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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 521MMI064 

ALAN Metalürji 

DAL/MESLEK Döküm 

MODÜLÜN ADI Kalıplama 4 

MODÜLÜN TANIMI 
Bu modül, kalıpta çivi kullanma ve yolluk sistemleri konularını 

içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Kalıplama-3 modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK DeğiĢik yolluk çeĢitlerini uygulamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
 Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında istenilen ölçüye ve 

tekniğe uygun değiĢik yolluk çeĢitlerini, dökümcü çivisini 

kullanabileceksiniz.  

Amaçlar 
1. Tekniğe uygun ince dilimli modelleri kalıplayabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun kalıba teğet yolluk bağlayabileceksiniz. 

3. Tekniğe uygun kalıba boynuz yolluk bağlayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Döküm atölyesi kalıp yapma bölümü 

Donanımları: Kum, çift derece, düzgün plaka, elek, gidici, el 

takımları, fırça, çekiç, model takalama demiri, model çıkartma 

vidası, basınçlı hava, model, çıkıcı, çivi 

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, 

 
Dökümcülük, ülkemizin ve dünya ülkelerinin ağır sanayi kolunun temelini teĢkil etmektedir. 

Doğada bulunan maden filizleri çıkartıldıktan sonra çeĢitli yöntemlerle ergitilerek ham madde hâline 

getirilir. Bu ham madde, amaçlarına uygun olacak Ģekilde kurulmuĢ küçük veya büyük ölçekli 

iĢletmelerde, istenilen özelliklere uygun alaĢımlar hâline getirilerek bu alaĢımların dökümü 

yapılmaktadır. Günümüzde kullanmakta olduğumuz birçok makine ve bunların yedek parçaları döküm 

yolu ile elde edilir. 

 
Bu modülde, dökümü için hazırlayacağımız kalıpların yapımında modellerin Ģekillerine göre 

gerekli olan materyalleri kullanabilmek için teknik bilgi ve uygulamalar verilmektedir. 

 
Kalıpta çivi kullanımı ve sıvı metalin kalıp boĢluğunu doldurabilmesi için kullanılan yolluk ve 

yolluk sistemlerini öğrenme ve uygulayabilme becerilerini kazandırabilmek için öğrenme 

faaliyetlerinde bu konulara yer verilmektedir. 

 
Döküm Teknolojisi dalında eğitim ve öğretimini almıĢ olduğunuz modüller basitten zora doğru 

olmak üzere tasarlanmıĢtır. Modüllerin tamamını baĢarı ile tamamladığınız zaman eğitiminiz 

tamamlanmıĢ olacaktır. 

 
Bu eğitiminizin sonucunda döküm teknolojisinin teorisini ve uygulamalarını bilen birer teknik 

eleman olabileceksiniz. ĠĢ hayatınıza atılarak mesleğinizi en iyi Ģekilde, mutlu ve baĢarılı olarak 

devam ettirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 
 

 
Bu faaliyetin sonunda, döküm atölyesinde gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun ince 

dilimli modelleri kalıplayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Dökümhane içindeki modelhaneden, çivi, kanca, firkete gibi kullanılmasını 

gerektiren parçaları araĢtırınız. 

 

1. ĠNCE DĠLĠMLĠ MODELLERĠ 

KALIPLAMA 
1.1. Kalıpta Çivi Kullanma 
 

Bu bölümde döküm çivisini tanıyalım ve kullanma yerlerini öğrenelim. 

 

1.1.1. Döküm Çivisini Tanıma 

 
Dökümcülükte kullanılan çiviler, çeĢitli Ģekillerde ve akma çelikten yapılır. Kalıp kumunun 

tamirinde kullanılan çiviler, ince, uzun ve küçükbaĢlıdır. Kalıp yüzeylerinde kullanılan çiviler ise kısa 

boylu fakat geniĢ baĢlıdır. 

 
1.1.1.1. Döküm Çivisini Kullanma Yerleri 

 
Dökümcülükte, kalıplarda bozulan kısımların tamirinde, geniĢ yüzeyli kalıplarda (pleyt gibi) 

sıvı metalin kum koparması muhtemel olan kalıp yüzeylerinde çivi kullanılır. 

 
Kalıba sıvı metal dökülünce, metalin yüksek sıcaklığından dolayı kalıp kumu ısınır. Yüksek 

sıcaklığa dayanamayarak hacimleri büyüyen kum taneleri yerlerinden koparak metalle birlikte 

sürüklenir. Bu sürüklenmeyi önlemek için kumun bileĢiminin ayarlanması yanında, kalıba çivi 

saplayarak önlem alınır. 

 
Kullanılacak çivilerin düzgün ve passız olmasına dikkat edilir. Çivi kalıp yüzeyine dik olarak 

baĢparmak yardımı ile saplanır. Kalıp sıkılığından dolayı saplanmasında zorluk çekilen çiviler 

malanın sapı ile rahatça saplanabilir. Kalıpta çiviler, yüzeyin tamamına eĢit aralıklarla, aynı hizada 

sıralanmaz. Genellikle baklava dilimi Ģekli oluĢturulur. Çivilerin ıslatılması kalıp dayanımını artırır. 

 
Çiviler arasındaki uzaklıklar kalıbın durumuna göre tayin edilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ġnce dilimli modelleri kalıplayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp kumunu hazırlayınız. 

 Alt dereceyi plaka üzerine koyunuz. 

 Modeli, tekniğine uygun derece içine koyunuz.  

 

 Alt dereceyi tekniğine uygun kalıp kumu ile 

sıkıĢtırınız. 

 Alt dereceyi ters çevirerek mala yapınız. 

 

 Modelin dilimleri arasındaki kum kütleye tekniğe 

uygun çivi saplayınız. 

 

 Yüzey ayırıcı maddeyi serpiniz.  

 Üst dereceyi alt derecenin üzerine koyunuz. 

 Modelin uygun yerlerine gidici ve çıkıcıları 

yerleĢtiriniz.  

 
 Üst dereceyi kalıp kumu ile sıkıĢtırınız. 

 Kum yüzeye ĢiĢ çekiniz, üst dereceyi ters çeviriniz. 

 Modeli tekniğe uygun kumdan çıkartınız. 

 ĠĢ önlüğü giyiniz. 

 

 Uygun derece seçiniz. 

 Modeli, derece içerisine 

yolluk sistemini düĢünerek 

yerleĢtiriniz. 

 ÇalıĢtığınız alanı ve 

aletlerinizi temiz ve düzenli 

kullanınız.  

 Izgaranın dilim aralarını fazla 

sıkıĢtırmayınız. 

 

 GeniĢ yüzeylere çivi atarken 

sıralama yapmayınız. 

 Çivileri yüzeye dengeli 

saplayınız. 

 Çivilerin düzgün ve passız 

olanlarını kullanınız. 

 Gidici ve çıkıcıları dereceye 

çok yakın koymayınız. 

 Modeli çıkarırken dengeli 

kaldırınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Modelin eğreti parçasını kumdan çıkartınız (varsa). 

 Kalıba uygun yolluk sistemi ve çıkıcıyı bağlayınız.  

 

 Kalıbın içerisini basınçlı hava ile temizleyiniz.    

 Kalıbı tekniğe uygun kapatınız.  

 

 ġiĢ çekerken modele 

gelmemesine dikkat ediniz. 

 Meme bağlantılarını ızgara 

dilimleri arasına getiriniz. 

 Gidicinin içinde kum 

kalmamasına dikkat ediniz. 

 

Kalıp kapatma kurallarını 

uygulayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünü giydiniz mi?   

2. Kalıp kumu hazırladınız  mı?   

3. Alt dereceyi kalıplama plakası üzerine koydunuz mu?   

4. Alt dereceye kum koyup sıkıĢtırdınız mı?   

5. Modeli derecenin içerisine koydunuz mu?   

6. Dereceyi ters çevirip mala yaptınız mı?   

7. Modelin uygun yerlerine çivileri dengeli sapladınız mı?   

8. Üst dereceyi alt derecenin üzerine koydunuz mu?   

9. Yüzey ayırıcı madde serptiniz mi?   

10. Modelin uygun yerlerine gidici koydunuz mu?   

11. Üst dereceye kum koyup sıkıĢtırdınız mı?   

12. Fazla kumu mastar ile sıyırıp ĢiĢ çektiniz mi?    

13. Üst dereceyi kaldırarak açtınız mı?   

14. Modeli kumdan çıkarttınız mı?   

15. Cürufluğu açtınız mı?   

16. Memeleri cürufluğa uygun açtınız mı?   

17. Gidiciye havĢa açtınız mı?   

18. Kalıbın içini temizlediniz mi?   

19. Dereceyi kaçıklıkları önleyerek kapattınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve 

Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Kalıbı tamir amacıyla kullanılan çivilerin özellikleri aĢağıdakilerden hangisidir? 

A. Uzun ve eğri olmalıdır. 

B. Kısa ve geniĢ baĢlı olmalıdır. 

C. Ġnce uzun ve küçükbaĢlı olmalıdır, 

D. Kısa ve vidalı olmalıdır. 

 

2. Kalıp yüzeyinde kullanılan çivilerin özellikleri aĢağıdakilerden hangisidir? 

A. Uzun ve paslı olmalıdır. 

B. Uzun vidalı olmalıdır. 

C. Kısa vidalı olmalıdır. 

D. Kısa ve geniĢ baĢlı olmalıdır. 

 

3. GeniĢ yüzeyli kalıplara çivi saplanmazsa aĢağıdakilerden hangisi oluĢur? 

A. Kum sürüklenmesi olur. 

B. Döküm parçada aĢırı çekme olur. 

C. Kalıp kaynama yapar. 

D. Döküm parçanın yüzeyi aĢırı sert olur.           

 

4. Kalıbın geniĢ yüzeyine çivilerin saplanma Ģekli aĢağıdakilerden hangisidir? 

A. Eğri ve aynı hizada saplanmalıdır. 

B. Hizasız ve dik saplanmalıdır. 

C. Aynı hizada ve dik saplanmalıdır. 

D. GeliĢi güzel saplanmalıdır. 

 

5. Kalıp tamirinde kullanılan çivinin görevi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A. Soğutucu görevi yapar. 

B. Gaz çıkıĢını engeller. 

C. Tamir edilen kısmın sürüklenmesini önler. 

D. Maçanın kaymasını engeller. 

 

 

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 faaliyetin sonunda, döküm atölyesinde gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun kalıba 

teğet yolluk bağlayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Teğet yolluk hakkında teknik bilgileri ve uygulama resimlerini inceleyiniz. 

Sağladığı faydaları araĢtırarak rapor hâline getiriniz. 

 

2. YOLLUK SĠSTEMLERĠ 
 

2.1. Tanımı 
 

Sıvı metalin kalıp boĢluğuna gidiĢini sağlayan kanalların toplamına yolluk sistemi denir. 

Yolluk sistemleri, dökülen parçanın biçim ve boyutları ile dökülecek metale göre çeĢitli Ģekillerde 

olur. Potadan dökülen sıvı metal yolluk sistemini oluĢturan düĢey ve yatay kanallardan geçerek kalıp 

boĢluğunu doldurur. 

 

2.2. Kaynak Yolluk ÇeĢitleri 
 

Bu yolluklarda sıvı metal kalıbın alt kısmından girer. Sıvı metal, yukarıya doğru yükselerek 

kalıbın dolmasını sağlar. Bu yolluklar 3’e ayrılır. 

 

 Topuklu kaynak yolluk 

 Boynuz yolluk 

 Alt düzeyli kaynak yolluk 

 

2.2.1. Topuklu Kaynak Yolluk  
 

Kalıbın alt kısmındaki mala yüzeyine kadar inen gidici, bir topukta son bulur. Buradan 

cürufluk yardımı ile meme veya memelere bağlanır. 

 
Silindirik parçalarda kaynak yollukların memeleri kalıba teğet bağlanır. Sıvı metalin 

memelerdeki akıĢı cürufluğun tersi istikametinde olur. Metal kalıbı dönerek doldurduğu için cüruf ve 

pislikler üst kısımda toplanır. Merkezkaç kuvveti etkisi ile parça sık dokulu olur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2.2. Boynuz Yolluk 
 

Bazı parçaların kalıplarında yolluk memeleri modelin yan tarafından verilemez (diĢli 

çark, vs.). Sıvı metal boynuz biçiminde bir kanal ile alt ve orta kısmından kalıba gönderilir. 

Memelerin biçimi yüzünden bunlara boynuz yolluklar adı verilmiĢtir. 

 

2.2.3. Alt Düzeyli Kaynak Yolluk  
 

Boynuz yollukların sakıncalarını ortadan kaldırmak için kalıbın alt kısmında ayrı bir mala 

yüzeyi oluĢturulur. Gidici bu mala yüzeyine kadar iner. Bir topukla dönerek cürufluğa bağlanır. 

Cürufluk da düĢey memeler ile kalıba bağlanır. Gidiciden cürufluğa gelen sıvı metal, düĢey 

memelerden geçerek kalıbı doldurur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kalıba teğet yolluk bağlayınız 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp kumu hazırlayınız. 

 Üst dereceyi plaka üzerine koyunuz. 

 Modeli, tekniğine uygun derece içine 

koyunuz. 

 Gidici ve besleyiciyi uygun yere koyunuz.  

 

 Üst dereceyi tekniğine uygun kalıplayınız. 

 Kum yüzeye ĢiĢ çekiniz. 

 Üst dereceyi ters çeviriniz ve mala 

yapınız. 

 

 Yüzey ayırıcı madde serpiniz. 

 Alt dereceyi üst derecenin üzerine 

koyunuz. 

 Gidici üzerini bir kapakla kapatınız.  

 ĠĢ önlüğü giyiniz. 

 

 Uygun derece seçiniz. 

 Modeli, derece içerisine yolluk 

sistemini düĢünerek yerleĢtiriniz. 

 ÇalıĢtığınız alanı ve aletlerinizi temiz 

ve düzenli kullanınız.  

 Pim deliklerinin kumla dolmamasına 

dikkat ediniz. 

 Gidici boĢluğunu ince sac parça ile 

kapatınız. 

 Modeldeki göbek boĢluğuna firkete 

veya kanca kullanınız. 

 Kumdan çıkarırken modele zarar 

vermeyiniz. 

 Meme bağlantılarını cürufluğun tersine 

bağlayınız. 

 Basınçlı hava ile temizlerken çıkan 

kumların çalıĢanları rahatsız 

etmemesine dikkat ediniz. 

 Kalıp kapatma kurallarını uygulayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Alt dereceyi tekniğine uygun kalıplayınız. 

 Alt dereceyi kaldırınız ve ters çeviriniz. 

 Modeli tekniğine uygun kumdan 

çıkartınız.  

 

 Kalıba teğet yolluk sistemi bağlayınız.  

 

 Kalıbın içerisini basınçlı hava ile 

temizleyiniz. 

 Kalıbı tekniğine uygun kapatınız.   
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünü giydiniz mi?   

2. Kalıp kumunu hazırladınız mı?   

3. Üst dereceyi plaka üzerine koydunuz mu?   

4. Modeli derecenin içerisine koydunuz mu?   

5. Modelin uygun yerlerine gidici koydunuz mu?   

6. Üst dereceye kum koyup sıkıĢtırdınız mı?   

7. Gidiciyi takalayıp çıkardınız mı?   

8. Dereceyi ters çevirip mala yaptınız mı?   

9. Yüzey ayırıcı madde serptiniz mi?   

10. Alt dereceyi üst derecenin üzerine koydunuz mu?   

11. Alt dereceye kum koyup sıkıĢtırdınız mı?   

12. Fazla kumu mastarla sıyırıp ĢiĢ çektiniz mi?   

13. Alt dereceyi kaldırarak açtınız mı?   

14. Modeli kumdan çıkarttınız mı?   

15. Cürufluğu açtınız mı?   

16. Kalıba teğet memeleri açtınız mı?   

17. Gidiciye havĢa açtınız mı?   

18. Kalıbın içini temizlediniz mi?   

19. Dereceyi,  kaçıklıkları önleyerek kapattınız mı?   

20. HavĢa üzerine kapak kapattınız mı?   

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve 

Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi yolluk sisteminin görevlerinden değildir? 

A) Metalin akıĢ hızını ayarlamak 

B) Kalıbın tam ve kusursuz olarak doldurulmasını sağlamak 

C) Metal kaybını en aza indirmek 

D) Metalin ergimesini sağlamak 

 

2. Topuklu kaynak yollukta, metalin kalıba alttan dolmasının faydası aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Metal daha hızlı dolar. 

B) Metal daha hızlı katılaĢır. 

C) Curuf ve pislikler kalıbın üst kısmında toplanır. 

D) Metalin sıcaklığını arttırır.  

 

3. Yolluk sisteminde sıvı metalin kalıp boĢluğuna gidiĢ sırası aĢağıdakilerden hangisinde 

doğru olarak verilmiĢtir? 

A) HavĢa – Topuk – Meme – Gidici 

B) HavĢa – Gidici  - Topuk – Meme 

C) Meme – Topuk – HavĢa – Gidici 

D) Meme – HavĢa – Gidici – Topuk 

 

4. Silindirik parçalarda kaynak yollukların kalıba bağlanma Ģekli aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Teğet bağlanır. 

B) Dik bağlanır. 

C) Seri bağlanır. 

D) Paralel bağlanır. 

 

5. Yolluk sisteminde kalıba meme bağlantısı yapılmazsa dökümden sonra 

aĢağıdakilerden hangisi ile karĢılaĢılır? 

A) Yolluk boĢ çıkar. 

B) Kalıp boĢ çıkar. 

C) Maça boĢ çıkar. 

D) HavĢa boĢ çıkar 

 

 

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 faaliyetin sonunda, döküm atölyesinde gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun, kalıba 

boynuz yolluk bağlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Boynuz yolluk hakkında teknik bilgileri ve kalıp uygulama resimlerini 

inceleyiniz. 

 

3. BOYNUZ YOLLUKLAR 
 
Bazı parçaların kalıplarında yolluk, modelin yan tarafından verilemez (diĢli çark, vs.). Sıvı, 

metal boynuz biçiminde bir kanal ile modelin alt ve orta kısmından kalıba gönderilir. Biçimi 

yüzünden bunlara boynuz yolluk adı verilmiĢtir. 

 
Bu yolluklar çelik ve bronz dökümlerinde iyi sonuçlar vermektedir. Yolluğun açılması için 

model kullanılır. Yolluk modeli iĢ kalıplanırken yerine konur. Kum sıkıĢtırma iĢlemi bitirilip model 

çıkarılınca konik olan boynuz yolluk modeli, geniĢ tarafa doğru itilerek yerinden çıkarılır. Boynuzun 

dar olan kesiti genellikle parça tarafına yerleĢtirilir. Metalin hızının azaltılması istendiği zaman 

boynuzun geniĢ ağzı parçaya bağlanabilir. Maça yardımı ile de boynuz yolluklar kalıba bağlanabilir 

ancak maliyeti yükseltir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Kalıba boynuz yolluk bağlayınız. 

ĠĢlem basamakları Öneriler 
 Kalıp kumunu hazırlayınız. 

 Modeli plaka üzerine koyunuz.  

 Modeli tekniğine uygun derece içerisine koyunuz. 

 

 Boynuz yolluğu modelin üzerine koyunuz.  

 

 Alt dereceyi tekniğine uygun kalıplayınız. 

 Alt dereceyi ters çeviriniz. 

 

 ĠĢ önlüğü giyiniz. 

 Modeli derece içersine 

dengeli yerleĢtiriniz. 

 Boynuz yolluğu koyarken diĢ 

üzerine gelmemesine dikkat 

ediniz. 

 DiĢ aralarını fazla 

sıkıĢtırmayınız. 

 Model kumdan çıkacak 

Ģekilde mont alınız. 

 Aletlerinizi ve çevrenizi temiz 

kullanınız 

 Pim deliklerinin kumla 

dolmamasına dikkat ediniz. 

 ÇalıĢırken arkadaĢlarınızla 

yardımlaĢınız. 

 Dereceyi kaldırırken ağırlığı 

dizlerinize veriniz. 

 Gidiciyi boynuz yolluğun 

üzerinden kaydırmayınız. 

 Modeli çıkarmadan önce 

etrafını nemlendiriniz. 

 Takarken veya çıkarırken 

modele zarar vermeyiniz.  

 Boynuz yolluğu çıkarırken 

geniĢ tarafından çıkarınız. 

 Kalıbın Ģeklini bozmadan 

gerekli tamiratı yapınız. 

 Kalıbı temizlerken boynuz 

yolluk içersinde kum 

kalmadığından emin olunuz. 

 Kalıpta ve yolluk sisteminde 

kum olmadığından emin 

olarak dereceyi kapatınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Modelin çevresine mont alınız. 

 

 Kalıp yüzeyini mala ediniz. 

 Yüzey ayırıcı madde serpiniz. 

 Üst dereceyi alt derecenin üzerine koyunuz. 

 Uygun yerlere gidici ve besleyicileri koyunuz. 

 Üst dereceyi tekniğine uygun kalıplayınız. 

 Kum yüzeyine ĢiĢ çekiniz. 

 Gidici ve besleyicileri çıkartınız. 

 Üst dereceyi kaldırarak açınız. 

 

 Modeli tekniğine uygun olarak kumdan çıkartınız. 
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 Boynuz yolluğu kalıptan çıkartınız. 

 

 Gerekli tamiratları yapınız. 

 Kalıbın içerisini basınçlı hava ile temizleyiniz. 

 Kalıbı tekniğine uygun kapatınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğü giydiniz mi?   

2. Kalıp kumu hazırladınız mı?   

3. Alt dereceyi plaka üzerine koydunuz mu?   

4. Modeli derecenin içerisine koydunuz mu?   

5. Boynuz yolluğu koydunuz mu?   

6. Alt dereceye kum koyup sıkıĢtırdınız mı?   

7. Dereceyi ters çevirip mala yaptınız mı?   

8. Modelin çevresine mont aldınız mı?   

9. Üst dereceyi alt derecenin üzerine koydunuz mu?   

10. Yüzey ayırıcı madde serptiniz mi?   

11. Modelin uygun yerlerine gidici koydunuz mu?   

12. Üst dereceye kum koyup sıkıĢtırdınız mı?   

13. Fazla kumu mastarla sıyırıp ĢiĢ çektiniz mi?   

14. Gidiciyi takalayıp çıkardınız mı?   

15. Üst dereceyi kaldırarak açtınız mı?   

16. Modeli kumdan çıkarttınız mı?   

17. Boynuz yolluğu çıkardınız mı?   

18. Gidiciye havĢa açtınız mı?   

19. Kalıbın içini temizlediniz mi?   

20. Dereceyi kaçıklıkları önleyerek kapattınız mı?   

21. HavĢa üzerine kapak kapattınız mı?   

22. Dereceye 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 

Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Boynuz yolluğun açılması için aĢağıdakilerden hangisi kullanılır? 

A) Mala kullanılır. 

B) Ġspatül kullanılır. 

C) Model kullanılır. 

D) Boru yolluk kullanılır. 

 

2. Boynuz yolluğun geniĢ tarafı parçaya bağlandığında metalin hızı nasıl değiĢir? 

A) Metalin hızı artar. 

B) Metalin hızı azalır. 

C) Metal kalıba giremez. 

D) Metalin hızı değiĢmez. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi boynuz yolluğun sakıncalarındandır? 

A) Yolluk içersinde kum kalabilir. 

B) Konik diĢlilerin dökümünde kullanılır. 

C) Parçada aĢırı çekme olur. 

D) Metal çabuk ergir. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisinde boynuz yolluk kullanılır? 

A) Pleyt modellerinde kullanılır. 

B) Manifolt modellerinde kullanılır. 

C) Harf modellerinde kullanılır. 

D) DiĢli çark modellerinde kullanılır. 

 
 

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 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğü giydiniz mi?   

2. Kalıp kumu hazırladınız mı?   

3. Alt dereceyi plaka üzerine koydunuz mu?   

4. Modeli derecenin içerisine koydunuz mu?   

5. Boynuz yolluğu koydunuz mu?   

6. Alt dereceye kum koyup sıkıĢtırdınız mı?   

7. Dereceyi ters çevirdiniz mi?   

8. Modelin çevresine mont aldınız mı?   

9. Gerekli yerlere çivi sapladınız mı?   

10. Üst dereceyi alt derecenin üzerine koydunuz mu?   

11. Yüzey ayırıcı madde serptiniz mi?   

12. Modelin uygun yerlerine gidici koydunuz mu?   

13. Üst dereceye kum koyup sıkıĢtırdınız mı?   

14. Fazla kumu mastarla sıyırıp ĢiĢ çektiniz mi?   

15. Gidiciyi takalayıp çıkardınız mı?   

16. Üst dereceyi kaldırarak açtınız mı?   

17. Modeli kumdan çıkardınız mı?   

18. Boynuz yolluğu çıkardınız mı?   

19. Gidiciye havĢa açtınız mı?   

20. Kalıbın içini temizlediniz mi?   

21. Dereceyi kaçıklıkları önleyerek kapattınız mı?   

22. HavĢa üzerine kapak kapattınız mı?   

23. Dereceye ağırlık yüklediniz mi?   

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise bir sonraki modüle geçmek 

için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRETĠM FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 A 

4 B 

5 C 

 

ÖĞRETĠM FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 B 

4 A 

5 B 

 

ÖĞRETĠM FAALĠYETĠ -3’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 A 

4 D 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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