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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI684 

ALAN Metalürji 

DAL/MESLEK Döküm 

MODÜLÜN ADI Plak Modelle Kalıplama 

MODÜLÜN TANIMI Plak modelle kalıplamayla ilgili temel bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL ĠĢ etüdü modüllerini baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Plak modelle kalıp yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modülle gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun 

plak modelle kalıp yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun, dökümcü plak modeli 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun, havalı tokmağı kullanabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun, plak model kalıplama 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Döküm atölyesi kalıplama alanı, sınıf 

Donanım  

Model, kalıp kumu, çıkma derece, el takımları, meydan 

takımları, yükseltme mastarları, havalı tokmak, grafit tozu, 

yüzey ayırıcı, kompresör, mazotlu üstüpü, basınçlı hava ve 

tabancası, ağırlık, metal, plak model 

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. 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

Günümüzde üretimin kaliteli ve kısa sürede gerçekleĢmesi istenmektedir. Maliyet 

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

gerekmektedir. 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, el takımlarının kullanımını azaltarak kısa sürede çok sayıda kalıp yapılmasını 

sağlayacaktır. 

 

Bu modülde öğreneceğiniz bilgilerin 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. 

 

SeçmiĢ olduğunuz bu mesleği benimsemek, sevmek, olumlu doğru bilgi ve beceriler 

kazanmak, uygulamak mesleki kariyerinizde yükselmenizi sağlayacak ve bu alanda sizi 

aranan bir kiĢi haline getirecek, sizin gelecek kaygınız olmayacaktır. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun dökümcü plak 

modelini hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Herhangi bir resmin nasıl çerçeveye alındığını inceleyiniz.  

 

1. DÖKÜMCÜ PLAK MODELĠ YAPIMI 
 

1.1. Plak Modeller 
 

Öncelikle plak modelleri tanıyalım ve plak modellerinin çeĢitlerini öğrenelim. 

 

1.1.1. Tanıtımı ve ÇeĢitleri 
 

Seri imalatı istenilen modelin plakaya bağlanması ile plak model meydana gelir. 

Modelin tekniğine uygun ölçülü olarak bir düzlem plakaya bağlanmasıyla plak model 

oluĢur. Plak modeller hazırlandıktan sonra binlerce iĢ parçası, bu modellerden elde edilir. 

Plak model hatasız hazırlanmalıdır. Bundan dolayıdır ki günümüzde bilgisayarlı modelleme 

bölümü bu iĢi yapmaktadır. Bazı durumlarda “dökümcü plak modeli” yapılabilir. Modelci 

tarafından yapılan tek veya iki parçalı modelden yararlanarak plak model döküm yolu ile 

elde edilir.  

 

Plak modeller, modelci tarafından yapıldığında maliyet yüksek olur. Bu durumda 

maliyeti düĢürmek için dökümcü plak modelleri üretilir. Dökümcü plak modeli hazırlarken 

eğer istenilen parça küçük ve çok sayıda üretilmesi isteniyorsa gerekli etütleri yaparak 

döküm yoluyla plakaya alınıp dökümcü plak modelini oluĢturur. 

 

Resim 1.1: Seri üretimi yapılacak modeller 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Ayrıca mala yüzeyi düzgün olmayan modellerin kalıplanmasında, ana derece 

gereksinimini ortadan kaldırmak için de plak model elde etme yoluna gidilir. Ana derecede 

harcanan zaman ve iĢçiliğin ortadan kalkmasıyla seri üretim yapma fırsatı ortaya çıkar.  

ġekil 1.1 : Ana derecede kalıp 

Eğer model, dökümcü tarafından plak modele alınacaksa (döküm yoluyla) model 

üretim aĢamasında çekme payı hesaplanarak yapılmalıdır. Çekme payı her metal ve alaĢım 

için değiĢik ve çizelgeler halinde önceden belirlenmiĢ olan sıvı halden katı hale gelirken 

hacimsel küçülmeleri ifade etmektedir. 

 

Döküm yoluyla elde edilen plak modeller, genellikle alüminyum alaĢımlarından 

yapılırlar. Hazırlama aĢamasında özellikle kalıplama iĢlemine, gerekli titizlik gösterilmelidir. 

Çünkü plak modeller kullanılmaya baĢlamadan önce ölçü tamlığı kontrolleri yapılır. 

Dökümden sonra yapılan düzeltmeler iĢçilik ve zaman kaybını artırır. Ayrıca kalıplamaya 

baĢlamadan önce model yerleĢimi, tasarımı ve yolluk sistemi çok iyi etüt edilmelidir. Aksi 

takdirde doğabilecek hataların, döküm sonrası giderilmesi güç olur. 

 

Resim 1. 2 : Örnek dökümcü plak modeli 

Plak modellerin uzun ömürlü olabilmesi için metal plakaya bağlanması ya da döküm 

yoluyla metal plak modelin elde edilmesi gerekmektedir. Seri üretim için yapılan plak 

modeller çok sayıda modelin bulunduğu plak modellerdir. Plaka üzerine ayrıca yapılan etüde  

uygun gidici, cürufluk, meme, besleyici ve çıkıcı gibi yolluk sistemini oluĢturan kısımlar 

tespit edilerek bağlanır. 
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Plak modeller; ağaç, metal, plastik ve alçı v.b. gereçlerden üretilirler. 

 

 ÇeĢitleri: 

 

 Tek plaka çift yüzeyli plak modeller  

 Çift plaka tek yüzeyli plak modeller 

 Tersinir plak modeller 

 

 Tek plaka çift yüzeyli plak modeller 

 

Mala yüzeyi gereği her iki dereceye profil veren model, iki parçalı olarak plakaya 

bağlandığında çift yüzeyli (tek plaka) plak model meydana gelir. Bu durum daha çok 

silindirik, simetrik ve mala yüzeyi eksenden geçen (mala yüzeyi düzgün olmayan) 

modellerde oluĢur. Bu tür plak modellerde her iki derecedeki model derinliklerine göre pim 

yükseklikleri ayarlanmalıdır. 

      

Resim 1. 3: Plaka alt yüzey  Resim 1. 4:  Plaka üst yüzey  

 
Resim 1. 5: Tek plaka çift yüzeyli plak model 

 Çift plaka tek yüzeyli plak modeller 

 

Modellerin seri kalıplanması için elveriĢli bir yöntemdir. Modelin yarısı bir plakaya 

diğer yarısı da baĢka bir plakaya bağlanır. Kalıplama iĢi iki ayrı eleman tarafından yapılır. 

Ayrı elemanlar tarafından sıkıĢtırılan iki ayrı kalıp birleĢtirilerek kısa zamanda kalıbın 

tamamı meydana getirilir. 
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ġekil 1. 2 : Çift plaka tek yüzeyli plak model 

 

Ayrıca kalıplama makinelerinde kullanılan tek yüzeyli (çift plaka) plak modeller 

üretilmektedir. Bu plak modellerle iki kiĢi aynı anda kalıplama yaparak bir kalıp 

oluĢturmaktadır. 

 

Resim 1.6 : Çift plaka tek yüzeyli plak modeller 

 Tersinir plak modeller 

 

Tek yüzeyli plak model olan tersinirlerde, bir plaka üzerinde çift derece kalıplanarak 

iĢlem tamamlanır. Model, iki parça halinde tek yüzeye iyi bir hesap yapılarak ölçülü olarak 

bağlanır. Aynı yüzeyle iki derece kalıplanır. Birinci derece ters çevrilerek yere yatırılır. 

Ġkinci derece kalıplandığı Ģekliyle alt derece üzerine 180
0
 çevrilerek kapatılıp iĢlem 

tamamlanmıĢ olur. 

 

ġekil 1. 3: Tersinir plak model 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Dökümcü plak modelini hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Model etüdünü yapınız. (Yolluk sistemi ile birlikte) 

 Kalıp kumunu kontrolden geçirerek hazırlayınız. 

 Ġstenen plak model ölçülerine uygun derece ve yükseltme 

mastarlarını hazırlayınız. 

 Modeli derece içerisine yerleĢtiriniz. 

 Modelin yolluk sistemini uygun bir Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Kalıplama tekniğine uygun alt dereceyi kumla sıkıĢtırınız ve 

dereceyi çeviriniz. 

Mala yüzeyini mala ediniz ve yüzeye ayrıcı serpiniz. 

 Plak model ölçülerini mastar geniĢliğini dikkate alarak plak 

modelin yolluk sistemini(gidici) yerleĢtiriniz. 

 Üst dereceyi kalıplayınız. 

 

 

 ĠĢ önlüğünüzü 

giyiniz. 

 Gerekiyorsa ana 

derece 

hazırlayınız. 
 Derece 

çevirmelerinde 

yardımlaĢınız. 
 Ana parçanın 

yolluk sistemini 

hazırlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Plak modellemenin dıĢ ölçüleri ve kalınlığına uygun ahĢap 

çerçeve hazırlayınız.(Yükseltme mastarı)     

 

 Ġstenilen plak modeli, ölçüsüne göre mala yüzeyine çiziniz. 

 Yükseltme mastarlarını, çizgilerin iç kısmına gelecek Ģekilde 

yerleĢtiriniz ve sabitleyiniz 

 Mastarlar dıĢında kalan kısmı çizerek kum ile sıkıĢtırınız ve 

kalıbı perdahlayınız. 

 

 Plak modelin dökülebilmesi için uygun yolluk 

sistemini(Topuk ve meme)  bağlayınız. 

 

 Üst dereceyi kapatıp  ergitilen sıvı metali dökünüz. 

 Kalıplama alanını 

düzenli kullanınız. 

 Yüzeye elenmiĢ 

kum kullanınız. 

 Üst dereceyi 

kapatarak iki 

derece arasını kalıp 

kumu ile 

destekleyiniz. 

 

 Güvenlik 

önlemlerini alınız. 
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 Dökülen parçayı kalıptan çıkarınız ve kalıbın temizliğini 

yapınız. 

 Plak modelin bir kenarında iki, karĢı kenarına tek pim deliği 

açınız.(En az üç pim deliği açınız.) 

 

 Deneme kalıbı yapınız. 

 Deneme kalıba metali ergiterek dökünüz. 

 Gerekli kontrolleri yaparak teslim ediniz. 

 



 

10 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünü giydiniz mi?   

2. Model etüdü ( plak modeli için) yaptınız mı?   

3. Plak model ölçülerine uygun derece seçtiniz mi?   

4. Alt dereceye modeli yerleĢtirdiniz mi?   

5. Modele uygun yolluk sistemini yerleĢtirdiniz mi?   

6. Dereceyi sıkıĢtırıp ters çevirdiniz mi?   

7. Alt derecenin yüzeyine ayrıcı serptiniz mi?   

8. Plak model ölçülerini alt derece üzerinde belirlediniz mi?   

9. Plaka için gerekli yolluk sistemini yerleĢtirdiniz mi?   

10. Üst dereceyi tekniğine uygun kumla sıkıĢtırdınız mı?   

11. Üst dereceyi açtınız mı?   

12. Yükseltme mastarlarını ölçü çizgilerine göre yaparak uygun yolluk 

ve çıkıcıları bağladınız mı?  
  

13. Üst dereceyi kapatıp döküme hazır hale getirdiniz ve metali  

döktünüz mü? 
  

14. Dökülen parçayı kalıptan çıkardınız mı?   

15. Plak model için gerekli pim deliklerini açtınız mı?   

16. Gerekli deneme kalıbını yaptınız mı?   

17. Deneme kalıbına metal ergiterek döktünüz mü?   

18. Plak modeli teslim ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Modelin plakaya bağlanmasının asıl amacı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Modelci istediği için 

B) Yolluk sistemini belirlemek için 

C) Seri üretim yapmak için 

D) Çok amaçlı kalıplamak için 

 

2. Mala yüzeyi düzgün olmayan modellerin plakaya bağlanmasıyla elde edilen plak 

model aĢağıdaki seçeneklerden hangisidir? 

A) Tek taraflı (tek plaka) plak modeller 

B) Çift taraflı (tek plaka) plak modeller 

C) Tersinir plak modeller 

D) Çok parçalı (seri üretim) plak modeller 

 

3. Plak modellerde kullanılan derecelerin üzerlerinde en az kaç adet pim bulunması 

gerekmektedir? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

 

4. Mala yüzeyi düzgün olmayan modellerin döküm yoluyla plak modele alınmasının 

nedeni aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ana dereceden kurtulmak 

B) MüĢterinin isteğine uymak   

C) Derece tasarrufuna gitmek 

D) Yolluk sistemini belirlemek 

 

5. Dökümcü plak modelleri yapılırken genelde aĢağıdakilerden hangi gereç tercih edilir? 

A) Alüminyum 

B) Dökme demir 

C) Ağaç 

D) Plastik 

 

6. Dökümcü plak modeli üretilirken kalınlığı verebilmek için aĢağıdaki hangi gereçten 

yararlanılır? 

A) Gönye 

B) Metre 

C) Yükseltme mastarı 

D) Pim 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Dökümcü plak modeli üretimine baĢlamadan önce aĢağıdakilerden hangisi 

yapılmalıdır? 

A) Metal Ergitimi 

B) Model etüdü 

C) Kum seçimi 

D) Derece seçimi 

 

 

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-2 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli teknik bilgileri ve kuralları öğrendiğinizde, havalı tokmağı 

kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz bölgedeki belediyenin yapmıĢ olduğu yol kazı çalıĢmasında 

kullanılan havalı keskinin çalıĢma prensibini inceleyiniz. 

 

2. HAVALI TOKMAKLAR 
 

2.1. Tanıtımı ve Önemi 
 

Kalıp kumunu derece içerisinde sıkıĢtırma için el veya otomatik olarak çalıĢan 

tokmaklar kullanılır. Otomatik tokmaklar, basınçlı hava veya elektrik enerjisiyle çalıĢırlar. 

Her iki tokmak arasındaki tek fark, tokmağı çalıĢtıran enerjilerdir. Birinde hava basıncı, 

diğerinde elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Günümüzde daha çok havalı tokmaklar 

kullanılmaktadır. Çünkü bakım ve onarım kolaylıkları sağlamaktadır.  

 

Havalı tokmakların seyyar (sökülüp takılabilen) iki ucu vardır:  

 Sivri tokmak (ağaç, kauçuk vb. gereçlerden yapılır. Resim 2.1) 

 Düz tokmak (metal vb. gereçlerden yapılır. Resim 2.2) 

   

Resim  2.1:  Sivri tokmak  Resim 2. 2: Düz tokmak 

Havalı tokmağa gelen havanın mutlaka yağ filtresinden geçerek gelmesi gerekir. 

 

2.2. Yararları 
 

Kalıp yaparken kum sıkıĢtırmasını kolaylaĢtırır ve hızlandırır. Kalıp sıkılığının 

homojen olmasını sağlar. ÇalıĢanın daha az yorulmasını sağlar. Verimi arttırır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Havalı tokmağı kullanınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tokmağa bağlı hava hortumunu, basınçlı havanın 

geldiği hortuma takınız 

 

 Basınçlı hava borusu üzerindeki valfi açınız. 

 

 Sivri tokmak ağzını havalı tokmağın hareketli 

miline takınız.  

 Tokmağı kum yüzeye dik gelecek Ģekilde tutunuz.  

 

 Hava giriĢ kolunu bastırarak tokmağı çalıĢtırınız. 

 Basınçlı havayı kontrol ediniz. 

 Yeterli basınçlı hava yoksa 

kompresörü çalıĢtırınız. 

 ĠĢ önlüğü giyiniz. 

 Eldiven kullanınız. 

 Kısa süreli çalıĢmayı durdurma 

durumunda, tokmağı güvenli 

bir yere dayayınız. 

 Tokmağın düzenli çalıĢması 

için hava tahliye kanalından 

mazot dökünüz. 

 Tokmağa, çalıĢma esnasında 

hâkim olunuz ve tokmağı 

derece kenarları ve traverslerine 

vurmayınız. 

 Sol elinizle tokmağın 

gövdesini, sağ elinizle hava 

giriĢ kolunu tutunuz.  

 Tokmağı kullanırken 

arkadaĢınıza karĢı tutmayınız, 

arkadaĢınızla ĢakalaĢmayınız. 

 ĠĢi biten tokmağı güvenli bir 

yerde muhafaza ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Tokmağı, kum yüzeyde gezdirerek kumu 

sıkıĢtırınız.  

 Düz tokmak ağzını, havalı tokmağın miline takınız.  

 Derecedeki kumu düz tokmakla sıkıĢtırınız. 

 

 ÇalıĢmayı bitirdikten sonra hava hortumunu 

toplayınız. 

  Günlük çalıĢmanın sonunda, havalı tokmağın her 

tarafını bol mazot ile temizleyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kompresörü çalıĢtırdınız mı? 
  

2. Hava hortumunu, havalı tokmağın ucundaki hortuma taktınız mı? 
  

3. Hava borusu üzerindeki valfi açtınız mı? 
  

4. Hava tahliye deliğinden mazot döküp, sistemin çalıĢmasını sağladınız 

mı? 
  

5. Havalı tokmağın ucuna sivri tokmak aparatını taktınız mı? 
  

6. Sol el ile gövdesini, sağ el ile hava giriĢ kolunu tuttunuz mu? 
  

7. Tokmağı dik tutarak ve gezdirerek sıkıĢtırma iĢlemini yaptınız mı? 
  

8. Havalı tokmağın ucuna düz tokmak aparatını taktınız mı? 
  

9. Tokmağı dik tutarak ve gezdirerek sıkıĢtırma iĢlemini yaptınız mı? 
  

10. ĠĢ bitiminde tokmağı mazot ile temizlediniz mi? 
  

11. Havalı tokmağı, takım hanedeki yerine kaldırdınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Havalı tokmağa gelen hava, aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Normal hava 

B) Basınçlı hava 

C) Hızlı hava 

D) Yağlı hava 

 

2. Havalı tokmak ile kum sıkıĢtırılırken tokmak nasıl tutulmalıdır? 

A) Eğik 

B) Çapraz 

C) Düz 

D) Yan 

 

3. Havalı tokmak, derece içerisinde çalıĢtırılırken nasıl hareket ettirilmelidir? 

A) Sabit tutarak 

B) Kum yüzeyinde gezdirerek 

C) Kaldırarak 

D) Çektirerek 

 

4. Günlük çalıĢma sonunda havalı tokmağı temizleme iĢlemi aĢağıdaki gereçlerden 

hangisi ile yapılmalıdır? 

A) Mazot ile 

B) Benzin ile 

C) Metali yağ ile 

D) Su ile 

 

5. Havalı tokmağa gelen havanın, yağ filtresinden geçirilmesinin nedeni aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Temizlenmesi için 

B) Basıncının artması için 

C) Hızlandırılması için 

D) Neminin alınması ve kuru hava 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 ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun üretilen plak 

modellerle çıkma derecede seri üretim olarak kalıplama yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çıkma derece ve plak model ile yapılan kalıplamanın zaman ve çalıĢan  acısından 

sağladığı kolaylık ve zorlukları inceleyiniz. 

 

3. PLAK MODELLE KALIPLAMA 
 

3.1. Plak Model Yapım Resmi Çizimi 
 

Dökümü istenilen parçanın seri üretime girmesi durumunda, plak modele alınması 

gerekmektedir. Plak model yapım çalıĢmasına baĢlamadan önce, modelin ve plakanın hangi 

gereçten yapılacağına karar verilmelidir. Yapılan kalıplama etüdüne uygun yapım resimleri 

çizilmelidir. Plak model yapımı, modelci tarafından mı gerçekleĢtirilecek; yoksa dökümcü 

tarafından döküm yoluyla mı yapılacaktır. Kullanılacak malzemenin cinsine kalıplamanın 

Ģekline ve dökümü yapılacak parça  sayısına göre bunlara karar verilir. 

 

 

ġekil 3.1: AhĢap ve metal modelleme plakası 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Ancak resim ve tasarımı, dökümcü ile birlikte gerçekleĢtirilir. Tasarım yapılırken  

parçanın Ģekli ve sayısı göz önüne alınarak  plak model yapısı oluĢturulur. Yapım resmi 

çizimi planlanırken  sayfa düzeninin iyi tasarlanması gerekir. Öncelikle dökümü istenilen 

parçanın yapım resmi olmalıdır. 

 

Plak modelin yapım resminde, sayfanın alt kısmında istenen özellikler belirgin bir 

Ģekilde çizilmelidir. Dökümcü, plak modelin maliyetinin düĢük olması için döküm yoluyla 

elde edilmesini ister. Bu durumda, önceden etüt yapılarak çizilen plak model resminden 

yararlanarak uygulamaya geçer. 

 

 

ġekil 3. 2: Plak model yapım resmi 

 

Plak modellerin kalıplanmasında, kullanma durumuna göre çıkma veya metal 

dereceler kullanılır. Çıkma dereceler, birçok kalıbı, bir dereceden yararlanarak yapabilmek 

için kullanılır. Kalıp hazırlanıp döküm alanındaki yere konduktan sonra derecenin bağlantı 

parçası açılarak içindeki kalıp çıkarılır. Yeni bir kalıbın yapımı için çıkma derece tekrar 

hazırlanır. Kalıbın yapımından sonra derecenin karĢılıklı iki köĢesindeki sıkma kilitleri 

gevĢetilerek derece iç yüzeyi kum yüzeyinden ayrılır. Derece yukarıya doğru kaldırılarak 

kalıp üzerinden ayrılır. Çıkma dereceler, döküm koĢullarına ve dökülen parçalara göre çeĢitli 

malzemelerden yapılır. Yapım gereci olarak ağaç, alüminyum ve magnezyum alaĢımları 

kullanılır. Çoğunlukla ahĢap malzeme kullanılır. Bu dereceler, menteĢe ve kilit sistemi ile 

açılma hareketi meydana getirir. Bu derecelerden çıkartılan kum kitleleri arasına kum 

tamponlar yapılarak döküm yapılmalıdır. 
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3.2. Dökümden ÇıkmıĢ Parçanın Resminin Çizimi 
 

DökülmüĢ kalıptan çıkarılan plak modelin resmi, perspektif görünüĢ olarak çizilir. 

Ancak yolluk sisteminin daha belirgin olması için parçanın dökümden çıkmıĢ resminin de 

perspektif görünüĢünün çizilmesinde yarar vardır. 

 

 

 

 

 

ġekil 3. 3: Dökümden çıkmıĢ parça resmi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Plak modellerle çıkma derecede kalıplama yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygun derece seçimini yapınız. 

 Çıkma derecenin kontrolünü yapınız. (Ölçü, 

menteĢe, somun) 

 

  Kalıp kumunu hazırlayınız. 

 Plak modeli, pimli derecenin üzerine oturtunuz. 

 

  Üst dereceyi oturtunuz ve iki dereceyi ters 

çeviriniz. 

 

 Plak model üzerine hava tutunuz ve alt dereceyi 

kumla sıkıĢtırınız. 

 Kelebek somunu ve pimlere 

dikkat ediniz. 

 

 Pimli derecenin üst derece 

olmasına özen gösteriniz. 

 Çıkma derece kalıplarını düzenli 

bir Ģekilde sıralayınız. 

 Plak modeli kalıptan çıkardıktan 

sonra, uygun bir yere bırakınız. 

 

 Plak model üzerine kumu 

sıkıĢtırırken modele zarar 

vermemeye dikkat ediniz. 

 Yüzeye ĢiĢ çekmeyi unutmayınız. 

 Dereceyi yatak üzerinde 

oynatınız. 

 Kalıplar arasındaki mesafeyi 

ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġki dereceyi birlikte ters çeviriniz. 

 Yolluk sistemini gidiciyi ve çıkıcıları 

yerleĢtiriniz. 

 

 Üst dereceyi kumla sıkıĢtırınız.  

 Alt dereceyi kum yatak üzerine oturtunuz.  

 

 Plak modeli takalayınız. 

 Alt ve üst çıkma derecenin kelebeklerini açınız 

ve kelebekleri  kalıptan ayırınız. 

 Tampon yapınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çıkma dereceyi kontrol ettiniz mi? 
  

2. Plak modeli dereceye yerleĢtirdiniz mi? 
  

3. Havalı tokmağı hazırladınız mı? 
  

4. Dereceleri kumla sıkıĢtırdınız mı? 
  

5. Takalamayı plak model kulaklarında yaptınız mı? 
  

6. Dereceyi açarak, plak modeli çıkardınız mı? 
  

7. Gerekli ise tamirat yapıp havĢa açtınız mı? 
  

8. Kum yatak üzerindeki kalıbın derecelerini çıkartarak kalıba tampon 

yaptınız mı? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Kalıplamada çıkma derece kullanılmasının amacı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Modeli rahat çıkarmak için 

B) Yolluk sistemi için 

C) Seri kalıp yapmak için 

D) Kum tüketimini azaltmak için 

2. AĢağıdakilerden hangisi plak modelin alt kısmında bulunur? 

A) Gidici 

B) Meme 

C) Cürufluk 

D) Çıkıcı 

3. Kalıp, döküme hazırlanırken dereceyi kum yatağa almamızın nedeni aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kalıbı kolay bozmak için 

B) Sıvı metali kaçırmaması için 

C) Tampon yapabilmek için 

D) Kalıbın çatlamaması için 

4. Kalıp açılmadan önce plak model nereden takalanır? 

A) Plak model kulaklarından 

B) Derece saplarından 

C) Derece kulaklarından 

D) Pimlerden 

5. Plak model ve çıkma derece ile yapılmıĢ kalıpların mala yüzeyinden sıvı metal 

kaçırmaması için yapılan iĢlem aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Yatak yapmak 

B) Tampon yapmak 

C) Plakaya almak 

D) Kalıpları birleĢtirmek 

6. Kalıpların dökümü yapılırken  sıvı metal basıncını dengelemek için aĢağıdakilerden 

hangisi yapılmalıdır? 

A) Tampon yapılmalı 

B) Çapak kesilmeli 

C) Ağırlık yüklemeli 

D) Sıvı metali yavaĢ dökmeli  

 

 

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 



 

25 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Değerlendirme Ölçütleri 
  

2. ÇalıĢmaya baĢlamadan önce model etüdü yaptınız mı?   

3. Plak model üretimi için gerekli araç ve gereçleri hazırladınız mı? 
  

4. KiĢisel güvenlik malzemelerini kullandınız mı?   

5. Plak modele uygun çıkma derece hazırladınız mı?   

6. Plak model kalınlığına göre yükseltme mastarlarını hazırladınız 

mı? 

  

7. Tekniğe uygun alt dereceyi havalı tokmak ile sıkıĢtırdınız mı? 
  

8. Plak modeli, ölçülerine göre alt dereceyi çizdiniz mi?   

9. Üst derecedeki kumu havalı tokmak ile sıkıĢtırtınız mı?   

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 B 

4 A 

5 A 

6 C 

7 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 B 

4 A 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 D 

4 A 

5 B 

6 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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