
T.C. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METALÜRJĠ TEKNOLOJĠSĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKİNEDE MAÇA YAPMA 
521MMI683 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2011



 

 

 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan 

Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya 

yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel 

öğrenme materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   

 



 

i 

 

 

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii 
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 ..................................................................................................... 3 
1. SICAK KUTU MAÇA YAPMA YÖNTEMĠ ...................................................................... 3 

1.1. Maça Yapma Makineleri ............................................................................................... 3 
1.1.1. Maça Yapma Makinelerinin Tanıtımı.................................................................... 3 
1.1.2. Maça Yapma Makine ÇeĢitleri .............................................................................. 3 

UYGULAMA FAALĠYETĠ ................................................................................................ 6 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 10 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 ................................................................................................... 11 
2. SOĞUK KUTU MAÇA YAPMA YÖNTEMĠ .................................................................. 11 

2.1. Soğuk Kutu Maça Sandığı Yöntemi(Cold-Box) ......................................................... 11 
2.1.1. Tanıtımı ............................................................................................................... 11 

2.2. Maça Yapma Makinelerinin Bakımları ....................................................................... 12 
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 13 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 17 

MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 18 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 19 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 20 

 

 

ĠÇĠNDEKĠLER 



 

ii 

 

AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI683 

ALAN Metalürji Teknolojisi  

DAL/MESLEK Döküm 

MODÜLÜN ADI Makinede Maça Yapma 

MODÜLÜN TANIMI 
Makinede maça yapmanın kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL Maça 1 modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Makinede maça yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında 

istenilen ölçüye ve tekniğe uygun makinede maça 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Sıcak kutu yöntemiyle maça yapabileceksiniz.  

2. Soğuk kutu yöntemiyle maça yapabileceksiniz.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Maça atölyesi,tozsuz ortam 

Donanımlar: Maça kumu, maça yapma makinesi, 

madeni maça sandığı, el takımları 

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, 

 

Bu modülde maça makinelerinde maça yapma bilgi ve becerilerine sahip olacaksınız. 

Kazanacağınız bilgi ve beceriler sizi meslek alanında bir basamak daha yukarı taĢıyacaktır. 

Yapacağınız çalıĢmalarda emniyete, temizliğe, tertip ve düzene önem vermeniz günlük 

yaĢantınızda da olması gereken davranıĢlardır. 

 

Unutmayınız ki baĢarmanın yolu mesleği sevmekten geçer. Mesleğinde baĢarılı olan 

insanların toplum içinde değer buldukları, huzurlu ve mutlu bir hayat sürdükleri görülür. 

Mesleği seçmiĢ kiĢiler olarak sizler bu mesleğin, en doğru en yeni bilgilerini tam olarak 

bilmek ve uygulamak durumundasınız. Çoğu meslekler gibi dökümcülük mesleği de ekip 

çalıĢmasını zorunlu kılar. 

 

Bu modülde öğreneceğiniz bilgi ve becerilerin derecesi ekibinizin ürün kalitesini 

doğrudan etkileyecektir. Ayrıca ekip çalıĢması yapan kiĢilerin yardımlaĢma, paylaĢma, insan 

haklarına saygılı olma ve etik kurallara uyma gibi günümüz değerlerine eksiksiz sahip 

olmaları gerekir. Ġlk öğrenme kalıcıdır. Hatalı öğrenmelerin düzeltilmesi zor olup zaman alır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

 

Sıcak kutu maça yapma yöntemi ile maça üretimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde sıcak kutu maça yapma yöntemi ile maça yapan iĢletmelere giderek 

gördüklerinizi sınıfta tartıĢınız. 

 

1. SICAK KUTU MAÇA YAPMA YÖNTEMĠ 
 

1.1. Maça Yapma Makineleri 
 

Sıcak kutu maça yapma yöntemi ile maça yapımını tanıyacaksınız.   

 

1.1.1. Maça Yapma Makinelerinin Tanıtımı 
 

Çok sayıdaki maçaların standart ve seri bir Ģekilde kısa zamanda elle yapılması son 

derece zordur. Maça yapma makineleri bu zorlukların ortadan kalkmasına yardımcı olur. 

Maça yapma makinelerinde hazırlanan maçaların özellikleri hemen hemen birbirinin 

aynısıdır. Elle hazırlanan maçalarda bütün maçaların aynı sıkılıkta olması mümkün değildir. 

 

1.1.2. Maça Yapma Makine ÇeĢitleri   
 

 Kumu el ile sıkıĢtıran maça yapma makineleri 

 

Maça sandığı aparatlara bağlanır. Kum doldurularak el ile sıkıĢtırılır. Hava kanalı 

oluĢturulan maça, maça sandığı açılarak alınır. 

 

 Kumu sonsuz vida ile sıkıĢtıran maça yapma makineleri 

 

Daha ziyade düz, silindirik maçaların yapımında kullanılır. Maça kumu makinenin 

silosuna doldurulur. Kum buradan sonsuz vidanın üzerine iner. Dönen vida kumu ileri doğru 

iterek maça sandığı içerisinde sıkıĢtırır. Yapılan maçalar, maça çapına uygun oluklu saclar 

üzerine alınır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
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ARAġTIRMA 
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 Kum püskürtme ile sıkıĢtırma maça yapma makineleri 

 

Günümüzde en çok kullanılan ve en geliĢmiĢ maça yapma makineleridir. Maça sandığı 

makinenin tablasına bağlanır. Maça sandığı üzerindeki kovan içerisine maça kumu 

doldurulup hava püskürten baĢlık kovan üzerine indirilir. El ile kontrollü hava valfi açılarak 

kısa aralıklarla hava verilir. Havanın etkisi ile kovandaki kum, sıkıĢmıĢ bir Ģekilde maça 

sandığını doldurur. Yapılan maça, maça sandığından dıĢarı alınır. Maça sandığı içerisindeki 

kumu sıkıĢtıran hava maça sandığı üzerinde bulunan hava boĢaltma ventillerinden dıĢarı 

atılır. 

 

 PiĢirme sistemli maça yapma makineleri 

 

PiĢirme sistemli maça yapma makineleri sıcak-soğuk maça yapma makineleri olmak 

üzere ikiye ayrılırlar. 

 

 Sıcak kutu maça yapma yöntemi 

 

Makinede sıkıĢtırılan maça, aynı maça sandığı içerisinde piĢer.( Sıcak maça sandığı 

yöntemi- Hot–Box) PiĢirme sistemli maça yapma makinaların da kullanılan maça sandıkları, 

makinenin sıkma çenesine bağlanırlar. Maça sandığının deliği ile kum püskürtme baĢlığı 

ayarlanır. Kullanılacak maça kumu, makinenin silosuna konulur. Maça sandığı, maça 

kumunun piĢme sıcaklığına kadar ısıtılır. Daha sonra maça sandığı kilitlenerek maça 

yapımına geçilir. Kum püskürtme baĢlığından maça sandığına kum doldurulur ve maçanın 

piĢme zamanına kadar beklenilir. Maça sandığı açılır. PiĢmiĢ olan maça bir taĢıyıcı pim 

üzerinde dıĢarıya çıkarılır. ġekil 1.1 de gaz ile ısıtılan Ģekil 1.2 de elektrik ile ısıtılan maça 

sandığı kesiti görülmektedir.  

 

   

ġekil 1.1: Gaz ile ısıtılan maça sandığı  ġekil 1.2:  Elektrik ile ısıtılan maça sandığı 
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Resim 1.1: Sıcak kutu maça yapma makinesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Sıcak kutu maça yapma yöntemi ile maça yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Maça kumunu hazırlayınız. 

 

 Metal maça sandığını makineye bağlayınız. 

 

 Maça sandığının ağzı ile kum püskürtme baĢlığını 

ayarlayınız. 

 

 Hazırlanan maça kumunu kum silosuna doldurunuz. 

 Eldiven takınız. 

 Gözlük takınız. 

 Makinenin çalıĢma 

talimatına uyunuz. 

 Yapılan maçaların yüzey 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Çevre ve metal kalıbın 

temizliğine özen 

gösteriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Maça kumunu maça sandığına doldurunuz. 

 

 Maça sandığını kumun piĢme sıcaklığına kadar ısıtınız. 

 

  Maça yapma makinesi ısıtıcısını kapatınız. 

 PiĢme süresi tamamlanınca maça sandığını açarak 

maçayı alınız. 

 

 Metal maça sandığı yüzeyini temizleyiniz. 
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 Banda ilerleyen maçaları düzgün istifleyiniz. 
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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. ĠĢ önlüğünü giydiniz mi?   

2. Güvenlik malzemelerini kullandınız mı?   

3. Maça kumunu hazırladınız mı?   

4. Madeni maça sandıklarını makineye bağladınız  

mı?   

5. Maça sandığının deliğiyle kum püskürtme baĢlığını 

ayarladınız mı?   

6. Hazırlanan maça kumunu makinenin silosuna 

koydunuz mu?   

7. Maça kumunu maça sandığına doldurdunuz mu?   

8. Maça sandığını maça kumunun piĢme sıcaklığına 

kadar ısıttınız mı?   

9. Maça yapma makinesi ısıtıcısını durdurdunuz mu?   

10. PiĢme süresi tamamlanınca maça sandığını açarak 

maçayı aldınız mı?   

11. Makine ve kullanılan araçları temizlediniz 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 cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Maça yapma makinelerinde hazırlanan maçaların özellikleri birbirinin aynısıdır. 

 

2. (   ) Sıcak maça sandığı yönteminde (Hot–Box) maça, aynı maça sandığı içerisinde 

piĢer. 

 

3. (   ) Metal maça sandığını temizlemekteki amacımız çevre temizliğidir? 

 

 

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 
 

 

 

 

Bu faaliyet ile uygun atölye ortamı sağlandığında soğuk kutu yöntemiyle maça 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan soğuk kutu maça yapma yöntemini kullanan iĢletmelerde 

iĢletmeler de ne tür maçalar yapıldığını inceleme yaparak sınıfta tartıĢınız. 

 

 

2. SOĞUK KUTU MAÇA YAPMA 

YÖNTEMĠ 
 

2.1. Soğuk Kutu Maça Sandığı Yöntemi(Cold-Box) 
 

Bu yöntem büyük maçalarda tercih edilir. 

 

2.1.1. Tanıtımı 
 

Sıcak kutu maça yöntemine benzer bir yöntemdir. Maça sandıkları, makinenin sıkma 

çenesine bağlanırlar. Maça sandığının deliği ile kum püskürtme baĢlığı ayarlanır. 

Kullanılacak maça kumu, makinenin silosuna konulur. Daha sonra maça sandığı kilitlenerek 

maça yapımına geçilir. Kum püskürtme baĢlığından maça sandığına kum doldurulur.  

 

DıĢarıdan gaz verilerek maçanın dayanım kazanması sağlanır. Maça sandığı açılır. 

SertleĢmiĢ olan maça bir taĢıyıcı pim üzerinde dıĢarıya çıkarılır. ÇalıĢma ortamından 

gazların uzaklaĢtırılması önemlidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
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2.2. Maça Yapma Makinelerinin Bakımları 
 

Maça yapma makinelerinde, çok çeĢitli kumlarla maça yapılmaktadır. Bu kumlarda 

bezir yağı, reçine, sertleĢtirici ve diğer katkı maddeleriyle beraber az da olsa su 

kullanılmaktadır. Yağlı maddelerin kalıntıları ve makine içerisinde kalan kumların iĢ 

bitiminde hemen temizlenmesi gerekir.  

Gecikme durumunda makine içinde sertleĢen kısımların temizlenmesi zorlaĢır, 

makinenin randımanı azalır ve arızalar ortaya çıkar. Maça yapma makinelerinde verimli bir 

çalıĢma yapabilmek için aĢağıda verilen açıklamaya uygun bakım yapılmalıdır. 

 

 ÇalıĢmanın sonunda maça yapma makinesi ve çevresi maça kumlarından 

temizlenmelidir. 

 

 Makinenin kum deposunda, basınç odasında ve üfleme ağızları içindeki maça 

kumları tamamen temizlenmelidir. 

 

 Basınçlı hava tesisatında hava kaçağı olmamalıdır. 

 

 Hareketli kısımlar makinenin bakım talimatına göre yağlanmalı, özelliğini 

kaybetmiĢ yağlar değiĢtirilmelidir. 

 

 Kullanılan maça sandıkları, kovanlar ve diğer takımlar temizlenerek yerlerine 

konmalıdır. 

 

 Isıtma sistemi gaz veya elektrikle çalıĢan maça yapma makinelerinde piĢirme 

sıcaklığı devamlı kontrol edilmelidir. 

 

 Gaz ile ısıtmalı makinelerde gaz tesisatı devamlı kontrol edilmeli ve çalıĢma 

bitince vanalardan makineye gaz giriĢi kesilmelidir. 

 

 ÇalıĢılmadığı zamanlarda makinenin üzeri bir örtü ile örtülmelidir. 

 

 Kullanılan makinenin katalogunda belirtilen bakım talimatı dikkate alınmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Soğuk kutu yöntemiyle maça yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Maça kumunu hazırlayınız. 

 

 Metal maça sandığını makineye bağlayınız. 

 

 Maça sandığının deliğiyle kum püskürtme 

baĢlığını ayarlayınız. 

 

 Hazırlanan maça kumunu makinenin 

silosuna koymak 

 Maça kumunu maça sandığına doldurunuz. 

 Eldiven takınız. 

 Gözlük takınız. 

 Makinenin çalıĢma talimatına 

uyunuz. 

 Yapılan maçaların yüzey temizliğine 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Maça sandığı üzerindeki fazla kumu 

mastarla sıyırınız. 

 

 Gaz basma aparatını maça sandığı üzerine 

koyunuz. 

 

 Gazı açarak maça kumunu sertleĢtiriniz. 

 

 Maça sandığını açarak maçayı alınız. 
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 Maçaları düzgün istifleyiniz. 

 

 Maça sandığı ve çevre temizliğini yapınız. 
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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. ĠĢ önlüğünü giydiniz mi?   

2. Maça kumunu hazırladınız mı?   

3. Maça sandığını makineye bağladınız mı?   

4. Maça sandığının deliğiyle kum püskürtme baĢlığını 

ayarladınız mı? 

  

5. Hazırlanan maça kumunu makinenin silosuna koydunuz 

mu? 

  

6. Maça kumunu maça sandığına doldurdunuz mu?   

7. Maça sandığı üzerindeki fazla kumu mastarla sıyırdınız 

mı? 

  

8. Gaz basma aparatını maça sandığı üzerine koydunuz mu?   

9. Gazı açarak maça kumunu sertleĢtirdiniz mi?   

10. Maça sandığını açarak maçayı aldınız mı?   

11. Maçaları düzgün istiflediniz mi?   

12. Metal maça sandığını temizlediz mi?   

13. ÇalıĢma alanını temizlediniz 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 cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) ÇalıĢılmadığı zamanlarda makinenin üzeri bir örtü ile örtülmelidir. 

 

2. (   ) Gecikme durumunda makine içinde sertleĢen kısımların temizlenmesi kolaydır. 

 

3. (   ) Makinenin kum deposunda, basınç odasında ve üfleme ağızları içindeki maça 

kumları tamamen temizlenmelidir. 

 

4. (   ) Kullanılan makinenin kataloğunda belirtilen bakım talimatı dikkate alınmalıdır 

 

 

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 değerlendirmeye 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. Atölye çalıĢmalarına baĢlamadan önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Maça kumunu hazırladınız mı?   

3. Hazırlanan maça kumunu makinenin silosuna koydunuz mu?   

4. Maça sandığını makinaya bağladınız mı?   

5. Maça sandığını maça kumuyla doldurdunuz mu?   

6. Maçanın sertleĢmesini sağladınız mı?   

7. Maçayı maça sandığından aldınız mı?   

8. Metal kalıbın temizliğini yaptınız mı?   

9. ÇalıĢma alanını temizlediniz mi?   

 

 

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 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARI 
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