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AÇIKLAMALAR

KOD 542TGD880

ALAN Tekstil teknolojisi

DAL/MESLEK Dokuma desinatörlüğü

MODÜLÜN ADI Ana örgülü kumaş analizi

MODÜLÜN TANIMI
Ana örgülü kumaş analizi bilgi ve becerilerinin
kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖNKOŞUL Bu modül için ön koşul yoktur.

YETERLİK Ana örgülü kumaşların analizini yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Öğrenci bu modül ile uygun ortam sağlandığında ana
örgülü kumaşların analizini yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Tekniğine uygun olarak kumaş analizine hazırlık
yapabileceksiniz.

2. Tekniğine uygun olarak kumaş maliyet
hesaplamalarını yapabileceksiniz.

3. Tekniğine uygun olarak Bezayağı örgülü kumaşın
analizini yapabileceksiniz.

4. Tekniğine uygun olarak Dimi örgülü kumaşın
analizini yapabileceksiniz.

5. Tekniğine uygun olarak Saten örgülü kumaşın
analizini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Lup, analiz tığı, hassas terazi, desen kâğıdı,
renkli kalem, kumaş numunesi, hesap makinesi, cetvel,
makas.
Ortam: iyi bir aydınlatmanın bulunduğu analiz
laboratuvarı ortamında yapılmalıdır.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Bir kumaşın üretilmesi, dokunacağı ipliklerin sağlanmasından kumaşın dokunarak
depoya sevk edilmesine kadar yapılan birçok işlemi kapsar. Üretime geçmeden önce
kumaşın tasarlanması ya da mevcut bir numune kumaşın analizi yapılarak kumaşın
dokunabilmesi için ihtiyaç duyulan verilerin bulunması gerekir. Kumaşın analizinde amaç
numune kumaşın aynısını ya da ona en yakın özellikte kumaş üretimi için gereken bilgilere
ulaşmaktır.

Ana örgülü kumaş analizi modülüyle ilgili tüm faaliyetleri tamamladığınızda,
bezayağı, dimi ve saten örgülü kumaş çeşitlerini tanıyacak, kumaş analizinde uygulanan
işlem sırasına göre bu kumaşlara analiz işlemlerini yapabileceksiniz. Aynı zamanda bu
kumaşın üretilebilmesi için gerekli olan maliyetin hesaplamasını da yapabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında kumaş analizinde yapılması gereken işlemleri uygulayabileceksiniz.

 Çevrenizi araştırarak farklı özelliklerde üretilmiş kumaş örnekleri toplayınız.

1. KUMAŞ ANALİZİNE HAZIRLIK

1.1. Kumaş Analizinin Tanımı ve Amacı

Analiz kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre çözümleme tahlil etme anlamına
gelmektedir. Kumaş analizi de numune kumaşın özelliklerini çözümleme işlemidir.

Kumaş analizi; örnek bir kumaş parçasından faydalanarak, aynı kumaşı ya da örnek
kumaş özelliklerine en yakın kumaşı elde edebilmek için, kumaşın tahlil edilerek
hesaplamaların yapılması ve örgüsünün tespit edilmesi işlemidir.

1.2. Ana Örgülü Standart Kumaş Çeşitleri

 Bezayağı örgülü kumaş çeşitleri

Aşağıda bezayağı örgüyle dokunmuş kumaş çeşitlerinden bazıları özellikleriyle
birlikte verilmiştir. Bu özellikler genel özellikler olup müşterinin isteğine ya da üretici
firmaya göre değişiklikler görülebilir:

 Patiska

Hasse adıyla bilinen bu kumaş, bezayağı örgülü, beyazlatılmış, hafif gramajlı, iç
çamaşırlarında ve işleme (çeyizlik) yapmak için kullanılan bir pamuklu kumaştır. Uygulanan
apre türüne göre yumuşak ya da diri tutumlu olabilir. Çok ince işlemelik patiskalarda 60–80
Ne atkı, 1 cm’de 84–140 tel sıklıkta, 56–66 Ne çözgü, 1 cm’de 80–100 tel sıklıkta
kullanılabilir. Günlük kullanım için dokunan patiskalarda ise, 20–30 Ne çözgü ve atkıdan
1cm'de 20–36 tel sıklıklarda dokunan patiskalar bulunmaktadır.

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
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 Mermerşahi

Tülbende benzeyen, ancak daha sık dokunmuş, beyazlatılmış ve yumuşak tutumlu
bir kumaştır. Genellikle 30/1 Ne iplikten, 1 cm’de 23–25 tel çözgü, 1cm’de 16–18 tel atkı
sıklıklarda ve yaklaşık 80-85g/m2 ağırlıkta dokunur.

 Kaputbezi

Amerikan bezi olarak bilinen bu kumaş, bezayağı örgüde, karde iplikten dokunan ve
kasar (beyazlatma) işlemi uygulanmayan bir kumaştır. Genellikle 12/1–16/1 Ne iplikten 1
cm’de çözgü sıklığı 15–20 tel, atkı sıklığı 15–16 tel olarak dokunur.

 Tülbent

Seyrek dokunmuş hafif gramajlı ve yumuşak bir kumaştır. Örtü olarak
kullanılabildiği gibi ambalaj ve astarlık olarak kullanılmaktadır. 30–36 Ne iplikten 1 cm’de
8–17 tel sıklıklarda dokunur.

 Basma

Çeşitli basit ve karmaşık desenlerin, baskı yoluyla, pamuklu bezayağı kumaşa
uygulanmasıyla elde edilen desenli kumaşlara basma adı verilmektedir. Dokunmasında 20
numaradan (Ne) 36 numaraya kadar çeşitli iplikler kullanıldığı gibi, pamuklu/polyester,
pamuk/viskon karışımı ipliklerden yapılmış kumaşlar da baskı yoluyla renklendirilebilirler.

 Poplin

Bezayağı örgüsüyle ince çözgü ve kalın atkı iplikleriyle dokunan kumaşlardır.
Eskiden ipek iplik kullanılarak dokunan poplin kumaşlar günümüzde merserize edilmiş ince
numara penye pamuk ipliğinden dokunmaktadır. Çözgüde genellikle 30/Ne, atkıda 20/1–
30/1 Ne iplik kullanılır. Daha ince poplinlerse, 60/2–80/2 Ne çözgü, 60/2–30/1 Ne atkı
kullanılarak dokunurlar.

 Branda bezi
Çadır Bezi olarak da bilinir. Tente, çadır, yelken ve kayış yapımında kullanılan

sağlam ve ağır gramajlı bir kumaştır. Genellikle bezayağı örgüsüyle veya panama örgüsüyle
çok katlı kalın ipliklerle dokunur. Çözgü ipliği olarak 18/5 Ne, atkı olarak 15/3 Ne iplik
kullanılır.

 Pazen

Genellikle bezayağı, bazen 2/2 dimi örgüsüyle dokunduktan sonra yüzeyi
havlandırılmış olan kumaşlara verilen genel addır. Atkı ipliğinin havlandırılmasıyla
oluşturulur. Bezayağı örgüsüyle beyaz ya da yollu desenli olarak dokunur. Eğer bezayağı
dokuda baskı yoluyla desen verilmiş bir kumaş ise divitin adını alır. Bezayağı örgüler için
20/1–24/1 Ne çözgü, 8/1–12/1 Ne atkı kullanılır.
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 Çuha

Merinos yününden bezayağı örgüsüyle, strayhgarn ipliklerle dokunan bir kumaştır.
%33, %25 oranında enden çektirilerek keçeleştirilir. Ağır bir dinkleme işlemi uygulanır.
Kumaşın yüzeyinde hav tabakası oluşturulur. Genellikle yeşil renge boyanarak bilardo
masalarında kullanılır.

 Tergal

Bezayağı örgüsüyle dokunan yaygın olarak kullanılan tül kumaştır. Çözgü ve atkı 70
denye tekstüre, bükümlü polyester iplikle, atkı ve çözgüde 1 cm’de 30 tel sıklık ile 30
numara tarakla dokunur. Jakar desenli ve efekt iplikli çeşitleri bulunur.

 Organze

Bezayağı örgüsüyle, çözgü ve atkıda mono polyester ipliklerle, 1 cm’de 40 tel
sıkılıkta ve 40 numara tarak kullanılarak dokunur. İpekle dokunan çeşidine oranla
polyesterle dokunanlar daha ucuzdur. Çizgi, kesme, baskılı ve jakar desenlidir.

 Tafta

Atkı ve çözgü farklı renk ipliklerle bezayağı örgüsüyle dokunur. Sıkı ve sert
tutumludur. İpek ipliklerle ya da rayon ipliklerle dokunur.

 Alpaka

Çözgüsü filament polyester, atkısı kesik elyaf polyester ipliğiyle, bezayağı ya da
panama örgüsüyle dokunur. Bursa alpakası olarak bilinir. Okul önlüğü ve iş önlüğü
imalatında yaygın olarak kullanılır.

 Dimi örgülü kumaş çeşitleri

Aşağıda dimi örgüyle dokunmuş kumaş çeşitlerinden bazıları özellikleriyle birlikte
verilmiştir. Bu özellikler genel özellikler olup müşterinin isteğine ya da üretici firmaya göre
değişiklikler görülebilir.

 Gabardin

Pantolonluk, trençkotluk olarak 2/1 dimi örgüsüyle dokunan pamuklu kumaştır.
Çözgü ve atkı olarak 48/2 – 24/1 Ne iplik kullanılır. Çözgü sıklığı 49 tel/cm, atkı sıklığı 20
tel/cm’dir.
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 BlueJean

D 2/1 veya D 1/2 dimi örgüsüyle, renkli çözgü ve beyaz atkıyla değişik renklerde
dokunur. Pantolonluk, eteklik, astarlık olarak kullanılır. Çözgü iplik numarası 40/2 Ne ve
sıklığı 48 tel/cm’dir. Atkı ipliği numarası 12/1 Ne ve sıklığı 20 tel/cm’dir.

 Diril

D 2/1, D 3/1, D 4/1 örgüleriyle dokunan yazlık ve tropikal kumaşlardır. Kalın
ipliklerle dokunur. Çözgü ipliği numarası 16/1 Ne ve sıklığı 24 tel/cm, atkı ipliği 12 /1 Ne ve
sıklığı 14 tel/cm’dir.

 Şayak

D 2/2 dimi örgüsüyle dokunan, atkısı kalın numara strayhgarn, çözgüsü pamuk olan
ucuz bir kumaştır. Kumaş beyaz olarak dokunur. Pamuk ipliğini kapatacak ölçüde dinkleme
işlemi uygulanır ve top boyama yapılır. Daha kaliteli tiplerinde atkı ve çözgüde strayhgarn
yün ipliği kullanılır. Genel olarak çözgü ipliği numarası 12/2 Ne pamuk, sıklığı 12 tel/cm;
atkı ipliği 3–5 Nm strayhgarn, sıkılığı 10 tel/cm olarak dokunur.

 Kaşe

D 2/2 örgüsüyle, ince numara strayhgarn iplikten dokunur. Dokunan kumaşın ağır
bir dinkleme işlemiyle keçeleştirilir ve bir yüzeyi havlandırılır. Düz renk elbiselik ve
döpiyeslik kumaşlardır. Daha kalın tipleri pardösülük olarak da kullanılır.

 Bleyzer

Ağır bir dinkleme ve hafif bir şardonlama işlemiyle yüzeyi havlandırılmış olan kaşe
benzeri strayhgarn kumaşlardır. Aslında, 12/1 Nm strayhgarn iplikle 1 cm’de 16 tel sıklıkla
ve dimi örgüsüyle dokunan, üzerine yollu desen basılan, spor ceketlik veya kadın kepliği
olarak kullanılan özel bir kumaşa verilen isimdir. Ancak günümüzde kaşe tipi ağır gramajlı
kumaşlar için bu isim kullanılmaktadır.

 Gabardin

Çözgü yüzlü dimi örgüsüyle dokunan pantolonluk ve pardösülük kumaşlardır.
Dayanıklı ve esnekliği az bir kumaştır. Pardösülüklerde su geçirmezlik sağlamak için çözgü
sıklığı artırılır. Ütülerken parlama yapabilir. Genellikle 56/2 Nm kamgarn ipliklerle, çözgüde
1 cm’de 40 tel, atkıda 25 tel sıklıkla dokunur.
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 Tartan

D 2/2 örgüsüyle kamgarn ya da strayhgarn ipliklerden karmaşık ekose desenlerle
dokunan kırmızı, lacivert, yeşil ve sarı gibi parlak ve saf renklerin kullanıldığı kumaşlardır.
Şal, eteklik ve örtü olarak kullanılır. Yumuşak bir apre uygulanır.

 Lastikotin

D 1/2 veya D 2/2 panama örgüsüyle kamgarn ipliklerle dokunan ince, esnek ve
dayanıklı bir elbiselik kumaş çeşididir. Smokinlik, eteklik, döpiyeslik olarak da kullanılır.
Ağır gramajlı askerî üniformalarda kullanılan bir türü, yüzü panama, arkası bezayağı
örgüsüyle çift katlı dokunur. İpliğinde ince merinos yapağısı kullanılır. Beyaz dokunduktan
sonra top boyama yapılarak renklendirilir.

 Kaşmir

Atkıda ince kamgarn yün ipliği kullanılarak, D 1/2 dimi örgüsüyle dokunan atkı
yüzlü elbiselik kumaştır.

 Gabardinpantolonluk

Polyester iplikle dimi örgüsüyle dokunur. Yünlü çeşidine göre ucuzdur.

 Oduncu gömlekliği

Çözgü ve atkıda, orlon iplikle ve 1 cm’de 14 tel sıklıkla, 7 numara tarakla dimi
örgüsüyle dokunur.

 Saten örgülü kumaş çeşitleri

Aşağıda saten örgüyle dokunmuş kumaş çeşitlerinden bazıları özellikleriyle birlikte
verilmiştir. Bu özellikler genel özellikler olup müşterinin isteğine ya da üretici firmaya göre
değişiklikler görülebilir.

 Saten (pamuk)

5’li saten örgüsüyle dokunan, yumuşak ve parlak bir kumaştır. Çözgü olarak 20/1
Ne, 36/1 Ne 48/1 Ne iplikler ve atkı olarak 12/1 Ne 20/1 Ne iplikler kullanılabilir.
Beyazlatılmış, boyanmış ve baskı ile desenlendirilmiş olarak da üretilir.

 Güneşlik saten

90 Denye polyester çözgü ipliği ve 300 denye tekstüre atkı ipliğiyle 25 tel/cm
sıklıkla dokunur. Güneşlik perde olarak kullanılır.
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 Yorganlık saten

Genellikle el yapımı yorganların ön yüzünün kaplanmasında kullanılır. Çözgü 100
denye polyester, 400 tur/m sıklık, 60 tel/cm atkı, 150 denye polyester, sıklık 27 tel/cm olarak
dokunur.

 Saten (ipek)

Halk arasında ipek saten olarak bilinmektedir. Asetat, floş ve ipek ipliğinden
dokunur. 5’li ve 8’li saten örgüsüyle 75- 150 denye ipliklerle dokunur.

 Atlas

Elbiselik kumaş olarak 8’li çözgü sateni örgüsüyle dokunan ipekli parlak kumaştır.

1.3. Kumaş Analizinde Kullanılan Araç Gereçler

 Lup: Üst kısmında mercek, alt kısmında dokunun görülebilmesi için kare şeklinde
boşluk olan, kumaşın örgüsü, çözgü ve atkı sıklıklarının tespit edilmesinde kullanılan bir tür
büyüteçtir.

Resim 1.1:Lup

 Hassas terazi: Analizi yapılacak kumaş numunesinin çözgü ve atkı ipliklerinin
ağırlıkları ile ham ve mamul kumaşların m2 ağırlıklarının ölçülmesinde
kullanılır. Terazinin kalibrasyonunun yapılması yapılacak tartımlarda doğru
ölçü alınması için önemlidir.
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Resim 1.2:Hassas terazi

 Analiz iğnesi: Lup yardımıyla kumaşın örgüsünü, çözgü ve atkı ipliklerinin
sıklıklarının bulunması sırasında ipliklerin ayrılması ve sayılması için kullanılır.

Resim 1.3:Toplu iğne

 Desen kâğıdı: Kumaş örgüsünün, tahar ve armür planlarının kâğıt üzerinde
gösterilmesinde kullanılan çeşitli ölçülerde bulunan (1mmx1mm;
2mmX3mm;1mmx2 mm) milimetrik kâğıttır.

Resim 1.4:Desen kâğıdı

 Makas: Analiz sırasında kumaşın kesilmesi gerekir. Analiz işlemlerinde kumaşı
kesmek için düz makas kullanılır.

Resim 1.5:Makas

 Cetvel:Analiz işlemleri sırasında numune kumaşın ölçülmesi, istenen ebatlarda
kesilmesi ve iplik uzunlularının belirlenmesi için kullanılır.

Resim 1.6:Cetvel
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 M2 (Metre kare) ağırlığının bulunması için kullanılan kesim aleti (kumaş
kesim gramaj aleti): Numune kumaştan 100cm2 büyüklüğünde daire şeklinde
parça kesmeye yarayan araçtır. Kesilen kumaş hassas terazide tartılır ve sonuç
100 ile çarpıldığında kumaşın m2 ağırlığı elde edilir. Kesim işlemleri sırasında
kumaş fazla gerilmemeli, kumaşın orta kısımları tercih edilmeli, kumaş kenar
kısmından kesilmemelidir.

Resim 1.7:Kesim aleti

 Boyalı kalemler: Örgü ve desen raporunun desen kâğıdına işaretlenmesinde
kullanılır.

Resim 1.8:Boyalı kalemler

1.4. Kumaş Analizinde Uygulanan İşlem Sırası

Kumaş analizi, analizi yapılacak kumaşın özelliği ve analizi yapan kişiye göre
farklılık gösterse de genel olarak aşağıdaki sıra gözetilerek gerçekleştirilir:

 Kumaşın tersi ve yüzünün belirlenmesi
 Kumaşın çözgü ve atkı yönünün belirlenmesi
 Kumaşın gramajının bulunması
 İplik cinsinin belirlenmesi
 İplik numarasının bulunması
 Atkı ve çözgü sıklıklarının belirlenmesi
 Çözgü ve atkı raporunun belirlenmesi
 Örgünün tespit edilmesi, tahar ve armür planlarının çizimi
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 Enden ve boydan çekmenin tespiti
 Tarak eninin hesaplanması
 Tarak numarasının, toplam çözgü tel sayısının ve dişten geçen tel sayısının

bulunması
 Çözgü ve atkı ağırlığının bulunması
 Kumaş ağırlığının bulunması

 Kumaşın tersi ve yüzünün belirlenmesi

Kumaşın yüzünün bulunmasında bazı tür kumaşlara ilk bakıldığında tersinin veya
yüzünün tespiti zordur. Kumaşın yüzünü belirlemek için detaylı olarak incelenmesi gerekir.
Kumaşın yüzü tespit edilirken aşağıdaki özelliklere dikkat edilmelidir:

 Kumaş apreli ise yüzündeki tüyler azdır veya yoktur. Kumaş yüzüne genellikle
daha iyi apre verilmiştir.

 Kullanıcı açısından ön plana çıkan gösterişli taraf kumaşın yüzüdür.
 Kumaş yüzünde yüzey elyafları daha iyi bir şekilde kesilmiş ya da gaze

edilmiştir.
 Baskı ile renklendirilen kumaşlarda desen kumaş yüzünde daha nettir.
 Kumaş iki farklı cins iplikle dokunmuş ise kaliteli ve pahalı iplik kumaşın ön

yünde kullanılır.
 Verilen numune kumaşta renk efektleri bulunuyorsa ön yüzde efektler daha

belirgindir.
 Boyanan kumaşların ön yüzü yeni iken daha parlaktır.

 Kumaşın çözgü ve atkı yönünün belirlenmesi

Çözgü yönünün doğru tespit edilmesi iplik ağırlıklarının bulunmasından örgünün
doğru belirlenmesine kadar analiz işlemlerine etki eder. Analizcinin bu konudaki tecrübeleri
çözgü yönünün doğru tespit edilmesinde etkilidir. Çözgü yönünün doğru tespit edilmesi
konusunda kullanılan yöntemler aşağıda sıralanmıştır:

 Verilen kumaş numunesinde kenar varsa çözgü yönünü bulmak kolaydır.
Genellikle kenar iplikleri kumaştan farklı ipliklerle yapılır ve çözgü sıklığı daha
fazladır. Kenar ipliklerine paralel olan iplikler çözgü iplikleridir.

 Örgüden veya renkli ipliklerle verilen çizgi efektleri çoğunlukla çözgü
yönündedir.

 İplik sıklıkları sayıldığında sıklık bir yönde fazlaysa bunlar genellikle çözgü
iplikleridir.

 Çözgü iplikleri atkı ipliklerine oranla daha sağlam ve yüksek bükümlüdür.
 Genellikle kumaşı oluşturan ipliklerden bir yöndekiler tek kat, diğer yöndekiler

iki ya da daha fazla katlıysa bu iplikler çözgü ipliğidir.
 Ekose ve kare desenli kumaşlarda genellikle kareler çözgü yönünde atkı yönüne

oranla daha uzundur.
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 Dimi çizgileri genellikle çözgü yönünde soldan sağa doğru giderler. Ancak bazı
pamuklu kumaşlar ve strayhgarn kumaşlarda bunun tersi bir durum görülebilir.

 Ucuz yünlü kumaşlarda, battaniyelerde pamuk çözgü kullanılabilir.
 Gabardin tipi kumaşlarda çözgü ipliği sıklığı genellikle fazladır.
 Sıklığı az olan kumaşlarda çözgü yönünde tarak izleri görülebilir.
 Kumaştan çıkarılan ipliklerden kıvrımları düzeltildiğinde daha fazla uzayan

iplikler atkı ipliğidir.
 Verilen kumaş numunesinde renkli iplikler varsa ve renkli iplikler sadece bir

yönde ise bunlar çözgü ipliğidir. Her iki yönde de renkli iplikler olduğu takdirde
hangi yönde daha fazla renkli iplik bulunuyorsa bu yöndekiler çözgü ipliğidir.

 Verilen kumaş numunesinde haşıllı iplik var ise bunlar çözgü ipidir.
 Verilen kumaş numunesi havlı tipte ya da şardonlanarak havlandırılmış ise

havlar çözgü yönünde yatmıştır.
 Zımparalanmış kumaşlarda tüylenmiş iplikler atkı ipliğidir.
 Jakarlı kumaşlarda rapor eni, platin sayısıyla sınırlıdır. Bu nedenle raporlar

çözgü yönünde uzun olabilir.
 Çift çözgülü kumaşlarda, efekt ve motifi oluşturan iplikler çözgüdür.
 Armürlü dokuma tezgâhlarında dokunan kumaşlarda çerçeve sayısı

sınırladığından çözgü yönünde farklı bağlantı hareketleri daha azdır.

 Kumaş gramajının bulunması

Kumaş gramajı, m2 ağırlığı ve m/tul ağırlığı olmak üzere iki değer olarak
hesaplanmalıdır.

m2 ağırlığı:1 metre x 1metre büyüklüğündeki kumaşın ağırlığı
m/tul ağırlığı:1 metre x mamul eni büyüklüğündeki kumaşın ağırlığı anlaşılmalıdır.

Şekil 1.1: Metrekare ve metre tul görünümleri
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 Kumaşın m2 ağırlığının bulunması

Kumaşın metrekare ağırlığı olanaklara göre iki farklı yöntem uygulanarak tespit
edilir:

o Kumaş kesim aleti kullanılarak
o Numune kumaşın en ve boy ölçümü yapılarak

Kumaş kesim aleti kullanılarak

Analizi yapılacak olan kumaştan, kumaş kesim aleti kullanılarak numune alınır.
Alınan numune kumaş, hassas terazide tartılır. Elde edilen ağırlık değeri, 10 cm2

numune kumaşın ağırlığı olduğu için, bu değer 1 m2 kumaşaoranlanarak m2ağırlığı
tespit edilir.

Numune kumaşın en ve boy ölçümü yapılarak

Numune kumaşın m2 ağırlığının bulunması için önce kumaşın eni ve boyu ölçülür.
Daha sonra numune kumaş hassas terazide tartılır ve aşağıdaki formül uygulanarak
numune kumaşın m2 ağırlığı hesaplanır.

m2 ağırlık = Numune kumaşın ağırlığı (gram cinsinden) x 10.000
kumaşın boyu x kumaşın eni

Örnek: Kumaş boyu : 6 cm
Kumaş eni : 5 cm
Kumaş ağırlığı : 1,5 g

m2ağırlık = 1,5 x 10.000
6 x 5

m2 ağırlık = 500 g/m2

 Kumaşın m/tul ağırlığının bulunması:

Mamul eni ne olursa olsun boyu 1 metre olan kumaşın ağırlığı m/tul ağırlıktır.
Numune kumaşın m2 ağırlığı bulunduktan sonra m/tul ağırlığın hesaplanması için kumaşın
mamul eniyle m2 ağırlığı çarpılır.

Örnek: Mamul eni :150 cm
Kumaşın m2 ağırlığı : 500 g/m2

m/tul ağırlık = mamul eni (metre cinsinden) x m2 ağırlık
m/tul ağırlık = 1,5 X 500= 750 gm/tul
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Aşağıdaki formül kullanılarak da kumaşın m/tul ağırlığı hesaplanabilir:

m/tul ağırlık= Kumaşın ağırlığı x 10.000 x mamul eni (cm cinsinden)
kumaşın boyu x kumaşın eni

 İplik cinsinin belirlenmesi

İplik cinsinin belirlenmesi kumaş cinsinin ve kullanım alanlarının belirlenmesine
etki eder. Kumaşın dokunduğu ipliklerin ham maddesinin tespitiyle iplik cinsleri belirlenmiş
olur. İplik cinsleri belirlenirken fiziksel ya da kimyasal yöntemler uygulanır. Bu yöntemler
laboratuvar ortamında yapılmalıdır. En çok kullanılan test yöntemleri aşağıda verilmiştir:

 Mikroskop testi: Bu yöntemde doğal ya da sentetik liflerin mikroskopta
çekilmiş fotoğrafları, incelenen ipliğin mikroskoptaki görüntüsüyle
karşılaştırılarak iplik cinsi tespit edilir.

Çeşitli tekstil liflerinin mikroskop altında gösterdikleri ana özellikler şunlardır:

Pamuk: Pamuk liflerinin enine kesitleri böbrek veya fasulye şeklinde görülür. Lifin orta
kısmında, lif boyunca lümen adı verilen bir kanal bulunur. Bu kanalın etrafında selülozik
duvar, çok ince ve ipliğe benzeyen fibrillerden meydana gelmiştir. Aynı zamanda pamuk
liflerinin bir takım büklümler ihtiva ettikleri de görülür. Olgunlaşmış pamuk lifinde hücre
cidarları kalın olup kıvrım sayısı fazladır. Olgunlaşmamış pamuk lifinde ise bunun tam
tersidir. Merserize edilmiş pamuk liflerinde lifler şiştiklerinde adeta düzleşerek silindire
yakın bir hâl alırlar.
Yün: Mikroskop altında düz bir silindir şeklinde görülür. Lif yüzeyi birbiri üzerine
oturmuş pulcuklardan meydana gelmiştir. Kaba yüzlerin orta kısımlarında medula adı
verilen bir boşluk bulunur. Yün lifinin enine kesiti oval veya yuvarlaktır.
Keten: Hücrelerin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Bu hücrelerin yüzleri belli aralıklarla
işaretler ihtiva eder, bunlar muntazamdır. Kesitleri poligona benzer.
Viskoz: Lifler düzgündür. Lif yüzeyinde ince çizgiler mevcuttur. Enine kesiti testere dişi
görünümündedir.
İpek: Birbirine yapışmış iki müstakil liften meydana gelmiştir. Ham iken yüzeyi gayri
muntazamdır. Pişirmeden sonra ayrılmış olan lifler şeffaf ve düzgün yüzeylidir. Kesiti
üçgene benzer.
Selüloz Asetat: Filamentler oluklu düz çubuklar hâlindedir. Enine kesitleri yonca yaprağı
gibi olup dilimleri gayri muntazamdır.
Poliamid: Görünümü düz bir çubuğa benzer kesiti yuvarlaktır.
Polyester: Filamentler düz çubuk görünümündedir. Stapel elyaf ise kıvrımlıdır. Kesiti
daireseldir.
Poliakrilik: Düzgün, bükümlü veya geniş çizgilidir. Enine kesiti yuvarlak fasulye
şeklindedir.

 Yakma testi: Numune kumaştan çıkarılan iplikler yakılır. İpliğin alev içinde
yanış şekli, çıkan duman ve kokusu, yanma sonucunda kalan kalıntı incelenerek
ipliğin cinsi belirlenir.
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Aşağıdaki tabloda bazı tekstil liflerinin yanması sırasında gösterebileceği özellikler
verilmiştir:

Lif Cinsi Yanma Şekli Kokusu
Hayvansal lifler
(Yün, ipek, rejenere
protein)

Hemen alev alır yavaş yavaş
siyah gevrek bir kül bırakır.

Yanmış saç kokusu kokar.

Bitkisel lifler (pamuk,
viskon)

Hemen alev alır çabuk yanar
grimsi bir kül bırakır.

Yanmış kâğıt kokusu
kokar.

Mineral lifler
(asbest, cam lifler)

Eriyerek boncuk hâline gelir.
Yanma testinde değişikliğe
uğramazlar

Kokusuzdur.

Asetat lifleri
(diasetat, triasetat)

Hemen alev alır ve büzülür
siyah bir cisim oluşturur.

Asetik asit gibi kokar.

Poliamid lifleri Alev karşısında önce erir
sonra yanar kolay kırılmayan
sarı-kahverengi bir kalıntı
kalır. Dumanı genellikle
beyazdır.

Hafif fakat keskin olmayan
saç kokusu kokar.

Poliester lifleri
(PES)

Alev karşısında önce erir
sonra yanar. Dumanı siyah
ve islidir.

Tatlı aromatik keskin
kokuludur.

Poliakrilonitril lifleri
(PAC) (Akrilik)

Çabuk alev alır, kendi
kendine sönmez, eriyerek
yanar, kalıntısı serttir.
Dumanı siyah ve islidir.

Yanık et kokusu kokar.

Polietilen lifleri
(PE)

Önce erir. Sonra yanar,
kahverengi bir kalıntı kalır.
Dumanı beyazdır.

Yanan mum gibi kokar.

Polivinilklorür
(PVC)

Önce erir, sonra yanar, siyah
duman yandıktan sonra
beyaz duman çıkarır. Siyah
gevrek bir kalıntı kalır.

HCl gibi kokar.

Polipropilen
(PP)

Erir, yanmaz, sarı kahverengi
bir kalıntı kalır. Dumanı
beyazdır.

Yanan mum gibi kokar.

Tablo 1.1:Liflere göre yakma testi özellikleri

 Kuru destilasyon testi: İpliğin ısıtılıp yakılmasıyla çıkan gazların PH değerleri
tespit edilir. Çıkan gazların PH değerine göre iplik cinsi tanımlanır.



16

Aşağıdaki tabloda bazı elyaf çeşitleri için kuru destilasyon deneyi sonuçları
görülmektedir:

Elyaf Cinsi Gazın pH Değeri Kurşun Asetat Kâğıdını
Boyama

Selüloz Elyafı (pamuk vs...) Asidik 5-6 Boyamaz.
Protein Elyafı (yün, moher,
alpaka, kaşmir, ipek vs...)

Bazik 9-10 İpek hariç diğerlerini
siyahlaştırır.

Poliester Elyafı Asidik 3-4 Boyamaz.
Poliamid Elyafı Bazik 10-11 Boyamaz.
Poliakrilik Elyaf Bazik 10-11 (Bazen

asidik)
Boyamaz.

Polipropilen Elyaf Asidik-nötr 6-7 Boyamaz.
Asetat Elyaf Asidik 2-3 Boyamaz.
Polivinilklorür Elyafı Asidik 1 Boyamaz.
Poliüretan Elyafı Bazik 10-11 Boyamaz.
Polietilen Elyafı Asidik 5-6 Boyamaz.
Polivinilalkol Asidik 4-5 Boyamaz.

Tablo1.2:Liflere göre kuru destilasyon testi sonuçları

 Kimyasal maddelerle test: Çözücülere ve kimyasal maddelere karşı ipliğin
gösterdiği reaksiyonlar tespit edilir ve iplik cinsi belirlenir.

Çeşitli elyaflar için çözündükleri kimyasal maddeler aşağıda verilmiştir:

o Pamuk
 % 80’lik H2SO4 içinde soğukta ve sıcakta tamamen çözünür.
 Derişik HCl’de çözünmez.
 Ağartılmış pamuk bakıramonyum hidroksitte çözünür.

o Yün
 34°C’de derişik HCl içinde hemen çözülür.
 %80’lik H2SO4 içinde sıcakta çözünür.
 Formik asit/çinko klorür çözeltisi içinde sıcakta çözünür.
 % 5’lik sodyumhipoklorit çözeltisinde 20°C’de 20 dakikada çözünür.
 %2’lik sudkostik ya da potaskostik ile kaynatılınca çözünür.

o İpek
 % 2’lik sudkostik yada potaskostik ile kaynatılınca çözünür.
 % 5’lik sodyumhipoklorit içinde 20 °C’de 20 dakikada çözünür.
 % 75’lik H2SO4 çözeltisinde 50 °C’de çözünür. Serisini alınmış ipek

formik asit/çinko klorür çözeltisinde 40 °C’de çözünür.
o Viskon

 % 80’lik H2SO4 içinde çözünür.
 Formik asit-çinko klorür içinde sıcakta çözünür.

o Asetat
 % 100 aseton ve % 80’lik aseton içinde çözünür.
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 35 °C’de derişik HCl içinde çözünür.
 % 80’lik H2SO4 içinde soğukta çözünür.
 Meta-kresolde çözünür.
 Kaynar dioksanda çözünür.
 Buzlu asetik asit içinde çözünür.
 Dimetilformamid de sıcakta ve soğukta çözünür.
 Formik asit/çinko klorür çözeltisinde çözünür.

o Selüloz triasetat
 Soğuk metilen klorürde çözünür.
 % 100’lük asetonda çözünür.
 Buzlu asetik asit içinde çözünür.
 Dimetilformamid de sıcakta çözünür.
 Formik asit/çinko klorür çözeltisinde çözünür.
 Kaynar, derişik H2SO4de çözünür.
 Soğuk kloroformda çözünür.

o Poliamid (naylon)
 % 80’lik H2SO4 içinde soğukta çözünür.
 Meta kresolde ve fenol içinde oda sıcaklığında çözünür.
 % 85’lik kaynar formik asit içinde çözünür.
 % 20’lik HCl ile oda sıcaklığında çözünür.
 Kaynar %96’lık asetik asitte çözünür.

o Poliakrilonitril
 % 70’lik amonyumtiyosiyanürde 10 dakika kaynatılırsa çözünür.
 Dimetilformamid içinde kaynatılırsa çözünür.

o Poliüretan, Lycra
 Konsantre sülfürik asitte soğukta çözünür.
 Kaynar dimetilformamidde çözünür.
 Kaynar formik asitte çözünür.

o Cam
 Çözücülerde çözünmez.
 Hidroflorik asit ile aşındırılır.

o Asbest
 Çözücülerde çözünmez.

o Poliolefin (polietilen, Polipropilen)
 Kaynama derecesinde ksilen içinde çözünür.

o Polivinilklorür
 Tetrahidrofuran içinde çözünür.
 Kaynar Dimetilformamid ile çözünür.

 Boyama yöntemi: İplikler her cins boyarmadde ile boyanmazlar. Bu nedenle
boyama özelliklerinin farklılığından yola çıkılarak iplik cins ayrımı yapılabilir.
Bu işlem, özel olarak hazırlanmış boyar maddelerle laboratuvar ortamında
uygulanır.
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Test boyarmaddeleri olarak en fazla kullanılanlar şunlardır:

o Neocarmin B ve MS, W (Chom, Fabrik Fasege)
o Karminazural (Kühnete göre) (Merck)
o Fibrotest N ve S (Chom, Fabrik Tübingon)
o Shirlastain (ICI)
o Detex (CIBA)

Bu kısımda piyasada en çok kullanılan tiplerini inceleyeceğiz:

Neocarmin ile Yapılan Boyama Testleri

Sert bükümlenmiş iplik veya sıkı dokunmuş kumaşlar önce liflere ayrılır. Alkolle
yıkayarak yağdan temizlenir ve 5 dakika oda sıcaklığında Neocarmin W çözeltisinin
içerisinde bırakılır. Alınır, iki dakika akan suyla yıkanır ve rengi renk tablosu ile veya
karşılaştırma boyamaları ile karşılaştırılır.

Aşağıdaki tabloda bazı önemli liflerin bu şartlar altında aldıkları renkler belirtilmektedir:

Elyaf Cinsi Aldığı Renk
Pamuk (Ham) Kirli açık mavi
Pamuk (Kasarlanmış, merserize) Dolgun mavi
Keten Koyu mavi
Kenevir Kirli menekşe
Jüt Zeytuni kahverengi
Rami Kırmızı-menekşe
Yün Sarı
İpek Yeşil
Viskoz lifleri Açık mor
Bakır ipeği Koyu temiz mavi
Asetat lifleri Sarı (Hafif yeşil nüanslı)
Kazein lifleri Sarı yeşil
Poliamid (6 ve 66) Yeşilimtırak sarı
Polivinilalkol lifleri Açık mavi-yeşil
Poliüretan lifleri Açık yeşil-sarı
Diğer sentetik lifler Ya hiç boyanmazlar veya biraz kirlenirler.

Tablo 1.3:Liflerin Neocarmin W boyarmaddesi ile boyanma sonuçları

Neocarmin W ile yapılan boyama testinde lifler 5 dakika soğukta Neocarmin W ile
muamele edileceklerine, 30 saniye çözelti ile kaynatılabilir. Kaynatmayla yapılan
boyamaların renk ve tonları biraz farklı olur. Renk tablolarında bu durum göz önüne
alınmıştır.

Neocarmin B, bilhassa pamukla, ketenin birbirinden ayırt edilmesinde kullanılır.
Bu boyarmadde çözeltisiyle muameleden sonra pamuk kırmızı menekşeye, keten ise
maviye boyanır.
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Neocarmin MS ve Fibrotest S daha ziyade sentetik liflerin tanınmasında faydalı
olurlar. Lifler 5 dakika soğuk veya kaynar Neocarmin MS çözeltisinde bırakılır, alınır ve
iyice durulanır.

Aşağıda tabloda bu boyarmadde ile liflerin boyanma sonuçlarını görmekteyiz:
Elyaf Cinsi Aldığı Renk

Polivinilklorür lifleri Açık kırmızı menekşe
Poliamid (6 ve 66) Kahverengi (sarı nüanslı)
Poliakrilonitril lifleri Yeşil-gri
Poliüretan lifleri Pas kahverengisi
Polivinilalkol lifleri Koyu kırmızı menekşe
Polietilen lifleri Kırmızı menekşe
Polipropilen lifleri Hafif pembe

Tablo 1.4:Liflerin Neocarmin MS boyarmaddesi ile boyanma sonuçları

Shirlastain A ile Yapılan Boyama Testleri

Bu boyarmadde, İngiltere Pamuk Enstitüsü Araştırma Birliği’nin bir ürünü olup
Shirley Development ve Zeneca şirketi tarafından piyasaya sürülmektedir. Shirlastain A,
termoplastik olmayan elyaflar için kullanılır (pamuk, yün, diğer doğal lifler, viskon, rayon
ve diğer rejenere lifler).Bu çözelti, lif tanınmasından başka, ipekte serisin uzaklaştırma
kontrolü, amino reçineleri ile aprelenmiş yada aprelenmemiş selüloz elyafının ayırt
edilmesi için kullanılır.

Numune önce eter, karbontetraklorür ile muamele edilerek yağı alınır, sonra
yıkanıp kurutulur.Daha sonra, içinde Shirlastain A maddesi bulunan çözeltide oda
sıcaklığında 1 dakika bekletilir. Sonra soğuk su ile yıkanır, parmaklar arasında sıkılarak
suyu giderilir ve renk durumu kontrol edilir.

Gerekirse deney sıcak Shirlastain A ile de tekrarlanabilir. Çünkü terilen,
orlon,dynel gibi bazı sentetik lifler kaynama derecesinde renk verirler. Bu muamele sonucu
elde edilen sonuçlar aşağıdaki tablo da görülmektedir:
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Elyaf Cinsi Aldığı Renk
Asbest Beyaz
Akrilik (Dynel) Kaynama derecesinde soluk sarı
Akrilik (Orlon) Kaynama derecesinde çok soluk mat sarı
Bakıramonyum ipek Parlak mavi
Cam Beyaz
İpek Koyu kahverengi
Pişmiş ipek Kahverengimsi portakal
Yabani ipek Kestane kahverengisi
Ham jüt Altın sarı-kahverengi
Ağartılmış jüt Bronz-erguvan
Kaynamış keten Koyu erguvanımsı gri
Tam ağartılmış keten Violet-mavi
Ham kenevir Ketene benzer daha parlak
Ağartılmış kenevir Ketene benzer daha kırmızı
Merserize pamuk Erguvan rengi
Ham pamuk Soluk mor veya eflatun
Kaynatılmış pamuk Leylak rengi
Poliamid Krem-sarı
Poliester Kaynama noktasında hafif kahverengi
Polivinildenklorür (Saran) Beyaz
Polivinilklorür (Rhovyl) Sıcakta çok belirsiz sarı
Ham rami Lavanta rengi
Ağartılmış rami Koyu lavanta
Rejenere protein (kazein) Sarı-portakal
Selülozdiasetat Parlak yeşilimsi-sarı
Selüloztriasetat Kaynama noktasında parlak sarı
Viskoz Kaynama noktasında erguvan
Yün Kaynama noktasında bakır kahverengisi
Klorlanmış yün Kaynama noktasında siyah

Tablo 1.5: Liflerin Shirlastain A boyarmaddesi ile boyanma sonuçları

Detex ile Yapılan Boyama Testleri

Detex, Ciba firmasının elyaf test boyarmaddesi olup boyama işlemi oda
sıcaklığında 5 dakika süre ile gerçekleştirilir. Güç boyanan elyaflarda boyama süresi 5
dakikadan fazla olabilir. 50 °C’deki su ile durulanıp havada kurutularak Detex boyama
tablosundan renk tonu karşılaştırılır.

Aynı boyanma özelliğine sahip elyafların ayırt edilmesi, boyama sıcaklığının 60-70
°C’ye yükseltilmesi ile mümkündür. Detex boyarmaddesi kahverengi şişeler içinde uzun
süre bekletilebilir. Yalnız, direkt güneş ışığından korunmalıdır. Çözeltinin ikinci bir deney
için kullanılması sakıncalıdır. Boyanacak elyaf önce saflaştırılır, üzerindeki terbiye
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maddeleri ve diğer maddeler uzaklaştırılır. Kumaş numuneleri hem atkı hem çözgü için
ayrı ayrı teste tabi tutulmalıdır. Boyama sonunda elyaflardaki renkler aşağıda tabloda
görülmektedir:

Elyaf Cinsi Aldığı Renk
Asetat Sarı
Pişmiş ipek Gül pembesi, karmen
Ham pamuk Grimsi mavi
Poliamid (naylon) Bej
Viskon Gök mavisi, mavimsi leylak
Ham yün Pembe

Tablo 1.6: Detex boyarmaddesi ile yapılan testin sonuçları

 İplik numarasının bulunması

Numune kumaşımızın iplik sıklıkları ve numarasını bulmadan kumaşımız küçükse
ya da belirli bir şekilde değilse kumaşımıza, daha fazla küçültmeden kare veya dikdörtgen
olacak şekilde geometrik bir form vermemiz gerekir. Kumaşımızın biçimini düzelttikten
sonra kenar uzunlukları cetvelle, ağırlığı hassas terazide ölçülerek not edilmelidir.

Kenarları düzeltilmiş ve ölçüleri alınarak tartılmış kumaş numunesi kenarlarından 5-
10 milimetre kadar sökülerek saçaklandırılır. Bu işlem genellikle numune kumaşın sol alt
kenarında çözgü ve atkı yönünde uygulanır.

Numune kumaştan sökülen iplikler atkı ve çözgü iplikleri olarak ayrılır. İpliklerin
uzunlukları atkı ve çözgü olarak ayrı ayrı ölçülür ve hassas terazide tartılır. İpliklerin
uzunluğu ağırlığına bölünür ve numara metrik cinsinden iplik numaraları tespit edilir (En az
10 adet atkı ve çözgü ipi ölçülmelidir.). Farklı numaralandırma sistemlerine göre iplik
numaraları aşağıdaki formüller kullanılarak bulunur:

Numara = Uzunluk N= L
Ağırlık G

Nm=Ne x 1,69 Ne=Nm x 0,59

Den= 9000 Nm= 9000 Nm= 1000
Nm Den Tex
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 Atkı ve çözgü sıklıklarının belirlenmesi

Çözgü ve atkı sıklığı 1 cm’deki çözgü ve atkı tel sayısını ifade eder. Kenarları
saçaklandırılmış numune kumaşın lup yardımıyla 1 cm’deki atkı ve çözgü ipleri sayılarak
kumaşın üzerindeki iplik sıklıkları tespit edilir. Bu işlem sırasında lupun kare şeklindeki
boşluğu, atkı ve çözgü iplikleri hizasına gelecek şekilde yerleştirilmeli ve sayma işlemi
bitene kadar yeri değiştirilmemelidir.

 Çözgü ve atkı raporunun belirlenmesi

Dokuma kumaşlarda farklı görünümler elde etmek için dokuma örgülerinin yanında
farklı cins, yapı ve renklerde ipliklerde kullanılır. Bu ipliklerin çözgü ve atkıdaki sırası ve
sayısı bir rapor olarak tablo üzerinde gösterilir.

Verilen numune kumaş üzerinde renkli iplikler incelenerek renk raporları tespit
edilir. Tespit edilen çözgü ve atkı renk raporunu oluşturan iplikler lup ve analiz tığı
kullanılarak sayılır ve tabloya işaretlenir. Çözgü renk raporu planı gösterilirken kenar çözgü
iplikleri de gösterilmelidir. Ekose ve pano desenli kumaşlarda rapor, kumaş kenarına eşit
mesafede olacak şekilde ortalanmalıdır. Bunun için çözgü renk raporu planı yapıldıktan
sonra istenen toplam çözgü tel sayısında kaç renk raporu olacağı hesaplanır. Çözgü raporu
tam sayı çıkmaz ise tam sayı, rapor sayısı kabul edilir ve hesaplamalar buna göre yapılır.

 Örgünün tespit edilmesi tahar ve armür planlarının çizimi

Kumaş örgüsü tespit edilirken iplikler ya çözgüden ya da atkıdan sökülerek ipliklerin
altta veya üstte olma durumlarına dikkat edilir. Her iki hâlde de başlangıç noktası
belirlenmesi gerekir. Başlangıç noktasının tespitinde ya bir efekt ipliği seçilir ya da saçak
yapılan ipliklerden belirli bir miktarı kesilerek başlangıç noktası oluşturulur. Atkı ve
çözgüden sökerek örgü hareketlerinin tespitinde değişmeyen tek kural, çözgü iplerinin üstte
olduğu durumlarda desen kâğıdına işaretleme yapılmasıdır ve dolu olarak ifade edilir. Atkı
ipliklerinin çözgü ipliklerinin üstünde olduğu durumlarda desen kâğıdına işaretleme
yapılmaz ve boş olarak ifade edilir.

 Çözgü ipliğinin sökülmesi: Çözgü sıklığı fazla olan kumaşlarda ve çözgü
renk raporunun küçük olduğu durumlarda çözgü ipliğinin sökülmesi tercih
edilir.

 Atkı ipliğinin sökülmesi: Kumaşta atkı sıklığı çözgü sıklığından fazla ise
ve kumaşın atkı yönünde örgü yolları bulunuyorsa atkı ipliğinin sökülmesi
tercih edilir.

Kumaşın örgüsünün tespiti lup ile yapılacağı gibi kumaş ele yerleştirilerek çıplak
göz ile de yapılabilir.

Kumaşın örgüsü sökülerek bulunurken örgü raporunun doğrulanması için en az iki
rapor olacak şekilde iplikler sökülerek desen kâğıdına işaretlenmelidir. Örgü raporu tespit
edildikten sonra örgünün tahar ve armür planları çizilir.
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Tahar planı, dokunacak örgünün raporu esas alınarak çizilir. Tahar planıçiziminde
temel kural örgü raporundaki aynı hareketi (aynı bağlantı şekli) yapan
çözgülerinbelirlenmesi ve bu çözgülerin aynı çerçeveye ait olduğunun gösterilmesidir.

Armür planı, dokunacak olan örgünün raporu ve tahar planı esas alınarak çizilir.
Örgüraporunu oluşturan farklı çözgü hareketleri belirlenip bir araya getirilir.

 Enden ve boydan çekmenin tespiti

Kumaş, dokuma makinesinde dokunduğu sırada cımbarlar ile gerdirildiğinden
cımbarlardan geçtikten sonra eninde ve boyunda kısalma olur. Bunun nedeni çözgü ve atkı
ipliklerinin birbiriyle bağlantılar yapmasıdır. Bu kısalma ham kumaş eninin ve boyunun
küçülmesi anlamına gelir. Kumaş üzerindeki atkı ve çözgü sıklıkları dokuma sonrasında
kısalmalardan dolayı artar. Bunların dışında kumaşa yapılan bitim işlemleri sonucunda da
kumaşta çekmeler meydana gelir. Kumaş üzerindeki ipliklerin dokuma işleminden önceki
uzunlukları ile dokunduktan sonraki kıvrımlı uzunluklarının oranına çekme oranı denir ve %
çekme oranı olarak ifade edilir.

Atkı ve çözgü ipliklerinin kumaş üzerindeki çekme oranlarının hesaplanabilmesi için
numune kumaştan belirli sayıda (ortalama 10 iplik) atkı ve çözgü ipliği sökülerek kıvrımlı ve
kıvrımları açılmış (gergin uzunluk) uzunlukları cetvel ile ölçülür. İpliklerin kıvrımlı
uzunlukları iplik sökülmeden numune kumaş üzerinde ölçülebilir. İpliklerin gergin
uzunlukları ölçülürken ipliğin esnetilmemesi sadece kıvrımlar açılacak kadar gerginlik
uygulanması gerekir. Kıvrımlı uzunlukları ve gergin uzunlukları toplanarak oranlama
yöntemiyle % çekme oranı hesaplanır. Bulunan değer daha sonraki işlemlerde kullanılır.

Örnek:
İplik Sayısı Kıvrımlı uzunluk

(Numune kumaştaki uzunluk)
Gergin uzunluk

1. iplik 5 5,4

2. iplik 5 5,5

3. iplik 5 5,4

4. iplik 5 5,4

5. iplik 5 5,5

6. iplik 5 5,3

7. iplik 5 5,4

8. iplik 5 5,4

9. iplik 5 5,4

10. iplik 5 5,5

Toplam ölçülen uzunluk 50 54,2

Ortalama Uzunluk 5 5,4

Çekme miktarı = 5,4–5 = 0,4 cm
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% çekme: 5,4 cm iplik 0,4 çekmiş ise

100 cm iplik X cm çeker

% çekme = 100 x 0,4 / 5,4 = % 7,40 olur.

Bu hesaplamalarla elde edilen sonuç dokumadan kaynaklanan %çekme oranıdır.
Mamul kumaş hesaplamaları yapılırken bitim işlemlerinden kaynaklanan % çekme oranları
da eklenmelidir.

 Tarak eninin hesaplanması

Kumaş dokuma tezgâhında dokunurken çözgü ipliklerinin dokuma tarağı üzerindeki
genişliği tarak enidir ve “TE” harfleriyle ifade edilir. Çözgü ipliklerinin tarak üzerindeki eni,
atkı ipliğinin gergin uzunluğuna ve tarak enine eşittir. Mamul kumaştan sökülen atkı
ipliğinin gergin uzunluğu, o kumaşın tarak enine eşittir. Ancak çoğunlukla kumaş analizi
sırasında, mamul kumaştan küçük boyutlarda numune kumaş kullanıldığından kumaşın
bilinen ya da olması istenen kumaş enine atkı ipliğinin gergin uzunluğu oranlanarak tarak eni
hesaplanır.

Örnek: Numune kumaş eni (atkı ipliğinin kıvrımlı uzunluğu) :7 cm
Atkı ipliğinin gergin uzunluğu : 7,6 cm
Mamul kumaş eni : 150 cm ise

Tarak eni (TE) :
7 cm kumaşın TE. 7,6 cm ise

150 cm Kumaşın TE. X cm olur.

TE:
7

6,7150x
=162,8163 cm (kenar dâhil)

Dokunacak kumaşın tarak eni dolayısıyla kumaş eni, dokuma makinesinde
kullanılabilecek tarak boyuyla sınırlıdır. Bu da dokuma makinesinin cinsine ve üretici
firmaya göre değişiklikler gösterebilmektedir. Ayrıca dokunan kumaşın cinsine ve kullanım
yerine göre de kumaş eni ve tarak eni farklılık gösterir

Tarak eni hesaplanırken kumaş kenarı da dikkate alınmalıdır. Kumaş kenarları
kumaş enine orantılı olarak değişiklik gösterebilir. Kumaş kenarlarında kullanılan çözgü
sıklığı kumaşın zemininde kullanılan çözgü sıklığının genel olarak iki katıdır. 150 cm’lik bir
kumaşta her iki taraftan kenarlar 1 cm olarak düşünüldüğünde,

Kenar uzunluğu 1 cm + Zemin kumaş eni148 cm + 1 cm kenar uzunluğu= 150 cm
kumaş eni olacak şekilde hesaplanır.
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 Tarak numarası, toplam çözgü tel sayısı ve dişten geçen tel sayısının
bulunması

Dokuma tarağının belirli bir uzunlukta bulunan diş boşluğu sayısına tarak numarası
(TN) denir. Bu uzunluk 10 cm ya da 1 cm’dir.

Toplam çözgü tel sayısı genel olarak 1 cm’de bulunan çözgü tel sayısının kumaş
enine çarpımıyla bulunur. Ancak toplam çözgü tel sayısı bulunurken kenarda kullanılan
çözgü iplikleri, tarak eni ve dişten geçen tel sayısı dikkate alınmalıdır. Dişten geçen tel sayısı
kumaş eni boyunca aynı ise tarak numarasıyla dişten geçen tel sayısı çarpılarak taraktaki
çözgü sıklığı hesaplanır. Taraktaki çözgü sıklığı ile zemin tarak eni çarpılarak zemin çözgü
tel sayısı ve kenar çözgü telleri eklenerek toplam çözgü tel sayısı bulunur. Kenar çözgü
iplikleri hesaplanırken genel olarak zemin çözgü sıklığının iki katı olarak düşünülür ancak
kumaşın özelliğine göre buna karar verilir.

Dişten geçen tel sayısı tespit edilirken kumaşın örgüsü, gücü taharı, çözgü sıklığı,
iplik özelliği dikkate alınır. Ham kumaşlarda veya çözgü sıklığı az olan kumaşlarda dokuma
sırasında oluşan tarak izleri belli olabileceğinden dişten geçen tel sayısı kumaşa lupla
bakıldığında da tespit edilebilir. Dişten geçen tel sayısı kumaş eninde aynı ise tarak
numarasıyla ifade edilir (TN 16/2; 10/1; 10/3 gibi).

 Tarak numarasının bulunması:

Tarak numarası 10 cm’deki diş boşluğuyla ifade edildiğinde:

TN= Toplam çözgü tel sayısı x 10 / TE x dişten geçen tel sayısı

Formülü kullanılarak tarak numarası hesaplanır.

Tarak numarası hesaplanırken sonuç tam sayı olarak çıkmadığı durumlarda küsurat tam sayı
olacak şekilde tamamlanır.

 Toplam çözgü tel sayısının hesaplanması:

Kenarlar dikkate alınmadığında toplam çözgü tel sayısı (TÇTS) 1cm’deki çözgü tel
sayısının kumaş eniyle çarpımıyla bulunur.

Kumaşın % enden çekmesi : % 6
Numune kumaşın 1 cm’deki çözgü sıklığı: 36 tel/cm

% 100’ü 36 ise
% 6’sı x olur

X= 6 x 36 / 100 = 2

36–2= 34 tel, tarakta çözgü sıklığı

36/2 = 18 cm’deki diş boşluğu
sayısı

TN= 18/2
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Kenarlar dikkate alındığında TÇTS bulunması:

TN: 16/2

TE: 1 cm + 161 cm + 1 cm olduğunda

16 x 2 = 32 cm’deki çözgü tel sayısı bulunur.

32 x 161= 5152 zemin çözgü tel sayısı (ZÇTS)

32 x 2 = 64 bir kenar için kenar çözgü tel sayısı (KÇTS)

TÇTS= 64 + 5152 + 64 = 5280 toplam çözgü tel sayısı bulunur.

 Çözgü ve atkı ağırlığının bulunması

1 metre kumaşta bulunan çözgü ve atkı ipliklerinin ağırlığının hesaplanmasıdır.
Çözgü ve atkı ağırlığı hesaplanırken iplik numarasının numara metrik cinsinden değeri
kullanılır. Atkı ağırlığı hesaplanırken tarak eni metre cinsinden alınır.

Çözgü ağırlığı (ÇA)= Toplam çözgü tel sayısı (TÇTS) x 100
Çözgü iplik Numarası (Nm) x [100 - DUÇ%(dokumada uzunluktan çekme yüzdesi)]

Atkı ağırlığı (AA) = 1 cm’deki atkı tel sayısı x 100 x Tarak eni (TE metre cinsinden)
Atkı iplik numarası (Nm)

Örnek:

1cm’deki atkı tel sayısı :28
TÇTS : 5280
Çözgü ip numarası : 20/1 Nm
Atkı ip numarası : 20/1 Nm
Tarak eni : 165 cm= 1,65 m
DUÇ % : %10

Farklı renklerde ve numaralarda iplikler kullanılarak dokunan kumaşların çözgü ve atkı
ağırlıkları hesaplanması her renk ve numaradaki iplikler için ayrı ayrı yukarıdaki gibi yapılır.

ÇA= 5280 x 100 / 20 x 90

ÇA= 293 g

AA= 28 x 100 x 1,65 /20

AA= 231 g
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 Kumaş ağırlığının bulunması

Kumaş ağırlığı ham kumaş ve mamul kumaş için aynı şekilde yapılır. Kumaş ağırlığı
hesaplanan atkı ve çözgü iplik ağırlıklarının toplanmasıyla elde edilir.

 Ham kumaş ağırlığının bulunması: Ham kumaş ağırlığı için çözgü ağırlığı
hesaplanırken ham boydan çekme yüzdesi, atkı ağırlığı hesaplanırken ham kumaş
atkı sıklığı, m2 ağırlık hesaplanırken ham kumaş eni kullanılır. Mamul kumaş
ağırlığı hesaplamasıyla aynıdır.

 Mamul kumaş ağırlığının bulunması: 1m/tul kumaşın atkı ve çözgü ağırlığı
toplanarak mamul kumaş ağırlığı bulunur.

Örnek:

TN : 12/2
TE : 1 +163 + 1
Çözgü iplik Numarası (ÇİPNO) : 18/1 Nm Pamuk
Atkı İp Numarası (AİPNO) : 16/1 Nm Pamuk
Mamul Kumaş Eni (MKE) : 150 cm
Mamul kumaş atkı sıklığı : 22 tel/cm
% Çözgü Çekmesi : %10 (Bitim işlemlerinden kaynaklanan kayıplar dâhildir.)

Çözgü Ağırlığı:

ZÇTS : 24 x 163 = 3912 tel
KÇTS : 24x2= 48 tel
TÇTS : 48 + 3912 + 48 = 4008 tel
4008 m /18Nm = 222,66 g 1m çözgünün ağırlığı

m/tul ağırlık için %10 boydan çekme oranı hesaplanır ve bulunan ağırlığa eklenir.

222,66 x 10 /100 = 22,26 g
222,66 + 22.26 = 245,32 g 1m/tul kumaşın çözgü ağırlığı

Atkı Ağırlığı:

22 x 100 = 2200 tel 1m kumaştaki atkı tel sayısı
2200 x 1,65 =3630 m atkı ipliklerinin toplam uzunluğu
3630 m / 16 Nm = 226,87 g mamul kumaş atkı ağırlığı

Mamul Kumaş Ağırlığı

226,87 + 245,32 = 472,19 g m/ tul ağırlığı
472,19 / 1,5 = 314,79 g/m2 ağırlığı
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1.5 KumaşAnalizi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 Kumaş örgüsünün bulunması için analiz işlemine geçmeden önce kumaşın
bilinen klasik bir örgüde olup olmadığına bakılır. Eğer yalnızca bakmakla
örgüyü tanıyamamışsak lupla örgü incelenerek örgü biçimi bulunmaya ya da hiç
olmazsa tahmin edilmeye çalışılır. Örgü büyüklüğü saptandıktan sonra örgü
analizine geçilir.

 Elimizdeki kumaş numunesi küçükse örgü analizine geçmeden kumaşın
kesilmesini ya da kumaştan iplik çekilmesini gerektirerek küçülmesine yol
açmayan analiz işlemleri yapılmalıdır.

 Kumaş ağırlığı kumaşın önemli bir özelliği olduğu için bu ölçüm ve hesapların
dikkatle yapılması gerekir.

 Kumaşın gramajını bulduktan sonra kumaşın atkı ve çözgü yönünde kesişen iki
kenarından bazı iplikler çıkarılarak 3-4 mm genişliğinde bir saçak yapılır.
Uygun kenarlar sol ve üst kenarlardır

 Atkı ve çözgü sıklığı 1 cm² alanı büyüten ve lup adı verilen büyüteçle en doğru
şekilde bulunur. Bu yapılırken lupun dikdörtgen kenarları kumaşın atkı ve
çözgü yönüne paralel konur ve örgü üzerinden 1 cm uzunluğa giren iplikler
sayılır.

 Eğer örgü, ipliklerin sayılmasına güçleştirecek kadar karışıksa o zaman kumaşın
uygun kenarı bir cetvel üzerine paralel konularak cımbızla veya büyüteçle
kumaş kenarındaki iplikler saçak kısmında sayılır.

 Bu da zor ise o zaman yapılacak şey kumaş üzerinde ipliklere paralel olarak
işaretlenen iki çizgi arasındaki uzaklığı ölçtükten sonra aradan çekilen iplikleri
saymak olacaktır.

 Kumaşın iki kenarında saçak yapıldıktan sonra birçok kumaşta atkı ve çözgü
yönünde dizayn büyüklüğünü belirlemek ve atkı çözgü ipliklerinin diziliş
sırasını ve renk planını saptamak mümkündür. Takviyeli, ekstra iplikli ve çift
kat kumaşlarda bu çok zor olabilir. Zorluk çekildiği durumlarda bu iş dikkatli
bir şekilde iplik çekilerek yapılmalıdır.

 Analizi yapılacak olan kumaştan numune alımında, kumaşın renk raporu ve
desen özelliklerini bütünüyle kapsayacak şekilde olmasına dikkat edilmelidir.

 Analiz esnasında kumaştan sökülen çözgü ve atkı iplikleri ayrı ayrı
karıştırmayacak şekilde saklanmalıdır. Ayrılan bu iplikler iplik cins ve
numaralarının tespitinde kullanılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Numune bir kumaşın işlem sırasına göre analizini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Dokuma kumaş analizi için gerekli araç
ve gereçleri hazırlayınız.

 Aydınlık bir ortamda çalışınız.
Yaptığınız işlemleri ve ölçümleri not
etmek için dosya tutunuz.

 Kumaşın tersi ve yüzünü belirleyiniz.

 Kumaşın yüzünün tespitinde göz önünde
bulundurulacak noktaları hatırlayınız.

 Kumaşın çözgü ve atkı yönünü
belirleyiniz.

 Çözgü yönünün tespitinde göz önünde
bulundurulacak noktaları hatırlayınız.

 Numune kumaşın kenarlarını keserek
düzleyiniz, en ve boyunu ölçünüz.

 Numune kumaşınızı düzeltirken
küçültmemeye dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Numune kumaşı tartarak gramajını
hesaplayınız.

 Kumaş kenarlarını sökerek saçak
oluşturunuz.

 Saçak oluştururken söktüğünüz iplikleri
çözgü ve atkı olmak üzere ayrı ayrı
saklayınız.

 Numune kumaş üretiminde kullanılan
çözgü ve atkı iplik cins ve numaralarını
tespit ediniz.

 Atölye veya laboratuvar imkânlarına
göre uygun olan test yöntemlerini
uygulayınız.

 Saçak yaparken ayırdığınız iplikleri
kullanınız.

 Testleri uygularken iş güvenliği
kurallarına uyunuz.
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 Çözgü ve atkı renk raporunu
belirleyiniz.

 Lup yardımıyla ya da çıplak gözle çözgü
ve atkı iplikleri renklerini sayarak
raporları tespit ediniz.

 Numune kumaşın örgüsünü tespit ederek
tahar ve armür planlarını çiziniz.

 Atkı ya da çözgü yönünde, incelediğiniz
her ipin hareketini desen kâğıdına
sırasıyla aktarınız.

 Örgü raporu en az iki kere tekrar edene
kadar iplik hareketlerini inceleyiniz.
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 Enden ve boydan çekmelerini
hesaplayınız.

 İplik cinsi ve kullanılan örgüyü göz
önüne alınız.

 Tarak enini hesaplayınız.
 İstenilen mamul kumaş enini ve enden

çekme yüzdelerini göz önüne alınız.

 Çözgü tel sayısını hesaplayınız.
 Mamul eni ve çözgü sıklığını göz önüne

alınız.
 Dişten geçen tel sayısını tespit ederek

tarak numarasını hesaplayınız.
 Taraktaki çözgü sıklığı ve tarak enini

göz önüne alınız.

 Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak
ham kumaş ağırlığını tespit ediniz.

 Farklı numaralarda çözgü ve atkı
iplikleri kullanılmış ise farklı
numaralardaki ağırlıklarını ayrı ayrı
hesaplayınız.
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Dokuma kumaş analizi için gerekli araç ve gereçleri hazırladınız

mı?

2. Kumaşın tersi ve yüzünü belirlediniz mi?

3. Kumaşın çözgü ve atkı yönünü belirlediniz mi?

4. Numune kumaşın kenarlarını keserek düzleyip, en ve boyunu
ölçünüz mü?

5. Numune kumaşı tartarak gramajını hesapladınız mı?

6. Kumaş kenarlarını sökerek saçak oluşturdunuz mu?

7. Numune kumaş üretiminde kullanılan çözgü ve atkı iplik cins ve
numaralarını tespit ettiniz mi?

8. Çözgü ve atkı renk raporunu belirlediniz mi?

9. Numune kumaşın örgüsünü tespit ederek tahar ve armür planlarını
çizdiniz mi?

10. Enden ve boydan çekmelerini hesapladınız mı?

11. Tarak enini hesapladınız mı?

12. Çözgü tel sayısını hesapladınız mı?

13. Dişten geçen tel sayısını tespit ederek tarak numarasını
hesapladınız mı?

14. Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak ham kumaş ağırlığını
tespit ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

1. Aşağıdakilerden hangisi bezayağı örgülü kumaş çeşidi değildir?
A) Patiska
B) Hasse
C) Gabardin
D) Organze

2. Aşağıdakilerden hangisi kumaş analizinde kullanılan malzemelerdendir?
A) Analiz tığı
B) Hassas terazi
C) Makas
D) Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi kumaşın çözgü yönünü belirleyen unsurlardan
değildir?
A) Ucuz yünlü kumaşlarda, battaniyelerde pamuk çözgü kullanılabilir.
B) Gabardin tipi kumaşlarda çözgü ipliği sıklığı genellikle fazladır.
C) Verilen kumaş numunesinde haşıllı iplik var ise bunlar çözgü ipidir.
D) Zımparalanmış kumaşlarda tüylenmiş iplikler çözgü ipliğidir.

4. Aşağıdakilerden hangisi hayvansal liflere uygulanan yakma testi sonucu
oluşur?
A) Hemen alev alır; yavaş yavaş siyah, gevrek bir kül bırakır.
B) Hemen alev alır, çabuk yanar, grimsi bir kül bırakır.
C) Eriyerek boncuk hâline gelir. Yanma testinde değişikliğe uğramaz.
D) Hemen alev alır ve büzülür, siyah bir cisim oluşturur.

5. Mikroskop altında enine kesitleri böbrek veya fasulye şeklinde görülen lif hangisidir?
A) İpek
B) Yün
C) Pamuk
D) Poliamid

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

6. ( ) Kaşmir; atkıda ince kamgarn yün ipliği kullanılarak D 1/2 dimi örgüsüyle
dokunan atkı yüzlü elbiselik kumaştır.

7. ( ) Bezayağı örgüsü ile dokunduktan sonra yüzeyi havlandırılmış kumaşa atlas
denir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8. ( ) Lup, kumaş analizinde kullanılan bir tür büyüteçtir.

9. ( ) Kumaş gramajı, m2 ağırlığı ve m/tul ağırlığı olmak üzere iki değer olarak
hesaplanmalıdır.

10. ( ) Çözgü sıklığı fazla olan kumaşlarda ve çözgü renk raporunun küçük olduğu
durumlarda çözgü ipliğinin sökülmesi tercih edilir.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında kumaş maliyetini hesaplayabileceksiniz.

 Çevrenizi araştırarak farklı özelliklerde üretilmiş kumaş örnekleri toplayınız.

 Çevrenizde bulunan dokuma işletmelerini inceleyerek maliyet hesaplama ölçütlerini

raporlaştırınız.

2. KUMAŞ MALİYET HESAPLAMALARI

2.1. Maliyetin Tanımı

Üretim veya hizmeti gerçekleştirmek için yapılması gereken harcama tutarına
maliyet denir.

2.2. Maliyete Etki Eden Faktörler

Maliyete etki eden faktörler üç ana başlıkta toplanır:

 Malzeme maliyeti

 İşçilik maliyeti

 Genel imalat maliyeti

 Malzeme maliyeti

Üretimde kullanılan her türlü malzeme bu grup içinde değerlendirilmelidir. Kumaş
üretiminin hammaddesi olan iplikle birlikte üretimde kullanılan makine yedek parçaları,
makine bakımında kullanılan yağlar, dokuma makinesinin parçaları olan gücü telleri, tarak
vs. malzeme maliyetini oluşturan unsurlardır.

Malzeme farklı zaman ve fiyatlarda depoya girdiğinden aynı cinsten malzemenin
işletmeye sevki 3 usulde yapılmaktadır.

 İlk giren ilk çıkar
 Son giren ilk çıkar

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Mevcudun ortalaması
Malzeme fiyatlarının değişkenlik göstermesi maliyeti etkileyeceği için seçilen yöntem

işletme tarafından belirlenmeli ve buna uygun hareket edilmelidir.

 İşçilik maliyeti

İşçilere ödenen maaş, sigorta, işveren payı, tazminat, ikramiye, prim vs. bu gruba
girer. Emek yoğun bir sektör olan tekstil sektöründe işçilik maliyeti değişik biçimlerde
oluştuğundan işletme yönetimi en uygun ücret sisteminin seçimini yapmak durumundadır.
Maliyete önemli etkisi olan işçilik giderlerinin iyi takip edilmesi gerekir.

Maliyet açısından işçilik

 Direkt işçilik,
 Dolaylı işçilik olarak sınıflandırılabilir.

Direkt işçilik,işletme içerisinde üretimi yapılan dokuma kumaşın meydana
gelebilmesi için işçilerin bizzat yer aldığı bölümlere ait işçiliktir. Tahar işçiliği, çözgü
işçiliği, dokuma işçiliği gibi…

Dolaylı işçilik, dokuma işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan işlemleri
kapsayan alanlarda faydalanılan işçiliktir. Makine bakım, taşıma, temizlik gibi… Bunun
dışında fazla mesai, yolluk, ikramiye, prim, giyim yardımı vs. ödemeler de dolaylı işçilik
kapsamında değerlendirilebilir.

 Genel imalat maliyeti

Genel imalat giderleri

 Amortisman
 Sigorta pirimi
 Elektrik, su ve yakıt masrafları
 Diğer masraflar

olarak sınıflandırılabilir

 Amortisman

Amortisman duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade
etmektedir.

İşletmeler, kullanmak üzere aldığı maddi duran varlıkları normal şartlarda bir yıldan
daha uzun sürelerde kullanırlar. Bu nedenle, maddi duran varlıkların ekonomik ömrü
boyunca gider yazılması gerekir. Böyle yapılarak maddi duran varlık kullanıldığı muhasebe
dönemlerine dağıtılarak gider yazılmış olur ve muhasebenin dönemsellik kavramı yerine
getirilir.
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 Sigorta pirimi

İşletmenin karşılaşabileceği kazalara karşı yaptırılan sigorta masraflarını kapsar.

 Elektrik, su ve yakıt giderleri

İşletme içerisinde direkt olarak üretim araçlarında kullanılan enerji giderlerinin yanı
sıra, işletme içi ve dışı kullanılan enerji de maliyet kapsamı içerisinde değerlendirilmelidir.

 Diğer masraflar

Taşıma, haberleşme, ambalaj, yönetici maaşları, reklam gibi üretim dışı oluşan
masraflardır.

2.3. Dokuma Kumaşlarda Maliyet Hesaplamaları

Dokuma kumaşların maliyet hesaplamaları iki şekilde yapılmaktadır:

 Ham kumaş maliyeti
 Mamul kumaş maliyeti

2.3.1. Ham Kumaş Maliyeti Hesaplama

Dokuma kumaşların hammaddesi olan atkı ve çözgü ipliğinin maliyetinin yanı sıra,
dokuma makinesine hazırlık işlemleri (çözgü hazırlama, atkı hazırlama, tahar ) ve dokuma
makinesinde üretim maliyetlerini içine alan hesaplamadır.

2.3.2. Mamul Kumaş Maliyeti Hesaplama

Ham kumaş maliyetine ilave olarak boya ve terbiye işlemlerinde harcanan malzeme
ve genel imalat giderlerini içine alan hesaplamalardır.Bu işlem pratikte enden ve boydan
çekme miktarlarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
TN: 20/2, TE:2+164+2 = 168 cm, MKE: 160 cm, Çöz.İp.No: 30/1 Nm pamuk, Atkı İp

No: 20/1 Nm Pamuk, Atkı Sıklığı: 24 tel, Dokumada enden ve boydan çekme: % 5, Zayiat :
% 5, Çözgü ipliği: 8 TL, Atkı ipliği:6 TL, Atkı atım maliyet(tane): 0,000015 TL, Çözgü
maliyeti (metre/tul): 0,024 TL, Apre maliyeti (metre/tul): 0,03 TL olan kumaşın maliyet
hesaplamasını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çözgü ağırlığını hesaplayınız.

 Çözgü tel sayısı (zemin)=40x164=6560
tel

 Çözgü tel sayısı (kenar)=(40x2)x2=160
tel

 TÇTS=6560+160=6720 tel
Çözgü Ağırlığı=6720/30=224g

 Kumaşta kenar dokuması için kullanılan
çözgü iplikleri farklı ise hesaplamayı
ayrı yapmayı unutmayınız.

 Atkı ağırlığını hesaplayınız.

Atkı uzunluğu=24x100x1,68=4032m

Atkı ağırlığı=4032/20=201,6g

 Farklı atkı iplikleri kullanılmışsa
hesaplamayı ayrı ayrı yapmayı
unutmayınız.

 Çözgü maliyetini hesaplayınız.

1000 g çözgü 8 TL ise
224 g çözgü x TL dir
X=8x224/1000=1,79TL
 Atkı ipliği maliyetini hesaplayınız.

1000 g atkı 6 TL ise
201,6 g atkı x TL dir
X=6x 201,6/1000=1,2096 TL

 Birimlere dikkat ediniz.

 Ham kumaş maliyetini hesaplayınız.

1 m/tul ham kumaşın
maliyeti=1,79+1,2096=2,9996 TL
 Çözgü hazırlama maliyetini

hesaplayınız.
0,024+0,0012(%5 boydan
çekme)=0.0252TL
 Atkı atma maliyetini hesaplayınız.
2400x0,000015=0,036 TL
 Apre maliyetini hesaplayınız.

0,03 TL 1 metre/tul kumaşın apre maliyeti

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Mamul kumaşın maliyetini hesaplayınız.

2,9996+0,0252+0,036+0,03=3,0908 TL

%5 fire ilave edildikten sonra kumaşın
maliyeti hesaplanmış olur.

3,0908+0,15454=3,24534 TL’dir.
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çözgü ağırlığını hesapladınız mı?

2. Atkı ağırlığını hesapladınız mı?

3. Çözgü maliyetini hesapladınız mı?

4. Atkı ipliği maliyetini hesapladınız mı?

5. Ham kumaş maliyetini hesapladınız mı?

6. Çözgü hazırlama maliyetini hesapladınız mı?

7. Atkı atma maliyetini hesapladınız mı?

8. Apre maliyetini hesapladınız mı?

9. Mamul kumaşın maliyetini hesapladınız mı?

10.Fire ilave edildikten sonra kumaşın maliyeti hesapladınız
mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına 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. ( ) Üretim veya hizmeti gerçekleştirmek için yapılması gereken harcama tutarına
maliyet denir.

2. ( ) Üretimde kullanılan her türlü malzeme genel imalat maliyeti içinde
değerlendirilmelidir.

3. ( ) Malzeme farklı zaman ve fiyatlarda depoya girdiğinden, aynı cinsten malzemenin
işletmeye sevki(ilk giren ilk çıkar, son giren ilk çıkar, mevcudun ortalaması) olarak
3 usulde yapılmaktadır.

4. ( ) Direkt işçilik,işletme içerisinde üretimi yapılan dokuma kumaşın meydana
gelebilmesi için işçilerin bizzat yer aldığı bölümlere ait işçiliktir.

5. ( ) Amortisman genel imalat giderlerinden değildir.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında bezayağı örgülü kumaşların analizini yapabileceksiniz.

 Çevrenizi araştırarak Bezayağı örgülü kumaş örnekleri toplayınız.

3.BEZAYAĞI ÖRGÜLÜ KUMAŞ ANALİZİ

Resim 3.1. Bezayağı kumaş

3.1. Bezayağı Örgülü Kumaş Özellikleri, Kullanım Alanları

Çözgü ve atkı ipliklerinin sağlam, dayanıklı, aynı zamanda en basit şekilde
birleştirilmesinden meydana gelen bir örgü çeşididir. İlk atkı ipliği atılırken bütün tek sayılı
çözgü iplikleri yukarıda, çift sayılı çözgü iplikleri ise aşağıda konumlandırılır. İkinci atkı
ipliğinde ise bu durumun tersi uygulanır. Bu şekilde takip eden atkı ipliklerinde aynı hareket
tekrarlanarak kumaş oluşumu sağlanmış olur.

Bezayağı örgünün en küçük raporu 2 çözgü 2 atkı ipliğinden oluşur. Bu sebeple
diğer örgülere göre kayma sabitliği ve dayanıklılığı fazladır.

Bezayağı örgüsünün özellikleri

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Çözgü ipliği yükselme ve alçalmaları aynıdır.
 Kumaşın görünümü her iki yüzdede aynıdır.
 Çözgü ve atkı sıklıkları eşit ise taneli bir yapıya sahip olur.
 Çözgü atkı iplik yoğunluklarının farklı olduğu durumlarda enine ya da boyuna

uzunlamasına bir yapı oluşur.

Bezayağı örgüsünün kullanıldığı yerler

Bezayağı örgüsü oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Strayhgarn, kamgarn
elbiselik kumaşlarda, yağmurluklarda, organze, keten-yarı keten dokularda, yatak
takımlarında, masa örtülüklerde, el bezlerinde, astarlık kumaşlarda vs. kullanılmaktadır.

3.2. Bezayağı Örgülü Kumaş Analizi Yapma

Bezayağı örgülü kumaşların analizi, Öğrenme Faaliyeti-1’de geniş bir biçimde izah
edilen yöntem ve sıralamaya göre yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bezayağı örgülü numune bir kumaşın işlem sırasına göre analizini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Dokuma kumaş analizi için gerekli araç
ve gereçleri hazırlayınız.

 Aydınlık bir ortamda çalışınız.
Yaptığınız işlemleri ve ölçümleri not
etmek için dosya tutunuz.

 Kumaşın tersi ve yüzünü belirleyiniz.

 Kumaşın yüzünün tespitinde göz önünde
bulundurulacak noktaları hatırlayınız.

 Kumaşın çözgü ve atkı yönünü
belirleyiniz.

 Çözgü yönünün tespitinde göz önünde
bulundurulacak noktaları hatırlayınız.

 Numune kumaşın kenarlarını keserek
düzleyiniz, en ve boyunu ölçünüz.

 Numune kumaşınızı düzeltirken
küçültmemeye dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Numune kumaşı tartarak gramajını
hesaplayınız.

 Kumaş kenarlarını sökerek saçak
oluşturunuz.

 Saçak oluştururken söktüğünüz iplikleri
çözgü ve atkı olmak üzere ayrı ayrı
saklayınız.

 Numune kumaş üretiminde kullanılan
çözgü ve atkı iplik cins ve numaralarını
tespit ediniz.

 Atölye veya laboratuvar imkânlarına
göre uygun olan test yöntemlerini
uygulayınız.

 Saçak yaparken ayırdığınız iplikleri
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kullanınız.
 Testleri uygularken iş güvenliği

kurallarına uyunuz.

 Çözgü ve atkı renk raporunu
belirleyiniz.

 Lup yardımıyla ya da çıplak gözle çözgü
ve atkı iplikleri renklerini sayarak
raporları tespit ediniz.

 Numune kumaşın örgüsünü tespit
ederek tahar ve armür planlarını çiziniz.

 Atkı ya da çözgü yönünde, incelediğiniz
her ipin hareketini desen kâğıdına
sırasıyla aktarınız.

 Örgü raporu en az iki kere tekrar edene
kadar iplik hareketlerini inceleyiniz.
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 Enden ve boydan çekmeleri
hesaplayınız.

 İplik cinsi ve kullanılan örgüyü göz
önüne alınız.

 Tarak enini hesaplayınız.
 İstenilen mamul kumaş enini ve enden

çekme yüzdelerini göz önüne alınız.
 Çözgü tel sayısını hesaplayınız.

 Mamul eni ve çözgü sıklığını göz önüne
alınız.

 Dişten geçen tel sayısını tespit ederek
tarak numarasını hesaplayınız.

 Taraktaki çözgü sıklığı ve tarak enini
göz önüne alınız.

 Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak
ham kumaş ağırlığını tespit ediniz.

 Farklı numaralarda çözgü ve atkı
iplikleri kullanılmış ise farklı
numaralardaki ağırlıklarını ayrı ayrı
hesaplayınız.
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KONTROLLİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Dokuma kumaş analizi için gerekli araç ve gereçleri

hazırladınız mı?

2. Kumaşın tersi ve yüzünü belirlediniz mi?

3. Kumaşın çözgü ve atkı yönünü belirlediniz mi?

4. Numune kumaşın kenarlarını keserek düzleyip en ve
boyunu ölçünüz mü?

5. Numune kumaşı tartarak gramajını hesapladınız mı?

6. Kumaş kenarlarını sökerek saçak oluşturdunuz mu?

7. Numune kumaş üretiminde kullanılan çözgü ve atkı iplik
cins ve numaralarını tespit ettiniz mi?

8. Çözgü ve atkı renk raporunu belirlediniz mi?

9. Numune kumaşın örgüsünü tespit ederek tahar ve armür
planlarını çizdiniz mi?

10. Enden ve boydan çekmelerini hesapladınız mı?

11. Tarak enini hesapladınız mı?

12. Çözgü tel sayısını hesapladınız mı?

13. Dişten geçen tel sayısını tespit ederek tarak numarasını
hesapladınız mı?

14. Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak ham kumaş
ağırlığını tespit ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına 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. ( ) Bezayağı örgüsü çözgü ve atkı ipliklerinin sağlam, dayanıklı, aynı zamanda en
basit şekilde birleştirilmesinden meydana gelen bir örgü çeşididir.

2. ( ) Bezayağı örgüsünün en küçük raporu 3 çözgü 3 atkı ipliğinden oluşur.

3. ( ) Bezayağı örgüsünün çözgü ipliği yükselme ve alçalmaları farklıdır.

4. ( ) Bezayağı örgüsünün çözgü ve atkı sıklıkları eşit ise taneli bir yapıya sahip olur.

5. ( ) Bezayağı örgülü kumaşın görünümü her iki yüzdede aynıdır.

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–4

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında dimi örgülü kumaşların analizini yapabileceksiniz.

 Çevrenizi araştırarak Dimi örgülü kumaş örnekleri toplayınız.

4.DİMİ ÖRGÜLÜ KUMAŞ ANALİZİ

Resim 4.1. Dimi örgülü kumaş ve örgü görünüşü

4.1. Dimi Örgülü Kumaş Özellikleri, Kullanım Alanları

Serj örgüler olarak da anılan dimi örgüleri kumaş yüzeyinde bir açı oluşturarak sağa
ya da sola eğimli yollar oluşturan örgüler olarak tanımlanır. Bezayağı örgülerinde bağlantı
noktaları dört köşeden temas ederken dimi örgülerde sadece iki noktadan temas etmektedir.
Bu durum kumaşa esnek bir yapı kazandırmaktadır.

Dimi eğimlerinin sağa doğru yükselişleri Z harfi ile sola doğru yükselişler ise S harfi
ile gösterilir.

Dimi örgüsünün özellikleri

 Dimi örgülerinde en küçük rapor alanı 3 çözgü ve 3 atkı ipliğinden oluşmaktadır.
 Dimi örgüleri ile dokunan kumaşların ön ve arka yüzleri farklıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Dimi örgü raporundaki çözgü ve atkı tel sayıları eşittir.
 Bezayağı örgülerine göre daha sık kumaş dokunabilmektedir.

Dimi örgüsünün kullanım alanları

Dimi örgüleri genellikle erkek ve kadın dış giysilik kumaşlar, denim (kot) kumaşlar,
battaniyelik kumaşların üretiminde tercih edilmektedir.

4.2. Dimi Örgülü Kumaş Analizi Yapma

Dimi örgülü kumaşların analizi, Öğrenme Faaliyeti-1’de geniş bir biçimde izah edilen
yöntemler ve sıralamaya göre yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Dimi örgülü numune bir kumaşın işlem sırasına göre analizini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Dokuma kumaş analizi için gerekli araç
ve gereçleri hazırlayınız.

 Aydınlık bir ortamda çalışınız.
Yaptığınız işlemleri ve ölçümleri not
etmek için dosya tutunuz.

 Kumaşın tersi ve yüzünü belirleyiniz.  Kumaşın yüzünün tespitinde göz önünde
bulundurulacak noktaları hatırlayınız.

 Kumaşın çözgü ve atkı yönünü
belirleyiniz.

 Çözgü yönünün tespitinde göz önünde
bulundurulacak noktaları hatırlayınız.

 Numune kumaşın kenarlarını keserek
düzleyiniz, en ve boyunu ölçünüz.

 Numune kumaşı tartarak gramajını
hesaplayınız.

 Numune kumaşınızı düzeltirken
küçültmemeye dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kumaş kenarlarını sökerek saçak
oluşturunuz.

 Saçak oluştururken söktüğünüz iplikleri
çözgü ve atkı olmak üzere ayrı ayrı
saklayınız.

 Numune kumaş üretiminde kullanılan
çözgü ve atkı iplik cins ve numaralarını
tespit ediniz.

 Atölye veya laboratuvar imkânlarına
göre uygun olan test yöntemlerini
uygulayınız.

 Saçak yaparken ayırdığınız iplikleri
kullanınız.

 Testleri uygularken iş güvenliği
kurallarına uyunuz.

 Çözgü ve atkı renk raporunu
belirleyiniz.

 Lup yardımıyla ya da çıplak gözle çözgü
ve atkı iplikleri renklerini sayarak
raporları tespit ediniz.

 Numune kumaşın örgüsünü tespit ederek
tahar ve armür planlarını çiziniz.

 Atkı ya da çözgü yönünde, incelediğiniz
her ipin hareketini desen kâğıdına
sırasıyla aktarınız.

 Örgü raporu en az iki kere tekrar edene
kadar iplik hareketlerini inceleyiniz.

 Enden ve boydan çekmelerini
hesaplayınız.

 İplik cinsi ve kullanılan örgüyü göz
önüne alınız.

 Tarak enini hesaplayınız.
 İstenilen mamul kumaş enini ve enden

çekme yüzdelerini göz önüne alınız.

 Çözgü tel sayısını hesaplayınız.
 Mamul eni ve çözgü sıklığını göz önüne

alınız.
 Dişten geçen tel sayısını tespit ederek

tarak numarasını hesaplayınız.
 Taraktaki çözgü sıklığı ve tarak enini

göz önüne alınız

 Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak
ham kumaş ağırlığını tespit ediniz.

 Farklı numaralarda çözgü ve atkı
iplikleri kullanılmış ise farklı
numaralardaki ağırlıklarını ayrı ayrı
hesaplayınız.
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Dokuma kumaş analizi için gerekli araç ve gereçleri

hazırladınız mı?

2. Kumaşın tersi ve yüzünü belirlediniz mi?

3. Kumaşın çözgü ve atkı yönünü belirlediniz mi?

4. Numune kumaşın kenarlarını keserek düzleyip en ve
boyunu ölçünüz mü?

5. Numune kumaşı tartarak gramajını hesapladınız mı?

6. Kumaş kenarlarını sökerek saçak oluşturdunuz mu?

7. Numune kumaş üretiminde kullanılan çözgü ve atkı iplik
cins ve numaralarını tespit ettiniz mi?

8. Çözgü ve atkı renk raporunu belirlediniz mi?

9. Numune kumaşın örgüsünü tespit ederek tahar ve armür
planlarını çizdiniz mi?

10. Enden ve boydan çekmelerini hesapladınız mı?

11. Tarak enini hesapladınız mı?

12. Çözgü tel sayısını hesapladınız mı?

13. Dişten geçen tel sayısını tespit ederek tarak numarasını
hesapladınız mı?

14. Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak ham kumaş
ağırlığını tespit ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına 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. ( ) Bezayağı örgülerinde bağlantı noktaları dört köşeden temas ederken dimi örgülerde
sadece iki noktadan temas etmektedir.

2. ( ) Dimi eğimlerinin sağa doğru yükselişleri Z harfi ile sola doğru yükselişler ise S
harfi ile gösterilir.

3. ( ) Dimi örgülerinde en küçük rapor alanı 4 çözgü ve 4 atkı ipliğinden oluşmaktadır.

4. ( ) Dimi örgü raporundaki çözgü ve atkı tel sayıları eşittir.

5. ( ) Dimi örgüleri bezayağı örgülerine göre daha sık kumaş dokunabilmektedir.

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–5

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında saten örgülü kumaşların analizini yapabileceksiniz.

 Çevrenizi araştırarak Saten örgülü kumaş örnekleri toplayınız.

5. SATEN ÖRGÜLÜ KUMAŞ ANALİZİ

Resim 5.1. Saten örgülü kumaş ve örgü görünüşü

5.1. Saten Örgülü Kumaş Özellikleri, Kullanım Alanları

Dimi örgülerle kumaş yüzeyinde çözgünün ya da atkının hâkim olduğu kumaşlar
yapılabilmektedir. Ancak atlama uzunluğu arttıkça kumaş yapısı bozulmakta, dimi çizgileri
daha belirgin hâle gelmektedir.

Saten ya da atlas adı verilen örgü bu sakıncayı gidermek için geliştirilmiştir. Saten
örgülerde örgü birimindeki her bir iplik tek bir atlama yapmakta ancak bu atlamalar birer
noktada bağlanmakta ve bu noktalar yüzeye düzgün biçimde yayılmaktadır. Saten
örgülerinin en küçük raporu 5 çözgü 5 atkı ipliğinden oluşmaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Uzun atlamaların yan yana, dimi çizgileri oluşturmadan dizilmeleri nedeniyle saten
örgü kumaş yüzeyine düzgünlük kayganlık ve parlaklık verir.

Bu nedenle döşemelik, perdelik, örtülük ve astarlık kumaşlarda saten örgü geniş
çapta kullanılır.

5.2. Saten örgülü kumaş analizi yapma

Saten örgülü kumaşların analizi, Öğrenme Faaliyeti-1’de geniş bir biçimde izah
edilen yöntemler ve sıralamaya göre yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Saten örgülü numune bir kumaşın işlem sırasına göre analizini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Dokuma kumaş analizi için gerekli araç
ve gereçleri hazırlayınız

 Aydınlık bir ortamda çalışınız.
Yaptığınız işlemleri ve ölçümleri not
etmek için dosya tutunuz.

 Kumaşın tersi ve yüzünü belirleyiniz.
 Kumaşın yüzünün tespitinde göz önünde

bulundurulacak noktaları hatırlayınız.
 Kumaşın çözgü ve atkı yönünü

belirleyiniz.
 Çözgü yönünün tespitinde göz önünde

bulundurulacak noktaları hatırlayınız.
 Numune kumaşın kenarlarını keserek

düzleyiniz, en ve boyunu ölçünüz.

 Numune kumaşı tartarak gramajını
hesaplayınız.

 Numune kumaşınızı düzeltirken
küçültmemeye dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kumaş kenarlarını sökerek saçak
oluşturunuz.

 Saçak oluştururken söktüğünüz iplikleri
çözgü ve atkı olmak üzere ayrı ayrı
saklayınız.

 Numune kumaş üretiminde kullanılan
çözgü ve atkı iplik cins ve numaralarını
tespit ediniz.

 Atölye veya laboratuvarınız imkânlarına
göre uygun olan test yöntemlerini
uygulayınız.

 Saçak yaparken ayırdığınız iplikleri
kullanınız.

 Testleri uygularken iş güvenliği
kurallarına uyunuz.

 Çözgü ve atkı renk raporunu
belirleyiniz.

 Lup yardımıyla ya da çıplak gözle çözgü
ve atkı iplikleri renklerini sayarak
raporları tespit ediniz.

 Numune kumaşın örgüsünü tespit ederek
tahar ve armür planlarını çiziniz.

 Atkı ya da çözgü yönünde, incelediğiniz
her ipin hareketini desen kâğıdına
sırasıyla aktarınız.

 Örgü raporu en az iki kere tekrar edene
kadar iplik hareketlerini inceleyiniz.

 Enden ve boydan çekmelerini
hesaplayınız.

 İplik cinsi ve kullanılan örgüyü göz
önüne alınız

 Tarak enini hesaplayınız.
 İstenilen mamul kumaş enini ve enden

çekme yüzdelerini göz önüne alınız.

 Çözgü tel sayısını hesaplayınız.
 Mamul eni ve çözgü sıklığını göz önüne

alınız.
 Dişten geçen tel sayısını tespit ederek

tarak numarasını hesaplayınız.
 Taraktaki çözgü sıklığı ve tarak enini

göz önüne alınız

 Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak
ham kumaş ağırlığını tespit ediniz.

 Farklı numaralarda çözgü ve atkı
iplikleri kullanılmış ise farklı
numaralardaki ağırlıklarını ayrı ayrı
hesaplayınız.
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Dokuma kumaş analizi için gerekli araç ve gereçleri
hazırladınız mı?

2. Kumaşın tersi ve yüzünü belirlediniz mi?

3. Kumaşın çözgü ve atkı yönünü belirlediniz mi?

4. Numune kumaşın kenarlarını keserek düzleyip en ve
boyunu ölçünüz mü?

5. Numune kumaşı tartarak gramajını hesapladınız mı?

6. Kumaş kenarlarını sökerek saçak oluşturdunuz mu?

7. Numune kumaş üretiminde kullanılan çözgü ve atkı iplik
cins ve numaralarını tespit ettiniz mi?

8. Çözgü ve atkı renk raporunu belirlediniz mi?

9. Numune kumaşın örgüsünü tespit ederek tahar ve armür
planlarını çizdiniz mi?

10. Enden ve boydan çekmelerini hesapladınız mı?

11. Tarak enini hesapladınız mı?

12. Çözgü tel sayısını hesapladınız mı?

13. Dişten geçen tel sayısını tespit ederek tarak numarasını
hesapladınız mı?

14. Çözgü ve atkı ağırlıklarını hesaplayarak ham kumaş
ağırlığını tespit ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına 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. ( ) Saten örgülerde örgü birimindeki her bir iplik tek bir atlama yapmaktadır.

2. ( ) Saten örgülü kumaşlar parlak bir yapıya sahiptir.

3. ( ) Saten örgüler genellikle battaniyelik kumaşların dokumasında tercih edilir.

4. ( ) Saten örgülerin en küçük raporu 4 çözgü 4 atkıdan oluşur.

5. ( ) Saten örgü ile dokunmuş kumaşlar sağlam yapılıdırlar.

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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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Kenar ipliklerine paralel olan iplikler atkı ipliğidir.

2. ( ) Verilen kumaş numunesinde haşıllı iplikler var ise bunlar çözgü ipidir.

3. ( ) Kullanıcı için ön plana çıkan, gösterişli olan taraf kumaşın ön yüzüdür.

4. ( ) İplik cinsleri belirlenirken fiziksel ve kimyasal testler uygulanmamalıdır.

5. ( ) Metrik sistemde iplik numarası uzunluğun ağırlığa oranıdır.

6. ( ) Örgü raporu tespit edilirken çözgü ipliğinin üstte olduğu durumlar desen kâğıdına
boş olarak işaretlenir.

7. ( ) Çözgü ve atkı ipliklerini birbirleriyle örgü bağlantıları yapması, cımbarların
kumaşa olan basıncı enden ve boydan çekmeye etki etmez.

8. ( ) Tarak numarası, diş boşluklarının 1 cm veya 10 cm de bulunan sayısıyla ifade
edilir.

9. ( ) Numune kumaşta farklı numarada çözgü ve atkı ipliği bulunuyorsa ağırlıkları ayrı
ayrı hesaplanır.

10. ( ) Çözgü yönünün doğru olarak tespit edilmesi iplik ağırlıklarının bulunmasından
örgünün doğru belirlenmesine kadar analiz işlemlerine etki eder.

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 diğer modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1. C
2. D
3. D
4. A
5. C
6. Doğru
7. Yanlış
8. Doğru
9. Doğru

10. Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. Doğru
2. Yanlış
3. Doğru
4. Doğru
5. Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. Doğru
2. Yanlış
3. Yanlış
4. Doğru
5. Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. Doğru
2. Doğru
3. Yanlış
4. Doğru
5. Doğru

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI

1. Doğru
2. Doğru
3. Yanlış
4. Yanlış
5. Yanlış

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1. Yanlış
2. Doğru
3. Doğru
4. Doğru
5. Doğru
6. Yanlış
7. Yanlış
8. Doğru
9. Doğru

10. Doğru
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