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AÇIKLAMALAR
KOD 521MMI550

ALAN Metalürji

DAL/MESLEK Döküm

MODÜLÜN ADI Kalıplama 8

MODÜLÜN TANIMI

Kancalı, geniş ve iki mala yüzeyli işlerin kalıplanmasına

ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme

materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL
Kaynak Yapma, Kalıpları Boyama ve Kurutma modülünü

başarmış olmak

YETERLİK Basit olmayan kalıplama yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu modülle gerekli ortam sağlandığında istenilen ölçüye ve

tekniğe uygun kancalı, geniş ve iki mala yüzeyli işleri

kalıplayabileceksiniz.

Amaçlar

1. Tekniğine uygun kancalı işleri kalıplayabileceksiniz.

2. Tekniğine uygun iki mala yüzeyli işleri

kalıplayabileceksiniz.

3. Tekniğine uygun geniş ve düz yüzeyli işleri

kalıplayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM

ORTAMLARI VE

DONANIMLARI

Ortam : Kalıplama atölyesi

Donanım: Kum karıştırıcısı (koller), kuru silis kumu, kil

(bentonit), kömür tozu, su, mazot, kürek, 3’lü takım derece,

seyyar pim, plaka, kalbur, elek, sivri ve düz el tokmağı,

mastar, yüzey ayırıcı madde, tel (firkete için), demir çubuk

(kancalar için), pense, su kabı, su fırçası, çekiç, yolluk

gidicisi, çıkıcı için boru, besleyici, boya kabı, boya fırçası,

yağlı grafit, model takalama ağaç takozu, model çıkarma

vidası, basınçlı hava, ağırlık, kelepçe-sürgü, sulandırılmış ateş

çamuru, spatül, mala

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 modülü tamamladığınızda kalıp kumu hazırlama, iki ve daha fazla parçalı
modellerle kalıp yapma, kanca, firkete hazırlama, göbekli veya geniş yüzeyli modellerde
çalışma, kanca, firkete kullanma, yolluk sistemini bağlama, çıkıcı, besleyici ve cürufluk
koyma bilgi ve becerisine sahip olacaksınız. Büyük kalıpların taşınması ve çevrilmesinde
vinçlerin kullanılmasını öğreneceksiniz.

Yapacağınız çalışmalarda tertip, düzen, temizlik ve güvenlik kurallarına uymanız size
ve çevrenize daha sağlıklı bir ortam oluşmasında daha etkili olacaktır.

Dökümcülük mesleğini sevmeniz okul ve aile çevrenizde daha başarılı bir birey
olmanızda etkili olacaktır. Bu modülde öğreneceğiniz bilgi ve beceriler sizi iyi bir ekip
çalışmasına itecektir. Dökümcülük meslek dalı içerisinde basit olmayan kalıplama önemli bir
yere sahiptir. Dökümcülük sektöründe yaygın olarak kullanılan bu yöntemi uygulayarak
öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyet sonucunda gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun kancalar

hazırlayabileceksiniz.

 Atölyenizde ve çevrenizdeki işletmelerde kalıplarda kullanılan kanca çeşitlerini

araştırarak inceleyiniz.

1.KANCALI İŞLERİN KALIPLANMASI

1.1. Kancanın Tanımı ve Özellikleri

Kancalar, çeşitli şekillerde ve kullanılacağı kalıbın özelliğine göre gerekli kalınlıkta
seçilmiş demir çubuklardan yapılır. Kancaların kum içinde kalan kısımları, derece
traverslerine asılan kısımlarından daha uzundur. Kancalar, özellikle göbekli veya büyük
modellerin kalıplarının yapımında kullanılır. Kancalar kalıp yapılırken kalıbın önemine göre
sık veya seyrek olarak fakat birbirine çapraz gelecek şekilde belli bir eğimde kullanılır.
Kancaların bir uçları mutlaka derece traverslerine asılmalıdır. Böylece kalıpta kullanıldığı
kısımdaki kum kütlesini, bir uçları derece traverslerine asıldığı için kolayca taşıyabilir.

Özel şekilde yapılmış kancalar ise derece traverslerine ortalarından asılarak kullanılır.

1.2. Kanca Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar

Kalıplanacak modelin özelliğine göre yapılacak kancalar için gerekli kalınlıkta demir
çubuk seçilmelidir.

Gerekli miktar ve ölçüde kanca yapılır. Yapılacak kancaların şekillerinden bazıları
Şekil 1.1’de verilmiştir.

Şekil 1.1: Çeşitli şekillerde yapılmış kancalar
Kancalar kalıpta kullanılmadan önce kumu daha iyi tutabilmesi için sulandırılmış ateş

çamuru ile çamurlanmalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Kancalar Şekil 1.2’de görüldüğü gibi göbekli veya büyük modeller kalıplarken
kullanılır.

Şekil 1.2: Göbekli bir kalıpta kancaların kullanılması
Kancalar, kalıpta kullanıldığı kısımdaki kumu iyi taşıyabilmesi için birbirine Şekil

1.3’te görüldüğü gibi çapraz ve eğimli bir şekilde atılmalıdır.

Şekil 1.3: Kancaların çapraz olarak bağlanması
Kancaların bir uçları derece traverslerine asılmalıdır.

Şekil 1.4: Bir uçları traverslere asılmış kancalar
Kancaların modele yakın kısımları, kancalar yerlerinden hareket ettirilmeksizin kumla

sıkıştırılmalıdır.

Kancaların modele yakın kısımları kumla, normal kalıp sıkılığından daha fazla
sıkılıkta sıkıştırılmalıdır.



Şekil 1.1.5: Kancaların modele yakın kısımlarının fazla sıkıştırılması

1.3. Kancalı İşler

Kancalı işler kalıplayabilmek için demirci ocağı vb. modeller seçmeliyiz.

1.3.1. Yolluk Hesabı

Kancalı işler kalıplamak için seçilen modelin öncelikle yolluk hesabını yapmalıyız.

1.3.2. Model Etüdü

Döküm yöntemi ile şekillendirilecek
zorunludur. Teknik resim ilkelerine göre hazırlanan yapım resimlerinin yanında kalıplama
resimleri de çizilecektir. Önce model resmi sonra
model yapılacak, ikincisi dökümcüye yol gösterecektir. Buna gö
etüdünü yapınız.

 Kalıplama resimleri (demirci ocağı su kabı)

Kalıplama resimlerinde ilk önce parçanın yapım resmi çizilir. Yapım resimlerinde
parça ile ilgili bütün bilgiler bulunmalıdır. Aşağıda
yapım resmi verilmiştir.

Şekil 1.6 (A): Demirci ocağı su kabının yapım resmi

5

modele yakın kısımlarının fazla sıkıştırılması

kalıplayabilmek için demirci ocağı vb. modeller seçmeliyiz.

seçilen modelin öncelikle yolluk hesabını yapmalıyız.

Döküm yöntemi ile şekillendirilecek olan parçaların yapım resimlerinin çizimleri
zorunludur. Teknik resim ilkelerine göre hazırlanan yapım resimlerinin yanında kalıplama
resimleri de çizilecektir. Önce model resmi sonra da döküm resmi gereklidir. Birinciye göre
model yapılacak, ikincisi dökümcüye yol gösterecektir. Buna göre demirci ocağının model

resimleri (demirci ocağı su kabı)

Kalıplama resimlerinde ilk önce parçanın yapım resmi çizilir. Yapım resimlerinde
bilgiler bulunmalıdır. Aşağıda Şekil 1.6(A)’da demirci ocağı su kabının

Demirci ocağı su kabının yapım resmi

seçilen modelin öncelikle yolluk hesabını yapmalıyız.

in çizimleri
zorunludur. Teknik resim ilkelerine göre hazırlanan yapım resimlerinin yanında kalıplama

da döküm resmi gereklidir. Birinciye göre
model

Kalıplama resimlerinde ilk önce parçanın yapım resmi çizilir. Yapım resimlerinde
u kabının



Aşağıdaki Şekil 1.7 (B)’de demirci ocağı su kabının alt derecede kalıplanmış
kesit resmi verilmiştir. Şekil 8 (C)’de
derecede kalıplanmış döküme hazır hâli

Şekil 1.7 (B): Demirci ocağı su kabın

Şekil 1.8 (C, D): Demirci ocağı su kabına ait kalı
Şekil 1.9’da demirci ocağı su kabının dökümden çıkmış

daha iyi anlaşılması için yolluk sistemiyle beraber perspektifi çizilir.

Şekil 1.9: Demirci ocağı su kabının dökülmüş resmi

6

de demirci ocağı su kabının alt derecede kalıplanmış hâli
’de üst derecenin kalıplanmış hâli, (D)’de kalıbın alt ve üst

hâlinin kesit resmi gösterilmiştir.

Demirci ocağı su kabının alt derecede kalıplama resmi

Demirci ocağı su kabına ait kalıplamanın bitmiş kesit resimleri
da demirci ocağı su kabının dökümden çıkmış hâlini görüyorsunuz. Parçanın

daha iyi anlaşılması için yolluk sistemiyle beraber perspektifi çizilir.

Demirci ocağı su kabının dökülmüş resmi

hâlinin
kalıbın alt ve üst

ni görüyorsunuz. Parçanın
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UYGULAMA FAALİYETİ
Demirci ocağı vb. modelini kalıplayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Yolluk hesabını yapınız.
 Model etüdünü yapınız.
 Kalıp kumunu hazırlayınız.
 Gerekli ölçü ve sayıda kanca

hazırlayınız.
 Kalıba başlamadan önce kumu

havalandırınız.
 Kumu kalbur ile eleyiniz.
 Modele uygun ana derece hazırlayınız.
 Alt dereceyi ana derece üzerine

oturtunuz ve derece içerisine elek ile
kum eleyiniz.

 Elenmiş kum üzerine, meydan kumu
koyunuz. Kumu tokmak ile sıkıştırınız.

 Fazla kumu mastarla sıyırınız. Dereceyi
kaldırınız. Kalıp yüzeyini mala ediniz.

 Yüzey ayırıcı maddeyi serpiniz. Ana
dereceyi bozunuz. Bu dereceyi üst
derece olarak alt derece üzerine
oturtunuz ve yolluk gidicisini koyunuz.

 Üst derece kaçıklığını önleyiniz.
 Derece içine elek ile kum eleyiniz.
 Modelin göbek kısmına kanca

yerleştiriniz.
 Elenmiş kum üzerine meydan kumu

koyunuz. Kumu tokmakla sıkıştırınız.
 Fazla kumu mastarla sıyırınız. Kum

yüzeye şiş çekiniz. Üst dereceyi
kaldırınız.

 Kalıba yolluk sistemini bağlayınız.
 Modelin çevresini su ile nemlendiriniz

ve modeli takalayarak kumdan
çıkarınız.

 Üst derecede çıkıcı açınız.
 Grafit boya hazırlayınız.
 Kalıbı fırça ile boyayınız ve kurutunuz.

 İş önlüğünü giyiniz.
 Çalıştığınız alanı temiz ve düzenli

tutunuz.
 Eldiven takınız.
 Kolleri çalıştırmadan yükleme

yapmayınız.
 Koller çalışma talimatına uyunuz.
 Her çalışma sonunda kolleri

temizleyiniz.
 Çalışma alanında kullandığınız

takımları paylaşınız.
 Büyük kalıpların yapımında,

taşınmasında, çevrilmesinde
arkadaşlarınızla yardımlaşınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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UYGULAMALI TEST

Büyük göbekli modellerden ( kapak, volan, demirci ocağı ateşliği, merdivenli kasnak
vb.) birini kalıplayınız.

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 önlüğünü giydiniz mi?

2 Kancaları hazırladınız mı?

3 Modelin yolluk hesabını yaptınız mı?

4 Modelin etüdünü yaptınız mı?

5 Ana derece yaptınız mı?

6 Modeli ana derece üzerine yerleştirdiniz mi?

7 Yüzey ayırıcı maddeyi serptiniz mi?

8 Alt dereceyi kalıpladınız mı?

9 Modelin göbekli kısmına kanca koydunuz mu?

10 Gerekli yerlere gidici, çıkıcı koydunuz mu?

11 Üst dereceyi kalıpladınız mı?

12 Gerekli yolluk bağlantılarını yaptınız mı?

13 Modeli kalıptan çıkardınız mı?

14 Kalıbı grafit boya ile boyayıp kuruttunuz mu?

15 Kullandığınız alanı, araç ve gereçleri temizlediniz 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.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Kancalar, aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

A) Küçük göbekli modellerde

B) Büyük göbekli modellerde

C) Plak modellerde

D) Düz yüzeyli modellerde

2. Kalıplarda kullanılan kanca ile model yüzeyi arasındaki aralık en az aşağıdakilerden

hangisi olmalıdır?

A) 1 cm

B) 5 cm

C) 10 cm

D) 15 cm

3. Kancaların kalıp kumunu daha iyi tutabilmesi için aşağıdakilerden hangisi

uygulanmalıdır?

A) Kancalar yağlanmalıdır

B) Kancalar mazotla silinmelidir.

C) Kancalar olduğu gibi kullanmalıdır.

D) Kancalar sulu ateş çamuruyla çamurlanmalıdır.

4. Bir makine veya makine parçasının üretimi için gerekli tüm özellikleri üzerinde

taşıyan teknik çizim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknik resim

B) Yapım resmi

C) Kalıplama resmi

D) Perspektif resmi

5. Kalıplama resimlerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır?

A) Kalıplama şekli gösterilmelidir.

B) Yolluk, çıkıcı, besleyiciler çizilmelidir.

C) Maça havalarının alınacağı yer gösterilmelidir.

D) Hepsi

DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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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.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun iki mala yüzeyli
işleri kalıplayabileceksiniz.

 Makara modeli iki ve üç derecede nasıl kalıplanır? Araştırınız.

2. İKİ MALA YÜZEYLİ İŞLERİ
KALIPLAMAK

2.1. Yolluk Hesabını Yapma

İki mala yüzeyinden oluşan bir modelin (takviyeli flanş vb.) yolluk hesabını yapınız (bk. İş

Etüdü modülü).

2.2. Model Etüdünü Yapma

Bir parçanın kalıplama etüdü yapılırken üzerinde durulacak en önemli noktalardan biri
mala yüzeyinin belirlenmesidir. Bu, kalıplamayı kolaylaştıran en büyük etkenlerden biridir.
Kalıp, genellikle alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşur. Kalıp boşluğu bunların arasında
kalır. İki parçanın birleştirilmesi ile kalıp elde edilir. Bunların birbirine çakışan yüzeylerine
“mala yüzeyi” adı verilir. Bazı kalıplarda mala yüzeyi iki veya daha çok olabilir. O zaman
kalıp da ikiden fazla parçadan oluşacak demektir.

Şekil 2.1’de bir kalıbın bir parçası ve mala yüzeyi görülüyor. X, Y yüzeyindeki bütün
noktalar L yönünde rahatça yukarı çıkabilir. Yani modelin kalıptan çıkışı kolaydır. Parça
aynı görevi yapacak olan ve Şekil 2.1 A’daki gibi olursa aynı çıkış durumu gerçekleşmez.
Kalıplama çok zorlaşmış olur. Şekilde de görüldüğü gibi üç mala yüzeyi gerekecektir. Model
üç parçaya (P1, P2, P3) ayrılmalıdır. Bu zorunluluktan kaçınmak için Şekil 2.1B’deki gibi
bir dış maça “M” kullanılmalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA



Şekil 2.1: Mala yüzeyinin
Mala yüzeyinin düzlem olması istenir. Ancak her zaman bu

gerçekleşmeyebilir. Şekil 2.2’de mala yüzeyinin düzlem
ayrılması ile sağlanmıştır.

Şekil 2.2: İki parçalı düzlem mala yüzeyi
Şekil 2.3’teki kolun A çiziminde mala yüzeyi iki düzeyli olmaktadır. Yani düzlem

değildir. Kol, Şekil B’deki gibi
kolaylaşacaktır.

Şekil 2.3:
Şekil 2.4’te bir makine gövdesi görülmektedir. Bunun A’daki çizi

olacak, dolayısıyla üç derecede kalıplamayı gerektirecektir. Çizim B’deki gibi yapılırsa tek
mala yüzeyi ile iki derecede kalıplanması mümkün olacaktır

Şekil 2.4: Bir makine gövdesinin iki şekilde çizimi

2.2.1. Yapım Resminin (Takviyeli Flanş

Şekilde 2.5’te makara biçiminde, orta kısmında kanatlar bulunan flanşın yapım re
bulunmaktadır. Bu parçanın üç derecede kalıplanması gerekmektedir.
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Şekil 2.1: Mala yüzeyinin durumu
Mala yüzeyinin düzlem olması istenir. Ancak her zaman bu durum

’de mala yüzeyinin düzlemselliği modelin düzgün iki parçaya

İki parçalı düzlem mala yüzeyi
eki kolun A çiziminde mala yüzeyi iki düzeyli olmaktadır. Yani düzlem

gibi çizilirse mala yüzeyi düzlem olacak ve kalıplama

3: Bir kolun iki şekilde yapımı
e bir makine gövdesi görülmektedir. Bunun A’daki çizimi iki mala yüzeyli

üç derecede kalıplamayı gerektirecektir. Çizim B’deki gibi yapılırsa tek
derecede kalıplanması mümkün olacaktır.

Bir makine gövdesinin iki şekilde çizimi

(Takviyeli Flanş) Çizilmesi

makara biçiminde, orta kısmında kanatlar bulunan flanşın yapım re
üç derecede kalıplanması gerekmektedir.

durum
modelin düzgün iki parçaya

eki kolun A çiziminde mala yüzeyi iki düzeyli olmaktadır. Yani düzlem
çizilirse mala yüzeyi düzlem olacak ve kalıplama

mi iki mala yüzeyli
üç derecede kalıplamayı gerektirecektir. Çizim B’deki gibi yapılırsa tek

makara biçiminde, orta kısmında kanatlar bulunan flanşın yapım resmi



Şekil

Şekil 2.6: Flanşın iki parçadan oluşan modeli ile maça
Kalıplama resimlerinin düzenlenmesin

parçanın perspektif resmi yeterli görülmektedir. Şekil 2.7’
derecede kalıplamanın tipik bir örneği görülmektedir. Merdivenli yolluk, karşı kısımdan
verilen çıkıcı, maça, maça havaları açık olarak belirlenmiştir. Kum taraması ile maça
ayrıcalığını göstermektedir. Dökülmüş parça perspektifinde yolluk, çıkıcı ve parça
üzerindeki kanatlar açık olarak görülmektedir.
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Şekil 2.5: Flanşın yapım resmi

Flanşın iki parçadan oluşan modeli ile maça sandığı
Kalıplama resimlerinin düzenlenmesinde bitmiş kalıbın kesit resmi ile dökülmüş

eterli görülmektedir. Şekil 2.7’de kalıbın kesit resminde üç
derecede kalıplamanın tipik bir örneği görülmektedir. Merdivenli yolluk, karşı kısımdan
erilen çıkıcı, maça, maça havaları açık olarak belirlenmiştir. Kum taraması ile maça

Dökülmüş parça perspektifinde yolluk, çıkıcı ve parça
üzerindeki kanatlar açık olarak görülmektedir.

ile dökülmüş
kalıbın kesit resminde üç

derecede kalıplamanın tipik bir örneği görülmektedir. Merdivenli yolluk, karşı kısımdan
erilen çıkıcı, maça, maça havaları açık olarak belirlenmiştir. Kum taraması ile maça

Dökülmüş parça perspektifinde yolluk, çıkıcı ve parça



Şekil 2.7: Takviyeli flanşın kalıplama
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lanşın kalıplama ve dökümden çıkmış hâli
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UYGULAMA FAALİYET
İki mala yüzeyli işleri kalıplayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Yolluk hesabı yapınız.
 Model etüdü yapınız.
 Kalıp kumunu kollerde hazırlayınız.
 Gerekli olan maçayı yapınız.
 3’lü takım derecenin orta derecesini plaka

üzerine koyunuz.
 Modelin alt maça başını çıkararak derece

içerisine yerleştiriniz
 Uygun yere gidicisini koyunuz.
 Derece içine elek ile kum eleyiniz.
 Elenmiş kum üzerine meydan kumu koyunuz.
 Kumu el veya havalı tokmakla sıkıştırınız.

 Fazla kumu mastarla sıyırınız. Kalıp yüzeyini
mala ediniz.

 Yüzey ayırıcı maddeyi serpiniz.
 Üst dereceyi orta derece üzerine oturtunuz.
 Derece kaçıklığı giderici önlemi alınız.
 Derece içine elek ile kum eleyiniz.
 Gerekli kısımlara besleyici bağlayınız.
 Elenmiş kum üzerine meydan kumu koyunuz

ve kumu el veya havalı tokmakla sıkıştırınız.
 Fazla kumu mastarla sıyırarak kum yüzeye şiş

çekiniz.
 Yolluk gidicisini ve besleyicileri çıkarınız.

 İş önlüğünü giyiniz.
 Çalıştığınız alanı temiz ve düzenli

tutunuz.
 Eldiven takınız.
 Kolleri çalıştırmadan yükleme

yapmayınız.
 Kollerin çalışma talimatına

uyunuz.
 Her çalışma sonunda kolleri

temizleyiniz.
 Çalışma alanında kullandığınız

takımları paylaşınız.
 Büyük kalıpların yapımında,

taşınmasında, çevrilmesinde
arkadaşlarınızla yardımlaşınız.

 Orta ve üst dereceleri birlikte ters çeviriniz.
 Kalıp yüzeyini mala ediniz.
 Alt maça başlığını yerleştiriniz. Yüzey ayırıcı

maddeyi serpiniz.
 Yolluk gidicisinin üzerine küçük bir sac vb.

kapak koyunuz.
 Alt dereceyi orta derece üzerine oturtunuz.

Derece kaçıklığı giderici önlemi alınız.
 Derece içine elek ile kum eleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Elenmiş kum üzerine meydan kumu koyunuz.
 Kumu el veya havalı tokmakla sıkıştırınız.
 Fazla kumu mastarla sıyırınız.

 Alt dereceyi kaldırınız. Kalıba uygun yolluk
sistemi bağlayınız.

 Model çevresini su ile nemlendiriniz.
 Modelin geri kalan diğer parçası, üst derece

üzerine kalacak şekilde orta dereceyi
kaldırınız ve ters çeviriniz.

 Kalıp başlığına orta derece mala yüzeyinden
ikinci bir yolluk sistemi bağlayınız.

 Besleyiciyi kalıba bağlayınız.
 Grafit boya hazırlayınız.
 Kalıbı fırça veya sifonla boyayınız.
 Kurutma fırınını hazırlayarak kalıbı fırında

kurutunuz.
 Kuruyan kalıbı fırından alarak maçasını

yerleştiriniz.
 Alt derece mala yüzeyine yağlı grafit sürünüz.
 Orta dereceyi alt derece üzerine oturtunuz.

 Orta derece mala yüzeyine ve maça başına
yağlı grafit sürünüz. Üst dereceyi kapatınız.
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 Derecenin birleşme kenarlarını çamurla
sıvayınız.

 Dereceye ağırlık yükleyiniz, kelepçe veya
sürgü takınız.
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UYGULAMALI TEST

Kalıplamada kanca kullanımını gerektiren göbekli modellerden (takviyeli flanş,
karıştırma kazanı, makara, destek vb.) birini kalıplayınız.

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 önlüğünü giydiniz mi?

2. Model için gerekli maçayı hazırladınız mı?

3. Kalıp kumunu hazırladınız mı?

4. Modelli orta dereceyi kalıpladınız mı?

5. Orta derecede gidici kullandınız mı?

6. Üst dereceyi kalıpladınız mı?

7. Gereken yere besleyici kullandınız mı?

8. Orta ve üst dereceyi birlikte ters çevirdiniz mi?

9. Alt dereceyi kalıpladınız mı?

10. Kalıba yolluk sistemini bağladınız mı?

11. Modeli kalıptan çıkardınız mı?

12. Kalıba besleyici bağladınız mı?

13. Kalıbı grafit boya ile boyadınız mı?

14. Kalıbı kuruttunuz mu?

15. Maçayı kalıba yerleştirdiniz mi?

16. Maça başlarına ve mala yüzeyine yağlı grafit sürdünüz mü?

17. Dereceleri (kalıpları) birleştirdiniz mi?

18. Derecelere ağırlık yüklediniz mi?

19. Kullandığınız alanı, araç ve gereçleri temizlediniz 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.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise

Y yazınız.

1. ( )Bir parçanın kalıplama etüdü yapılırken üzerinde durulacak en önemli noktalardan

biri mala yüzeyinin belirlenmesidir.

2. ( ) Kalıp genellikle alt, üst ve orta olmak üzere üç parçadan oluşur.

3. ( ) İki parçanın birleştirilmesi ile kalıp elde edilir. Bunların birbirine çakışan

yüzeylerine “mala yüzeyi” adı verilir.

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–3

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun geniş ve düz yüzeyli
işleri kalıplayabileceksiniz.

 Vinç çeşitlerini araştırınız. Çevrenizdeki bir işletmeye giderek büyük ve geniş

yüzeyli kalıpların vinç ile nasıl çevrildiğini, taşındığını araştırınız.

3. GENİŞ VE DÜZ YÜZEYLİ İŞLERİN
KALIPLANMASI

3.1. Vincin Tanımı

Döküm atölyelerinde derecenin taşımasında, çevrilmesinde veya ergimiş metalin pota
içinde taşınarak kalıba dökülmesinde çeşitli kaldırma makineleri kullanılır. Aynı şekilde,
dökülmüş kalıpların bir araya toplanmasında yine kaldırma makinelerinden yararlanılır.
Döküm atölyelerinde ağır yüklerin taşınmasında kullanılan makinelere vinç denir. Vinçler,
çeşitli şekil ve kapasitede olur. Bir döküm atölyesinde vinç kullanılması ile daha verimli
çalışma sağlandığı gibi çalışanların da sakatlanması önlenmiş olur. Bir vincin hareketleri
aşağıdaki gibidir:

 Yük kancası aşağı – yukarı hareket eder.
 Atölye içinde enlemesine hareket eder.
 Atölye içinde boylamasına hareket eder.

Resim 3.1: Vinç
Vinçlerde; yük kaldırma amacıyla genellikle tel halat, bazılarında ise zincir kullanılır

(Resim 3.1). Döküm atölyelerinde kullanılan vinçler yükleri genellikle 6 - 12 m yüksekliğe

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA



20

kadar kaldırır. Bundan daha fazla yüksekliğe kaldırabilen vinçler de vardır. Kaldırdıkları yük
çok değişiktir. Döküm atölyelerinde en çok 2 - 5 ton arasında yük kaldıran vinçler kullanılır.

3.2. Vincin Kısımları

Vinçler, kaldıracakları yük durumlarına ve kaldırma şekillerine göre çeşitli
parçalardan meydana gelir. Şekil 3.1’de yerden kumandalı bir vincin kısımları
görülmektedir.

Şekil 3.1: Bir vincin kısımları

1. Tambur koruyucusu

2. Ayırıcı (seperatör)

3. Tambur

4. Ayarlayıcı (kılavuz)

5. Redüktör

6. Elektrik motoru ve freni

7. Halat yuvası

8. Tel halat

9. Kaldırma yüksekliği sınır çubuğu

10. Kanca ve koruyucusu



11. Elektrik motorunu çalıştıran düğme

12. Elektrik kablosu

13. Motor koruyucusu

3.2.1. Tel Halat

Vinçlerde kullanılan tel halatlar 130
yapılmıştır. Çelik teller, kullanma amacına göre değişik şekillerde örülerek veya bükü
halat şekline getirilir. Vinçlerde iki kat bükülmüş kordonlu halatlar kullanılır. Tel halatlar,
tamamen zincirlerin yerini almıştır. Çünkü tel halatlar gürültüs
büyük yüklere dayanır. Zincirlere göre daha
getirmez. Küçük çelik teller koparak tehlikeli duruml

Halatlar sarılışlarına göre "sağ yönlü sarılışlı
ikiye ayrılır. Tel halatlar çeşitli şekillerde bağlanır

Şekil 3.2 (a, b, c)’de tel halatların bağlama şekilleri görülmektedir.

a
a.Ekli halat halkası b. Kelepçeli halat

Şekil 3.2: Tel halatların

3.2.2. Halat Tamburu

Buna kısaca “tambur” da den
Dökümden veya çeşitli parçaların kaynatılmasından yapılmıştır. Üzerine, sarılacak halatın
çapına uygun kanallar (yuvalar) açılmıştır. Flanşların yükseklikleri halat çapının 1,5 katı
kadar olur. Böylece sarılan halatın tambur üzerinden dışarıya kayarak boşalması önlenmiş
olur.
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Elektrik motorunu çalıştıran düğme

an tel halatlar 130 - 180 kg/mm² yüke dayanan ince çelik tellerden
yapılmıştır. Çelik teller, kullanma amacına göre değişik şekillerde örülerek veya bükülerek

. Vinçlerde iki kat bükülmüş kordonlu halatlar kullanılır. Tel halatlar,
ır. Çünkü tel halatlar gürültüsüz çalışır. Ayrıca hafiftir

. Zincirlere göre daha hızlı döner. Aniden koparak iş kazaları meydana
. Küçük çelik teller koparak tehlikeli durumların meydana gelmesini önler.

sağ yönlü sarılışlı" ve "sol yönlü sarılışlı" olmak üzere
r çeşitli şekillerde bağlanır.

de tel halatların bağlama şekilleri görülmektedir.

a b c
Kelepçeli halat halkası c.Kama kilit bağlama

Tel halatların bağlama şekilleri

ambur” da denir. Halatın karışık sarılmasını önleyecek şekildedir.
çaların kaynatılmasından yapılmıştır. Üzerine, sarılacak halatın

) açılmıştır. Flanşların yükseklikleri halat çapının 1,5 katı
kadar olur. Böylece sarılan halatın tambur üzerinden dışarıya kayarak boşalması önlenmiş

yüke dayanan ince çelik tellerden
lerek

. Vinçlerde iki kat bükülmüş kordonlu halatlar kullanılır. Tel halatlar,
Ayrıca hafiftir ve

iş kazaları meydana

sol yönlü sarılışlı" olmak üzere

ir. Halatın karışık sarılmasını önleyecek şekildedir.
çaların kaynatılmasından yapılmıştır. Üzerine, sarılacak halatın

) açılmıştır. Flanşların yükseklikleri halat çapının 1,5 katı
kadar olur. Böylece sarılan halatın tambur üzerinden dışarıya kayarak boşalması önlenmiş
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Resim 3.2: Halat tamburu

3.2.3. Halat Makaraları

Halat makaraları dökülmek veya kaynatılmak suretiyle yapılır. Çevresi daire şeklinde
oyuklu yapılır. Göbek deliği, kaldıracağı yüke göre değişik çapta delinir. Az yük kaldıranları
dökme demirden, daha fazla yük kaldıranları ise çelik dökümden dökülür. Son yıllarda hafif
ve ucuz olmaları bakımından kaynaklı makaralar daha çok kullanılmaktadır.

3.2.4. Kancalar

250 tona kadar yük kaldıran basit kancalar standartlaştırılmıştır. Şekil 3.4 (a, b, c, d)’te
değişik yerlerde kullanılan kanca çeşitlerinden bazı örnekler görülmektedir. Kancalar,
normal olarak kanca somunu ile bir traverse asılır. Basit kancalar yanında emniyet mandallı
kancalar da kullanılır (Şekil 3.4b). Böylece yükün kanca ağzından sıçraması bir mandalla
önlenmiş olmaktadır. Kancaya yük takılırken mandal geriye çekilir. Kancaların bazıları ise
çift ağızlı yapılır.

Şekil 3.3: Kanca
Bilhassa büyük yük taşımalarında çift ağızlı kancalar kullanılır. Bunlarda yük

askısının simetrik olması nedeniyle kaldırılan ağırlık eşit şekilde dağılmış olur.



a-Normal kanca b-Emniyet mandallı kanca
Şekil 3.4: Değişik yerlerde kullanılan

3.2.5. Frenler

Vinçlerde değişik tipte ve farklı
yaptıkları işe göre üçe ayrılır:

 İndirme freni: İndirilen yükün iniş hızını ayarlayan frendir.
 Yürütme freni: Hareket
 Tufana freni: Kaldırma v

frendir.

Frenler, vinç operatörü (vinci
edilerek kullanılır.

3.2.6. Tekerlekler ve Raylar

Vinç tekerlekleri belli bir basınca zorlanır. Dökme demirden
çok el ile kumanda edilen kaldırma makinelerinde kullanılır
tozsuz ve düzgün olması gerekir. Buna rağ
olmadığı, ayrıca ray üzerinde toz ve kir toplandığı için verimli bir

Vinç tekerleklerinin bazılarının her iki tarafında, bazılarının tek tarafında
vardır. Bazılarında ise hiç flanş yoktur. Tekerlekler
de rulmanla yataklanmış olarak kullanılır

Tekerlekler, rayların sonlarına konulan "
ileriye gitmesi önlenmiş olur. Vinçlerde kullanılan ray
akma çelikten yapılır. Tabanları geniş olduğundan ko
geniş tepeli olup köşeleri pahlanmıştır.

3.2.7. Vinç Köprüsü
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Emniyet mandallı kanca c-Çift ağızlı kanca d-Gözlü kanca
Şekil 3.4: Değişik yerlerde kullanılan kancalar

Vinçlerde değişik tipte ve farklı işleve sahip frenler kullanılır. Kullanılan frenler

ndirilen yükün iniş hızını ayarlayan frendir.
Hareket hâlindeki vinci veya arabasını durduran frendir.

Kaldırma veya indirme hareketinin sonunda yükü askıda tutan

Frenler, vinç operatörü (vinci kullanan kişi) tarafından el veya ayak ile kontrol

lli bir basınca zorlanır. Dökme demirden yapılan tekerlekler, daha
ırma makinelerinde kullanılır. Tekerleklerin geçtiği rayların,

Buna rağmen yine de yüzeyi iyi işlenmediği ve yağlama
üzerinde toz ve kir toplandığı için verimli bir çalışma yapılamaz.

Vinç tekerleklerinin bazılarının her iki tarafında, bazılarının tek tarafında flanş (tırnak)
vardır. Bazılarında ise hiç flanş yoktur. Tekerlekler mile kama ile bağlanır. Bazı tekerlekler

yataklanmış olarak kullanılır.

rlekler, rayların sonlarına konulan "sevk ruloları" ile durur. Böylece vincin daha
ileriye gitmesi önlenmiş olur. Vinçlerde kullanılan raylar 4-12 m boyundadır, genellikle

. Tabanları geniş olduğundan konulacakları yere iyi bağlanır. Üstleri
geniş tepeli olup köşeleri pahlanmıştır.

lan frenler

yükü askıda tutan

kontrol

daha
Tekerleklerin geçtiği rayların,

men yine de yüzeyi iyi işlenmediği ve yağlama

nş (tırnak)
r. Bazı tekerlekler

. Böylece vincin daha
ellikle

stleri
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Vincin, atölye içinde enlemesine bağlantısını sağlar. Genellikle "I" demiri veya
putrelden yapılır. Vinç, bunun üzerinde yükü kaldırır ve indirir. Ayrıca atölye içinde
enlemesine hareket eder. Tek "I" demiri olabildiği gibi iki tane yan yana konularak da
kullanılabilir (Resim 3.3). Böyle durumlarda araba kullanılır. Büyük tipteki vinçler
genellikle iki köprülü olarak yapılır.

Resim 3.3: Vinç köprüsü

3.2.8. Dişliler ve Dişli Kutusu

Vincin çeşitli hareketlerini sağlayan dişliler özel bir koruyucu (kutu) içinde çalışır
(Resim 3.4).

Bu kutu içinde bol miktarda bulunan yağ, dişlilerin her an iyi şekilde yağlanmasını
sağlar.

Resim 3.4: Dişli kutusu

3.2.9. Çalıştırma Düğmeleri

Vinç, yerden veya özel bir kabin içinden kumanda edilerek çalıştırılır. Yerden
kumandalı olanlarında (Resim 3.5), yükü kaldırma - indirme hareketi; elektrikli sistemle,
enlemesine ve boylamasına olan hareketleri zincirle olabilir. Bunlar dışında tüm hareketleri
elektrik sistemi ile yapılan vinçler de vardır. Elektrikli vincin hareketleri yerden yapılabildiği
gibi özel bir kabin içinden de yapılabilir.



Resim 3.5:

3.2.10. Boyunduruk

Döküm atölyelerinde çeşitli büyüklük ve ağırlıktaki yükler
büyük derecelerin emniyetli şekilde taşınmasında ve çevrilmesinde kullanılır. Vinç
kancasına orta merkezinden asılarak yükün dikine kaldırılmasını sağlar. Makaralar
kaldırılacak yükün ölçülerine göre ayarlanabilir. Şekil 3.5’te

Şekil

3.3. Vinçlerin Çeşitleri

Vinçler çalışma şekillerine göre
 Zincirle çalışan vinçler,
 Basınçlı hava ile çalışan vinçler
 Elektrikle çalışan vinçler
olmak üzere üçe ayrılır.

3.3.1. Zincirle Çalışan Vinçler

Gerek yükü kaldırıp indirmesi ve gerekse diğer hareketler
(Resim 3.6). Daha çok küçük tipteki döküm atölyelerinde ve ağırlığı az olan yükler
kaldırılmasında kullanılır. Genellikle bir "I" demiri (putrel) üzerine bağlanarak ve
kancaya asılarak kullanılır.
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Resim 3.5: El kumandası

Döküm atölyelerinde çeşitli büyüklük ve ağırlıktaki yükler yanında, özellikle ölçüleri
büyük derecelerin emniyetli şekilde taşınmasında ve çevrilmesinde kullanılır. Vinç
kancasına orta merkezinden asılarak yükün dikine kaldırılmasını sağlar. Makaralar
kaldırılacak yükün ölçülerine göre ayarlanabilir. Şekil 3.5’te boyunduruk görülmektedir.

Şekil 3.5: Boyunduruk

Vinçler çalışma şekillerine göre;

Basınçlı hava ile çalışan vinçler,
Elektrikle çalışan vinçler

indirmesi ve gerekse diğer hareketleri zincir yardımı ile yapılır
. Daha çok küçük tipteki döküm atölyelerinde ve ağırlığı az olan yükler

. Genellikle bir "I" demiri (putrel) üzerine bağlanarak veya bi

yanında, özellikle ölçüleri
büyük derecelerin emniyetli şekilde taşınmasında ve çevrilmesinde kullanılır. Vinç
kancasına orta merkezinden asılarak yükün dikine kaldırılmasını sağlar. Makaralar

zincir yardımı ile yapılır
. Daha çok küçük tipteki döküm atölyelerinde ve ağırlığı az olan yüklerin

ya bir



Resim 3.6

3.3.2. Basınçlı Hava ile Çalışan Vinçler

Şekil 3.6’da basınçlı hava ile çalışan vinçlere bir örnek görülmektedir.
arasındaki yükleri 3 metre yüksekliğe kaldıran bu vinçler, 2
boşaltabilir. Yerden kumandalı olarak çalışır
çalıştıran zincir (Bazılarında ince demir çub
birçok döküm atölyesinde kullanılmasına neden olmaktadır.

Şekil 3.6: Basınçlı hava ile çalışan vinç

3.3.3. Elektrikle Çalışan Vinçler

Yükün kaldırılması indirilmesi yanında, atölye içinde enlemesine olan hareketler
elektrikle yapılır. Yükün atölye içinde boylamasına götürülmesi elektrikle olabildiği gibi
zincir sistemiyle de olabilir. Resim 3.7

26

Resim 3.6: Zincirle çalışan vinç

Basınçlı Hava ile Çalışan Vinçler

basınçlı hava ile çalışan vinçlere bir örnek görülmektedir. 0,5 - 10
yüksekliğe kaldıran bu vinçler, 2-8 m/dk. hızla halatı sarar veya

rden kumandalı olarak çalışır. Bunun için vincin açma - kapama anahtarlarını
ince demir çubuk kullanılır.) aşağıya çekilir. Ekonomik oluşu

çok döküm atölyesinde kullanılmasına neden olmaktadır.

3.6: Basınçlı hava ile çalışan vinç

Elektrikle Çalışan Vinçler

indirilmesi yanında, atölye içinde enlemesine olan hareketler
içinde boylamasına götürülmesi elektrikle olabildiği gibi

Resim 3.7’de elektrikle çalışan vinç görülmektedir.

ton
hızla halatı sarar veya

kapama anahtarlarını
Ekonomik oluşu

indirilmesi yanında, atölye içinde enlemesine olan hareketler de
içinde boylamasına götürülmesi elektrikle olabildiği gibi
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Resim 3.7: Elektrikle çalışan vinç
Bu tip vinçler yerden kumandalı olarak çalışır. Bunun için yük kaldırma ve taşıma

motorlarını çalıştıran iki ayrı elektrik düğmesi (butonu) kullanılır. Düğmeler yerden belirli
yükseklikteki elektrik kablolarının uçlarına bağlıdır. Bu düğmelerden biri yükün kaldırılması
ve indirilmesinde, diğeri de vincin "I" demiri üzerinde ve atölye içinde enlemesine hareket
ettirilmesinde kullanılır. Elektrik düğmesine el ile basıldığı müddetçe vinç çalışır. Düğmeye
yapılan basınç kaldırıldığı anda vinç durur.

3.4. Vinçlerin Bakımları

Vinçlerin bakımları diğer iş makinelerine yapılan bakımdan pek farklı değildir. Fakat
vinçlere biraz daha fazla özen göstermek gerekir. Vinç yükü yerden belli yükseklikte
taşırken aşağıda çalışan personelin can güvenlikleri sağlanmalıdır. Bu da vincin bakımının
iyi yapılmasına bağlıdır. Vinçlerin bakım yapılması gereken kısımları aşağıda anlatılmıştır.

3.4.1. Kanca Bloku

 Vincin kanca ve bağlantıları gözden geçirilmeli, kancada çatlak ve kırık
olmamalıdır.

 Halat makarasının ve milinin düzgün ve yataklarının yağlanmış olması gerekir.
Ayrıca kayma ve sıkışma bulunmamalıdır.

 Kanca bloku bağlantıları güvenilir olmalı, tel halatta dolaşma, ezik ve kopuk
bulunmamalıdır.

3.4.2. Tambur ve Tel Halat
 Tambur dişlisi daima yağlanmış olmalıdır.
 Tel halat üst üste binmemeli ve yuvasından atlamamalıdır.
 Tel halat bağlantıları ve kelepçeleri sağlam olmalı ve kayma olmamalıdır.
 Tel halat üzerindeki eski koruyucu yağ, kir ve paslar az mazotla temizlenmeli,

kurutulmalı ve gresle hafifçe yağlanmalıdır.
 Çalışma esnasında tel halatın zedelenmemesine ve dirsek yapmamasına özen

gösterilmelidir.

3.4.3. Frenler
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 Balataların aşınma durumları gözden geçirilmeli, gerekirse yenilenmelidir.
 Zaman zaman yük yere yakın iken frenin yükü tutması kontrol edilmelidir.
 Fren çubuğu belirli zamanlarda ayarlanmalıdır.

3.4.4. Tekerlekler ve Dişliler

 Ray üzerinde yürüyen tekerlekler ve dingilleri gözden geçirilip çatlak ve kırılan
varsa gerekli önlemler alınmalıdır.

 Göbek kama ve dişlileri gözden geçirilmeli, dişliler yağlanmalıdır. Somunlar
anahtarla kontrol edilerek gerekli olanları sıkıştırılmadır.

3.4.5. Ray Bağlantıları

 Vinç yolları ve raylar temiz olmalı, raylarda çatlaklık olmamalıdır.
 Rayların ek yerlerindeki açıklık durumlarına bakılmalı, cıvata ve somunlarının

gevşeyip gevşemediği kontrol edilmelidir.

3.4.6. Motorlar ve Dişli Kutuları

 Dişli kutuları temiz olmalı, yağ sızıntıları önlenip kapak somunları
sıkıştırılmalıdır.

 Dişlilerde aşınma ve kırıklık, yataklarda boşluk olup olmadığı kontrol
edilmelidir.

 Dişli kutularındaki yağ seviyeleri kontrol edilmeli, gerektiğinde yeniden yağ
konulmalıdır.

 Çok kirlenmiş ve uzun zaman kullanılmış yağ değiştirilmelidir.
 Elektrik motorlarının bağlantıları sağlam olmalı ve herhangi bir yerinde kısa

devre bulunmamalıdır.
 Kasnak ve kayışlara yağ bulaşmamalıdır. Kayış gerginliği orta kısmından

bastırınca 20 mm’den daha az veya fazla esnememelidir.

3.4.7. Elektrik Donanımı

 Vince hareket veren çıplak ve izoleli bütün elektrik iletkenleri, şalterleri, akım
alıcıları, izolatörler, makara ve pabuçlar, bunların bağlantıları gözden
geçirilmelidir. Gerekli olanları derhâl değiştirilmeli veya onarımı yapılmalıdır.

 Araba üzerindeki kontaktör kutularının kapakları daima kapalı olmalı ve içine
toz girmemelidir. Tozlu olması hâlinde körükle veya basınçlı hava ile üfleyerek
kontaktör ve röleleri temizlenmelidir.

3.5. Vinçlerin Kullanılması

Uzun yıllar yararlanmak için vinçlerin bakımlarının yapılması yanında kullanımına da

gerekli özen gösterilmelidir. Gelişigüzel kullanılan vinçler kısa zamanda ve sık sık arızalar
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meydana getirir. Bu nedenle vincin kullanılmasında aşağıdaki hususlara uyulması yararlı

olur:

 Vinci, güvenlik önlemlerinden sorumlu, makine ve elektrik bilgisi olan bir vinç
operatörü kullanmalıdır. Aksi hâlde çeşitli kişilerce bilinçsiz şekilde kullanılan
vinç kısa zamanda devreden çıkar.

 Burulmuş, telleri kopmuş, sargısı açılmış halatlarla yük kaldırılmasından
kesinlikle kaçınılmalıdır.

 Kaldırma kancası, vinç arabasıyla yükün tam ağırlık merkezinin üzerine
getirilerek yüke bağlanmalı ve daima düşey olarak kaldırılmalıdır.

 Yüklü kancayı gereğinden fazla yükseğe kaldırmamalı, mümkün olduğu kadar
alçaktan taşınmalıdır.

 Yük insan veya tezgâh bulunan kısımların üzerinden geçirilmemelidir. Zorunlu
hâllerde bir uyarıcı (zil) ile dikkat çekilmelidir.

 Yükü uzun süre kancada tutmamalıdır. Vinç ile insan taşınmamalıdır. İşin
bitiminde, elektriğin kesilmesinde veya sigorta yanmalarında ana şalter ve diğer
şalterler kesilmelidir.

3.6. Geniş Düz Yüzeyli Modelin Kalıplanması

Geniş ve düz yüzeyli modellerin (pleyt vb.) öncelikle yolluk hesabını ve model
etüdünü yapmalıyız.

3.6.1.Yolluk Hesabını Yapma

Burada örnek olarak tesviyeci pleytini model olarak alıyoruz. Bu modelin yolluk
hesabını yapınız ( bk. İş Etüdü modülü).

3.6.2.Model Etüdünü Yapma

Kalıplamaya başlamadan önce kalıplanacak parçanın (tesviyeci pleyti) model etüdünü
yapınız (bk. İş Etüdü modülü).



Şekil

A
Şekil 3.8: (A) Pleytin perspektif resmi ve
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Şekil 3.7: Pleytin yapım resmi

B
(A) Pleytin perspektif resmi ve (B) pleytin dökümden çıkmış resmi
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UYGULAMA FAALİYETİ
Geniş ve düz yüzeyli işleri kalıplayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Yolluk etüdü yapınız.
 Model etüdünü yapınız.
 Modele uygun gerekli ölçü ve sayıda firkete

hazırlayınız.
 Kalıp kumu hazırlayınız.
 Üst dereceyi plaka üzerine koyunuz.
 Modeli üst derece içerisine koyunuz.
 Gidici ve çıkıcıları belirlenen yerlere

koyunuz.
 Kum eleyerek firketeleri uygun yerlere

yerleştiriniz.
 Üst dereceyi kalıplama tekniğine uygun

olarak kalıplayınız.
 Üst dereceyi vinç ile ters çeviriniz.
 Kalıp yüzeyini mala ediniz.
 Yüzey ayırıcı maddeyi serpiniz.
 Alt dereceyi üst derece üzerine koyunuz.
 Derece kaçıklığı giderici önlemleri alınız.
 Gidici deliğini bir kapakla kapatınız.
 Alt dereceyi kalıplama tekniğine göre

kalıplayınız.
 Alt dereceyi vinç ile kaldırınız ve ters

çeviriniz.
 Kalıba uygun yolluk sistemini bağlayınız.
 Alt derece kalıp yüzeyine yeteri kadar çivi

saplayınız.
 Modeli tekniğine uygun olarak kumdan

çıkarınız.
 Kalıbı boyayarak kurutunuz.
 Kalıbı basınçlı hava ile temizleyiniz.
 Kuruyan kalıbın alt derece mala yüzeyine

yağlı grafit sürünüz ve üst dereceyi vinç
yardımıyla kapatınız.

 Dereceye ağırlık yükleyiniz.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalıştığınız alanı temiz ve düzenli

tutunuz.
 Kullandığınız aletleri temiz

tutunuz.
 Kullanmadığınız aletleri yerlerine

koyunuz.
 Kalıpları yaparken ve ters

çevirirken arkadaşlarınızla
yardımlaşınız.

 Atölye içerisinde arkadaşlarınızla
şakalaşmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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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. Yolluk hesaplarını yaptınız mı?

2. Model etüdü yaptınız mı?

3. İş önlüğünü giydiniz mi?

4. Firketeleri hazırladınız mı?

5. Kalıp kumu hazırladınız mı?

6. Önce üst dereceyi kalıpladınız mı?

7. Kalıpları çevirirken vinç kullandınız mı?

8. Yüzey ayırıcı maddeyi serptiniz mi?

9. Modelin göbekli kısmına firkete koydunuz mu?

10.Alt dereceyi kalıpladınız mı?

11.Kalıba yolluk sistemini bağladınız mı?

12.Kalıptan modeli çıkardınız mı?

13.Kalıbı grafit boya ile boyadınız mı?

14.Kalıbı kuruttunuz mu?

15.Kalıp yüzeyine yağlı grafit sürdünüz mü?

16.Kalıbı vinç yardımıyla kapattınız mı?

17.Kalıba ağırlık yüklediniz mi?

18.Kullandığınız alanı araç ve gereçleri temizlediniz 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.



33

ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi vinçlerin görevlerindendir?

A) Kalıpları hazırlamak

B) Dökülen işleri taşlamak

C) Kalıpları aşağı yukarı kaldırmak

D) Kalıp kumunu hazırlamak

2. Aşağıdakilerden hangisi vinç kısımlarından biridir?

A) Kanca

B) Frenler

C) Tel halat

D) Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi vinç çeşitlerinden biri değildir?

A) Basınçlı su ile çalışan vinçler

B) Basınçlı hava ile çalışan vinçler

C) Zincirle çalışan vinçler

D) Elektrikle çalışan vinçler

4. Aşağıdakilerden hangisi vinçlere bakım gerektiren nedenlerden biri değildir?

A) Vincin kancasının çatlak ve kırık olması

B) Tambur dişlisinin yağlanması

C) Dişli kutuları yağ sızdırıyorsa

D) Kasnak ve kayışların yağlanması

5. Aşağıdakilerden hangisi vinçlerin kullanılmasında uyulması gereken kurallardan biri

değildir?

A) Vinci elektrik ve makine bilgisi olan biri kullanmalıdır.

B) Kaldırma kancası yükün ağırlık merkezine bağlanmalıdır.

C) Yük mümkün olduğunca alçaktan taşınmalıdır.

D) Yük uzun süre kancada tutulmalıdır.

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
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. Atölye çalışmalarına başlamadan iş önlüğünü giydiniz mi?

2. Kalıplama için gerekli olacak araç ve gereçleri hazırladınız mı?

3. Kalıplamada gözlük, önlük, eldiven gibi kişisel güvenlik malzemelerini

kullandınız mı?

4. Kalıplamada gerekli olan malzemeleri (kancaları vb.) hazırladınız mı?

5. Kum hazırlama (koller) makinesinde katkı maddelerini katarak kalıp

kumu hazırlayabildiniz mi?

6. Üçlü takım derecede kalıp yapabildiniz mi?

7. Göbekli kalıplarda kancaları tekniğine uygun koyabildiniz mi?

8. Geniş düz yüzeyli kalıplarda çivi kullanabildiniz mi?

9. Büyük kalıpların kaldırılıp çevrilmesinde vinci kullanabildiniz mi?

10. Hazırladığınız kalıpları boyayıp kurutabildiniz mi?

11. Kullandığınız kalıpçı takımlarının gerekli temizlik ve bakımlarını

yapabildiniz mi?

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 B

2 A

3 D

4 B

5 D

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru

2 Yanlış

3 Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 D

3 A

4 B

5 D

CEVAP ANAHTARLARI
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