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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD510 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Endüstriyel Düz Örme 
MODÜLÜN ADI Elektronik Düz Örme Makinelerinde Üretime Hazırlık-1 

MODÜLÜN TANIMI Elektronik düz örme makinelerini tanıyarak 
sınıflandırabilme ve örme öncesi makine bakımını 
yapabilme bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı bir öğrenme 
materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL El Örme Makineleri modülünü almış olmak                                      

YETERLİK Elektronik düz örme makinelerinde üretime hazırlık 
yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
 Tekniğine uygun olarak elektronik düz örme makinelerinde 

üretime hazırlık yapabileceksiniz. 
Amaçlar  
1. Ürüne göre makine sınıfını belirleyebileceksiniz. 
2. Düz örme öncesi makine bakımı yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, laboratuvar, atölye, işletme, kütüphane ve bunun 
gibi öğrencinin kendi kendine veya grupla çalışabileceği tüm 
ortamlar. 
Donanım: Örme makineleri ve malzemeleri, bakım araçları 
tamir takımları, makine yağları, örme iplikleri, onarım araçları, 
yedek parçalar, televizyon, DVD, projeksiyon, bilgisayar ve 
donanımları, internet, öğretim materyali, ders kitabı,  alan ile 
ilgili kaynaklar ve alan ile ilgili çeşitli kataloglar 

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. 
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GİRİŞ 
 
 
Sevgili Öğrenci, 
 
Tekstil alanında nitelikli, kaliteli, yaratıcı ve motivasyonu yüksek bireyler olarak 

gelişen ve değişen teknolojiyi yakalayıp uyum sağlamanız gerekmektedir. 
 
Tekstil mesleğinin üretim aşamasını oluşturan ögeleri tanıma ve kullanma fırsatı, sizin 

iş hayatınızdaki rakiplerinizin bir adım önünde olmanızı sağlayacaktır. 
 
Bu modül ile elektronik düz örme makinelerini ayırt edebilme, sınıflandırma; makine 

parçaları, kullanım alanları, basit makine bakım onarım işleri ile elektronik düz örme 
makinelerini üretime hazırlama bilgi ve becerisi kazanacaksınız. 
 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
 
Elektronik düz örme makinelerini sınıflandırabileceksiniz. 

 
 
 
 

 Düz örme makine çeşitleri ve bunlar arasındaki farklılıklar hakkında araştırma 

yapınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. ELEKTRONİK DÜZ ÖRME MAKİNELERİ 
 

1.1. Elektronik Triko Makinelerinin Tanımı ve Gelişimi 
 
Örme işleminin gerçekleşmesi için gerekli olan tüm hareket ve komutların bilgisayar 

sistemi ile elektronik olarak yapıldığı örme makineleridir.  
 
Birinci dünya savaşından sonra hızla ortaya çıkan yapay elyaf ve ipliklerin etkisiyle 

makinelerde yeni örme metotları ve örgü çeşitleri gelişmiştir. İlk olarak yuvarlak örme 
makinelerinde denenmeye başlanan elektronik sistemlere 1960’lı yıllarda rastlanır. Bu 
yıllarda üç pozisyonlu örgü yöntemi geliştirilmiştir. Üç pozisyonlu örgü yönteminde aynı 
örgü sırasında seçilen iğnelere ilmek, askı ve atlama yaptırılabilir. 

 
1970’li yıllarda mekanik makineler, yerlerini elektronik makinelere bırakmaya 

başlamıştır. Bu makinelerde iğne seçimi elektronik olarak gerçekleşirken ilmek ayarları ve 
mekik tulumbaları vuruşlu olarak çalışmaktadır. Hareket, makinenin sağında ve solundaki 
manyetik kumandalı pimler tarafından iletilmektedir. 

 
1980’li yıllarda ayar motorlarının kullanılmasıyla vuruşlu sistemlerin yerini motorlar 

almıştır. 
 
1980’li yılların sonlarında ise ana tahrikte paletli sistemlerin kullanılması, semerin 

(kafanın) kısa dönüş yapmasını mümkün kılmış ve üretimde önemli artış sağlamıştır. 
 
1990’lı yılların başlarında triko - konfeksiyon maliyetini aza indirmek amacıyla 

komple ürün çalışan makinelerin yanında sistem sayıları artırılarak daha çok üretim 
yapabilen, çalışma genişliği fazla elektronik düz örme makineleri ve plaka sayısı artırılarak 
komple ürün (fully fashion ürünlerin) üretiminde zamandan kazanç sağlayan makineler 
geliştirilmiştir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2001’de dokunmatik kumanda sistemi ile çalışan, aynı örgü sırasında iki farklı ilmek 

ayarı uygulayabilen makineler triko sektörüne katılmıştır. 
 

1.2. Elektronik Triko Makinelerin Sınıflandırılması 
 
Elektronik örme makineleri aşağıdaki özelliklere göre sınıflandırılır:  
 

1.2.1. Makine Kalınlıklarına Göre Sınıflandırma 
 
Elektronik örme makineleri kalınlıklarına göre sınıflandırılırken 1 inç uzunluğa denk 

gelen iğne sayısı olarak ifade edilir.  1 inç uzunlukta kaç iğne var ise bu sayı makinenin 
numarasıdır. 

 Örme makinesi numaraları: 
 3 numara 
 5 numara 
 6 numara 
 7 numara 
 8 numara 
 10 numara 
 12 numara 
 14 numara 
 16 numara 
 18 numara 
 
Piyasada üretici firmalara göre ara numaralar ve numara farklılıkları görülebilir. 
 

1.2.2. Sistem Sayısına Göre  
 
Örme makineleri, sistem sayısına göre sınıflandırılabilir.  
 Sistem: Semer tarafından taşınan ön ve arka plakadaki iğnelerin seçilmesini, 

hareketini ve doku sıklığını ayarlayan çelik tertibata (kilit) sistem denir. 
 
Çelik mekanizma birden fazla olabilir. Semerin bir gidişinde en çok bir örgü sırası 

örebilen makinelere tek sistemli; en çok iki sıra örebilen makinelere çift sistemli makineler 
denir. Günümüzde sistem sayısı birden altıya kadar olan makineler bulunmaktadır. Bunlar 
bir veya iki semer tarafından taşınmaktadır. Bu semerler birleştirilebildiği gibi ayrı ayrı da 
çalışabilir. 

 
Düz örme makinelerinin örücü sistemleri birleşik olarak da çalışabilir. Birleşik olarak 

çalıştırıldığında sistem sayısı iki kat artar.  Kafalar birleştirildiği zaman makine tam en 
boyunca kumaş dokuyabilir. Makinelerde kafa birleştirildiği zaman birleşme yerlerinde 
bulunan yan çelikler değiştirilmelidir. 

 
Örme makinelerinin sistemlerine göre sınıflandırılması: 
Tek kafa 
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1 sistem 
2 sistem 
3 sistem 
4 sistem 
 
İki kafa 
1+1=2 sistem 
2+2=4 sistem 
3+3=6 sistem 
 

1.2.3. İğne Yatağına Göre 
 
Örme makinelerinde örmenin yapılabilmesi için iğnelerin üzerinde çalıştığı iğne 

yatakları olarak tabir ettiğimiz iğne plakaları bulunmaktadır. Örme makinelerinde en az iki 
adet iğne plakası bulunur. Bunlar ön plaka ve arka plakadır. Özel olarak üretilen dört plakalı 
makinelerde bulunmaktadır.  

 
 Çift plaka 
 Dört plaka 

 
1.2.4. Teknik Özelliğine Göre 

 
Örme makineleri ürettikleri ürün çeşitlerine, çekim sistemlerine ve semer sayılarına 

göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar.  
 

1.2.4.1. Ürüne Göre 
 
Örme makineler, ürettikleri ürün çeşitlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır: 
 Düz örme  
 Yaka, bant 
 Transferli örgüler 
 İntersia örgüler 
 Komple ürün 
 Kendinden kesimli örgüler (Fully-Fasion) 
 

1.2.4.2. Çekim Sistemine Göre 
 
Örme makinelerinde aşağıdaki çekim sistemleri bulunmaktadır: 
 
 Tarak takviyeli merdane 
 Merdaneli 
 Yardımcı merdaneli 
 

1.2.4.3. Semer Sayısına Göre 
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Örme makineleri tek semerli ve iki semerli olarak çalışırlar. Ancak günümüzde 
kompakt makine diye tabir edilen makinelerin tamamı tek semerlidir. Bu makineler daha seri 
ve hızlı olarak üretim yapabilmektedirler. Eski tip makineler çift semerli olarak çalışırlar. 
Ancak bu makinelerde iki kafa birleştirilerek tek semer olarak da çalışabilmektedirler. 

 

1.3. Makinelerin Kısımları ve Görevleri 
 
Elektronik düz örme makineleri iskelet, örücü elemanlar ve örmeye yardımcı 

elemanlar olarak sınıflandırılır.  
 

1.3.1. Makine İskeleti ve Sahip Olması Gereken Özellikler 
 
Triko makinelerinde makinelerin genel görünümünü meydana getiren bölüm ana 

gövdedir. Makinenin iş gören tüm makine elemanlarını üzerinde taşıyan hareketsiz ve genel 
yapısı aynı olmakla birlikte farklılıklar gösteren ana elemandır. 

 
Makine iskeletinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 
 
 Çalışma sırasındaki titreşimleri örme elemanlarına iletmemelidir. 
 Kumaşın makinenin altından alınması sırasında çalışana kolaylık sağlayacak 

dizaynda olmalıdır. 
 Makine yüksekliği, çalışan elemanların örme hareketlerini görebilecekleri 

şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. 
 İskeletin dizaynı hareket verme ve iletme elemanlarının hareketini 

engellemeyecek şekilde yapılmalıdır. 
 İşçi ve iş güvenliğini etkilemeyecek şekilde dizayn edilmelidir. 

 

1  Ana şalter 2  Hareket kolu 
3  Merdane 4  Ekran 
5  İkaz lambaları 6  Çardak 

Şekil 1.1:  Elektronik makine resmi  
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1.3.2. Makinenin Besleme Kısmı 
 
Makinenin besleme kısımları aşağıdaki gibidir. 
 

1.3.2.1. Çardak 
 
Bobin sehpası üzerine dizilen bobinlerden gelen ipliklerin kontrollü şekilde üst ve yan 

çardaktan (yan gergi) geçirilerek mekiğe sevkini sağlayan makine elemanıdır. Üç kısımdan 
oluşur. 

 
1.3.2.2. Bobin Sehpası  

 
Bobin sehpası iplik bobinlerinin makine üzerinde dizildiği üst kısımdır. İpliklerin üst 

çardağa sevk işlemi sırasında düzgün bir şekilde yerleştirilmesine yarar. 
 

1.3.2.3. Üst Çardak  
 

Bobin sehpasından gelen ipliklerin yön verici ve kontrol tertibatlarından düzgün bir 
şekilde geçmesine yardımcı olur. 

 
1.3.2.4. Yan Çardak (Yan Gergi) 

 
Üst çardaktan gelen ipliklerin örgü sırasında kafanın hareketi ile mekiğin geri 

dönüşlerinde ipliğin gerginliğini koruyan bir tertibattır. Ayrıca bu tertibat yardımıyla iplikler 
yön vericilerden geçirilerek mekiklere düzgün bir şekilde sevk edilmiş olur. 

 
1.3.3. Makinenin Örme Kısmı 

 
Örme işleminin gerçekleşmesindeki yardımcı elemanlar şunlardır: 
 

1.3.3.1.  İğne Yatağı (Plaka) 
 
Üzerinde makine inceliğine göre kanallar bulunan ve bu kanallar içinde iğne ve 

platinlerin hareket etmesine olanak sağlayan sertleştirilmiş çelikten imal edilmiş makine 
elemanıdır. 

 
Elektronik triko makinelerinde iki adet iğne yatağı bulunabildiği gibi dört iğne yataklı 

makineler de bulunmaktadır. 
 
Dört plakalı makinelerde sonradan eklenen plakalar, transferli ürünlerin çalışılmasında 

kolaylık sağlamakta ve parçanın çıkış süresini düşürdüğünden tercih edilmektedir. 
 

1.3.3.2. İğne –Platin 
 
İlmek oluşumunu ve ilmeklerin birleştirilmesini gerçekleştiren temel örgü 

elemanlarına iğne denir. 
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Platin, elektronik makinelerde çelikten aldığı hareketi iğnelere ileten elemandır. 
Platinler, iğne platini ve seçici platin olarak ikiye ayrılmıştır. İsimlerinden de anlaşılacağı 
gibi iğnelere hareket ileten platine iğne platini; yapacağı harekete göre iğne seçimi 
yapılmasını sağlayan platine de seçici platin denir. 

 
Şekil 1.2: Örnek iğne ve platinlerin toplu resmi 

 
 

1 İğne  4 Seçici platin 
2 İğne platini 5 Seçici platin yayı 
3 Orta platin 6 Sinkır  
  10 May bastırıcı 

Şekil 1.3: Örnek iğneyi oluşturan parçalar 

1.3.3.3.  Semer (Kafa) 
 
Semer, paletlere sabitlenmiştir. Adım motorlarından alınan hareketle paletler, semeri 

plaka boyunca taşır. Adım motorları semerin istenilen noktadan (turunu tamamlamaya gerek 
kalmadan) geri dönüşünü sağlamaktadır. 

 
Üzerinde mekik tulumbalarını, çelik plakasını (tablasını), ayar motorlarını, iğne 

stobunu, fırçaları, may bastırıcılarını bulunduran ve çalışma esnasında mekikleri örgü alanı 
boyunca taşıyan makine elemanıdır. 
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Resim 1.1: Tek semerli makine  

Elektronik triko makineleri tek ve çift semerli makineler olmak üzere ikiye ayrılır. 
Semerler, ayrı ayrı çalışabildiği gibi birlikte de çalışabilir. Uzun makinelerde daha fazla 
üretim yapabilme adına aynı anda iki ayrı parça örebilmek için semerler ayrı ayrı 
çalıştırılabilir. Semerlerin birbirinden ayrı çalışmasına “tandem” denir. Düz geniş ende parça 
örmek için kuşak adı verilen demir parça ile semerler birleştirilir. Semerlerin birleştirilmiş 
şekilde çalışmasına “birleşik kafalı” denir. Böylece tek semer gibi çalışabilir.  

 
Çift semerli makineler  1+1 = 2 sistemli 
    2+2 = 4 sistemli 
    3+3 = 6 sistemli makinelerdir.  
Semerlerin birbirinden ayrılıp birleştirilmesi işlemi için kullanım kılavuzuna bakınız. 

       
Resim 1.2: Birleşik semer               Resim 1.3:  A ve B birleşik C tandem semer 

1.3.3.4.  Çelikler (Kilit Tertibatı) 
 
Düz örme makinelerinde çelikten yapılmış bir tablanın (plakanın) üzerine monte 

edilen, tek tek yukarı - aşağı hareket edebilen, iğnelerin örme tipine uygun olarak seçilmesini 
ve ilmek sıklığını verebilmek için iğnelere baskı uygulayan, sert çelikten imal edilmiş 
makine elemanlarıdır. 

 
 Çeliklerin görevleri 

• İğnelerin seçilmesini sağlar. 
• Seçilen iğneleri hareket ettirir. 

o İğnelerin tam hareketi ile ilmek oluşturur. 
o İğnelerin yarım hareketi ile askı oluşturur. 
o İğnenin hiç hareket etmemesi ile atlama oluşturur. 

• İğnenin ilmek sıklığına göre çekimini sağlar. 
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 Yaptıkları işleme göre çelikler 
• Örücü çelikler 
• Seçici çelikler 
• Ayar çelikleri 
• Aktarma (transfer) çelikleri 
• Makine özelliğine ve örgü tipine göre değişen özel amaçlı çelikler 

 

 
 

Nu. Parça İsmi Nu.  Parça İsmi 
1 Örgü Çeliği 10 Yarım Baskı Çeliği 
2 Ayar Çeliği 11 Sabit Baskı Çeliği 
3 Sürgü Rehber Çeliği 12 İkinci Ayar Çeliği 
4 Transfer Alıcı Çeliği A 13 İplik Rehber Çeliği A 
5 Transfer Alıcı Çeliği B 14 İplik Rehber Çeliği B 
6 Transfer Yükseltici Çeliği 15 İplik Rehber Çeliği C 
7 İğne Rehber Çeliği 16 Sinkır Çeliği 
8 Seçici Platin Seçici Çeliği 17 Sinkır Çeliği 
9 Nopen Çeliği 18 Alt Sinkır Çeliği 
  19 Hareketli Sinkır Çeliği 

Şekil 1.4:  Örnek çelik tablası (plakası) 

1.3.3.5.  Mekikler ve Mekik Rayları 
 
 Mekikler: Çardaktan gelen ipliği, iğne ağzına besleyen makine elemanlarına 

mekik denir. Elektronik düz örme makinelerinde dört çeşit mekik kullanılır. 
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• Normal (düz) mekik: Düz örme kumaşların örülmesinde kullanılan 
mekik çeşididir. 

 
Resim 1.4: Düz mekik 

• Vanize mekik: Makinede örülen parçanın önünde ve arkasında farklı 
renk görülmesi için kullanılan mekiktir. Mekiğin uç kısmında iki delik 
bulunmaktadır. Deliklerden biri orta kısımda yuvarlak, diğeri ise bu 
deliğin çevresini yarım daire şeklinde çeviren deliktir. Orta kısımdaki 
delik, kumaşın ön yüzeyinin rengini oluşturur. Yarım daire şeklinde olan, 
bölüme beslenen iplik ise arka yüzeyin renk görünümünü oluşturur. 

 
Resim 1.5: Vanize mekik 

• İntersia mekik: Kumaşların örülme sırasında kullanılan, örme işlemi 
bittikten sonra sağa ve sola eğilebilen mekiktir. 

 
Resim 1.6:  İntersia mekik 
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• Split mekik: Tüm makinelerle kullanılmamakla birlikte transferli 
işlemlerde aynı anda örme işlemini de yapmaya yarayan mekiklerdir. 
Normal mekik ile arasındaki fark, mekik takozundaki boşluğun daha 
geniş olmasıdır. 

 
 Mekik rayları 

  
Resim 1.7:  Mekik rayının önden görünüşü  Resim 1.8: Mekik rayının üstten görünüşü 

Mekikler semer tarafından örgü alanı boyunca mekik rayı üzerinde hareket ettirilir.  
 
Düz örme makinelerinde dört mekik rayı vardır. Her rayda sağda ve solda olmak üzere 

ikişer mekik bulunmaktadır. Bu mekiklere 1A ve 1B mekiği denilmektedir.  
 
Bir ray üzerinde rayın önünde ve arkasında olmak üzere ikişer kanal bulunmaktadır. 

Mekik raylarına takılan mekikler makineciye en yakın raydan uzağa doğru sayılarak 
numaralandırılır. Birinci rayda bir ve iki numaralı mekik, ikinci rayda üç ve dört numaralı 
mekik, üçüncü rayda beş ve altı numaralı mekik, dördüncü rayda yedi ve sekiz numaralı 
mekik bulunmaktadır.  

 
Mekiklerin dizilişleri nedeniyle iğne yatağına uzaklığı değişmektedir. Bu mesafenin 

ortadan kaldırılması için mekiklere iğne yatağına doğru farklı açılar verilmiştir.  
 
1 numaralı mekik ve 8 numaralı mekiğin, 
2 numaralı mekik ve 7 numaralı mekiğin, 
3 numaralı mekik ve 6 numaralı mekiğin, 
4 numaralı mekik ve 5 numaralı mekiğin iğne yatağına iniş açısı aynıdır.  
 
Mekiklerin eğimi göz önüne alınarak çalışacak mekik seçimi yapılmalıdır. Ayar 

farklılıkları gözlenebilir. En sık kullanılacak mekik, iğne yatağına dik gelen mekiklerden 
seçilmelidir. 

 
1.3.3.6.  Mekik Tulumbaları 

 
Semerin köprü kısmında bulunan, semerin hareketi ile mekiklerin seçimini ve 

taşınmasını sağlayan mekanizmalara mekik tulumbası denir. On altı adet elektronik seçici 
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tulumbadan oluşur. Çalışacak olan mekiğin takozundaki boşluğa düşerek mekiğin 
taşınmasını sağlar. 

   
Şekil 1.5: Örnek mekik tulumbaları 

1.3.3.7. Fırçalar 
 
Semer üzerinde ön ve arka plaka iğnelerine müdahale etmek için her sistemde iki adet 

fırça bulunur. Örgüye kalkan iğnelerin iğne dillerinin açılmasına yardımcı olan ve iğneleri 
örgüye hazırlayan makine elemanıdır. 

 
1.3.3.8. Desenlendirme Tertibatı 

 
Elektronik düz örme makinelerinde desen işlemi bilgisayar yazılımı ile 

gerçekleştirilmektedir. Her üretici firmanın kendine özgü desenlendirme yazılımları vardır. 
Bu desen yazılımlarının makinede uygulanabilmesi için makine üzerinde aşağıdaki tertibatlar 
bulunmaktadır. 

 
 İğne seçim tertibatı: Çalışılan desende isteğe bağlı olarak iğnelerin örme 

hareketleri ile desenlendirme yapabilmesi için seçme işlemi yapan tertibattır.  
 Çelik hareket tertibatı: Seçilen iğnelerin örgüye göre hareketini sağlayarak 

doku oluşmasını sağlayan tertibattır. 
 Mekik seçim tertibatı: Renkli ipliklerle yapılan desenlendirmelerde desen 

programında belirlenmiş mekiği seçen ve taşınmasını sağlayan tertibattır.  
 Plaka hareket tertibatı: Ön ve arka iğne plakasının sağa ve sola hareket 

etmesini sağlayan tertibattır.  
 

1.3.4. Kumaş Çekme ve Sarma Tertibatı 
 
Örme makinelerinde örme dokusunun oluşabilmesi için çekim olması gerekir. İplik 

örüldüğü kadar çekilir. Çekildiği kadar örülür. Bu çekim şekline pozitif çekim denir.  
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Elektronik düz örme makinelerinde çekim işlemi ana merdane, yardımcı merdane 
takviyeli ve tarak takviyeli merdane yardımıyla gerçekleştirilir. Çekim işlemi ile ilmek 
sıklığı ayarlanır, rahat ilmek oluşturulur, kumaşın örme bölgesinden rahat bir şekilde aşağı 
inmesi sağlanır. 

 
Ana merdane, tüm makinelerde bulunmaktadır. Kumaşı aşağıya çekerek ilmek 

oluşumunu sağlar. Yardımcı merdane ve tarak, ana merdaneye ek olarak kullanılır.  
 
Yardımcı merdane, iğne yatakları arasındaki boşluğun hemen altındadır. İğne plakası 

ile ana merdane arasındaki kısmi çekimi sağlar. Kullanımındaki amaç, parça 
başlangıçlarındaki rahatlık ve attırmalı eksiltmeli ürünlerde parçanın çekim dolayısıyla ilmek 
boylarının düzgünlüğünü sağlamaktır. 

 
Tarak, iğnelerin ağzında ilmek yokken rahat bir şekilde örgü alanı boyunca çekimi 

gerçekleştirir. Parça ana merdaneye ulaşınca görevi biter. 

 
Şekil 1.6: Tarak tertibatlı çekim sistemi 

1.Tarak 
2.Yardımcı merdane 
3.Ana merdane 
 

1.3.5. Kumanda Donanımları 
 
Düz örme makinelerinde motorun çalışması tüm örme işlemlerini denetleyen, kontrol 

altında tutan ve birbirleri ile uyum içinde çalışmasını sağlayan beyin görevini üstlenmiş 
kısımdır. Kumanda donanımlarının görevleri şunlardır: 

 
 Mekikleri seçilmek ve değiştirmek 
 Desenlendirme donanımlarının hareketlerini yönlendirmek 
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 Örücü elemanları seçmek ve hareket ettirmek 
 Dokuyu çekmek 
 Makinenin hızını ayarlamak 

 
Şekil 1.7: Örnek kumanda donanımı 

1. Koruyucu kapak 
2. Açma düğmesi 
3. Kapama düğmesi 
4. Disket sürücü 
5. Ekran 
6. Kumanda tuşları 

 
1.3.6. Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 

 
Düz örme makinelerinde kontrol ve güvenlik sistemleri, makine ve çalışanlar için 

birbirlerini tamamlayan sistemlerdir.  
 
Kontrol sistemleri, kendisinin ve ürünün güvenliğini sağlayan sistemlerdir. 
 
İnsan ve çevre sağlığını güvence altına almak için makine üzerine eklenen parçalarla 

bir güvenlik sistemi daha oluşturulmuştur. Bunlar; üst, yan, arka koruyucu kapaklar ve toz 
emici sistemlerdir. 

 
 Üst koruyucu kapak: Çalışma esnasında plaka üzerine herhangi bir şeyin 

düşmesini engellemek amacıyla kullanılan şeffaf hareketli kapaktır. 
 Yan koruyucu kapak: Üzerinde yan çardağı bulunduran, oluşabilecek kazaları 

önlemek amacıyla kullanılan kapaklardır. 
 Arka koruyucu kapak: Makinenin arka tarafında bulunan motor ve palet 

kayışların hareketi sırasında oluşabilecek herhangi bir iş kazasını engellemek 
amacıyla kullanılan kapaktır. 
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 Toz emici sistem: Örme bölgesinden vakum sistemiyle iplik uçuntularını belli 
bir haznede toplayan böylece makinenin ve ürünün temiz kalmasını sağlayan 
sistemdir. 

 
Kontrol ve güvenlik sistemleri, ışık ve sesle uyararak çalışanın ve makinenin 

güvenliğini sağlar. 

 
Şekil 1.8: Toz emici 

1.3.7. Hareket Verme ve İletme Elemanları 
 
Elektronik düz örme makinelerinde  hareket, servo (adım) motorları vasıtasıyla 

hareket iletme elemanlarına iletilir.  
 
Motordan alınan hareket, hareket iletme elemanları olan kayış, kasnak ve paletler 

vasıtasıyla semere iletilir. 
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 Şekil 1.9:  Hareket iletme elemanları 

 
1. Jakar kaydırma mili 
2. Ana motor 
3. Jakar motoru 
4. Yağ pompası   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Normal mekiği intersia mekiği ile değiştiriniz. 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi durdurunuz. 
 Koruyucu kapakları çıkarınız. 

 Makine kafasının sol tarafta olmasına 
dikkat ediniz. 

 Mekik stoplarını sökünüz.  Uygun anahtar kullanınız. 
 Normal mekiği çıkarınız. 

 

 Çıkardığınız mekiğin sağlamlığını 
kontrol ediniz. 

 Mekikte sorun varsa sorunu gidermek 
için onarıma gönderiniz. 

 Sorun olmayan mekikleri temizledikten 
sonra yedek parça sorumlusuna teslim 
ediniz. 

 İntersia mekiği takınız. 

 

 İntersia mekiklerin ray üzerinde rahat 
hareket etmesi için mekik frenini açarak 
çekiniz. 

 Mekikleri pozisyonlarına çekiniz.  Mekiklerin çalışan iğneler üzerinde 
kalmamasına dikkat ediniz. 

 Mekik stoplarını takınız. 

 Mekik stoplarını takarken yönlerine 
dikkat ediniz. 

 Ters takılan mekik stopları tulumbaların 
mekiği bırakması gibi bir durumda 
makineye ağır hasarlar verebilir. 

 Makinenin koruyucu kapaklarını takınız. 
 Koruyucu kapakları doğru takdığınızdan 

ve yerlerine tam geçtiğinden emin 
olunuz. 

 
  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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.Makineyi durdurdunuz mu?   

2.Koruyucu kapakları çıkardınız mı?   

3.Mekik stoplarını söktünüz mü?   
4.Normal mekiği çıkardınız mı?   
5.İntersia mekiği taktınız mı?   
6.Mekikleri pozisyonlarına çektiniz mi?   

7.Mekik stoplarını taktınız mı?   

8.Makinenin koruyucu kapaklarını taktınız 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 
1. (   ) Elektronik düz örme makineleri en çok 8 sistemlidir. 
2. (   ) Elektronik düz örme makinelerinin genel görünümünü meydana getiren, makine 

elemanlarını üzerinde taşıyan ana elemana makine iskeleti denir.  
3. (   ) Dört plakalı düz örme makineleri transferli ürünlerin çalışmasında kolaylık 

sağlayarak zamandan kazanç sağlar. 
4. (   ) Çelikten aldığı hareketi iğnelere ileten makine yardımcı elemanına platin denir.  
5. (   ) Çift semerli makinelerin semerlerinin birleştirilerek çalıştırılmasına tandem denir.  
6. (   ) Mekikler çelikler tarafından taşınır.  

 
DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 
 
 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
 
Elektronik düz örme makinelerinde örme öncesi makine bakımı yapabileceksiniz. 
 

 
 

 
 Elektronik düz örme makinelerinde makine bakımı ve bakımın önemi hakkında 

araştırma yapınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

2. ÖRME ÖNCESİ MAKİNE BAKIMI  
 

2.1. Düz Örmede Bakım 
 
Triko makinelerinde uygulanan bakım teknikleri, makinenin ömrünü uzattığı gibi 

hatasız, kaliteli ve hızlı ürün elde etmede önemli rol oynar. Bakımın istenilen sonuçları 
vermesi, makinelere önerilen zamanda, şekilde ve malzeme ile (yağ, temizlik bezi, 
kompresör vb.) yapılan bakımla mümkündür. 

 
Triko makinelerinde bakım; günlük, haftalık, aylık, altı aylık ve yıllık olarak yapılır. 

Bakımın zamanında ve gerektiği gibi yapılmaması hatalı ürün, makine arızaları ve maliyetin 
artması gibi sonuçlar doğurduğundan ihmal edilmemelidir. Makine bakımında şartlandırıcılı 
kompresör vakum sisteminin kullanılması daha uygundur. 

 
2.1.1. Düz Örme Makinelerinde Kullanılan Yağlar 

 
Düz örme makinelerinde ince yağ, kalın yağ ve gres yağı kullanılır.  
 
İnce yağ, plaka üzerindeki iğne kanallarının temizlenmesini, iğnelerin kanallarda rahat 

hareket etmesini sağlar. Ayrıca mekik raylarının, iğne ve platinlerin temizlenmesi sırasında 
da kullanılır. 

 
Kalın gres yağ, makinenin hareketli aksamlarına (dişlilere, rulmanlara …) sürülür. 
 
Kalın yağ, iğne ve platin topuklarına sürülerek çalışma sırasındaki sürtünmeden doğan 

aşınmaları engellemek amacıyla kullanılır. 
 
Ortamda paslanmaya direnç gösterici katkılar yoksa kimyasal paslanma meydana 

gelebilecek aşınmalar söz konusu olacaktır. Pas önleyici katkılar, sistemin herhangi bir 
parçasının paslanmasını yani metal yüzeyi ile havanın herhangi bir temasıyla metalin zarar 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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görmesini önleyecektir. Yağlar; iğne kanallarının sürekli temiz tutulmasında, makinedeki 
titreşim ve gürültünün en aza indirilmesinde, iğne ve platinlerin kullanım sürelerinin 
artırılmasında, makinede sürtünmeden dolayı oluşan ısının azaltılmasında, paslanmaya karşı 
dayanıklılıkta, makine parçalarının üzerinde daha az aşınma sağlamasında kullanılır. 

 
2.1.2. Düz Örme Makinelerinde Yağlama Sistemleri 

 
Düz örme makinelerinde iğne yatakları, jakar mili, mekik rayları yağlama işlemine 

tabi tutulur. İki çeşit yağ kullanılmaktadır. İnce yağlar temizlik, kalın yağ ise sürtünmeden 
kaynaklanan aşınmayı engellemek için kullanılır. Yağlama işlemi iki şekilde yapılmaktadır: 

 
 Elle yağlama işlemi 
 
Yağdanlıkla iğne yatakları, mekik rayları, kızaklar ince yağ ile yağlanır. Yağdanlıklar 

el makinelerinde kullanılan yağdanlıklarla aynıdır. 

   
Resim 2.1: İğne yatağının yağlanması   Resim 2.2:  Mekik rayının yağlanması 

 Yağ pompası ile kafanın altındaki çelik tabla yağlanır. Yağlama, makineci 
tarafından yağ pompasının kolunun çekilmesiyle gerçekleştirilir. Bu işlem, 
düzenli aralıklarla yapılır. Makineye göre farklılık gösterir.  

                    
Resim 2.3: Yağ pompası                Resim 2.4: Yağlama fırçasına uzantısı 

Kafa çelikleri ve sabit baskı çeliklerini yağlar. 
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Resim 2.5:  Çelik tablayı yağlayan fırça 

2.1.3. Düz Örme Makinelerinin Bakım ve Onarımında Kullanılan El Aletleri 
 
Düz örme makinelerinin bakımı yapılırken alan ortak dersinde görülen el aletleri 

kullanılır. İlave olarak örme makinelerinin plaka üzerindeki iğne bıçaklarını çıkarmak için 
takoz denilen alet kullanılır. 

 
2.1.3.1. Takoz 

 
Elektronik triko makinelerinde iğne plakasından iğne ve platinleri söküp takmak için 

bıçakların açılması gerekir. Takoz, bıçakların açılması veya çıkarılması için kullanılan el 
aletidir. Şekillerinde farklılık gözlense bile aynı iş için kullanılır. 

 
Resim 2.6: Takoz  

2.1.4. Düz Örme Makinelerinde Bakım ve Onarım Takvimine Göre Bakım  
 
Düz örme makinelerinde makinelerin kullanım ömrünü artırmak, arızalanmaları en aza 

indirmek ve üretim verimliliğini artırmak için bakım yapılır. Makine üzerinde meydana 
gelen küçük arızalar önceden kontrol edilir ve büyük bir arızanın oluşmasına meydan 
vermeden sorunlar giderilir. Bu kontroller aşağıda belirtilen bakımlarla yapılır: 

 
 Günlük bakım 
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 Haftalık bakım 
 Aylık bakım 
 Yıllık bakım 
 

2.1.4.1. Günlük Bakım 
 
Günlük bakım, işletmelerde vardiyayı teslim alan kişi tarafından yapılmalıdır. Eğitim 

amaçlı kullanılan makinelerde atölye dersi başlangıcında günlük bakım yapılmalıdır. Günlük 
bakımın yapılma amacı, makinenin iğne ve platinlerini kontrol etmek ve çalışmadan oluşan 
iplik uçuntularını temizlemektir. 

 
 Şartlandırıcılı kompresör ile çardak, bobin sehpası, koruyucu kapak üstüne hava 

tutularak toz ve iplik uçuntularından arındırılır. Hava tutma işlemi yapılırken 
çardakta takılı olan ipliklerin yerlerinden çıkarılmamasına ve çardak ayarlarının 
bozulmamasına özen gösterilir. Şartlandırıcılı kompresör, havadaki neme göre 
ayarlanabilir. Diğer kompresörlerin aynı anda su ve havadaki nemi püskürtmesi 
nedeniyle makinenin metal aksamlarında paslanma meydana gelir. 

 Hava ile temizleme işlemi bittikten sonra temiz pamuklu bir bez ile silinir. Bu 
işleme kaba temizlik denir. Pamuklu bezler, emicilik özelliğine sahiptir. 
Pamuklu bez yerine üstüpü de kullanılabilir. 

 Emici bez yardımıyla mekikler, mekik rayları, semer, semer kızakları, may 
bastırıcıları, rulmanlar, iğne yatakları silinmelidir. Bu temizleme sırasında 
tozlar, havlar ve bunlarla karışmış yağ kalıntılarının makinenin örme işlevini 
yerine getiren parçalardan uzaklaştırılması sağlanır. 

 İğne başının (kanca) temizlenmesi için iğneler yukarı doğru kaldırılarak hava 
püskürtülmelidir. Bu işlemle iğnenin diğer kısımlarında olabilecek artık yağ ve 
hav kalıntıları temizlenmiş olur. 

 Mekik rayları ve plakalar üzerindeki kirli yağ, temiz bir bezle silindikten sonra 
makine markasına göre tavsiye edilen yağ ile yağlanmalıdır. Bu yağlama işlemi 
fırçalı veya pompalı yağdanlık ile yapılabilir. Temizlik sırasında yukarı 
kaldırılan iğneler, yağlama işlemi yapılırken plaka hizasına indirilir. Bazı örme 
makinelerinde iğne, platin, seçici ve çeliklerle iğne yollarında sürtünmeye 
maruz kalan bölgelere az miktarda beyaz gres yağı sürülür. 

 Koruyucu kapakların içi ve dışı silinerek kapaklar kapatılır. 
 Varsa vakumlu temizlik tertibatının filtresi boşaltılır. 
 Merdane ve merdane baskı vidalarındaki dolanmış iplikler de temizlenmelidir. 

Bu sadece temizlik değil her zaman dikkat edilmesi gereken bir işlemdir. 
 

2.1.4.2. Haftalık Bakım 
 
Her hafta sonu makinelere bakım yapılmalıdır. Haftalık bakımda, günlük bakımda 

yapılan temizliğin haricinde farklı işlemler yapılır. 
 
 Çardak, bobin sehpası, koruyucu kapak üstüne hava tutulduktan sonra bezle 

silinir. 
 İğneler yukarı kaldırılıp hava tutularak temizlenir. 
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 Semer, makinenin sol tarafına çekilerek semerin altı görünecek şekle getirilir. 
Semerin altında monte edilmiş olan çelik tablasına hava tutulur. Bu işlemle örgü 
çeliklerinin iğne yollarına giren hav ve yağ kalıntıları temizlenmiş olur. 

 Mekik rayları ve plakalar üzerindeki kirli yağ, temizlenir ve yağlanır. 
 Fazla yağın süzüldüğü yağ kanalları üstüpü yardımıyla temizlenir. 
 Seçici göz rayı, basınçlı hava ile temizlenir. 
 Koruyucu kapakların içi ve dışı silinir, kapaklar kapatılır. 
 Merdanedeki ve merdane baskı vidalarındaki dolanmış iplikler temizlenir. 
 Parça sepeti silinerek temizlenir. 
 Makine dolapları sökülerek temizlenir. 
 Varsa vakumlu temizlik tertibatının filtresi boşaltılır. 
 

2.1.4.3. Aylık Bakım 
 
Aylık bakımda aşağıdaki işlemler yapılır: 
 
 Çardak, bobin sehpası, koruyucu kapak üstüne hava tutulur, sonra bezle silinir. 
 İğneler yukarı kaldırılıp hava tutularak temizlenir. 
 Kafa (semer) sökerek temizlenir. 
 Mekikler ve mekik stopları sökülerek temizlenir. 
 Mekik rayları ve plakalar üzerindeki kirli yağ temizlenir ve yağlanır. 
 Fazla yağın süzüldüğü yağ kanalları üstüpü yardımıyla temizlenir. 
 Seçici göz rayı, hava püskürtülerek temizlenir. 
 Koruyucu kapakların içi ve dışı silinir, kapaklar kapatılır. 
 Merdanedeki ve merdane baskı vidalarındaki dolanmış iplikler temizlenmelidir. 
 Parça sepeti silinerek temizlenir. 
 Makine dolapları sökülerek temizlenir. 
 Makinenin kart panosu, zarar vermeden hava tutularak temizlenir. Bu işlemin 

teknik servis tarafından yapılması uygundur. 
 Varsa vakumlu temizlik tertibatının filtresi boşaltılır. 
 Makinenin emme tertibatı ve kompresörü kontrol edilir. 
 Makinenin terazisi kontrol edilmelidir. 
 

2.1.4.4. Yıllık Bakım 
 
Yıllık bakımı makinede çalışan işçi ustabaşı ve teknik servis elemanı beraber 

yapmalıdır. 
 
Yıllık bakım, 12 ayın sonunda yapılabildiği gibi altı aylık dilimlerin sonunda da 

yapılabilir. Tavsiye edilen altı aylık dilimler hâlinde yapılandır. Bu bakım, diğer bakımlarla 
herhangi bir ilişkisi olmadan yapılır.  

 
 İğneler ve tüm platinler iğne yatağından sökülerek tek tek temizlenir. Bu 

temizleme işlemi gaz yağı veya üretici tarafından tavsiye edilen kimyasallar ile 
yapılır. Uygun olanı yağ ile yapılanıdır. Çünkü diğer temizleyiciler çeliği 
sertleştirir, yağın böyle bir etkisi yoktur. 
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 İğne plakasının üstündeki parçalar söküldüğü için plakanın temizlik işlemi 
yapılır. Plaka, makine üzerinde temizlenebileceği gibi sökülerek de 
temizlenebilir. Temizlik işlemi sırasında öncelikle yağ ile birleşmiş pisliğin 
plakadan uzaklaştırılması için yağ çözücü kullanılır. Daha sonra yukarıdan 
aşağıya hava tutularak iğne kanallarındaki yağların pisliklerle birlikte süzülmesi 
sağlanır.  

 Temizlik işleminden sonra iğne plakası tekrar yağlanır. 
 Yağ kanalları temizlenir. 
 Parça sepeti sökülür. Üstteki ve alttaki floresanlar sökülüp temizlenmelidir.   
 Tüm çelikler ve ayar motorları sökülerek temizlenir. Malzemelerin deforme 

olup olmadığı kontrol edilir. Temizlenen parçalar yerine takılarak gres yağı ile 
yağlanır. 

 Jakar motoru ve vidalı mil koyu gres yağı ile yağlanmalıdır. 
 Merdane ayarları, merdane lastikleri kontrol edilerek aşınan veya özelliğini 

yitiren lastikler yenisi ile değiştirilir.  
 Elektronik kartlar bir uzman tarafından sökülerek hava ile temizlenir. 
 

2.2. İğne 
 
İğneler çelikten yapıldığı için pahalı ürünlerdir. Sürekli çalıştığı için yıpranma 

fazladır. Bu nedenle maliyeti aza indirmek için iğneler kısımlara ayrılmış ve yaptığı işleme 
göre isimlendirilmiştir. Bunlara toplu olarak örücü makine elemanları denir. Bunlar, iğne ve 
platinlerdir. 

 
Daha önce el makinesi iğnesi tanıtılmıştı. Elektronik triko makinelerinde biraz 

farklılıklar vardır. Elektronik düz örme makinelerindeki marka ve dizayn farklılıkları 
nedeniyle makine iğneleri de farklılık gösterir. Fakat her iğne, aşağıdaki kısımlardan oluşur.  

        
Şekil 2.1: İğnenin kısımları 

Resimde numaralandırılan parçalar: 1. İğne, 2. Uzun Platin, 3. U Platini, 4. Seçici 
Platin 5. Seçici platin Yayı, 6-10, may bastırıcılar, 7 iğne bıçağı   
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2.2.1. İğnenin Bozulma Nedenleri 
 
İğneler kullanıldığı ortam ve kullanım şekilleri nedeniyle yıpranmalara maruz kalarak 

kullanılamaz hâle gelir.  
 
Triko makineleri hızlı çalışan makinelerdir. Hızlı çalışma sırasında sürekli hareket 

hâlindeki iğneler, sürtünmeye maruz kalır. Düzenli yağlama işlemi ile ısınma ve sürtünme 
azaltılabilir.  

 
Örgünün oluşabilmesi için sürekli bir çekim uygulanması gerekir. Bu çekimin doğru 

verilmemesi, iğnelere uygulanan kuvvetle eğilmelere neden olur. Çekim ile kumaşın örgü 
ayarı birbirlerine karşılıklı uygulanmış iki kuvvettir. Sıkı verilen ayar, çekimle birleştiğinde 
iğne dilinde eğilmelere, kancalarda eğilme ve kırılmalara neden olmaktadır. 

 
İplikler, kimyasal veya doğal elyaftan imal edildiğinden belli şartlar altında bu 

ipliklerden herhangi birinin kullanılması sırasında iğne aşınması durumu ortaya çıkabilir. 
Bazı kimyasal lifler, iğne ömrünü kısaltabilecek titanyum oksit gibi aşındırıcı maddeler 
içerebilir. Oksit ve silikat parçaları gibi iğnenin çeliğinden daha sert maddelerin iplik 
yüzeyine yapışması durumunda iğne yüzeyi çizilmekte ve iğnelerde aşınma meydana 
gelmektedir. İplik inceliğinin düzensiz olması, iğne kancalarına yapacağı baskı nedeni ile 
iğne uçlarının kısa sürede aşınıp kırılmasına neden olmaktadır. 

 
Örücü makine elemanlarının bozulmasına neden olan en önemli etken, örgüden 

kaynaklanan hatalardır. Bunlar, transferli örgülerde sürtünme ve gerilmelerin fazla olmasıyla 
oluşur. Diğer neden ise mekik ayarının düzgün yapılmamasıyla mekiğin iğne kancasına ve 
diline sürtünmesi ile verdiği hasarlardır. 

 
  İğne Kancasının Bozulma Nedenleri 

• Kumaş ayarının sıkı olması 
• İplik katının makine numarasına uygunsuzluğu 
• Üst üste fazla askı yapılması 
• Mekiklere sürtünerek kırılması 
• Aşırı merdane çekimi 

 
Resim 2.7: Kırık iğne kancası  

  İğne Dilinin Bozulma Nedenleri 
• Gergin iplik 
• Aşırı merdane çekimi 
• Mekik ayarsızlıkları 
• Kumaş ayarının sıkı olması 
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Resim 2.8: Kırık iğne dili  

  İğne Sırtında Oluşan Aşınma Nedenleri 
• Plakanın düzenli aralıklarla temizlenmemesi ve yağlanmaması 
• Uygun yağ kullanılmaması 
• İğne yatağının düzgün olmayışı 

 
 Transfer (aktarma) dilinin aşınma ve kırılma nedenleri 

• Transfere kalkan ilmeğin ayarının transfere uygun olmayışı 
• Örgü rahatlatmalarının yapılmamış olması 
• Örgü ilmek ayarının sıkı olması 

 
2.2.2. Sağlamı İle Karşılaştırılması 

 
Sağlam iğne ile bozuk iğne yan yana getirilerek bozulan kısım sağlamı ile 

karşılaştırılır.  

  
Resim 2.9: Sağlam örme iğnesi 

2.2.3. Sağlamı ile Değiştirilmesi  
 
Bozulan iğne tespit edildikten sonra kafa kenara çekilerek bozuk iğnenin olduğu 

bölümde iğne bıçağı çıkarılır. Bozuk olan iğne, çıkarılarak yerine sağlam olanı takılır, bıçak 
tekrar kapatılır. Örmeye devam edilir. 

 
2.3. Platin 

 
Platin, iğne yataklarındaki iğne kanallarının içinde iğnenin uzantısı olarak çalışır. 

Bozulması hâlinde yenilenme maliyetinin düşük olması için platinler işlevlerine göre 
bölünmüştür. Bunlar; iğne platini, ara bağlantı platini (Makine markasına göre farklı isim 
almaktadır; makine kılavuzuna bakınız.), seçici platin olarak adlandırılır.  
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2.3.1. Platinin Bozulma Nedeni 
 
Plaka üzerindeki pisliklerin düzenli temizlenmemesi, yüksek hızla çalışmakta olan 

semer ile iğne plakası üzerinde sıkışmalara neden olur. Bu sıkışma sırasında yüzeyde olan 
platin topukları kırılır. Platin topuklarının kırılması, platinin iğne yolunu takip 
edemeyeceğinden veya seçilemeyeceğinden görevini yerine getirememesine neden olur.  

 
2.3.2. Sağlamı İle Karşılaştırılması 

 
Makine markasına göre şekillerinde farklılık olduğu için farklı makinelerin 

platinlerinden örnek verilmiştir. 

  
Resim 2.10: Sağlam platin topuğu ve kırık platin topuğu  

2.3.3. Sağlamı ile Değiştirilmesi 
 
Platinler, düz örme makinelerinde örme işlemi sırasında iplikten, örgüden, çekimden, 

mekik ayarından plaka üzerindeki hav, uçuntu ve dikkatsizlik sonucu biriken artıkların kafa 
altına sıkışması gibi nedenlerden dolayı zarar görür; işlevlerini yerine getiremez. İşlevini 
yerine getiremeyen iğne ve platinler sağlamı ile değiştirilir. 

 
2.4. Seçici 

 
İğnelerin seçilmesine yardımcı olan platinlerdir. Kafa üzerindeki sinkırlar yardımı ile 

seçici platin, iğnelerin komut almasını sağlar. 
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2.4.1. Seçicinin Bozulma Nedeni 
 
Seçici, iğne yataklarındaki iğne kanallarının içinde iğnenin uzantısı olarak çalışır. 

Plaka üzerindeki pisliklerin düzenli temizlenmemesi, yüksek hızla çalışmakta olan semer ile 
iğne plakası üzerinde sıkışmalara neden olur. Bu sıkışma sırasında yüzeyde olan seçici 
ayakları kırılır. Seçici ayakları kırılması, seçicinin hareket edememesine ve platine hareketi 
iletmemesine ve iğnenin hareket almamasına neden olur. Böylece seçici görevini yapamamış 
olur. 

 
2.4.2. Sağlamı İle Karşılaştırılması 

 
Kırılan seçici sağlamı ile karşılaştırılarak kırılma nedenine bakılır ve aynı hatanın bir 

daha meydana gelmemesi için önlem alınır.  
 

2.4.3. Sağlamı ile Değiştirilmesi 
 
Seçiciler, düz örme makinelerinde örme işlemi sırasında iplikten, örgüden, çekimden, 

çeliklerdeki aşınmalardan, plaka üzerindeki hav, uçuntu ve dikkatsizlik sonucu biriken 
artıkların kafa altına sıkışması gibi nedenlerden dolayı zarar görür ve görevini yerine 
getiremez. Görevini yerine getiremeyen seçiciler sağlamı ile değiştirilir.  

 

2.5. Fırça 
 
Makinenin semeri üzerinde her sistem için önde ve arkada birer fırça bulunur. İki 

sistemli bir makinede dört adet fırça bulunmaktadır. Fırçalardaki bozulma, fırçanın iğne 
dilini açamaması örgü bozukluklarına neden olmaktadır. 

 
2.5.1. Fırçanın Bozulma Nedeni 

 
Fırçaların iğnelere çok yakın olması, iğnelerin fırçaların ucunu koparıp yıpratmasına 

neden olmaktadır. 
 
Fırçaların iyi temizlenmemesi de yıpranmaya neden olmaktadır. 
 

2.5.2. Sağlamı ile Karşılaştırılması 
 
Bozulan fırça, uçları kırılmış ve kopmuş durumdadır, düzgün bir formu olmadığından 

görevini yerine getiremez. Sağlam fırça; daha düzgün formlu, uçları kopmamış ve hepsi aynı 
uzunluktadır. 

  
Resim 2.11: Bozuk fırça    Resim 2.12: Sağlam fırça  
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2.5.3. Sağlamı ile Değiştirilmesi 
 
Düz örme makinelerinde kullanım sırasında maruz kaldığı etkilerden dolayı fırça 

uçları zarar görür. Zarar gören fırça uçları görevini yerine getiremez ve iğne dillerini açamaz. 
Bundan dolayı fırçalar sağlamı ile değiştirilir.  

 
2.6. Çelik (Kilit) 

 
Çelikler, çelik tablası üzerine, çelik tablası semerin altına monte edilmiştir. Tek 

sistemli makinelerde çelik tablası, ön ve arka plakada aynı anda çalışacağından iki adettir. 
Sistem sayısına göre sayısı artmaktadır. Çelikler, hareketli ve sabit çelikler olarak ikiye 
ayrılır.  

 
2.6.1. Çeliğin Bozulma Nedeni 

 
Çelik (kilit) mekanizmalarının herhangi birinin zamanla aşınması, örgüdeki iplik 

katlarının fazla olmasına, örücü elemanları zorlamasına ve çeliklere fazla yük binerek zarar 
vermesine ( Bu durum makinenin temizliği ve kırık iğne-platin parçalarının plaka üzerinde 
kalmasına neden olur.) ve örgü oluşumunun engellenmesine neden olur. Bozulmuş çelik 
sökülerek yenisi ile değiştirilir.  

 
2.6.2. Sağlamıyla Karşılaştırılması 

 
Kırılan veya aşınan çelik sağlamıyla karşılaştırıldığında parçanın bazı bölümlerinde 

eksiklikler veya aşınmalar görülür. 

  
Resim 2.14: Sağlam çelik   Resim 2.15: Kırık çelik 

2.6.3. Sağlamı ile Değiştirilmesi 
 
Kafa (semer) bakım ayarlarında temizleme ve kontrol amaçlı söküldüğü gibi iğne 

kırılması, çelik kırılması gibi durumlarda da sökülür. Sökme işlemi sonrasında bozulan çelik 
tespit edilip sağlamı ile değiştirilir.  
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2.7. Mekik  
 
Mekiklerin deformasyonu söz konusu değildir. Kullanım sırasında dikkatsizlikten ve 

işçi hatalarından kaynaklanan bozulmalar söz konusudur. Bozulmalar mekik kırılması veya 
mekik ucu ayarlarının değişmesi şeklinde ortaya çıkar.  

 
2.7.1. Mekiğin Bozulma Nedeni 

 
 Mekik takozunun kırılmasına mekik stopunun ters takılması neden olmaktadır.  
 İntersia mekiği ile düz mekiğin aynı ray üzerinde olması, mekiklerin çalışma 

sırasında çarpışarak mekik takozunun kırılma ihtimalini yaratmaktadır. Farklı 
raylarda bile çalışması mekik ucu bozulmalarına neden olabilir. 

 Mekik ucu ayarının bozulması: 
 Vidaların bakım periyotlarında kontrol edilmemesi sonucunda gevşeme yaparak 

ayarları bozulmaktadır. 
 Vidaların fazla sıkılması ile zamanla özelliklerini kaybetmesi sonucunda mekik 

ucu istenilen ayarda tutulamamaktadır. 
 

2.7.2. Sağlamı İle Karşılaştırılması 
 
Düz örme makinelerinde mekiğin takılı olduğu ve mekiğin ray üzerinde hareketini 

sağlayan pabuçlar ve mekik uçları çeşitli nedenlerle hasar görmüş olabilir. Bunların yapısı 
parçalarda eksiklikler veya mekiklerde eğilmeler olarak görülebilir. 

     
Resim 2.16: Sağlam mekik takozu   Resim 2.17: Kırık mekik takozu 

2.7.3. Mekik Takozunun Değiştirilmesi 
 
Kırılan mekik takozu veya yamulan mekik, makine durdurulup kafa sol tarafa 

çekildikten sonra mekik stoperleri sökülerek yerinden çıkarılır; yerine sağlam parça takılarak 
işlem tamamlanır. 

 
2.7.4. Mekik Ucu Ayarının Yapılması 

 
Mekik ucu ayarı, ray üzerine yeni takılan ve ayarı bozulan mekikler için yapılır. 

Mekik ayarı yapılırken çok dikkatli olmak gerekir. Mekik, iğnelere çarpmayacak mesafede 
ve mekik ucunun ipliğin iğne ağzına rahatça yatırılmasını sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. 
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2.8. Motor, Kasnak ve Kayış 
 
Hareket, örme makinelerinde örücü sistemin üzerinde bulunduğu semerlere motorun 

üstünde bulunan kasnağa takılı olan sert kauçuk kayış aracılığı ile iletilir. Motorun üzerinde 
bulunan kasnak, dişli geniş adımlı dişli biçimindedir. Üzerindeki kayışta bu dişlere 
tutunabilecek dişler mevcuttur. Bu tırnaklar ile kasnak üzerindeki boşluklar birbirleri ile tam 
örtüşerek boşluk yaratmadan ve kaçırma yapmadan çalışmasını sağlar. 

 
Resim 2.18: Kayış  

2.8.1. Motor, Kasnak ve Kayış Bozulma Nedeni 
 
Motor bozulmalarına elektrik kaynakları, kontrol kartların (sürücüsü) arızalanması 

veya motorun ömrünü tamamlaması gibi etkenler sebep olur. Kasnak arızası, kasnağın şase 
üzerine monte edildiği yerde bulunan rulmanların bozulmasından kaynaklanır. Kayış sistemi, 
çalışma sırasında ısınma sonucu ömrünü tamamlar. Diğer bir nedeni de makine çalışırken 
semerlerin sıkışması sonucu zorlanmadan dolayı yırtılma veya sıyırmalar meydana gelir. 

 
2.8.2. Sağlamı İle Karşılaştırılması 

 
Bozuk kayış üzerindeki dişler aşınmıştır, yırtılmalar ve kopmalar olmuştur. Bozuk 

kasnakta ise rulman arızaları veya kasnak üzerinde meydana gelebilecek çatlamalar olabilir. 
 

2.9. İplik Besleme ve Kontrol Tertibatı 
 
İplik besleme tertibatı, makine üzerinde bulunan bobin sehpasından gelen ipliklerin 

yön vericilerinden geçer. Daha sonra iplik kontrol sistemine gelir. Buradan yan gergi tertibatı 
aracılığıyla mekiklere beslenir. 
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Resim 2.19: İplik besleme tertibatı 

2.9.1. İplik Besleme ve Kontrol Tertibatı Arızalanma Nedeni 
 
İpliğin sevki sırasındaki üniteler genellikle porselen olduğundan çok fazla bir etki 

olmaz. Ancak metal olan yerlerde zamanla aşınmalar görülebilir. Bunlar, iplik cinsi ve iplik 
gerginliğinden kaynaklanan aşınmalardır. Bunun haricinde zamanla kullanıma bağlı olarak 
elektriksel arızalar ve yayların hassasiyetlerinde azalma görülebilir. Bu arızalar sonucunda 
yaylarda kırılmalarda meydana gelebilmektedir.  

 
2.9.2.Sağlamı ile Değiştirilmesi 

 
Aşınmış olan besleme tertibatı veya parçaları yenisi ile değiştirilir. 
 

2.10. Plaka (İğne Yatağı)  
 
Plaka iğne ve platinlerin üzerin yer aldığı makinenin çalışma enini belirleyen, sert 

çelikten yapılmış, üzerinde kanallar bulunan makine elemanıdır. Bu kanalların 1 inch 
aralıktaki sayısı makinenin numarasını verir. 

 
2.10.1. Plakanın Bozulma Nedeni 

 
İğne yatağı olan plakanın yüzeyinin bozulması, çapaklanması veya paslanma 

gözlenmesi plakada bozulma olduğunu gösterir. Bozulan plakada iğne kanalları aralığı 
bozulur. Daralan iğne kanallarında iğnenin hareketi zorlaşır. Bu zorlanmalar, çeliklerin zarar 
görmesine de neden olabilir. 
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Makinenin çalışma sırasında kafa ile plaka arasına sıkışan iğne platin seçici ayakları 
veya çeliklerin kırılması sonucu plaka üzerinde ezilmeler, aşınmalar ve kanal bozukluğu 
meydana gelir. 

 
2.10.2. Sağlamı ile Karşılaştırılması 

 
Sağlam ve bozuk plaka yan yana getirildiğinde bozuk olan plaka üzerinde ezilme ve 

yamulmalar görülür. 

 
Resim 2.20: Darbe almış plaka 

2.10.3. Kanal Bozukluğunun Giderilmesi 
 
Kanallar, bazı makinelerde sökülerek yenisi ile değiştirilir. Bazı makinelerde kanallar 

doldurulup yeni kanal açılır. 
 
Basit darbelerde ise sıfır zımpara ile çapakları düzeltilir. Çapakların iğne kanalında 

kalmamasına iyi temizlenmesine özen gösterilmelidir. 
 

2.11. Merdane 
 
Örülen parçanın örgü alanından aşağı çekilmesine yardımcı olan makine elemanıdır. 

Plastik veya alaşımdan yapılmış olup üzeri lastik veya kauçuk kaplıdır. 
 

2.11.1. Merdanenin Bozulma Nedeni 
 
Merdanenin çekimi sırasında merdaneye sarılan iplikler, merdane lastiklerini keserek 

aşınmalara neden olmaktadır. Önlemek için günlük bakımda merdane lastiklerine sarılan 
ipliklerin temizlenmesi gerekir. 

 
Aşınmanın bir başka nedeni de örgü alanı olarak hep aynı iğne aralığını kullanmaktır. 

Merdanenin aynı bölgesi kullanıldığı için kullanılmayan bölge ile yükseklik farkı 
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gözlenmektedir. Bu da istenilen çekimin uygulanamamasına neden olmaktadır. Örgüye 
gereğinden fazla çekim vermek de merdane lastiklerinin aşınmasına neden olur. 

 
2.12.2. Sağlamı ile Karşılaştırılması 

 
Bozulan merdane lastiği ile yenisi karşılaştırıldığında bozuk olan lastik üzerindeki 

kauçuk tabaka özelliğini kaybetmiştir. Tırnaklı merdane lastiklerinin üzerindeki tırnaklar 
silinmiştir. Merdane lastiğinin takıldığı mekanizmada bulunan yaylar kırılmıştır.  

   
Resim 2.21: Sağlam merdane lastiği   Resim 2. 22: Aşınmış merdane lastiği 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Düz örme makinesinde günlük bakım yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 
 İş önlüğünüzü giyerek makinenin 

durdurulmuş olduğundan emin 
olunuz. 

 Kompresör ile üst ve yan çardaklara, bobin 
sehpasına, koruyucu kapak üstlerine hava 
tutunuz. 

 

 Hava tutma işlemini yaparken 
çardakta takılı olan ipliklerin 
yerlerinden çıkarılmamasına ve 
çardak ayarlarının bozulmamasına 
özen gösteriniz. 

 Çardağı, bobin sehpasını, koruyucu kapağı 
temiz pamuklu bir bez ile siliniz. Bu işleme 
kaba temizlik denir. 

 

 Pamuklu bez yerine üstüpü de 
kullanılabilir. 

UYGULAMA FAALİYETİ- 1 
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 Emici bez yardımıyla mekikleri, mekik 
raylarını, semeri, semer kızaklarını, may 
bastırıcılarını, rulmanları, iğne yataklarını 
siliniz.  

 

 Kullanılan bezin pamuklu olması, 
emiciliği ve tüy bırakmama 
özelliğinden dolayı önemlidir. 

 Metal olan hiçbir kısım nemli bezle 
silinmemelidir. Paslanabilir. 

 Fırçalara ve plaka üzerindeki parçalara hava 
tutunuz. 

 Hava tutma işlemi yapıldıktan sonra 
kafa, örgü alanından dışarı alınır. 

 İğneleri yukarı doğru kaldırınız. 

 

 Aktarma dilini görecek şekilde 
kaldırmaya dikkat ediniz. 

 İğne başına diline ve aktarma yayına hava 
tutunuz. 

 

 Hava, aşağıdan yukarıya doğru 
tutulmalıdır. 

 Hava tutarken iğnelerin kırık veya 
eğik olmadığından emin olunuz. 
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 Mekik raylarını yağlayınız. 

 

 Yağlama sırasında fazla yağ 
sürmemeye dikkat ediniz. Yağ, örgü 
alanındaki örme parçaya 
damlamamalıdır. 

 İğne plakasını (iğne yatağını) yağlayınız. 

 

 Yağlarken plakanın üstünden 
başlamaya özen gösteriniz. 

 İğnelerin kafasının bulunduğu 
kısımlara yağ sürülmemelidir. 

 Koruyucu kapakların içini ve dışını siliniz. 

 Kapakların temizlenmesi, örgü 
alanına toz veya uçuntu düşmesini 
engelleyerek kumaşta oluşacak 
hataları engeller. 

 Vakumlu temizlik tertibatının filtresini 
boşaltıp hava ile temizleyiniz. 

 Her makinede yoktur.  
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 Merdanedeki ve merdane baskı vidalarındaki 

dolanmış iplikleri temizleyiniz. 

 

 Merdane lastiklerine dolanan iplikler, 
merdanenin ömrünü kısalttığı gibi 
görevini tam yerine getirememesine 
neden olur. 
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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.Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2.Makineyi durdurdunuz mu?   

3.Kompresörle çardak, bobin sehpası, koruyucu kapak üstüne hava 
tuttunuz mu? 

  

4.Çardağı, bobin sehpasını, koruyucu kapağı temiz pamuklu bir bez ile 
sildiniz mi? 

  

5.Emici bez yardımıyla mekiklerle mekik raylarını, semeri, semer 
kızaklarını, may bastırıcılarını, rulmanları ve iğne yataklarını sildiniz mi?  

  

6.İğneleri yukarı doğru kaldırdınız mı?   

7.İğne başına diline ve aktarma yayına hava tuttunuz mu?   

8.Mekik raylarını yağladınız mı?   

9.İğne plakasını (iğne yatağını) yağladınız mı?   

10.Koruyucu kapakların içini ve dışını sildiniz mi?   

11.Vakumlu temizlik tertibatının filtresini boşalttınız mı?   

12.Merdanedeki ve merdane baskı vidalarındaki dolanmış iplikleri 
temizlediniz mi? 

  

 
DEĞERLENDİRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz. 
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Düz örme makinesinde haftalık bakım yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 
 İş önlüğünüzü giyerek makinenin 

durdurulmuş olduğundan emin 
olunuz. 

 Kompresör ile çardak, bobin sehpası, 
koruyucu kapak üstüne hava tutunuz. 

 Hava tutma işlemini yaparken 
çardakta takılı olan ipliklerin 
yerlerinden çıkarılmamasına ve 
çardak ayarlarının bozulmamasına 
özen gösteriniz. 

 Kaba temizlik yapınız. 
  

 Pamuklu bez yerine üstüpü de 
kullanılabilir. 

 İğne başına diline ve aktarma yayına hava 
tutunuz.  

 Semeri makinenin sol tarafına çekiniz. 

 

 Semeri sol tarafa çekip yan koruyucu 
kapağı açınız. 

 Yan gergide takılı iplik varsa dikkatli 
olmalısınız. 

 Çelik tablasına hava tutunuz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ- 2 
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 Mekik rayları ve plakalar üzerindeki kirli 
yağı temizleyiniz ve yağlayınız.  

 Yağ kanallarını temizleyiniz. 

  
 

 

 Seçici göz rayını hava püskürterek 
temizleyiniz. 

 

 Pislik veya hav kalıntısı 
kalmadığından emin olunuz (Seçici 
gözün seçme işlemini yapamamasına 
neden olur.). 

 Koruyucu kapakların içini ve dışını siliniz.  

 Merdanedeki ve merdane baskı vidalarındaki 
dolanmış iplikleri temizleyiniz.  

 Parça sepetini silerek temizleyiniz. 

 

 Örülmüş parça düştüğü için sepetin 
temizliğine özen gösteriniz. 
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 Makine dolaplarını sökerek temizleyiniz. 

 

 Bu bölümde makinenin elektronik 
kartları bulunduğu için dikkatli 
olunuz. 

 Vakumlu temizlik tertibatının filtresini 
boşaltınız.  
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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.Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2.Makineyi durdurdunuz mu?   

3.Kompresör ile çardak, bobin sehpası, koruyucu kapak üstüne hava 
tuttunuz mu? 

  

4.Kaba temizlik yaptınız mı?   

5.İğne başına, diline ve aktarma yayına hava tuttunuz mu? 
 

  

6.Semeri makinenin sol tarafına çektiniz mi? 
 

  

7.Çelik tablasına hava tuttunuz mu?   

8.Mekik rayları ve plakalar üzerindeki kirli yağı temizleyip yağladınız 
mı? 

  

9.Yağ kanallarını temizlediniz mi? 
 

  

10.Seçici göz rayını hava püskürterek temizlediniz mi? 
 

  

11.Koruyucu kapakların içini ve dışını sildiniz mi? 
 

  

12.Merdanedeki ve merdane baskı vidalarındaki dolanmış iplikleri 
temizlediniz mi? 

  

13.Parça sepetini silerek temizlediniz mi?   

14.Makine dolaplarını sökerek temizlediniz mi? 
 

  

15.Vakumlu temizlik tertibatının filtresini boşalttınız mı?   

 
DEĞERLENDİRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz. 
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Düz örme makinesinde aylık bakım yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız.  İş önlüğünüzü giyerek makinenin 
durdurulmuş olduğundan emin olunuz. 

 Kompresör ile çardak, bobin sehpası, 
koruyucu kapak üstüne hava tutunuz. 

 Hava tutma işlemini yaparken çardakta 
takılı olan ipliklerin yerlerinden 
çıkmamasına ve çardak ayarlarının 
bozulmamasına özen gösteriniz. 

 Kaba temizlik yapınız.  Pamuklu bez yerine üstüpü de 
kullanılabilir. 

 İğne başına diline ve aktarma yayına 
hava tutunuz.  

 Kafayı sökerek temizleyiniz. 

 

 Çeliklerin kırık olup olmadığını ve 
vidalarını kontrol ediniz. 

 Kafayı yerine takmadan önce aşınmayı 
engellemek için gerekli yağlamayı 
yapınız. 

 Kafaya monte edilmiş olan fırçaların 
kontrolünü ve aşınmışsa değişimini 
yapınız. 

 Mekikleri ve mekik stoplarını sökerek 
temizleyiniz. 

   

 Mekik ayarını kontrol ediniz. Mekik ucu 
plakaya ne çok yakın ne de çok uzak 
olmalıdır. 

 Mekik rayları ve plakalar üzerindeki kirli 
yağ temizlenir ve yağlanır.  Pamuklu kuru bez kullanınız. 

 Yağ kanallarını temizleyiniz.  Pamuklu bez kullanınız. 

 Seçici göz rayını hava püskürterek 
temizleyiniz.  Hav kalmamasına dikkat ediniz. 

 Koruyucu kapakların içini ve dışını 
siliniz.  Islak bezle temizleyebilirsiniz. 

 Merdane ve merdane baskı vidalarındaki 
dolanmış iplikleri temizleyiniz.  

 Parça sepetini silerek temizleyiniz.  Yağ kalmamasına özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ- 3 
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 Makine dolaplarını sökerek temizleyiniz.  Uzman kişi tarafından kontrol edilmesine 
dikkat ediniz. 

 Makinenin kart panosuna hava tutunuz. 
 Uzman kişi tarafından yapılmalıdır. 

Elektronik parça olduğu için teknik servis 
tercih edilir. 

 Vakumlu temizlik tertibatının filtresini 
boşaltınız.  

 Makinenin emme tertibatını ve 
kompresörü kontrol ediniz.  Çalıştığından emin olunuz. 
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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.Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2.Makineyi durdurdunuz mu?   

3.Kaba temizlik yaptınız mı?   

4.İğne başına diline ve aktarma yayına hava tuttunuz mu? 
 

  

5.Kafayı sökerek temizlediniz mi?   

6.Mekikleri ve mekik stoplarını sökerek temizlediniz mi?   

7.Mekik rayları ve plakalar üzerindeki kirli yağı temizleyip yağladınız 
mı? 

  

8.Yağ kanallarını temizlediniz mi?   

9.Seçici göz rayını hava püskürtülerek temizlediniz mi?   

10.Koruyucu kapakların içini ve dışını sildiniz mi?   

11.Merdaneye ve merdane baskı vidalarına dolanmış iplikleri 
temizlediniz mi? 

  

12.Parça sepetini silerek temizlediniz mi?   

13.Makine dolaplarını sökerek temizlediniz mi?   

14.Makinenin kart panosuna hava tuttunuz mu?   

15.Vakumlu temizlik tertibatının filtresini boşalttınız mı?   
16.Makinenin emme tertibatını ve kompresörü kontrol ettiniz mi?   

 
DEĞERLENDİRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.  
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Düz örme makinesinde yıllık bakım yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız.  İş önlüğünüzü giyerek makinenin 
durdurulmuş olduğundan emin olunuz. 

 Kompresör ile çardak, bobin sehpası, 
koruyucu kapak üstüne hava tutunuz. 

 Hava tutma işlemini yaparken çardakta 
takılı olan ipliklerin yerlerinden 
çıkmamasına ve çardak ayarlarının 
bozulmamasına özen gösteriniz. 

 Kaba temizlik yapınız.  Pamuklu bez yerine üstüpü de 
kullanılabilir. 

 İğneleri ve platinleri yatağından sökerek 
temizleyiniz.  İğne ve platinleri ayrı kaplarda toplayınız. 

 İğne plakasının temizliğini makine 
üstünde veya dışarıda yapınız. 

 İğne plakasını temizlerken plastik fırça 
kullanınız. 

 Temizlenen plaka üzerine iğne ve 
platinleri takınız.  

 İğne ve platinleri tam olarak taktığınızdan 
emin olunuz. 

 İğneleri yağlayınız.  İğneleri yağlarken aşırı yağlamamaya 
dikkat ediniz. 

 Yağ kanallarını temizleyiniz.  Kanalların açıldığından emin olunuz. 

 Parça sepetini ve floresanları 
temizleyiniz.  Nemli bezle temizleyiniz. 

 Tüm çelikleri, ayar motorlarını söküp 
temizleyiniz. 

 Ayar motorlarını çok dikkatli bir şekilde 
temizleyiniz, zorlamayınız. 

 Tüm çelikleri doğru bir şekilde 
taktığınızdan emin olunuz. 

 Tüm parçaları yerine takarken 
yağlayınız.  Uygun yağ kullanınız. 

 Jakar motoru vidalı mili gres yağı ile 
yağlayınız.  

 Aşınan merdane lastiklerini sağlamı ile 
değiştiriniz.  

 Elektronik kartları uzman gözetiminde 
temizleyiniz. 

 Uzman kişi tarafından yapılmalıdır. 
Elektronik parça olduğu için teknik servis 
tercih edilir. 

 
  

UYGULAMA FAALİYETİ- 4 
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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.Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2.Makineyi durdurdunuz mu?   

3.Çardak, bobin sehpası, koruyucu kapak üstüne hava tuttunuz mu?   

4.Kaba temizlik yaptınız mı?   

5.İğneleri ve platinleri yatağından sökerek temizlediniz mi?   

6.İğne plakasının temizliğini makine üstünde veya dışarıda yaptınız mı?   

7.Temizlenen plaka üzerine iğne ve platinleri taktınız mı?   

8.İğneleri yağladınız mı?   

9.Yağ kanallarını temizlediniz mi?   

10.Parça sepetini ve floresanları temizlediniz mi?   

11.Tüm çelikleri, ayar motorlarını söküp temizlediniz mi?   

12.Tüm parçaları yerine takarken yağladınız mı?   

13.Jakar motoru vidalı mili gres yağı ile yağladınız mı?   

14.Aşınan merdane lastiklerini sağlamı ile değiştirdiniz mi?   
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz. 
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 Düz örme makinesinde iğne ve platin değiştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 
 İş önlüğünüzü giyerek 

kullanılacak el aletlerini 
hazırlayınız. 

 Makineyi durdurunuz. 
 Semerin iğnenin değiştirileceği 

alanda olmadığından emin 
olunuz. 

 Bozuk iğne ve platinin bulunduğu kısımdaki bıçağı 
çıkarınız. 

 

 Bıçaklar makinenin özelliğine 
göre ihtiyaç duyulan alan 
kadar çıkarılmalıdır. 

 Bozuk veya kırık olan iğne ve platini iğne 
kanalından çıkarınız. 

 

 İğneyi çıkarırken iğne 
ağzındaki ilmeği 
boşaltmalısınız. 

 Sağlam iğne ve platini iğne kanalına yerleştiriniz. 
 Makinenin markasına göre 

değişiklik gösterdiğine dikkat 
ediniz. 

 Bıçağı tekrar yerine takınız.  Kapattığınızdan emin olunuz. 
 
  

UYGULAMA FAALİYETİ- 5 
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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.Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2.Makineyi durdurdunuz mu?   

3.Bozuk iğnenin veya platinin bulunduğu kısımdaki bıçağı çıkardınız mı?   

4.Bozuk veya kırık iğneyi/platini iğne kanalından çıkardınız mı?   

5.Sağlam iğneyi veya platini taktınız mı?   

6.Bıçağı tekrar yerine taktınız mı?   
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz. 
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Düz örme makinesinde fırça değiştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 
 İş önlüğünüzü giyerek 

kullanılacak el aletlerini 
hazırlayınız. 

 Makineyi durdurunuz ve kapatınız.  

 Fırçanın semer üzerine monte edilen vidalarını 
sökünüz. 

 

 Vidaları sola doğru sökünüz. 

 Bozuk fırçayı çıkarınız. 
 

 Sağlam fırçayı takarak vidalarını sıkınız. 

 Vidaları sağa doğru sıkınız. 
 Fırçayı takarken iğne dilini 

açacak fakat iğnelere 
çarpmayacak yükseklikte 
olmasına dikkat ediniz (Bu 
mesafe 0,5 cm’dir.). 

 

UYGULAMA FAALİYETİ- 6 
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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.Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2.Makineyi durdurdunuz mu?   

3.Fırçanın semer üzerine monte edilen vidalarını söktünüz mü?   

4.Bozuk fırçayı çıkardınız mı?   

5.Sağlam fırçayı takarak vidalarını sıktınız mı?   

 
DEĞERLENDİRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz. 
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Düz örme makinesinde çelik değiştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız.  İş önlüğünüzü giyerek kullanılacak el 
aletlerini hazırlayınız. 

 Makinenin şalterini kapatınız.  Semerin makinenin sol tarafında 
olduğundan emin olunuz. 

 Elektronik soketleri sökünüz.  Makinenin kullanım kılavuzuna dikkat 
ediniz. Soketleri çıkarırken zorlamayınız. 

 Semer bağlantılarını sökünüz.  Makinenin kullanım kılavuzuna dikkat 
ediniz. 

 Kafaları örgü alanının dışına çıkarınız. 
 Kafaları örgü alanı dışına çıkarırken 

dikkatli olunuz, plaka ve örücü 
elemanlara zarar vermeyiniz. 

 Örme kafalarını bağlantı elemanlarını 
sökerek semerden ayrınız. 

 Bağlantı elemanlarını ve elektronik 
kabloları söktüğünüzden emin olunuz. 

 Örme kafasını bakım masasının üzerine 
alınız, arızalı çeliği tespit ediniz. 

 Tespit ettiğiniz parçanın arızalı 
olduğundan emin olunuz. 

 Arızalı çeliği sökerek yenisi ile 
değiştiriniz. 

 Çelik vidalarını iyice sıktığınızdan emin 
olunuz. 

 İşlemleri geriye doğru takip ederek örme 
kafasını monte edip tezgâhı çalışır hâle 
getiriniz. 

 Parçaları toplarken herhangi bir zorlama 
yapmayınız ve sırayı şaşırmayınız. 

 
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.Çalışma ortamını hazırladınız mı?   
2.Makinenin şalterini kapattınız mı?   
3.Elektronik soketleri söktünüz mü?   
4.Semer bağlantılarını söktünüz mü?   
5.Kafaları örgü alanının dışına çıkardınız mı?   
6.Örme kafalarını bağlantı elemanlarını sökerek semerden ayırdınız mı?   
7.Arızalı çeliği tespit ettiniz mi?   
8.Arızalı çeliği sağlamı ile değiştirdiniz mi?   
9.Makineyi toplayıp çalışır hâle getirdiniz mi?   

 
DEĞERLENDİRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ- 7 
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Düz örme makinesinde mekik değiştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız.  İş önlüğünüzü giyerek kullanılacak 
el aletlerini hazırlayınız. 

 Makineyi durdurunuz.  Semerin makinenin sol tarafında 
olduğundan emin olunuz. 

 Mekik stobunu sökerek çıkarınız. 

 

 Vidaların açılış yönüne dikkat 
ediniz. 

 Mekik takozu ile mekik ucunu bağlayan vidayı 
sökünüz. 

  
 

 Vidaları karıştırmamaya özen 
gösteriniz.  

 Mekik takozunu raydan sürükleyerek çıkarınız.  

 Yeni mekik takozunu ve mekik ucunu takınız.  Taktığınız rayı ve yerini kontrol 
ediniz.  

 Mekik takozu ile mekik ucunu bağlayan vidayı 
gevşetiniz. 

  

 Fazla açarsanız mekik düşebilir. 

 Mekik ucu ile plaka şasesi arasına kalın veya 
ince plaka koyarak mekik vidasını sıkınız. 

 Mekik ucu ayarı yapılması 
gerektiğini unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ- 8 
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 Ayarın doğru yapılıp yapılmadığını kontrol 
ediniz.  

 Ön ve arka plakanın iğnelerini örgü 
pozisyonuna getiriniz. 

 Ağzında ilmek olmamasına dikkat 
ediniz. 

 
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.Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2.Makineyi durdurdunuz mu?   

3.Mekik stobunu çıkardınız mı?   
4.Mekik takozunu raydan çıkardınız mı?   
5.Yeni mekiği taktınız mı?   
6.Mekik takozu ile mekik ucunu bağlayan vidayı gevşettiniz mi?   
7.Ön ve arka plakanın iğnelerini örgü pozisyonuna getirdiniz mi?   
8.Mekik ucunun ayarını takoz yardımıyla yaptınız mı?   
9.Mekiği takoza bağlayan vidaları sıktınız mı?   
10.Mekiğin pozisyonunu el yardımıyla kontrol 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”ye 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. (   ) Elektronik düz örme makinelerinin hareketli aksamlarına (dişli, rulman) 

kalın gres yağı sürülür.  
2. (   ) Elektronik düz örme makineleri elle yağlanmamalıdır. 
3. (   ) Elektronik düz örme makinelerinde iğne bıçağını sökmek için takoz 

kullanılır.  
5. (   ) Aşırı merdane çekimi, iğne dilinin bozulmasına neden olur.  
6. (   ) Elektronik düz örme makinelerine sadece haftada bir bakım yapılır.  
7. (   ) Örme makinesinde bulunan çeliklerin hepsi sabittir.  

 
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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) İntersia mekiğin özelliği, örme işlemi bittikten sonra örgü alanı içinde 
kırılarak diğer mekiklerin rahat hareketine izin vermesidir.  

2. (   ) Kumanda ve güvenlik sistemleri, makinenin ve çalışanların güvenliği için 
çok önemlidir.  

3. (   ) Mekik rayı üzerinde bulunan mekik stobu ters takılırsa mekik takozu 
kırılabilir.  

4. (   ) Mekik ayarı düzgün yapılmadığı zaman mekik rayları zarar görür.  
5. (   ) Yan gergi tertibatı mekiğin dönüşlerdeki iplik gerginliğinin sabit kalmasını 

sağlar.  
6. (   ) Bozulan plakada iğnelerin hareketi zorlaşır.  
7. (   ) Merdane lastikleri sert kauçuktan yapıldığı için kolay kolay aşınmaz.  

 
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.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 
2 Doğru 
3 Doğru 
4 Doğru 
5 Yanlış 
6 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 
2 Yanlış 
3 Doğru 
4 Doğru 
5 Yanlış 
6 Yanlış 

 
MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Doğru 
2 Doğru 
3 Doğru 
4 Yanlış 
5 Doğru 
6 Doğru 
7 Yanlış 

 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 
 

KAYNAKÇA 


