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Kum Döküme Genel Bakış

• Demir esaslı ve demir dışı metallerin dökümünde, 
ucuz ve refrakter özelliğe sahip kum esaslı kalıp 
malzemeleri yaygın olarak kullanılır.

• Kum kalıba döküm bir harcanan kalıp yöntemidir, 
yani katılaşma sonrasında kalıp bozularak parça 
çıkarılır ve her dökülecek parça için ayrı bir kalıp 
hazırlamak gerekir.

• Kalıplama kum esaslı malzemenin bir model 
etrafına sıkıştırılması ve daha sonra modelin 
kalıptan çıkarılması ile yapılır.

Kum Döküme Genel Bakış
• Toplam döküm tonajının önemli bir kısmını 

oluşturan, en yaygın kullanılan döküm 
yöntemidir.

• Çelik, nikel ve titanyum gibi yüksek sıcaklıkta 
eriyen hemen tüm alaşımlar kum kalıba 
dökülebilir.

• Dökülen parça boyut aralığı, küçük boyuttan 
çok büyük boyutlara kadar uzanır.

• Üretim miktarı bir adetten milyonlarca adede 
kadardır.
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Döküme Hazır Kum Kalıp
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Kum Döküm Kalıbı
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Kalıp Boşluğunun Oluşturulması
• Kalıp boşluğu, parçanın şekline sahip olan 

bir model çevresinde kumun sıkıştırılmasıyla 
oluşturulur

• Model çıkarıldığında, sıkıştırılmış kumda 
kalan boşluk, dökme parçanın istenen 
şekline sahiptir

• Model, katılaşma ve soğuma sırasında 
metalin büzülmesine izin vermek üzere 
genellikle daha büyük yapılır

• Kalıp kumu nemlidir ve şeklini koruması için 
bir bağlayıcı içerir

Kum Döküm Kalıbı
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Kum Döküm Kalıp Terimleri
• Kalıp iki yarıdan oluşur: 

– Üst derece = kalıbın üst yarısı

– Alt derece = alt yarısı

• Kalıp yarıları, derece denen bir kutunun içindedir

• İki yarı, ayırma yüzeyinde birbirinden ayrılır

Üst Derece

Alt Derece

Yolluk Sistemi
• Erimiş metalin kalıp dışından kalıp boşluğuna doğru aktığı 

kanaldır.

• Metalin içinde akarak yatay yolluğa ulaştığı bir düşey yolluk
içerir

• Düşey yolluğun üstünde, genellikle sıçramayı en aza indirecek 
ve metalin düşey yolluğa türbülanssız girmesini sağlayacak bir 
döküm ağzı bulunur
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Besleyici
Katılaşma sırasında parçanın büzülmesini karşılamak 

üzere bir sıvı metal orijini olan, kalıp içindeki depo

• Besleyicinin fonksiyonunu yerine getirebilmesi için, 
esas dökümden sonra katılaşacak şekilde 
tasarlanmalıdır

Kalıp Boşluğunda Bir Maça Kullanımı

• Kalıp boşluğu, dökülecek parçanın dış yüzeyini oluşturur

• Ek olarak parçanın iç geometrisini belirleyecek şekilde, 
kalıp boşluğunun içine yerleştirilen bir maça tarafından 
belirlenen iç yüzeylere de sahip olabilir

• Kum dökümde maçalar genellikle kumdan yapılır
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Kum Dökümde İşlem Sırası

Parçanın mekanik resmi         Maça modeli levhası           Üst derece levhası              Maça kutuları

Birleştirilmiş       
maça yarıları

Kumlamaya hazır 
üst derece

Kumla doldurulmuş ve 
model, düşey ve yatay 

yollukları sökülmüş 
üst derece

Kumlamaya hazır
alt derece

Model çıkarıldıktan 
sonra alt derece

Maça yerleştirilmiş  
alt derece

Birleştirilmiş ve döküme 
hazır üst ve alt derece

Üst derece

Alt derece

Kapama 

pimleri

Kalıptan söküldüğü halde 
döküm; ısıl işlem görmüş

Teslime hazır 
döküm parça

Maça başları

Maça başları Yolluk

Düşey yolluk

Besleyici

Derece

Kum Kalıbın Yapılması
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Kum Kalıbın Yapılması

Kum Kalıbın Yapılması
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Kum Kalıbın Yapılması

Bir hava kompresörü çerçevesine ait, 680 kg 
ağırlığındaki büyük bir kum döküm
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Kum Dökümdeki Aşamalar

1. Erimiş metal kum kalıba dökülür

2. Metalin katılaşmasına yeterli süre beklenir

3. Dökümü çıkarmak için kalıp dağıtılır

4. Döküm temizlenir ve muayene edilir
– Yolluk ve besleyici sistemi ayrılır

5. Metalurjik özelliklerini iyileştirmek için 
bazen döküme ısıl işlem gerekir

Kum Döküm Üretim Sırası
• Bu aşamalar, sadece döküm işlemini değil, ayrıca 

model yapımını ve kalıp yapımını da içerir
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Kalıp Boşluğunun Oluşturulması

• Kalıp boşluğu, parçanın şekline sahip olan bir 
MODEL çevresinde kumun sıkıştırılmasıyla 
oluşturulur

• Model çıkarıldığında, sıkıştırılmış kumda kalan 
boşluk, dökme parçanın istenen şekline sahiptir

• Model, katılaşma ve soğuma sırasında metalin 
büzülmesine izin vermek üzere genellikle daha 
büyük yapılır

• Kalıp kumu nemlidir ve şeklini koruması için bir 
bağlayıcı içerir

Model
• Dökümdeki büzülme ve işleme toleranslarını 

hesaba katmak için hafifçe büyütülmüş, 
parçanın tam boyutlu bir modeli

• Model malzemeleri:
– Ahşap – işleme kolaylığı nedeniyle en yaygın 

malzeme, ancak deforme olabilir

– Metal – yapması daha pahalı, ancak daha uzun 
ömürlü

– Plastik – ahşap ve metal arasında özelliklere 
sahip
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Model Türleri
Kum dökümünde kullanılan model türleri: 

(a) Katı model 

(b) Ayrık model (Serbest Model)

(c) Levhalı model

(d) Üst ve alt derece modelleri

Katı Model 
• Model üzerinde girinti, çıkıntı gibi modelin kalıptan sıyrılmasını 

engelleyecek kısımlar bulunursa, bu kısımlar serbest parçalı 
yapılabilir.

• Şekilde kalıplama sırasında ana modele geçici olarak tutturulan 
serbest parça, ayrı olarak çıkarılarak kalıbın bozulması önlenir.
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Ayrık model (Serbest Model)

Levhalı Model
• Kalıplama makinalarının kullanıldığı durumlarda ve özellikle 

çok sayıda küçük parçanın üretiminde, çift taraflı levhalı 
modellerden yararlanılır.

• Çoğunlukla metal olan bu modeller de kum veya alçı kalıba 
döküm yöntemiyle üretilirler.

• Büyük döküm parçalarda alt ve üst derece için iki ayrı levhalı 
model kullanılır.

• Tek taraflı olan bu modeller ile alt ve üst derece ayrı ayrı 
kaplanarak daha sonra birleştirilir.

Dökülecek Parça
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Üst ve Alt Derece Modelleri
• Düşey ve yatay yolluklar ile mümkünse çıkıcılar da levhalı 

model üzerine yerleştirilir.

• Bu modeller genellikle yüksek üretim hızlarına sahip kalıplama 
makinalarında kullanılır.

• Seri üretimde kalıp ömrünün, boyut hassasiyetinin ve 
üretimdeki verimin yüksek oluşu bu modeller için yapılan 
masrafları karşılar.

Altlık
• Bölüm yüzeyi düzgün olmayan serbest modellerde kalıplama sırasında kum 

veya tahta altlıklardan yararlanılır.

• Altlıkların bir diğer kullanım amacı da kalıplama sırasında uygulanan 
kuvvetler etkisiyle bozulabilecek veya kırılabilecek narin modellerin 
desteklenmesidir.

• Altlık alt derecenin hazırlanmasında serbest modele destek olur ve bölüm 
yüzeyini belirler.

• Kalıplama sırasında önce alt derece, model ve ahşap altlık üzerinde 
hazırlanır, kalıp çevrilir, altlık alınır ve sonra üst derece hazırlanır.
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Şablon
• Dönel simetriye sahip parçaların kalıplanmasında 3 boyult 

modeller yerine şablonlardan yararlanılır.

• Kalıplar bir eksen etrafında döndürülen şablonlarla taranarak 
hazırlanır ve 3 boyutlu modellerin üretim masraflarından 
tasarruf edilir.

Model Tasarımı

• Çekme (Büzülme) Payı

• İşleme Payı

• Eğim ve Köşe Yuvarlatmalar
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Model Tasarımında Çekme 
(Büzülme) Payı

• Model boyutlarına çekme payı 
eklenmesinde amaç, metalin 
kalpı içindeki katılaşma bittikten 
sonra oda sıcaklığına kadar 
soğuması, yani katının 
büzülmesi sırasındaki boyut 
değişimlerini dikkate almaktır.

• Gerçekte hacimsel olan bu 
büzülme payı, pratikte doğrusal 
olarak mm/m birimiyle verilir.

• Dolayısıyla model, dökülecek 
parçadan çekme payı kadar 
büyük olmaldır.

Malzeme Çekme payı 
(mm/m)

Kır Dökme 
Demir

10

Basit 
Karbonlu 

Çelik

23

Kurşun 26

Çinko 14

Model Tasarımında İşleme Payı

• Eğer dökümden sonra parçanın bazı yüzeyleri 
işlenecekse, bu yüzeylerde yeterli bir işleme 
payının bırakılması gerekir.

• Mümkünse işlenecek yüzeyler kalıbın alt 
kısımlarına getirilmelidir. Çünkü cüruf, oksitler ve 
diğer katışkılar dökümde üst kısma 
yükseldiğinden döküm parçaların alt 
kısımlarındaki yüzeyler daha temiz çıkar. 

• Ayrıca metalin kendini çekmesi sonucu 
oluşabilecek boşluklar da üst yüzeyde 
bulunacaktır.
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Model Tasarımında Eğim ve Köşe 
Yuvarlatmalar

• Modellerin kalıptan sıyrılması sırasında 
kalıbın bölüm yüzeyine dik kısımlarının 
bozulmaması için bu yüzeylere eğim 
verilmesi gerekir.

• Model üzerindeki köşeler keskin olmamalı, 
yuvarlatılmalı ve buralarda kendini çekme 
çatlakları ile gerilme yığılmalarının 
oluşması engellenmelidir.

Maça
• Döküm parçaların iç boşluklarını veya modelin 

kumdan sıyrılması sırasında bozulabilecek kalıp 
kısımlarını oluşturmak için kullanılan kalıp 
elemanlarıdır.

• Maça malzemeleri genellikle kum esaslı karışımlardır, 
ancak seramik, metal ... Malzemelerden yapılmış 
maçalar da kullanılabilir.

• Erimiş metal, dökümün iç ve dış yüzeylerini 
oluşturmak üzere, kalıp boşluğu ile maça arasına 
akar ve katılaşır.
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Kalıp Boşluğunda Bir Maça 
Kullanımı

Maça Desteği
• Maçaların yerleştirilmesinden sonra kendi ağırlıkları, sıvı metal 

akımı veya kalıba dolacak sıvı metalin uygulayacağı kaldırma 
kuvveti ile konumlarının değişmemesi için önlemler alınmalıdır. 
Bu elemanlara maça desteği denir.

• Maça desteği dökülecek parçayla aynı malzemeden olmalıdır.
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Maça’dan Beklenen Özellikler

• Dayanım - şeklini koruması ve erozyona direnmesi için

• Geçirgenlik - sıcak hava ve gazların, kumdaki boşluklardan 
geçmesine izin vermek için

• Isıl kararlılık - erimiş metalle temasta kırılmaya direnmek için

• Dağılabilirlik - dökümün çatlamadan büzülmesine izin verme 
kabiliyeti

• Tekrar kullanılabilirlik - bozulan kalıptan çıkan kumların diğer 
kalıpların yapımında kullanılabilirliği

• Yüzeyleri düzgün olmalıdır.

• Depolama sırasında özellikleri değişmemelidir.

Kum Esaslı Kalıp Malzemeleri

• Kalıp ve maça yapımında kullanılabilecek 
refrakter özellikli ve en ucuz malzemeler 
kum esaslı karışımlardır.

• Bunların 3 ana bileşeni vardır:
– Ana kütleyi oluşturan ve refrakterliği sağlayan 

kum tanecikleri
– Taneleri bir arada tutan bağlayıcı (kil, çimento, 

reçine ...)
– Diğer özel katkılar
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Döküm Kumları

• En çok kullanılan 0,05 – 2 mm arasında değişen Silis 
kumu (Silika (SiO2) )

• Yüksek refrakter özellikler - yüksek sıcaklıklara dayanma 
kapasitesine sahiptir.

• Özelliğini belirleyen 3 parametre vardır:
– Tane büyüklüğü ve dağılıme

– Tane biçimi

– Refrakterlik (Isıya dayanıklılık)

Kumun Özellikleri
– Tane büyüklüğü ve dağılımı

• Küçük tane boyutları, döküm parça üzerinde daha iyi bir yüzey 
formu oluşturur

• Büyük tane boyutları, döküm sırasında gazların geçişine izin 
vererek, daha iyi geçirgenlik gösterir

– Tane biçimi

• Yuvarlak biçimli tanelerde tanelerarası temas yüzeyi küçük 
olduğundan geçirgenlik yüksektir ve akıcılık özelliği iyidir.

• Köşeli taneler ise daha yoğun olarak istiflenebilir ve temas 
yüzeyi daha yüksek olduğundan, kalıp malzemesinin dayanımı 
daha yüksektir.

– Refrakterlik (Isıya dayanıklılık)

• Çatlamadan veya birbirine kaynamadan dayanabileceği 
sıcaklıkla ilgilidir.
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Döküm Kumlarıyla Kullanılan 
Bağlayıcılar

• Bağlayıcılar, kuma sonradan katılan veya 
kum içinde kil gibi doğal olarak bulunan ve 
kum taneciklerinin birbirlerine tutunmasını 
sağlayarak, kalıp malzemeesine dayanım 
kazandıran malzemelerdir. 

• Bağlayıcılar, organik ve inorganik olarak 
ikiye ayrılırlar

Organik ve İnorganik Bağlayıcılar

• İnorganik Bağlayıcılar
– En yaygın olarak kullanılan bağlayıcı kildir.
– Kum – Kil – su karışımı olan kalıp malzemelerin %80-

90 kum, %8-14 kil ve %2-6 sudan oluşur.
– Kil dışındaki inorganik bağlayıcılara örnek olarak 

çimento ve silikatlar gösterilebilir.
• Organik Bağlayıcılar

– Bağlayıcı olarak kullanılan reçinelerin değişik 
bileşimlerde doğal ve yapay türleri vardır.

– Birçok reçinede  sertleşme reakisyonunu 
gerçekleşebilmesi için yüksek sıcaklıklar gereklidir.

– Diğer bir grup reçinede ise sertleşme bir katalizör 
yardımıyla oda sıcaklığında gerçeklştirilir.
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Diğer Katkılar

• Katkılar arasında karbon içerikli 
malzemeler önemli bir yer tutar (kömür 
tozu, reçineler, zift, yağlar...).

• Bunlar erimiş metal ile temas sırasında 
kum tanecikleri bir karbon tabakası ile 
kaplanır ve kumun sıvı metal tarafından 
ıslatılması güçleşir.

• Böylece daha düzgün ve temiz yüzeyler 
elde edilir.

Diğer Katkılar

• Kuma birçok kez yanıcı maddeler (kömür tozu, tahta 
talaşı, selüloz, kabuk ...) katılır, bunlar havanın 
oksijenini bağladığından yüzeyin oksitlenmesini bir 
ölçüde engeller ve temiz yüzeyli parçaların üretimi 
mümkün olur.

• Bu tür katkıların yanmasıyle ortaya çıkan boşluklar 
sayesinde:
– Kumun geçirgenliği artar.

– Sıcaklık etkisine maruz kalan kum taneciklerinin 
genleşebileceği bu bölgeler sayesinde, kalıpta biçim 
değişiklikleri ve çatlamalar önlenir.

– Döküm sonunda kalıp bozma işlemi kolaylıkla gerçekleşir.
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Kum Kalıp Türleri

• Yaş-kum kalıpları

– kum, kil ve su karışımı; 
– “Yaş" terimi, döküm sırasında nem içermesi 

anlamındadır

• Kuru-kum kalıp

– kilden çok organik bağlayıcılar
– Ve kalıp, dayanımı arttırmak için pişirilir

Yaş Kum Kalıpları

• En yaygın olarak dökümhanelerde 
kullanılmaktadır.

• Kum tanecikleri, kil, su ve diğer katkıların 
bir karışımıdır.

• Kum tanecikleri kalıp malzemesinin 
esasını, bünyesine su alan kil ise 
bağlayıcıyı oluşturur.
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Yaş Kum Kalıpları

• Üstünlükleri
– Kalıp malzemesi ucuzdur ve tazelenerek 

defalarca kullanıldığından en ekonomik 
kalıplama yöntemidir.

– Yöntem basittir, gerektiğinde mekanizasyon 
da uygulanabilir.

– Değişik metallerin dökümü için elverişlidir.

Yaş Kum Kalıpları

• Yöntemin sınırları:
– Kalıp malzemesinin dayanımı sınırlıdır. İnce, uzun, 

karmaşık biçimli ve iri parçaların dökümünde yetersiz 
kalır. TAşıma sırasında bozulabilir.

– Erimiş metalin dökümü sırasında nemli kalıpta oluşan 
buhar kusurlara neden olabilir.

– Boyut hassasiyeti ve yüzey kalitesi çok iyi değildir.

– Kalıbın optimum dayanıma sahip olabilmesi için nem 
miktarının çok iyi kontrol edilmesi gereklidir.
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Kuru Kum Kalıpları

• Yaş kum kalıplara benzer ce 150 – 350 0C 
arasında sıcaklıklarda kurutulur.

• Bağlayıcı görevi yapan kilin tüm suyunu 
kaybetmemesi için 400 0C sıcaklığın 
üzerine çıkılmamalıdır.

• Yöntemin sakıncası kurutma işleminin 
kalıp hazırlama süresini uzatması ve 
maliyeti arttırmasıdır.

Kuru Kum Kalıpları
• Yöntemin üstünlükleri:

– Dayanımı ve metal erozyona karşı dayanıklılığı 
daha yüksektir. Taşınırken bozulma tehlikesi 
daha azdır.

– Yaş kum kalıplardaki gibi kalıplama sırasında 
nem miktarının kontrolü kritik değildir.

– Dökğm sırasında buhar olşmayacağından, bu 
nedenle ortaya çıkan döküm kusurları söz 
konusu değildir.

– Gaz geçirgenliği daha iyidir.
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Toprak (Balçık) Kalıplar
• Biçimlendirmenin genellikle şablon 

taranarak yapıldığı toprak kalıplar, 
büyük silindirler, kağıt makinası 
merdaneleri gibi dönel simetriye sahip 
ağır parçaların dökümü için uygundur.

• Bu yöntemde dereceye sığmayacak 
büyüklükte parçalar için, önce 
dökülecek parçanın biçimine yakın 
tuğla, tahta veya diğer uygun 
malzemelerden bir alt yapı hazırlanır.

• Kum, kil, su ile diğer katkiların bir 
karışımı olarak hazırlanan harç bu 
yapıya sıvanır ve kabaca biçimlendirilir.

• Daha sonra kalıp boşluğunun dönel 
simetrei ekseni çevresinde döndürülen 
tarama şablonları yardımıyla kalıp son 
biçimine getirilir.

• Son işlem, kalıbın üfleç veya sıcak 
hava ile kurutulmasıdır.

CO2 Yöntemi

• Kalıp ve maçalar CO2 gazı yardımıyla sertleşir.

• Yöntemin prensibi, kalıplamada kuma % 3-5 
sodyum silikat (cam suyu) karıştırmak ve kalıp 
sıkıştırılarak biçimlendirildikten sonra, gaz 
geçirgenliği olan kum kalıp malzemesi içinden 
kısa bir süre için CO2 gazı geçirmektir.

• CO2 gazı, sodyum silikatı silikajele dönüştürür ve 
kum tanecikleri bağlanır.
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Kabuk Kalıplama
(Croning veya C-Yöntemi)

• Termoset reçine bağlayıcı ile birleştirilmiş ince bir kum 
kabuktan yapılan kalıba döküm yöntemi.

Kabuk kalıplamada aşamalar: (1) Bir levhalı model veya üst ve alt derece modeli ısıtılarak, 
termoset reçineli kum içeren bir kutu üzerine yerleştirilir.

Kabuk Kalıplama
• Kabuk kalıplamada aşamalar: (2) kum ve reçinenin sıcak model 

üzerine düşerek kısmen sertleşmiş, dayanıklı bir kabuk 
oluşturabilmesi için kutu ters çevrilir; (3) gevşek, sertleşmemiş 
tanelerin düşerek uzaklaşması için kutu eski haline getirilir; 

Kabuk
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Kabuk Kalıplama
• Kabuk kalıplamada aşamalar: (4) kum kabuk, sertleştirme 

tamamlanana kadar fırın içinde birkaç dakika ısıtılır; (5) kabuk 
kalıp modelden ayrılır; 

Kabuk Kalıplama

• Kabuk kalıplamada aşamalar: (6) Kabuk kalıbın iki yarısı, 
birleştirilir, bir kutu içinde kum veya metal bilyelerle desteklenir 
ve döküm gerçekleştirilir; (7) Yolluklu bitmiş ürün döküm çıkarılır

Kabuklar Metal 
bilye

Derece

Kıskaç
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Kabuk Kalıplama – Tüm işlemler

Üstünlükleri ve Zayıflıkları

• Kabuk kalıplamanın üstünlükleri:
– Pürüzsüz kalıp boşluğu yüzeyi, erimiş metalin daha kolay 

akmasını ve daha iyi yüzey kalitesi sağlar
– Yüksek boyutsal doğruluk – genellikle talaş kaldırma 

gerekmez
– Kalıbın dağılabilirliği, dökümdeki çatlakları en aza indirir
– Seri üretim için mekanize edilebilir

• Zayıflıkları:
– Daha pahalı metal model
– Az sayıda döküm için uygun değil
– Dökülebilen parça boyut ve ağırlıkları sınırlıdır.
– Kuma bağlayıcı olarak reçine katıldığından kalıp malzemesi 

masrafları yüksektir.
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Vakum Kalıplama
• Kimyasal bağ (bağlayıcı) yerine vakum 

basıncıyla bir arada tutulan kum kalıp kullanır
• Hafif bir titreşim uygulanmasından sonra, 

vakumun yarattığı alçak basınçla kum 
tanecikleri ince plastik folyolar arasında 
sıkıştırılarak kalıp hazırlanır. 

• “Vakum” terimi, döküm işleminin kendisinden 
çok kalıp yapımı anlamındadır

• 1970’lerde Japonya’da geliştirilmiştir

Vakum Kalıplamada İşlem Aşamaları

(1) Model yerleştirildikten sonra üzerine bir plastik film konur; (2) kum doldurulur; (3) en 
üste ikinci plastik film yerleştirilir; (4) iki plastik arasına vakum uygulanır; (5) alt ve üst 
kalıp yarıları aynı şekilde hazırlandıktan sonra birleştirilerek kalıp oluşturulur.
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Üstünlükleri ve Zayıflıkları
• Vakum kalıplamanın üstünlükleri:

– Bağlayıcı olmadığından, kum kolayca geri kazanılır

– Kum, bağlayıcı kullanılan duruma göre mekanik yeniden 
şartlandırma gerektirmez

– Kuma su karıştırılmadığından, nemle ilgili hatalar oluşmaz

– Kalıplama sırasında model kolayca sıyrıldığından ve kalıbın her 
bölgesi aynı sertlikte olduğundan boyut hassasiyeti yüksektir.

– Döküm yüzetyi çok düzgündür.

– Döküm gazları vakum sistemiyle emildiğinden çalışma atmosferini 
kirletmezler.

• Zayıflıkları:

– Yavaş proses

– Mekanizasyona kolayca uyarlanamaz

Genleşen Polistiren Yöntemi
(Dolu Kalıba Döküm)

• Erimiş metal kalıba döküldüğünde buharlaşan bir 
polistiren köpük model çevresine sıkıştırılmış bir kum 
kalıp kullanır

• Diğer isimleri: kayıp-köpük yöntemi, kayıp model 
yöntemi, buharlaşan köpük yöntemi ve dolu kalıba 
döküm yöntemi

• Polistiren köpük model, düşey ve yatay yolluklar, 
besleyiciler ve (gerekirse) iç maçalardan oluşur

• Kalıbın alt ve üst derece kesitlerinin açılması  
gerekmez
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Genleşen Polistiren Yöntemi

Köpükten döküm 
ağzı ve düşey yolluk

Köpük model Refrakter 
bileşenin 
püskürtülmesi

Genleşen Polistiren Yöntemi

Kalıp kutusu

Model çevresine 
sıkıştırılmış kum
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Genleşen Polistiren Yöntemi

Şekil 11.7  Genleşen polistiren yöntemi: (3) 

Erimiş metal, 
köpüğü 
buharlaştırır ve 
yerine geçer

Üstünlükleri ve Zayıflıkları
• Genleşen polistiren yönteminin 

üstünlükleri:
– Modelin kalıptan çıkarılması gerekmez

– Geleneksel yaş kum kalıptaki gibi iki yarı kalıp 
gerekmediğinden, kalıp yapımı basitleşir ve 
hızlanır

• Zayıflıkları:
– Her döküm için yeni bir model gerekir

– Yöntemin ekonomikliği, büyük oranda model 
yapım maliyetine bağlıdır
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Genleşen Polistiren Yöntemi

• Uygulamaları:
– Özellikle sadece az sayıda üretilecek büyük 

parçaların dökümünde kullanılmaktadır.
– Otomobil motorlarının dökümünde seri 

üretim
– Otomatikleştirilmiş ve entegre edilmiş imalat 

sistemlerinin kullanımında:
1. Polistiren köpük numuneler kalıplanır ve 

daha sonra
2. İlerleyen döküm işlemine doğru beslenir

Bozulabilir Döküm Yöntemleri

• Yaş – kuru kum kalıplama yöntemleri

• CO2 Yöntemi

• Kabuk kalıplama yöntemi

• Vakum Kalıplama

• Dolu Kalıba Dolum (Genleşen Polistiren) Yöntemi

• Hassas Döküm (Kayıp Mum Yöntemi)

• Alçı Kalıba Döküm

• Seramik Kalıba Döküm
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Hassas Döküm
(Kayıp Mum Yöntemi)

• Bu yöntemde mum ve benzeri modeller, harç halindeki refrakter 
bir malzeme içine gömülerek kalıp hazırlanır, kalıplama 
sonrasında kalıp ısıtılır ve mum model malzemesi reitilerek 
kalıptan dışarı akıtılarak kalıp boşluğu oluşturulur.

• Bu yöntem M.Ö. 3000 Mısır’da ve Çin’de Şang hanedanı 
esnasında uygulanmıştır.

• 2. Dünya Savaşına kadar ticari olarak sadece kuyumcu ve 
dişçiler tarafından uygulanmış, daha sonra özellikle uçak, 
tekstil, elektronik ve makina sanayinde hassas parçalara 
duyulan ihtiyaç, yöntemin endüstriyel uygulamasını 
yaygınlaştırmıştır.

Hassas Döküm

Mum 
model

Mum 
yolluk
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Hassas Döküm

Mum Model refrakter çamura daldırılır. Salkım refrakter tozla kaplanır, istenilen 
kalınlık elde edilene kadar 3. ve 4. adımlar 
tekrarlanır.

Hassas Döküm

Mum

Isı

Kalıp malzemesini katılaşmasından 
sonra mum eritilir

Isıtılan kalıba metal eriyiği dökülür.
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Hassas Döküm

Kalıp kırılarak dökülen parça çıkarılır. Parçalar kesilerek salkımdan ayrılır.

Hassas Döküm

Hassas dökümle elde edilmiş, 108 ayrı kanatçıklı 
tek parça bir kompresör statoru
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Üstünlükleri ve Zayıflıkları
• Hassas dökümün üstünlükleri:

– Yüksek derecede karmaşıklığa ve doğruluğa sahip parçalar 
dökülebilir

– Dar boyutsal kontrol ve yüksek yüzey kalitesi
– Mum genellikle tekrar kullanım için geri kazanılabilir
– Normal olarak ilave talaş kaldırma gerekmez
– Bu yöntem bir net şekil yöntemidir

• Zayıflıkları
– Yöntem mekanizasyona uygun olmayıp, üretim hızı ve 

kapasitesi düşüktür.
– Genellikle 5 kg’dan küçük parçaların dökümü için 

uygundur.
– Çok sayıda işlem adımları gerekir
– Nisbeten pahalı yöntemdir

Alçı Kalıba Döküm

• Genellikle bakır ve alüminyum alaşımları gibi düşük 
sıcaklıkta eriyen demir dışı malzemelerin dökümünde 
kullanılır.

• Dayanımı düşük model malzemelerin kullanılması 
halinde (mum, kum), dövülerek sıkıştırılan kalıp 
malzemeleri uygun olmadığından başlangıçta sulu 
harç halinde olan alçı tercih edilir.

– Ahşap modelleri, suyla temas ettiklerinde 
genleştiklerinden genellikle kullanılmaz
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Alçı Kalıba Döküm

• Sulu harcın model üzerine dökülmesinden sonra ilk 
sertleşme gerçekleşir ve model kalıptan çıkarılarak 
kalıp 200 0C sıcaklıkta birkaç saat kurutulur.

• Bu şekilde tüm suyu giderilen kalıp, susuz kalsiyum 
sulfat (CaSO4) haline dönüşür.

• Alçı karışımı, ince detayları ve yüksek yüzey kalitesi 
oluşturarak modelin çevresinde kolayca akar.

• En zayıf yönü, gaz geçirgenliğinin kötü olmasıdır.

Üstünlükleri ve Zayıflıkları
• Alçı kalıba dökümün üstünlükleri:

– Yüksek doğruluk ve yüzey kalitesi

– İnce kesitlerin yapılabilmesi

• Zayıflıkları:

– Döküm sırasında problem oluşturabilen nemin 
uzaklaştırılması için kalıbın pişirilmesi gerekir

– Eğer aşırı pişirilirse kalıp dayanımı kaybolur

– Alçı kalıplar yüksek sıcaklıklara dayanamaz, bu 
nedenle düşük erime sıcaklığına sahip alaşımlarla 
sınırlıdır
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Seramik Kalıba Döküm
• Alçı kalıba döküme benzer; ancak kalıp, alçıya 

göre daha yüksek sıcaklıklara dayanabilen 
refrakter seramik malzemeden yapılır 

• Dökme çelik, dökme demir ve diğer yüksek 
sıcaklık alaşımlarının dökümünde kullanılabilir

• Metal dökümü hariç, uygulamaları alçı kalıba 
döküme benzer

• Üstünlükleri de (yüksek doğruluk ve yüzey 
kalitesi) benzerdir

Seramik Kalıba Döküm

1. Sıvı seramiğin dökülmesi   2. Yaş kalıbın çıkarılması          3. Yakma


