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AÇIKLAMALAR
KOD 521MMI081

ALAN Metalurji

DAL/MESLEK Dökümcülük

MODÜLÜN ADI Kalıpları Boyama ve Kurutma

MODÜLÜN TANIMI Bu modül, kalıpları boyama ve kurutma ile ilgili bilgi ve
becerileri içeren öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL İş Etüdü Modülünü başarmış olmak.

YETERLİK Kalıpları boyayarak kurutmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül sonunda gerekli ortam sağlandığında istenilen
ölçüye ve tekniğine uygun kalıpları boyayabilecek ve
kurutabileceksiniz.
Amaç

 Tekniğe uygun, tek mala yüzeyli modellleri
kalıplayabileceksiniz.

 Tekniğe uygun, kalıpları boyayabileceksiniz.
 Tekniğe uygun, kalıpları kurutabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Döküm atölyesi ve teknoloji sınıfı
Donanımlar: Tek mala yüzeyli modeller (kızak, pedal, mil
desteği, gönye), kum, çift derece, plaka, meydan takımları,
el takımları, yüzey ayırıcı madde, gidici, çıkıcı, su kabı,
çivi, grafit boya, sifon, boya kabı, kalıp, karıştırıcı, hava
musluklu hortum, kompresör, fırça, maske, eldiven, kalıp
kurutma fırını, önlük.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçüp değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili öğrenci,

Döküm endüstrisinde üretim yapan işletmelerin temel amacı, en ekonomik şekilde
yüksek kaliteli, standartlara uygun döküm parçalar üretmektir.

Bir döküm parçada, yüzey kalitesi ve görünümün iyileştirilmesi, döküm kalitesinin
arttırılması, kalıp ve maça yüzeylerinin çeşitli malzemelerle kaplanması (boyanması) ile
mümkün olabilmektedir. Maça 3 modülünde, grafit ve kömür tozu esaslı boyaların nasıl
yapıldığını, özellikle maçalara nasıl uygulandığını öğrenmiştiniz.

Kalıpları Boyama ve Kurutma Modülünde ise basınçlı hava kullanarak boyaların kalıp
yüzeylerine nasıl uygulandığını, boyanan kalıpların nasıl kurutulduğunu, kurutma fırınlarını
ve basınçlı hava üreteçlerini öğrenecek, sifon ve boya tabancalarını kullanarak çok yönlü
kullanabileceğiniz boyama yeterliğine ulaşacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETLERİ-1

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun tek mala yüzeyli işleri
kalıplayabileceksiniz.

Tek mala yüzeyli ve büyük modellerin yerde nasıl kalıplandığını araştırarak, sınıfta
tartışınınız.

1. TEK MALA YÜZEYLİ İŞLERİN
KALIPLANMASI

Kalıpta alt ve üst derecelerin ayrıldığı yüzeye mala yüzeyi denir. Mala yüzeyinin
yandan çizgi halinde görünümüne de mala hizası denir. Mala yüzeyi, modelin kalıplanmasını
ve kalıplama sonunda kumdan kolaylıkla çıkmasını sağlar.

Bir model tek veya çok parçalı yapılmış olabilir. Bunun en az bir mala yüzeyi bulunur.
Bazı modellerde bu mala yüzeyinin sayısı birden fazla olabilir. Mala yüzeyi, özellikle iki
parçalı modellerde, iki yarım modelin birbirine temas ettiği yüzeydir.

Bazı modeller mala yüzeylerinden parçalara bölünmemiştir. Bu modellerin
kalıplanabilmesi için dökümcü, kendi metodu ile mala hizasından modeli ikiye ayırmak
zorundadır. Aksi halde modelin kalıplandıktan sonra kumdan çıkartılması mümkün olmaz.
Bunun için bu gibi modellere, kalıplama öncesi ana derece olarak isimlendirilen derece
yapılması gerekir (Bkz. Kalıplama Modülü 1). Tek mala yüzeyli işleri kalıplamadan önce
model etüdü, yolluk hesabı, konikliği gibi işlemler yapılır. Hangi yolluk sistemi
uygulanacaksa seçimi yapılır. Model derece içerisine bu sistem düşünülerek yerleştirilir ve
kalıplama yapılır.

ÖĞRENME FAALİYETLERİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA

İşlem Basamakları Öneriler

 Model etüdü
yapınız.

 (Resim 1.1) Bkz. İş
Etüdü modülü

 Yolluk hesabı
yapınız.

 Kalıp kumunu
hazırlayınız.

 Üst dereceyi plaka
üzerine koyarak,
içine model
yerleştiriniz.

 (Resim 1.2)

 Gidici ve çıkıcıları
belirlenen yerlerine
koyunuz.

 Üst dereceyi
tekniğine uygun
kalıplayınız.

 Üst dereceyi ters
çevirip yüzeyi mala
ediniz.

 (Resim 1.3)

 Yüzey ayırıcı madde
serpiniz.

 Alt dereceyi üst
derece üzerine
oturtunuz

Resim 1.1

Resim 1.2

Resim 1.3

Resim 1.4

 Önlüğünüzü
giyiniz

 Çalışacağınız
takımları
hazırlayınız.

 Ortak
kullandığınız
meydancı
takımlarını
hazırlayınız

.(kürek, elek,
kalbur vb.)

UYGULAMA
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 Gidici üzerine küçük
bir kapak
koyunuz.(Resim 1.4)

 Alt dereceyi
kalıplama tekniğine
uygun olarak
kalıplayınız.

 Alt dereceyi
kaldırınız.

 Modeli tekniğine
uygun kumdan
çıkarınız.

 Kalıba uygun yolluk
sistemi
bağlayınız.(Resim
1.5)

 Kalıp yüzeyine çivi
saplayınız.(Resim
1.6)

 Kalıbı basınçlı hava
ile temizleyiniz.

 Üst dereceyi alt
derece üzerine
kapatınız.

 Gidici ve çıkıcıların
üzerini kapak ile
kapatınız.

 Parçanın dökümden
çıkmış hali. (Resim
1.7)

Resim 1.5

Resim 1.6

Resim 1.7

Çalışacağınız
alanı
temizleyiniz.

 Çalışacağınız
alanda kesici
aletleri
bırakmayınız.
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Çoktan Seçmeli Sorular

Faaliyet sonunda bilgilerinizi ölçmek için çoktan seçmeli test hazırlanmıştır. Soruları
okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Model, kumdan çıkarılırken aşırı derecede bozulma yapıyorsa sebebi hangisidir?
A) Model konikliği terstir. B) Kalıba havşa açılmamıştır.
C) Meme bağlantısı yapılmamıştır. D) Model metalden yapılmıştır.

2. İki dereceyi birbirinden ayıran yüzeye ne denir?
A) Derece yüzeyi. B) Model yüzeyi
C) Mala yüzeyi D) Ana derece yüzeyi

3. Mala yüzeyi yanlış tespit edilmiş bir modelin kalıplanmasında hangi sorunla karşılaşılır?
A) Kalıp boyanamaz. B) Kalıp kurutulamaz.
C) Ana derece yapılamaz. D) Model kumdan çıkmaz.

4. Tek mala yüzeyli işler kaç derecede kalıplanır?
A)1 B) 2 C) 3 D) 4

5. Mala yüzeylerinden parçalara bölünmemiş modeller nasıl kalıplanır?
A) Yerde kalıplanır. B) Ana derecede kalıplanır.

C ) Çıkma derecede kalıplanır. D) Metal derecede kalıplanır.

B. DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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PERFORMANS TESTİ

B. UYGULAMALI TEST

Kızak modelini değerlendirme kriterlerine göre kalıplayınız.

Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre değerlendirerek, eksik veya hatalı
gördüğünüz davranışları tamamlama yoluna gidiniz.

KONTROL LİSTESİ

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır
İş önlüğü giydiniz mi?

Model etüdü yaptınız mı?

Yolluk hesabı yaptınız mı?

Kalıp kumunu hazırladınız mı?

Üst dereceyi plaka üzerine koyarak içine model yerleştirdiniz mi?

Gidici ve çıkıcıları belirlenen yerlerine koydunuz mu?

Üst dereceyi kalıplama tekniğine uygun kalıpladınız mı?

Yüzey ayırıcı madde serptiniz mi?

Gidici üzerine küçük bir kapak koydunuz mu?

Alt dereceyi kalıplama tekniğine uygun kalıpladınız mı?

Modeli tekniğine uygun kumdan çıkardınız mı?

Kalıba uygun yolluk sistemi bağladınız mı?

Alt derecedeki geniş yüzeye çivileri sapladınız mı?

Yaptığınız kalıbı döküme hazırladınız mı?

TOPLAM

DEĞERLENDİRME

Bu uygulama sonucunda “Evet” cevabını almadan bir sonraki işlem basamağına
geçmeyiniz. Eksiklerinizi tekrar ederek ya da öğretmeninizden yardım alarak
tamamlayabilirsiniz.

Değerlendirme sonucunda verdiğiniz cevapların hepsi “Evet” ise ikinci faaliyete
geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETE-2

Bu faaliyet sonunda uygun atölye ortamı sağlandığında istenilen özelliklerde ve
tekniğe uygun kalıpları boyayabileceksiniz.

Döküm atölyesi imkânlarında boya çeşitlerini tespit ederek hazırlanmalarını ve
kullanılan çözücüleri, boyaların kullanım sürelerini gözlemleyerek sınıf içerisinde tartışınız

2. YÜKSEK BASINÇLI HAVA ÜRETEN
MAKİNELER

2.1. Yüksek Basınçlı Hava Üreten Makineler

2.1.1. Kompresörlerin Kullanım Yerleri

Kompresörler, başta makine atölyesi ve fabrikalar olmak üzere döküm, tekstil, lastik,
kimya, plastik, gıda vb. gibi birçok endüstrinin iş makinelerinin çalıştırılması için, gerekli
olan basınçlı hava ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır. Döküm atölyelerinde yüksek
basınçlı hava, çeşitli iş makinelerinin çalıştırılmasında kullanılır. Bu iş makineleri başta
kalıplama makineleri olmak üzere maça yapma, kum hazırlama, dökülen işleri temizleme
makineleridir (Resim 2.1).

Resim 2.1 Kompresör

2.1.2. Kompresörlerin Kısımları

Yüksek basınçlı hava üreten kompresörler birçok parçanın birleşmesi ile oluşur.
Özelliklerine ve çalışma şekillerine göre her kompresörün değişik kısımları vardır. Fakat
bazı kısımları genellikle hepsinde aynıdır.(Şekil 2.1)

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 2.1 Kompresörün kısımları
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2.1.3. Kompresörün Çalışma Prensibi

Kompresörlerde basınçlı hava pistonlar ile sağlanır. Pistonların emme ve basma
hareketleri, kompresörde basınçlı havanın oluşmasına neden olur.

Kompresör pistonu, silindir içerisinde aşağı-yukarı hareket eder. Piston üst kısımda alt
kısma doğru inerken, emme valfı açılarak silindir içine hava emilir. Piston alt kısma gelince,
silindir içine hava emilmesi tamamlanmış olur. Daha sonra piston alt kısımdan, üst kısma
doğru hareket eder. Piston bu hareketi ile silindire emilmiş bulunan havayı sıkıştırmaya
başlar. Bu arada hava emme valfı kapanır. Sıkıştırılan hava basma (boşaltma) valfının
direncini yenerek valfı açar. Sıkıştırılan hava bu şekilde silindir dışına atılır. Piston üst
noktaya gelince, silindir içinde piston üst yüzeyi ile silindirin başlığı arasında boşluk hacmi
kadar hava kalır.

Piston tekrar üst kısımdan alt kısma doğru harekete başlayınca, silindirde kalmış olan
hava genleşmeye başlar. Bu hareketle sıkıştırılmış olan havanın basıncı düşer. İç basınç,
kompresörün dışındaki atmosfer havasının basıncından daha düşük olunca, hava emme valfı
tekrar açılır. Silindir içine hava emilmeye başlanır. Daha sonra emilen bu hava tekrar
sıkıştırılır. Emme valfı kapanır basma valfı açılır. Sıkıştırılan hava boşaltılır. Pistonun bu
hareketi ile istenilen basınçlı hava elde edilmiş olur. (Şekil 2.2)

Şekil 2.2: Pistonlu kompresörün çalışma prensibi

2.1.4. Kompresörleri Çalıştırma Şekilleri

Kompresörlerin çalıştırılmasında genellikle tek fazlı veya üç fazlı elektrik motorları ya
da içten yanmalı motorlar kullanılır. Elektrik motoru kompresöre direkt bağlanabildiği gibi,
dişli çarklar veya kayışla da bağlanarak kompresörü çalıştırabilir. Kompresörlerin
çalıştırılmasında kullanılan motorların bağlanma şekilleri aşağıdaki gibidir.
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2.1.4.1 Flanşlı Motorlu Kompresörler
Kompresörün çalıştırılmasında kullanılan motor içten yanmalı motordur. Motor

kompresöre esnek kavramalarla birleştirilir. Bu tip kompresörler gerektiğinde başka yerlere
taşınabilir. Ayrıca az yer kaplaması ve ağırlıktan tasarruf etmek açısından da tek blok
halinde yapılabilir. Bu şekilde çalışan kompresörlere moto-kompresör denir.

2.1.4.2 Direkt Akuple Kompresörler
Bu bağlantıda motor kompresörün dışındadır. Motor milinin dönme hareketi, motor ile

kompresör arasına konulmuş olan özel pabuçlu kavramalar ile sağlanır.

2.1.4.3 “V” Kayışları ve Kasnak Kompresörler
En çok kullanılan bağlantı şeklidir. Bilhassa büyük tipteki

kompresörlerde kullanılır. Motor ile kompresör “V” kayışları ve
kasnakları ile birbirine bağlıdır. Motor miline bağlı ve üzerine
“V” kayış kanalları açılmış olan kasnaktaki dönme hareketi,
kompresör krank miline bağlı olan kasnağa “V” kayışları ile
aktarılır (Resim 2.2).

Resim 2.2 “V”Kayış sistemi ile çalışan kompresör

2.1.5 Kompresörlerin Çeşitleri
Kompresörler yüksek basınçlı hava üreten makinelerdir. Bu nedenle debisi yani bir

saniyede veya dakikada ürettiği hava miktarı ile bu havanın basıncı çok önemlidir. Döküm
atölyelerinde kullanılan basınçlı hava 6—7 Atü basıncındadır. Kompresörler değişik
şekillerde yapılırlar. Bunları yapım şekillerine göre iki grupta toplamak mümkündür.

2.1.5.1 Pistonlu Kompresörler
Günümüzde pek çok kompresör pistonlu olarak

yapılmaktadır. Pistonlu kompresörler kendi aralarında tek
kademeli ve iki veya çok kademeli olmak üzere ikiye ayrılır
(Resim 2.3).

Resim 2.3 Pistonlu kompresörler
Tek Kademeli Pistonlu Kompresörler

Tek kademeli pistonlu kompresörlerde havayı emme ve
basma aynı silindirde yapılır. Bir veya daha çok silindirli
olabilirler. Tek kademeli pistonlu kompresörlerin küçük güçte
olanları hava ile soğutulur. Havanın sıkıştırılmasından dolayı
meydana gelen sıcaklık kompresörün silindir yüzeyine göre
değişir. Bu nedenle büyük çaplı tek silindirli kompresör yerine
küçük çaplı ve paralel çalışan birkaç silindirli kompresör
kullanmak daha yararlı olur (Resim 2.4).

Resim 2.4 Tek Kademeli pistonlu kompresörler
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İki veya Daha Çok Kademeli Pistonlu Kompresörler
Bu tip kompresörlerde havanın emilmesi ve basılması

kademeli olarak çalışan, ayrı silindirlerde yapılır. Hava önce
düşük basınçlı silindirde sıkıştırılır. Buradan çıkan basınçlı
havanın, yüksek basınçlı ikinci bir silindirde sıkıştırılarak basıncı
daha da artar. Havanın bu şekilde sıkıştırılması ile sıcaklığı da
artar. Bunun için iki kademeli kompresörlerde sıkıştırılan hava
ara soğutucu yanında, hava deposuna girmeden önce ikinci ve
daha kuvvetli bir soğutucudan geçirilerek soğutulur (Resim 2.5).

Resim 2.5 İki kademeli pistonlu kompresör

2.1.5.2. Rotatif Kompresörler
Rotatif kompresörlerde emme ve basma valfleri bir arada değildir. Emme ve basma

sürekli olarak dönen kısımlarla birbirinden ayrılmıştır. Bunun için havayı valfler (klâpeler)
gibi dağıtma kısımlarından geçirmeye gerek yoktur. Rotatif kompresörlerde hava hacminin
küçülmesi devamlı olur. Rotatif kompresörler ikiye ayrılır. Tek dönme eksenli rotatif
kompresörler, iki dönme eksenli rotatif kompresörler.

Tek Dönme Eksenli Rotatif Kompresörler
Paletler, silindirik rotorun üzerindeki yarıklar içerisinde kaymakta olup, merkezkaç

kuvvetin yardımıyla veya ara kısma konulan yayların etkisiyle silindirin iç yüzeyine yapışır.
Rotor ekseni ve silindiri, sabit gövdenin ekseninden kaçık şekildedir. İki palet arasında kalan
hava, okla gösterilen dönüş yönünde gönderilir. Bu tip kompresörlerde havanın sıkıştırılması
çok hızlı olur. (Şekil 2.3)

Şekil 2.3 Tek dönme eksenli rotatif kompresör şeması

İki dönme Eksenli Rotatif Kompresörler
Bazı rotatif kompresörler tek dönme ekseni yerine iki dönme eksenli olarak

yapılırlar. İki dönme eksenli rotatif kompresörlerde havanın sıkıştırılması sadece dönme
hareketi ile sağlanır. Bunlarda değişken hacim, paralel iki mil üzerine takılan iki rotor
arasındaki boşlukta sağlanır. Bu kompresörlerde de havanın sıkıştırılması hızlı şekilde olur
(Şekil 2.4).
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Şekil 2.4 İki dönme eksenli rotatif kompresör şeması

2.1.6. Kompresörlerin Çalıştırılması ve Bakımı

Kompresörler sürekli çalışan ve yüksek basınçlı hava veren iş makineleridir. Bunun
için çalıştırılmalarında bazı noktalara özen göstermek gerekir. Kompresörlere ve basınçlı
hava devresine yapılacak her türlü bakım, onlardan uzun süre yararlanılmasını sağlar.
Kompresörlerin çalıştırılması ve bakımlarında önemli noktalar aşağıda belirtilmiştir. (Resim
2.6)

Resim 2.6: Basınçlı havanın güvenli olarak çalışma ortamına girişi
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Kullanılacak Yağ
Kullanılacak yağ en iyi özellikte olmalıdır. Reçine, asit ve bunun gibi maddelerden

temizlenmiş olmalı, valfler üzerinde kömürleşme yapmamalıdır. Kompresör çalıştırılmadan
önce yağ seviyesi kontrol edilmelidir.

Dönme Yönü
Kompresör el ile birkaç devir döndürülmeli ve bir sıkışmanın olup olmadığı kontrol

edilmelidir. Kompresör “V” kayışı ile döndürülüyorsa, kayışların gerginliği ile herhangi bir
yerinde kopma, yırtılma olup olmadığına bakılmalıdır.

Çalıştırılacak Kompresörün Tespiti
Kullanılacak kompresör sayısı birden fazla ise, böyle durumlarda önce çalıştırılacak

olan kompresör tespit edilmelidir. Sonra da hava deposu ile irtibatını sağlayan boru
üzerindeki vana açılmalı, diğer kompresörlerinki kapatılmalıdır.

Biriken Suyun Boşaltılması
Basınçlı havanın yoğunlaşması ile hava deposu su toplayıcısında oluşan su, gerekli

vanalar açılarak boşaltılmalıdır.

Hava Filtresinin Temizlenmesi
Kompresörlerin bulunduğu odanın özelliğine göre hava filtresinin zaman zaman

temizlenmesi gerekir. Özellikle çok kirli tozlu odada çalışan kompresörlerin hava filtresi
çabuk tıkanır. Böyle yerlerde çalışan kompresörlerin hava filitresinin temizlenmesi sık sık
yapılmalıdır.

Tek yönlü Çekvalfın Kontrolü
Tek yönlü çekvalf kompresör ile hava deposu arasında bulunur. Çekvalf, kompresör

dururken hava deposunda bulunan basınçlı havanın geriye giderek kompresörden atmosfere
kaçmasını önler. Çekvalf hava kaçırırsa depodaki hava basıncı düşer. Sonuç olarak da
kompresör gereksiz yere çalışır. Bu nedenle zaman zaman çekvalfın kontrolu yapılmalıdır.

Emniyet Supabının Kontrolu
Emniyet supabı hava deposu içindeki belli basınca göre ayarlanmıştır. Bu subap ve

çevresi daima temiz olmalıdır. Ara sıra subap kafası üzerindeki pim çekilerek, depodaki
basınçlı hava atmosfere atılmalıdır. Böylece supabın iyi çalışıp çalışmadığı kontrol
edilmelidir.

Hava Deposu ile Basınçlı Hava Dağıtan Boruların Kontrolü
Basınçlı hava depoları ile havayı dağıtan tüm borular, ek yerleri, valfler, kullanılan iş

makineleri kısaca; basınçlı havanın kullanıldığı tüm kısımlar devamlı kontrol edilmelidir.
Tesiste hiç hava kaçağı olmamalıdır. Hava kaçağı olan kısımların gerekli onarımı
yapılmalıdır.
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2.2. Kalıpları Boyama

2.2.1. Kalıpları Boyamanın Yararları

Döküm parçaların yapımında daha temiz bir yüzey elde etmek ve kalıp yüzey
dayanımını arttırmak için kalıpların yüzeyleri boyanır. Boya malzemesi olarak grafit veya bu
amaç için hazırlanmış özel karışımlar kullanılır. Dökümcülükte özellikle gri dökme
demirden dökülecek kalıpların boyanmasında grafitten hazırlanan boyalar kullanılır.
Hazırlanmaları ve uygulanmaları kolaydır. Kalıp yüzeyinin boyanmasında basınçlı hava ile
çalışan sifon ve boya tabancaları kullanılır. Bunlarla boyanamayan kısımlarda ise samur
tüyünden veya kıldan yapılmış fırçalar kullanılır.

(Bkz. Maça -3 modülü.)

2.3.2. Sifonun Tanımı

Kalıp yüzeyinin boyanmasında, basınçlı havanın yardımıyla bir kap içinden kalıp
yüzeyine boya püskürten araçlara sifon denir.(Şekil 2.5) Sifonla boyanmış kalıp yüzeyleri
fırça ile boyananlardan daha iyi olur. Sifon ile iyice boyanamayan derin kalıpların yüzeyleri
fırça ile boyanarak tamamlanır.

Şekil 2.5: Sifon ve boya kabı
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UYGULAMA

İşlem Basamakları Öneriler

 Grafit boya hazırlanır.

 Basınçlı hava musluğuna sifon
takılır(Resim2.7).

 Kompresör
çalıştırılır(Resim2.8).

 Bir elle boya kabı tutulur,
diğer elle sifonun ucu boya
kabının içine batırılır.

 Hava musluğu açılarak boya,
kalıp yüzeyine eşit oranda
püskürtülür(Resim2.9).

 Boyanın az ulaştığı veya
ulaşmadığı yerler fırça ile
boyanır.

Resim2.7

Resim2.8

Resim2.9

Boya hazırlarken
plastik eldiven
kullanınız.

Ara sıra boyayı
karıştırarak tortunun
dibe çökmesini
önleyiniz.

Boyayı kalıp üzerine
eşit oranda
püskürtünüz.

UYGULAMA
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (Ölçme Soruları)
Çoktan Seçmeli Sorular

Faaliyet sonunda bilgilerinizi ölçmek için çoktan seçmeli test hazırlanmıştır. Soruları
okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Dökümhanelerde basınçlı hava ihtiyacı hangi makineyle sağlanır?
A. Aspiratörle sağlanır.
B. Kompresörle sağlanır.
C. Kalıplama makinesi ile sağlanır.
D. Sifon ile sağlanır.

2. Kompresöre giren hava hangi kısımda sıkıştırılarak basınçlı hale gelir?
A. Basınçlı hava deposunda
B. Motorda
C. Basınçlı hava borusunda
D. Pistonlarda

3. Dökümhanelerde kullanılan basınçlı hava kaç atü (Atmosfer Basıncı ) basıncındadır?
A) 1- 2 atü B. 6- 7 atü C. 25–26 atü D. 30–32 atü

4. Kalıpların boyanmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Sifon B. Boya tabancası C.Bidon D. Fırça

5. Döküm parçanın yüzeyi pürüzlü ve kum taneleri yüzeye yapışmışsa sebebi hangisidir?
A. Kalıp boyanmamıştır. B. Curufluk fazla geniş açılmıştır.
B. Kalıba tanpon yapılmamıştır. D.Ergiyik metal soğuk dökülmüştür.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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PERFORMANS TESTİ

B. UYGULAMALI TEST

Yaptığınız kalıpları sifon veya boya tabancası kullanarak boyayınız.

Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre değerlendirerek, eksik veya hatalı
gördüğünüz davranışları tamamlama yoluna gidiniz

KONTROL LİSTESİ

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır

İş önlüğü giydiniz mi?

Basınçlı hava musluğunu sifona taktınız mı?

Kompresörü çalıştırdınız mı?

Hava basıncını kontrol ettiniz mi?

Boya kabını iyice karıştırdınız mı?

Bir elle boya kabını tutarak diğer elle sifonun ucunu boya
kabının içine batırdınız mı?

Hava musluğunu açarak boyayı kalıp yüzeyine eşit oranda
püskürttünüz mü?

Sifonla boyanamayan yerleri fırça ile boyadınız mı?

Kalıp yüzeylerinin hepsi aynı oranda boyandı mı?

DEĞERLENDİRME

Bu uygulama sonucunda “Evet” cevabını almadan bir sonraki işlem basamağına
geçmeyiniz. Eksiklerinizi tekrar ederek ya da öğretmeninizden yardım alarak
tamamlayabilirsiniz.

Değerlendirme sonucunda verdiğiniz cevapların hepsi “Evet” ise üçüncü faaliyete
geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 3

AMAÇ

Uygun atölye ortamı sağlandığında tekniğine uygun, kalıpları kurutabileceksiniz.

Kalıplar boyanmadan ve kurutulmadan döküldüğünde hangi hataların oluşabileceğini
araştırarak sınıfta tartışınız.

3. KALIPLARI KURUTMA

3.1. Kalıpları Kurutma

Kumdan yapılan kalıplar, yaş kum kalıp ve kuru kum kalıplar olmak üzere ikiye
ayrılır. Küçük döküm parçaların kalıpları genellikle kurutulmaz. 50 gr’dan 1200 kg’a kadar
döküm parçalar kurutulmadan sağlam elde edilebilirler.

Kalıp kumunda bulunan su, döküm sırasında metalin sıcaklığı ile buharlaşır. Oluşan
buhar kalıp boşluğunu doldurur. Çıkıcılar ve kalıp kumunun gözenekleri yeterli olmadığı
zaman, basınçlı gazlar sıvı metali yolluk ve çıkıcılardan dışarı fırlatır. Buna kalıbın
kaynaması denir. Kaynama olmasa bile parça içinde gaz boşlukları oluşur. Bunun için,
kalıplarda fazla nemin bulunması istenmez. Fazla nemin giderilmesi için kalıplar kurutulur.
Kurutma ile katım suyunu kaybeden kil, küçülür aynı zamanda kum tanelerini birbirine
sıkıca bağlar. Kalıp, bu bağlama ile yüksek bir dayanım kazanır. Döküm sırasında buhar
oluşmayacağı için kalıp gazları azalır.

Kalıp kumu kurutma sırasında bileşim suyunu kaybetmemelidir. Bileşim suyunu
kaybeden kum, bütün özelliklerini de kaybeder. Kilin kuruma sıcaklığı 400 OC’dir. Bu
nedenle kalıp kurutma fırınlarında 300 OC üzerine çıkılmamalıdır.

3.1.1 Kalıpları Kurutmanın Yararları

 Kuruyan kalıp sertleşerek iyi bir dayanım kazanır.
 Kalıbın gaz geçirgenliği artar.
 Kalıp boyandığı için dökümden sonra kum ergiyerek döküm parça yüzeyine yapışmaz.
 Nem olmadığı için döküm parçada yüzey sertliği meydana gelmez.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.1.2. Kalıp Kurutmanın Sakıncaları

 Kurutulan kalıplar işçilik ve malzeme yönünden, yaş dökülen kalıplara nazaran daha
maliyetlidir.

 Kuruyan kalıplarda kilin su kaybetmesi nedeni ile ölçü tamlığı bozulur. Kalıp
yüzeyinde çatlamalar ve çarpılmalar olabilir.

 Kuruyan kalıplarda esnekliğin az olması nedeniyle sıvı metal katılaşma sırasında
çekmesini tamamlayamaz. Bu nedenle döküm parçada katılaşma gerilmeleri meydana
gelir.

 Kuruyan kalıplarda dökülen işler çapaklı olur.

Yüzey Kurutma

Kalıplar çeşitli şekillerde kurutulurlar. Kurutmayı, kalıbın tümünün kurutulması ve
yüzey kurutması olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Kumun yanma, çatlama ve
çarpılmalara engel olmak için kurutma sıcaklığının düşük olması gerekir. Bu sıcaklık normal
olarak 120—200 OC arasında olmalıdır. Kurutma zamanı kurutulacak kalıpların büyüklüğüne
göre 2—8 saat arasında değişir. Kurutma fırınından çıkartılan kalıpların iyi kuruyup
kurumadığını anlamak için şiş kanallarına bir şiş sokularak kanallarda su buharının olup
olmadığına bakılır. Şiş üzerinde nemlilik oluşursa kalıp iyi kurumamıştır.

Büyük kalıpları kurutma fırınlarında kurutmak mümkün olmayabilir. Bu tür kalıpların
boyanmasında kullanılan bazı boyaların içinde alkol vardır. Bu boyalarla kalıp boyandıktan
sonra boya tutuşturulur. Boya içindeki alkol yanarken kalıp yüzeyi kurumuş olur. Buna
yüzey kurutması denir. Bazen sıvı, gaz yakıtla çalışan bir şaloma yardımıyla kalıplara yüzey
kurutması uygulanır.(Resim 3.1) Kalıplara sıcak hava üflemek suretiyle yüzey kurutması da
yapılabilir. Yerde yapılan kalıplar sıcak hava üflemek suretiyle kurutulduğu gibi,
üzerilerinde ateş yakılarak da kurutulur.

Resim 3.1: Yüzey kurutma
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3.1.3. Kalıp Kurutma Fırınları

Kalıp kurutma fırınları, kullanma yerleri, kurutulacak kalıplar ve ısı kaynaklarına göre
çok çeşitli olarak yapılırlar. Büyük olanların boyları 12m, genişlikleri 8m ve yükseklikleri
6m;, küçük olanların boyları 6m, genişlikleri 3.5m ve yükseklikleri 4m yapılmaktadır. Bu
ölçüler atölyelerin durumuna göre değişebilir.

Kurutulacak kalıplar, tekerlekli bir araba üzerine düzgün aralıklarla sıralanır.
Kalıpların arasına, hava dolaşımını sağlamak için metal parçaları veya köşebentler konur.
Raylar üzerindeki araba fırına sürülür.

3.1.3.1. Kok Kömürü ile Çalışan Kurutma Fırınları

Kalıp kurutma fırınlarından en çok kullanılan yakacak kok kömürüdür. Kupol
ocağında kullanılmayacak kadar küçük parçalar bu fırında yakılarak değerlendirilir. Bu tip
fırınlar doğal çekme ile çalışmaktadırlar. Sıcak hava yükselerek fırının içine girer. Sıcaklık
ve dolaşımın etkisi ile nemini kaybeden kalıplar kurumuş olurlar.

3.1.3.2. Sıvı Yakıtla Çalışan Kurutma Fırınları

Bunların çalışma şekilleri diğer fırınlara benzer. Sıvı yakacak brülör vasıtasıyla yanma
odasına gönderilir. Sıcak hava, fırının tabanından kalıplar arasına dağılır. Sıcak hava dolaşım
sırasında kalıpları kurutur.

3.1.3.3. Gaz Yakıtla Çalışan Kurutma Fırınları

Sıvı petrol gazı ve doğal gazın ucuz olduğu yerlerde bu tip kurutma fırınları kullanılır.
İstenildiği an yakılmaları, kurutma bitince hemen durdurulabilmeleri, çabuk ısınmaları,
yönetimlerinin kolay olması, kurutma işlemini seri halde yapması, temizlikleri, curuf ve kül
bırakmamaları gibi özellikleri vardır. Bu fırınlarda patlama ve zehirlenmelere karşı dikkatli
olunmalıdır.

3.1.3.4. Elektrikle Çalışan Kurutma Fırınları

Bu fırınların ısıtılmasında elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Elektrik enerjisinin bol
olduğu yerlerde tercih edilir. Elektrik direnç telleri fırın duvarlarındaki kanallara yerleştirilir.
Bu fırınlarda ısı kaybını önlemek için iyi bir yalıtım sağlanması gerekir. Elektrikli kurutma
fırınları daha çok maçaların kurutulmasında kullanılır.

3.1.3.5. Gezer (Seyyar) Kurutma Fırınları

Değişik ısı kaynakları olabilir. Kalıp içerisinde dolaşan sıcak hava yüzeylerin nemini
alarak kurutur. Daha çok yüzeylerin kurutulmasında kullanılır.
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3.1.4. Kurutma Fırını Yapım Resmi (Şekil 3.1)

Şekil 3.1: Sıvı Yakacakla çalışan kurutma fırını yapım resmi
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Şekil 3.2: Kok kömürü ile çalışan kurutma fırını yapım resmi
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UYGULAMA
İşlem Basamakları

 Kalıpları kurutma fırının raflarına yerleştiriniz(Şekil 3.3).

 Kalıplar arasında gerekli miktarda boşluklar bırakınız.

 Fırını çalıştırınız.

 Fırın sıcaklığını kademeli olarak artırınız.

 Belli bir süre sonra fırını kapatınız.

 Kalıpları kendi haline soğumaya bırakınız.

 Kuruyan kalıpları fırından alınız.

Şekil 3.3

Güvenlik önlemleri alınız
Kalıpları fazla kurutmayınız,
kalıp kumu özelliğini yitirir.

UYGULAMA
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Çoktan Seçmeli Sorular

Faaliyet sonunda bilgilerinizi ölçmek için çoktan seçmeli test hazırlanmıştır. Soruları
okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Döküm sırasında kalıba dökülen metalin kaynama yapmasının sebebi hangisidir?
A) Kalıp kumu kurudur. B) Kalıp kumu fazla nemlidir.
C) Kalıp kumu ince tanelidir. D) Kalıp kumu kalın tanelidir.

2. Dökümden sonra kalıp kumunun bütün özelliklerini kaybetmesinin sebebi ne olabilir?
A) Kalıp kurutma sıcaklığı çok yüksek tutulmuştur.
B) Kalıp kurutma sıcaklığı çok düşük tutulmuştur.
C) Kalıp kumunun kil oranı yüksek tutulmuştur.
D) Kalıp kumunun kil oranı düşük tutulmuştur.

3. Kurutma fırınlarına sığmayan büyük kalıplar nasıl kurutur?
A) Açık havada kurutulur. B) Ocağın yanına konur.
C) Kuru kumdan yapılır. D) Yüzey kurutması uygulanır.

4. Kurutma fırınlarında ısı kaynağı olarak hangisi kullanılmaz?
A) Sıvı yakacaklar, B) Gaz yakacaklar,
C) Elektrik enerjisi, D) Basınçlı hava,

5. Aşağıdakilerden hangisi kalıbı kurutmanın yararlarından değildir?

A) Kuruyan kalıp sertleşerek iyi bir dayanım kazanır.
B) Kalıbın gaz geçirgenliği artar.
C) Kuruyan kalıplarda dökülen işler çapaklı olur.
D) Nem olmadığı için döküm parçada yüzey sertliği oluşmaz.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.

ÖLÇME DEĞERLENDİRMİ
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PERFORMANS TESTİ

B. UYGULAMALI TEST

Yapılan kalıpları kurutma fırınında kurutunuz.

Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre değerlendirerek, eksik veya hatalı
gördüğünüz davranışları tamamlama yoluna gidiniz.

KONTROL LİSTESİ

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır
İş önlüğü giydiniz mi?

Kalıpların arasında gerekli miktarda boşluk bıraktınız mı?

Fırını çalıştırdınız mı?

Fırın sıcaklığını kademeli olarak arttırdınız mı?

Belli bir süre sonra fırını kapattınız mı?

Kalıpları fırında kendi halinde soğumaya bıraktınız mı?

Kuruyan kalıpları fırından aldınız mı?

Kuruyup kurumadıklarını kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Bu uygulama sonucunda “Evet” cevabını almadan bir sonraki işlem basamağına
geçmeyiniz. Eksiklerinizi tekrar ederek ya da öğretmeninizden yardım alarak
tamamlayabilirsiniz.

Değerlendirme sonucunda verdiğiniz cevapların hepsi “Evet” ise modül
değerlendirmeye geçebilirsiniz.



27

MODÜL DEĞERLENDİRME
Performans Testi (Yeterlik Ölçme)

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır

Tek mala yüzeyli kızak modelini kalıplamak.

A)Model etüdü yaptınız mı?
B)Mala yüzeyini belirlediniz mi?

Yapılan kalıbı boyamak.

A)Basınçlı hava kullanarak kalıbı sifon ile boyadınız mı?
B)Sifon ile boyanmayan yerleri fırça ile tamamladınız mı?

Yapılan kalıbı kurutmak.

A)Kalıbı kurutma fırınına yerleştirdiniz mi?
B) Fırın sıcaklığını ayarladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları
uygulayacaktır. Öğretmeniniz ile iletişime geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI

1 A

2 C
3 D
4 B
5 B

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI

1 B

2 D
3 B
4 C

5 A

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI

1 B

2 A

3 D

4 D

5 C

CEVAP ANAHTARLARI
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