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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI682 

ALAN Metalürji 

DAL/MESLEK Döküm 

MODÜLÜN ADI Makinede Kalıplama 

MODÜLÜN TANIMI 

Kalıplama makinelerinin tanıtıldığı, çeĢitlerinin ve 

çalıĢma prensiplerinin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40 / 24 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Makinede kalıplama yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modülle gerekli ortam sağlandığında, tekniğine 

uygun makinede kalıplama yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun pres yöntemi ile kalıp 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun sarsma yöntemi ile kalıp 

yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun kum savurma yöntemi ile kalıp 

yapabileceksiniz. 

4. Tekniğine uygun dizamatik yöntem ile kalıp 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Döküm atölyesi, sınıf 

Donanım: Kum, el takımları, yüzey ayırıcı madde, 

gidici, fırça, ağırlık, plak modeller, tahta tokmak, 

çıkma derece,pres kalıplama makinesi, sarsmalı 

kalıplama makinesi, savurmalı kalıplama makinesi, 

dizamatik kalıplama makinesi,  kompresör 

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, 

 

Günümüzde üretimin kaliteli ve kısa sürede gerçekleĢmesi istenmektedir. Girdi 

faktörlerinden biri olan iĢçiliği en aza indirebilmek için kısa zamanda fazla üretim yapılması 

gerekmektedir. Bu da seri üretim yaparak gerçekleĢir. 

 

Piyasa koĢullarında rekabete girebilmek için üretimin her aĢamasında rekabet 

Ģartlarına uygun davranmalı, iĢçilik ve zamanı çok iyi değerlendirmek gerekmektedir. 

Dökümcülüğün ana iĢlemi olan kalıp yapımında kullanılan modellerin plakaya alınması, kısa 

sürede çok sayıda kalıp yapılması, teknolojinin gereği olan kalıplama makinelerinden 

yararlanılması ile mümkündür. 

 

Endüstrideki geliĢmelere paralel olarak ülkemizde de makineleĢmenin hız kazandığı 

dökümcülük sektöründe makinelerle üretim yapmak kaçınılmaz hâle gelmiĢtir. Bu 

makinelerin çalıĢma prensibini ve seri üretimdeki sağladığı faydaların mantığını bu modülü 

tamamladığınızda daha iyi anlayacaksınız. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

 

 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun pres yöntemiyle makinede kalıp 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki iĢletmelerde pres yöntemiyle kalıplamayı araĢtırınız ve rapor hâline 

getirerek sınıfta tartıĢınız. 

 

1. PRES YÖNTEMĠYLE KALIP YAPMA 
 

1.1. Kalıplama Makinelerinin Tanıtılması  
 

Çok sayıda dökümü istenen parçaların kalıplarını elle yapmak çok uzun zaman alır. 

Ayrıca elle yapılan kalıplarda kalıp sıkılığı aynı sıkılıkta olmaz. Kalıp kalitesi değiĢken olur. 

Bu da dökülen iĢlerin kalitesini etkiler. Ayrıca çalıĢanlar çok daha fazla yorulurlar. Bütün bu 

olumsuzlukları gidermek için seri üretim yöntemine uygun olarak kalıplar,  makineler ile 

yapılmaktadır.  

 

Kalıplama makineleri, bir kalıbın hazırlanması için gereken bütün iĢlemleri yapabilir. 

Çok kısa sürede çok sayıda kalıp yapılırken makine üzerindeki belli düğmelere basmak ve 

makinenin kollarını çevirmek yeterli olur.  

 

1.2. Modelin Kalıplama Makinesiyle Çıkarılması 
 

Plak model, makinenin alt tablasına sabitlenir. Derece, plak model üzerine oturtulur. 

Pimler yardımıyla oturtulan derece, kum ile sıkıĢtırıldıktan sonra plak model tablası, dört 

köĢeden yukarı doğru kalkan pimler yardımıyla plak modelden ayrılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1.:Model çıkartma pimleri 

 

1.3. Kalıplama Makineleri ve ÇeĢitleri 
 

Kalıplama makineleri, ilk kullanıldığından bugüne kadar çok aĢamalar kaydetmiĢtir. 

Günümüzde kullanılan kalıplama makinelerini sıkıĢtırma plakalı, sarsma yöntemi, kum 

savurma yöntemi ve dizamatik yöntem olmak üzere dört çeĢit olarak inceleyeceğiz. 

 

1.3.1.SıkıĢtırma Plakalı (Pres) Kalıplama Makinesi 
 

Bu kısımda sıkıĢtırma plakalı kalıplama makinesini tanıyacak ve çalıĢma prensibini, 

kalıp yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları öğreneceksiniz. 

 

 Tanıtımı 

 

Ġsminden de belli olduğu gibi bu tip makinelerde kalıplama iĢlemi pres (basma) 

yoluyla olur. Derece içindeki kum yüzeyine basınç plaka yardımıyla iletilir. Kumdaki 

sıkıĢma derecesi, basınç plakasından modele doğru azaldığından derecelerin yüksekliği 

sınırlı olmaktadır. 

 

 ÇalıĢma prensibi 

 

Bu kalıplama makinesinde, derece içine göre ayarlanmıĢ plaka,kalıp kumunu basınç 

ile sıkıĢtırır. SıkıĢan kum derece içindeki modelin Ģeklini alır(ġekil 1.1). Derece pimler 

yardımıyla yukarı kaldırılır. Bu arada plak model sabit kalır. Bu Ģekilde kalıbın diğer yarısı 

da yapılır. Ġki derece birleĢtirilerek kalıp tamamlanır. 
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ġekil 1.1 : SıkıĢtırılacak kalıp 

 Kalıp yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar 

 

SıkıĢtırma plakalı kalıplama makinesinde kalıp sıkılığı kalıbın her yerinde aynı olmaz. 

Modelin üstüne gelen kum sıkı iken modelin yan taraflarında daha az sıkı olur (ġekil 1.2). 

 

ġekil 1.2 :Düz sıkıĢtırılan kalıp 

Bu sakıncayı gidermek için SıkıĢtırma plakası modelin Ģekline uygun olarak 

yapılır(ġekil 1.3). 

 

ġekil 1. 3: Modelin Ģekline uygun kalıplama 

Ancak modelin Ģekline plaka yapmak pahalı, zor ve zaman alıcıdır. Bu nedenle 

modelin Ģekline uyabilen kauçuk sıkıĢtırma baĢlıkları kullanılır(ġekil 1.4). 

 

ġekil 1. 4: Kauçuk plakalı kalıplama 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Pres yöntemiyle makinede kalıp yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 HazırlanmıĢ tek taraflı plak modeli kalıplama 

makinesinin alt tablasına bağlayınız. 

 

 Kalıp kumunu hazırlayınız. 

 Kompresörü çalıĢtırınız. 

 Çıkma dereceyi plak model üzerine yerleĢtiriniz. 

 

 Yolluk elemanlarını modeldeki yerine koyunuz. 

 Yüzey ayırıcı maddeyi model üzerine serpiniz. 

 Önce yüzey sonra dolgu kumunu derece içerisine 

koyunuz. 

 

 Makinenin basınçlı hava giriĢini açınız (hidrolik de 

olabilir). 

 Üst sıkıĢtırma tablasını derecenin üst yüzeyine 

basınçla indirerek kumu sıkıĢtırınız.  

 Eldiven takmayı unutmayınız. 

 Makinenin hareketli 

kısımlarına dikkat ediniz. 

 ÇalıĢma alanınızı temiz ve 

düzenli tutunuz. 

 Pedala basarken kısa süre 

basılı tutunuz. 

 Fazla olan kumun miktarını, 

deneyim sonucu belirleyiniz. 

 ArkadaĢlarınıza zarar 

vermeyiniz. 

 Makine etrafındaki fazla 

kumları ve plak modeli 

temizleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Üst sıkıĢtırma tablosunu kaldırınız. 

 Model takalama koluna basarak modeli takalayınız. 

 Yolluk elemanlarını çıkarınız. 

 Plak model sabit, çıkma dereceyi yukarı kaldırınız. 

 

 Çıkma dereceyi makineden alınız. 

 Kalıbın diğer yarısını baĢka bir kalıplama 

makinesine bağlayınız ve aynı iĢlemleri tekrar 

ederek kalıplayınız. 

 Üst dereceyi alt derece üzerine kapatınız. 

 Kalıbı döküme hazırlayınız. 
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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. HazırlanmıĢ tek taraflı plak modeli kalıplama makinesinin 

alt tablasına bağladınız mı? 
  

2. Kalıp kumunu hazırladınız mı?   

3. Kompresörü çalıĢtırdınız mı?   

4. Çıkma dereceyi plak model üzerine yerleĢtirdiniz mi?   

5. Yolluk elemanlarını modeldeki yerine koydunuz mu?   

6. Yüzey ayırıcı maddeyi model üzerine serptiniz mi?   

7. Önce yüzey sonra dolgu kumunu derece içerisine koydunuz 

mu? 
  

8. Makinenin basınçlı hava giriĢini açtınız mı?   

9. Üst sıkıĢtırma tablasını derecenin üst yüzeyine basınçla 

indirerek kumu sıkıĢtırdınız mı? 
  

10. Üst sıkıĢtırma tablosunu kaldırdınız mı?   

11. Model takalama koluna basarak modeli takaladınız mı?   

12. Yolluk elemanlarını çıkardınız mı?   

13. Plak model sabit, çıkma dereceyi yukarı kaldırdınız mı?.   

14. Çıkma dereceyi makineden aldınız mı?   

15. Kalıbın diğer yarısını baĢka bir kalıplama makinesine 

bağladınız ve aynı iĢlemleri tekrar ederek kalıpladınız mı? 
  

16. Üst dereceyi alt derece üzerine kapattınız mı?   

17. Kalıbı döküme hazırladınız mı?   

 

 

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 kısa zamanda daha çok kalıp yapmamızı sağlar?  

A) Plak modelle kalıplama   

B) Kalıplama makinesi 

C) Havalı tokmak 

D) Elle kalıplama 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi kalıplama makinesinin yararlarından değildir? 

A) Kalıplama kalitesi yüksektir. 

B) ĠĢçiler daha az yorulur. 

C) Kalıp sıkılığı çok fazladır. 

D) Kalıp sıkılığı homojendir. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi kalıplama makinesinin çeĢitlerinden değildir? 

A) SıkıĢtırma plakalı(pres) kalıplama makinesi 

B) Disamatik kalıplama makinesi 

C) Savurmalı kalıplama makinesi 

D) Tamburla kalıplama makinesi 

 

4. SıkıĢtırma plakalı kalıplamada kumun düz olarak sıkıĢtırılması, aĢağıdakilerden 

hangisine yol açar? 

A) Model üstünde kalıp sıkılığı daha fazla olur. 

B) Modelin yan kısımlarında kalıp sıkılığı daha fazla olur. 

C) Model üstünde kalıp sıkılığı daha az olur.  

D) Kalıp sıkılığı kalıbın her yerinde homojen olur. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun sarsma yöntemi ile makinede kalıp 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki iĢletmelerde sarsma yöntemi ile makinede kalıp yapımını araĢtırarak 

sınıfta sunum yapınız. 

 

2. SARSMA YÖNTEMĠYLE KALIP YAPMA 
 

2.1. Kumu Sarsmayla SıkıĢtıran Kalıplama Makinesinin Tanıtımı 
 

Kalıp kumunu derece içerisine sarsarak sıkıĢtıran kalıplama makinesidir(Resim 2.1).  

Sarsılma için gerekli güç kompresörden gelen basınçlı hava ile sağlanır.Bu tip makinelerde 

70-80 saniyede bir kalıp yapmak mümkündür. 

 

Resim 2.1: Sarsmalı kalıplama makinesi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Kumu Sarsmayla SıkıĢtıran Kalıplama Makinesinin ÇalıĢma 

Prensibi 
 

Bu tip kalıplama makinelerinde makinenin tablası üzerine bağlanmıĢ plak model 

derece ve derece içindeki kumun hepsi birden sarsılır. Bu makinede üst tabla sabit, alt tabla 

hareketlidir. Tek taraflı plak model hareketli tablaya pimler yardımıyla sabitlenir. 

 

Çıkma derece içerisindeki kalıp, kumun sarsma ile sıkıĢtırılmasıyla elde edilir.Plak 

model makineye bağlı dört köĢeden yukarı kalkan pimler yardımıyla dereceden ayrılır. 

 

 

Resim 2. 2: SıkıĢtırma pedalı 

 

Günümüzde sarsma – basma(pres) kalıplama makineleri kullanılmaktadır. Makine 

önce kumu sarsarak sonra da üst tabladan basarak derece içine sıkıĢtırmaktadır. ĠĢletmelerde 

en çok bu makineler tercih edilmektedir. 

 

2.3. Kalıp Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 

Kumu sarsma ile sıkıĢtıran kalıplama makinelerinde derecenin tamamı kum ile 

sıkıĢtırıldıktan sonra son olarak derecenin üst yüzeyi makinenin üst tablasına çarptırılmalıdır. 

Bu Ģekilde kalıbın üst kısmının hem düz olması hem de kalıp sıkılığının her yerde aynı 

olması sağlanmıĢ olur. Yoksa kalıbın üst kısmının sıkılığı az olur. 
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Seri üretim yapmak için plak modelin diğer yarısını baĢka bir makinenin alt tablasına 

bağlamak gerekir. Bu Ģekilde alt derece bir makinede, üst derece baĢka bir makinede aynı 

anda kalıplanmıĢ olur. Sonra her iki derece üst üste kapatılır ve kalıp bütün hâle getirilir.  

Dolayısıyla kalıplama çok daha hızlı yapılır. 

 

Kumu sarsma ile sıkıĢtıran kalıplama makinelerinde genellikle 6-7 Atü basıncındaki 

hava ile çalıĢırlar. Ancak basınçlı hava içindeki nem zaman zaman borular içinde yoğunlaĢır 

ve su damlaları Ģeklinde toplanır. Bu suyun borulardan dıĢarı alınması gerekir. Bazen su 

damlaları çok az olduğu zaman dıĢarı alınamaz. Basınçlı hava ile kalıplama makinesinin 

içine gelir. Dolayısıyla makineler arızalanır. Ayrıca makineler tozlu, kumlu ortamdan dolayı 

yağlanmaları gerekir. Bunları sağlamak için  su ve yağlama için özel filtreler kullanılır. 

Basınçlı hava, makineye girmeden önce su toplama ve yağlama filtrelerinden geçerek 

temizlenir.  

 

Kalıplama makinelerinde kullanılan modellerin yüzeyine, kumun yapıĢmasını 

önlemek, modelin kumdan kolayca çıkmasını sağlamak ve temiz bir kalıp yüzeyi elde etmek 

için pülverize olarak mazot, gaz veya özel hazırlanmıĢ sıvılar püskürtülmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Sarsma yöntemi ile makinede kalıp yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 HazırlanmıĢ tek taraflı plak modeli, makinenin alt 

tablasına bağlayınız. 

 

 Kompresörü çalıĢtırınız. Basınçlı hava vanasını açınız. 

 

 Çıkma dereceyi, pim yardımıyla plak model üzerine 

oturtunuz. 

 

 Kalıp kumunu hazırlayınız. Plak model üzerine ayırıcı 

serpiniz. 

 Çıkma dereceye kum doldurunuz. 

 Eldiven takmayı 

unutmayınız. 

 Makinenin hareketli 

kısımlarına dikkat 

ediniz. 

 ÇalıĢma alanınızı temiz 

ve düzenli tutunuz. 

 Pedala basarken kısa 

süre basılı tutunuz. 

 Fazla olan kumun 

miktarını, deneyim 

sonucu belirleyiniz. 

 ArkadaĢlarınıza zarar 

vermeyiniz. 

 Dereceyi yukarı 

kaldıran yan pim 

boylarını eĢit 

ayarlayınız. 

 Diğer makinede 

yapılan kalıp yapım 

zamanında paralellik 

sağlayınız. 

 Makine etrafındaki 

fazla kumları ve plak 

modeli temizleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Sarsma pedalına ayağınızla basarak kalıp kumunu 

sıkıĢtırınız.  

 

 Derecenin üst yüzeyini taĢacak Ģekilde kum koyunuz. 

 

 Yandaki üst tablayı derecenin üzerine getiriniz. 

 

 Makinenin solundaki kolu çekerek dereceyi üst tablaya 

çarptırınız. 
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 Üst tablayı yana çekiniz. 

 Derece üzerindeki fazla kumu mastarla çekiniz. 

 

 Model takalama kolunu aĢağı bastırarak plak modeli 

takalayınız. 

 

 Model takalama kolunu yana çekiniz. 

 Çıkma dereceyi yan pimler yardımıyla yukarı kaldırınız. 



 

16 

 

 Çıkma dereceyi makineden alınız. 

 

 Kalıbın diğer yarısını, baĢka bir makinede aynı iĢlemleri 

tekrarlayarak kalıplayınız. 

 

 

 Kalıpların içine basınçlı hava tutarak temizleyiniz. 

 Kalıpları, tekniğine uygun kapatarak döküme 

hazırlayınız. 

ULAMA  
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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. HazırlanmıĢ tek taraflı plak modeli kalıplama makinesinin alt 

tablasına bağladınız mı? 
  

2. Kalıp kumunu hazırladınız mı?   

3. Kompresörü çalıĢtırdınız mı?   

4. Çıkma dereceyi plak model üzerine yerleĢtirdiniz mi?   

5. Yolluk elemanlarını modeldeki yerine koydunuz mu?   

6. Yüzey ayırıcı maddeyi model üzerine serptiniz mi?   

7. Önce yüzey sonra dolgu kumunu derece içerisine koydunuz mu?   

8. Makinenin basınçlı hava giriĢini açtınız mı?   

9. Sarsma pedalına basarak kalıp kumunu sıkıĢtırdınız mı?   

10. Derecenin üst yüzeyini makinenin üst sıkıĢtırma tablasına 

çarptırdınız mı? 
  

11. Üst sıkıĢtırma tablosunu derece üzerine çektiniz mi?   

12. Model takalama koluna basarak modeli takaladınız mı?   

13. Yolluk elemanlarını çıkardınız mı?   

14. Plak model sabit, çıkma dereceyi yukarı kaldırdınız mı?.   

15. Çıkma dereceyi makineden aldınız mı?   

16. Kalıbın diğer yarısını baĢka bir kalıplama makinesine bağladınız 

ve aynı iĢlemleri tekrar ederek kalıpladınız mı? 
  

17. Üst dereceyi alt derece üzerine kapattınız mı?   

18. Kalıbı döküme hazırladınız mı?   

 

 

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. Kumu sarsmalı sıkıĢtıran kalıplama makinesinde basınçlı havayı aĢağıdakilerden 

hangisi sağlamaktadır? 

A) Vantilatör 

B) Aspiratör 

C) Klima 

D) Kompresör 
 

2. Kumu sarsmalı sıkıĢtıran kalıplama makinesi yaklaĢık 1 saatte kaç kalıp yapabilir? 

A) 50 

B) 1 

C) 20 

D) 5 
 

3. Sarmalı kalıplama makinesinde aĢağıdaki modellerden hangisi kullanılır? 

A) Mum model 

B) Plak model 

C) Seramik model 

D) Alçı model 

 

4. Sarmalı kalıplama makinesinde kullanılan havanın basıncı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 1-3 Atü  

B) 6-7 Atü 

C) 4-5 Atü 

D) 3-4 Atü 

 

5. Su filtresinin görevi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kalıplama makinesinde oluĢan suyun borulara gitmesini engeller. 

B) Kompresörde oluĢan suyun borulara gitmesini engeller. 

C) Borulardaki suyun kalıplama makinesine gitmesini engeller. 

D) Su filtresinin kalıplama makinesinde bir görevi yoktur. 

 

6. Kalıplama makinesinde kumun plak modele yapıĢmasını engellemek için 

aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

A) Plak model yüzeyine mazot püskürtülür. 

B) Plak model yüzeyine gaz püskürtülür. 

C) Plak model yüzeyine özel hazırlanmıĢ sıvı püskürtülür. 

D) Plak model yüzeyine mum püskürtülür. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Kompresörden makineye gelen basınçlı hava içindeki suyun makineye zarar 

vermemesi için aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

A) Makinenin hava giriĢine su filtresi konur. 

B) Makinenin hava giriĢine yağ filtresi konur. 

C) YoğunlaĢan su damlaları borudan dıĢarı alınır. 

D) Boru içerisine gres yağı doldurulur. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun kum savurma yöntemi ile makinede 

kalıp yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki iĢletmelerde kumu savurma yöntemi ile makinede kalıplama 

makinelerini araĢtırarak sınıfta sunum yapınız. 

 

2. KUM SAVURMA YÖNTEMĠ ĠLE KALIP 

YAPMA 
 

2.1. Kum Savurma ile SıkıĢtırma Kalıplama Makinesi(Kum 

Silingeri) Tanıtımı 
 

Bu tip makinalarda kum, derece  içerisine  yüksek hızlarla savrularak sıkıĢma iĢlemi 

yapılır. BaĢlangıçta düĢüksavurma hızı kullanılırken daha sonra model üzerinde kum 

yığıldıkça hız arttırılır. Diğer yöntemlere oranladaha iyi bir sıkıĢmanın sağlandığı sert bir 

kalıp elde edilir. 

 

2.2. Kum Savurma ile SıkıĢtırma Kalıplama Makinesi(Kum 

Silingeri) ÇalıĢma Prensibi 
 

Kum silingerleri kalıp kumunu yüksek hız ile derece içine savurur. Savrulan kum 

derece içindeki modelin Ģeklini alır.Savurma baĢlığı oynatılarak derecenin her yerinde aynı 

sıkılık elde edilmiĢ olur.  Kum silingerleri sabit veya raylar üzerinde hareketli olarak 

çalıĢırlar. ġekil 3.1’de sabit kum silingerinin kısımları görülmektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

21 

 

ġekil 3.1: Sabit kum silingeri 

 

2.3. Kalıp Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 

Kum silingerleri büyük kalıpların yapımı için uygun bir makinedir. Savurma 

baĢlığının hareketli olması en önemli özelliğidir. Kum silingerlerinde kullanılacak kalıp 

kumunun metal parçacıklardan mutlaka temizlenmesi gerekir. Metal parçacıklar savurma 

sırasında iĢi yapan kiĢiye ve modele zarar verebilir. Kalıpçılar kesinlikle gözlük, maske ve 

çelik uçlu ayakkabı kullanmalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Sarsma yöntemi ile makinede kalıp yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp kumu hazırlayınız. 

 Modeli alt derecenin içine uygun bir Ģekilde 

koyunuz. 

 Kum savurma makinesinin taĢıma bantlarını 

çalıĢtırınız. 

 Kalıp kumunun önce savurma makinesinin arka 

kol üzerindeki banda, sonra ön kol üzerindeki 

banda dökülmesini sağlayınız. 

 Savurma baĢlığı motorunu çalıĢtırınız. 

 Savurma baĢlığını elle derece içine kumu 

savuracak Ģekilde ayarlayınız. 

 Savurma baĢlığına gelen kumun derece içine 

savrularak sıkıĢmasını sağlayınız. 

 

 Alt dereceyi ters çeviriniz. 

 Yüzey ayırıcı serpiniz. 

 Gidici, çıkıcı ve besleyiciyi uygun yerlere 

koyunuz. 

 Üst dereceyi de aynı Ģekilde savurma yöntemiyle 

sıkıĢtırınız. 

 Üst dereceyi açınız. 

 Yolluk bağlantılarını yapınız. 

 Modeli takalayarak kumdan çıkarınız. 

 Kalıbı döküme hazırlayınız. 

 Gözlüğünüzü takınız. 

 Eldiven kullanınız. 

 Baret kullanınız. 

 Çelik uçlu ayakkabı giyiniz. 

 Düzenli ve tertipli çalıĢınız 

 Maske takınız 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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. Kalıp kumu hazırladınız mı?   

2. Modeli alt derecenin içine uygun bir Ģekilde koydunuz 

mu? 
  

3. Kum savurma makinesinin taĢıma bantlarını 

çalıĢtırdınız mı? 
  

4. Kalıp kumunun önce savurma makinesinin arka kol 

üzerindeki banda, sonra ön kol üzerindeki banda 

dökülmesini sağladınız mı? 

  

5. Savurma baĢlığı motorunu çalıĢtırdınız mı?   

6. Savurma baĢlığını elle derece içine kumu savuracak 

Ģekilde ayarladınız mı? 
  

7. Savurma baĢlığına gelen kumun derece içine 

savrularak sıkıĢmasını sağladınız mı? 
  

8. Alt dereceyi ters çevirdiniz mi?   

9. Yüzey ayırıcı serptiniz mi?   

10. Gidici, çıkıcı ve besleyiciyi uygun yerlere koydunuz 

mu? 
  

11. Üst dereceyi de aynı Ģekilde savurma yöntemiyle 

sıkıĢtırdınız mı? 
  

12. Üst dereceyi açtınız mı?   

13. Yolluk bağlantılarını yaptınız mı?   

14. Modeli takalayarak kumdan çıkardınız mı?   

15. Kalıbı döküme hazırladınız mı?   

 

 

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. Kum silingeri,  aĢağıdakilerden hangisi için daha uygun bir kalıplama makinesidir? 

A) Küçük kalıplar  

B) Büyük kalıplar  

C) Seramik kalıplar   

D) Kokil kalıplar  

 

2. Kum silingeri ile kalıp yapacaklar, kum içerisindeki metal parçacıklara karĢı 

aĢağıdakilerden hangisini yapmalıdır?  

A) Gözlük  takmalıdır. 

B) Maske takmalıdır.  

C) Çelik uçlu ayakkabı giymelidir.   

D) Hepsi  

 

3. Kum silingeri ile kalıplama için aĢağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Kalıplar derecede yapılır.   

B) Kalıp yapma esnekliği vardır.  

C) Her türlü model kalıplanır.  

D) Maçalı kalıplar yapılamaz.  

 

4. AĢağıdakilerden hangisi sabit kum silingerinin kısımlarından değildir? 

A) Savurma baĢlığı  

B) Kum taĢıma bantları  

C) Motorlar   

D) SıkıĢtırma Tablası  

 

 

 

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-4 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun disamatik yöntem ile makinede kalıp 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki iĢletmelerde disamatik yöntem ile makinede kalıplamayı araĢtırınız 

ve sonuçlarını sınıftaki arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. DĠSAMATĠK YÖNTEM ĠLE KALIP 

YAPMA 
 

4.1. Disamatik Sistem Ile Kum SıkıĢtıran Kalıplama Makinesinin 

Tanıtımı 
 

Disamatik kalıplama makinesi, tam otomatik olarak kendi kendine çalıĢan bir 

makinedir. Son derece hızlı ve kısa zamanda çok sayıda kalıp yapabilir. Bu yöntemde derece 

kullanılmaz.  ġekil 4.1’ de dizamatik kalıplama makinesinin kısımları görülmektedir. 

 

ġekil 4.1 : Disamatik kalıplama makinesinin kısımları 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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4.2. Disamatik Sistem ile Kum SıkıĢtıran Kalıplama Makinesinin 

ÇalıĢma Prensibi 
 

Disamatik kalıplama makinesinde kum, basınçlı hava ile kalıp odasına iner.Kum  

yatay eksen üzerinde hareket eden iki model yüzeyi arasında sıkıĢtırılır. Bu arada SıkıĢtırma 

yüzeylerine bağlanmıĢ olan modeller, kum yüzeyine profil verirler. Böylece dökümü istenen 

modelin Ģekli sıkıĢtırılmıĢ kum kütlesinin iki yüzeyine çıkmıĢ olur.Hazırlanan yarım kalıplar 

ileriye düzgün ve sarsıntısız olarak sürülürler. Her kalıbın yapılması ile bir önceki kalıp,  

kalıp kalınlığı kadar ileriye yol alır. Kalıplar bu Ģekilde döküm bölgesine gelir. 

 

4.3. Disamatik Kalıplama Makinelerinin Yararları-Sakıncaları 
 

Disamatik kalıplama makinelerinin yararları: 

 Kalıpları çok kısa zamanda yaparlar. 

 Döküm parçaların yüzeyleri çok temiz olur. 

 Kalıplara çember, tampon, ceket ve ağırlık kullanılmaz. 

 Dereceye gerek yoktur. 

 Fazla uzunlukta ve sayıda konveyör kullanılmaz. 

 Çok sayıda kalıp yapıldığı için döküm tonajı yüksektir. 

 

Disamatik kalıplama makinelerinin sakıncaları: 

 Çok pahalı bir makinedir. 

 Çok büyük ölçüde kalıplar hazırlanamaz. 

 Sürekli kum hazırlama tesisine gerek vardır. 

 Kalıplanacak parça sayısının çok sayıda olması gerekir. 

 Hazırlanan kalıpları devamlı dökebilmek için çok miktarda ergimiĢ metal gerekir. 

 Makinenin bakımı , tamiri güç ve zaman alıcıdır. 

 

4.4. Kalıplama Makinelerinin Bakımları 
 

Kalıplama makinelerinin bakımlarını aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

 Basınçlı hava borusu üzerindeki su toplama ve yağlama filtreleri sık sık kontrol 

edilmelidir. Toplanan su,  kabından dıĢarı alınmalı, eksilen yağ filtreye 

konulmalıdır. 

 Makinenin çalıĢtırma düğmeleri sık sık kontrol edilmelidir. Arızalı olanları 

onarılmalı, gerekirse yenileri takılmalıdır. 

 ÇalıĢmaların  bitiminde  makinenin her tarafı basınçlı hava ile toz ve kumlardan 

temizlenmelidir. 

 Makineye bağlanan plak modelin bağlama cıvata ve pimleri kontrol edilmelidir.  

GevĢemiĢ olanları sıkılmalıdır. 

 Makinenin delinmiĢ veya yırtılmıĢ lastikli kısımları hemen onarılmalıdır. 

 Basınçlı hava kaçağı olan kısımlar onarılmalıdır. Kullanılmayan makine ve 

kısımlara basınçlı hava veren vanalar kapatılmalıdır. 

 Makine üzerindeki kum silosu çıkıĢ ağızları iyice kapanır Ģekilde olmalıdır. Kum 

kaçıran veya iyice kapanmayan silo çıkıĢ ağızları onarılmalıdır. 
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 Makinenin yıpranmıĢ pistonları  ve segmanları gerektiğinde yenileri ile 

değiĢtirilmeli veya onarılmalıdır. Gerekli bakım ve temizlikten sonra yağlanacak 

kısımları sık sık yağlanmalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Disamatik yöntem ile makinede kalıp yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp kumu hazırlayınız. 

 Plak modelleri baskı tablasına ve hidrolik pistona 

bağlayınız. 

 Disamatik kalıplama makinesini çalıĢtırınız. 

 Kalıp odasını kum ile doldurunuz. 

 

 Hidrolik pistonun kumu sıkıĢtırmasını sağlayınız. 

 Plak modellerin vibratörle sarsılmasını sağlayınız. 

 

 Baskı model tablasını kalıptan ayırınız. 

 

 Kalıba maça koyunuz.(Varsa makineyi durdurarak) 

 Hidrolik pistona bağlı model plakasını iterek kalıbı kalıp 

odasından çıkarınız. 

 Gözlüğünüzü takınız. 

 Eldiveninizi takınız. 

 Baretinizi takınız. 

 Ocakçı deri önlüğü 

giyiniz. 

 Tozlukları giyiniz. 

 Düzenli ve tertipli 

çalıĢınız. 

 Maske takınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġtme sonucu kalıbı birleĢtiriniz. 

 

 Hidrolik pistonun hızla geri çekilmesini sağlayınız. 

 KarĢı baskı model tablasını geri düĢey duruma getiriniz 

ve kalıp odasını kapatınız. 

 Kalıp odasını kumla doldurunuz. 

 Yukarıdaki iĢlemleri tekrar ederek yeni bir kalıp elde 

ediniz. 

 Elde edilen kalıbı dıĢarı iterek önceki kalıpla birleĢtiriniz. 
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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. Kalıp kumu hazırladınız mı?   

2. Plak modelleri baskı tablasına ve hidrolik pistona bağladınız 

mı? 
  

3. Disamatik kalıplama makinesini çalıĢtırdınız mı?   

4. Kalıp odasını kum ile doldurdunuz mu?   

5. Hidrolik pistonun kumu sıkıĢtırmasını sağladınız mı?   

6. Plak modellerin vibratörle sarsılmasını sağladınız mı?   

7. Baskı model tablasını kalıptan ayırdınız mı?   

8. Kalıba maça koydunuz mu?(Varsa makineyi durdurarak)   

9. Hidrolik pistona bağlı model plakasını iterek kalıbı kalıp 

odasından çıkardınız mı? 
  

10. Ġtme sonucu kalıbı birleĢtirdiniz mi?   

11. Hidrolik pistonun hızla geri çekilmesini sağladınız mı?   

12. KarĢı baskı model tablasını geri düĢey duruma getirdiniz ve 

kalıp odasını kapattınız mı? 
  

13. Kalıp odasını kumla doldurdunuz mu?   

14. Yukarıdaki iĢlemleri tekrar ederek yeni bir kalıp elde ettiniz 

mi? 
  

15. Elde edilen kalıbı dıĢarı iterek önceki kalıpla birleĢtirdiniz 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 disamatik kalıplama makinesinin özelliklerinden değildir?  

A) Tam otomatik kalıplama makinesidir.  

B) Derecesiz kalıp yapar. 

C) Son derece hızlı kalıp yapar. 

D) Çok büyük kalıplar için uygundur. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi disamatik kalıplama makinesinin kısımlarından değildir? 

A) Savurma baĢlığı   

B) Kalıp yapma odası   

C) Model bağlama plakası 

D) Kum silosu 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi disamatik kalıplama makinesinin yararlarından değildir? 

 

A) Döküm parçaların yüzeyleri çok temiz olur. 

B) Kalıplara çember, tampon, ceket ve ağırlık kullanılmaz. 

C) Çok sayıda kalıp yapıldığı için döküm tonajı yüksektir. 

D) Ucuz bir makinedir. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi disamatik kalıplama makinesinin sakıncalarından değildir? 

 

A) Çok büyük ölçüde kalıplar hazırlanamaz. 

B) Sürekli kum hazırlama tesisine gerek vardır. 

C) Kalıplanacak parça sayısının çok sayıda olması gerekir. 

D) Dereceye gerek yoktur. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi kalıplama makinelerinin bakımı için yapılması gerekmez? 

 

A) Basınçlı hava borusu üzerindeki su toplama ve yağlama filtreleri sık sık kontrol 

edilmelidir. 

B) ÇalıĢmaların  bitiminde  makinenin her tarafı basınçlı hava ile toz ve kumlardan 

temizlenmelidir. 

C) Makinenin delinmiĢ veya yırtılmıĢ lastikli kısımları hemen onarılmalıdır. 

D) Kullanılmayan makine ve kısımlara basınçlı hava veren vanalar açık tutulmalıdır. 

 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
KONTROL LĠSTESĠ 

 

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. Basınçlı hava vanasını açtınız mı? 
  

2. Plak modeli alt tablaya bağladınız mı? 
  

3. Dereceyi, plak modelin üzerine oturtarak içerisine kalıp kumu 

koydunuz mu? 
   

4. Plak modeli sarsarak kalıp kumunu sıkıĢtırdınız mı? 
  

5. Plak modeli takalama kolu ile takaladınız mı? 
  

6. Dereceyi, plak modelden çıkarma pimleri ile ayırdınız mı? 
  

7. Kalıba hava tuttunuz mu? 
  

8. Ġki dereceyi üst üste kapattınız mı? 
  

9. Kalıbı döküme hazırladınız 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 C 

3 D 

4 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 B 

4 B 

5 C 

6 D 

7 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 D 

4 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 D 

4 D 

5 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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