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MODÜLÜN ADI Kalıplama 7

MODÜLÜN TANIMI
Yığma dereceli ve çok modelli kalıplama sistemlerinin

anlatıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL İş Etüdü modülünü başarmış olmak

YETERLİK Yığma dereceli ve çok modelli kalıplama yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu modülle gerekli ortam sağlandığında istenilen ölçüye ve

tekniğe uygun yığma dereceli ve çok modelli kalıplama

yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Tekniğine uygun yığma dereceli kalıplama

yapabileceksiniz.

2. Tekniğine uygun, çok modelli kalıplama yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM

ORTAMLARI VE

DONANIMLARI

Ortam: Döküm bölümü, kalıplama atölyesi

Donanım: En az dört derece, çıkma derece, kum, plaka,

meydan takımları, el takımları, yüzey ayırıcı madde, gidici, su

kabı, fırça, ağırlık, model, küçük modeller

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.
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Dökümcülük mesleği makine imalatının başlangıcıdır. Parçanın kullanılacağı yerde
tam randımanlı çalışabilmesi için dökümden tam olarak çıkması istenir. Bunun için de yolluk
sisteminin nasıl yapılması gerektiğini bilmek gerekmektedir.

Günümüz endüstrisinde, imalat sektöründe üretim yapan kuruluşlar, ergimiş metalin
kalıbı tam doldurması, temiz çıkması için ve yolluk sisteminden oluşabilecek döküm
hatalarını en aza indirmek zorundadır. Bu hataları yok edebilmek için dökümü yapılan
parçalarda hangi tip yollukların kullanacağını, kalıplamaya başlamadan önce tespit etmek
gerekir. Ergimiş sıvı metal kalıp boşluğuna girerken ergimiş metalden ve havadan alacağı
gaz ve cürufların kalıp boşluğuna gitmesinin engellenmesi için ayrıca süzgeçli yolluklar
kullanılır.

Günümüz endüstrisinde makine parçalarının çok çeşitli imalatı yapılmaktadır.
Bunların şekline, kesit farklılığına ve boyutlarına göre yolluk sistemi uygulanmaktadır. Çok
sayıda istenen parçalar için boyutlarına göre ek memeli yolluklar kullanılır. Yine dik olarak
kalıplanan örneğin bir burç gibi parçalarda dikey salkım yolluklar kullanılır. Böylelikle o
parçanın sıvı metal tarafından tam olarak doldurulması sağlanır.

Bu modülü iyi kavradığınızda hangi modelde, hangi yolluk sisteminin kullanılması
gerektiğini öğrenerek yolluk sisteminden doğan hataların önüne geçmiş olacak ve çalıştığınız
işletmeye büyük yararlar sağlayacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyet sonunda, uygun atölye ortamı sağlandığında istenilen ölçüde, dereceleri üst
üste koyarak yığma dereceli kalıp yapabileceksiniz.

 Çevrenizdeki dökümhanelerde hangi modellerin yığma derece ile kalıplandığını
araştırarak sınıfta tartışınız.

1.YIĞMA DERECELİ KALIPLAMA

1.1.Ek Memeli Yolluk Sistemi

Yolluk sisteminin genel tanımını ve diğer çeşitlerini önceki modüllerde gördünüz. Bu
modülde ek memeli yolluk sistemini tanıyacaksınız.

1.1.1.Ek Memeli Yolluklar

İnce ve derin parçaların dökümünde kaynak yolluklar kullanılır. Bu tip işlerde
çağlayan yolluklar, kalıp yüzeyinin tahribatına sebep olur. Ancak kaynak yolluk yönteminde
kalıbın tam dolmama tehlikesi vardır. Sıvı metal kalıp içinde yükselirken soğuyarak
katılaşabilir. Kalıbın üst kısmında boşluklar kalır. Dökülen parça eksik olur (Şekil 1.1). Bunu
önlemek için gidicinin üst kısmından kalıba, ek memeler bağlanır. Kalıp içinde soğuyarak
yükselen metalin katılaşması, bu memelerden gelen sıcak metal ile geciktirilir (Şekil 1.2).
Bazı durumlarda ek memeler besleyicilere bağlanır. Böylece besleyiciye soğuk yerine sıcak
metal gelir ve besleyici görevini tam olarak yapabilir.

Ek memeli yolluklarda memeler yukarı doğru eğik olmalıdır. Böylece sıvı metalin
zamanından önce kalıba girmesi önlenir. Meme ağızlarında çöküntü boşluğu oluşmaması
için memeler üzerine kör besleyiciler konabilir.

Şekil 1.1: Eksik çıkan parça Şekil 1.2: Ek meme kullanılan parça

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
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1.1.2.Yığma Derecede Kalıplama

Bu faaliyette amacımız en az üç dereceden oluşan v e ek memeli yolluk sistemini
uygulayacağımız kalıplar yapmaktır. Modelimiz bu amacımıza uygun olarak seçilmelidir.

Yolluk hesabını yapma

Kalıplaması en az üç dereceden oluşacak ve ek memeli yolluk sistemini
uygulayacağınız modelin yolluk hesabını yapınız (İş Etüdü modülüne bakınız.).

Model etüdünü yapma

Kalıplaması en az üç dereceden oluşacak ve ek memeli yolluk sistemini
uygulayacağınız modelin model etüdünü yapınız (İş Etüdü modülüne bakınız.).
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UYGULAMA FAALİYET
Burç vb. modeli en az üç derecede kalıplayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Yolluk hesabı yapınız.
 Model etüdü yapınız.
 Kalıp kumu hazırlayınız.Alt dereceyi

tekniğe uygun boş olarak kalıplayınız.

 İkinci dereceyi alt derece üzerine
yerleştiriniz.

 Yüzey ayırıcı madde serpiniz.
Modeli derece içerisine yerleştiriniz.

 İkinci dereceyi alt derece üzerine ve
gidiciyi uygun yere koyunuz.

 İkinci dereceyi kalıplama tekniğine
uygun olarak kalıplayınız.

 Kalıp yüzeyini mala ediniz.
 Yüzey ayırıcı madde serpiniz.
 Üçüncü dereceyi ikinci derece üzerine

koyunuz.

 Önlüğünüzü giyiniz.

 Çalışacağınız el takımlarını
hazırlayınız.

 Ortak kullandığınız meydancı
takımlarını hazırlayınız (kürek, elek,
kalbur vb.).

 Çalışacağınız alanı temizleyiniz.

 Çalışacağınız alanda kesici aletleri
bırakmayınız.

 Atölye içerisinde arkadaşlarınızla
şakalaşmayınız.

 Ağırlıkları dizden kaldırınız.

 Çalışmanız bittikten sonra çalışma
alanını ve çevrenizi temizleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Derece kaçıklığı giderici önlem alınız.
 Gidiciyi çıkararak yakında belirlenen

yere koyunuz.
 Gidici deliğini bir kapak ile kapatınız.
 Üçüncü dereceyi kalıplama tekniğine

uygun olarak kalıplayınız.

 Kalıp yüzeyini mala ediniz.
 Dördüncü dereceyi üçüncü derece

üzerine oturtunuz.
 Yüzey ayırıcı madde serpiniz.
 Derece kaçıklığını giderici önlem

alınız.
 Dördüncü dereceyi kalıplama tekniğine

uygun olarak kalıplayınız.
 Modeli takalayarak kalıptan çıkarınız.
 Dördüncü derece, üçüncü derece, ikinci

dereceyi sırayla açınız.
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 Kalıba uygun yolluk sistemi bağlayınız.
 Kalıbı basınçlı hava ile temizleyiniz.
 Alt ve orta derecelerin mala

yüzeylerine çapak kesiniz.
 Alt derece üzerine sırayla diğer

dereceleri kapatınız.
 Dereceye ağırlık yükleyiniz
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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 Önlüğünüzü giydiniz mi?

2 Modelin yolluk hesabını yaptınız mı?

3 Modelin model etüdünü yaptınız mı?

4 Kalıp kumunuz hazır mı?

5 Modele göre derece seçimini yaptınız mı?

6 Alt dereceyi tekniğe uygun olarak boş kalıpladınız mı?

7 İkinci dereceyi birinci derece üzerine yerleştirdiniz mi?

8 Yüzey ayırıcı madde serptiniz mi?

9 Modeli ikinci derece içerisine yerleştirdiniz mi?

10 Uygun yere gidici koydunuz mu?

11
İkinci dereceyi kalıplama tekniğine uygun olarak

kalıpladınız mı?

12 Kalıp yüzeyini mala ettiniz mi?

13 Üçüncü dereceyi ikinci derece üzerine yerleştirdiniz mi?

14 Derece kaçıklığını önleyecek önlem aldınız mı?

15
Üçüncü dereceyi kalıplama tekniğine uygun olarak

kalıpladınız mı?

16 Kalıp yüzeyini mala ettiniz mi?

17 Dördüncü dereceyi üçüncü derece üzerine yerleştirdiniz mi?

18 Yüzey ayırıcı madde serptiniz mi?

19
Dördüncü dereceyi kalıplama tekniğine uygun olarak

kalıpladınız mı?

20 Modeli takalayarak kalıptan çıkardınız mı?

21
Dördüncü dereceyi, üçüncü dereceyi ve ikinci dereceyi

sırasıyla açtınız mı?
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22 Kalıba uygun yolluk sistemini bağladınız mı?

23 Alt ve orta derecenin mala yüzeyine çapak kestiniz mi?

24 Alt derece üzerine diğer dereceleri sırasıyla kapattınız mı?

25 Kullandığınız takımları temiz bıraktınız 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.



10

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisinde kaynak yolluk kullanılır?

A) İnce ve derin parçaların dökümünde kullanılır.

B) Büyük parçaların dökümünde kullanılır.

C) Karışık kesitli parçaların dökümünde kullanılır.

D) Kalın kesitli parçaların dökümünde kullanılır.

2. İnce ve derin parçaların dökümünde aşağıdakilerden hangisi çağlayan yolluk

kullanımında tercih edilmez?

A) Kalıbı tam dolduramayacağı için tercih edilmez.

B) Uzun gidici kullanılacağı için tercih edilmez.

C) Kalıp yüzeyini tahrip edeceği için tercih edilmez.

D) Çok meme gerektiği için tercih edilmez.

3. İnce ve derin parçaların eksik çıkmaması için aşağıdakilerden hangisi bir önlem olarak

alınır?

A) Gidici en uzak noktaya konur.

B) Memeler kalıba uzak bağlanır.

C) Gidicinin üst kısmından kalıba, ek memeler bağlanır.

D) Havşa daha geniş açılır.

4. Bazı durumlarda ek memeler besleyicilere aşağıdakilerden hangisi için bağlanır?

A) Metalin soğuması için bağlanır.

B) Metalin hızının kesilmesi için bağlanır.

C) Son gelen metalin sıcak olması için bağlanır.

D) Metalin kalıba rahat girebilmesi için bağlanır.

5. Meme ağzında çöküntü olmaması için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Ek meme kullanılır.

B) Kör besleyici kullanılır.

C) Geniş havşa kullanılır.

D) Büyük çapta gidici kullanılır.

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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ -2

Bu faaliyet sonunda, uygun atölye ortamı sağlandığında bir derece içerisinde çok
model kullanarak kalıp yapabileceksiniz.

 Çevrenizdeki dökümhanelerde, hangi tip modellerin bir derecede kalıplama

yapılarak çok sayıda parçanın elde edildiğini araştırınız.

2.ÇOK MODELLİ KALIPLAMA

2.1.Salkım Yolluk Sistemi

Yolluk sistemi çeşitlerinden biri de salkım yolluk sistemidir. Şimdi bu sistemi
tanıyarak yararlarını, sakıncalarını ve çeşitlerini öğrenelim.

2.1.1.Tanımı

Değişik veya aynı cinsten birçok parça tek gidici ve tek curufluk (yatay kanal) ile
dökülebilir. Parçalara ait memeler ortak cürufluğa bağlanır. Küçük parçaların dökümünde
çok iyi sonuçlar veren bu yolluklara salkım yolluklar denir.

2.1.2. Yararları

 Dökümde yolluk için harcanan metal miktarı az olur.
 Kısa zamanda çok sayıda parça dökülür.
 Salkım yolluklarla dökülen kalıplar, az yer tutar.
 Zaman, malzeme ve işçilikten tasarruf edilir.

Bunun yanında bazı sakıncaları da vardır. Bunları da aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 Salkım yollukların kalın parçalara uygulanması sınırlıdır.
 Parçaların düzenli yerleştirilmemesi hâlinde, sıvı metalin bütün kalıpları

doldurmama tehlikesi vardır.
 Bazı durumlarda metal sızdırma (forsa etme) tehlikesi vardır.

2.1.3. Çeşitleri

Salkım yolluk sistemi düşey, tek sıralı ve çok sıralı olmak üzere üçe ayrılır.

 Düşey salkım yolluk

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA



Bir gidici etrafına sıralanan parçalar, memelerle gidiciye bağlanır. Memelerin
üzerinde karşı karşıya gelmemesi istenir. Havşadan gidiciye inen
doldurur. Kalıplar yatık kalıplanır ancak döküm dik olarak gerçekleştirilir. Bu iş için bo
dereceler uygun olmakla beraber özel dereceler
zamanda basınçlı döküm sağlar ve bir kaynak yolluk uygulamasıdır

Şekil 2.1

 Tek sıralı yatay salkım yolluk

Bu yöntem, bir dereceye çok sayıda parça koyup tek gidiciden dökmenin basit bir
uygulamasıdır. Yatık kalıplanıp yatık dökülür. Bu şekildeki salkım yolluklar, demir olmayan
metal ve alaşımların dökümü ile temper dökümde çok kullanılır

Şekil 2.2: a)Tek sıralı yatay salkım yolluklar
Yatay salkım yolluk uygulanan kalıpların üst üste konması ile tek gidiciden çok sayıda

parçanın dökülmesi sağlanır. Bu şekildeki yolluklara çok sıralı yatay yolluklar denir. Orta
kısımdaki tek gidiciye, her sıradaki kalıplara ait memeler, ayrı ayrı bağlanır. Bu şekildeki
yolluklar yer ve zaman kazanma bakımından çok faydalıdır
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trafına sıralanan parçalar, memelerle gidiciye bağlanır. Memelerin gidici
si istenir. Havşadan gidiciye inen metal yükselerek kalıpları

doldurur. Kalıplar yatık kalıplanır ancak döküm dik olarak gerçekleştirilir. Bu iş için boğazlı
dereceler uygun olmakla beraber özel dereceler de yapılabilir. Düşey salkım yolluklar, aynı

bir kaynak yolluk uygulamasıdır (Şekil 2.1).

Şekil 2.1: Düşey salkım yolluk

sıralı yatay salkım yolluk

dereceye çok sayıda parça koyup tek gidiciden dökmenin basit bir
uygulamasıdır. Yatık kalıplanıp yatık dökülür. Bu şekildeki salkım yolluklar, demir olmayan

ve alaşımların dökümü ile temper dökümde çok kullanılır (Şekil 2.2 a ve b).

sıralı yatay salkım yolluklar b)Çok sıralı yatay salkım yolluk
Yatay salkım yolluk uygulanan kalıpların üst üste konması ile tek gidiciden çok sayıda

parçanın dökülmesi sağlanır. Bu şekildeki yolluklara çok sıralı yatay yolluklar denir. Orta
ek gidiciye, her sıradaki kalıplara ait memeler, ayrı ayrı bağlanır. Bu şekildeki

zanma bakımından çok faydalıdır (Şekil 2.3).

gidici
yükselerek kalıpları

ğazlı
yolluklar, aynı

dereceye çok sayıda parça koyup tek gidiciden dökmenin basit bir
uygulamasıdır. Yatık kalıplanıp yatık dökülür. Bu şekildeki salkım yolluklar, demir olmayan

Yatay salkım yolluk uygulanan kalıpların üst üste konması ile tek gidiciden çok sayıda
parçanın dökülmesi sağlanır. Bu şekildeki yolluklara çok sıralı yatay yolluklar denir. Orta

ek gidiciye, her sıradaki kalıplara ait memeler, ayrı ayrı bağlanır. Bu şekildeki



Şekil 2.3:

2.2. Süzgeçli Yolluklar

Sıvı metalin kalıba temizlenerek
için yolluğun çeşitli yerlerine süzgeçler konur. Süzge
yapılır. Şekilleri daire, dikdörtgen ve bazen çokgen olur. Büyüklükleri, üzerindeki deliklerin
sayı ve ölçüleri kullanıldıkları yere göre değişik olabilir. Süzgeçler üzerine açılan delikler
daireseldir. Metalin geçişini kolaylaştırmak ve tıkanmayı önle
(Şekil 2.4).

2.2.1. Havşaya Konan Süzgeçler

Dairesel olan süzgecin havşa yüzeyine tam uyması gerekir. Dökümde havşa
doldurulur. Metal süzülerek gidiciye geçer. Ancak gid
metalin gaz emme tehlikesi ortaya çıkar

Şekil 2.5: Havşaya konan süzgeç
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Çok sıralı yatay salkım yolluk

in kalıba temizlenerek aynı zamanda durgunlaşıp dengeli bir şekilde girmesi
için yolluğun çeşitli yerlerine süzgeçler konur. Süzgeçler değişik refrakter malzemelerden

. Şekilleri daire, dikdörtgen ve bazen çokgen olur. Büyüklükleri, üzerindeki deliklerin
ullanıldıkları yere göre değişik olabilir. Süzgeçler üzerine açılan delikler
in geçişini kolaylaştırmak ve tıkanmayı önlemek için konik olmaları istenir

Şekil 2.4: Süzgeçler

üzgeçler

gecin havşa yüzeyine tam uyması gerekir. Dökümde havşa
süzülerek gidiciye geçer. Ancak gidici tam doldurulamaz. Bu yüzden

ortaya çıkar (Şekil 2.5).

Şekil 2.5: Havşaya konan süzgeç

ynı zamanda durgunlaşıp dengeli bir şekilde girmesi
malzemelerden

. Şekilleri daire, dikdörtgen ve bazen çokgen olur. Büyüklükleri, üzerindeki deliklerin
ullanıldıkları yere göre değişik olabilir. Süzgeçler üzerine açılan delikler

mek için konik olmaları istenir

gecin havşa yüzeyine tam uyması gerekir. Dökümde havşa
ici tam doldurulamaz. Bu yüzden



Şekil 2.6: Gidici

2.2.2. Gidici ve Cürufluk Arasına

Gidicinin dip kısmında bulunan bu süzgeçler,
metali süzer. Süzgeçler kalıplama sırasında özel olarak
kısımlarında bir duraklama odası, altlarında bir topuk bulunması faydayı artırır. Dairesel ve
dikdörtgen olabilir (Şekil 2.6).

2.2.3. Cürufluk ve Meme Arasına

Cürufluk üst, süzgeç alt derecededir. Süzgeç üzerindeki duraklama odası besleyici
görevi yapmaktadır. Buraya gelen sıvı
kalıba girer. Cüruflar süzgecin üstünde kalır. Birden fazla meme kullanıldığı zaman, her
meme üzerine süzgeç konulmaktadır

Şekil 2.7: Cürufluk

2.3.Çok Modelli Kalıplar

Bu faaliyette amacımız en az iki
uygulayacağımız kalıplar yapmaktır. Model

2.3.1.Yolluk Hesabını Yapma

En az iki modelden oluşan ve salkı
yolluk hesabını yapınız (İş Etüdü modülü

2.3.2.Model Etüdünü Yapma

En az iki modelden oluşan ve salkı
model etüdünü yapınız (İş Etüdü mod
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Gidici ve cürufluk arasına konan süzgeçler

rasına Konan Süzgeçler

bulunan bu süzgeçler, metalin akış hızını düşürür ve sıvı
. Süzgeçler kalıplama sırasında özel olarak hazırlanan yerlere konur. Üst

a bir duraklama odası, altlarında bir topuk bulunması faydayı artırır. Dairesel ve

rasına Konan Süzgeçler

Cürufluk üst, süzgeç alt derecededir. Süzgeç üzerindeki duraklama odası besleyici
sıvı metal süzgeçte süzülür, sonra memeye, oradan da

üstünde kalır. Birden fazla meme kullanıldığı zaman, her
me üzerine süzgeç konulmaktadır (Şekil 2.7).

Cürufluk ve meme arasına konan süzgeçler

e amacımız en az iki modelden oluşan ve salkım yolluk sistemini
uygulayacağımız kalıplar yapmaktır. Modellerimiz bu amacımıza uygun olarak seçilmelidir

uşan ve salkım yolluk sistemini uygulayacağınız modell
(İş Etüdü modülüne bakınız.).

En az iki modelden oluşan ve salkım yolluk sistemini uygulayacağınız modellerin
İş Etüdü modülüne bakınız.).

n akış hızını düşürür ve sıvı
. Üst

a bir duraklama odası, altlarında bir topuk bulunması faydayı artırır. Dairesel ve

Cürufluk üst, süzgeç alt derecededir. Süzgeç üzerindeki duraklama odası besleyici
oradan da

üstünde kalır. Birden fazla meme kullanıldığı zaman, her

yolluk sistemini
seçilmelidir.

lerin

odellerin
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UYGULAMA FAALİYETİ
En az iki modeli aynı derecede kalıplayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Yolluk hesabı yapınız.
 Model etüdü yapınız.
 Kalıp kumu hazırlayınız.
 Alt dereceyi plaka üzerine koyarak

içine modelleri yerleştiriniz.
 Alt dereceyi kalıplama tekniğine uygun

olarak kalıplayınız.
 Alt dereceyi ters çevriniz.

 Gerekli modellerde mont alınız ve kalıp
yüzeyini mala ediniz.

 Yüzey ayırıcı madde serpiniz.
 Üst dereceyi alt derece üzerine

oturtunuz.

 Gidici ve çıkıcıyı (gerekiyorsa)
belirlenen yere koyunuz.

 Üst dereceyi kalıplama tekniğine uygun
olarak kalıplayınız.

 Üst dereceyi kaldırınız.
 Modelleri tekniğe uygun kumdan

çıkartınız.

 Önlüğünüzü giyiniz.

 Çalışacağınız el takımlarını
hazırlayınız.

 Ortak kullanacağınız meydancı
takımlarını hazırlayınız (kürek, elek,
kalbur vb.).

 Çalışacağınız alanı temizleyiniz.

 Çalışacağınız alanda kesici, delici sivri
aletleri bırakmayınız.

 Atölye içerisinde arkadaşlarınızla
şakalaşmayınız.

 Ağırlıkları dizden kaldırınız.

 Çalışmanız bittikten sonra çalışma
alanını ve çevrenizi temizleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kalıba uygun yolluk sistemi ve çıkıcı
(gerekiyorsa) bağlayınız.

 Kalıpları basınçlı hava ile temizleyiniz.
 Alt derece mala yüzeyine çapak

kesiniz.
 Üst dereceyi alt derece üzerine

kapatınız.

 Yolluk ve çıkıcının üzerine kapak
kapatınız.

 Sıvı metalin basıncını dengeleyici
önleminizi alınız.
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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. Önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Kalıp kumunu hazırladınız mı?

3. Model etüdü yaptınız mı?

4. Modele göre derece seçimini yaptınız mı?

5. Alt dereceye tekniğe uygun olarak modelleri yerleştirdiniz

mi?

6. Alt dereceyi tekniğe uygun olarak ters çevirdiniz mi?

7. Gerekli ise modellere mont aldınız mı?

8. Yüzey ayırıcı madde serptiniz mi?

9. Üst dereceyi alt derece üzerine oturtunuz mu?

10.Uygun yere gidici, çıkıcı (gerekiyorsa) koydunuz mu?

11.Üst dereceyi tekniğine uygun kalıpladınız mı?

12.Modelleri tekniğine uygun kumdan çıkardınız mı?

13.Kalıba uygun yolluk sistemi ve gidici, çıkıcı (gerekiyorsa)

bağladınız mı?

14.Kalıpların içini basınçlı hava ile temizlediniz mi?

15.Alt derece mala yüzeyine çapak kestiniz mi?

16.Üst dereceyi alt derece üzerine kapattınız mı?

17.Gidici ve çıkıcının üzerini kapakla kapattınız mı?

18.Kalıplara ağırlık yüklediniz mi?

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.



18

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Düşey salkım yolluk aynı zamanda aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynak yolluk

B) Süzgeçli yolluk

C) Çağlayan yolluk

D) Yağmur yolluk

2. Aşağıdakilerden hangisi salkım yolluğun faydalarındandır?

A) Dökülen kalıplar daha fazla yer kaplar.

B) Dökümde yolluk için harcanan metal miktarı az olur.

C) Tek parçaların dökümü için elverişlidir.

D) Kalın parçalara uygulanması sınırlıdır.

3. Yatay salkım yolluklarda tek gidici kullanmanın avantajı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birden fazla derece kullanılır.

B) Çok sayıda meme kullanılır.

C) Tek gidiciden çok sayıda parça dökülmesi sağlanır.

D) Kalıplar dik olarak kalıplanabilir.

4. Süzgeçlerin üzerine açılan delikler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kare

B) Dikdörtgen

C) Çokgen

D) Dairesel

5. Süzgeçler kalıpta aşağıdakilerden hangisine yerleştirilmez?

A) Havşaya yerleştirilemez.

B) Gidici ve cürufluk arasına yerleştirilemez.

C) Cürufluk ve meme arasına yerleştirilemez.

D) Kalıp boşluğuna yerleştirilemez.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ

Bu modül 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 ve eldiven giydiniz mi?

2. Modelin yolluk hesabını yaptınız mı?

3. Model etüdü yaptınız mı?

4. Kalıp kumu hazırladınız mı?

5. Modeli (modelleri) kalıpladınız mı?

6. Modellere uygun yolluk bağladınız mı?

7. Kalıbı döküme hazırladınız mı?

8. Kullanılan araç ve gereci temizleyerek yerlerine kaldırdınız 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.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 C

3 C

4 C

5 D

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 B

3 C

4 D

5 D

CEVAP ANAHTARLARI
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