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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD588 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tekstil Baskı ve Desenciliği 

MODÜLÜN ADI Boyar Maddelerle Baskı 1 

MODÜLÜN TANIMI 

Pigment, reaktif, küp ve direkt boyar maddelerin bu boyar 

maddelerle baskı yöntem ve teknikleriyle ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Boyar maddelerle baskı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun 

baskı yapabileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. Tekniğine uygun pigment boyar maddelerle baskı 

yapabileceksiniz.  

2. Tekniğine uygun reaktif boyar maddelerle baskı 

yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun küp boyar maddelerle baskı 

yapabileceksiniz. 

4. Tekniğine uygun direkt boyar maddelerle baskı 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ortam 

Donanım: Pigment baskı patı, rakle, şablon, reaktif boyar 

maddelerle hazırlanmış baskı patı, küp boyar maddelerle 

hazırlanmış baskı patı, direkt boyar maddelerle hazırlanmış 

baskı patı 

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, 

 

Tüm insanlığın temel ihtiyaçlarından birisi de giyinmektir. Bu ihtiyacın karşılanması 

amacıyla tekstil sektörü ortaya çıkmıştır. Tekstil, içerisinde iplik ve kumaş oluşumu terbiyesi 

ve hazır giyim olmak üzere üç temel dala ayrılır ve her biri kendi içinde ayrı birer sektördür. 

Tekstilin terbiyesi, herhangi bir formda tekstil materyalinin (elyaf, iplik veya kumaş) 

görünümünü güzel; kullanımını kolay ve kullanışlı hâle getirmek olarak nitelendirilebilir. 
 

İnsanoğlu tekstili, sadece giyinme ihtiyacı için kullanmamıştır.  Aynı zamanda 

kişiliğini yansıtmak, fark yaratmak, yaşadığı ortamı süslemek ve daha kullanışlı hâle 

getirmek, farklı zevklere hitap edebilmek için de kullanmıştır. İşte bu noktada tekstil 

terbiyesinin rolü büyüktür. Bu ihtiyaçların karşılanması yolunda da terbiye sektörü çok 

gelişmiş ve farklı taleplere cevap vermeye çalışmıştır. 
 

Bu modülde göreceğimiz boyar maddelerle baskı insanoğlunun çeşitli ihtiyaçlar 

karşısında farklı özelliklere sahip ürün talebini karşılamak üzerine geliştirilmiştir. Bu modül 

ile boyar maddelerle baskıyı ve bu tekniğin nerelerde kullanılabileceğini öğrenip 

uygulayabileceksiniz. 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Tekniğine uygun olarak pigment boyar maddelerle baskı yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

  Bulunduğunuz ilde varsa pigment baskı yapan işletmeleri ziyaret edip yapılan 

işlemleri gözlemleyiniz. 

 Gözlemlerinizi rapor edip sınıfta sununuz. 

 

1. PİGMENT BOYAR MADDELERLE BASKI 

YAPMA 
 

Pigment boyar maddelerle baskı işlemi tek adımda direkt baskı yöntemi ve aşındırma 

yöntemi ile yapılır. 
 

1.1. Baskıda Kullanılan Pigment Boyar Maddeler 
 

Kıvamlaştırıcı, binder, üre veya gliserin, iyon tutucu, köpük kesici baskıda kullanılan  

pigment boyar maddelerdir. 
 

1.1.1. Pigment Boyar Maddelerin Özellikleri 
 

Pigment boyar maddeler suda çözünmeyen, elyaf ile muamele edildiğinde hiçbir 

kimyasal reaksiyon göstermeyen renkli parçacıklardır. Bunun sebebi yapısında SO4
-2

 (sülfat) 

gibi suda çözünmeyi sağlayan grupların bulunmamasıdır. Elyafa ancak mekanik olarak 

tutunmaları söz konusudur. Bu da yardımcı bir maddeyle olur. Pigment boyar maddelerin 

elyafa böyle tutunmalarını sağlayan yardımcı maddelere binder (bağlayıcı) denir. 
 

Binderler kimyasal birer yapıştırıcı olarak düşünülebilir. Binderler pigmentin 

elyafın yüzeyine yapışmasını sağlayan kimyasallardır. Binderlerin birçoğu elyaf ile 

mekanik bağ yaparken bazıları da kimyasal bağ yapar. 
 

1.1.2. Pigment Boyar Maddelerin Haslıkları 
 

Baskıda kullanılan pigmentler içerisinde binder olan patlar da kumaşa basılır ve kumaş 

yüzeyinde ince bir film tabakası şeklinde mekanik olarak tutunur. Sonra yüksek sıcaklıklarda 

fikse edilir. Film içerisine yerleşmiş boyar madde parçacıkları ne suda çözünür ne de lif ile 

bağ yapar durumdadır. Bu nedenle sürtünme haslıkları düşüktür. Kumaşta yumuşak bir 

tuşeye sahiptir. Renk verimi ve parlaklığı da yüksektir. Ayrıca geniş renk paletine sahiptir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1.3. Pigment Boyar Maddelerin Kullanım Yerleri 
 

Pigment boyar maddeler hemen hemen bütün elyaf türleri ve karışımları için 

kullanılabilen boyar maddelerdir. Diğer boyar maddelerle baskıda karşılaşılan zorluklar bu 

boyar maddelerde yoktur. Fiksaj ve ard işlemlerinin maliyetlerinin düşüklüğü nedeniyle 

tercih edilir. Fakat hassas materyallerde binderlerin tutumu bir miktar olumsuz etkilemesi 

dezavantajlarından sayılabilir. 
 

1.2. Pigment Boyar Maddelerle Baskı 
 

Pigment boyar maddelerle baskı işlemi tek adımda direkt baskı yöntemi ve aşındırma 

yöntemi ile yapılır. Direkt baskı yönteminde kullanılacak baskı patında pigment boyar 

maddenin ihtiyaç duyduğu tüm kimyasal ve yardımcı maddeler vardır. Bir pigment baskı 

patında kullanılan kimyasallar şöyle sıralanabilir: 

 Kıvamlaştırıcı  

 Binder 

 Üre veya gliserin 

 İyon tutucu 

 Köpük kesici 

 Pigment boyar madde 
 

Kıvamlaştırıcı olarak emülsiye kıvamlaştırıcılar kullanılır. Emülsiye kıvamlaştırıcılar 

su ve gaz yağı karışımıdır. Genellikle % 70 gaz yağı, % 29 su ve % 1 emülgatörden oluşur. 

Emülsiye kıvamlaştırıcılar haricinde sentetik kıvamlaştırıcılar veya kitre alginat gibi doğal 

kıvamlaştırıcılar da kullanılabilir. 
 

Binderler bağlayıcı olarak görev yapar. Organik yapıdır. Moleküllerindeki zincirin 

uzunluğuna bağlı olarak binderin kumaşa verdiği sertlik veya yumuşaklık değişir. Uzun 

zincirliler biraz daha yumuşak olurken haslık özelliklerinde bir miktar düşüş gözlenir. 
 

Üre veya gliserinin kullanım amacı baskı patının nem oranını artırmaktır. Üre veya 

gliserin, bünyelerinde su tuttukları için bu nem fikse sırasında gerekli olan ortamın 

sağlanmasında kullanılır. 
 

İyon tutucular su ile birlikte gelebilecek ağır metal iyonlarının patın içerisindeki 

kimyasal maddelerin yapılarının bozulmasını önlemek için kullanılır. Arıtılmış su 

kullanılıyorsa iyon tutuculara gerek duyulmayabilir. 
 

Baskı patları kıvamlı, yüksek viskoziteli karışımlardır. Bu karışım hazırlanırken önce 

kıvamlaştırıcı su ile uzun süre yüksek devirde karıştırılır, ardından kimyasallar sırayla bu 

karışıma ilave edilir ve bu süre içerisinde pat karıştırılmaya devam edilir. Bu yüksek devirde 

karışım köpüklenmeye sebep olabilir. Bunun önlenmesi için köpük kesici kullanılır. Tüm 

kimyasallar eklenince pat baskıya hazır demektir. 
 

Pigmentlerle direkt baskı üç adımda gerçekleşir: 

 Direkt baskı 

 Kurutma 
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 Fikse 
 

Direkt baskı, baskı patının renksiz kumaş yüzeyine direkt basılması esasına dayanır. 

Pigment boyar maddelerle baskı işleminde kumaş her zaman renksiz kumaşa basılmayabilir. 

Çeşitli renk efektleri yaratmak için modaya göre renkli kumaş yüzeylerine de baskı yapılması 

mümkündür. Çünkü pigmentler boyar maddeler gibi bağ yapmadıkları için kapatıcılıkları 

diğer tüm boyar maddelerden fazladır. Üzerine basıldığı rengi kapatma özelliğine sahiptir. 
 

İkinci adım olan kurutma, baskı yapıldıktan hemen sonra yapılmalıdır. Bu işlem, her 

ne kadar pat kıvamlı ve akması, yayılması zor olsa da fikseye gitmeden önce bir kurutma 

işleminden geçmelidir. İşletme içerisindeki iş akışına bağlı olarak kumaş baskıdan hemen 

sonra beklemek zorunda kalabilir ve fikseye giremeyebilir. Bu esnada renklerin karışmaması, 

birbiri üzerine sarılan ya da yığılan kumaşın kendini kirletmemesi için bir ara kurutmaya 

ihtiyaç duyulur. Bu işlem 100-120 °C sıcaklıklar civarında ve sadece kumaş üzerindeki patı 

kurutmak amaçlı yapılır. Islaklığın yoğunluğuna göre 5-10 dakika arasında değişir. 
 

Binderlerin bir diğer kullanım yeri ise renkli aşındırma baskıda aşındırma patındadır. 

Pigmentler kimyasallardan etkilenmedikleri için renkli aşındırmada aşındırma patının 

içerisine konur. Genellikle reaktif zeminli kumaşların aşındırılmasında aşındırılan yerin 

renklendirilmesi için kullanılır. Bu baskı için baskı adımları da şöyledir: 

 Baskı 

 Kurutma 

 Fiksaj 
 

Bu üç adım direkt baskı ile aynıdır. Sadece birinci adımda renksiz değil özellikle 

renkli ve genellikle reaktif boyar madde ile boyanmış bir kumaş üzerine baskı yapılır. Pat 

içerisindeki kimyasallara ek olarak bir de reaktif boyar maddeyi aşındırıcı indirgen ya da 

yükseltgen madde ilave edilir. Ancak kullanılan kıvamlaştırıcının konulacak bu aşındırma 

maddesinden etkilenmeyecek bir kıvamlaştırıcı olmasına dikkat edilmelidir. 
 

En son adım fiksaj adımıdır. Bu işlem 180-200 °C arasında 3-5 dakika süre ile yapılır. 

Bu aşamada binder, kumaş ile bağ yapar ve fiksaj gerçekleşmiş olur. 
 

1.3. Işık Kabininde Renk Kontrolü 
 

Işık kabini üzerinde gün ışığı, UV ışığı ve TL-84 ışığı bulunan bir kutudur. Bu kutu 

içerisinde subjektif olarak renk karşılaştırması yapılır. Gün ışığı her türlü rengin 

karşılaştırılmasında kullanılır ve genel bir değerlendirmede ölçüttür. UV ışığı ultraviyole 

(mor ötesi) ışığın kısaltmasıdır. Fosforlu renklerin ve optik beyazlatma yapılmış kumaşların 

tespitinde kullanılır. TL-84 aydınlatma indeksi yüksek mağaza ışığıdır. Müşteri isteği 

doğrultusunda kullanılan bir ölçüttür. 



 

 6 

 

Resim 1.1: Işık kabini 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Pigment boyar maddelerle baskı işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Pigment boyar maddelerle baskı patını alınız. 
 Patın kıvamının uygun olduğundan 

emin olunuz. 

 Pigment boyar maddeyi uygun miktarlarda pata 

ilave ediniz. 

 Miktarın reçeteye uygun ve doğru 

tartıldığından emin olunuz. 

 Baskı yapılacak materyali düzgün ve düz bir 

şekilde baskı alanına seriniz. 

 

 Materyalin kırışıksız ve baskı 

alanına düzgün yerleştiğinden emin 

olunuz. 

 Baskı şablonunu baskı yapılacak yüzeye 

yerleştiriniz. 

 Şablonun kenarlara hizalan-

dığından emin olunuz. 

 Hazırlanan patı şablonun üzerine pat alanına 

şerit şeklinde dökünüz. 

 

 Patı şablonun deliklerinin üzerine 

dökmeyiniz. Kenarına şerit 

şeklinde dökünüz. 

 Patı rakle yardımı ile bir kenardan karşı kenara 

doğru sürükleyiniz. Bu işlemi en az üç kere 

tekrarlayınız. 

 Düzgün bir baskı yaptığınızdan 

emin olunuz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Baskıyı gergefli kurutucuya yerleştiriniz ve 

fikse ediniz.  

 Fikse sıcaklığının uygun 

olduğundan emin olunuz. 

 Mamulü gergefli kurutucuya 

takarken iğnelerin elinize 

batmamasına dikkat ediniz. 
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 Baskı sonrası yıkamayı yapınız.  

 Işık kabininde renk kontrolü yapınız.  

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. Pigment boyar maddelerle baskı patını aldınız mı?   

2. Pigment boyar maddeyi uygun miktarlarda pata ilave ettiniz mi?   

3. Baskı yapılacak materyali düzgün ve düz bir şekilde baskı alanına 

serdiniz mi? 

  

4. Baskı şablonunu baskı yapılacak yüzeye yerleştirdiniz mi?   

5. Hazırlanan patı şablonun üzerine kenarına şerit şeklinde döktünüz 

mü? 

  

6. Patı rakle yardımı ile bir kenardan karşı kenara doğru 

sürüklediniz mi? Bu işlemi en az üç kere tekrarladınız mı? 

  

7. Baskıyı gergefli kurutucuya yerleştirdiniz ve fikse ettiniz mi?   

8. Baskı sonrası yıkamayı yaptınız mı?   

9. Işık kabininde renk kontrolü 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 Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi pigment boyar maddelerin özelliklerinden değildir? 

A) Suda çözünmez. 

B) Elyaf ile bağ yapar. 

C) Renkli parçacıklardır. 

D) Yapısında suda çözünmeyi sağlayan grup yoktur. 
 

2. Aşağıdakilerden hangisinde pigment boyar madde kullanılır? 

A) Pamuk  

B) Polyester 

C) Akrilik 

D) Hepsi 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi pigment baskıda kullanılan bir kimyasal değildir? 

A) İyon tutucu 

B) Köpük kesici 

C) Soda 

D) Binder 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi binderlerin görevlerindendir? 

A) Bağlayıcıdır. 

B) Asit düzenleyicidir. 

C) Nem sağlar. 

D) Yağlayıcıdır. 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi pigment baskı adımlarından biri değildir? 

A) Baskı 

B) Kurutma 

C) Fiksaj  

D) Buharlama 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi bir ışık kabininde bulunan lambalardan biri değildir? 

A) UV 

B) Gaz deşarj 

C) TL 84 

D) Gün ışığı 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi pigment boyar maddelerin fiksaj koşullarındandır? 

A) 100 °C 

B) 5-10 dakika 

C) 180 °C 

D) 3-5 saniye 
 

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 
 

 

 

 

Tekniğine uygun olarak reaktif boyar madde ile baskı yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Bulunduğunuz ilde varsa reaktif baskı yapan işletmeleri ziyaret edip yapılan 

işlemleri gözlemleyiniz. 

 Gözlemlerinizi rapor edip sınıfta sununuz. 

2. REAKTİF BOYAR MADDELERLE BASKI 

YAPMA 
 

2.1. Baskıda Kullanılan Reaktif Boyar Maddeler 
 

Reaktif boyar maddeler genelde pamuk, keten viskon gibi liflerin baskı işleminde 

kullanılır. 
 

2.1.1. Reaktif Boyar maddelerin Özellikleri 
 

Reaktif boyar maddelerin yapısına bakıldığında dört gruptan oluştuğu görülmektedir. 

Bu gruplar; 

 Renk verici grup, 

 Bağ yapan (reaktif) grup, 

 Çözünürlüğü sağlayan grup, 

 Köprü grubudur. 
 

Reaktif boyar maddelerin reaktif grupları, yapıları bakımından da kendi aralarında üçe 

ayrılır:  

 Monotriazin grubu olanlar 

 Vininlsülfon grubu olanlar 

 Bifonksiyonel grubu olanlar (Her iki grubu da yapısında barındırır.) 
 

Reaktif grubun yapısı baskı için önemlidir. Eğer direkt ya da rezerve baskı yöntemi 

kullanılacaksa yapısında monotriazin veya bifoksiyonel grubu olan reaktif boyar maddeler 

tercih edilir. Çünkü bu boyar maddeler elyaf ile daha sağlam bağ yapar. Eğer yapılacak baskı 

aşındırma baskı ise ve zemin boyaması reaktifle yapılacak ise bu durumda vinil sülfon grubu 

ihtiva eden bir reaktif boyar madde kullanılmalıdır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Reaktif boyar maddeleri diğer boyar maddelerden ayıran en önemli özellik elyaf ile 

kovalent bağ yapmalarıdır. Reaktif boyar maddenin bağ yapabilmesi için ortamın bazik 

olması gerekmektedir. 
 

2.1.2. Reaktif Boyar Maddelerin Haslıkları 
 

Reaktif boyar maddeler haslıkları yüksek, renk paleti geniş boyar maddelerdir. Çünkü 

elyafa kovalent bağlarla bağlanır. Eğer baskının fiksajı yeterli gelmezse boyar madde yüzeye 

tutunur. Bu da gerek yıkama haslıklarının gerekse sürtme haslıklarının düşük olmasına neden 

olur. 
 

2.1.3. Reaktif Boyar Maddelerin Kullanım Yerleri 
 

Reaktif boyar maddeler genellikle keten, pamuk, viskon liflerin baskısında kullanılır. 

Ev tekstillerinde ve pamuklu tişörtlerin baskısında kullanılır. 
 

2.2. Reaktif Boyar Maddelerle Baskı 
 

Reaktif boyar maddelerle baskı yapmadan önce baskı yapılacak kumaşın ön 

terbiyesine özen gösterilmelidir. Özellikle haşıl maddesinden arınmış olmasına dikkat 

edilmelidir. Çünkü haşılın ana maddesi nişastadır ve nişasta reaktif boyar madde üzerinde 

indirgen özellik gösterdiği için reaktif boyar maddenin azo yapısını bozar. Azo yapısının 

bozulması, rengin bozulması anlamına gelir. Bu da istenmeyen bir durumdur. 
 

Ayrıca basılacak kumaşın merserize olması renk veriminin artmasına neden olduğu 

için gerekli bir işlemdir. Çünkü reaktif boyar maddenin örtücülüğü çok iyi değildir. Ayrıca 

homojen olmayan lif karışımlarında ton farklılıklarının oluşmaması için pamuklu mamulün 

merserize olması istenir. 
 

Reaktif boyar maddelerle baskı, direkt aşındırma ve rezerve baskı olmak üzere üç 

yolla da yapılabilir. Reaktif boyar maddelerle baskı yapmak için kullanılan kimyasallar şöyle 

sıralanabilir: 

 Kıvamlaştırıcı 

 Ludigol 

 Üre 

 Alkali (baz) 

 İyon tutucu 

 Tuz  
 

Kıvamlaştırıcı olarak reaktif boyar maddeler için alginat, kitre, keçiboynuzu çekirdeği 

unu, Arap zamkı gibi doğal kıvamlaştırıcılar kullanılabilir. Fakat bunların içinde en yaygın 

olanı, teminatı kolay olduğundan alginattır. Alginat ile birlikte bazen gerek olduğunda gaz 

yağı-su emülsiyonu da kullanılabilir. Reaktif boyar maddelerle kıvamlaştırıcı kullanırken 

dikkat edilmesi gereken en önemli nokta nişasta ve benzeri kıvamlaştırıcıların 

kullanılmamasıdır. Çünkü nişasta reaktif boyar madde üzerinde indirgen özellik gösterir ve 

boyar maddenin azo yapısını bozar. En yaygın olarak alginat kullanılır. 
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Ludigol sadece reaktif boyar maddelerle kullanılan bir kimyasaldır. Reaktif boyar 

maddenin yapısı hassas olduğundan çevresel faktörlerden etkilenir ve çok kolay 

indirgenebilir. Bunun önlenmesi için pata ludigol ilave edilir. 
 

Reaktif boyar madde, suda çözünen bir boyar maddedir ve elyaf ile bağlanması sulu 

çözeltilerinden sağlanır. Baskı sırasında ve sonrasında reaktif boyar maddenin bağlanması 

için gerekli nem bulunmamaktadır. Bu durumda ortamın nemini artırmak için ortama, 

bünyesinde nem tutma özelliğine sahip bir kimyasal eklenmelidir. Bunun için de en uygun 

kimyasal üredir. Üre haricinde ise gliserin de kullanılmaktadır. 
 

Alkali olarak reaktif boyar maddeler için sodyum karbonat (soda), sodyum bikarbonat 

veya potasyum karbonat (potase) kullanılır. Alkali ortamda ve tuz varlığında boyar maddenin 

life bağlanması sağlanır. Tuz olarak sofra tuzu (sodyum klorür) veya sodyum sülfat 

kullanılır. 
 

2.2.1. Reaktif Boyar Maddelerle Direkt Baskı  
 

Reaktif boyar maddelerle direkt baskı tek adımlı ve iki adımlı olmak üzere iki şekilde 

yapılır. 
 

 Tek adımlı yöntem: Tek adımlı baskı yönteminde gerekli olan bütün 

kimyasallar baskı patının içerisinde mevcuttur. Reaktif boyar maddenin elyafa 

bağlanması için bazik ve tuzlu ortama ihtiyaç vardır. Baskı patında bu ortam 

sağlanır.  
 

Baskı işlemi bittikten sonra hemen fiksaja geçilir. Fiksaj işlemi buharlama ve hot-flue 

kurutucularda kurutma olarak kombine edilir. Buharlama doymuş buharda 100-110 °C’de, 

kurutma 120-150 °C arasında yapılır. Sıcaklık reaktif boyar maddenin yapısına bağlı olarak 

değişir.  
 

Fikse olmuş mamul üzerindeki bağlanmamış boyar maddeden arındırılması için 

yıkamaya alınır. Yıkama işlemi kumaş üzerinde kalan tutunmamış boyar maddeyi 

uzaklaştırmak için yapıldığından redüktif yıkama adını alır. Buna göre kumaş kontinü yıkma 

makinesinden sırasıyla;  

 Soğuk çalkalama, 

 Soğuk yıkama (yıkama maddesiyle yıkama), 

 Sıcak yıkama (50-60 °C’de), 

 Kaynar sabunlama (90-95 °C’de), 

 Ilık durulama, 

 Soğuk durulama, 

işlemlerinden geçer. Reaktif boyar madde ile yapılan bütün yıkamalar bu şekilde 

yapılır. 
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Buna göre şematik olarak baskı adımları şöyle özetlenebilir: 

 

 İki adımlı yöntem: İki adımlı baskı yönteminde baskı patı içerisine reaktif 

boyar maddenin fikse olabilmesi için gerekli kimyasallar (sodyum karbonat, 

sodyum bikarbonat) yani bazlar bulunmaz. Baz ile muamele ya baskı yapılıp 

kumaş kurutulduktan sonra yapılır ya da önce baz ile muamele yapılıp sonradan 

baskısı yapılır. Bazen baskı patının içerisinden tuz çıkarılıp daha sonra baz ile 

birlikte muamele edilebilir. 
 

İki adımlı yöntem dört farklı yolla uygulanabilir: 

 Birinci metot: Birinci metoda göre kumaşa ilk önce alkali hariç baskısı yapılır. 

Ardından fikse için gerek duyulan bazlar fularda uygulanır. Bu bir yaş işlem 

olduğundan baskı ile fulard arasında bir kurutma işlemine gerek duyulur. Fulard 

çözeltisine alkali olarak sodyum karbonat veya sodyum bikarbonat konur. 

Kumaş % 60-70 flotte alacak şekilde emdirilir. 
 

Basılmış ve ön kurutması yapılmış kumaş, alkali çözeltisinden geçtikten sonra 30-50 

dakika 130 °C’de doymuş buharla buharlanır. Buharlayıcı ardına yerleştirilmiş bir yıkama 

tertibatından geçerek kumaş üzerindeki bağlanmamış boyar madde uzaklaştırılır (Yıkama 

işlemi işlem akışı bir önceki konuda belirtilmiştir.). 
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Buna göre şematik olarak baskı adımları şöyledir: 

 

 İkinci metot: Kullanılan boyar maddenin reaktivitesi yüksekse bu durumda 

ikinci metot uygulanır. İkinci metodun ilk üç adımı birinci metotla aynıdır. 

Kumaşa baskı uygulanır, ardından bir kurutma işlemi ve fulardda bir alkali 

çözeltisinden geçirilir. Fakat bunun fiksaj süresi biraz daha kısadır. 10-20 

dakika arası fikse olması yeterlidir. Yine birinci yöntemde olduğu gibi ardından 

bir yıkama işlemi takip eder. 
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Bu metodun da baskı adımları şöyledir: 

 

 Üçüncü metot: Üçüncü metot bir pad-batch yöntemidir. İlk üç adım önceki 

metotlarla aynıdır. Bu metoda göre fiksaj adımı sıcakta yapılan kısa sürelerde 

buharlama ve kurutma değil bir bekletme işlemidir. Kumaş alkali ile muamele 

gördükten sonra üzeri film kaplı doka sarılı olarak 6-12 saat soğuk bekletilir. Bu 

bekletme sonunda mamul yıkamaya alınır. 
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Bu metodun işlem akışı da aşağıdaki gibidir: 

 

 Dördüncü metot: Önceki metotlardan farklı olarak dördüncü metotta alkali şok 

baskıdan önce uygulanır yani baskı ile alkali şok yer değiştirir. Bu şekilde fiksaj 

işlemi sırasında buharlamaya ihtiyaç duyulmaz. Bu yöntemi buharlama 

ünitesine sahip olmayan işletmeler kullanır. 
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2.2.2. Reaktif Boyar Maddelerle Aşındırma Baskı 
 

Aşındırma baskının esası boyanmış bir kumaşın baskı patının içinde bulunan bir 

aşındırma maddesiyle aşındırılmasına dayanır. Bölgesel bir aşındırma uygulanır. Aşınan 

boyar maddeden sonra kalan yerler beyaz görünür. Eğer aşındırma patının içerisine 

aşındırma maddesinden etkilenmeyen bir boyar madde ilave edilirse o zaman aşınan yerlere 

bu boyar madde bağlanır. Bu defa beyaz değil renkli görünür. Boyar madde kullanılmadan 

yapılan aşındırmaya beyaz aşındırma, boyar madde kullanılarak yapılan aşındırmaya da 

renkli aşındırma denir. 
 

Reaktif boyar maddeler aşındırma baskıda zemin rengi olarak kullanılır. Çünkü 

yapıları gereği kolay aşınır. Özellikle vinilsülfon grubu içeren boyar maddeler daha 

dayanıksızdır ve aşındırma baskıda tercih edilir. Eğer renkli aşındırma yapılması isteniyorsa 

bu durumda aşındırma patı içerisine küp, dispers veya pigment boyar madde konur. En 

yaygın kullanılanı küp boyar maddedir. 
 

Reaktif boyar maddelerin aşındırmaları yükseltgen ve indirgen olmak üzere iki tip 

kimyasalla yapılır. Yükseltgen olarak bilinen kimyasallar, sodyum hipoklorit, sodyum klorit, 
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potasyum klorat ve nitrat asididir. Yükseltgen maddelere örnek olarak sodyum formaldehit 

sülfoksilat ve çinko formaldehit sülfoksilat gibi kimyasallar verilebilir. 
 

Sodyum hipoklorit ile yapılan aşındırma işleminde ısı ve buharlama yapılmaz çünkü 

ısı ve ışığa dayanıksızdır. Sodyum klorit ise sıcakta oksidasyon etkisine sahip bir 

kimyasaldır. Potasyum klorat buhar etkisiyle okside eder. Nitrat asidi ise soğukta uygulanır 

ve kurutmaya gerek duyulmaz ancak aşındırdığı yerde sarıdan açık maviye kadar çeşitli 

tonlarda gölge bırakır. 
 

Sodyum formaldehit sülfoksilat aşındırma baskıda en çok kullanılan kimyasaldır. 

Özellikle küp boyar madde ile yapılan renkli aşındırmalarda tercih edilir. Pigmentlerle renkli 

aşındırmada ise çinko formaldehit sülfoksilat tercih edilir. 
 

Reaktif boyar madde ile boyanmış kumaşa istenilen desen aşındırma patı ile basılır. 

Ardından uygun koşullarda buharlama ya da kurutma işlemi uygulanır. Buna göre baskı 

adımları aşağıdaki gibidir: 

 

Renkli aşındırmada ise kullanılan boyar madde aşındırma maddesinden 

etkilenmeyecek bir boyar madde olmalıdır. Kullanılan küp boyar madde ise baskı patının 

içerisinde indirgen bir aşındırma maddesi konulmalıdır. Özellikle küp boyar maddenin 

boyama yapılmadan önce indirgenmesi, suda çözünür hâle getirilmesi gerekir. Bu yüzden pat 

içerisine konulacak indirgen madde hem küp boyar maddeyi indirgeyip suda çözünür hâle 

getirecek hem de reaktif boyar maddeyi aşındıracaktır. Pat basıldıktan sonra küp boyar 

maddenin fiksajı için yükseltgen bir madde ile muamele yapılmalı ya da su ile 

durulanmalıdır. Bu yaş bir işlem olduğundan baskı ile arasında boyar maddenin akmaması 

için bir kurutma işlemi olmalıdır. Buna göre baskı işlem basamakları şöyledir: 
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Pigment ya da dispers boyar madde kullanılmış ise bu durumda ayrıca bir fiksaj 

işlemine gerek duyulmaz. Kurutma esnasında fikse yapılabilir. Fiksaj için gerekli sıcaklık 

180 °C civarında olmalıdır. Buna göre işlem akışı şöyle olmalıdır: 
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2.2.3. Reaktif Boyar Maddelerle Rezerve Baskı 
 

Rezerve baskının esası, beyaz kumaşa rezerve baskı patı basılıp ardından yapılan bir 

renklendirme işlemi ile baskı yapılan yerlerin boya almamasını sağlayarak farklı desenli 

kumaş elde etmektir. Bunu yaparken kumaşa ilk önce hangi boyar madde ile renklendirme 

yapılacağı tespit edilmelidir. Rezerve baskıda kullanılan boyar maddeler çok geniş değildir. 

Rezerve baskı ile kullanılan boyar maddelerde en yaygın kullanım küp boyar maddelere 

aittir. Fakat reaktif boyar madde ile kullanımı vardır. Beyaz ve renkli rezerve olmak üzere iki 

yönteme göre uygulanır. Beyaz rezervede kumaşa rezerve patı basılır, ardından yapılan bir 

renklendirme işlemi ile rezerve patı basılan yerler beyaz kalır, geri kalanı renklenir. Renkli 

rezervede ise rezerve patından etkilenmeyen bir boyar madde pata ilave edilerek basılır, 

ardından yapılan renklendirme ile iki renkli bir kumaş elde edilmiş olur. Monoklorotriazin 

yapıda reaktif boyar madde renkli rezervede rezerve patına konulabilen bir boyar maddedir. 

Vinilsülfon yapıda boyar madde ise zemin renklendirilmesi için kullanılır. Buna göre baskı 

adımları şöyle olabilir: 
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Yukarda basamakları görülen bu işlem tek adımlı bir yöntemdir. Bir de iki adımlı 

yöntem vardır. İki adımlı yöntemin işlem basamakları da aşağıdaki gibidir: 
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2.3. Baskının Fiksajı 
 

Reaktif boyar maddenin fiksesi için alkali ve tuzlu ortam olmalıdır. Boyar madde 

elektrolit varlığında alkali ortamda selüloz ile bağ yapar. Bu kimyasallar ya baskı patında 

verilmelidir ya da baskı sonrası muamele edilmelidir. Bu reaksiyon ancak nemli ve sıcak 

ortamda gerçekleşebilir. Bu nedenle fikse sırasında buharlama olmalıdır. Buhar, doymuş su 

buharının 150 °C üzerindeki sıcaklıklarında olmalıdır. Fiksaj için gerekli kimyasallar eğer 

baskı patı ile birlikte uygulanırsa bu işleme tek adımlı proses, pat ile değil de haricî 

uygulanırsa buna da iki adımlı proses denir. Tek adımlı fiksaj metotları doymuş buharda 

sıcakta ve 5-15 dakika arasında değişen sürelerde yapılır. Sıcaklık yükseldikçe süre azalır. İki 
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adımlı fiksaj metotları ise alkali şok ve soğuk bekletmedir. Alkali şok banyosunda baz ve tuz 

bulunur fularda uygulanır. Fulard sıcaklığı 90-100 °C civarındadır. Ardından ya buharlamaya 

alınır ya da soğuk bekletme ile 24 saate kadar bekletilir. 
 

2.4. Baskı Sonrası Ard İşlemler 
 

Baskı işlemlerinden sonra ard işlem olarak mutlaka bir yıkama işlemi olmalıdır. 

Yıkama işleminin amacı kumaş üzerinde fikse olmamış fazla boyar maddenin 

uzaklaştırılmasıdır. Bu sırada bir miktar daha boyar madde kumaş ile bağ yapar. Bu işlem 

hem yıkama hem de sürtme haslıklarını iyileştirir. 
 

2.5. Işık Kabininde Renk Kontrolü 
 

Reaktif boyar maddenin ışık kabininde kontrolü D65 gün ışığı lambası altında yapılır. 

Gün ışığı lambası güneş ışığına benzetilerek yapılan yapay ışık kaynağıdır. Bu ışıklar altında 

yapılan tüm değerlendirmeler subjektif olarak yapılır. Sayısal bir sonuç elde edilemez. 

Sayısal bir değerlendirme isteniyorsa reflektans spekrofotometresi kullanılmalıdır fakat en 

hassas gözlemcinin insan gözü olduğu da unutulmamalıdır. 

 

Resim 2.1: Spektrofotometre 

 

Resim 2.2: Işık kabini 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Reaktif boyar maddelerle tek adımlı direkt baskı işlemini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Reaktif boyar maddelerle baskı patını alınız. 
 Patın kıvamının uygun olduğundan 

emin olunuz. 

 Reaktif boyar maddeyi uygun miktarlarda pata 

ilave ediniz. 

 Miktarın reçeteye uygun ve doğru 

tartıldığından emin olunuz. 

 Baskı yapılacak materyali düzgün ve düz bir 

şekilde baskı alanına seriniz. 

 

 Materyalin kırışıksız ve baskı 

alanına düzgün yerleştiğinden 

emin olunuz. 

 Baskı şablonunu baskı yapılacak yüzeye 

yerleştiriniz. 

 Şablonun kenarlara hizalandığın-

dan emin olunuz. 

 Hazırlanan patı şablonun üzerine pat alanına 

şerit şeklinde dökünüz. 

 

 

 Patı rakle yardımı ile bir kenardan karşı kenara 

doğru sürükleyiniz. Bu işlemi en az üç kere 

tekrarlayınız. 

 Düzgün bir baskı yaptığınızdan 

emin olunuz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Baskıyı gergefli kurutucuya yerleştiriniz ve 

fikse ediniz.  

 

 Mamulü gergefli kurutucuya 

takarken iğnelerin elinize 

batmamasına dikkat ediniz. 

 Baskı sonrası yıkama işlemlerini yapınız. 
 Fikse sıcaklığının uygun 

olduğundan emin olunuz. 

 Yıkama sonrası mamulü kurutunuz.  

 Işık kabininde renk kontrolü yapınız.  
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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. Reaktif boyar maddelerle baskı patını aldınız mı?   

2. Reaktif boyar maddeyi uygun miktarlarda pata ilave ettiniz mi?   

3. Baskı yapılacak materyali düzgün ve düz bir şekilde baskı alanına 

serdiniz mi? 

  

4. Baskı şablonunu baskı yapılacak yüzeye yerleştirdiniz mi?   

5. Hazırlanan patı şablonun üzerine kenarına şerit şeklinde döktünüz 

mü? 

  

6. Patı rakle yardımı ile bir kenardan karşı kenara doğru sürüklediniz 

mi? Bu işlemi en az üç kere tekrarladınız mı? 

  

7. Baskıyı gergefli kurutucuya yerleştirdiniz ve fikse ettiniz mi?   

8. Baskı sonrası yıkama işlemlerini yaptınız mı?   

9. Yıkama sonrası mamulü kuruttunuz mu?   

10. Işık kabininde renk kontrolü 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 Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdaki lif çeşitlerinden hangisine reaktif boyar maddelerle baskı yapılır? 

A) Akrilik 

B) Keten 

C) Polyester 

D) Polipropilen 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi reaktif boyar maddenin gruplarından değildir? 

A) Köprü grubu 

B) Reaktif grup 

C) Kovalent grup 

D) Renk verici grup 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi reaktif boyar maddenin direkt baskıda kullanılan kimyasaldır? 

A) Ludigol 

B) Rongalit C 

C) Sodyum ditiyonit 

D) Çinko formaldehit sülfoksilat 

 

Yukarıdaki işlem akışı reaktif boyar madde ile direkt baskıda iki adımlı yönteme 

aittir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
 

4. A ile gösterilen adım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kurutma 

B) Yıkama 

C) Baskı 

D) Alkali şok 

 

5. B ile gösterilen adım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kurutma 

B) Yıkama 

C) Baskı 

D) Alkali şok 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. C ile gösterilen adım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kurutma 

B) Yıkama 

C) Baskı 

D) Alkali şok 

 

7. D ile gösterilen adım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kurutma 

B) Fiksaj  

C) Yıkama  

D) Alkali şok 

 

8. E ile gösterilen adım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kurutma 

B) Fiksaj  

C) Yıkama  

D) Alkali şok 

 

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-3 
 

 

 

 

Tekniğine uygun olarak küp boyar maddelerle baskı yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz ilde varsa küp boyar maddelerle baskı yapan işletmeleri ziyaret 

edip yapılan işlemleri gözlemleyiniz. 

 Gözlemlerinizi rapor edip sınıfta sununuz. 

 

3. KÜP BOYAR MADDELERLE BASKI 

YAPMA 
 

3.1. Baskıda Kullanılan Küp Boyar Maddeler 
 

Küp boyar maddeler karbonil yapıda boyar maddelerdir. Suda çözünmez. Elyafa 

bağlanabilmesi için suda çözünür forma dönüştürülmesi gerekmektedir. 
 

3.1.1. Küp Boyar Maddelerin Özellikleri 
 

Baskıda kullanılan küp boyar maddeler macun ya da sıvı formdadır. Macun ya da sıvı 

şeklinde olmasının birtakım sakıncaları vardır. Düşük sıcaklıklarda donma riski vardır, 

homojenlikte zorluk çıkar. Saklandığı kapların kapaklarının açık kalması kurumalarına neden 

olur. Ayrıca toz boyar maddelerden daha zayıftır. 
 

Küp boyar maddeler karbonil yapıda boyar maddelerdir. Suda çözünmez. Elyafa 

bağlanabilmesi için suda çözünür forma dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu çözünür hâle 

getirme işlemine ise küpleme denir. Bu nedenle bu boyar maddelere küp boyar maddeleri 

denir. 
 

Çözünürleştirme işlemi için küp boyar maddenin indirgenmesi lazımdır. İndirgeme 

işlemi sodyum ditiyonit (sodyum hidrosülfit) ile alkali ortamda yapılır. Alkali olarak sodyum 

hidroksit kullanılır. Çözünmez formda olan boyar madde çözünür forma dönüştürüldüğü 

zaman renk değiştirir. Kırmızı ve kırmızıya çalan boyar maddeler kahverengiye, turuncu ve 

sarı tonları boyar maddeler mora, mavi ve tonları boyar maddeler ise yeşile döner. Küpleme 

işleminin gerçekleşip gerçekleşmediği bu yolla anlaşılabilir. Kimyasallar azar azar ilave 

edilmelidir. Eğer fazla gelirse boyar madde geri dönüşümsüz olarak indirgenir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Küp boyar maddenin üç çeşidi vardır: 

 Soğukta boyayanlar (küçük moleküllü) 

 Ilıkta boyayanlar (orta moleküllü) 

 Sıcakta boyayanlar (büyük moleküllü) 
 

Boyama işlemi bittikten sonra yani boyar madde kumaşa nüfuz ettikten sonra boyar 

maddenin lif içerisinde yükseltgenerek tekrar çözünmez forma dönüştürülmesi 

gerekmektedir. Bu işlem için hidrojen peroksit ya da başka yükseltgenler kullanılır. Çok 

yaygın olmasa da yükseltgen olarak sodyum hipoklorit ya da sodyum klorit kullanılabilir. 

Küp boyar madde life hidrojen köprüleri ve polar kuvvetlerle bağlanır. 
 

3.1.2. Küp Boyar Maddelerin Haslıkları 
 

Küp boyar maddelerin haslıkları yüksektir. Yıkmaya dayanıklı boyamalar elde edilir. 

Renk paleti çok geniş değildir. Pamuklu materyallerin koyu renkli renklendirilmelerinde 

tercih edilir. 
 

3.1.3. Küp Boyar Maddelerin Kullanım Yerleri 
 

Küp boyar maddelerle baskı işlemi genelde selülozik elyafa yapılır fakat polyester ve 

akrilik elyafa da uygulanabilir. Küp boyar maddelerle direkt aşındırma ve rezerve baskı 

yöntemleri kullanılır.  
 

3.2. Küp Boyar Maddelerle Baskı 
 

Küp boyar maddelerle yapılan baskı işleminde kullanılan kimyasallar şunlardır: 

 Kıvamlaştırıcı 

 Gliserin 

 Üre 

 İndirgen madde (rongalit C) 

 Baz  

 Islatıcı 
 

Kıvamlaştırıcı olarak nişasta ve alginat kullanılır. Nişastanın indirgeme özelliği 

olduğundan özellikle tercih edilir. Bunların yanında kitre ve british gum kıvamlaştırıcı olarak 

kullanılabilir. 
 

Gliserin yağlayıcı ve nem tutucu olarak kullanılan bir kimyasaldır. Baskı maddesinin 

düzgün yayılmasını sağlar. Nem tutma özelliği sayesinde de fikse sırasında gerekli nemi 

ortama verir. Aynı özellik ürede de vardır. 
 

Küp boyar maddenin çözünür forma geçmesi için küp boyar madde bir indirgen 

madde ile indirgenmelidir ve ortamın bazik olması gerekir. Küp boyar maddeye, sodyum 

karbonat ya da potasyum karbonat (potase) varlığında yavaş yavaş rongalit C (sodyum 

formaldehit sülfoksilat) ilave edilir ve maddenin indirgenmesi sağlanır. İndirgenen boyar 

madde çözeltisinin içine kimyasallar tek tek ilave edilir ve pat hazırlanır.  
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3.2.1. Küp Boyar Maddelerle Direkt Baskı 
 

Küp boyar maddelerle direkt baskı tek ve iki adımlı olmak üzere iki metotla uygulanır. 
 

 Tek adımlı yöntem: Bu yöntemde rongalit C ile potase birlikte basılır. 

Baskıdan sonra hemen havasız ortamda doymuş buhara tabi tutulur. 5-10 dakika 

bekletilir. Rongalit C 80 °C’de bozunur. Bu yüzden pat içerisinde yeteri kadar 

bulunmalıdır. Buharlamaya geçmeden önce açık havada kumaş bekletilirse 

rongalit C hava oksijeninden etkilenerek bozunur. Bu da küp boyar maddenin 

vaktinden önce yükseltgenmesine neden olur ve boyama işlemi gerçekleşmez. 

Buharlamadan sonra boyar madde, çözünmez forma geçmesi için hemen bir 

yükseltgenme banyosuna alınmalıdır. Bu işlem için sodyum bikromat ve 

sodyum perborat gibi yükseltgen maddeler içeren banyoda asidik ortamda 

muamele edilir. Ardından su ile çalkalama ve kaynar sabunlama yapılır. Buna 

göre baskı adımları aşağıdaki gibidir: 
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 İki adımlı yöntem: Tek adımlı yöntemde indirgenme işlemi için kullanılan 

kimyasalların bozunma riski bir dezavantaj olduğundan iki adımlı yöntem 

geliştirilmiştir. İki adımlı yöntemde yükseltgen madde baskı patı içerisinde değil 

ayrıca farklı bir çözelti hâlinde fularda uygulanır. Buna göre işlem basamakları 

şöyledir: 
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3.2.2. Küp Boyar Maddelerle Aşındırma Baskı 
 

Küp boyar maddeler renkli aşındırma baskısı için en uygun boyar madde grubudur. 

Zemini boyanmış selülozik elyafın aşındırma baskısında alkali ortamda indirgen maddelerle 

yapılır. İndirgen maddelerde zarar görmeyen küp boyar maddeleri renkli aşındırmada 

kullanılacak en uygun boyar maddedir. Ancak gerçek renk boyar maddenin oksitlenmesi 

yani yükseltgenmesinden sonra çıkar. Uygulama açısından tek adımlı ve iki adımlı yöntemler 

kullanılır.  
 

 Tek adımlı yöntem: Aşağıdaki gibidir. 
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 İki adımlı yöntem: İki adımlı yöntemde aşındırma baskısının içerisinde küp 

boyar maddenin indirgenmesini sağlayıcı kimyasallar haricî olarak fularda 

uygulanır. İşlem basamakları şöyledir: 

 

3.2.3. Küp Boyar Maddelerle Rezerve Baskı 
 

Küp boyar maddelerle rezerve baskı ancak renkli rezervede rezerve patı içerisinde 

uygulanır. Rezerve patı içerisinde zemin boyar maddenin kumaşa bağlanmasını engelleyecek 

bir kimyasal olmalıdır. Bu maddenin basıldığı yerlere daha sonra uygulanacak olan boyar 

madde (reaktif boyar madde) bağlanmaz. Zemin boyar maddesi genellikle fularda uygulanır 

fakat baskı şeklinde uygulandığı da görülmüştür. Buna göre baskı adımları şöyledir: 
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3.3. Baskının Fiksajı 
 

Küp boyar maddeler suda çözünmeyen kimyasallardır. Life uygulanabilmeleri için 

önce suda çözünür hâle gelmelidir. Suda çözünür hâle getirme işlemine indirgenme denir ve 

bu işlem indirgen maddelerle olur. Bu maddelerin en çok kullanılanı sodyum 
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formaldehitsülfoksilat (rongalit C), sodyum ditiyonittir. Bu yükseltgenme reaksiyonu bazik 

ortamda olmalıdır. Bunun için kullanılan en yaygın baz sodyum karbonat, potasyum karbona 

veya sodyum hidroksittir. İndirgenen boyar madde suda çözünür forma geçtiği için lif 

içerisine su ile birlikte kolayca nüfuz eder. Lif içerisine nüfuz etmiş boyar maddenin içeride 

sabit kalabilmesi için tekrar çözünmez forma dönüşmesi ve bağ yapması gerekir. Bu 

çözünmez forma dönüşme işlemine indirgenmenin tersi işlem olan yükseltgenme denir. 

Yükseltgenme işlemi bir yükseltgen madde ya da hava oksijeni ile sağlanır. Hava oksijeni 

çoğu kez yetersiz kaldığı için tercih edilmez. Yükseltgen madde olarak sodyum perborat, 

sodyum bikromat ya da hidrojen peroksit kullanılır. Fulard sistemlerinde kumaşa emdirilir, 

soğuk bekletme yöntemi ile bekletilir ya da kurutucularda kurutulur. 
 

3.4. Baskı Sonrası Ard İşlemler 
 

Baskı işlemlerinden sonra ard işlem olarak mutlaka bir yıkama işlemi olmalıdır. 

Yıkama işleminin amacı kumaş üzerinde fikse olmamış fazla boyar maddenin 

uzaklaştırılmasıdır. Bu sırada bir miktar daha boyar madde kumaş ile bağ yapar. Bu işlem 

hem yıkama hem de sürtme haslıklarını iyileştirir. 
 

3.5. Işık Kabininde Renk Kontrolü 
 

Küp boyar maddenin ışık kabininde kontrolü D65 gün ışığı lambası altında yapılır. Gün 

ışığı lambası güneş ışığına benzetilerek yapılan yapay ışık kaynağıdır. Bu ışıklar altında 

yapılan tüm değerlendirmeler sübjektif olarak yapılır. Sayısal bir sonuç elde edilemez. 

Sayısal bir değerlendirme isteniyorsa reflektans spekrofotometresi kullanılmalıdır fakat en 

hassas gözlemcinin insan gözü olduğu da unutulmamalıdır. Müşterinin talebine göre de 

TL84 lambası (mağaza lambası) altında da ölçüm yapılabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Küp boyar maddelerle iki adımlı yöntemle direkt baskı işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Küp boyar maddelerle baskı patını alınız. 

 Patın kıvamının uygun olduğundan 

emin olunuz. 

 Patın içerisinde indirgeme 

maddesinin olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Küp boyar maddeyi uygun miktarlarda pata 

ilave ediniz. 

 Miktarın reçeteye uygun ve doğru 

tartıldığından emin olunuz. 

 Baskı yapılacak materyali düzgün ve düz bir 

şekilde baskı alanına seriniz. 

 

 Materyalin kırışıksız ve baskı 

alanına düzgün yerleştiğinden emin 

olunuz. 

 Baskı şablonunu baskı yapılacak yüzeye 

yerleştiriniz. 

 Şablonun kenarlara hizalandığın-

dan emin olunuz. 

 Hazırlanan patı şablonun üzerine pat alanına 

şerit şeklinde dökünüz. 

 

 

 Patı rakle yardımı ile bir kenardan karşı kenara 

doğru sürükleyiniz. Bu işlemi en az üç kere 

tekrarlayınız. 

 Düzgün bir baskı yaptığınızdan 

emin olunuz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Baskı yapılan mamule ara kurutma yapınız.  

 İndirgeme işlemini yapınız.  

 Baskı yapılan mamule buharlama işlemini 

yapınız. 

 Doymuş buharla 130 °C’de 10- 15 

dakikada yapılır. 

 Yükseltgeme işlemini yapınız.  

 Baskı sonrası yıkama işlemlerini yapınız.  

 Işık kabininde renk kontrolü yapınız.  
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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. Küp boyar maddelerle baskı patını aldınız mı?   

2. Küp boyar maddeyi uygun miktarlarda pata ilave ettiniz mi?   

3. Baskı yapılacak materyali düzgün ve düz bir şekilde baskı alanına 

serdiniz mi? 

  

4. Baskı şablonunu baskı yapılacak yüzeye yerleştirdiniz mi?   

5. Hazırlanan patı şablonun üzerine kenarına şerit şeklinde döktünüz 

mü? 

  

6. Patı r2akle yardımı ile bir kenardan karşı kenara doğru 

sürüklediniz mi? Bu işlemi en az üç kere tekrarladınız mı? 

  

7. Baskı yapılan mamule ara kurutma yaptınız mı?   

8. İndirgeme işlemini yaptınız mı?   

9. Baskı yapılan mamule buharlama yaptınız mı?   

10. Yükseltgeme işlemini yaptınız mı?   

11. Baskı sonrası yıkamaları yaptınız mı?   

12. Işık kabininde renk kontrolü 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 Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi küp boyar maddelerin özelliklerinden değildir? 

A) Suda çözünmez. 

B) Her elyaf çeşidi için uygundur. 

C) İndirgenmeden life nüfuz etmez. 

D) Haslıkları yüksektir. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi küp boyar maddenin baskısında kullanılan kimyasallardan 

değildir? 

A) Ludigol 

B) Rongalit C 

C) Kıvamlaştırıcı 

D) Baz  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi rongalit C için söylenemez? 

A) İndirgendir. 

B) Küp boyar maddeyi çözünür hâle getirir. 

C) Ortamı bazik yapar. 

D) 80 °C’de bozunur. 

 

Yukarıdaki işlem adımları küp boyar madde ile yapılan tek adımlı renkli rezerve 

baskısına aittir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
 

4. A ile gösterilen adım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kurutma 

B) Yükseltgeme 

C) Baskı 

D) Fulardlama 

 

5. B ile gösterilen adım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yükseltgeme 

B) Fulardlama 

C) Buharlama 

D) Kurutma 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. C ile gösterilen basamak aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kurutma 

B) Buharlama 

C) Yükseltgeme 

D) Yıkama 

 

7. D ile gösterilen adım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yükseltgeme 

B) Yıkama 

C) Buharlama 

D) Fulardlama 

 

8. E ile gösterilen adım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Buharlama 

B) Fulardlama 

C) Kurutma 

D) Yıkama 

 

9. F ile gösterilen adım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yıkama 

B) Buharlama 

C) Fulardlama 

D) Kurutma 

 

10. G ile gösterilen adım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kurutma 

B) Buharlama 

C) Baskı 

D) Yıkama 

 

11. H ile gösterilen adım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yıkama 

B) Kurutma 

C) Buharlama 

D) Yükseltgeme 

 

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-4 
 

 

 

 

Tekniğine uygun olarak direkt boyar maddelerle baskı yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz ilde varsa direkt boyar maddelerle baskı yapan işletmeleri ziyaret 

edip yapılan işlemleri gözlemleyiniz. 

 Gözlemlerinizi rapor edip sınıfta sununuz. 

 

4. DİREKT BOYAR MADDELERLE BASKI 

YAPMA 
 

4.1. Baskıda Kullanılan Direkt Boyar Maddeler 
 

Selülozik elyafın boyanmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Selülozik elyafa 

herhangi bir ön işlem gerektirmeden direk olarak bağlanabildikleri için direkt boyar madde 

adını almışlardır. 
 

4.1.1. Direkt Boyar Maddelerin Özellikleri  
 

Direkt boyar maddeler suda çözünen bileşikler olup selülozik elyafı nötral veya alkali 

ortamda tuz varlığında boyayan boyar maddelerdir. Selülozik elyafın boyanmasında oldukça 

önemli bir yere sahiptir. Selülozik elyafa herhangi bir ön işlem gerektirmeden direkt olarak 

bağlanabildikleri için direkt boyar madde adını almışlardır. Elyafa hidrojen köprüleri ve van 

der waals kuvvetleriyle bağlanır. Geniş renk paletine sahiptir. Ucuz ve elyafa en az zarar 

veren bir boyar madde grubudur. Sıcakta, ılıkta ve soğukta elyafa fikse olabilen üç sınıf 

boyar madde grubu vardır.  
 

4.1.2. Direkt Boyar Maddelerin Haslıkları 
 

Boyar maddenin haslıkları çok iyi değildir. Özellikle ışık haslıkları çoğunlukla 

kötüdür. Yaş haslıkları ise orta derecelidir. Fakat özellikle ışık haslıkları geliştirilmiş özel 

direkt boyar maddeler vardır. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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4.1.3. Direkt Boyar Maddelerin Kullanım Yerleri 
 

Öncelikle selülozik elyaf ve rejenere selülozik elyafın baskısında kullanılır. Fakat 

haslıkları düşük olması nedeniyle yüksek haslık gerektiren materyallerin baskısında tercih 

edilmez. 
 

4.2. Direkt Boyar Maddelerle Baskı 
 

Direkt boyar maddeler direkt, aşındırma ve rezerve baskı yöntemlerinin üçüyle de 

uygulanabilirse de rezerve baskı uygulaması yaygın değildir. Direkt boyar maddelerin baskı 

patında bulunması gereken kimyasallar şunlardır: 

 Kıvamlaştırıcı 

 Üre 

 Gliserin 

 Tuz 

 Baz 
 

Kıvamlaştırıcı olarak sentetik kıvamlaştırıcılar ve alginat tercih edilir fakat bunun 

dışında kitre veya diğer bitkisel kıvamlaştırıcılar da kullanılabilir. Üre ve gliserin, yapısında 

nem tutuğu için fiksaj için gerekli nemi sağlar. Direkt boyar maddeler bazik ortamda ve tuz 

varlığında elyafa bağlanır. Baz olarak sodyum karbonat gibi zayıf bazlar kullanılsa da 

sodyum hidroksitte kullanılabilir. Tuz olarak sofra tuzu dediğimiz sodyum klorür veya 

glauber tuzu dediğimiz susuz sodyum sülfat kullanılır. 
 

Baskı patı içerisinde tüm kimyasallarıyla birlikte hazırlanır ve direkt olarak kumaş 

üzerine basılır. Bir kurutma işlemine tabi tutulur ve ardından bir yıkama işlemine alınır. 

Kurutma işlemi bir buharlama işlemiyle kombine edilerek uygulanır.  
 

Aşındırma baskıda direkt boyar maddeler aşındırılacak boyar madde olarak kullanılır. 

Direkt boyar madde ile zeminlenmiş kumaş aşındırma patı ile baskı yapılır. Kolay aşındıkları 

için bu boyar maddeler tercih edilir. Fakat uzun buharlama süresi gerektiğinden yaş haslıkları 

düşük olur. Direkt boyar maddelerin aşındırması indirgen ya da yükseltgen maddelerle 

yapılabilir. İndirgen madde olarak sodyum ditiyonit yükseltgen madde olarak hidrojen 

peroksit ya da sodyum hipoklorit gösterilebilir. 
 

4.3. Baskının Fiksajı 
 

Direkt boyar maddelerin fiksajı doymuş buharda olur fakat boyar maddenin haslıkları 

buharın etkisiyle düşer. Direkt boyar maddelerin fiksajı için tuz konsantrasyonu önemlidir. 

Boyar madde fiksajı için gerek duyulan tuz, konsantrasyonlarına göre tuz ile fikse 

olabilenler, tuz olmadan fikse olabilenler hem tuz hem de yüksek sıcaklıkta fikse olabilenler 

olmak üzere üç sınıfa ayrılır. Tuz ile fikse olabilenler için mutlaka tuz kullanılmalıdır. Tuz 

olmadan da fikse olabilenler için yine de tuz kullanılır. Çünkü tuz fiksajı kolaylaştırır. Hem 

tuz hem de sıcaklık ile fikse olabilenler için tek başına tuz kullanımı yeterli değildir aynı 

zamanda fiksajı için sıcaklığında olması gerekir. 
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Baskı sonrası ard işlem olarak kumaş yüzeyinde kalan boyar maddenin 

uzaklaştırılması için yıkama işlemi yapılır. Bu yıkama işlemi kontinü yıkama makinesinde 

yapılan sıcak çalkalama kaynar sabunlama şeklindedir. 
 

4.4. Işık Kabininde Renk Kontrolü 
 

Işık kabini üzerinde gün ışığı, UV ışığı ve TL-84 ışığı bulunan bir kutudur. Bu kutu 

içerisinde subjektif olarak renk karşılaştırması yapılır. Gün ışığı her türlü rengin 

karşılaştırılmasında kullanılır ve genel bir değerlendirme ölçütüdür. UV ışığı ultraviole (mor 

ötesi) ışığın kısaltmasıdır. Fosforlu renklerin ve optik beyazlatma yapılmış kumaşların 

tespitinde kullanılır. TL-84 aydınlatma, indeksi yüksek mağaza ışığıdır. Müşteri isteği 

doğrultusunda kullanılan bir ölçüttür. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Direkt boyar maddelerle baskı işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Direkt boyar maddelerle baskı patını alınız. 
 Patın kıvamının uygun olduğundan 

emin olunuz. 

 Direkt boyar maddeyi uygun miktarlarda pata 

ilave ediniz. 

 Miktarın reçeteye uygun ve doğru 

tartıldığından emin olunuz. 

 Baskı yapılacak materyali düzgün ve düz bir 

şekilde baskı alanına seriniz. 

 

 Materyalin kırışıksız ve baskı 

alanına düzgün yerleştiğinden emin 

olunuz. 

 Baskı şablonunu baskı yapılacak yüzeye 

yerleştiriniz. 

 Şablonun kenarlara hizalandığından 

emin olunuz. 

 Hazırlanan patı şablonun üzerine pat alanına 

şerit şeklinde dökünüz. 

 

 

 Patı rakle yardımı ile bir kenardan karşı kenara 

doğru sürükleyiniz. Bu işlemi en az üç kere 

tekrarlayınız. 

 

 Düzgün bir baskı yaptığınızdan 

emin olunuz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Baskıyı gergefli kurutucuya yerleştiriniz ve 

fikse ediniz.  

 

 Fikse sıcaklığının uygun 

olduğundan emin olunuz. 

 Mamulü gergefli kurutucuya 

takarken iğnelerin elinize 

batmamasına dikkat ediniz. 

 Baskı sonrası yıkamayı yapınız.  

 Işık kabininde renk kontrolü yapınız.  
 

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. Direkt boyar maddelerle baskı patını aldınız mı?   

2. Direkt boyar maddeyi uygun miktarlarda pata ilave ettiniz mi?   

3. Baskı yapılacak materyali düzgün ve düz bir şekilde baskı alanına 

serdiniz mi? 
  

4. Baskı şablonunu baskı yapılacak yüzeye yerleştirdiniz mi?   

5. Hazırlanan patı şablonun üzerine kenarına şerit şeklinde döktünüz mü?   

6. Patı rakle yardımı ile bir kenardan karşı kenara doğru sürüklediniz mi? 

Bu işlemi en az üç kere tekrarladınız mı? 
  

7. Baskıyı gergefli kurutucuya yerleştirdiniz ve fikse ettiniz mi?   

8. Baskı sonrası yıkamayı yaptınız mı?   

9. Işık kabininde renk kontrolü 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 Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Direkt boyar madde ile baskıda kullanılan kimyasalla aşağıdaki seçeneklerin 

hangisinde doğru ve eksiksiz olarak verilmiştir? 

A) Kıvamlaştırıcı, baz, tuz 

B) Kıvamlaştırıcı, üre, baz, indirgen, tuz, gliserin 

C) Üre baz, tuz, kıvamlaştırıcı, gliserin 

D) Üre, indirgen, tuz, kıvamlaştırıcı, gliserin 

 

2. Direkt boyar madde ile yapılan baskıda aşağıdaki işlem parametrelerinden hangisinin 

önemi yoktur? 

A) Sıcaklık 

B) Yükseltgen 

C) Tuz 

D) Baz 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi direkt boyar maddenin özelliklerinden değildir? 

A) Suda çözünür. 

B) Ucuzdur. 

C) Haslıkları yüksektir. 

D) Elyafa ile zayıf bağ yapar. 

 

4. Aşağıdaki materyallerin hangisiyle direkt boyar madde ile baskı yapmak uygundur? 

A) Battaniye  

B) Döşemelik kumaş 

C) Tişörtlük kumaş 

D) Nevresimlik kumaş 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi reaktif boyar maddenin direk baskıda kullanılan kimyasaldır? 

A) Ludigol 

B) Rongalit C 

C) Sodyum ditiyonit 

D) Çinko formaldehit sülfoksilat 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi pigment baskıcılığını diğer boyar maddelerle yapılan 

baskılardan ayıran bir özelliktir? 

A) Ucuzdur. 

B) Haslıkları yüksektir. 

C) Örtücülüğü yüksektir. 

D) Kimyasal bağ yapar. 

 

I. Soğuk durulama 

II. Kaynar sabunlama (90-95 °C’de) 

III. Soğuk çalkalama 

IV. Soğuk yıkama (yıkama maddesiyle yıkama) 

V. Sıcak yıkama (50-60 °C’de) 

VI. Ilık durulma 
 

3. Yukarıda karışık verilen yıkama işlem basamakları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 

doğru sıra ile verilmiştir? 

A) I-III-V-IV-II-VI 

B) III-IV-II-V-I-VI 

C) III-IV-V-II-VI-I 

D) IV-III-V-II-VI-I 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki işlem basamaklarının reaktif boyar madde ile tek adımlı beyaz rezerve baskı 

olduğu düşünülürse basamakları ve açıklamalarını doldurunuz. 

 

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 B 

2 D 

3 C 

4 A 

5 D 

6 B 

7 C 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 A 

4 C 

5 A 

6 D 

7 B 

8 C 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 C 

5 D 

6 B 

7 A 

8 D 

9 C 

10 B 

11 A 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 C 

4 B 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 C 

4 

Baskı: Beyaz kumaşa rezerve patı baskısı 

yapılır. Eğer renkli rezerve yapılacaksa bu 

baskı patına boyar madde ilave edilir. 

5 

Kurutma: bir sonraki yaş işleme geçmeden 

önce akmayı önlemek amacı ile yapılan 

ara kurutmadır. 

6 

Renklendirme: Bu işlem bir baskı işlemi 

ya da fulardlama olabilir. Zemin rengi 

kumaşa ya bir baskı işlemiyle ya da bir 

fulardda uygulanır. 

7 

Fikse: Bir buharlama işlemidir. Doymuş 

buharda 130 °C'de yapılan 10-15 dakikada 

yapılır.  

8 

Yıkama: Kontinü yıkama makinesinde 

soğuk çalkalama, soğuk yıkama (yıkama 

maddesiyle yıkama), sıcak yıkama (50-60 

°C’de), kaynar sabunlama (90-95 °C’de), 

ılık durulama, soğuk durulama 
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