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ALAN

Makine Teknolojisi

DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI

Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı
Model ve Döküm Resmi
Model ve döküm ham resmini çizmeyi öğreten öğrenme
materyalidir.
40/24
Seri Üretim Sistem ve Mekanizmalar Çizimi dersinin 1. ve 2.
modüllerini almıĢ olmak
Model ve döküm resmi çizmek.
Genel Amaç
Çekme paylı-konstrüksiyon model resmi ve döküm ham
resimlerini bilgisayar destekli çizim(B.D.Ç) ortamında iki ve
üç boyutlu olarak çizebileceksiniz.

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOġUL
YETERLĠK

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Model resmi ile ilgili hazırlıkları yapabilecek, TSISO standart ve kataloglardan bilgi alabilecek; elde edilen
verilere göre detay ve montaj resimlerini bilgisayar destekli
çizim ortamında iki-üç boyutlu çizebileceksiniz.
2. Döküm ham resmi ile ilgili hazırlıkları yapabilecek,
TS-ISO standart ve kataloglardan bilgi alabilecek; elde
edilen verilere göre detay ve montaj resimlerini bilgisayar
destekli çizim ortamında iki-üç boyutlu çizebileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Teknik resim çizim ortamı, çizim araç ve gereçleri, bilgisayar
destekli çizim ortamı, projeksiyon, resim masası.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek, kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı uygulayarak modül ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bir ülkede sanayinin geliĢmesi, teknolojik geliĢmelerin üretim süreçlerine dahil
edilmesiyle doğrudan ilgilidir. Hızla geliĢen ülkemizde de bu bilincin yerleĢmesine paralel
olarak metal iĢleme sektöründe çok büyük geliĢmeler kaydedilmiĢtir.
Metal iĢleme sektöründeki ürün yelpazesi çok geniĢ olmakla birlikte, yarı mamul
metal ürünlerin ekonomik olarak üretilmesine imkân sağlayan döküm endüstrisi, büyük bir
değer olarak karĢınıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak döküm modelciliği de döküm
endüstrisini destekleyen önemli bir üretim aĢaması hâline gelmiĢtir.
Döküm modelciliğinde, CNC tezgâhlarının kullanımı giderek artmıĢ, model
tasarımında ve model iĢlemede CAD-CAM kullanımı yaygınlaĢmıĢtır. Model ölçülerinin
hassasiyeti ve döküm yoluyla üretilen parçaların kalitesi yükselmiĢtir.
Yeni teknolojilerin uygulanması, iyi eğitimli ve nitelikli elemanlara olan ihtiyacı da
beraberinde getirmiĢtir.
Bu modül ile model ve kalıp tasarımı için gerekli bilgi ve beceriyi kazanacak,
sektördeki üretim süreçlerine katılmak için gerekli altyapıya sahip olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinin sonunda model resmi ile ilgili hazırlıkları yapabilecek, TSISO standart ve kataloglardan bilgi alabilecek; elde edilen verilere göre model resimlerini
bilgisayar destekli çizim ortamında iki ve üç boyutlu olarak çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Model yapımında kullanılan malzeme ve tezgâhları araĢtırarak bilgi toplayınız.



Topladığınız bilgileri sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. ÇEKME PAYLI VE KONSTRÜKSĠYON
MODEL RESMĠ
1.1. Endüstriyel Modelleme
Döküm yolu ile Ģekillendirilecek parçaların kalıplama sırasında döküm boĢluğunu
verecek Ģekilde iĢleme payı, koniklik, çekme payı gibi gerekli hesapları yapılmıĢ
modellerinin hazırlanma sürecine endüstriyel modelleme denir.
Model ve döküm iĢlemleri, birbirini takip eden bir bütün olmakla beraber üretim
araçları ve üretim süreçlerinin farklılığı teknolojik olarak ortaya çıkmıĢtır.
Teknolojinin geliĢmesiyle model ölçülerinin hassasiyeti artmıĢ; kullanılan araç, gereç
ve makinelerde yenilikler yapılmıĢtır. Ancak model tekniği, kalıplamada kumdan çıkarma
tekniğine bağlı olarak ana hatlarıyla aynı kalmıĢtır.
Endüstriyel modellemede CNC tezgâhlarının kullanımı giderek yaygınlaĢmıĢtır.
Model iĢlemede CAD-CAM kullanımı artmıĢ, özellikle tasarım alanında bilgisayar
ortamlarına bağlı olarak hızlı geliĢmeler kaydedilmiĢtir.
Endüstriyel modellemede ahĢap, metal, plastik malzemeler ve bunların tasarım
teknolojileri önemli yer tutar.
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1.1.1. Kullanılan Tezgâhlar
Model imalatı yapılırken modelin gerecine göre uygun takımlardan ve tezgâhlardan
yararlanılır. Bunlar:

AhĢap modellemede: AhĢap iĢleyen tezgâhlar, Ģerit testere makinesi, daire
testere makinesi, planya makinesi, kalınlık makinesi ve dekupaj makinesi vb.

Metal modellemede: Metal iĢleyen tezgâhlar, torna tezgâhı, üniversal modelci
tornası, freze tezgâhı, üniversal modelci frezesi, metal eğeleme takımları,
markalama aletleri vb.

Plastik modellemede: Epoksi, polimer ve kompozit malzemeleri iĢleyen
takımlar, metal merdane, elyaf püskürtme makineleri, epoksi atma makineleri,
laminasyon sistemleri, yığma sistemi, püskürtme (hızlı prototip sistemleri), oto
inĢa sistemleri vb. kullanılır.

1.1.2. Model ÇeĢitleri ve Gereç Özellikleri





AhĢap modellemede çam, köknar, gürgen vb. gereçler,
Metal modellemede alüminyum, pirinç, bronz vb. gereçler,
Plastik modellemede termoset, poliüretan, polyester ve kompozit malzeme gibi
gereçler kullanılır.
Teknolojinin geliĢmesi ile birlikte sıkıĢtırılmıĢ kâğıt, strafor (köpük) ve silikon
gibi gereçlerden de model yapılmaktadır.

Bu eğitim faaliyetinde ahĢap modelden bahsedilecektir.

1.2. Parçadan veya Yapım Resmi Üzerinden
1.2.1. Model Yapım Resmi ve Özellikleri
Bir parçanın model resmi çizilirken, parçanın imalat resminden faydalanılır. Model
resimlerinde kalıp ayırma yüzeyi, iĢlenecek yüzeyler, çekme payları, koniklik ve maçalar
farklı tarama Ģekilleri ve resimsel özellikleriyle çizilir. Renkli çizilen resimlerde kullanılacak
renkler için Öğrenme Faaliyeti–2’ deki model ve kalıplama resimlerinde kullanılan tanıtma
iĢaretleri çizelgesine bakınız.
Model konstrüksiyon resimleri, modelin bitmiĢ hâlinin genellikle 1:1 ölçekle çizilmiĢ
resimleridir.
Model yapılırken gerekli ölçüler, ölçülendirilmiĢ model resimlerinde 1:1 ölçekle
çizilmiĢ resimleri üzerinden alınır.
Simetrik parçaların görünüĢleri, yarısı model resmi olarak, diğer yarısı model yapım
resmi olarak çizilir. KarmaĢık parçaların model resimlerinde ölçü verilemediği zaman, parça
ölçülerinin tespiti için yapım resimlerinden yararlanılır.
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Model resimlerinin çizilebilmesi için öncelikle mala yüzeyinin ve maça yerlerinin
tespit edilmesi önemlidir.
Mala yüzeyi, modelin kum kalıp derecelerindeki ayrılma yüzeyidir. Mala yüzeyi
döküm iĢlemini ve kalıplamayı kolaylaĢtıracak Ģekilde tespit edilmelidir(ġekil 1.1, ġekil
1.2).

ġekil 1.1: Mala yüzeyi düzgün model

ġekil 1.2: Mala yüzeyi düzgün olmayan model

Maçalar, kalıp boĢluklarına yerleĢtirilen ve kapladıkları kısımların dökümden sonra
boĢluk olarak çıkmasını temin eden maça kumları kullanılarak maça sandıklarında elde
edilen parçalardır. Tanımdan da anlaĢılacağı gibi maçalar, kumdan yapılmıĢ hacimlerdir.
Maçaların kullanıldığı modeller maçalı modeller, Ģeklinde adlandırılır. Maçaları kalıp kumu
içerisine oturtabilmek için iki ucuna maça baĢı tasarlanır (ġekil 1.3, 1.4).
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ġekil 1.3: Yatay maça baĢı

ġekil 1.4: Dikey maça baĢı

Maça hazırlamak için istenen boĢluk ölçülerine göre maçanın boyutlarını belirlemek
zorunludur. Boyutları belirlenen maça, ağaçtan yapılmıĢ maça sandıklarında hazırlanır (ġekil
1.5).

ġekil 1.5: Maça ve maça sandığı
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Maça baĢlarını Ģekillendirmek için gerekli olan maça baĢı ölçüleri ve kalıptan çıkarma
açıları tablo 1.1’ de verilmiĢtir.

Tablo 1.1: Maça baĢı ölçüleri ve kalıptan çıkarma açıları
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AĢağıda verilen örnek yapım resmi, üzerine sırasıyla iĢleme payı, çekme payı,
koniklik ve eğim değerleri eklenerek model yapım resmi aĢamaları gösterilmektedir (ġekil
1.6).

ġekil 1.6: ĠĢ parçası yapım resmi

1.2.1.1. ĠĢleme Paylı Yapım Resmi Çizimi
Modeli yapılıp döküm iĢlemi gerçekleĢen iĢ parçaları, daha sonra talaĢlı üretim
yöntemleriyle iĢlenerek son Ģekillerini alır. Bir parçanın talaĢlı üretim yöntemleriyle
iĢlenmesi, yüzeyinden talaĢ kaldırılacağı anlamına gelir. Kaldırılacak talaĢ miktarının
önceden belirlenerek ham ölçü üzerine eklenmesine iĢleme payı denir.
ĠĢleme payları, iĢlenecek yüzeyin büyük ya da küçük olmasına, dökülecek gerecin
cinsine, iĢlemenin elde ya da tezgâhta olmasına ve yüzey kalitesine göre belirlenir.
Parçanın yapım resmi üzerinde iĢlenecek yüzeyler, yüzey iĢleme iĢaretleri ile
belirtilmiĢtir. ĠĢleme iĢareti ile belirtilen yüzeyler, iĢleme payı kadar büyütülür. ĠĢlenecek iç
yüzeyler (delikler), iĢleme payı kadar küçültülür.
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ĠĢleme payı, gerecin çeĢidine iĢlenecek yüzeyin konumuna ve boyutuna göre farklı
alınır. ĠĢleme payları tablo 1.2, 1.3 ve 1.4’te verilmiĢtir.

Tablo 1.3: Çelik gereçler için iĢleme payları

Tablo 1.4: Demir dıĢı metaller için iĢleme payları

ġekil 1.6’ da verilen iĢ parçasının iĢleme payı, tablo 1.2’ den silindirik iç yüzeye 3
mm, kalıplama Ģekline göre düzlemsel üst yüzeye 4–5 mm ve alt yüzeye 2,5–4 mm iĢleme
payı verilir (ġekil 1.7).

ġekil 1.7: ĠĢleme payı
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1.2.1.2. Çekme Paylı Yapım Resmi Çizimi
Döküm yolu ile üretilecek parçaların boyutlarının dökümden sonra istediğimiz
değerlerde olabilmesi için modeller; bazı metalürjik, fiziksel ve mekanik nedenlerle hiçbir
zaman parçanın gerçek boyutlarında yapılmazlar.
Döküm sırasında malzemelerin gösterdikleri en önemli fiziksel değiĢikliklerden biri
çekmedir. Bu nedenle modellere çekme payı ilave edilir.
Ergitilerek sıvı hâle getirilen maden, kalıp içerisine doldurularak soğumaya bırakılır.
Madenin katılaĢması sonucu parça küçülür. Parça ölçülerinde meydana gelen bu küçülmeye
çekme denir. Çekme miktarı, gereç çeĢidine bağlı olarak farklılık gösterir. Modelde tüm
ölçülere çekme miktarları ilave edilerek yapılır.
Tablo 1.5’te değiĢik gereçlerin yaklaĢık çekme payı değerleri verilmiĢtir.

Tablo 1.5: Bazı gereçlerin çekme payları

Örnek iĢimiz, lamel grafitli dökme demir gereçten üretileceği için çekme payı tablo
1.2’den %1 olarak belirlenir. ĠĢ parçası ölçüleri %1 büyütülür.
Kalıp ayırma yüzeyi, parçanın Ģekline göre tespit edilir (ġekil 1. 8). Burada kalıp
ayırma yüzeyi, üst ve alt derece tespit edilir.
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ġekil 1.8: Çekme paylı yapım resmi

1.2.1.3. Konikliği VerilmiĢ Yapım Resmi Çizimi
Döküm boĢluğunu oluĢturmak üzere kum kalıp içerisine sıkıĢtırılan model, elle veya
aparatlarla çıkarılır. Modelin çıkarılması sırasında kalıbın bozulmaması ve kolay çıkması
için kalıp ayırma yüzeyine dik yüzeylere eğim, silindirik yüzeylere koniklik verilir. Eğim ve
koniklik özeliğine göre artı eğim, eĢit eğim veya eksi eğim olarak verilir .(ġekil 1.9)

ġekil 1.9: Model yüzeylerinde eğim ve koniklik

Modelin kalıptan kolay çıkması için yüzeylere iĢleme paylı ve iĢleme paysız çıkarma
yüksekliğine bağlı olarak çıkma açısı değerleri tablo 1.6’da verilmiĢtir.

Tablo 1.6: ĠĢleme paylı ve iĢleme paysız çıkma açısı değerleri
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Örnek iĢ parçasında tablo 1.6’dan 10 mm yükseklik için 2˚, 30 mm yükseklik için 1˚
eğim açısı verilir (ġekil 1.10).

ġekil 1.10: Eğim ve konikliğin gösterilmesi

1.2.2. Konstrüksiyon Model Yapım Resmi ve Özellikleri
Bu resimlerde, modelin yapıldığı gerece göre ( ahĢap, metal, plastik ) parçaların
birbirleriyle montaj Ģekilleri gösterilir. Aksam ve parçaların Ģekil, boyut, yüzey iĢleme
iĢaretleri, malzeme ve montaj özelliklerini içerir.
1.2.2.1. Konstrüksiyon Model Montaj Resmi Çizimi
Parçaların monte edilmiĢ Ģeklini daha detaylı olarak gösteren alt grup montaj
resimleridir.Konsrtüksiyon model yapım resminin baĢlangıcı imalat resmidir. Ġmalat
resminde yeterli görünüĢlere, ölçülendirmelere ve yüzey iĢleme iĢaretlerine yer verilir.
Meslek resmin ikinci aĢaması model konstrüksiyon resmidir. Burada maçaların konumları ve
iĢlem görecek yüzeyler belirtilir. Modelin yapıldığı gerece göre ( ahĢap, metal, plastik )
parçaların birbirleriyle montaj Ģekilleri çizilir (Resim 1.1, ve ġekil 1.11).
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Resim 1.1: Mesnet parçası ana gövdesi ve metal maça sandıkları

ġekil 1.11: Mesnet parçası yapım resmi ve konstrüksiyon model montaj resmi
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ġekil 1.6’da verilen iĢ parçası yapım resmine göre hazırlanmıĢ konstrüksiyon model
montaj resmi, ġekil 1.12’de verilmiĢtir.

ġekil 1.12: Konstrüksiyon model montaj resmi
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1.2.2.2. Montaj Resmi Numaralandırma ve Antet Çizimi

ġekil 1. 13: Model konstrüksiyon resmi
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1.2.3. Maça Sandığı Model Yapım Resmi
Ġç boĢlukları meydana getiren kum kitlesinin, yani maçanın dövüldüğü ve yapıldığı
ağaç ve metal sandıklara maça sandığı denir. Ġçerisinde maçanın dıĢ Ģekline sahip bir boĢluk
bulunan sandıklardır. Bu sandıklar, iki ya da daha çok parçalı olup, bu parçalar birbirine
pimlerle merkezlenir ve yay ya da üstüne ağırlık konularak sabitlenir. Maça sandığı örnekleri
Resim1.2, Resim 1.3, Resim 1.4’ te gösterilmiĢtir.
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1.2.3.1. Maça Sandığı Model Montaj Resmi Çizimi

ġekil 1.14: Ġki parçalı maça sandığı montaj resmi

17

1.2.3.2. Maça Sandığı Model Montaj Resmi Ölçülendirmesi

ġekil 1.15: Maça sandığı resmi
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1.2.3.3. Numaralandırma ve Antet

ġekil 1.16: Maça sandığı numaralandırması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Öğretmen tarafından verilecek olan model yapım resmi faaliyetini aĢağıdaki iĢlem
basamakları ve önerileri dikkate alarak yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Çizim için gerekli bilgisayar programını
açınız.
 Modeli çizilecek parça için mala yüzeyi
tespit ediniz.
 Döküm gerecine göre çekme paylarını
hesaplayınız.
 Yüzey kalitelerine göre iĢleme paylarını
hesaplayınız.
 Mala yüzeyine dik yüzeylerdeki
koniklik ve eğimleri veriniz.
 Parçanın model yapım resmini çiziniz.
 Parçanın model konstrüksiyon resmini
çiziniz.
 Maçayı boyutlandırınız.
 Maça sandığı model montaj resmini
çiziniz.
 Çizdiğiniz resimlerin çıktısını alınız.
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Öneriler
ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.
Çizim için gerekli bilgisayar ayarlarını
uygulayınız.
Parçanın en büyük kesit yüzeyini mala
yüzeyi olarak belirleyiniz.
Çekme paylarını hesaplarken tablolardan
yararlanınız.
ĠĢleme paylarını hesaplarken tablolardan
yararlanınız.
Koniklik ve eğimler için tablolardan
yararlanınız.
Model resmi üzerinde eğim, koniklik,
iĢleme payı ve mala yüzeyini gösteriniz.
AhĢap taraması uygulayarak modeli
oluĢturan parçaların ayrımını gösteriniz.
Boyutlandırmayı yaparken maça baĢı
ölçüleri için tablolardan yararlanınız.
Maça sandığı resmine ahĢap tarama
uygulayınız.
Çıktı ayarlarını kontrol ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

(…) Maçalar resimlerinde ahĢap tarama yapılarak çizilir.

2.

( ) Mala yüzeyi, modelin kum kalıp derecelerindeki ayrılma yüzeyidir.

3.

( ) Kural olarak mala yüzeyinin modelin en büyük kesitinden geçmesi zorunlu sayılır.

4.

(…) Parça ölçülerinde meydana gelen küçülmeye koniklik denir.

5.

(…) ĠĢlenecek iç yüzeyler (delikler), iĢleme payı kadar küçültülür.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Dökme demir gereçten döküm yoluyla üretilecek parçanın yapım resmi verilmiĢtir.

Çekme, iĢleme payı, eğim ve koniklik değerleriyle kalıp ayırma yüzeyini
dikkate alarak model yapım resmini çiziniz.

Model konstrüksiyon resmini çiziniz.

Maça ve maça sandığının resmini çiziniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. ĠĢ önlüğünü giydiniz mi?
2. Çizim için gerekli bilgisayar ayarlarını uyguladınız mı?
3. Mala yüzeyini tespit ettiniz mi?
4. Çekme paylarını tablolardan yararlanarak hesapladınız mı?
5. Yüzey kalitelerine göre iĢleme paylarını hesapladınız mı?
6. Tablolara göre gerekli eğim ve koniklikleri verdiniz mi?
7. Model resmini çizebildiniz mi?
8. Model konstrüksiyon resmini çizebildiniz mi?
9. Maçayı boyutlandırabildiniz mi?
10. Maça sandığı resmini çizebildiniz mi?
11. Resimlerinizin çıktısını alabildiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinin sonunda, döküm kalıplama iĢleminin aĢamalarını ve döküm
ham resmini bilgisayar ortamında iki ve üç boyutlu olarak çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Kum döküm kalıbı elemanlarından yolluk ve çıkıcıların Ģekillendirilmesi,
boyutlandırılması ve resimde gösterilmesi hakkında bilgi toplayarak sınıf
ortamında öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. DÖKÜM HAM RESMĠ
2.1. Endüstriyel Dökümcülük
Metalleri ve alaĢımlarını ergitip hazırlanan kalıplara dökerek, istenilen Ģekli verme
sanatına endüstriyel dökümcülük denir.
Dövme ve talaĢ kaldırma yöntemleriyle yapılması mümkün olmayan parçalar, döküm
yoluyla kolay ve ucuza mal edilmiĢ olur. Örneğin; motor blokları, krank milleri, büyük
gövdeli makine parçaları, radyatörler, diĢli çark ve kasnak gibi boĢluklu makine elemanları,
ağır tezgâh gövdeleri, madenî süs eĢyaları vb. üretimler döküm yoluyla
gerçekleĢtirilir.AĢağıda döküm yoluyla ĢekillendirilmiĢ makine parçalarına ait örnek resimler
verilmiĢtir (Resim 2.1, 2.2, 2.3).

Resim 2.1: Döküm yoluyla ĢekillendirilmiĢ değiĢik makine parçaları
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Resim 2.2: Döküm yoluyla ĢekillendirilmiĢ değiĢik makine parçaları

Resim 2.3: Döküm yoluyla ĢekillendirilmiĢ değiĢik makine parçaları

Döküm iĢlemini gerçekleĢtirmek için kullanılan kalıplara döküm kalıpları denir.
Döküm kalıpları, her dökülen parça için hazırlanan kalıplar (kum döküm kalıbı) veya birden
fazla parçanın üretimine olanak veren kalıcı kalıplar (metal döküm kalıpları) olarak
sınıflandırılır.







Derece: Kalıp kumunu sıkıĢtırmaya, kalıbı parçalara ayırmaya ve tekrar yerine
oturtmaya yarayan çerçeve ve kasalara derece denir. Dereceler, genellikle alt
derece ve üst derece Ģeklinde ölçülendirilir.
Döküm kumu: YaklaĢık 2 mm’den 0,1 mm çapa kadar değiĢen ebatlarda silis
kristalleri biçimindeki kuvars taneciklerine döküm kumu denir. Kısaca silis
kumu olarak adlandırılır. Kumu meydana getiren tanecikleri bir arada tutan ve
bağlayan gereç kildir.
Model: Dökülerek Ģekillendirilecek iĢ parçasının kalıplanması sırasında döküm
kumu içinde boĢluk meydana getirmeye yarayan, modelciliği gerektiren bütün
iĢlemleri üzerinde taĢıyan ağaçtan, metalden vb. gereçlerden yapılmıĢ parçalara
model denir.
Maça: Parçaların iç kısımlarındaki boĢlukları ya da modelin kum içinden
sıyrılması sırasında bozulabilecek kalıp kısımlarını oluĢturmak için kullanılan
kalıp elemanlarına maça denir. Maçalar; metal, seramik ya da kum esaslı
olabilir.
25



Yolluk: Ergiyik durumdaki metali, kalıp boĢluğuna ulaĢtıran kanallara yolluk
denir. Yolluk; havĢa, gidici, topuk, meme vb. kısımlardan meydana gelir.

Yolluklar, yatay ve düĢey olmak üzere iki çeĢittir. DüĢey yolluklar, yatay düzleme dik
olarak yerleĢtirilir ve direkt olarak kalıp boĢluğu ile temas etmez. Yatay yolluklar, yatay
düzlemde bulunur ve kalıp boĢluğu ile direkt temas halindedir. AĢağıda kum kalıbı kesit
resmi üzerinde kalıp elemanları gösterilmiĢtir (ġekil 2.1).

ġekil 2.1: Bir kum kalıbı kesit resmi

2.2. Maçalı ve Maçasız Model veya Modelin Konstrüksiyon Yapım
Resmi
2.2.1. Modelin Alt ve Üst Derecelerde Kalıplanması
Üretimi yapılacak parçanın model atölyesinde, modelciliği gerektiren bütün iĢlemleri
üzerinde taĢıyan (çekme payı, koniklik, iĢleme payı vb.) modeli hazırlandıktan sonra döküm
atölyesinde kalıplama iĢlemine baĢlanır.
Bu bölümde bağlantının kurulabilmesi ve daha iyi anlaĢılması bakımından 1.faaliyette
modeli hazırlanan parçanın kalıplanması gösterilmiĢtir (ġekil: 2.2).
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ġekil 2.2: Model konstrüksiyon resmi

2.2.1.1. Alt Derecede Kalıplama
Model parça ve alt derece kalıplama plakası üzerine uygun Ģekilde yerleĢtirilir. Sonra
döküm kumu, derece içerisine doldurulur. Tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıĢtırılır (ġekil
2.3).

ġekil 2.3: Alt derecede kalıplama
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2.2.1.2. Yolluk ve Çıkıcının YerleĢtirilmesi
Ġkinci iĢlem olarak alt derece, ters çevrilerek bunun üstüne üst derece konur. Derece
pimleri, kulaklardan geçirilerek alt ve üst derecelerin aynı hizada olmaları sağlanır. Üst
derece içine önce pimli maça üst baĢı, sonra yolluk ve çıkıcı yerleĢtirilir (ġekil 2.4).

ġekil 2.4: Yolluk ve çıkıcının yerleĢtirilmesi

2.2.1.3. Üst Derecenin Kalıplanması ve ġiĢleme
Üçüncü iĢlem olarak alt derecede olduğu gibi üst derece içine konulan döküm kumu
tokmaklanarak iyice sıkıĢtırılır. Gaz geçirgenliğini sağlanması için 20–50 mm aralıklarla
ĢiĢleme yapılır (ġekil 2.5).

ġekil 2.5: ġiĢleme boĢlukları
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2.2.1.4. Modelin Çıkarılması, Maça ve Topuğun ġekillendirilmesi
Yukarıda sayılan iĢlemler, tamamlandıktan sonra yolluk ve çıkıcılar yerlerinden
çıkarılır. Üst derece, alt dereceden ayrılarak hem alt derecedeki model hem de üst derecedeki
maça üst baĢı kalıptan çekilerek çıkarılır. Maça, alt derecede bulunan yolluk ve çıkıcıların
kalıp boĢluğuna bağlayan memeler ve topukların kesilmesinden sonra alt dereceden çıkarılır
(ġekil 2.6).

ġekil 2.6: Modelin çıkarılması, maça ve topuğun Ģekillendirilmesi

2.2.1.5. Maçanın YerleĢtirilerek Kalıbın Kapatılması
Üst derece, tekrar alt derecenin üzerine konulur. Derece pimleri, kulaklara tekrar
takılır. Kum kalıbının üst yüzeyine döküm sırasında ergiyik metalin kaldırma kuvvetine karĢı
koyabilecek ağırlıkların konulması uygun olur. ġekil 2.7’de döküme hazır kalıplama resmi
verilmiĢtir.

ġekil 2.7: Maçanın yerleĢtirilerek kalıbın kapatılması
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Model ve kalıplama resimlerinde çizilen elemanların kesit gösteriliĢ biçimleri
tablo2.1’ de gösterilmiĢtir.

Tablo 2. 1: Model ve kalıplama resimlerinde kullanılan tanıtma iĢaretleri
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2.2.2. Gerece Göre Döküm ĠĢlemi
Son aĢamada yolluktan dökülen ergiyik, metal topuk ve memeden geçtikten sonra
kalıp boĢluğuna dolar. Kalıp içindeki hava çıkıcıdan dıĢarı atılır. Madenin çıkıcıdan
gözükmesiyle döküm iĢlemi tamamlanarak soğumaya terk edilir.
ĠĢ parçası, Ģekilde görüldüğü gibi kalıptan çıkar (ġekil 2. 8). Yolluk ve çıkıcılar, meme
diplerinden kesildikten sonra iĢlenecek yüzeylerin talaĢ kaldırma iĢlemi için talaĢlı üretim
atölyesine gönderilir (ġekil 2. 9). Parça burada iĢlenerek yapım resminde belirtilen
özelliklere uygun hâle getirilir (ġekil 2. 10).

ġekil 2.8: Parçanın dökümden çıkmıĢ

ġekil 2.9: Parçanın yolluk ve çıkıcılarının

halinin üç boyutlu görünüĢü

kesilmiĢ halinin üç boyutlu görünüĢü

ġekil 2.10: Parçanın talaĢlı üretimden çıkan son halinin üç boyutlu görünüĢü
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2.2.3. Dökümü YapılmıĢ Parçanın Ham Yapım Resmi Çizimi
Kalıplama iĢleminin döküme hazır hâlini gösteren resme döküm resmi denir. Döküm
resimlerinde kalıplamanın gösteriliĢine ilave olarak yolluk, çıkıcı, topuk ve meme ölçülerini
belirten ek resimler çizilir.
Son olarak kalıptan çıkan döküm ham parçanın yolluk ve çıkıcıları ile birlikte üç
boyutlu perspektif resmi çizilerek döküm resmi tamamlanır.
HazırlanmıĢ bir döküm ham resmi ġekil 2.11’de gösterilmiĢtir.

ġekil 2.11:Döküm ham resmi
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Döküm yolu ile elde edilen bir parçanın ham Ģekli, üç boyutlu olarak ġekil 2.12’ de
gösterilmiĢtir.

ġekil 2. 12: Yolluk ve çıkıcı
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DeğiĢik parçaların kalıplama resimleri, ġekil 2.13, ġekil 2.14, ġekil 2.15’ te
verilmiĢtir.

ġekil 2.13: Yatık burç kalıplama
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ġekil 2.14: Dik burç kalıplama
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ġekil 2.15: Takoz kalıplama
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Öğretmen tarafından verilecek olan döküm resmi faaliyetini aĢağıdaki iĢlem
basamakları ve önerileri dikkate alarak yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 BoyutlandırılmıĢ yolluk ve çıkıcı
resimlerini çiziniz.
 Üç boyutlu döküm ham resmini çiziniz.

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.
 Çizim için gerekli bilgisayar ayarlarını
uygulayınız.
 Modelin alt ve üst derecelerdeki
konumunu belirleyiniz.
 Derece yan yüzeylerini 45˚ eğik
tarayınız.
 Kalıp boĢluğunu oluĢtururken model
resminden yararlanınız.
 Çizim sırasında maçayı tablodaki
tarama Ģekillerine göre tarayınız.
 Çıkıcı ve yollukları çizerken topuk,
meme, gidici gibi ayrıntılara dikkat
ediniz.
 ġiĢleme boĢluklarının 20–50 mm
aralıkla olmasına özen gösteriniz.
 Boyutlandırmayı yaparken dökülecek
parçanın büyüklüğünü dikkate alınız.
 Döküm parçalarını inceleyiniz.

 Çizdiğiniz resimlerin çıktısını alınız.

 Çıktı ayarlarını kontrol ediniz.

 Çizim için gerekli bilgisayar programını
açınız.
 Kalıplama resmi çizilecek parçanın
model resmini inceleyiniz.
 Alt ve üst dereceleri çiziniz.
 Kalıp ayırma yüzeyine göre kalıp
boĢluğunu oluĢturunuz.
 Maçayı çiziniz.
 Çıkıcı ve yollukları çiziniz.
 ġiĢleme boĢluklarını gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Ergiyik durumdaki metali kalıp boĢluğuna ulaĢtıran kanallara çıkıcı denir.

2.

( ) Maçaları kalıp kumu içerisine oturtabilmek için iki ucuna baĢ tasarlanır.

3.

( ) Maçalar, kalıp kumundan maça sandığı adı verilen kutularda sıkıĢtırılarak elde
edilir.

4.

( ) Kum döküm kalıbı; derece, kum, model, maça, yolluk ve çıkıcı gibi kısımlardan
meydana gelir.

5.

(…) Kum kalıplama resimlerinde döküm kumu, çapraz taramalarla gösterilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.

38

UYGULAMALI TEST
Öğrenme faaliyeti–1’ de aĢağıda yapım resmi verilen parçanın model resmini
çizmiĢtiniz. Model resminden yararlanarak:



Yolluk ve çıkıcıların ölçülü resimlerini çiziniz.
Üç boyutlu döküm ham resmi verilen parçanın döküm ham yapım resmini
çiziniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Değerlendirme Ölçütleri
1. ĠĢ önlüğünü giydiniz mi?
2. Çizim için gerekli bilgisayar ayarlarını uyguladınız mı?
3. Kalıplama yapılacak parçanın model resmini incelediniz mi?
4. Alt ve üst dereceleri çizdiniz mi?
5. Kalıp ayırma yüzeyine göre kalıp boĢluğunu oluĢturdunuz mu?
6. Maçayı çizdiniz mi?
7. Çıkıcı ve yollukları çizdiniz mi?
8. ġiĢleme boĢluklarını gösterdiniz mi?
9. BoyutlandırılmıĢ yolluk ve çıkıcı resimlerini çizdiniz mi?
10. Üç boyutlu döküm ham resmini çizdiniz mi?
11. Resimlerinizin çıktısını alabildiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tümü
doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME

DDL 22 gereçten , döküm yoluyla üretilecek parçanın yapım resmi verilmiĢtir.

Çekme, iĢleme payı, eğim ve koniklik değerleriyle kalıp ayırma yüzeyini
dikkate alarak model yapım resmini çiziniz.

Model konstrüksiyon resmini çiziniz.

Maça ve maça sandığının resmini çiziniz.

Yolluk ve çıkıcıların ölçülü resimlerini çiziniz.

Döküm ham resmini çiziniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Mala yüzeyini tespit ettiniz mi?
2. Çekme paylarını çizelgeden bularak parçanın boyutlarına
eklediniz mi?
3. Yapım resminde belirtilen yüzey kalitelerine göre iĢleme
paylarını, parçanın boyutlarına eklediniz mi?
4. Eğim ve koniklik verilecek yüzeyleri tespit ettiniz mi?
5. Maça ölçülerini tespit ettiniz mi?
6. Model tasarım resmini çizdiniz mi?
7. Model resmini çizdiniz mi?
8. Maça sandığı resmini çizdiniz mi?
9. Döküm kalıbı alt ve üst derecelerini çizdiniz mi?
10. Kalıp ayırma yüzeyine göre kalıp boĢluğunu oluĢturdunuz mu?
11. Maçayı çizdiniz mi?
12. Yolluk ve çıkıcıyı çizdiniz mi?
13. ġiĢleme boĢluklarını gösterdiniz mi?
14. Döküm kalıplama resminden ayrı olarak ölçülendirilmiĢ yolluk
resmini çizdiniz mi?
15. Döküm ham resmini çizdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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