 arasında kalıplama özellikleri dikkate 

alınarak tespit edilir. Özel hallerde karıĢıma testere talaĢı ve kil de katılabilir. % 1 oranında 

su katılması hazırlanılan kumun kullanım süresini uzatır.  

 

1.2.2. Özellikleri 
 

Hava içinde bulunan karbondioksit gazı (CO2) sodyum silikat ile reaksiyona girerek 

asidini ayırır ve çökeltir. Buna göre cam suyu karbondioksit gazı alarak sertleĢir. Buna 

karbondioksit  (CO2)  metodu da denir. Hazırlanan kum 1 saat içerisinde kullanılmalıdır.  

Aksi halde havadaki karbondioksit gazı ile reaksiyona girerek kullanım özelliğini yitirir. 

Bunu önlemek için kum yüzeyi gliserinli bezle veya su ile ıslatılmıĢ bezle örtülür. Cam sulu 

kumlarla yapılan kalıplar acık havada bırakılarak 1- 2 gün içerisinde sertleĢirler. 

SertleĢtirmeyi hızlandırmak için kalıplar 100- 150°C sıcaklıktaki bant sistemli bir fırından 

geçirilir. Ancak sertleĢtirmeyi çok kısa zamanda yapabilmek için 2-60sn CO2 gazı verilir. 

 

1.2.3. Faydaları 
 

 Döküm anında gaz çıkarmazlar. 

 SertleĢme CO2 gazı ile kısa zamanda olur. 

 Kalıpların metal basıncına karĢı dayanımları iyidir. 

 Kurutma iĢlemini ortadan kaldırır. 

 Kalıplar hemen kullanılabilir. 

 Maliyet fiyatı azdır.  

 

1.2.4. Sakıncaları 
 

 Yapılan kalıplar bekletilirse kolayca nem alır. Ayrıca kurutmak gerekir. 

 Hazırlanan kum açık havada bırakılırsa kısa zamanda kullanılmazsa 

sertleĢebilir.  

 Dökülen parçaların bozulması zordur. 

 SertleĢtirmeyi hızlandırmak için CO2 gazına ihtiyaç vardır. 
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1.3. Zirkon Kalıp Kumları 
 

1.3.1. BileĢimi 
Zirkon kalıp kumu doğada serbest halde bulunmayıp, silikatlarla bileĢik halde bulunur. 

Kum yataklarından özel cihazlarla çıkartılarak çeĢitli yöntemlerle içindeki yabancı 

maddeler ayrılır. Zirkon kumlarının özgül ağırlığının fazla olmasından kalıplarda kum 

sürüklenmesi olmaz. Bu nedenle zirkon kumlarında fazla bağlayıcı madde kullanılmaz. 

Tavlama suyu da az kullanılır. AĢağıda yaĢ dökülecek kalıp kumundan bir örnek verilmiĢtir. 

                            Zirkon kumu % 95 

                            Kil  % 3 

                            Su  % 2 

 

1.3.2. Özellikleri 
Zirkon kumu yüksek ısıya dayanıklıdır. 2200°C‟ye dayanabilen bu kumun özgül 

ağırlığı 4,5-4,6 gr / cm³ dür. Döküm sıcaklığında genleĢmesi oldukça azdır. Açık sarı, 

kahverengi, kırmızı ve gri renklerde zirkon kumu bulunmaktadır. 

 

Zirkon kumu ergimiĢ metale kaynamaz ve yapıĢmaz. 

 

1.4. Olivin Kalıp Kumları 
 

1.4.1. BileĢimi  
Olivin kalıp kumu serbest halde bulunmaz. Kaya ve taĢların doğa olaylarının etkileri 

ile kırılması ve ufalanması sonunda geniĢ bir saha içine dağılmıĢ olarak bulunur. 

 

Olivin kumu magnezyumlu bir bileĢik olan forsterite  ile demirli bir bileĢik olan 

fayalit karıĢımıdır. Rengi açık yeĢil, sarı, kahverengidir. Olivin kumuna kalıp yapma özelliği 

kazandırmak için kil (bentonit) katılır. Olivin kumu karıĢımından bir örnek verilmiĢtir. 

                               Olivin kumu % 96 

                               Kil  % 4 

                               Su  Gerekli miktarda 

Kalıpların özelliklerine göre silis kumlarına da olivin kumu katıdır.  

 

1.4.2. Özellikleri 
Olivin kumunun ısıya dayanımı çok fazladır. Olivin kumu ısıyı çok hızlı emerek 

dıĢarıya verir. Bu özelliği nedeniyle, kalıp yüzeyinde soğutucu görevi yapar. ErgimiĢ metali 

kısa zamanda soğumasıyla dengeli bir katılaĢma sağlar. Böylece döküm parçalar sağlam ve 

temiz yüzeyli çıkarlar. 

 

Kum kalıplar gerekli sıkılıkta yapılmazsa, sıvı metalin kuma girmesi mümkündür. 

Olivin kumu su ile temas ettiğinde silis kumu gibi kolayca ıslanmaz. Çok az su emer. 

ErgimiĢ metalle temas edince su derhal buharlaĢarak kumdan ayrılır. Bu da kum kalıpların 

dökümden sonra kolay bozulmalarını sağlar. 
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UYGULAMA 
 

 

REÇĠNELĠ KALIP KUMU HAZIRLAMA  

50 kg sentetik reçineli kalıp kumu hazırlayınız.  (Reçine miktarını % 4 alınız.) 

 

 Silis kumunu tartarak 

hazırlayınız.(50 kilogram) 

 

 
Resim 1.1: Silis kumu 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Resim 1.2: Kum karıĢtırma makinesi 

(Koller) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kollerin içinin temiz 

olduğundan emin 

olunuz. 

Kumun içindeki 

yabancı maddeleri 

temizleyiniz. 

 

Koruyucu eldiven 

ve iĢ önlüğünüzü 

giyin. 

UYGULAMA 



 

 8 

 TemizlenmiĢ ve tartılmıĢ silis 

kumunu, kum karıĢtırma 

makinesine boĢaltınız.  

 
Resim 1.3: Silis kumunun kollere 

dolduruluĢu 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 Silis kumun ağırlığının % 4 oranına 

göre reçine miktarını hesap ederek 

tartınız.  

 Silis kumun ağırlığının % 2 oranına 

göre sertleĢtirici miktarını hesap 

ederek tartınız.  

 

 
 

 

 

Makineyi çalıĢtırmadan  

önce içerisinde yabancı 

madde oyup olmadığına 

bakınız. 

Tartımda kullanılan 

kabın darasını almayı 

unutmayınız. 
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Resim 1.5: Kollerde sertleĢtirici katılması 

 

 

 

 

 

 

 
Resim1.6: SertleĢtirici karıĢtırılmıĢ kuma 

reçine katılması. 

 
 

 15 Dakikadan fazla karıĢtırmayınız. 

 

 

 
Resim 1.7  

 Hazırlanılan reçineli kalıp kumunu 

temiz bir kaba alınız, havayla 

temasını ıslak bez kullanarak kesiniz. 

 

SertleĢtiriciyi 

koller çalıĢırken 

yavaĢça silis 

kumuna katınız. 

SertleĢtirici katılan  

silis kumu karıĢtırılmaya 

devam edilirken karıĢım 

içerisine reçine katınız.  

 

Kum karıĢım hazır 

olunca hemen kullanınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

A. ÖLÇME SORULARI (Çoktan Seçmeli Sorular) 
 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı, aĢağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyiniz. 

 

1. Sentetik reçineli kalıp kumu hazırlanırken reçine miktarı, hangi maddenin oranına göre 

hesaplanır? 

 A) SertleĢtirici oranına göre B) Silis kumu oranına göre 

 C) Kil oranına göre D) Yabancı madde oranına göre 

 

2. Demir alaĢımları için sentetik reçineli kalıp kumu hazırlanırken hangi reçine türü 

kullanılır? 

 A) Fenol formaldehit B) Üre formaldehit 

 C) Sanal formaldehit D) Ferro formaldehit 

 

3. Sentetik reçineli kalıp kumu hazırlanırken sertleĢtirici miktarı, hangi maddenin oranına 

göre hesaplanır? 

 A) Bentonit oranına göre B) Silis kumu oranına göre 

 C) Kil oranına göre D) Reçine oranına göre 

 

4. Cam sulu kalıp kumu hangi gaz ile reaksiyona girerek sertleĢir? 

 A) Oksijen B) Karbondioksit 

 C) Azot D) Hidrojen 

 

5. Cam suyu, silis kumuna hangi oranlar arasında katılır? 

 A) % 1-5 B) % 3-9 

 C) % 8-12 D) % 4- 10 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi zirkon kumunun önemli özelliklerinden biridir? 

 A) ġekil alabilmesi B) Gaz geçirgen olması 

 C) ErgimiĢ metale kaynamaması D) C02 gazı ile reaksiyona girmesi 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi olivin kumunun önemli özelliklerinden biridir? 

 A) Kalıp ısısını alarak soğutucu görevi yapar B) Havadan etkilenerek sertleĢir. 

 C) Yüksek sıcaklıklara karĢı dayanımı azdır. D)Kalıbın sertleĢmesi için beklenmeli 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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B. UYGULAMALI TEST 

 
Dökme demirden dökümü yapılacak kalıp için 100 kg. sentetik reçineli kum 

hazırlayınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

Kum miktarını silisi tartarak hazırladınız mı?    

ĠĢ önlüğü,  iĢ eldiveni ve maske gibi malzemeleri aldınız mı?    

Kum karıĢtırma makinesinin içini temizlediniz mi?    

Kullanılacak reçine cinsini ve miktarını belirlediniz mi?    

Kullanacağınız reçine miktarını dikkate alarak sertleĢtirici 

miktarını hesapladınız mı?   
  

Silis kumu içerisine önce sertleĢtiriciyi ilave ederek 

karıĢtırdınız mı? 
  

Hazırlanılan silis sertleĢtirici karıĢımına reçineyi ilave ederken 

karıĢtırma zamanına dikkat ettiniz mi? 
  

Hazırlanılan sentetik reçineli kumu temiz bir kaba aldınız mı?   

Kullandığınız makine ve takımları temiz bıraktınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan iĢlemlerin tamamına cevabınız Evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 

Cevaplarınızda Hayır olan iĢlemleri tekrar ediniz.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda uygun atölye imkânlarını kullanarak köpük model ile kalıplama 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Parça iĢ yapan döküm atölyelerinde ve büyük ölçekli kalıp yapan iĢ yerlerinde ne tür 

malzemelerden yapılan modellerin kullanıldığını ve kalıplama da kullanılan kumları tespit 

ediniz. Yaptığınız araĢtırmayı sınıf içerisinde tartıĢınız.  

 

2. KÖPÜK MODELLE DÖKÜM PARÇA 

ÜRETĠMĠ  
 

2.1. Köpüğün Tanımı 
 

Köpük bir termo-plastik malzemedir. Uzun zincir polimerlerden oluĢmuĢ bir yapısı 

vardır. BileĢimi ağırlık olarak  % 92 karbon, % 8 hidrojenden oluĢmaktadır.  

 

Köpük malzemesinin ana maddesi, ham petrol ve tabii gazdan elde edilmektedir. 

Granüller halinde elde edilen köpük ham maddesinin saydam bir görünümü vardır. Kapalı 

bir kap içerisinde köpük malzemenin üzerine bir miktar pentan veya bütan gazı gönderilmek 

suretiyle ve ısı-basınç etkisiyle granüllerin kürecikler halinde büyüyerek Ģekillenmesi 

sağlanır. 

 

 
Resim 2.1: Granül yapı 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Köpük malzeme 70 °C‟de ısı karĢısında Ģekil değiĢtirir. 100 °C‟nin hemen üzerinde 

erir ve 600 °C‟de tamamen gaz haline geçerken CO gazı ve su buharı üreterek kaybolur. 

Geride bıraktığı atık yok denecek kadar azdır. 

 

Yoğunluğu düĢük olan köpükler az gaz meydana getirirler. Yoğunluğu yüksek olan 

köpükler ise model yapımı açısından iyi sonuç vermekle beraber döküm esnasında çok gaz 

meydana getirirler.  

 

2.2. Köpük Model Yapımı  
 

Köpük model yapımında kullanılan köpükler daha çok ambalaj ve yalıtım amacı ile 

üretilen ve kullanılan köpüklerden yapılmaktadır. Yoğunluk ve temizlik bakımından uygun 

olan köpükler elektrik direnç teli yardımı ile veya Ģerit testerede kesilerek parçalar ağaç 

tutkalı veya tinersiz solüsyon kullanılarak montaj edilir.  

 

Elektrikli kesme iĢleminde 220 volt elektrik akımını 9 volta dönüĢtüren bir 

transformatör kullanılır. Transformatörün uçlarına bağlanan krom-nikelli tel ısınarak köpüğü 

kesmektedir.  

 

 
Resim 2.2:  Direnç teli ile köpüğün kesilmesi 

 

 

ġerit testere diĢlerinin çapları düzlenmiĢ (açılmamıĢ) olmalıdır.  

 

 
Resim 2.3: ġerit testerede köpüğün kesilmesi 
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2.3. Köpük Modelle Kalıplama ġekilleri   
 

Köpük model kalıplamasında yurt dıĢındaki endüstri kuruluĢlarında 2 kilograma kadar 

olan parçaları dökmek için özel olarak hazırlanmıĢ olan derecelerin içerisine yolluk ve 

çıkıcısı dahil hazırlanmıĢ olan köpük model yerleĢtirilir ve vibrasyon (sarsma) tekniği 

uygulanarak silis taneleri sıkıĢtırılır. Bu sıkıĢtırma iĢleminden önce köpük modelin yüzeyi 

özel bir malzeme ile kaplanır. 

 

Vibrasyon iĢlemi esnasında yüzeye kaplanan malzeme sarsma iĢlemi ile silis 

tanelerine yapıĢır ve bir kabuk oluĢturur.  

 

Köpük modelle kalıplamada sarsma iĢleminin iki amacı vardır.  

 Kuma akıcılık sağlayarak modelin tüm boĢluk ve profillerine dolmasına 

yardımcı olmaktır. 

 Silis tanelerinin aralarındaki boĢlukları gidererek kütleye dayanım kazandırmak. 

 Döküm esnasında dereceye vakum uygulanmasının amacı:  

 Döküm süresince kalıbın sıvı metal basıncına karĢı dayanımını arttırmak. 

 Döküm anında silis tanelerinin çökmesini önleyen bir güç oluĢturmak. 

 Döküm sırasında oluĢan gazları emerek kalıp dıĢına atmak. 

 

Buraya kadar anlattığımız 2 kilograma kadar olan parçaların dökümleri için tavsiye 

edilen yöntemdir. Ancak bizim de uygulamasını yapacağımız sentetik reçineli kalıp kumu 

kullanılarak yapılacak köpük model kalıplamalarında 30 tona kadar olan parçaların dökümü 

mümkündür. Bu yöntemlerde de yolluk hesapları yapılarak modelle beraber mala yüzeyi 

almadan kalıplama yapılır. Model kalıp içinde iken döküm yapılır. Mala yüzeyi oluĢturulur 

ise model parçalanarak veya yakılarak yok edilir, kalıbın içi basınçlı hava ile temizlenir. 

Kalıp döküme hazır hale getirilir.    

 

2.4. Köpük Model Üretimin Faydaları ve Sakıncaları 
 

2.4.1. Faydaları 

 
 Makine ve alet sayısını azaltarak maliyeti düĢürür. 

 Geleneksel maça ve kalıplama makinelerini devreden çıkarır. 

 Üretim otomatik olarak yapılır ve günlük üretim miktarı fazladır. 

 Kalifiye iĢçi ihtiyacını azaltır. 

 Dereceye ihtiyaç yoktur. 

 Maça kullanılmaz. 

 Kum bağlayıcısına ihtiyaç yoktur. (2 kilograma kadar olan parçalar için.) 

 Üretimi zor ve karmaĢık parçalar kolayca elde edilir. 

 3,5 mm gibi ince parçaların üretimi yapılabilir. 

 Parçalarda düzgün yüzey verir ve parçaların genel üretim maliyeti düĢer. 

 ĠĢ temizleme ve tesviye iĢlemini azaltır. 

 Kalıp bozma ve kum hazırlama iĢlemi çok kolaydır. 

 ÇalıĢma ortamı temizdir. 

2.4.2. Sakıncaları 
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 Her döküm için ayrı model gerektirir. 

 Dökümün kalitesi modele bağlıdır. 

 KarmaĢık modellerde çeĢitli parçalara ihtiyaç vardır. 

 Modeller kolayca hasara uğrayabilir. 

 DüĢük karbonlu çelikler içerisine karbon toplayabilir. 
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UYGULAMA 
HazırlamıĢ olduğumuz sentetik reçineli kalıp kumunu kullanarak köpük modeli 

kalıplayınız.  

 

Hazırlanılan model döküm esnasında kalıbın içerisinde kalacağında yolluk sistemi 

hesabı (bkz.ĠĢ Etüdü1.Modülü) yapılarak köpükten yapılan gidici meme vb. modelin uygun 

yerine bağlayınız. 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 2.3: Uygulama parçası görünüĢleri ve dökümden çıkmıĢ halde perspektifi 

Uygulamanın baĢında                               

önce teknik resim 

kurallarına uygun 

olarak modelin 

görünüĢlerini çiziniz. 

 

Kalıplama resmini 

çiziniz. (bkz.1.modül) 

 

Dökümden çıkmıĢ halde 

perspektifini çiziniz.  

 

 

UYGULAMA 
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Resim 2.4: Köpük model  

 

 Mala yüzeyini tespit ediniz. Bu 

yüzeyi düzgün bir plakaya 

oturturunuz. 

 

 
Resim 2.5: Kalıplama 

 

 Model ölçülerine uygun derece 

seçiniz. HazırlanmıĢ olan 

sentetik reçineli kumu modelin 

dıĢ kısımlarından baĢlayarak 

sıkıĢtırınız. 

 

 
Resim 2.6: Kalıplamada iç boĢluğun sıkıĢtırılması 

 Maça kısmını sıkıĢtırınız. 

Ayrıca maçaya gerek yoktur. 
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Resim 2.8: Çevrilen derecenin mala yüzeyi 

 SıkıĢtırılan dereceleri ters 

çevriniz. 

 Yüzey çizilerek üst derece 

koyunuz. Gidicinin üzeri 

temizleyiniz. 

 

 
Resim 2.9: Gidiciye ilave yapılması ve çıkıcılar  

 Çıkıcı yerleri tespit ediniz.  

 Gidiciyi devam ettiriniz. 

 Reçineli kum ile yüzeyi 

sıkıĢtırınız 

 
Resim 2.10: Ağırlıkların yerleĢtirilmesi 

 Dolgu kumu kullanılarak kalıp 

tamamlanır. Gidici ve çıkıcılar 

çıkartılır. Ağırlıklar derece 

üzerine yüklenir. Kalıp döküme 

hazır hale getirilir. 

 
Resim2.11: Kalıba döküm yapılıĢı 

 Döküm Esnasında Emniyet 

Tedbirlerini Alınız. 

 

 Model çıkartılmadığından koku 

ve çok gaz meydana gelecektir.   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
A. ÖLÇME SORULARI (Çoktan Seçmeli Sorular) 
 

1. Köpük model malzemesinin bileĢimi nedir?  

 

 A) %5 oksijen %95 bütan. B) %7karbon %92köpük. 

 C) %8 hidrojen %92 karbon. D) %10 oksijen %90 hidrojen. 

 

2. Köpük malzeme kaç derecenin üzerinde erir? 

 A) 70°C‟nin üzerinde. B) 100°C‟nin üzerinde. 

 C) 150°C‟nin üzerinde. D) 180°C‟nin üzerinde. 

 

3. Köpük malzeme kaç derece üzerinde buharlaĢarak gaz oluĢturur? 

 A) 600 nin üzerinde B) 1000°C‟nin üzerinde 

 C)1400°C‟nin üzerinde D)1700 °C‟nin üzerinde 

 

4. Köpük model kalıpçılığında vibrasyon tekniği ile kaç kilograma kadar olan parçalarda iyi 

sonuç alınır? 

 A) 1 kilograma kadar. B) 2 kilograma kadar. 

 C) 3 kilograma kadar. D) 4 kilograma kadar. 

 

5. Köpük model montajında ne tür yapıĢtırıcı kullanılmalıdır? 

 A) Özel tinerli yapıĢtırıcılar. B) Uhu-404 gibi yapıĢtırıcılar. 

 C) Ağaç tutkalı- silikon. D)Ağaç tutkalı-tinersiz solusyon. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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B. UYGULAMALI TEST 

 
Sentetik reçineli kum ile köpük model kalıbını yaparak dökme demir dökümünü 

yapınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ Evet Hayır 

Hazırlanılan modelin mala yüzeyini tespit ettiniz mi?   

Model ölçülerine uygun dereceleri hazırladınız mı?   

Mala yüzeyinin üzerine modeli koyarak kenarlarını 

hazırlanan kum ile doldurdunuz mu? 
  

Model kalıp içerisinden çıkartılmayacağından yolluk 

sistemini belirlediniz mi?  
  

Modeldeki göbek veya maça varsa buraları daha itinalı 

sıkıĢtırdınız mı? 
  

Sıvı metalle temas etmeyen yerler için dolgu kumu 

kullandınız mı?  
  

Kalıpta gerekli temizliği yaparak ağırlıkları uygun Ģekilde 

yüklediniz mi? 
  

Döküm için gerekli emniyet tedbirlerini aldınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan iĢlemlerin tamamına cevabınız evet ise modül değerlendirmeye geçin. 

Cevaplarınızda hayır varsa faaliyeti tekrar ediniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Modül faaliyetleri ve araĢtırma çalıĢmaları sonunda kazandığınız bilgi ve becerinin 

ölçülmesi için öğretmeniniz size ölçme araçları uygulayacaktır. 

 

Ölçme sonucuna göre sizin modül ile ilgili durumunuz, öğretmeniniz tarafından 

değerlendirilecektir.  

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

  

1 B 

2 A 

3 C 

4 B 

5 D 

6 C 

7 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 C 

2 B 

3 A 

4 B 

5 D 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyiniz. 

Kendinizi değerlendiriniz. BaĢarısız olduğunuz sorularla ilgili konuları faaliyete tekrar 

dönerek tamamlayınız. BaĢarılı olduysanız uygulamalı ölçme sorusuna geçiniz. 

 

 

CEVAP ANAHTARI 
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