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AÇIKLAMALAR

KOD 347CH0031

ALAN Metalurji

DAL/MESLEK Dökümcülük

MODÜLÜN ADI İş Etüdü

MODÜLÜN TANIMI
Model etüdü ve yolluk hesapları yapma tekniklerinin işlendiği
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Kalıplama 6 ve Teknik Resim modüllerini başarmış olmak.

YETERLİK Gerekli ortam sağlandığında iş etüdü yapmak.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında istenilen ölçüye ve
tekniğine uygun iş etüdü yapabileceksiniz.
Amaçlar
 Tekniğine uygun yolluk hesabı yapabileceksiniz.
 Tekniğine uygun, model etüdü yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Bu modüldeki çalışmalar sınıfta ve atölyede
yapılacaktır.

Donanım: Model, kumpas, metre, tartı aleti, hesap
makinesi, teknik resim çizim araç ve gereçleri

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bu modül içerisinde her öğrenme faaliyeti sonunda çoktan
seçmeli ve uygulamalı ölçme değerlendirme teknikleri ile
kendinizi değerlendireceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Herhangi bir işi yapmadan önce bir plan yapmak gerekmektedir. Bir yerden başka bir
yere gitmek için bile bazı noktaları düşünmek zorundayız. “Nasıl gidelim? Hangi yoldan
gidelim? Yol ne kadar sürebilir?” gibi birçok sorunun cevabını bilmek ve hazırlamak
zorundayız. Plansız işler zamanında tamamlanamadığı gibi emeğin boşa harcanmasına yol
açar.

Bu modül ile bir modeli kalıplamaya başlamadan önce neleri dikkate almanız
gerektiğini, modelin nasıl kalıplanacağı ile ilgili plan yapmayı ve yolluk hesaplamayı
öğreneceksiniz. Kazanacağınız bilgi ve becerileri alışkanlık haline getirebilirseniz çalışma
hayatında önemli yerlere gelirsiniz. Yani beyin takımının bir elemanı olursunuz. Ayrıca
bundan sonraki modüllerin temelini de bu modülle alacaksınız. Dolayısıyla bu modülü
başarıyla tamamladığınızda sonraki modülleri kavramanız ve başarmanız daha kolay
olacaktır.

Günümüzde işletmeler yoğun bir rekabet içindedir. Bu rekabet hem yurt içi hem de
yurt dışındadır. ”Ben ürünü istediğim şekilde üretir istediğim fiyata satarım.” demek
işletmeler için mümkün değildir. “En kaliteli malı en az maliyetle nasıl üretebiliriz?”
düşüncesi temel bir gerçektir. Dolayısıyla üretimi, kaliteli ve en az maliyetle
gerçekleştirebilmek için işe başlamadan çok iyi, ayrıntılı ve hesaplı bir plan yapmak
gerekmektedir. Bu modül sizin değişen, hızla gelişen ekonomik şartlara uyum sağlamanızı
kolaylaştıracaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Bu faaliyetle, uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak dökülecek
parçaların yolluk hesabını yapabileceksiniz.

Mesleğinizle ilgili sektörde, yolluk hesabının nasıl yapıldığını üretim ortamında
araştırarak rapor haline getiriniz.

1. YOLLUKLARIN HESAPLANMASI

Geçen yıl yapılan uygulamalarda yolluk sistemi, görevi ve çeşitleri konusunda bazı
bilgi ve beceriler kazandınız. Bu faaliyetle, yolluk sistemini oluşturan elemanların
boyutlandırılması konusunda bilgi ve beceri kazanacaksınız.

Yolluk sisteminin görevi, sıvı metali kalıp boşluğuna ulaştırmaktır. Yolluk sistemi
havşa, gidici, curufluk ve memeden oluşur. Yolluk sistemini oluşturan elemanları gelişi
güzel ölçülerle kalıplara bağlamak, dökülen işlerin sağlam çıkmasını şansa bırakmak
demektir. İşler sağlam çıksa bile yolluk elemanlarının gereğinden büyük ya da eksik
boyutlandırılması, verimliliğin düşmesine ve ekonomik kayıplara yol açacaktır. Bunu
önlemek için belli ilkelere dayalı olarak hesaplamalar yapacağız.

Gidici, curufluk ve meme kesitleri arasındaki oran, yolluk sisteminde çok önemlidir.
Buna yolluk oranları denir. 1:2:4, 4:3:2 gibi. Yolluk oranlarındaki bu rakamların değişimi ve
sırası yolluk sistemlerini işaret etmektedir. Yolluk oranlarına göre yolluk sistemleri basınçlı
ve basınçsız olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi bu sistemleri tanıyalım.

1.1. Basınçlı ve Basınçsız Yolluk Sistemleri

1. 1. 1. Basınçlı Yolluk Sistemi

Yolluk oranları gidiciden curufluğa, curufluktan meme kesitlerine doğru daralır. Akışı
engellenen sıvı metalin basıncı artar ve sıvı metal kalıba basınçla girer. Bu tip yolluklara
basınçlı yolluk denir. Buna örnek yolluk oranı 4:3:2’dir (Şekil 1. 1: Basınçlı Yolluk Sistemi).
Burada 4 gidici kesitini, 3 curufluk kesitini, 2 meme kesit ölçülerini ifade etmektedir. Bu
sistem demir alaşımlarında olumlu sonuç verir.

ÖĞRENME FAALİYETLERİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 1. 1: Basınçlı yolluk sistemi

 Basınçlı yolluk sisteminin yararları:
1. Kalıba doğru kesit daralması nedeniyle yolluk sistemi devamlı doludur.

Dolayısıyla kalıba dışarıdan gaz ve hava boşluğu giremez.
2. Memelerin kesit alanı eşit ölçülerde ise kalıba giren sıvı metal miktarı da

eşittir.
3. Dökülecek parça için daha az miktarda metal yolluk için harcanır.

Dolayısıyla ekonomiktir.

 Basınçlı yolluk sisteminin sakıncaları:
1. Basınçtan dolayı sıvı metal hızının fazla olması çalkantıya yol açar.
2. Yüksek hız dolayısıyla oluşan çalkantı, kalıpta bazı bozulmalara yol

açabilir.

1.1.2. Basınçsız Yolluk Sistemi

Yolluk oranları gidiciden curufluğa, curufluktan meme kesitlerine doğru genişler. Bu
genişlemeden dolayı sıvı metalin basıncı azalır. Sıvı metal kalıba daha az basınçla girer. Bu
tip yolluklara basınçsız yolluk denir. Buna örnek yolluk oranları 1:2:2, 1:3:3 (Şekil 1.2) ve
1:4:4’dür. Örneğin 1:4:4’de 1 gidici kesitini, 4 curufluk kesitini, 4 meme kesit ölçülerini
ifade etmektedir. Bu sistem, oksitlenmeye karşı hassas olan alüminyum ve magnezyum gibi
metallerde uygulanır.
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Şekil 1. 2: Basınçsız yolluk sistemi

 Basınçsız yolluk sisteminin yararları:
1. Sıvı metalin akış hızı daha yavaş olduğu için kalıba girişi sakindir.
2. Yolluk sisteminde daha az çalkantı olur.

 Basınçsız yolluk sisteminin sakıncaları:
1. Yollukların tamamen dolu olarak akması için iyi bir tasarım ve

hesaplanmış yolluk sistemi kullanılmalıdır.

1.2. Meme Kesit Ölçülerinin Hesaplanması

Meme kesit ölçülerinin hesaplanmasında şu formülü kullanacağız:

A = Meme kesit alanı (cm²)
P = Döküm parça ağırlığı (yolluk-besleyici dahil) (kg)
d = Dökülecek metalin özgül ağırlığı (gr/cm³)
t = Döküm zamanı (sn )
n = Akışkanlık katsayısı ( 0, 5 ) alınır.
h = Döküm yüksekliği ( cm )

Bu formüldeki bazı verilerin nasıl elde edildiğini dikkatle takip edelim.

22, 6 × P
A = ------------------------

d × t × n h
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1.2.1. Döküm Parça Ağırlığı

Dökümü istenen modelin, parçanın, dökülecek metal cinsinden yolluk-besleyici
ağırlıkları dahil olmak üzere toplam ağırlığına döküm parça ağırlığı denir. Döküm parça
ağırlığı:

P = Döküm parça ağırlığı ( kg ) (yolluk-besleyici dahil )

P1 = Parça ağırlığı ( kg )

YB= Yolluk-besleyici ağırlığı ( kg )

Yolluk-besleyici dahil toplam parça ağırlığını bulmak için önce parça ağırlığını
bulalım.

Ma = Model ağırlığı ( kg )

d = Dökülecek metalin özgül ağırlığı ( gr/cm³ ) Bkz Çizelge 1. 1
Md = Model malzemenin özgül ağırlığı ( gr/cm³ ) Bkz Çizelge 1. 1

Bazı Malzemelerin Özgül Ağırlıkları ( Gr/cm³ )

KAYIN AĞACI 0, 7
ÇAM AĞACI 0, 5
ALÜMİNYUM 2, 7
MAGNEZYUM 1, 7
ÇİNKO 7, 1
DÖKME DEMİR 7, 3
ÇELİK 7, 8
BAKIR 8, 9

Çizelge 1. 1: Bazı malzemelerin özgül ağırlıkları

Yolluk-besleyici ağırlığı parça ağırlığının yaklaşık % 15’i kabul edilir. Buna göre
yolluk-besleyici ağırlığı aşağıdaki gibi bulunur:

P = P1 + YB

Ma × d
P1 = -----------------

Md
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Döküm parça ağırlığını hesaplamayı iyi anlayabilmek için bir örnek çözelim.

ÖRNEK: Kayın ağacından yapılmış modelin ağırlığı 1, 3 kg’dır. Bu model dökme
demirden dökülecektir. Parça ağırlığını, yolluk-besleyici ağırlığını ve dökülecek parçanın
toplam ağırlığını bulalım.

VERİLENLER İSTENENLER
Ma = 1, 3 kg P1 = ?
Md = 0, 7 gr/cm³ Bkz Çizelge 1. 1 YB = ?
d = 7, 3 gr/cm³ Bkz Çizelge 1. 1 P = ?

1.2.2 Döküm Zamanı

Sıvı metalin, dökümü istenen parçanın kalıbını doldurma zamanına döküm zamanı
denir.

Dökme demir alaşımlarında aşağıda verilen formül kullanılır:

t = Döküm zamanı ( sn )

P1 × 15
YB = ----------------

100

Ma × d 1, 3 × 7, 3
P1 = ------------------ = ---------------- = 13, 6 kg

Md 0, 7

P1 ×15 13, 6 × 15
YB = ---------------- = ------------------ = 2 kg

100 100

P = P1 + YB = 13, 6 + 2 = 15, 6 kg

T

t = k (1, 4 ---------- ) p

1, 44
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k = Katsayı ( 1 ) alınır
T = Döküm parçanın ortalama et kalınlığı ( cm )
P = Yolluk-besleyici dahil döküm parça ağırlığı ( kg )

Döküm parçanın et kalınlığı ( T ) ; parçanın değişik kesitleri ölçülür ve aritmetik
ortalaması alınarak bulunur.

Çelik dökümlerde döküm zamanının bulunmasında t = k p formülü uygulanır.

Burada k=2 alınır.
Döküm zamanının bulunmasına ilişkin bir örnek yapalım.

ÖRNEK : Döküm parça ağırlığı 15, 6 kg olan parçanın ortalama et kalınlığı 5 cm dir.
Dökme demirden dökülecek bu parçanın döküm zamanını bulalım.

1.2.3. DökümYüksekliği

Genel olarak sıvı metalin döküldüğü pota ile gidicinin topukla birleştiği aralığa döküm
yüksekliği denir, Şekil 1. 3.

T 5

t = k (1, 4 --------- ) p =1 (1, 4---------) 6,15 = 4, 8 ×3, 9 = 18 sn

1, 44 1, 44
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Şekil 1. 3: Döküm yüksekliği (cm)
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1.2.4. Meme Kesit Alanının Hesaplanması

Meme kesit alanının hesaplanmasına yönelik olarak bir örnek yapalım.
ÖRNEK: Döküm parça ağırlığı 15, 6 kg olan parçanın, aşağıdaki verilere göre meme

kesit alanını hesaplayınız.
Verilenler İstenenler
P = 15, 6 kg (Meme Kesit Alanı) A = ?
d = 7, 3 gr/cm³ (Dökme demir)
t = 18 sn
n = 0, 5
h = 25 cm

Bulunan bu değer toplam meme kesit alanı ölçüsüdür. Bu parça için kaç tane meme
bağlamayı düşünüyorsak toplam meme kesit alanını meme sayısına bölmeliyiz. Bu örnekte
iki adet meme kullanacağımızı kabul edelim.

Meme kesit alanını bulmamız uygulamada yeterli değildir. Bu nedenle bir meme
çeşidi belirleyerek ölçülerini bulmalıyız.

Bu örnekte kare meme uygulayalım. Hemen kare alanının nasıl hesaplandığını
hatırlayalım.

Örneğe devam edersek ;( Bir meme kesit alanı ) A1 = a² Buradan;

Yukarıda bulduğumuz bir meme kesit alanını formülde yerine koyalım.

0, 7 cm 0, 7 cm

0, 7 cm

Şekil 1. 4: Kare meme ölçüleri

22, 6 ×P 22, 6 × 15, 6
A = ----------------- = -------------------------------= 1 cm²

d × t × n h 7, 3 × 18 × 0, 5 25

(Bir meme kesit alanı ) A1 = A / 2 = 1 / 2 = 0, 5 cm²

(Karenin Alanı) A= a² ( karenin bir kenarının karesi )

Karenin bir kenarı) a = 1A

(Karenin bir kenarı) a = 1A = 5,0 = 0, 7 cm
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1.3. Curufluk Kesit Ölçülerinin Hesaplanması

Curufluk kesit ölçülerinin hesaplanması için meme kesit alanının ve yolluk oranlarının
bilinmesi gerekir. Yukarıda meme kesit alanını bulmayı öğrendiniz. Yolluk oranları için
basınçlı veya basınçsız yolluk sistemini ve oranlarını belirlemeliyiz. Bunu yine örneğimizi
devam ettirerek açıklayalım.

ÖRNEK: Meme kesit alanı 1cm² olan dökme demirden dökülecek parçanın curufluk
kesit ölçülerini hesaplayalım.

Parça, dökme demirden döküleceği için basınçlı yolluk sistemini ve (Gidici) 4 :
(Curufluk) 3 : (Meme) 2 oranlarını benimseyelim.

Yolluk oranlarını temel kabul ederek doğru orantı kuralım.
Curufluk kesit alanına CA dersek ;

1 2 (meme oranı)

CA 3 (Curufluk oranı)

Curufluk kesit alanını bulmamız uygulamada yeterli değildir. Bu nedenle bir curufluk
çeşidi belirleyerek ölçülerini bulmalıyız. Bu örnekte kare curufluk uygulayalım.

Karenin Alanı (CA) = a² den 1, 5 = a² buradan a ‘ yı çekersek a = 5,1

(Kare curufluğun bir kenarı ) a = 1, 2 cm olur.

1, 2 cm

1, 2 cm

Şekil 1. 5: Kare curufluk ölçüleri

3 × 1
CA = -------------- = 1, 5 cm ²

2
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Biz dökümcüler curufluğu genelde yamuk şeklinde uygularız. Bu nedenle şimdi
yamuk şeklindeki curufluğun ölçülerini belirleyelim. Bunun için önceden bulduğumuz kare
curufluk ölçülerini kullanacağız. Aşağıdaki şekilleri inceleyiniz.

a = 1, 2 cm a + 0, 3 cm b=1, 5 cm

a = 1, 2 cm a h= 1,

a - 0, 2 cm a = 1 cm

Şekil 1. 5: Kare curufluk Şekil 1. 6: Yamuk curufluk ölçüleri

Bilgi Notu : Yamuk şeklindeki curufluğun ölçülerinin bulunmasında kullanılan 0, 3
ve 0, 2 değerleri curufluk ölçülerine göre değişir.

1.4. Gidici Çapının Hesaplanması

Gidici çapının hesaplanması için yolluk oranı, meme ya da curufluk kesit alanının ve
gidici kesit alanının bilinmesi gerekir. Ayrıca gidiciler genelde daire kesitli olduğu için
dairenin alanını bulmayı hatırlayalım.

D = Daire Çapı
(Pi) П = 3, 14
GA = Gidici Alanı

Gidici çapının bulunmasını örneğimizi devam ettirerek açıklayalım.

(Gidicinin (Daire) Çapı ) D =


4GAx
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ÖRNEK : Meme kesit alanı 1 cm² ve yolluk oranı 4 : 3 : 2 olan yolluk sisteminin
gidici çapını bulalım.

Gidici çapını bulmak için gidici kesit alanını doğru orantı yolu ile hesaplayalım.

Gidici kesit alanına GA dersek;

1 2 (meme oranı)

GA 4 (Gidici oranı)

GİDİCİ ÇAPI = 1, 5 cm

Şekil 1. 7: Gidici

4 × 1
GA = -------------- = 2 cm ²

2

(Gidicinin (Daire) Çapı) D =


4GAx
=

14,3

42x
= 1, 5 cm
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UYGULAMA
Alüminyumdan yapılmış 2 kg ağırlığındaki model, dökme demirden dökülecektir.

Modelin ortalama et kalınlığı 4 cm, döküm yüksekliği 25 cm’dir. Bu verilere dayanarak
aşağıdaki uygulamayı yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Model ve dökülecek malzemenin
özgül ağırlığını bulunuz.

 Bkz . Çizelge 1. 1

 Parça ağırlığını bulunuz.  Bkz. Döküm parça ağırlığı

 Yolluk-besleyici ağırlığını
bulunuz.

 Bkz. Yolluk-besleyici ağırlığı

 Dökülecek parçanın toplam
ağırlığını bulunuz.

 Yolluk-besleyici ağırlığı ile parça
ağırlığını toplayınız.

 Dökülecek parçanın döküm
süresini bulunuz.

Şekil 1. 8: Saat

 Bkz. Döküm süresi
 Dökülecek malzemeye uygun formül

seçiniz.

 Döküm yüksekliğini belirleyiniz.  Verideki değeri kullanınız. (25 cm)

 Akışkanlık katsayısını
belirleyiniz.

 Genelde 0, 5 alınır.

 Meme kesit alanını hesaplayınız.
Bkz. Meme kesit ölçülerinin
hesaplanması

 Bütün verileri formülde yerine koydunuz
mu?

 Meme kesit şeklini ve sayısını
belirleyiniz.

 Modele uygun meme kesiti belirlediniz

mi? ?
Şekil 1. 9: Meme kesitleri

 Belirlediğin meme kesit şeklinin
ölçülerini bulunuz. Bkz. Meme
kesit ölçülerinin hesaplanması

 Meme kesit alanını meme sayısına
bölmeyi unutmayınız!

 Dökülecek metale uygun yolluk
sistemini ve yolluk oranını
belirleyiniz.

 Sıvı metal basınçlı mı basınçsız mı
dökülecek?

UYGULAMA
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 Curufluk kesit alanını
hesaplayınız. Bkz. Curufluk kesit
ölçülerinin hesaplanması

 Curufluk kesit şeklini belirlediniz mi?

 Curufluk ölçülerini hesaplayınız.
Şekil 1. 10: Curufluk

 Gidici kesit alanını hesaplayınız.
 Dairenin alanını hesaplamayı

hatırlayınız!

 *Gidici çapını hesaplayınız.

Şekil 1. 11:Gidici

 Yaptığınız hesaplamaları kontrol
ediniz.

 Kontrol etmeyi zaman kayıbı olarak
görmeyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı, aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.

A. ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1. Yolluk hesaplarının yapılması aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A) Verimliliği arttırır.
B) Zaman kaybını önler.
C) Emeğin boşa gitmesini önler.
D) Hepsi

2. Gidici kesitinden meme kesitine doğru kesit daralmasının olduğu yolluk sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basınçsız
B) Daralan
C) Basınçlı
D) Püskürtmeli

3. Gidici kesitinden meme kesitine doğru kesit genişlemesinin olduğu yolluk sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basınçsız
B) Genişleyen
C) Basınçlı
D) Püskürtmeli

4. Basınçlı yolluk sistemi için 4 :3 : 2 yolluk oranı çok iyi bir örnektir. Yolluk oranındaki
bu rakamlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 4 gidici , 2 curufluk , 3 meme
B) 3 gidici , 4 curufluk , 2 meme
C) 4 gidici , 3 curufluk , 2 meme
D) 2 gidici , 3 curufluk , 4 meme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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5. I- Kalıba doğru kesit daralması nedeniyle yolluk sistemi devamlı doludur.
II- Memelerin kesit ölçüleri eşit ise kalıba giren sıvı metal miktarı da eşittir.
III-Dökülecek parça için daha az miktarda metal, yolluk için harcanır. Dolayısıyla
ekonomiktir.
Yukarıdaki verilerin hangisi ya da hangileri basınçlı yolluk sisteminin
yararlarındandır?
A) Yalnızca I
B) I , II
C) I, III
D) I , II , III

6. I- Dökme demir için basınçlı yolluk sistemi uygulanır.
II- Basınçsız yolluk sisteminde çalkantı fazladır.
III- Kolay oksitlenen metallerde (alüminyum, magnezyum vb. ) basınçsız yolluk
sistemi uygulanır.
IV- Basınçsız yolluk sisteminde, yolluk için harcanan metal ağırlığı basınçlı yolluk
sistemine göre daha azdır.
Yukarıda verilen bilgilerin hangileri doğrudur?

A) I, II, III B) I, III, IV C) I, III D) I, IV

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

Başarısız olduğunuz konuları belirleyerek tekrar edin. Başarılı iseniz ( tüm soruları
doğru cevapladıysanız) uygulamalı teste geçiniz.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME

B. UYGULAMALI ÖLÇME
Aşağıdaki değerlendirme tablosu ile kendi kendinizi değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır

Model ve dökülecek malzemenin özgül ağırlığını buldunuz
mu?

Parça ağırlığını hesapladınız mı?

Yolluk-besleyici ağırlığını hesapladınız mı?

Dökülecek parçanın toplam ağırlığını buldunuz mu?

Dökülecek parçanın döküm süresini buldunuz mu?

Döküm yüksekliğini belirlediniz mi?

Akışkanlık katsayısını belirlediniz mi?

Meme kesit alanını hesapladınız mı?

Meme kesit şeklini ve sayısını belirlediniz mi?

Belirlediğiniz meme kesit şeklinin ölçülerini
buldunuz mu?
Dökülecek metale uygun yolluk sistemini ve yolluk oranını
belirlediniz mi?

Curufluk kesit alanını hesapladınız mı?

Curufluk ölçülerini hesapladınız mı?

Gidici kesit alanını hesapladınız mı?

Gidici çapını hesapladınız mı?

Yaptığınız hesaplamaları kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama esnasında yaptığınız işlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.
Cevaplarınızın tamamı Evet olmalıdır. Başarılıysanız bir sonraki faaliyete devam

ediniz. Başarısızsanız faaliyete tekrar dönerek araştırarak ya da öğretmeninizden yardım
alarak faaliyeti tamamlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak model etüdü yapabileceksiniz

Mesleğinizle ilgili sektörde, model etüdünün nasıl yapıldığını üretim ortamında
araştırarak rapor haline getiriniz.

Atölyenizdeki dereceleri inceleyiniz.

2. MODEL ETÜDÜ

2.1. Derece Çizimleri

Model etüdü yapabilmek ve bir dereceyi resimle ifade edebilmek için çeşitli
derecelerin yapım resimlerini çizeceğiz. Bu uygulama için teknik resim modüllerini
hatırlayınız ve çizim için gerekli araç – gereçleri hazırlayınız.

2.1. 1. Temrin(Alıştırma) Derecesinin (Dökme demir ) Yapım Resmi

Şekil 2. 1: Temrin derecesi

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIMA
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Şekil 2.2: Temrin derecesinin yapım resmi
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2.1. 2. Federli (Traversli) Derecenin Yapım Resmi

Şekil 2.3: Traversli derece

Şekil 2.4: Traversli derecenin yapım resmi
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2.1.3. Mapalı Bir Derecenin Yapım Resmi

Şekil 2.5: Mapalı derece

Şekil 2.6: Mapalı derecenin yapım resmi
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2.1.4. Çıkma Derecenin Yapım Resmi

Şekil 2.7: Çıkma derece

Şekil 2.8: Çıkma derecenin yapım resmi



24

2.2. Kalıplama Resmi

Bir modeli kalıplamadan önce nasıl kalıplanabileceği hakkında plan yapmak gerekir.
Bunu ifade etmenin etkin ve anlaşılır yolu kalıplama resmidir. Kalıplama resminde mesleki
ortak işaret ve şekiller vardır. Öncelikle bu mesleki işaret ve şekilleri çizerek öğrenelim.
Sonra basit bir modelin kalıplama resminin çizimini yapalım. Çizim için gerekli araç ve
gereçleri hazırlayınız.

2.2.1. Kalıplama Resminde Kullanılan Tanıtma İşaret ve Şekilleri

Şekil 3.1: Kalıplama resmi işaretleri

1- Üst Derece 7- Kalıp Boşluğu 13- Curufluklu Yolluk
2- Alt Derece 8- Plaka a-Havşa
3- Derece Kulağı 9- Ağırlık b-Gidici
4- Pim Deliği 10- Şiş Kanalı c-Curufluk
5- Mala Yüzeyi 11- Çıkıcı d-Meme
6- Kum 12- El Sapı e-Pah
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Şekil 3.2: Kalıplama resmi işaretleri

1- Üst Derece 7- Besleyici 13- Maça
2- Alt Derece 8- Mapa (vinç sapı) 14-Maça gaz tahliye kanalı
3- Mala yüzeyi 9- Kalıp boşluğu 15- Soğutucu
4- Çıkıcı 10- Soğutucu
5- Kanca 11- Plaka
6- Travers 12- Soğutucu
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2.2.2. Basit Bir Modelin Yapım Resmi

Şekil 3.3: Basit bir modelin yapım resmi

2.2.3. Basit Bir Modelin Kalıplama Resmi

Şekil 3.4: Basit bir modelin kalıplama resmi
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2.2.4. Basit Bir Modelin Dökümden Çıkmış Resmi

Şekil 3.5: Basit bir modelin dökümden çıkmış resmi
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UYGULAMA
Öğretmeninizin size vereceği uygun bir modeli alarak aşağıdaki işlem basamaklarını

takip ederek faaliyeti gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler
 *Modelden kaç adet döküleceğini

belirleyiniz.
 * Modelin çok sayıda dökümü

isteniyor ve boyutu küçük ise
modelin plak modele
bağlanmasında yarar vardır.

 *Dökülecek metalin cinsini belirleyiniz  *Dökme demir alüminyum
veya başka bir metal mi?

 *Modelin, dökülecek metal cinsinden
yolluk dahil ağırlığını bulunuz.

 * Yollukların Hesaplanması
faaliyetine bakınız.

 *Modelin yolluk hesabını yapınız.  * Yollukların Hesaplanması
faaliyetine bakınız.

 *Dökülecek metal cinsine göre ergitme
ocağını seçerek kapasitesini dikkate alınız.

 *Döküm parça ağırlığı 200 kg,
ocak kapasitesi 150 kg ise o
parçayı kendi ortamınızda
yapamazsınız.

 *Kalıbın yaş veya kuru olarak dökülmesini
belirleyiniz.

 *Çok hassas ve önemli bir iş
ise mutlaka kalıbın
kurutulması gerekir. Bu da
maliyeti arttırır. Kalıpları
Boyama ve Kurutma

modülünde bu konular işlenecektir.
 *Model ve maça sandıklarının ölçü

tamlığını kontrol ediniz.

Şekil 3.6: Ölçü tamlığı

 *Model ile maça sandığının
ölçüleri birbirine ve istenen
ölçülere uygun mu ?

Şekil 3.7: Ölçü tamlığı

UYGULAMA
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 *Mala yüzeyini, buna göre derece sayısı ve
ölçülerini belirleyiniz.

Şekil 3.8: Mala yüzeyi

* Modelin mala yüzeyini tebeşir,
kalem vb. araçlarla çiziniz.
* Atölyede modele uygun derece var
mı?

Şekil 3.9: Derece

*Ana derece gerekiyorsa dökülecek iş sayısına
göre malzemesini belirleyiniz.

Şekil 3. 10: Model

* Eğer çok sayıda yapımı isteniyorsa
alçı, polyester gibi malzemeler
seçin. Az sayıda ise kalıp kumunu
seçmeniz daha ekonomik olabilir.

*Dökülecek parçanın işlenecek ve temiz çıkması
istenen kısmını belirleyiniz.

* Dökülecek parçanın işlenecek ve
temiz çıkması istenen kısmını kalıpta
alta gelecek şekilde planlamayı
unutmayınız!

*Yolluk, çıkıcı, besleyici ve soğutucuların
yerlerini belirleyiniz.

*Geçen yıl öğrendiğiniz bilgi ve
becerileri hatırlayınız.

*Modelin yapım resmini çiziniz.

Şekil 3.11: Yapım resmi

*Çizim için gerekli araç ve gereçleri
hazırlayınız.

Üst
Derece

Alt
Derece

Mala
Yüzeyi

Model
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*Modelin kalıplama resmini çiziniz.

Şekil 3.12: Kalıplama resmi

*Yolluk, çıkıcı, besleyici ve
soğutucuların yerlerini, mala hizasını
dikkate aldınız mı?

*Modelin dökümden çıkmış resmini çiziniz.

Şekil 3.13: Dökümden çıkmış resim

*Perspektif çeşitlerini ve çizim
metotlarını hatırlayınız.

*Dökülecek parçanın iş temizleme işlemlerini
dikkate alınız.

*Dökülecek işin atölye şartlarında
temizlenmesini dikkate alınız.

* Dökülecek parçanın yapım zamanını
belirleyiniz.

*Zamanınızı, boşa harcayacak kadar
zengin misiniz?

*Modeli, yaptığınız etüde uygun olarak
kalıplayarak dökünüz ve temizleyiniz.
Öngördüğünüz plan ve hesaplamaları
değerlendiriniz.

*Sonucu bir rapor haline getiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı, aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.

A. ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1. Mapanın dereceye eklenme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metalin ergitilmesini kolaylaştırır.
B) Kalıbın taşınmasını kolaylaştırır.
C) İşin temizlenmesini kolaylaştırır.
D) Maçanın kalıba yerleştirilmesini sağlar.

2. Traversin kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Derecenin kum tutma özelliğini arttırır.
B) Maçanın tutuculuğunu arttırır.
C) Metalin kalıba dökülmesini kolaylaştırır.
D) Dökümden sonra kalıbın bozulmasını kolaylaştırır.

3. Bir takımı ile çok sayıda kalıbın yapılmasını sağlayan derece aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Temrin derecesi
B) Mapalı derece
C) Traversli derece
D) Çıkma derece

4.

Yukarıda sembolün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalıp boşluğu
B) Ağırlık
C) Gidici
D) Curufluk

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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PERFORMAS TESTİ

UYGULAMALI ÖLÇME ( PERFORMANS TESTİ )
Aşağıdaki değerlendirme tablosu ile kendi kendinizi değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır
1 Temrin (dökme demir) derecenin yapım resmini çizdiniz mi?
2 Traversli derecenin yapım resmini çizdiniz mi?
3 Mapalı derecenin yapım resmini çizdiniz mi?
4 Çıkma derecenin yapım resmini çizdiniz mi?
5 Kalıplama işaret ve şekillerini belirten resmi çizdiniz mi?
6 Modelden kaç adet döküleceğini belirlediniz mi?

7 Dökülecek metalin cinsini belirlediniz mi?

8 Modelin, dökülecek metal cinsinden yolluk dahil ağırlığını
buldunuz mu?

9 Modelin yolluk hesabını yaptınız mı?

10 Dökülecek metal cinsine göre ergitme ocağını seçerek kapasitesini
dikkate aldınız mı?

11 Kalıbın yaş veya kuru olarak dökülmesini belirlediniz mi?

12 Model ve maça sandıklarının ölçü tamlığını kontrol ettiniz mi?

13 Mala yüzeyi, buna göre derece sayısı ve ölçülerini belirlediniz mi?

14 Ana derece gerekiyorsa dökülecek iş sayısına göre malzemesini
belirlediniz mi?

15 Dökülecek parçanın işlenecek ve temiz çıkması istenen yüzeyini
belirlediniz mi?

16 Yolluk, çıkıcı, besleyici ve soğutucuların yerlerini belirlediniz mi?

17 Modelin yapım resmini çizdiniz mi?

18 Modelin kalıplama resmini çizdiniz mi?

19 Modelin dökümden çıkmış resmini çizdiniz mi?

20 Dökülecek parçanın iş temizleme işlemlerini dikkate aldınız mı?

21 Dökülecek parçanın yapım zamanını belirlediniz mi?

22 Modeli etüde uygun kalıplayıp dökerek parçayı temizlediniz mi?

23 Sonuçların planlarınıza uygun olup olmadığını değerlendirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Uygulama esnasında yaptığınız işlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.
Cevaplarınızın tamamı Evet olmalıdır. Başarısızsanız faaliyete tekrar dönerek

araştırarak yada öğretmeninizden yardım alarak faaliyeti tamamlayınız.
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DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır
1 Modelden kaç adet döküleceğini belirlediniz mi?

2 Dökülecek metalin cinsini belirlediniz mi?

3 Modelin, dökülecek metal cinsinden yolluk dahil ağırlığını
buldunuz mu?

4 Modelin yolluk hesabını yaptınız mı?

5 Dökülecek metal cinsine göre ergitme ocağını seçerek kapasitesini
dikkate aldınız mı?

6 Kalıbın yaş veya kuru olarak dökülmesini belirlediniz mi?

7 Model ve maça sandıklarının ölçü tamlığını kontrol ettiniz mi?

8 Mala yüzeyi, buna göre derece sayısı ve ölçülerini belirlediniz mi?

9 Ana derece gerekiyorsa dökülecek iş sayısına göre malzemesini
belirlediniz mi?

10 Dökülecek parçanın işlenecek ve temiz çıkması istenen yüzeyini
belirlediniz mi?

11 Yolluk, çıkıcı, besleyici ve soğutucuların yerlerini belirlediniz mi?

12 Modelin yapım resmini çizdiniz mi?

13 Modelin kalıplama resmini çizdiniz mi?

14 Modelin dökümden çıkmış resmini çizdiniz mi?

15 Dökülecek parçanın iş temizleme işlemlerini dikkate aldınız mı?

16 Dökülecek parçanın yapım zamanını belirlediniz mi?

17 Modeli etüde uygun kalıplayıp dökerek parçayı temizlediniz mi?

18 Sonuçların planlarınıza uygun olup olmadığını değerlendirdiniz mi?

MODÜL DEĞERLENDİRME

Modül faaliyetleri ve araştırma çalışmalarının sonunda kazandığınız bilgi ve
becerilerin ölçülmesi için öğretmeniniz size ölçme araçları uygulayacaktır.

Ölçme sonuçlarına göre sizin modül ile ilgili durumunuz öğretmeniniz tarafından
değerlendirilecektir.

Bu değerlendirme için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI

1 D

2 C

3 A

4 C

5 D

6 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

1 B

2 A

3 D

4 B

CEVAP ANAHTARI
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