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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI685 

ALAN Metalürji 

DAL/MESLEK Döküm 

MODÜLÜN ADI Soğutuculu Kalıplama 

MODÜLÜN TANIMI Soğutuculu kalıplama ile ilgili temel bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Soğutucu uygulamalı kalıp yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modülle gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun 

kalıpta soğutucu uygulaması yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Kalıba dıĢ soğutucu yerleĢtirebileceksiniz. 

2. Kalıba iç soğutucu yerleĢtirebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Döküm atölyesi kalıplama alanı, sınıf 

Donanım: Model, kalıp kumu, çıkma derece, el takımları, 

meydan takımları, havalı tokmak, grafit tozu, yüzey ayırıcı, 

kompresör, , basınçlı hava ve tabancası, ağırlık,  

metal blok(soğutucular) 

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. Hatasız 

üretim yapmak kullanılan malzemeyi tanımaktan, ergime derecelerini, sıvı hâlden katı hâle 

geçerken oluĢan değiĢiklikleri bilmekten geçer. Kalıp içerisine dökülen metal katılaĢırken 

hacimce küçülür bazı bölgelerde yapı gerilmeleri oluĢur.  

 

Bu modülde öğreneceğiniz bilgi ve becerilerin derecesi hazırlayacağınız malzemenin 

ve döküm kalıbın kalitesini doğrudan etkileyecektir. Hataları azalmasını, kaliteli üretim 

yapmanızı sağlayacaktır.  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 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kalıplarda dıĢ soğutucu kullanarak ergitilmiĢ metallerin 

dengeli katılaĢmasını sağlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kesit farklılığı, dengeli katılaĢma ve ısı alıĢveriĢi terimlerini açıklayan bir rapor 

hazırlayınız. 

 

1. SOĞUTUCULAR 
 

1.1. Tanımı ve Önemi 
 

Kalıpların mümkün olduğu kadar farklı kesitlerden meydana gelmemesi arzu edilir. 

Ancak bu her zaman mümkün olmaz. Farklı kesitli kalıplarda katılaĢma aynı zamanda 

oluĢmaz. Ġnce kesitler kalın kesitlerden önce katılaĢır ve hacimsel çekmeden dolayı henüz 

sıvı durumda bulunan kalın kesitlerden sıvı metal alır. Ancak kalın kesitler, katılaĢırken 

ihtiyacı olan sıvı metal ile beslenemez. Bu durum, kalın kesitlerde çöküntü adı verilen çekme 

boĢlukları meydana getirir.  

 

 

ġekil 1.  

(a) Soğuma esnasında katılaĢmayı dengelemek için dıĢ soğutucu kullanılmıĢ döküm parça. 

(b) DıĢ soğutucu kullanılmaması durumundaki muhtemelen oluĢacak çöküntü. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Bununla birlikte, farklı zamanlarda ve yönlerde katılaĢmadan dolayı özellikle kesit 

birleĢme bölgelerinde katılaĢma gerilmeleri artar. Bu gerilmeler kesit birleĢme bölgelerinde 

çatlamalar ve iç boĢluklar meydana getirir.  

 

Bu gibi hataların önlenmesi için kalıpçının kalıbı yaparken gerekli tedbirleri alması 

gerekir. Bu nedenle farklı kesitlerden meydana gelen döküm parçada her kesitin aynı anda 

veya yönlü olarak katılaĢması sağlanmalıdır. Kalın kısımlarda soğumayı hızlandırmak için 

bu kısımlara soğutucu olarak adlandırılan metal parçalar konur. 

 

1.2. ÇeĢitleri 
 

Çekme boĢluklarının oluĢmasını önlemek için bazı durumlarda çıkıcı ve besleyiciler 

yerine soğutucu blok parçalar veya iç soğutuculardan da yararlanılabilir. Bunlar: Çelik, 

dökme demir, bakır v.b malzemelerden yapılmıĢ kalıp elemanları dır. 

 

Soğutucular 2’ye ayrılır: 1- DıĢ soğutucular 2-Ġç soğutucular 

 

1.2.1. DıĢ Soğutucular 
 

Bunlar modelin kalın kısımlarına kalıplama anında yerleĢtirilir. DıĢ soğutucular 

modelin profiline göre uygun Ģekilde istenen gereçten hazırlanır. Demir alaĢımlarında dökme 

demir ve çelikten; bakır alaĢımlarında ise bronz, dökme demir veya çelikten, alüminyum 

alaĢımlarında dökme demir, çelik, bronz veya alüminyumdan hazırlanmıĢ dıĢ soğutucular 

kullanılır. 

 

Resim 1.1:Soğutucular    ġekil 1.2:Soğutucular 

 

 DıĢ soğutucular kullanırken dikkat edilecek noktalar  

 

 DıĢ soğutucular aynı zamanda döküm parçayı sertleĢtirir. Kalınlıkları 

gereğinden fazla olursa döküm parça fazla sert olur.  

 Kullanılacak dıĢ soğutucular passız, yağsız ve temiz olmalıdır. 
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 Kullanıldıktan sonra kalıp içinde paslanmamaları için yüzeyleri grafit ve 

bezir yağı karıĢımı bir sıvı ile kaplanmalıdır. Soğutucu yüzeyine bu 

karıĢım sürüldükten sonra fırınlarda kurutulmalıdır. 

 DıĢ soğutucunun yüzeyi paslı ve yağlı olursa döküm parçanın soğutucu 

kullanılan kısımlarında gaz boĢlukları meydana gelir.  

 Kalıplama anında soğutucular yerlerinden oynamamalıdır. 

 Parçanın dıĢ yüzey Ģekline uygun olmalıdır(ġekil1.3). 

 Çöküntünün oluĢacağı yerlere eĢit aralıklarla konulmalıdır. 

 Soğutucular genellikle alt derecede kullanılır. Özel hâllerde üst derecede 

kullanıldıkları zaman, düĢmemeleri için demir çubukla üst dereceye 

sabitlenmeli veya bağlanmalıdır. 

 Yolluk memeleri ve besleyiciler soğutucudan uzak uygun yerlerden 

kalıba bağlanmalıdır. 

 

 

ġekil 1.3 : Kalıpta soğutucu uygulaması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kalıplarda dıĢ soğutucu kullanınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp kumunu hazırlayınız 

 

 Maçayı hazırlayınız. 

 

 Modele uygun dıĢ soğutucu hazırlayınız. 

 DıĢ soğutucuların yüzeylerini temizleyiniz. 

 

 Modeli plaka üzerine yerleĢtiriniz. 

 Soğutucuları modelin çevresine 

 (Kollara) gelecek Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Alt dereceyi plaka üzerine koyunuz. 

 ĠĢ önlüğü giyiniz. 

 Eldiven takınız. 

 Maça kumu kullanınız. 

 Soğutucu yüzeylerini zımpara ile 

temizleyiniz. 

 Soğutucu parçaların 

oksitlenmemesi için yüzeylerine 

alkol sürün. 

 Soğutucular kolların karĢısına 

gelmesine dikkat ediniz. 

 Kasnak kol aralarını dikkatli 

sıkıĢtırınız. 

 Dereceyi kum ile sıkıĢtırırken 

soğutucuları yerlerinden 

kaydırmayınız. 

 Mont alma iĢlemini dikkatli ve 

düzgün yapınız. 

 Gidici yerini tespit ederken 

soğutucu yerlerine dikkat ediniz. 

 Üst dereceyi sıkıĢtırırken modelle 

ve gidiciye dikkat ediniz. 

  Üst dereceden ĢiĢ ile ölçü alınız. 

 ġiĢ çekerken alt dereceye 

geçirmeyiniz. 

 Üst dereceyi kaldırırken 

yardımlaĢınız, vinç ile 

kaldırıyorsanız dikkatli olunuz. 

 Mala yüzeyine el takımlarını 

sürmeyiniz. 

 Modeli çıkartırken ağaç, lastik, 

fiber tokmak ve çıkartma vidası 

kullanınız. 

 Maçaya yağlı grafit sürerek maça 

baĢına ergimiĢ metal giriĢine engel 

olunuz. 

 Kalıbın içini basınçlı hava ile 

temizleyiniz. 

 Üst dereceyi açıp kapatırken 

maçanın üst derecedeki maça 

baĢına oturduğunu kontrol ediniz. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Alt dereceyi hazırladığınız kalıp kumu ile 

sıkıĢtırınız. 

 

 Alt dereceyi çeviriniz. 

 Kasnak içerisindeki kolların mala yüzeyini 

tespit ederek mont alınız. 

 

 Mont alınan kısmı ve kalıp yüzeyini mala 

ediniz. 

 Yüzey ayırıcı madde serpiniz. 

 Üst dereceyi alt derece üzerine koyunuz. 

 Ağırlıkları yerleĢtirirken gidici 

havĢasına ve maça çıkıcısına dikkat 

ediniz. 
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 Uygun yere gidici koyunuz. 

 

 Üst dereceyi sıkıĢtırınız. 

 Üst dereceye modelin olduğu bölgeye ĢiĢ 

çekiniz. 

 

 Gidiciyi çıkartınız. 

 

 Üst dereceyi kaldırınız. 

 Ters çevirerek alt derecenin yanına koyunuz.  

 Topuk, meme cürufluk bağlantılarını yapınız.  

 

 Modeli eĢit yönlerde takalayarak çıkartınız.  
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 Hazırladığınız maçaya yağlı grafit sürerek alt 

derecede maça baĢına yerleĢtiriniz. 

 

 Üst derecedeki maça baĢından dıĢarıya ĢiĢ ile 

hava kanalı açınız. 

 Kalıbı gerekli kontrolleri yaparak kapatınız. 

 Tekrar açarak kalıbı ve maçayı kontrol ederek 

kapatınız. 
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 Kalıba ağırlık yükleyiniz. 

 Döküme hazır hâle getiriniz. 
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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. ĠĢ önlüğü giydiniz mi?   

2. ĠĢ etüdü yaptınız mı?   

3. Kalıp için kum hazırladınız mı?   

4. Maça kumu hazırlayarak maçayı yaptınız mı?    

5. Modele uygun dıĢ soğutucu hazırladınız mı?   

6. Soğutucuların yüzeylerini zımpara ile temizlediniz mi?   
7. Soğutucuları modelin çevresine kollara gelecek Ģekilde yerleĢirdiniz 

mi?  
  

8. Alt dereceyi kum ile sıkıĢtırdınız mı?    

9. Alt dereceyi ters çevirip mala ettiniz mi?   

10. Model kolları arasını mont aldınız mı?   

11. Üst dereceyi koyup gidici çıkıcı yerlerini tespit ettiniz mi?   

12. Üst dereceyi kum ile uygun sıkılıkta sıkıĢtırdınız mı?   

13. Gidici ve çıkıcıları çıkartıp üst dereceye ĢiĢ çektiniz mi?   

14. Üst dereceyi kaldırıp  modeli takalayarak çıkartınız mı?   

15. Yolluk sistemini bağladınız mı?   

16. Maça baĢına yağlı grafit sürerek maçayı yerleĢtirdiniz mi?   

17. Kalıp içini temizleyerek üst dereceyi kapattınız mı?   

18. Üst dereceyi tekrar açarak gerekli kontrolleri yapıp kapattınız mı?   

19. Kalıba ağırlık yüklediniz 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. Farklı kesitli parçalarda katılaĢmayı dengeleyebilmek için aĢağıdakilerden hangisi 

yapılmalıdır? 

A) Kalıbı hazırlarken yüzey kumu kullanırız. 

B) Kalıba çok miktarda ĢiĢ çekeriz. 

C) DıĢ soğutucu kullanırız. 

D) Kalıba soğuk metal dökeriz. 
 

2. Kalıplarda kullanılacak dıĢ soğutucular nasıl olmalıdır? 

A) Hızlı soğuma sağlayabilmek için büyük olmalı. 

B) Yüzeyleri ısıyı daha çabuk iletebilmesi için kademeli olmalı. 

C) Passız, yağsız ve temiz olmalı. 

D) Yüzeyleri paslanmaması için yağlı boya ile boyanmalı. 
 

3. DıĢ soğutucular kullanıldıklarında kalıp içinde paslanmaması içinaĢağıdakilerden 

hangisi yapılmalıdır? 

A) Kullanmadan önce çok iyi temizlenmeli. 

B) Yüzeyleri grafit ve bezir yağı karıĢımı ile boyanmalı. 

C) Kullanmadan önce yağlı boya ile boyanmalı. 

D) Kalıplandıktan sonra uzun sürede dökülmeli.  
 

4. DıĢ soğutucunun Ģekli aĢağıdakilerden hangisine uygun olmalıdır? 

A) Derece Ģekline 

B) Kullanılan kuma 

C) Atölye Ģartlarına 

D) Modelin dıĢ çevresine 
 

5. DıĢ soğutucular modelin hangi kısmına yerleĢtirilirler? 

A) Ġnce kısımlarına 

B) Kalın kısımlarına 

C) Eğimli kısımlarına 

D) Kırılacak kısımlarına 
 

6. DıĢ soğutucular kum kalıplara ne zaman yerleĢtirilirler? 

A) Kalıplama esnasında 

B) Kalıp bitirildikten sonra 

C) Sıvı metal kalıba dökülürken 

D) Model imalatı yapılırken 

 

 

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 kalıplama tekniğine uygun iç soğutucuları kullanarak 

kalıp yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Metaller sıvı hâlden katı hâle geçerken  katılaĢma önce nereden baĢlar, sonuçları 

nasıl olur. ArkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

2. KALIPTA ĠÇ SOĞUTUCU KULLANMAK 
 

2.1. Ġç Soğutucular 
 

DıĢ soğutucuların kullanılması mümkün olmayan kalıplarda iç soğutucu kullanılır. 

Kalıplarda sıvı metalin katılaĢması kalıp duvarlarından kum ile temas eden yüzeylerden 

baĢlar. Böyle durumlarda en son sıvı metal orta kısımlarda kalır ve burada boĢluklar 

oluĢur.(ġekil 2.1) 

 

 

ġekil 2.1: Kalıba dökülen metalin katılaĢması 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 2.2: Ġç soğutucu kullanılmaması durumunda oluĢacak hata 

 

Yetersiz beslemeye bağlı oluĢan bu tür hataları yok edebilmek için iç soğutucu 

kullanılır. 

 

2.1.1. Ġç Soğutucular da malzeme seçimi 
 

Ġç soğutucular dökülecek alaĢım ile aynı özelliklerde olmalıdır. Dökümü yapılan kalıp 

içerisinde sıvı metal iç soğutucunun tamamını kaplayarak onunla bir bütün oluĢturacağı için 

ergime sıcaklığı aynı olmalıdır.  Ġç soğutucular bulundukları yerlerde tamamen ergiyerek 

hiçbir boĢluk bırakmadan döküm metale kaynamalıdırlar. Ġç soğutucuların yüzeylerine 

çentik, delik açılarak sıvı metalle kaynaĢması sağlanabilir. 

 

Dökme demir, çelik ve temper dökümlerde kullanılan iç soğutucular akma çelikten 

yapılır. Oksitlenmemeleri için kalay veya bakırla kaplanırlar.Ġç soğutuculara ilave edilen 

çivilerin görevi, soğutucuyu istenilen yere monte etmektir. Ġç soğutucuları monte etmekte 

kullanılan çivilerde dökülen metal ile aynı özelliklerde olmalıdır. Ġç soğutucular Ģekil ve 

özelliklerine göre uygun ölçülerde model boĢluğunun Ģekline uygun hazırlanırlar. (ġekil2. 3) 

 

ġekil 2.3: Ġç soğutucu çeĢitleri 
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2.1.2. Ġç Soğutucuları Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Ġç soğutucular gereken ölçüden büyük kullanılırsa soğutucunun döküm parça ile 

kaynaması mümkün olmaz, çok küçük olduğu zaman da görevini yapamaz.  

 

En son sıvı metalin kaldığı yer belirlenmeli ona uygun Ģekilde kullanılmalı, iç 

soğutucu ile kalıp duvarları arası eĢit mesafede olmalıdır. 

 

Ġç soğutucu üst dereceye sabitlenmesi daha uygun olur. Kalıba giren sıcak metal alt 

dereceyi doldurarak yükselirken soğutucuyu sabitlemek için kullandığımız çiviyi erittiğinde 

iç soğutucu metal yüzeyinde kalıbın üst kısmına çıkar. Sabitleme çivisi kalıbın tamamı 

doluncaya kadar görevini yapmalıdır. 

 

    

 Resim 2.1: Alt dereceye sabitlenmiĢ soğutucu   Resim 2.2: Üst dereceye sabitlenmiĢ soğutucu 

 

Ġç soğutucunun yüzeyinde nem, yağ veya oksit tabakası bulunmamalı.  Döküm 

parçayla kaynaĢması için girinti ve çıkıntılar delik vb. Ģekiller olabilir. Oksitlenmeyi 

önlemek için yüzeyleri kalay, bakır ile kaplanır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Kalıplarda iç soğutucu kullanınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

  Modele uygun iç soğutucu hazırlayınız. 

 

 Kalıplama etüdü yapınız. 

 

 Kalıp kumu hazırlayınız. 

 

 Ana derece olarak kullanmak için boĢ derece 

sıkıĢtırınız. 

 Dereceyi ters çevirin, yüzeyini mala edin.  

 ĠĢ önlüğü giyiniz. 

 Eldiven takınız. 

 Kalıplama derecesini hazırlayınız. 

 Kalıp kumu rutubetine dikkat 

ediniz. 

 Mont alınacak yerleri belirlerken 

yolluk sistemini unutmayınız. 

 Mala yüzeyini doğru tespit ediniz.  

 Modellerin kenarlarını iyi 

sıkıĢtırınız. 

 Modellere dikkat ederek yüzeyin 

tamamının eĢit sıkılıkta olmasına 

çalıĢınız. 

 Kalıp seri olarak yapılacaksa ana 

dereceyi kullanmaya devam ediniz. 

 Yüzeyde tamir edilmesi gereken 

yerleri tamir ediniz. 

 Gidici ve çıkıcıların yerlerinden 

kaymamasına dikkat ediniz. 

 Üst dereceyi açarken yardımlaĢınız. 

 Üst dereceyi dengeli kaldırınız.  

 Meme bağlantısını, teğet bağlantı 

yapınız. 

 Soğutucu monte çivisi alt derecede 

olduğunda çiviyi 1.mm kalın 

hazırlayınız. 

 Ağırlıkları derece üzerine koyarken 

gidici ve çıkıcılara dikkat ediniz.   

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Mont alınacak yerleri çizerek belirleyiniz. 

 
 Kürelerin mala yüzeyine kadar mont alınız. 

 

 Modelleri mont alınan yerlere koyarak yüzeyi 

mala ediniz. 

 Yüzey ayırıcı serpiniz. 
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 Ana derece üzerinde alt dereceyi yüzey kumu 

kullanarak sıkıĢtırınız. 

 

 

 

 Üsteki dereceyi açıp ters çeviriniz. 
  Ana dereceyi bozunuz. 

 

 Ters çevirdiğiniz derece yüzeyinde gereken 

kontrolleri yapınız. 

 Yüzey ayırıcı serpiniz.  
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 Gidici ve çıkıcıları yerleĢtiriniz.  

 

 

 Üst dereceyi sıkıĢtırınız. 

 

 

 

 Üst dereceye mastar çekerek gidici ve 

çıkıcıları çıkartınız. 

 ġiĢ çekiniz. 

 

 

 

 Üst dereceyi kaldırınız, ters çevirerek alt 

derecenin yanına koyunuz. 

 Gidici ile topuk ve meme bağlantılarını 

yapınız. 

 Modeli takalayarak çıkartınız. 
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 Hazırladığınız soğutucuyu alt derecenin 

merkezine sabitleyiniz. 

 Üst dereceyi kapatınız ve açıp kontrolleri 

yaptıktan sonra tekrar kapatınız.  

 

 Kalıbı döküme hazır hâle getiriniz. 
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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. ĠĢ önlüğü giydiniz mi? 
  

2. Modele uygun iç soğutucu hazırladınız mı? 
  

3. Kalıp için kum hazırladınız mı? 
  

4. Uygun derece seçtiniz mi?  
  

5. Model üzerinde mala yüzeyini belirlediniz mi? 
  

6. Ana derece sıkıĢtırdınız mı? 
  

7. Alt dereceyi kum ile sıkıĢtırdınız mı? 
  

8. Alt dereceyi ters çevirip mala ettiniz mi? 
  

9. Üst dereceyi koyup gidici çıkıcı yerlerini tespit ettiniz mi? 
  

10. Üst dereceyi kum ile uygun sıkılıkta sıkıĢtırdınız mı? 
  

11. Gidici ve çıkıcıları çıkartıp üst dereceye ĢiĢ çektiniz mi? 
  

12. Üst dereceyi kaldırıp, modeli takalayarak çıkarttınız mı? 
  

13. Yolluk sistemini bağladınız mı? 
  

14. Hazırladığınız iç soğutucuyu yerine monte ettiniz mi? 
  

15. Kalıp içini temizleyerek üst dereceyi kapattınız mı? 
  

16. Üst dereceyi tekrar açarak gerekli kontrolleri yapıp kapattınız mı? 
  

17. Kalıba ağırlık yüklediniz 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. Ġç soğutucu gerekenden büyük olursa aĢağıdakilerden hangisi oluĢur? 

A) Çabuk bozulur. 

B) Kalıbı soğutur.  

C) Parça ile kaynaĢmaz. 

D) Metalin yapısını değiĢtirir.  
 

2. Ġç soğutucu  monte çivilerinde bulunması gereken önemli özellik aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Vidalanır özellikte olmalı. 

B) Dökülecek metal ile aynı özellikte olmalı. 

C) Kolay temizlenir olmalı. 

D) Sonradan tekrar kullanım imkân olmalı. 
 

3. Ġç soğutucu gerekenden küçük olursaaĢağıdakilerden hangisi oluĢur? 

A) Kalıpta kaybolur. 

B) Kalıbın ısısını arttırır. 

C) KatılaĢma dengeli olmaz. 

D) Sıvı metal içinde yüzer. 

. 

4. Dökme demir, çelik ve temper dökümlerde kullanılan iç soğutucular aĢağıdaki hangi 

gereçten yapılmalıdır? 

A) Alüminyum 

B) Bakır 

C) Bronz 

D) Akma çelik 
 

5. Ġç soğutucuların oksitlenmemesi için kullanmadan önce aĢağıdakilerden hangisi 

yapılmalıdır? 

A) Kalay veya bakırla kaplanmalı. 

B) Çok iyi yıkanmalı. 

C) Dökmeden önce uzun süre bekletilmeli. 

D) Yağlı boya ile boyanmalı. 
 

6. Ġç soğutuculara ilave edilen çivinin görevi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Soğutucunun paslanmasını önlemek 

B) Kalıp gazlarının çıkmasını kolaylaĢtırmak 

C) Sıvı metalin kaldırma basıncını değiĢtirmek 

D) Soğutucuyu istenilen yere sabitlemek 
 

 

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 Değerlendirmeye” geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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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. ĠĢ önlüğü giydiniz mi?   

2. ĠĢ etüdü yaptınız mı?   

3. Kalıp için kum hazırladınız mı?   

4. Maça kumu hazırlayarak maçayı yaptınız mı?    

5. Modele uygun soğutucu belirlediniz mi?   

6. Soğutucuları uygun Ģekilde hazırladınız mı?   

7. Soğutucuların yüzeylerini oksitlerden temizlediniz mi?   

8. Alt dereceyi kum ile sıkıĢtırdınız mı?    

9. Alt dereceyi ters çevirip mala ettiniz mi?   

10. Mont aldınız mı?   

11. Üst dereceyi koyup gidici çıkıcı yerlerini tespit ettiniz mi?   

12. Üst dereceyi kum ile uygun sıkılıkta sıkıĢtırdınız mı?   

13. Gidici ve çıkıcıları çıkartıp üst dereceye ĢiĢ çektiniz mi?   

14. Üst dereceyi kaldırıp modeli takalayarak çıkartınız mı?   

15. Yolluk sistemini bağladınız mı?   

16. Soğutucuların uygun yerlerde olduğunu kontrol ettiniz mi?   

17. Kalıp içini temizleyerek üst dereceyi kapattınız mı?   

18. Üst dereceyi tekrar açarak gerekli kontrolleri yapıp kapattınız mı?   

19. Kalıba ağırlık yüklediniz mi?   
 

 

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 ANAHTARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 C 

3 B 

4 D 

5 B 

6 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 C 

4 D 

5 A 

6 D 

 

CEVAP ANAHTARI 
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