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AÇIKLAMALAR
KOD 521MMI681

ALAN Metalürji

DAL/MESLEK Döküm

MODÜLÜN ADI Çıkma derecede kalıplama

MODÜLÜN TANIMI Çıkma derecede kalıplama ile ilgili temel bilgi ve

becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL

YETERLİK Çıkma derecede kalıplama yapabilmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu modülle gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun

çıkma derecede kalıp yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Tekniğine uygun düz çıkma derecede kalıp
yapabileceksiniz.

2. Tekniğine uygun çıkma derecede kalıplarına
tampon yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM

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

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Bu modülde, bir çıkma derece ile birden çok kalıp yapmayı, bu kalıpların arasına
tampon yapmayı öğreneceksiniz.

Öğrenme faaliyetlerinde yapmış olduğumuz işlemler birbirine bağlantılı olduğundan
herhangi bir işlemde yapacağımız küçük hatalar, bizim işimizin sakat çıkmasına ya da
istediğimiz kalitede olmamasına neden olacaktır. İstemediğimiz bu hataların meydana
gelmemesi için yapmış olduğumuz faaliyetlerin kontrollü ve bilinçli olmasına dikkat
etmeliyiz.

Ayrıca ekip çalışması yapan kişilerin yardımlaşma, paylaşma, insan haklarına saygılı
olma ve etik kurallara uyma gibi günümüz değerlerine eksiksiz sahip olmaları gerekir. İlk
öğrenme kalıcıdır ve hatalı öğrenmelerin ve alışkanlıkların düzeltilmesi zor olup zaman alır.

Faaliyetlerimizin her aşamasında yapmış olduğumuz işlemi hangi amaçla yaptığımızı,
neden, nasıl, niçin sorularına cevap bularak sürdürmemiz işlemlerimizin sonuçlarının daha
verimli olmasını sağlayacaktır.

Seçmiş olduğunuz bu mesleği benimsemek, sevmek, olumlu doğru bilgi ve beceriler
kazanmak, uygulamak mesleki kariyerinizde yükselmenizi sağlayacak ve bu alanda sizi
aranan bir kişi hâline getirecek, gelecek kaygınız olmayacaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Gerekli ortam sağlandığında çıkma derecede kalıp yapabileceksiniz.

 Çıkma derecenin sabit dereceye göre avantajlarını araştırınız.

 Döküm atölyelerinde çıkma derece ile yapılan kalıplama çalışmasını izleyerek

arkadaşlarınızla avantajlarını tartışınız.

1. ÇIKMA DERECEDE KALIPLAMA

1.1. Çıkma Dereceler

İçinde kalıp kumu sıkıştırılan çerçeveye derece denir. Kalıp kumu sıkıştırıldıktan
sonra çerçeve açılarak çıkartılır ve tekrar aynı işleme devam edilen dereceler, çıkma derece
olarak adlandırılır.

1.1.1. Tanımı ve Önemi

Çıkma dereceler birçok kalıbı, bir dereceden yararlanarak yapabilmek için kullanılır.
Bu dereceler, kalıp hazırlanıp döküm alanındaki yerine konduktan sonra derecenin karşılıklı
iki köşesindeki sıkma kilitleri (kelebek vida) gevşetilerek derece iç yüzeyi kum yüzeyinden
ayrılır. Derece yukarıya doğru kaldırılır. Kalıp üzerinden çıkartılır. Yeni bir kalıp yapımı için
çıkma derece tekrar hazırlanır.

Çıkma dereceler, döküm koşullarına ve dökülen parçalara göre çeşitli malzemelerden
imal edilir. Yapım gereci olarak ağaç, alüminyum ve magnezyum alaşımları kullanılır.
Çoğunlukla ahşap malzeme kullanılır. İç kısımlarına kumun kalıplama sırasında dereceden
dökülmemesi için kum tutucu kanal yapılır (Şekil1,1).

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA



4

Çıkma derecenin (Şekil 1,2) bir köşesine menteşe çapraz köşesine de kelebek vida
monte edilir. Çıkma derecelerde menteşe ve kilit sistemi (kelebek vida) ile açılma hareketi
meydana gelir. Alt ve üst derecenin kaymaması için en az üç adet pim hazırlanır, pimler üst
dereceye sıkı olarak sabitlenir. Alt derece pim çapında delinir, ağızlık demiri monte edilir.
Dereceler birbirine alıştırılarak kullanılır. Bu derecelerden çıkartılan kum kalıplar arasına
çoğunlukla kalıp kumu ile tamponlar yapılarak döküm yapılmalıdır. İmkânlar dâhilinde
metalden yapılmış ceket veya çember çıkma kalıbın etrafına üsten takılarak kullanılabilir.
Plak modellerin kalıplanmasında, kullanma durumuna göre genellikle çıkma dereceler
kullanılır.

 Çıkma derecelerde olması gereken özellikler şunlardır:
 Sağlam ve dayanıklı olmalı.
 Hafif olmalı
 Alt ve üst derece birbirine uygun olmalı
 Kum tutuculuğu olmalı (Şekil1,1)
 Ekonomik olmalı
 Çıkma derecenin yüksekliği model tepe noktasından en az 50 mm fazla,

genişliği ise model kenar yanlarından 30 mm fazla olmalıdır.

Şekil 1.1: Kum tutucu kanal

Şekil 1.2: Çıkma derece kısımları
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Çıkma derecede hazırlanmış olan kalıbın çatlamadan sağlam bir şekilde zemine
oturabilmesi için tabana elenmiş kalıp kumundan, çıkma derece alanından geniş 30-40 mm
yüksekliğinde kum zemin hazırlamak gereklidir. Hazırlanan bu zemine kum yatak denir.

 Çıkma derece çeşitleri

Çıkma derecelerin yan yüzeyleri dik olabileceği gibi konik olarak da imal edilebilir.

 Düz çıkma dereceler

Yan yüzeyleri dik olarak yapılır ve menteşe etrafında açılarak içindeki kalıp çıkartılır.

Resim1.1: Düz çıkma derece

 Konik çıkma dereceler

Yan yüzeyleri 5 derece kadar eğik yapılır. Kalıbın yapımından sonra derecenin
karşılıklı iki köşesindeki sıkma kilitleri gevşetilerek derece iç yüzeyi kum yüzeyinden ayrılır.
Derece yukarıya kaldırılarak kalıp üzerinden alınır.

Şekil 1.3: Konik çıkma derece
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UYGULAMA FAALİYETİ
Çıkma derecede kalıp yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kalıp kumunu hazırlayınız.

 Kalıp etüdü yapınız.

 Modele uygun çıkma derece hazırlayınız.
 Çıkma derecenin yarısını, sıkma mandalını

sıkarak plaka üzerine koyunuz.
 Modeli derece içerisine kalıplama tekniğine

uygun biçimde yerleştiriniz.

 Alt dereceyi hazırladığınız kalıp kumu ile
sıkıştırınız.

 İş önlüğü giyiniz.
 Eldiven giyiniz.
 Model ile çıkma derece arası

mesafeyi kontrol ediniz.
 Dereceyi kum ile sıkıştırırken

model üzerine tokmak ile
vurmayınız.

 Derece içerisindeki modeli kum ile
sıkıştırırken kaydırmayınız.

 Gidici yerini tespit ederken kenar
boşluklarına dikkat ediniz.

 Üst dereceyi sıkıştırırken modelle
ve gidiciye dikkat ediniz.

 Üst dereceden şiş ile ölçü alınız.
 Şiş çekerken alt dereceye

geçirmeyiniz.
 Üst dereceyi kaldırırken dikkatli

olunuz.
 Dereceyi dengeli kaldırınız.
 Mala yüzeyine el takımlarını

sürmeyiniz.
 Modeli çıkartırken ağaç, lastik,

fiber tokmak ve çıkartma vidası
kullanınız.

 Kalıbın içini basınçlı hava ile
temizleyiniz.

 Yatak üstüne, kalıba yapışmaması
için bir miktar kuru kalıp kumu
serpiniz.

 Yatak kumunun derece altına
yapışmamasına dikkat ediniz.

 Üst dereceyi kapatırken iki pim
bulunan tarafı önce yuvalarına
denkleyerek dengeli şekilde
oturtunuz.

 Dereceyi çıkardıktan sonra kalıbın
çatlamasını önlemek için gerekli
tedbirleri alınız.

 Kalıpları yerleştirirken gidicileri
aynı hizaya koyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Derecenin tamamını sıkıştırınız ve mastar
çekiniz.

 Alt dereceyi çeviriniz.
 Yolluk sistemini belirleyerek gidiciyi koyunuz.
 Kalıp yüzeyini mala ediniz, yüzey ayırıcı

madde sepiniz.
 Çıkma derecenin kelebek vidasını sıkarak alt

derece üzerine oturtunuz.
 Üst dereceyi sıkıştırınız.

 Üst derecedeki fazla kumları mastar ile
sıyırınız.

 Gidiciyi çıkartınız, şiş çekiniz, üst dereceyi
kaldırınız.
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 Üst dereceyi alt derecenin yanına açınız.

 Modelin etrafını fırça ile hafifçe ıslatınız.
 Modeli takalayarak çıkartınız.
 Gidici sistemi (topuk, meme) bağlantısını

yapınız.

 Kalıp kumu ile kum yatak hazırlayınız.

 Alt dereceyi plaka üzerinden alınız.
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 Kum yatak üzerine koyup sağa sola hafifçe
oynatarak, alt yüzeyin tabana eşit basmasını
sağlayınız.

 Üst dereceyi alt derece üzerine kapatınız.

 Yolluk üzerine kapak koyunuz.

 Derecenin kelebek somunlarını gevşetiniz.

 Dereceyi sağ ve sola hafifçe açarak içindeki
kum kalıptan ayırınız.
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 Dereceyi dikine kaldırarak kum kalıbın dışına
alınız.

 Dereceyi hafifçe vurarak kumlarını dökünüz.
 Derecenin somunlarını tekrar sıkarak yeni bir

kalıplama için hazır hâle getiriniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğü giydiniz mi?

2. İş etüdü yaptınız mı?

3. Uygun çıkma dereceyi belirlediniz mi?

4. Çıkma derecenin yarısının, sıkma mandalını sıkarak plaka üzerine
koydunuz mu?

5. Modeli plaka üzerindeki derece içine yerleştirdiniz mi?

6. Çıkma dereceyi kumla sıkıştırarak, ters çevirdiniz mi?

7. Derecenin diğer yarısını da sıkma mandalını sıkarak üzerine
oturttunuz mu?

8. Gidiciyi koyarak dereceyi kum ile sıkıştırdınız mı?

9. Üst dereceye şiş çekip, dereceyi açtınız mı ?

10. Modelin kenarlarını hafifçe ıslatarak, takalayarak çıkarttınız mı?

11. Yolluk sistemi bağlantısını yaptınız mı?

12. Alt dereceyi kum yatağa sağa-sola hafif oynatarak aldınız mı?

13. Üst dereceyi alt derecenin üzerine kapattınız mı?

14. Kalıp içine kum gitmemesi için havşa üzerine kapak koydunuz
mu?

15. Dereceyi açmak için sıkma mandallarını gevşettiniz mi?

16. Dereceyi sağa-sola hafif açarak içindeki kum kalıptan ayırdınız
mı?

17. Dereceyi dikine kaldırarak kum kalıbın dışına aldınız mı?

18. Dereceye hafif vurarak üzerindeki kumu döktünüz mü?

19. Derecenin sıkma mandallarını tekrar sıkarak yeni bir kalıba
başlamak için hazırladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Çıkma derecenin, kullanım da tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her kalıplamada açılarak diğer kalıplamada kullanmak için kum kalıptan

çıkartılması
B) Kum kalıbın her birisi için ayrı çıkma derece yapılması
C) Kum kalıbın sadece üst kısmında çıkma derece kullanılabilmesi
D) Kalıplamadan sonra kum kalıba çıkma derece monte edilir olması

2. Çıkma derecede, kilit sistemini (kelebek vida) anlatım da aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Her köşesine (kilit sistemi) kelebek vida monte edilir.
B) Sadece bir köşesine kilit sistemi (kelebek vida) monte edilir.
C) Açma derecede kilit sistemi (kelebek vida) bulunmaz.
D) Kelebek vida (kilit sistemi) alt derecede olur.

3. Çıkma dereceler aşağıdaki hangi modellerin kalıplanmasında kullanılır?
A) Seri üretim plak modellerinde kullanılır.
B) Bütün modellerde kullanılır.
C) Sadece özel modellerde kullanılır.
D) Hepsi doğru

4. Çıkma derecede, pim kullanmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Plakayı alt dereceye sabitler.
B) Modeli plakaya sabitler.
C) Alt ve üst dereceyi kaydırmadan birbirine sabitler.
D) Üst dereceyi plakaya sabitler.

5. Çıkma derecede kum tutucuların görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Döküm sonrasında kumun bozulmasını önlemek
B) Kalıba güzel görünüm vermek
C) Kumun kalıplama ve taşıma sırasında bozulmasını önlemek
D) Kum kalıba dayanım vermek

6. Aşağıdakilerden hangisi döküm derecelerinde aranan özelliklerden biri değildir?
A) Sağlam ve dayanıklı olmalı
B) Oldukça ağır olmalı
C) Ekonomik olmalı.
D) Kum tutuculuğu olmalı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Kalıp hazırlandıktan sonra kalıptan ayrılan derece aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çıkma derece
B) Boğazlı derece
C) Traversli derece
D) Temrin derecesi

8. Aşağıdakilerden hangisi çıkma derecede kalıp yapmanın sağladığı avantajlardandır?
A) Yüzey ayırıcı kullanmaya gerek yoktur.
B) Kalıplar sağlam olur.
C) Kalıplarda az gaz meydana gelir.
D) Çok sayıda kalıp yapabiliriz.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ-2

Gerekli ortam sağlandığında çıkma derece ile yapılan kalıpların etrafına tampon
yapabileceksiniz.

 Sıvıların bulundukları kabın şeklini alırken yüzeylere uyguladıkları basınç

etkisini araştırarak bir rapor hazırlayınız, sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

 Özgül ağırlık ve sıvı metal basıncı arasındaki etkileşimi arkadaşlarınızla

tartışınız.

2. TAMPON YAPMA

2.1. Tamponun Tanımı ve Önemi

Çıkma derece kalıptan ayrılınca sıvı metal basıncına karşı kalıbın tabanına kum yatak
destek sağlar. Kalıbın üzerine de basınç dengeleyici ağırlık yüklendiğinde, kum kalıbın yan
yüzeylerine gelecek basınca karşı yan yüzeylerin desteklenmesi gerekir. Bu işlemin kalıp
kumu sıkıştırılarak kalıplar arasına veya tek bir kalıbın çevresine yapılmasına tampon yapma
denir (Resim 2,1).

Resim 2.1: Çıkma derece kalıpları

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.2. Tampon Yapmada Dikkat Edilecek Noktalar

 Tampon yapımına başlamadan önce kalıbın gidicisi, besleyici ve çıkıcıları
kapak ile kapatılır.

 Kalıp maçalı ve maça havası mala yüzeyinden veya altından alınıyorsa maça
yeri kalıp kenarından işaretlenir. Her tarafı tamponla çevrilen çıkma derece
kalıbın ve maçaların havalarının rahatça çıkabilmesi için kalıbın dış dik
yüzeyine paralel olarak zemine kadar çevresine şiş çekilir. Gerekli görülürse
maça havası için tampon içine bir mastar konarak kanal açılır.

 Tampon işlemi için kalıp kumu özelliklerine yakın kum hazırlanır. Tampon
kumunun sıvı metal ile temas etmeyeceği için daha önceki dökümlerde
kullanılmış kumun rutubeti ayarlanarak kullanılabilir.

 Kalıp üst yüzeyi ile tampon yüzeyi aynı yükseklikte olmamalı, tampon
yüksekliği kalıptan 20-30 mm düşük olmalıdır (Resim2,2).

 Tampon kumu kürekle azar azar konulmalı ve elle yavaş sıkıştırılmalı, basınçlı
hava ile çalışan tokmak veya farklı metal sıkıştırma tokmağı kullanılırsa kalıplar
zarar görür.

 Kalıp araları çok sıkı olursa kalıp içindeki gazlar çıkamaz. Yan duvarlar zarar
görebilir. Üst kalıp kayabilir ve kaçıklık oluşur.

 Kalıp araları tampon yapıldıktan sonra kalıpların dışta kalan yüzeylerine
yapılacak tamponun eğimli olması çalışana kolaylık sağlar, destek görevini de
tam yapar (Resim2,2).

 Tampon yapma işlemi tamamlandıktan sonra kalıpların üzeri ve tampon yapılan
kalıp araları küçük fırça ile temizlenir; gidici, besleyici, varsa çıkıcı üzerindeki
kapaklar açılır, kalıpların çevresi temizlenir.

Resim 2.2: Tampon yapma işlemi tamamlanmış çıkma derece kalıpları
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2.3. Ceket Tanımı ve Önemi

Bazı durumlarda çıkma derecede yapılan kalıpların etrafına tampon yapma yerine,
sacdan yapılmış ceket geçirilir. Bu ceketler genellikle konik çıkma derecelerde kullanılsa da
bazen düz çıkma derecelerde yapılan kalıplarda da kullanılır (Resim 2.1).

Genellikle ceket kullanımı konveyör sistemi ile kalıp yapılan döküm atölyelerinde
çıkma derece kalıplarında kullanılır. Konveyöre konan çıkma derecede yapılan kalıp
çevresine tampon yapılamayacağından, sıvı metalin basıncı ile kalıp yan duvarlarının
patlamaması için kalıp etrafına sac ceket geçirilir ve kalıp üzerine yeterli miktarda ağırlık
konularak döküme hazırlanmış olur. İşletmenin çıkma derece içerisindeki modelin durumuna
göre düz çıkma derecede yapılan kalıplarda çember kullanılır. Dereceye kum sıkıştırılmadan
önce çember konur. Kalıp yapıldıktan sonra derece alındığında çember kalıbın dışında
kalarak döküm esnasında sıvı metalin kalıbı patlatmasını engeller.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Çıkma derece ile yapılan kalıpların etrafına tampon yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Yolluk, çıkıcı ve besleyicilerin üzerine kapak
koyunuz.

 Çıkma derecede hazırlamış olduğunuz
kalıpların etrafına kürekle azar azar kum
koyunuz.

 Konulan kumu kalıbın çevresine elinizle
yavaşça sıkıştırınız.

 Önce kalıbın iç kısımlarını sıkıştırınız.
 Kalıp çevresine kum sıkıştırmaya üst derece

yüzeyine 20-30 mm kalıncaya kadar devam
ediniz.

 Kalıbın çevresine sıkıştırılmış kumu elinizle
veya küçük bir mastarla vurarak düzeltiniz.

 Kalıpların eşit aralıklar ile
konulmasına dikkat ediniz.

 Kürek ile kum koyarken üst kalıba
çarptırmayınız.

 Demir tokmak veya sivri uçlu
sıkıştırma aparatı kullanmayınız.

 Kalıp aralarını çok sıkı yapmayınız.
 Temizliği yaparken, gidici

üzerindeki kapaklara dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kalıp araları sıkıştırıldıktan sonra kalıbı dış
kısımların eğimli olarak destekleyiniz.

 Kalıbın çevresinde kalan kumları temizlik
fırçası veya küçük süpürge ile temizleyiniz.

 Kalıpların üzerine ağırlık yükleyiniz.

 Gidici üzerlerindeki kapakları alınız.
 Döküme başlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğü giydiniz mi?

2. Gidici, çıkıcı üzerine kapak koydunuz mu?

3. Kalıpların arasına kumu azar azar koyarak sıkıştırdınız mı?

4. Tampon kumunu üst derece yüzeyine 20-30 mm kalıncaya

kadar doldurup sıkıştırdınız mı?

5. Kalıpların dış kısımlarını eğimli olarak sıkıştırdınız mı?

6. Tamponun yüzeyini elle veya mastar ile düzelttiniz mi?

7. Kalıp çevresindeki kumları temizlediniz mi?

8. Çalıştığınız alanları temizlediniz mi?

9. Takımları amaca uygun kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Düz çıkma derecede yapılan kalıpların arasına tampon yapılmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıvı metalin kalıp içersindeki akıcılığını artırmak için
B) Sıvı metalin kalıbı patlatmaması için
C) Sıvı metalin kalıbı tam doldurması için
D) Sıvı metalin cürufunu temizlemek için

2. Düz çıkma derece ile yapılan kalıpların arasındaki tamponun yüksekliğini
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak vermektedir?
A) Mala yüzeyine kadar olmalı.
B) Mala yüzeyinin 20-30 mm altında olmalı.
C) Üst derece yüzeyinden 20–30 mm yukarda olmalı.
D) Üst derece yüzeyinden 20-30 mm aşağıda olmalı.

3. Tampon yapıldıktan sonra kalıbın çevresinde kalan kumlar ne ile temizlenmeli?
A) Fırça ya da küçük süpürgeyle
B) Kürek ya da elle
C) Basınçlı hava ya da körükle
D) Ütü kanca ya da kum kancayla

4. Çıkma derecede yapılan kalıplarda ceket ya da çember aşağıdaki hangi işlemin yerine
kullanılır?
A) Kalıp kumunun
B) Kum yatağın
C) Tamponun
D) Yüzey ayırıcı maddenin

5. Kalıpların arasına tampon yapma sırasında, kalıp içine kum gitmemesi için aşağıdaki
önlemlerden hangisi alınmalıdır?
A) Basınçlı hava kullanılmalı.
B) Kalıbın üzerine kum gelmemesine dikkat etmeli.
C) Tampon yaparken meydan kumu kullanmamalı.
D) Yolluk, çıkıcı ve besleyicilerin üzeri kapatılmalı

6. Kalıpların arasına yapılan tamponun sıkılığı fazla olduğunda aşağıdaki hatalardan
hangisi meydana gelmez?
A) Kalıp gazlarının çıkışının güçleşmesi
B) Sıvı metalin kalıbı eksik doldurması
C) Üst derecenin kayması
D) Kalıp yan duvarının içe doğru göçmesi

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğü giydiniz mi?

2. İş etüdü yaptınız mı?

3. Uygun çıkma dereceyi belirlediniz mi?

4. Çıkma derecenin yarısının, sıkma mandalını sıkarak plaka
üzerine koydunuz mu?

5. Modeli plaka üzerindeki derece içine yerleştirdiniz mi?

6. Çıkma dereceyi kumla sıkıştırarak, ters çevirdiniz mi?

7. Derecenin diğer yarısını da kelebek vidasını sıkarak üzerine
oturttunuz mu?

8. Gidiciyi koyarak dereceyi kum ile sıkıştırdınız mı?

9. Üst dereceye şiş çekip dereceyi açtınız mı?

10. Modelin kenarlarını hafifçe ıslatarak takalayarak çıkarttınız mı?

11. Yolluk sistemi bağlantısını yaptınız mı?

12. Alt dereceyi kum yatağa sağa sola hafif oynatarak aldınız mı?

13. Üst dereceyi alt derecenin üzerine kapattınız mı?

14. Kalıp içine kum gitmemesi için havşa üzerine kapak koydunuz
mu?

15. Dereceyi açmak için sıkma mandallarını gevşettiniz mi?

16. Dereceyi sağa sola hafif açarak içindeki kum kalıptan
kurtardınız mı?

17. Dereceyi dik olarak kaldırıp kum kalıbın dışına aldınız mı?

18. Dereceye hafif vurarak üzerindeki kumu döktünüz mü?

MODÜL DEĞERLENDİRME
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19. Derecenin kelebek vidasını tekrar sıkarak yeni bir kalıba
başlamak için hazırladınız mı?

20. Kalıpları birbirine eşit mesafede döküm yönüne göre dizdiniz
mi?

21. Gidici, çıkıcı üzerine kapak koydunuz mu?

22. Kalıpların arasına kumu azar azar koyarak sıkıştırdınız mı?

23. Tampon kumunu üst derece yüzeyine 20-30 mm kalıncaya kadar
doldurup sıkıştırdınız mı?

24. Kalıpların dış kısımlarını eğimli olarak sıkıştırdınız mı?

25. Tamponun yüzeyini elle veya mastar ile düzelttiniz mi?

26. Kalıp çevresindeki kumları temizlediniz mi?

27. Gidicilerin üzerindeki kapakları aldınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 B

3 D

4 C

5 C

6 B

7 A

8 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 B

2 D

3 A

4 C

5 D

6 B

CEVAP ANAHTARLARI
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