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AÇIKLAMALAR

KOD 542TGD901
ALAN Tekstil Teknolojisi
DAL/MESLEK Dokuma Desinatörlüğü/ Dokuma Operatörlüğü
MODÜLÜN ADI Çözgü Hazırlama 2

MODÜLÜN TANIMI
Çözgü hazırlanması ile ilgili temel bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24
ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.
YETERLİK Çözgü hazırlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam sağlandığında bakım ve iş
talimatına uygun olarak çözgü hazırlayabileceksiniz.
Amaçlar

1. Seri çözgü makinesinin bakım ve ayarlarını
yapabileceksiniz.

2. Seri çözgü makinesinde çözgü
hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım:Cağlık sistemi, seri çözgü makinesi, basınçlı
hava tabancası, fırça, uygun yağ, yağ tabancası, bobin,
çözgü levendi, anahtar ve tornavida takımı, hesap
makinesinin bulunduğuişletme ortamı

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 doldurmavb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Dokuma hazırlık işlemlerinden çözgü ve atkı ipliklerinin verimli bir şekilde dokumaya
hazır duruma gelmeleri, üretilecek kumaş için çok önemli yer tutmaktadır.

Çözgü iplikleri dokuma işlemine katılım şekilleri itibarı ile en fazla gerilime ve
sürtünmeye maruz kalan ipliklerdir. Dokuma makinesinde hatasız ve kaliteli bir ürün
dokuyabilmek için çözgü ipliklerinin sarıldığı dokuma levendini hazırlama, dokuma alanında
çalışan her elemanın kazanması gereken becerilerdendir.

Seri, diğer adıyla düz çözgü hazırlama işleminde çözgü iplikleri direkt dokuma
leventleri üzerine sarılır ve gerekiyorsa haşıl işleminde seri çözgüden çıkan leventler
birleştirilir. Çözgü ipliklerinin dokuma levendi üzerine hatasız ve düzgün bir şekilde
sarılması, kumaşın kalitesini etkileyeceği gerçeği sebebiyle çözgü ipliğinin hammaddesi,
numarası ve renk raporu gibi veriler dokumacıya çözgü makinesinin tercihini belirleme
bilgisi kazandırır.

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile dokuma alanında kullanılan seri
çözgü makineleri ile dokumada üretilecek kumaş için çözgü hazırlayabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Seri çözgü makinesinde çözgü raporuna uygun olarak çözgü hazırlayabileceksiniz.

 Çözgü dairesinde Seri çözgünün hazırlanışı ileyapılan işlemleri ve makinelerin

çalışmaları hakkında bilgi toplayınız.

 Seri çözgü makinelerindeki teknolojik gelişmeleri araştırınız.

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla sınıf ortamında paylaşınız.

1. SERİ ÇÖZGÜ MAKİNESİNİN BAKIM VE
AYARLARINI YAPMA

1.1. Seri Çözgü Makinesinin Kısımları, Görevleri ve Çalışma
Prensibi

Seri çözgü hazırlamada cağlıktan gelen iplikler paralel bir şekilde leventlere sarılır.
Levent üzerine sarılan çözgü ipliklerinin sayısı cağlık kapasitesi kadardır. Hazırlanan bu
leventler dokumada gerekli olan çözgü sayısına ulaşmak için aktarma işlemi ile birleştirilir.
Haşıllama yapılacak ise leventler doğrudan haşıl makinesine yüklenerek haşıllama işlemi
sırasında birleştirilir. Bu çözgü sarma sistemi genellikle haşıllanacak çözgüler için kullanılır.

Resim 1.1: Seri çözgü hazırlama

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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Seri çözgü makinelerine düz çözgü makineleri de denilmektedir. Cağlıktan gelen
çözgü ipliklerinin toplama tarağından geçerek birbirine paralel ve eşit gerginlikte levent
üzerine sarılması işlemidir. Seri çözgüde hazırlanan leventler birleştirilerek istenen çözgü tel
sayısı elde edilir.

Resim 1.2: Seri çözgü makinesi

Seri çözgü makinesinin incelendiğinde üç kısımdan oluştuğu ortaya çıkmıştır. Bu
kısımların teknolojik yönden yenilendiği ve geliştirildiği gözlemlenmektedir.

 Cağlık
 Toplama tarağı
 Levende sarmakısmı

Seri çözgü makinesine genel olarak baktığımızda çözgünün bobinler hâlinde bir arada
toplandığı metal sehpalardan oluşan cağlık kısmı, bobinlerden alınan iplik uçlarının bir tarak
üzerinde birleştirilmesi ve istenen veriler doğrultusunda levent üzerine aktarılmasıdır.

 Cağlık

Seri çözgü makinesinde bobinlerin üzerine istenilen sayı kadar dizildiği bölümdür.
Cağlık üzerindekitertibatla çözgü ipliklerinin eşit gerginlikte bobinlerden sağılmasınısağlar.
Seri çözgü makinesinde genellikle V cağlık kullanılır.

Çağlık kısmı; bobinlerin takıldığı, ipliğin sağıldığı kısımdır. Bu bölümde
yerleştirilecek olan maksimum bobin sayısı çağlığın kapasitesi kadardır (Daha ayrıntılı bilgi
için Çözgü Hazırlama 1 modülüne bakınız.).
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Resim 1.3: V cağlık ( arka taraftan)

 İğler
Cağlıkta bobinlerin üzerine dizildiği cağlığın en önemli parçalarındandır. Bobinlerin

üzerinden ipliklerin düzgün bir şekilde sağılması için bobinleri sabit tutmaya yarar.

Resim 1.4:.İğler

 Gerilim tertibatı
Cağlığa dizili olan bobinlerin üzerindeki ipliklerin istenen gerilimdeçözülmesini

sağlar.Her bobinden alınan iplik uçları frenlerden geçirilir.

 İplik kancası

Cağlıkta iplik çalışır durumda iken kancaya takılı durumda olup iplik kopuşlarında
kanca düşerek makineyi otomatik olarak durdurur.
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Resim 1.5:.İplik kancası

 İplik kesme bıçağı

Bobinlerin üzerindeki iplik bittiği zaman çözgü ipliklerinin kesilmesini iplik
kesmebıçağı sağlar. Bıçak cağlığın başından sonuna doğru çekilerek çözgü ipliklerinin toplu
hâldekesilmesini sağlar.

Resim 1.6: İplik kesme bıçağı

 Levende sarmakısmı

Cağlıktan bobinler üzerinden gelen iplikleri paralel ve eşit gerginlikte levent üzerine
sarılmasınısağlayan kısımdır. Taraktan gelen çözgü iplikleri sevk silindirinden geçerek
küçük gruplar hâlinde düğümlenerek levent üzerine takılır. Levendindönmesiyleçözgü
sarılır. Baskı silindiri, levent üzerine sarılan çözgü ipliklerinin sıkıştırmasını ve
levendindönüş hızını ayarlar. Böylece çözgünün düzgün sarılması sağlanır.
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Resim 1.7: Levende alma kısmı

Resim 1.8: Levent dişlisi



Resim

Şekil 1.1.

1.2. Seri Çözgü Makinesinin Bakım ve Temizliğini Yapma

Seri çözgü makinesinin bakım ve ayarları
talimatlarına dikkat edilmesi gerekir.
görmemesi için önlemlerin alınması şarttır. Yapılan bakım sadece ilgili kısmı kapsamalıdır.

Yapılacak yağlama işleminde kullanılacak olan ince, gres ve hidrolik yağların
seçimine dikkat edilmeli, ayrıca ma
aksamlara değmemesine dikkat edilmelidir.

Bakım olarak gerekli zaman aralıklarında makinenin dişli, zincir ve dönen
aksamlarının gerekli olan yerlerinin uygun yağ seçimi ve oranı ile yağlanması
gerekmektedir. Makine üzerinde aşınmış ve deforme olmuş parçaları ya tamir edilmeli veya
değiştirilmelidir.

Günlük bakım ,temizlik basınçlı hava
makinesinin kirlenen yağlananve paslanan kısımları
parçalar mazot içerisine konularak temizlenir.
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Resim 1.9: Baskı silindiri

Şekil 1.1. Çözgünün levende sarılması

Seri Çözgü Makinesinin Bakım ve Temizliğini Yapma

Seri çözgü makinesinin bakım ve ayarları için öncelikle makine bakım ve onarım
talimatlarına dikkat edilmesi gerekir. Makine üzerinde çözgü ipliği varsa ipliğin zarar
görmemesi için önlemlerin alınması şarttır. Yapılan bakım sadece ilgili kısmı kapsamalıdır.

Yapılacak yağlama işleminde kullanılacak olan ince, gres ve hidrolik yağların
ayrıca makinenin sadece ilgili yerinde yağlama yapılmalı ,diğer

aksamlara değmemesine dikkat edilmelidir.

Bakım olarak gerekli zaman aralıklarında makinenin dişli, zincir ve dönen
aksamlarının gerekli olan yerlerinin uygun yağ seçimi ve oranı ile yağlanması

Makine üzerinde aşınmış ve deforme olmuş parçaları ya tamir edilmeli veya

emizlik basınçlı hava ile yapılır. Genel bakımda ise çözgü
paslanan kısımları mazot ile silinerek temizlenir. Dişli gibi

parçalar mazot içerisine konularak temizlenir.Modern makineler için otomatik gezici

makine bakım ve onarım
Makine üzerinde çözgü ipliği varsa ipliğin zarar

görmemesi için önlemlerin alınması şarttır. Yapılan bakım sadece ilgili kısmı kapsamalıdır.

Yapılacak yağlama işleminde kullanılacak olan ince, gres ve hidrolik yağların
diğer

Bakım olarak gerekli zaman aralıklarında makinenin dişli, zincir ve dönen
aksamlarının gerekli olan yerlerinin uygun yağ seçimi ve oranı ile yağlanması

Makine üzerinde aşınmış ve deforme olmuş parçaları ya tamir edilmeli veya

bakımda ise çözgü
mazot ile silinerek temizlenir. Dişli gibi

Modern makineler için otomatik gezici
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temizlik robotları özellikle cağlık kısmının temizliğinde kullanılır. Ayrıca makinenin
kapladığı bölgenin zemin temizliği gereklidir.

Resim 1.10: Bakım yapılacak dişli yatağı

1.3. Seri Çözgü Makinesinin Ayarlarını Yapma

Seri çözgü makinelerinde çözgü hazırlama işlemin yapılmasında çözgü bandı hatası,
çözgüde karışık iplik hatası, parlak çözgü ipliği hatası, gergin iplik hatası ve gevşek iplik
hatası gibi kusurların bazıları makine ayarlarında bazıları da direkt personelden
kaynaklanmaktadır. Bu hataların ortadan kaldırılması dokumada üretilecek kumaşın
kalitesiyle doğru orantılıdır.

Seri çözgü makinesinde yapılacak ayarların ve periyodik bakımların zamanında ve
hazırlanacak olan çözgüye uygun yapılması verimi yükseltecektir.

Seri çözgü makinelerinde cağlık kısmında iplik frenleri iplik cinsine ve kalınlığına
sarım sertliğine göre fren artırılır veya azaltılır. Bütün ipliklerde gerginliğin aynı olmasına
dikkat edilmelidir. Ayrıca iplik kontrol sisteminin hassasiyet ayarı yapılır.

Cağlık kapasitesi ve levent eni göz önüne alınarak toplama tarağının numarası
belirlenir.

T =
Cağlıktakı Bobin Sayısı x 10

Tarak Eni

Örnek: Cağlıktaki bobin sayısı =900 bobin

Tarak Eni= 180cm

T =
900 x 10

180cm
=

9000

180cm
= 50 ş

1cm 5 diş vardır.
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Seri çözgü levent eni dokunacak kumaşın enine göre ayarlanır. Metraj sayacı sarılacak
miktara göre ayarlanır. Gergin gevşek sarıma gore levent baskı silindirinin baskı miktarı
azaltılır veya arttırılır.

Resim 1.11: Bakımı yapılacak seri çözgü makinesi

1.4. Seri Çözgü Makinesinin Bakım ve Ayarlarını Yapma Sırasında
Dikkat Edilecek Hususlar

Makinenin bakım ve ayarları konusunda işletmenin genel çalışma prensipleri
doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı, iş
güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine uygun çalışma neticesinde verimliliği ve
kaliteyi istenilen değerlere yükseltmektir.

Bakım, onarım yapılırken makinenin elektrik şalteri kapatılmalı ve üzerine uyarı
levhası asılmalıdır. Makine ve çevresi hareket kolaylığı sağlayacak temiz ve kaygan
olmayacak şekilde olmalıdır.
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Resim 2.12 makinenin bulunduğu alan

Resim 1.13: Seri çözgü makinesi

Seri çözgü makinesinin ayar ve bakımlarının yapılmasını kolaylaştıracak aşağıdaki
işlemler önem taşımaktadır.

 Çalışma alanı kontrol edilmeli ve düzeni sağlanmalıdır.
 Seri çözgü makinesinin günlük kontrol ve bakımı yapılmalıdır.
 Seri çözgü makinesinin genel temizliğinin yapılmasını sağlanmalıdır.
 Çıkabilecek arızalar sonucunda basit olanlar giderilmeli ya da yetkililere

aktarılmalıdır.
 Cağlık gerginlik, tambur baskı ve tarak ayarları üretici firmanın verilerine

uygun yapılmalıdır.
 Makara (levent) takarak makara, iplik hızı ve sayaç ayarları kontrol edilmelidir.
 Çözgü makinesinde parti değişiklilikleri ve çözgü akışı kontrol edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Seri çözgü makinesinin bakım ve ayarlarını yaparak çözgü hazırlayacak hâle getiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Seri çözgü makinesinin bakım ve ayarlarını
gösteren talimatı okuyunuz.

 Üretici firmanın katalog
verilerine uygun çalışma yapınız.

 Seri çözgü için işletmenin
hazırlamış olduğu genel kurallar
doğrultusunda çalışma yapınız.

 Seri çözgü makinesi tarağını basınçlı hava ve
fırça yardımı ile temizleyiniz.

 Makine üzerinde çözgünün
olmadığı zaman temizlik yapınız.
Çözgü varsa temizliği çözgünün
etkilenmeyeceği şekilde yapınız.

 Ölçme silindirini temizleyerek ve gerekli
bölgelerini yağlayınız.

 Yağlama sırasında sadece
gereken yerler için yağlama
yapınız.

 Yağlama işlemini sadece dişliler
için ve uygun oranda yapınız.

 Baskı silindirini temizleyerek gerekli bölgelerini
yağlayınız.

 Baskı silindiri üzerinde hiçbir
artık malzemenin, toz ve
uçuntunun kalmamasına dikkat
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Levende sarma kısmındaki dişlileri yağlayınız.

 Sadece dişliler için yağlama
işlemini yapınız.

 Yağlama sırasında çevreye ve
diğer parçaların yağlanmamasına
dikkat ediniz.

 Seri çözgü makinesinin frenleme kısmını
ayarlayınız.

 Frenlenme kısmında kullanılan
bütün parçaların bakımına ve
gerekli yağların kullanımına
dikkat ediniz.
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 İşlemin yapıldığı ortamın temizliğini sağlayınız.

 Temizlik sırasında biriken iplik
artıkları, toz ve yabancı
maddeleri makineye ve üzerinde
bulunan çözgülere zarar
vermeden atık kutusuna atınız.

 Ortamın temizliğini yaparken
zeminin kayganlaşmamasına
dikkat ediniz.

 Temizlik yapılan makine ile ilgili
bilgiyi diğer personele bildiriniz.
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KONTROLLİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Seri çözgü makinesinin bakım ve ayarlarını gösteren talimatı
okudunuz mu?

2. Seri çözgü makinesi tarağını basınçlı hava ve fırça yardımı ile
temizlediniz mi?

3. Ölçme silindirini temizleyerek gerekli bölgelerini yağladınız mı?

4. Baskı barabanını temizleyerek gerekli bölgelerini yağladınız mı?

5. Levende sarma kısmındaki dişlileri yağladınız mı?

6. Seri çözgü makinesinin frenleme kısmını ayarladınız mı?

7. İşlemin yapıldığı ortamın temizliğini sağladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1- Seri çözgü makinesinin diğer bir ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konik çözgü makinesi
B) Çapraz çözgümakinesi
C) Eğik çözgümakinesi
D) Düz çözgümakinesi

2- Seri çözgü makinesi teknolojik yönden kaç kısımda incelenmektedir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

3- Aşağıdakilerden hangisi seri çözgü makinesinin kısımlarından değildir.?
A) Support
B) Cağlık
C) Toplama tarağı
D) Levende sarım kısmı

4- Aşağıdakilerden hangi genellikle seri çözgü makinelerinde kullanılan cağlık çeşididir?
A) Düz cağlık
B) Paralel cağlık
C) Çapraz cağlık
D) V cağlık

5- Aşağıdakilerden hangisi sorunsuz bir cağlıkta bulunması gereken özelliklerdendir?
A) Cağlık temizliği sürekli robot temizleyiciler tarafından yapılmalıdır.
B) İplik kopmalarında sarıma devam edilmelidir.
C) Gergin ve gevşek durumlarda sarım durdurulmamalıdır.
D) Cağlığın elektronik sisteminin hiçbir zaman bakıma ihtiyacı yoktur.

6- Aşağıdakilerden hangisi levende alma kısmının parçalarından değildir?
A) Baskı silindiri
B) Sevk silindiri
C) Levent dişlisi
D) İğler

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Seri çözgü makinesinde çözgü raporuna uygun olarak çözgü hazırlayabileceksiniz.

 Seri çözgünün hazırlanışını dokuma işletmelerindeki çözgü dairelerinde

izleyiniz.

 Seri çözgü makinelerindeki teknolojik gelişmeleri araştırınız.

 Topladığınız bu bilgileri bir araya getirip raporlaştırınız.

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla sınıf ortamında paylaşınız.

2. SERİ ÇÖZGÜ MAKİNESİNDE ÇÖZGÜ
HAZIRLAMA

2.1. Seri Çözgü Hesaplamaları

Seri çözgü hazırlama işlemi kullanılacak çözgü ipliğinin; iplik numarası, rengi ve
renk raporu, uzunluğu, hammaddesi, kullanılacak levent tipi (dokuma makinesi çeşidi) gibi
bilgiler doğrultusunda hazırlanabilmektedir.

Seri çözgü makinesinde hesaplama işlemi olarak tek renk çözgü hesapları ve çözgü
renk raporlu çözgülerin hesaplamaları şeklinde iki grup işlem karşımıza çıkmaktadır.

 Tek Renkli Çözgü İpliğinin Hesaplamaları:

Kullanılacak çözgünün renginin tek olmasında yapılacak işlem levent sayısının ve
cağlığa dizilecek bobin sayısının bilinmesiyle yapılır.
Çözgü ipliğinin tek renkli olması durumunda aşağıdaki iki formül kullanılır:

Bulunan sonucun virgülden sonrası bir üste yuvarlanır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Örnek:Toplam çözgü tel sayısı 6000 tel olan tek renge sahip çözgü hazırlanacaktır. Cağlık
kapasitemiz 850 iğli olduğuna göre kullanılacak levent sayısı ve cağlığa dizilecek bobin
sayısını hesaplayınız.

Kullanılacakleventsayısı =
çö ü ı ı

ğ ı
= = 7,05 8 olarak alınır.

Cağlığa dizilen bobin sayısı =
Toplam çözgü tel sayısı

Levent Sayısı
=

6000

8
= 750 bobin

 Çözgü Renk Raporlu Çözgü Hesaplamaları:

Çözgü renk raporlu çözgülerin hesaplama işleminde cağlığa dizilecek bobin sayısı
rapor sayısının katı olmalıdır.

Örnek:

Toplam çözgü tel sayısı 3000 tel

Cağlık kapasitesi 600 iğ

Çözgü renk raporu; 40 siyah,20 kırmızı,40 siyah, 20 mavi

Bir rapor 120 tel

Verilere göre kullanılacak levent sayısı, cağlığa dizilecek bobin sayısı ve leventlerdeki renk

dizimi nasıl olacaktır?

Levent Dizimi:

Tablo 1.1: Leventte renk dizimi

Tabloda verilen S harfi siyah rengi temsil etmektedir. Her levent için renk raporu
içinde dizime göre 8 siyah,4 kırmızı, 8 siyah ve 4 mavi bobine ihtiyaç vardır. Dokumaya
girecek leventlerin her birinde 600 bobin hatasız ve verilen renk raporu doğrultusunda
hazırlanmalıdır.

Cağlıltaki rapor tekrarı =
Cağlıktaki çözgü tel sayısı

Renk rapor tel sayısı
=

600

60
= 10

Kullanılacak bobin miktarı=Rapor tel sayısı X Rapor tekrarı



19

= 60 X 10=600 Bobin

Kullanılacak levent sayısı =
çö ü ı ı

ğ ı
= = 10 leventkullanılır.

2.2. Cağlığa Bobin Diziminde Dikkat Edilecek Hususlar

Çözgü makinesinde dokumadan alınan iş emrine göre çözgü dairesini ilgilendiren
bilgiler doğrultusunda bobinler ilk olarak cağlığa dizilecektir. Bu dizim işlemi cağlığın alt
veya üst köşelerinden itibaren üstten başlandıysa aşağıya doğru, alttan başlandıysa üste
doğru yapılmalıdır. Dizim sırasında yapılacak bir hata kumaşın kalitesinin etkilenmesine
sebep olacaktır.

Cağlıkta aynı çözgü ipliğinin devam edeceği makinelerde bobinler yedekli olarak
hazırlanabilir. Yedek bobinin alt ucu diğer bobinin üst ucuna düğümlenir .Böylece birinci
bobinin üzerindeki çözgü ipliği bittiğinde makine durdurulmadan diğer bobinin devreye
girmesiyle işlem devam eder. Bobinlerin üzerine takıldığı iğler hareketli olduğu için biten
bobin iği çevrilerek yerine bobin takılabilir.

Resim 2.1: Cağlık bobin dizilmiş sarıma hazır durumu

Cağlığa takılacak bobinlerde şu özelliklere dikkat edilirse çalışma kolaylığı sağlanır:
 Bobinlerin boyutları iyi seçilmelidir. Büyük olurlarsa yanındaki bobinlere

teması sırasında kopmalara sebep olabilir.
 Bobinler için kullanılan patronlar pürüzsüz olmalıdır.
 Bobin sarımı iyi yapılmış olmalıdır.
 Çözgüde eskimiş olan bobinler mutlaka değiştirilmelidir. Yoksa kopmalara

sebep olabilir.
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2.3. Cağlıktan Alınan Çözgü İpliklerini Levende Bağlama

Seri çözgü makinesinde çözgü iplikleri, konik çözgü makinesinden farklı olarak
direkt olarak levent üzerine sarılır. Konik çözgü makinesinde çözgü iplikleri önce tambur
üzerine sarılıp sonra levende aktarılırken seri çözgü makinesinde levent üzerine sarım
yapılır. Böylece aradaki diğer kısımlara ihtiyaç ortadan kalkmıştır.

Resim 2.2: Seri çözgü makinesinde levende çözgünün sarımı

2.4. Metraj Ayarını Yapma

Hazırlanacak olan çözgü ipliğinin uzunluğunun makineye veri olarak girilmesi
gerekmektedir. Levent üzerine sarılacak çözgünün uzunluk değeri ,makine tipine göre el ile
mekanik sayaca girilir ya da elektronik donanıma sahip makinelerde dijital ortamda girilerek
istenen çözgü uzunluğuna gelindiğinde makinenin otomatik olarak durdurulması sağlanır.

Resim 2.3. Metraj ayarlama
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2.5. Baraban Ayarını Yapma

Çözgü makinesindeki kumanda problemi, düzgün sarım kalınlığı ve çözgü levendinin
başlangıcından bitimine kadar olan iplik gerilim sabitliği için önemlidir.

Teknik çözümler bir silindir veya tamburun çevresel hızı üzerinde toplanmıştır. Çözgü
levendine, levendin eni boyunca temas eden bir tamburun hızı ile kumanda işlemi
gerçekleştirilmektedir. Bu silindir levent yüzeyine teması ile uygun sertlikte ve düzgünlükte
sarım elde edilir.

Renkli ve hassas çözgüler için bu baskı silindirinin basıncı azaltılır.
Seri çözgü makinelerinde çeşitli tahrik sistemleriyle baraban ayarı yapılabilmektedir.

Aşağıda seri (düz) çözgü makinesinin çeşitli tahrik sistemi aşağıdaki kısımlardan oluşur.
Bunlar:

 Çözgü levendine bir tambur ile sürtünme yaptırarak oluşturulan kumanda
şeklidir. Burada motor milinden alınan hareket, bir dişli ‘V’ kayışı ile baskı
tamburunun milinin üzerindeki dişli çarka iletilir.

 Tambur (silindir) sürtünmeli bir başka tahrik şekli, tambura farklı 2 devirde hız
kazandırmakla olur. Bu hareket şöyle gerçekleşir. Tambur mili üzerinde 2 farklı
dişli çark bulunur. Bu iki çark arasında bir manivela kolu ile kavramayla
motordan alınan hareket farklı hızlarda tambura iletilmiş olur.

 Bir başka tahrik şekli direkt olarak çözgü levent miline yapılan kumandadır.
Ancak burada çözgü levent çapı büyüdükçe çevre hızının artmasından dolayı
iplik geriliminin sabit kalması için hızın sabit tutulması gerekeceğinden
levendin hızının levent çapının artışına paralel olarak düşürülmesi
gerekmektedir.

 Bir başka devir ayarlama tertibatı da yine konik silindirlerle devir ayarının
yapıldığı sistemdir. Bu konik silindirler birbirine kayış ile bağlanmışlardır. Bir
diferansiyel dişli mekanizması toplam gücü üstlenmektedir.

Resim 2.4:Baraban silindiri



2.6. Çözgü İpliklerinin Gerginliğini Ayarlama

Çözgü hazırlama dokuma hazırlık dairesindeki en karmaşık ve en önemli işlemdir.
Çözgü hazırlama bölümünün görevi desen ve üretimden gelen taleplere göre istenilen
ipliklerle, istenilen çözgü ipliği sayılarında, renk raporuna uygun uzunlukta çözgülerin bir
araya getirilmesidir. Fakat bu işlemlerin yapılması sırasında çözgü ipliklerinin her birinin
aynı gerginlik değerinde olması şarttır.

Seri çözgü makinesi üzerinde b
kısmında ve çözgünün levent üzerinde toplanması kısmıdır. Cağlık bölümünde gerginliğin
aynı tansiyonda tutulması modern cağlıklarda dijital olarak veri girişiylesağlanmaktadır. Seri
çözgü makinesinin levende alma kısmında da yine aynı şekilde gerginlik değerleri sürekli
makine otokontrolü ile sağlanmaktadır.

Resim 2.

2.7. Levent Enine Göre Seri Çözgü Tarağı Enini Ayarlama

Seri çözgü makinelerinde cağlıktaki bobinlerden gelen ipliklerin
taraklardan geçerek levende sarılması işlemi için uygun sıklığın ayarlanması gerekmekt
Tarak sıklığının değiştirilmesiyle çözgü sıklığı değiştirilir. Tarak çözgü sıklığının
ayarlanması yanında ipliklerin levent ü
Çözgü ipliğinin levent üzerine istenilen şekilde ayarlanarak sarılması için tarak hareketlidir.
Bu hareketlilik sayesinde sıklık ayarlanabilmektedir.
sıklığa göre uygun tarak takılarak tarak eni ayarlanır.
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2.6. Çözgü İpliklerinin Gerginliğini Ayarlama

Çözgü hazırlama dokuma hazırlık dairesindeki en karmaşık ve en önemli işlemdir.
Çözgü hazırlama bölümünün görevi desen ve üretimden gelen taleplere göre istenilen

iklerle, istenilen çözgü ipliği sayılarında, renk raporuna uygun uzunlukta çözgülerin bir
araya getirilmesidir. Fakat bu işlemlerin yapılması sırasında çözgü ipliklerinin her birinin
aynı gerginlik değerinde olması şarttır.

Seri çözgü makinesi üzerinde bulunan iki kısım yani çözgünün hazırlanması cağlık
kısmında ve çözgünün levent üzerinde toplanması kısmıdır. Cağlık bölümünde gerginliğin
aynı tansiyonda tutulması modern cağlıklarda dijital olarak veri girişiylesağlanmaktadır. Seri

de alma kısmında da yine aynı şekilde gerginlik değerleri sürekli
makine otokontrolü ile sağlanmaktadır.

Resim 2.5: Gerginlik ayarı

2.7. Levent Enine Göre Seri Çözgü Tarağı Enini Ayarlama

Seri çözgü makinelerinde cağlıktaki bobinlerden gelen ipliklerin üstü açık olan
taraklardan geçerek levende sarılması işlemi için uygun sıklığın ayarlanması gerekmektedir.

mesiyle çözgü sıklığı değiştirilir. Tarak çözgü sıklığının
ası yanında ipliklerin levent üzerine düzgün yerleştirilmesini de sağlamaktadır.

Çözgü ipliğinin levent üzerine istenilen şekilde ayarlanarak sarılması için tarak hareketlidir.
Bu hareketlilik sayesinde sıklık ayarlanabilmektedir. Hareketli tarağın olmaması durumunda

k tarak eni ayarlanır.

Çözgü hazırlama dokuma hazırlık dairesindeki en karmaşık ve en önemli işlemdir.
Çözgü hazırlama bölümünün görevi desen ve üretimden gelen taleplere göre istenilen

iklerle, istenilen çözgü ipliği sayılarında, renk raporuna uygun uzunlukta çözgülerin bir
araya getirilmesidir. Fakat bu işlemlerin yapılması sırasında çözgü ipliklerinin her birinin

ulunan iki kısım yani çözgünün hazırlanması cağlık
kısmında ve çözgünün levent üzerinde toplanması kısmıdır. Cağlık bölümünde gerginliğin
aynı tansiyonda tutulması modern cağlıklarda dijital olarak veri girişiylesağlanmaktadır. Seri

de alma kısmında da yine aynı şekilde gerginlik değerleri sürekli

üstü açık olan
edir.

mesiyle çözgü sıklığı değiştirilir. Tarak çözgü sıklığının
yerleştirilmesini de sağlamaktadır.

Çözgü ipliğinin levent üzerine istenilen şekilde ayarlanarak sarılması için tarak hareketlidir.
Hareketli tarağın olmaması durumunda
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Resim 2.6: Ayarlı seri çözgü makinesi tarağı

2.8. Dolu Levendi Seri Çözgü Makinesinden Çıkarmak

Seri çözgü makinesinde hazırlanacak çözgü, leventlere sarılarak hazırlanır. Çözgü
dairesinde hazırlanacak çözgü ipliğinin numarası, rengi uzunluğu, iplik sayısı gibi istenen
verilere ulaşıldığında çözgü leventleri makine üzerinden çıkarılır.

Bütün modern çözgü makinelerinde dolu levendin makineden alınması boşunun
takılması bir motor yardımı ile kendi kendine olur. Bunun için herhangi bir işçilik gücü
harcanmaz. Bu amaç için çözgü levendi bir gerilim ve ana silindiri ile veya bir salınım
hareketi ile taşınır. Levendin frenlemesi için bugün genel kural olarak hidrolik frenlemeler
kullanılır. Bu frenleme otomobillerin frenlemesi gibidir. Frenleme zamanındaki iplik akışı
önemsizdir. Çözgü ipliklerinin çağlıktan düzgün ve eşit gerilimle çıkıp çözgü leventlerine
sarılmaları daha sonraki işlemler için önemlidir. Gerilim farklılığı dokumada istenmeyen
hataları doğuracaktır.

Resim 2.7: İstenen ölçüde sarılmış levendin makineden çıkarılması
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UYGULAMA FAALİYETİ

Çözgü talimatına göre verilen sürede çözgüyü hazırlayınız

İşlem Basamakları Öneriler

 Çözgü talimatını alınız.
 Konik çözgü için işletmenin
hazırlamış olduğu genel kurallar
doğrultusunda çalışma yapınız.

 Seri çözgü hesapları yapınız.  Formüllere göre işlemlerinizi
yapınız.

 Hesap makinesi kullanınız.
 Tek renkli çözgünüz varsa bu

formüller yeterlidir.
 İki ve ikiden fazla renkli

çözgülerde leventlerde
yapacağınız renk raporları
dizimine dikkat ediniz.

 Bobinleri cağlığa takınız.

 Bobinleri verilen talimatlarına
uygun renk, iplik numarası ve
değerlere uygunluğunu kontrol ediniz.

 İplik uçlarını iplik frenlerinden ve iplik
yoklayıcılardan geçiriniz.

 İplik uçlarını sırasıyla atlama
yapmadan frenlerden,
yoklayıcılardan geçiriniz.

 İplik uçlarındaki bozuk kısımları
temizleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 İplik uçlarını seri çözgü makinesi
tarağından geçiriniz.

 İplikleri taraktan geçirme
işleminde tarak üstü açık olduğu
için ipliklerin tarak sırasından
çıkmamasına dikkat ediniz.

 Çözgü levendini makineye takınız ve iplik
uçlarını levende bağlayınız.

 Levent dişlilerinin yuvalarına
tam yerleştirerek gerektiği gibi
sabitleyiniz.

 Çözgü ipliklerinin eksik
olmadan levent üzerine bağlanmasını
sağlayınız.

 Makine ana şalterini açınız.

 Şalterin elektrik
bağlantılarının ve gerekli güvenlik
önlemlerinin alınmasına dikkat
ediniz.

 Çözgü gerginliğini ayarlayınız.
 Çözgü ipliklerinin her birinin aynı

gerginliğe sahip olmalarını
sağlayınız.
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 Metre ayarını yapınız.

 Hazırlayacağınız çözgü uzunluk
değerlerinin, makine tipine göre
elektronik ya da mekanik olarak
veri girişini yapınız.

 Baskı barabanını ayarlayınız.

 Baskı silindir değerlerini yaparken
çözgünün hammaddesine ve çözgü
numarasına uygun hâlde yapınız.

 Levent enine göre seri çözgü tarağı enini
ayarlayınız.

 Hazırlayacağınız çözgünün levent
üzerindeki kapladığı alanı
düşünerek tarak genişlik ayarını
yapınız.
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 Çözgü sarınız.

 Verilen değerler doğrultusunda
çözgüyü levent üzerine gerekli
güvenlik tedbirlerini alarak sarımı
gerçekleştiriniz.

 Dolu levendi çözgü makinesinden çıkarınız.

 İstenen uzunlukta sarım işlemi
bittiğinde makine üzerinden
çıkardığınız levendi kontrolünüz
altında karışıklığa sebep
olmayacak bir bölgede muhafaza
ediniz.

 Çözgü özelliklerini belirten kartı levent üzerine
takınız.

 Leventlerin herhangi bir
karışıklılığa sebep olmadan o
leventle ilgili kartı düşmeyecek
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şekilde üzerinde görünecek bir
yerine takınız.

 Şalteri kapatınız.

 Bulunduğu ortamın temizliğini yapınız.

 Temizlik sırasında biriken iplik
artıkları, toz ve yabancı maddeleri
makineye ve üzerinde bulunan
çözgülere zarar vermeden atık
kutusuna atınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çözgü talimatını aldınız mı?
2. Seri çözgü hesapları yaptınız mı?
3. Bobinleri cağlığa taktınız mı?
4. İplik uçlarını iplik frenlerinden ve iplik yoklayıcılardan geçirdiniz

mi?
5. İplik uçlarını seri çözgü makinesi tarağından geçirdiniz mi?
6. Çözgü levendini makineye takarak iplik uçlarını levende bağladınız

mı?
7. Makine ana şalterini açtınız mı?
8. Çözgü gerginliğini ayarladınız mı?
9. Metre ayarını yaptınız mı?
10. Baskı barabanını ayarladınız mı?
11. Levent enine göre seri çözgü tarağı enini ayarladınız mı?
12. Çözgü sardınız mı?
13. Dolu levendi çözgü makinesinden çıkardınız mı?
14. Çözgü özelliklerini belirten kartı levent üzerine taktınız mı?
15. Şalteri kapattınız mı?
16. Bulunduğu ortamın temizliğini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Seri çözgü hazırlama işlemi kullanılacak çözgü ipliğinin; iplik numarası, rengi ve renk
raporu, uzunluğu, hammaddesi, kullanılacak levent tipi (dokuma makinesi çeşidine göre)
gibi bilgiler doğrultusunda hazırlanabilmektedir.

2.( ) Seri çözgü makinesinin hesaplamalarında tek ve daha fazla renkli çözgüler için aynı
işlemler yapılır. Farkları yoktur.

3.( ) Kullanılacak levent sayısı işletmenin olanakları ile sınırlıdır.

4.( ) Tek renkli çözgülerde cağlığa dizilecek bobin sayısı toplam çözgü tel sayısının levent
sayısına bölünmesi ile hesaplanır.

5.( ) Bobinlerin cağlığa dizilmeleri genelde cağlığın alt veya üst köşelerinden başlayarak ilk
adım atılır.

6.( ) Bobinlerin boyutlarının hiçbir önemi yoktur. Bobinlerin seçiminde boyutlar olarak iyi
bir harman yapılmalıdır.

7.( ) Seri çözgü makinesinde çözgü iplikleri önce tambur üzerine sarıldıktan sonra
leventlere aktarılır.

8.( ) Seri çözgü makinesinde baraban denilen silindir sayesinde uygun sıklıkta ve
düzgünlükte sarım elde edilir.

9.( ) Seri çözgü makinesinde çözgü ipliklerinin levende sarımında aynı gerginlikte
olmalarına ihtiyaç yoktur.

10.( ) Seri çözgü makinelerinde kullanılan tarak sıklığının değiştirilmesi ile çözgü sıklığı
ayarlanabilmektedir.

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 Değerlendirmeye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



31

MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Teknolojik yönden incelendiğinde iki kısımdan oluşan çözgü makineleri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seri çözgü makinesi
B) Konik çözgü makinesi
C) Çapraz çözgü makinesi
D) Yuvarlak çözgü makinesi

2. Düz çözgü makinesi olarak da adlandırılan çözgü makinesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çapraz çözgü makinesi
B) Konik çözgü makinesi
C) Seri çözgü makinesi
D) Paralel çözgü makinesi

3. Aşağıdakilerden hangisi seri ve konik çözgü makinesinin ortak kısımlarındandır?
A) Levende alma kısmı
B) Sport kısmı
C) Çapraz tarağı kısmı
D) Tambur kısmı

4. Bobinlerin üzerindeki iplik bitiminde çözgü ipliklerinin kesimini sağlayan parça
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İplik kancası
B) Fren tertibatı
C) Sport
D) İplik kesme bıçağı

5. Aşağıdakilerden hangisi seri çözgü makinesinde levende alma kısmının parçalarından
değildir?
A) Baskı silindiri
B) İplik kesme bıçağı
C) Sevk silindiri
D) Levent dişlisi

6. Seri çözgü makinelerinde kullanılacak levent sayısının hesap işlemi aşağıdaki
formüllerden hangisi ile tespit edilir?
A) Toplam çözgü tel sayısı cağlık kapasitesine bölünerek bulunur.
B) Toplam çözgü tel sayısı cağlık sırasına bölünerek bulunur.
C) Toplam çözgü tel sayısı levent sayısına eşittir.
D) Toplam çözgü tel sayısı ikiye bölünerek bulunur.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. Toplam çözgü tel sayısı levent sayısına bölünerek aşağıdakilerden hangisi
hesaplanmış olur?
A) Cağlık kapasitesi
B) Levent dişli sayısı
C) Cağlığa dizilen bobin sayısı
D) Cağlık çeşidi

8. Levent yüzeyine uygun sıklıkta ve düzgünlükte sarım yapılmasını sağlayan seri çözgü
makine parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fren tertibatı
B) İplik kancası
C) Sport
D) Baraban silindiri

9. Seri çözgü makinesinde levendin enine göre çözgü ipliklerinin sıklığını ayarlayan
parça hangisidir?
A) Cağlık
B) Levent dişlisi
C) Tarak
D) Tambur

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.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 C
2 B
3 A
4 D
5 A
6 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Yanlış

3 Yanlış
4 Dogru
5 Dogru
6 Yanlış
7 Yanlış
8 Dogru
9 Yanlış

10 Dogru

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI

1 A
2 C
3 A
4 D
5 B
6 A
7 C
8 D
9 C

CEVAP ANAHTARLARI
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